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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 
اولویت های برنامه های کاري مؤسسات/پژوهشکده ها / مراکز تحقیقاتي  از  با شرایط کشور باشد  مناسب و متناسب 
محسوب می شود. ازاین  رو پروژه های تحقیقاتي در سازمان در چهار محور کلي تقسیم بندی شده اند که عبارت اند 
کاربردي  تحقیقاتي  پروژه های   -3 مقدماتي  کاربردي  تحقیقاتي  پروژه های   -2 بنیادي  تحقیقاتي  پروژه های   -1 از 
فنآورانه 4- پروژه های تحقیقاتي کاربردي ترویجي. بدین منظور دفتر امور پژوهشي براي ساماندهي و انعکاس آخرین 
ترویج  قابل  یافته های  به تدوین مجموعه  اقدام  تابعه  از پروژه های تحقیقاتي مؤسسات  قابل ترویج منتج  یافته های 
نموده است. از این طریق مدیران ترویجي و اجرایي بخش کشاورزي و منابع طبیعي می توانند از جدیدترین یافته های 
تحقیقاتي اطالع حاصل نموده و نسبت به رفع برخي از مشکالت اجرایي موجود در عرصه های تولیدي اقدام نمایند. 
همچنین با مشخص شدن خألهای موجود، مسیر آینده مؤسسات تحقیقاتي تعیین خواهد شد. عالوه بر این، مجموعه 
انتقال یافته های تحقیقاتي  برنامه ریزی فعالیت های اجرایي و ترویجي به منظور  ابزاري براي  حاضر می تواند به عنوان 
مزبور به عرصه های تولیدي مؤثر واقع شود. براي اولین بار مجموعه یافته هاي قابل ترویج سال 1392گردآوري و به 

چاپ رسید، عرضه و ارائه مجموعه مذکور مورد استقبال دست اندرکا ران بخش هاي اجرایي و ترویج قرار گرفت. 
مجموعه حاضر، به عنوان چهاردهمین 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 
و  روند  این  ادامه  اند.  نموده  اخذ  فروست  شماره   1390 سال  در  ایشان  تحقیقاتي  پروژه هاي  نهایي  گزارش   که 
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 علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنـوان: مقادیـر مناسـب آمونیـوم، پتاسـیم و کلسـیم بـرای بهبـود عملکـرد و کیفیـت گل رز و حساسـیت گلها به 

کپـك خاکسـتري در سیسـتم هیدروپونیك
یافته منتج از پروژه شماره: 85147-0000-00-100100-100-3     مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه       

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

smbanijamali@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گل رز ).Rosa hybrida L( یکي از مهم ترین گل هاي شاخه بریده در ایران مي باشد. عمر پس از برداشت گل 
شاخه بریده رز یکي از مهم ترین فاکتور هاي تعیین درجه کیفیت گل مي باشد که بوسیله فاکتورهاي متعددي تحت 
تاثیر  قرار مي گیرد. ماندگاري پایین گلهاي بریده رز در طي دوره پس از برداشت، ضرورت انجام پژوهش به منظور 
ارائه راهکارهاي علمي براي کاهش ضایعات این محصول با ارزش را مشخص مي سازد. از مهم ترین فاکتور هاي کاهش 
دهنده عمر پس از برداشت گل شاخه بریده رز، بیماري کپك خاکستري است. این بیماري در منطقه محالت هر ساله 
خسارت قابل توجهي به تولیدکنندگان وارد مي کند. یکي از عوامل موثر در کیفیت پس از برداشت گلهاي بریده رز 
و کاهش خسارت بیماري کپك خاکستري، تغذیه صحیح گیاه در طي دوره رشد و نمو آن مي باشد.  از میان عناصر 

غذایي پرمصرف، کلسیم داراي اهمیت ویژه اي در بهبود شاخصهاي کیفي گل بریده رز مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر عملکرد کمي و کیفي  پتاسیم و کلسیم در محلول غذایي  نیترات(، سطوح  و  )آمونیوم  نیتروژن  تاثیر شکل 
اثر قارچ  Botrytis cinerea در شرایط کشت بدون خاک در گل رز  و حساسیت به بیماري کپك خاکستري در 

)Rosa hybrida( شاخه بریده رقم Vendentta ، نشان داد کاربرد 2/5 میلي موالر نیتروژن به شکل آمونیوم و 7/5 
میلي موالر به شکل نیترات همراه با 4/8 میلي موالر کلسیم و 5 میلي موالر پتاسیم در شرایط کشت بدون خاک 

پیشنهاد مي گردد.
در صورت افزایش نسبت آمونیوم به نیترات  بیش از 25:75 بایستي نسبت به مصرف بیشترکلسیم اقدام نمود تا 

ضمن تامین کلسیم از کاهش احتمالي pH محیط ریشه وکمبود آن جلوگیري شود. 
افزایش نسبت آمونیوم به نیترات به عنوان یکي از استراتژي هاي کاربردي جهت غلبه برکمبود عناصر کم مصرف  

از جمله آهن، روي، منگنز و مس  مي توان بهره برد. 
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افزایش غلظت مس در محلول غذایي به منظور افزایش میزان مس گیاه در حد مطلوب بویژه در زمانیکه از 4/8 
میلي مول در لیتر کلسیم و نسبت 25:75 آمونیوم به نیترات مصرف مي شود.

در صورت استفاده از غلظت باالتر کلسیم )4/8 میلي موالر( براي کنترل بیماري الزمست از کفایت غلظت عناصر 
منیزیم، روي، آهن، مس و بر در گیاه اطمینان حاصل نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با افزایش میزان آمونیوم از صفر به 2/5  میلي موالر در محلول غذایي موجب افزایش تعداد شاخه گل، طول دمگل 

و وزن تر شاخه گل شد.
- افزایش غلظت کلسیم در محلول غذایي باعث افزایش معني دار قطر جام گل و وزن تر شاخه گل شد.

با  افزایش میزان کلسیم از 1/6 میلي مول به 4/8 میلي مول در محلول غذایي میزان بیماري هم به طور معني 
داري کاهش یافت.

 
عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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رزهای تحت آزمايش و بيماری كپک خاكستری رز
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنـوان: کاربـرد برخـی کمپوسـت هـای تهیـه شـده از ضایعـات کشـاورزی مختلـف بـه عنوان بسـتر کشـت بدون 

خـاک بـراي گیاهـان زینتي
یافته منتج از پروژه شماره: 010-81-30- 118             مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول: محمد نقی پاداشت دهکایی         رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجریان: حسن شکری، محسن اسمعیل زاده و رضا علی پور

padasht45@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از نهاده هاي مهم تولید جهت پرورش گیاهان زینتي بویژه گیاهان گلداني، بسترهای کشت مناسب مي باشد. 
کشور ما با تولید روز افزون گیاهان زینتي و قابلیت هاي بالقوه براي افزایش تولید نیاز به بسترهای کشت مناسب و 
استاندارد دارد. هنوز بخشی از این بسترهای کشت از خاکبرگهاي جنگلي تامین مي شود که از این نظر به جنگلها 
لطمه وارد مي کند و چرخه زیست محیطي را دچار مشکل خواهد کرد. همچنین وجود ضایعات کشاورزی و صنعتی 
مختلف در سطح کشور موضوع استفادۀ بهینه از این مواد آلی را به صورت کمپوست شده حایز اهمیت می کند. 
از طرفی یکي از عوامل اصلي محدودیت صادرات گیاهان گلداني، عدم وجود بسترهای استاندارد مي باشد. باگاس 
نیشکر، ضایعات چای، پوست درخت و باقیماندۀ بادام زمینی از جمله مواد آلی هستند که هر کدام در حجم قابل 

توجهی در ایران تولید می شوند و می توانند با توجه به این اهداف مورد استفاده قرار گیرند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پوست درخت به نسبت 67% و 33% به صورت حجمی با باقیماندۀ بادام زمینی تازه و سبز و همچنین باگاس 
به نسبت 67% و 33% به صورت حجمی با ضایعات چای مخلوط و کاماًل خیس شده به طوری که رطوبت کافی در 
حدود 60-50% داشته باشند در جعبه های 2/5 متر مکعبی چوبی یا فلزی ریخته می شوند و هر 10 روز یکبار جهت 
هوادهی و یکنواختی در کمپوست کردن به مدت حدود 3 ماه بهم زده می شوند و سپس حدود 2 ماه به حال خود 

رها می شوند تا رسیدگی کامل جهت استفاده از آنها صورت گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
برخی از کمپوست های تولید شده در این تحقیق روی رشد گیاه مورد آزمایش اثرات بسیار مطلوبی داشته است 
و در مقایسه با بسترهای کشت شاهد و تجاری از جایگاه باالتری برخوردار هستند و این موضوع باعث می شود اثرات 
اقتصادی مناسبی برای تولید کنندگان این محصوالت و همچنین استفاده کنندگان از این محصوالت داشته باشد. 
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محصوالت کمپوستی پس از تولید محدودیتی از نظر مناطق جغرافیایی ندارند و هر جایی که این نوع گیاهان تولید 
می شوند قابل کاربرد هستند و از این نظر بسیار با ارزش می باشند و به همین علت قابلیت کاربرد ملی برای آنها 

پیش بینی می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مخلوطهای ضايعات آلی در هنگام تهيه كمپوست

آزمون كشت گياهی در مخلوطهای كمپوست تهيه شده در اين تحقيق
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: کاربرد ترکیب قارچ کش هاي مختلف و حرارت براي ضد عفوني کورم هاي گالیول برای کنترل بیماری 

پژمردگي  و  پوسیدگي فوزاریومي
یافته منتج از پروژه شماره: 85003-01-103-2              مدت اجراي پروژه:4 سال
مجري مسئول : حسین بیات                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

 bayat_new@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گالیل  یکي از محصوالت  مهم زینتي در سطح استان مرکزي مي باشد که در شهرستان هاي خمین و محالت 
به صورت وسیعي  به صورت فضاي باز  و گلخانه مورد کشت قرار مي گیرد. میزان سطح زیر کشت محصول در استان 
مرکزي طبق آمار سال 1386 ، 133  هکتار مي باشد که از این میزان سطح زیر کشت  53462000 گل شاخه 
بریده برداشت شده است. بیماري پژمردگي آوندي  و پوسیدگي  ریشه و کورم همه ساله خسارت قابل توجهي را به 
تولید کنندگان وارد مي کند. به طور کلي این بیماري یکي از مشکالت اصلي و عمده  تولید این محصول  دراکثر 
نقاط جهان به شمار مي رود. با توجه به اینکه عامل بیماري یك قارچ خاکزاد مي باشد، یکي از راه هاي مبارزه با این 
بیماري  ضد عفوني کورم هاي گالیل  مي باشد. تاکنون مقایسه اي بین سموم موجود در بازار ایران براي کنترل این 
بیماري صورت نگرفته  و توصیه ها  همگي بر مبناي  محصوالت دیگر مي باشد. لذا مقایسه این سموم با یکدیگر و 

همچنین مقایسه محلول هاي گرم سموم امري ضروري محسوب مي شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج به دست آمده در این بررسي مي توان گفت مدت نگهداري کورم هاي گالیول در داخل محلول 
سمي از اهمیت باالتري برخوردار است و نباید از یك زمان معیني ) نیم ساعت( کمتر باشد. به این ترتیب استفاده 
از دماي معمولي به دلیل کاهش هزینه گرم کردن محلول  و همچنین خطرات ناشي از باال رفتن بیش از حد دما و 
خسارت به کورم هاي گالیول، روشي آسان تر و بهینه تر مي باشد. دو سم بنومیل و کاپتان هم دارای اثرات مناسبی 

روی کاهش میزان بیماری نشان دادند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کاهش خسارت بیماری پوسیدگی فوزاریومی و همچنین سایر بیماری های مهم خاکزاد گالیول از جمله کپك 

پنسیلیومی آن از نتایج استفاده از این روش می باشد. 



16

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

كورم های گاليول و كاهش خسارت بيماری پوسيدگی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: ردیابي جمعیت تریپس غربي گل)Frankliniella occidentalis ( Pergandes,1985 در گیاهان زینتي

یافته منتج از پروژه شماره: 86001-0000-00-100100-009-3               مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: ولی اهلل بنی عامری                                                        رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تا قهوه اي کم  اندازه 1تا 1/5میلي متر،به رنگ زرد  به  تریپس غربي گل حشره اي است کوچك، استوانه اي 
رنگ که اغلب در داخل اندام هاي زایاي گیاه زندگي مي کند. این آفت در شرایط گلخانه اي در تمام سال فعال 
است و 15-12نسل در سال دارد. طول دوره ي زندگي آن در دماي 30 درجه سلسیوس از تخم تا حشره کامل 
15 روز است. این آفت عالوه بر خسارت مستقیم به قسمت هاي مختلف گیاه ازجمله برگ، گل، گلبرگ و میوه، 
این آفت  از 300 گونه گیاهي میزبان  TSWVوINSV را منتقل مي نماید. بیش  از جمله  حداقل دو نوع ویروس 
هستند. در این مطالعه که از گیاهان زینتي مختلف در محالت بازدید شد، نمونه برداري به سه روش استفاده از 
کارت هاي چسبنده آبي رنگ، جمع آوري اندام هاي گیاهي و انتقال به آزمایشگاه و قرار دادن در قیف برلیز و روش 
ضربه زني قسمت انتهایي گیاهان  صورت گرفت. طي مطالعه اي که روي تریپس هاي گیاهان زینتي در محالت در 
 سال هاي 1385-1387 انجام شد، دو گونه Frankliniella nr. occidentalis  , و Thrips tabaci  بررسي شد. گونه

 Thrips tabaci بیشترین فراواني را داشت و تقریبا از همه گلخانه ها جمع آوري گردید. گونه تریپس غربي گل روي 
آلسترومریا بیشترین تعداد را داشت و تعداد آن رو به افزایش مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بهتر است مواظب گسترش این آفت خطرناک در سراسر ایران باشیم، چون از حالت قرنطینه اي خارج گردیده است. 

متاسفانه یکي از مهم ترین آفات دنیا در گیاهان زینتي محسوب مي شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
ایران شده و در حال خسارت به  از آفات مهم منطقه و آفاتی که از کشور های دیگر وارد  شناخت کشاورزان 

محصوالت می باشند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

جدول شماره 1( ميزبان و پراكنندگي گونه Frankliniella occidentalis در محالت 
    

  تاریخ جمع آوري                      
 محل جمع آوري و

جمع آوري کننده                                
میزبان

ختمي و آلسترومریامحالت، حسیني نیا                             تابستان 1385                                 

محالت، حسیني نیاتابستان 86
ختمي ، میمون، ابري نقره اي ، سولیداگو، 

کرپسیس ، سر خارگل و آلسترومریا  

تغییرات جمعیت این آفت در مقطع زماني اردیبهشت تا مهر 1387 انجام شد و نتایج در نمودار ارایه شده است.

 نمودار1(  ميانگين تعداد تريپس هاي گرفتار شده در كارت زرد چسبناك 
در گلخانه آلسترو مريا تعداد تريپس گونه هاي مختلف

نمودار2(  ميانگين تعداد تريپس هاي گرفتار شده در كارت زرد چسبناك در گلخانه آلسترو مريا تعداد تريپس از نظر 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: تغییرات جمعیت شتة Aphis gossypii Glover  روی گل داودي تحت تاثیر مقادیر و منابع  مختلف 

کودهاي نیتروژنه 
 مجری مسئول:اصغر حسیني  نیا                     رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
داوودي از جمله گل های مهم شاخه بریده جهان و ایران می باشد. شته ها یکی از مهمترین آفات گل داوودي در 
جهان بوده و در کشور ما شته جالیز Aphis gossypii  دارای بیشترین پراکنش می باشد. به منظور بررسی رابطه 
بین نیتروژن گیاه با جمعیت شته های داوودي و همچنین خصوصیات کمی و کیفی گل داوودي طرحی در قالب 
بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار و پنج تیمار نیتروژن به میزان صفر، 100، 200، 300 وkg/h  400 نیتروژن 
خالص از منبع نیترات آمونیوم با پنج تیمار اضافی شامل: 1( kg/h 200 نیتروژن خالص از منبع اوره فرمالدئید )%38 
نیتروژن( )kg/h 200 )2 ،) UF1 نیتروژن خالص از منبع اوره فرمالدئید بعالوهkg/h 100 نیتروژن خالص از منبع 
نیترات آمونیوم )kg/h 100 )3 ،) UF2 نیتروژن خالص از منبع اوره فرمالدئید بعالوه kg/h 100 نیتروژن خالص 
از منبع نیترات آمونیوم )4  ،) UF3( kg/h 200  نیتروژن خالص از منبع اوره با پوشش گوگردی داخلی )%19 
نیتروژن ( )5 ،)  SCU1( kg/h 200  نیتروژن خالص از منبع اوره با پوشش گوگردی وارداتی )32% نیتروژن ( ) 

SCU2( اجرا گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد با افزایش kg/h 100 ازت، تعداد شته در برگ  17/76 عدد افزایش پیدا کرد ولي با  افزایش 
 N300 جمعیت شته کاهش یافت. باالترین میزان افزایش تعداد شته در برگ در تیمار Kg/h 300 نیتروژن بیش از
به میزان 7/14 برابر و کمترین آن در تیمار N400  به میزان 3/42 برابر شاهد مشاهده شد. با توجه به روند افزایشي 
 SCU2، جمعیت شته با افزایش نیتروژن، توصیه مي شود ازکودهاي دیرآزاد شونده و پوشش دار از جمله تیمار هاي

SCU1  وUF2 استفاده شود، که با مصرف کمتر نیتروژن، عملکرد )تعداد گل( بیشتر و شته کمتري دارند.

توصیه : کود اوره فرم آلدئید و اوره با پوشش گوگردی به صورت یکجا قبل از کاشت قلمه هاي داوودي و کود 
نیترات آمونیوم در چهار مرحله شامل یك چهارم قبل از کاشت  و سه مرحله به صورت سرک بعد از کاشت  قلمه 

ریشه دار به فواصل پانزده روز یکبار مورد استفاده قرار گرفت. جمعیت شته بعد از هر بارکود سرک شمارش شد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با استفاده از نتایج این پروژه  مصرف بیش از حد کود های ازته کمتر و جمعیت شته ها کمتر شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمودار رابطه بين مقادير نيترات آمونيوم  و تعداد شته تا 400 كيلو گرم در هكتار

نمودار همبستگي ميزان ازت برگ ) ميلي گرم بر كيلوگرم( در برگ داودي  و تعداد شته

داوودی های مختلف تحت فشار شته و ميزان ازت 300 كيلو گرم در هكتار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: کاربرد کلسیم و بور برای بهبود رشد و عملکرد گل مریم

یافته منتج از پروژه شماره: 86011-01-103-2            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري  مسئول : محمد علی خلج                                رتبه علمي: استادیار پژوهش  

khalaj56@yahoo.com   : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گل مریم ،یکي از مهمترین گلهاي شاخه بریده در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري جهان مي باشد. کشور 
پهناور ایران نیز آب و هواي مناسبي براي تولید و پرورش گل و گیاهان زینتي مخصوصاً گل مریم دارد. سطح زیر 
کشت این گل در کشور حدود 145 هکتار و با حدود 2/200/000 عدد شاخه گل، مقام  چهارم را از نظر سطح زیر 
کشت بین گلهای شاخه بریده دارا مي باشد که در گلخانه و فضاي باز تولید مي گردد. گل مریم یکي از گلهاي مهم 
شاخه بریده کشور بوده و متقاضیان زیادي دارد و از اسانس آن نیز در منابع عطر سازي استفاده مي گردد. بهبود 
خواص کمي و کیفي آن و توصیه کودي جهت نیل به عملکرد  بهینه از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشد. بنابراین 

تعیین میزان مورد نیاز عناصر غذایي این گل جزء اولویت هاي تحقیقاتي کشور مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج پروژه، مصرف 20 کیلوگرم اسید بوریك به عنوان منبع بُر و  محلولپاشی 3 گرم در لیتر کلسیم از 

منبع نیترات کلسیم برای بهبود خصوصیات کمی و کیفی گل مریم مناسب می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :

نتایج دو ساالنه پروژه نشان می دهد که اثر متقابل کلسیم و بر روی ارتفاع گیاه، قطر ساقه، قطر گلچه و تعداد 
گل در سطح 1% معنی دار می باشد که به ترتیب موجب افزایش 22/7، 40، 27/5  و30 درصد در صفات مذکور 
شده است.  باتوجه به نتایج سال اول، دوم و تجزیه مرکب دو ساله پروژه تیمار  Ca3B20 )20 کیلوگرم اسید بوریك 
به عنوان منبع بُر و  محلولپاشی 3 گرم در لیتر کلسیم از منبع نیترات کلسیم ( بهترین تیمار باتوجه به صفات اندازه 

گیری شده می باشد و قابل توصیه به تولید کنندگان است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كميت و كيفيت بهتر گلهای مريم توليدی با تيمار 20 كيلو گرم اسيد بوريک در هكتار محلولپاشی 3 گرم در ليتر كلسيم
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: انتخاب استرین های برتر پرتقال واشینگتن ناول

یافته منتج از پروژه شماره: 84006-0000-11-240000-057-2         مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: ابراهیم عابدی قشالقی                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

e.abedi@areo.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تغییرات آب و هوایي، شیوع بیماري هاي ویروسي و شبه ویروسي و عملیات مدیریتي نیاز به پایه هاي جدید مرکبات 
را مي طلبد. ترکیب دو گیاه مختلف به وسیله پیوند در یك گیاه به طوري که یکي شاخساره و دیگري ریشه را تشکیل 
مي دهد، مي تواند الگوي رشد غیر معمول ایجاد کند که ممکن است با گیاهي که از رشد جداگانه هر کدام از دو عامل 
ترکیب به وجود مي آید متفاوت باشد. برخي از این الگوهاي رشد ممکن است که در اثر واکنش هاي ناسازگاري، وجود 
ویژگي خاص در یکي از اجزاي پیوند و وجود برهمکنش ویژه اي بین پایه و پیوندک که این برهمکنش ها ممکن است 
اندازه، رشد، تولید، کیفیت میوه و دیگر صفات مورد نظر باغباني را تغییر دهد، ایجاد شوند.ارقام موجود در دنیا از 
طریق سلکسیون از ژنوتیپ های موجود معرفي شده اند، استرین های مورد تحقیق، از یك توده بذري پرتقال واشینگتن 
ناول که در حدود 25 سال پیش براي تهیه نهال نوسالر در ایستگاه تحقیقات خرم آباد شهرستان تنکابن کشت شده 
بودند بر اساس صفات ظاهري درخت و میوه دهي آنها انتخاب شدند و براي بررسي صفات رویشي، خصوصیات کمي 
و کیفي و تعیین مناسب ترین ترکیب پیوندي، در سال 1378 روي سه پایه پونسیروس، نارنج و سیترنج پیوند شدند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از بین ترکیب پیوندی نه استرین انتخابی روی سه پایه پونسیرونس، سیترنج و ستروملو، پرورش استرین-های 

نوع B، F، I، و E روی پایه پونسیروس در منطقه پیشنهاد می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 در صورت استفاده از استرین های نوع B، F، I، و Eروی پایه پونسیروس صفات کمی و کیفی میوه بهبود خواهد 
عملکرد  کارایی  بیشترین  و  محلول  جامد  بیشترینمواد  میوه،  چگالی  باالترین  عملکرد،  بیشترین  یافت،به طوریکه 
روی استرین هایB، F، I، E تولید خواهد شد. عالوه براین، برای کاهش سال آوری می  توان از استرینE روی پایه 

پونسیروسدر منطقه استفاده کرد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته :

اندازه و شكل ميوه استرين B روی پايه پونسيروس در ايستگاه تحقيقات آستارا

 
اندازه و شكل درخت استرين I روی پايه پونسيروس در سال هشتم كاشت در زمين اصلی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: کنترل بالشتك درازاندام مرکبات Pulvinaria floccifera در باغ هاي مرکبات مازندران و گیالن 

یافته منتج از پروژه شماره: 86001-17-17-2              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمدفاضل حالجي ثاني                        رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: سیروس آقاجانزاده، اسماعیل غالمیان
mohamadfazelhalajisani@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باغی استان مازندران می باشد. شپشك ها بدلیل شرایط خاص آب و هوایی )درجه  مرکبات مهمترین محصول 
حرارت و رطوبت( استان مازندران از مهمترین آفات باغ هاي مرکبات محسوب مي گردند که با تغذیه از شیره گیاهي 
سبب تضعیف درختان و در جمعیت باال موجب ریزش برگ ها و میوه ها مي شوند. همچنین با ترشح عسلك موجب 
جذب قارچ دوده )فوماژین( ،کاهش سطح فتوسنتز درختان و کاهش بازارپسندي محصول مي گردند. بالشتك دراز 

اندام مرکبات Pulvinaria floccifera  یکی از مهمترین شپشك های باغ های مرکبات شمال کشور است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 در صورت باال بودن جمعیت آفت، جهت کنترل شیمیایي توصیه می شود بسته به شرایط محیطی از اواخر تیر 

تا اوایل شهریور ماه، در زمان اوج جمعیت پوره هاي سن یك سمپاشی انجام گیرد. 
 الزم بذکر است که هرس داخلي تاج و حذف شاخه هاي خشك و متقاطع و استفاده از کفشدوزک کریپت 
Cryptolaemus montruzieri. و کفشدوزک نقابدار دو لکه اي Chilocorous bipustulatus  درکاهش جمعیت و 

میزان خسارت آفت مؤثراست.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
اوج جمعیت پوره هاي سن یك اغلب از اواخر تیر ماه است که تعیین کننده زمان کنترل شیمیایی در صورت تراکم 
باالی آفت می باشد. شناخت دقیق بیولوژی آفات باعث مصرف به موقع سموم شیمیایی جهت کنترل آنها شده که 
عالوه بر اینکه اثر قابل قبولی در کنترل آفات دارد بلکه به دلیل کاهش سم مصرفی و دفعات سمپاشی، باعث کاهش 

مصرف سموم و هزینه های اقتصادی می شود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته :

پوره سن يک بالشک درازاندام مركبات
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: مدیریت کنترل تلفیقي شپشك استرالیایي Icerya purchasi در باغ هاي مرکبات استان مازندران

یافته منتج از پروژه شماره:86002-17-17-2               مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمدفاضل حالجي ثاني                         رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: سیروس آقاجانزاده، اسماعیل غالمیان
mohamadfazelhalajisani@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
محسوب  مرکبات  باغ هاي  آفات  مهمترین  از  درختان،  تضعیف  و  گیاهي  شیره  از  تغذیه  دلیل  به  شپشك ها 
جذب  موجب  عسلك  ترشح  با  همچنین  مي شوند.  میوه ها  و  برگ ها  ریزش  موجب  باال  جمعیت  در  که  مي گردند 
بازارپسندي محصول مي گردند. شپشك استرالیایی  قارچ دوده )فوماژین(،کاهش سطح فتوسنتز درختان و کاهش 
 Icerya purchasi یکی از مهمترین شپشك های باغ های مرکبات شمال کشور است که عالوه بر مرکبات، دارای 
میزبان های متعددی از گیاهان مثمر، غیر مثمر و زینتی است. مصرف بی رویه سموم شیمیایی جهت کنترل آفات، 
عالوه بر آثار مخرب سوء زیست محیطی، به مرور زمان موجب بروز مقاومت در برخی از آفات شده است. در بررسی 
مذکور روش های مختلف کنترل آفت شامل زراعی، بیولوژیکی، شیمیایی و تلفیقی از آنها مورد استفاده قرار می گیرد 
تا بهترین و مناسب ترین روش کنترل آفت معرفی شده و حتی االمکان استفاده از سموم شیمیایی کاهش یابد و یا 

از روش های بیولوژیکی و زراعی جهت کنترل آفت استفاده شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 هرس زمستانه درختان مرکبات، به دلیل کاهش شاخه ها و برگ ها، میزان سم مصرفي روي آنها را کاهش 
مي دهد و این امر، منجر به کاهش مصرف سموم و در نتیجه، کاهش باقیمانده آنها روي محصوالت و سالمت محیط 

زیست مي گردد. 
 همراه با هرس زمستانه درختان، در صورت آلودگی شدید، سمپاشي تابستانه و رهاسازي کفشدوزک استرالیایی، 

بهترین عملکرد را در کنترل شپشك استرالیایی دارد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
هرس زمستانه درختان همراه با سمپاشي و رهاسازي کفشدوزک بهترین عملکرد را در کاهش جمعیت شپشك 
استرالیایی داشت. استفاده از هر یك از روش های کنترل به تنهایی، از لحاظ کاربردی، کم اثر بوده و با توجه به تکرار 
روش کنترل، از نظر اقتصادی، به صرفه نیست. لذا به کار بردن روش های کنترل تلفیقی عالوه بر سالم تر نگه داشتن 
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محیط زیست سبب حفظ دشمنان طبیعی می شود.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

عسلک دفعی از انتهای بدن شپشک استراليايی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: افزایش عملکرد کمي کیفي مرکبات با استفاده از کودهای حاوی عناصر ریزمغذی

یافته منتج از پروژه شماره:  885001-0000-13-240000-023-4   مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه 
مجری مسئول : علیرضا شیخ اشکوری                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

alirezasheikha@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مرکبات یکی از محصوالت مهم کشاورزی در شمال ایران بوده که تولید آن از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد، 
بطوریکه در مبادالت تجاری و اشتغال مردم نقش مؤثری دارد. گونه غالب مرکبات در شمال کشور پرتقال بوده که 
عالوه بر استفاده از میوه آن بصورت تازه خوری، صنایع غذایی زیادی وابسته به آن می باشد. تغذیه مرکبات یکی از 
مهمترین عوامل مؤثر بر رشد و نمو آن می باشد. مرکبات ایران بعلت تغذیه نامتعادل در مقایسه با کشورهای پیشرفته 
از نظر عملکرد کمی و کیفی پایین تری برخوردار است. عالئم کمبود عناصر غذایی خصوصاً ریز مغذی ها به صورت 
کلروز، ریزش میوه و برگ و خشکیدگی سرشاخه ها در بسیاری از باغات منطقه مشاهده شده بطوریکه مشکالت 
نامناسب فیزیکی و شیمیائی خاک های تحت کشت مرکبات در شمال  بدنبال داشته است. خصوصیات  را  فراوانی 
ایران جذب عناصر غذایی خصوصاً ریزمغذی ها را از طریق ریشه مواجه با مشکل نموده بطوریکه تکافوی نیاز درختان 
را نمی نماید. و در سال های اخیر بعلت نارسائی های ذکر شده خسارات زیادی را متوجه باغداران نموده است. لذا 
اتخاذ روش های تکمیلی تغذیه )کاربرد ریزمغذی ها( از طریق محلولپاشی عالوه بر افزایش عملکرد و رفع نارسائی های 
تغذیه ای باغات منطقه در تغذیه افرادی که از این محصول استفاده می نمایند) به علت افزایش میزان امالح و عناصر 
ضروری بدن انسان( می تواند نقش بسزایی داشته باشد. در نهایت مقایسه عملکرد درختان مورد تیمار و شاهد افزایش 
عملکرد و میزان بهره وری اقتصادی و ضرورت اجرای طرح را مشخص نموده و توجیه اقتصادی افزایش عملکرد، خود 

بخود باغدار را به سمت استفاده از کودهای ریزمغذی سوق خواهد داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 با توجه به روند تغذیه ای باغ های مرکبات از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی خصوصا نیتروژنه و فسفره جدا 
پرهیز شود. زیرا در دراز مدت مصرف این کودها بدون توجه به آزمایش خاک و برگ و عدم مصرف کود دامی و عناصر 

غذایی دیگر منجر به اختالل در تغذیه و کمبود ریز مغذی ها خواهد شد.
 در باغ هایی که مشکل جذب عناصر غذایی از طریق خاک وجود داشته باشد محلول پاشی کود کامل که حاوی 
6 عنصر ریز مغذی Zn, Fe, CuB, Mn, Mo باشد در دو زمان فندقه شدن میوه و یکماه پس ازآن با غلظت یك در 

هزار توصیه می شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
عالئم ظاهری کمبود عناصر ریز مغذی مورد اشاره در بیشتر باغات مرکبات مشاهده شده است و تجزیه برگ نیز 
کمبود این عناصر در ارقام تامسون را به اثبات رسانیده است. بنابراین با محلولپاشی عناصر ریزمغذی )آهن، روی، 
مس، بر، منگنز و مولیبدن( در شرایط خاک های تحت کشت مرکبات از مصرف آنها در خاک به علت رفع سریع 
کمبود، آسانتر بودن اجرای آن، کاهش سمیت ناشی از تجمع این عناصر در خاک و جلوگیری از تثبیت، مناسب تر 

می باشد. از طرفی افزایش کمی و کیفی محصول مرکبات تا 33 درصد را نیز بدنبال دارد.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

ميوه پرتقال توليد شده متعادل روی درخت
 در اثر مصرف محلول پاشی كود حاوی عناصر ريزمغذی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: سطح کم آبیاری در کشت متراکم مرکبات 

مدت اجراي پروژه: 4 سال یافته منتج از پروژه شماره: 2-23-240000-14-0000-85017 
مجری مسئول : هرمز عبادی                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش 

hormozebadi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
وزارت جهاد  برنامه های  از  این محصول  واحد سطح  در  تولید  افزایش  و  مرکبات  زیر کشت  توسعه سطح  عدم 
کشاورزی در استان مازندران است. افزون بر این کاهش سطح اراضی کشاورزی و باال بودن قیمت زمین در استان 
مازندران لزوم افزایش تولید و بهره برداری بهینه از منابع پایه )آب و خاک( را اجتناب ناپذیر ساخته است. برنامه ریزي 
بهینه آبیاري و افزایش تراکم کشت از مهم ترین راهکارهای افزایش تولید در واحد سطح مرکبات به حساب مي آید. 
کمبود منابع آبی مهمترین چالش کشاورزی در کشور ما محسوب می شود و می تواند به عامل محدود کننده کشت 
و تولید برخی از محصوالت تبدیل شود. از اینرو تعیین نیاز واقعی آب برای تولید مرکبات اهمیت ویژه ای دارد. زیرا 
مصرف بیش از نیاز واقعی تاثیر چندانی بر عملکرد ندارد یا بعبارتی سبب کاهش بهره وری آب می شود. پرتقال 
تامسون ناول به عنوان یك رقم اقتصادي  مرکبات و پایه فالئینگ دراگون به عنوان تنها پایه پاکوتاه کننده معرفي 
شده برای کشت متراکم در برخی از مناطق شمال کشور است. هدف از این پژوهش تعیین سطح بهینه کم آبیاری 

برای درختان یاد شده بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 در سال های با شرایط آب و هوایی نرمال )بارش در حد میانگین درازمدت( و یا باغ هایی که محدودیت منابع 

آب ندارند،  آبیاری به میزان 80 درصد نیاز آبی )تعیین شده با تشتك تبخیر( توصیه می شود. 
 در سال های خشك که احتمال کمبود آب وجود دارد و یا در باغ هایی که همیشه دچار کمبود آب هستند، 

آبیاری به میزان 60 درصد نیاز آبی توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
عملکرد درختاني که به میزان 80 درصد نیاِز کامل آبیاري شدند تفاوت معني داري با درختان آبیاري کامل ندارند. 
عالوه براین بهره وری آب آبیاري در این تیمار بیشتر از آبیاري کامل است. عملکرد درختاني که به میزان 60 درصد 
نیاز آبیاري شدند تفاوت معني داري با درختان آبیاري شده با 80 درصِد نیاِز ندارند و بهره وری آب آبیاري در این 
تیمار بیشتر از آبیاري 80 درصد است. ویژگی های کیفی میوه و آب میوه در بین درختان آبیاری شده به سه مقدار 
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80، 100 و 120 درصد تفاوت ندارند این ویژگی ها در تیمارهای 60 و 80 درصد نیز تفاوت ندارند. میانگین چهار 
ساله نیاز کامل آبي )تیمار 100%( در شرایط این تحقیق 2480 متر مکعب در هکتار تعیین شد که 960 متر مکعب 

آن از طریق آبیاري و مابقي از بارندگي تامین شد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته :  

                     تانسيومترها در دو عمق مختلف              اندازه گيری رطوبت و پتانسيل آب خاك در باغ آزمايشی

پايان برداشت ميوه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: اجراي آبیاري قطره اي در باغ های مرکبات مازندران از منظر اقتصادي و اجتماعي 

یافته منتج از پروژه شماره:85014-0000-15-240000-023-2   مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: رسول آمی سما                                                رتبه علمي: محقق 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
توسعه آبیاری قطره ای به منظور افزایش عملکرد باغ های مرکبات، انجام آبیاری در زمان مناسب و به مقدار کافی، 
وارد نشدن تنش به درختان و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک در استان مازندران از جنبه اقتصادی دارای 
اهمیت بسزایی است. با این حال گسترش و توسعه سیستم هاي آبیاري تحت فشار با مسایل و مشکالت فني، اقتصادي 
و اجتماعي متعددي روبروست که بعضاً منجر به کاهش روند تقاضا براي استفاده از این سیستم ها شده است. گسترش 
آبیاري تحت فشار در ایران به گونه اي شتاب زده، بدون انجام تمهیدات، بدون بررسي و تهیه پیش نیازهاي الزم انجام 
گرفته است. این امر سبب گردیده که در بسیاري موارد این روش به نتیجه مطلوب منجر نشده و در برخي موارد نیز 
به شکست بیانجامد. با توجه به اینکه سطح باغ های مرکبات تحت آبیاري قطره اي در استان مازندران روند افزایشی 
داشته است، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی اقتصادی و اجتماعی اجرای آبیاری قطره ای در باغ های مرکبات مازندران 
به منظور بررسی توجیه اقتصادی  و مالی اجرای این طرح از یك سو و از بعد اجتماعی بررسی عوامل موثر بر پذیرش 

این یافته و مشکالت کاربرد آن می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 با توجه به اینکه در منطقه شرق استان سهم باغ های مرکبات با مساحت زیاد )باالی 5 هکتار( در استفاده از 
سیستم آبیاری قطره ای بسیار کمتر از منطقه غرب استان می باشد و از طرفی افزایش عملکرد ناشی از تغییر سیستم 
در 86 درصد از باغ های مرکبات کمتر از 5 هکتار نتیجه گیری شده است، توصیه می شود در شرق استان به این گروه 

از باغ های مرکبات در تجهیز سیستم توجه بیشتری گردد.
 با توجه به مثبت بودن معیار ارزش حال خالص پروژه و موجه بودن نرخ بازده داخلی سیستم های نصب شده 
در اکثریت باغ  های گروه  های مورد بررسی، و با عنایت به اینکه با افزایش سطح باغ، درصد باغ هایی که سودشان مثبت 
شده است، افزایش یافته است، مي توان بیان نمود که تغییر سیستم آبیاري از سنتی به قطره ای در باغ های بزرگ 
تعداد مزارع بیشتري را با سود مثبت مواجه نموده است که این نتیجه برخواسته از سرشکن شدن هزینه هاي سرمایه 
گذاري اولیه نصب سیستم آبیاري قطره اي بر سطح بزرگتر است. بنابراین توصیه می شود ابتدا باغ های با مساحت باالی 

10 هکتار و سپس به ترتیب باغ های بین 5 تا 10 هکتار و کمتر از 5 هکتار به سیستم مجهز گردند.
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 نظارت سازمان جهاد کشاورزي در زمان نصب سیستم هاي آبیاري قطره اي نقش مهمي در کاهش هزینه ها و 
افزایش درآمد و در نهایت توجیه اقتصادي باغ ها این استان داشته است. لذا توصیه می شود اثر مثبت معني دار توجیه 

اقتصادي نظارت سازمان جهاد کشاورزي استان در نصب سیستم هاي آبیاري قطره اي لحاظ گردد.
افزایش سطح زیر کشت مرکبات و  باعوامل ترویجي و  ارتباط  باال بردن میزان تحصیالت کشاورزان، میزان   
رفع مشکالت اصلی) نظبر هزینه اولیه باالی این نوع سیستم، کیفت پایین تجهیزات آبیاری قطره ای به-ویژه لوله ها 
و گرفتگي قطره چکان ها( بر پذیرش سیستم های آبیاری قطره ای در باغ های مرکبات استان مازندران تاثیر مثبت و 

معني داري دارند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
نتایج نشان داد که در 86 درصد از باغ های کوچك کمتر از 5 هکتار، نصب سیستم آبیاری قطره ای باعث افزایش 
عملکرد شده است. بر اساس معیار نرخ بازده داخلي 81 درصد از سیستم ها و بر اساس معیار ارزش حال خالص 62 
درصد از سیستم هاي آبیاري نصب شده داراي توجیه اقتصادي هستند. نتایج حاصل از بودجه بندي جزئي نیز حاکي 
از تاثیر مثبت نصب این سیستم بر سود باغ ها از طریق افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد، کشت محصول 
جدید و کاهش هزینه ها مي باشد. از دیگر مزایای قابل توجه مي-توان به تاثیر مثبت نظارت سازمان جهاد کشاورزي 
بر بازده اقتصادي سیستم هاي آبیاري تحت فشار اشاره نمود. نرخ بازده داخلي باغ هاي که سیستم آبیاري قطره اي 
خود را با توجه به طرح هاي الگویي سازمان جهاد کشاورزي نصب نموده اند 62 درصد و باالتر از نرخ بازده داخلي باغ ها 
با الگوي آزاد )39 درصد( مي-باشد. تحصیالت کشاورز، سطح زیر کشت مرکبات، کل سطح زیر کشت با احتساب 
زمینهاي زراعي و باغي دیگر، درصد ماشیني بودن فعالیت کشاورزي، سهم درآمد باغداري از کل درآمدهاي باغدار و 

میزان عملکرد در سطوح پایین تر از 10 درصد تاثیر مثبتی بر پذیرش سیستم آبیاري دارند.

عکس/عکس های شاخص از یافته :

                                   ميكروجت                                                                    قطره چكان داخل خط
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده پسته



38

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: استفاده از حشره کش تیامتوکسام )آکتارا( در کنترل پسیل معمولي پسته )شیره خشك( 

یافته منتج از پروژه شماره: 014-81-22-115                           مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجري مسئول : مهدي بصیرت                                                 رتبه علمي: استاد یار پژوهش

mbasirat2000@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسیل معمولي پسته )شیره خشك( مهم ترین آفت درختان پسته کشور و آفت کلیدي این محصول محسوب 
مي گردد که هر ساله خسارت زیادي را به باغات پسته کشور وارد مي کند. قدرت تولید مثل باال و همچنین تعداد 
نسل متعدد این آفت باعث شده است که در اغلب سال ها در یك یا چند نوبت جمعیت بسیار باالیي را تولید کرده و 
خسارت فوق العاده اي به درخت و محصول وارد نماید. حالت طغیاني این آفت عالوه بر کاهش محصول سال جاري 
باعث ریزش جوانه هاي گل سال آینده، ریزش برگ ها و ضعف درخت مي گردد.  فعاًل مبارزه شیمیایي عملي ترین 
روش براي کاهش جمعیت آفت و جلوگیري از خسارت آن است. تاکنون حشره-کش هاي متعددي علیه آفت پسیل 
پسته آزمایش شده اند. مصرف متوالي این سموم در یك دوره چند ساله به دلیل چند نسلي بودن و قدرت زادآوري 
باالي این آفت و همچنین رعایت نکردن سطح زیان اقتصادي و سمپاشي هاي بي رویه کشاورزان باعث بروز پدیده 
به همین دالیل، الزم است حشره  آفات مي گردد.  آفات و طغیان شدیدتر  بین رفتن دشمنان طبیعي  از  مقاومت، 
کش هاي جدیدي آزمایش و در دسترس باغ داران قرار گیرد، تا با تناوب مصرف حشره کشها از بروز پدیده مقاومت 
و عوارض دیگر جلوگیري شود. همچنین با استفاده آگاهانه از سموم و توجه به اثرات آن روي آفت و حشرات مفید 
و با کاربرد سموم انتخابي و چند منظوره در قالب اصول مدیریت تلفیقي آفات، پسیل معمولي پسته را کنترل نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اثر حشره کش تیامتوکسام )آکتارا( با دوزهاي 300، 400 و 500 گرم در هزار لیتر آب روي آفت مناسب بوده 
ولي با توجه به اثر مشابه این سه دوز، توصیه مي شود از غلظت 300 گرم در هزار لیتر آب استفاده شود. اثر این 
حشره کش 2 روز پس از سمپاشي مناسب بوده و لذا براي پایین آوردن سریع جمعیت آفت کاربرد دارد. اثرات سوء 
این حشره کش روي حشرات مفید زیاد ارزیابي شد. توصیه مي شود این حشره کش را در تناوب با سمومي که اثرات 
جنبي کمتري دارند استفاده شود تا صدمه به دشمنان طبیعي کمتر گردد. همچنین مي توان در اواسط فصل )تیر 
و مرداد( که فعالیت دشمنان طبیعي کم است استفاده نمود. بهترین مرحله مبارزه با این آفت مرحله پورگي است 
یعني زماني که حداکثر جمعیت حشره پوره بود مبارزه شیمیایي صورت گیرد. این حشره کش را مي توان با سمپاش 
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اتومایزر در باغ هاي پسته استفاده نمود. قابل ذکر  کششي پشت تراکتوري با سرالنس معمولي و یا سمپاش-هاي 
است که سم تیامتوکسام با غلظت توصیه شده 300 و 400 گرم در هزار، در سازمان حفظ نباتات ثبت شده است و 

از سموم مجاز مي باشد. 
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
 حالت طغیاني آفت پسیل عالوه بر کاهش محصول سال جاري، باعث ریزش جوانه هاي گل سال آینده، ریزش 
برگ ها و ضعف درخت مي گردد. با استفاده از این حشره کش مي توان در جمعیت هاي طغیاني، جمعیت آفت را سریع 

کاهش داد و از خسارت آفت جلوگیري نمود.

عکس/عکس های شاخص از یافته :

پوره پسيل معمولي پسته

   
حشره كامل پسيل معمولي پسته

تخم پسيل معمولي پسته
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: صرفه جویي در مصرف آب با حذف آبیاري پس از برداشت در باغ هاي پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 009-75-22-115         مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: اکبر محمدي محمد آبادي                   رتبه علمي: مربي پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسیل معمولي پسته )شیره خشك( مهم ترین آفت درختان پسته کشور و آفت کلیدي این محصول محسوب مبا 
وضعیت بیالن منفي برداشت آب از سفره هاي آب زیر زمیني مناطق پسته کاري استان کرمان، و به تبع آن کاهش 
مناطق  این  در  باغ هاي پسته  از  توجهي  قابل  انداختن سطوح  از آب  کمي آب چاه هاي کشاورزي، هر سال شاهد 
هستیم. باید این واقعیت را پذیرفت که براي آبیاري باغ هاي پسته موجود آب کافي وجود ندارد و چنان چه این روند 
ادامه یابد، باید به انتظار خشکیدن باغ هاي پسته بیشتري باشیم. باغ داران با در نظر گرفتن حقابه و سهم آب، در 
طول پائیز و زمستان مانند سایر فصول دیگر باغ هاي خود را آبیاري مي نمایند. گرچه آبیاري زمستانه در مناطقي که 
مشکالت شوري و تجمع امالح در پروفیل خاک را دارند، قابل توصیه است اما معموالَ پسته کاران بدون در نظر داشتن 
ضرورت آبیاري، اقدام به انجام آبیاري هاي پس از برداشت محصول مي نمایند. بنابراین، مشخص نمودن دوره اي از 
سال که نیاز آبي پسته در کمترین حد قرار دارد، مي تواند ضمن صرفه جویي در مصرف آب، کمترین تاثیر منفي بر 

عملکرد محصول را داشته باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج بررسی نشان می دهد بین انجام آبیاري درختان پسته از اوایل مهر تا اواسط بهمن و انجام ندادن آبیاري 
در این دوره، روي عملکرد و صفات کمي و کیفي محصول تفاوت محسوسي وجود ندارد. بنابراین انجام آبیاري از مهر 
تا اواسط بهمن)35 روز( ضروري نمي باشد و با کاهش و یا حذف آبیاري در زمان مذکور مي توان ضمن جلوگیري از 
مصرف بي رویه آب، در افزایش بهره وري آب از منابع زیرزمیني که در حال حاضر روبه کاهش هستند نیز کوشا بود. 
همچنین در صورتي که نیاز به آبشویي جهت رفع مشکل خاک باشد آبان ماه بهترین زمان  آبیاري مي باشد. عالوه 
بر این، چنانچه هدایت الکتریکي عصاره اشباع خاک پس از برداشت محصول در حد متعارف باشد )کمتر از 8 دسي 

زیمنس بر متر( نیازي به آبیاري در طول پاییز تا اوایل زمستان نمي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در سال هاي اخیر، با استناد به توصیه فوق، چاه هاي آب کشاورزي در استان کرمان، در پاییز به مدت یك ماه 
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)اغلب در آذر( خاموش گردید )حدود 8 درصد کاهش برداشت آب( که بنا به اظهارات غیر رسمی شرکت سهامی 
آب منطقه ای استان کرمان، این اقدام تاثیر به سزایي در حفظ سفره هاي زیرزمیني و جلوگیري از افت سطح آب 
در مناطق ذکر شده داشته است. بنا به اعالم وزارت نیرو چنان چه بتوان در این مناطق، خاموشي چاه ها را به 3 ماه 

افزایش داد، بیالن منفي سفره های آب زیرزمیني در مناطق ذکر شده و مشابه متوقف مي گردد.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

نمايي از حجم آب زياد مصرف شده در فصل پاييز كه هيچ تاثيري در عملكرد محصول ندارد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: کاهش جمعیت پسیل معمولی پسته از طریق شخم زمستانه ی باغ های پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 12-81-78003-22-115             مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمدرضا مهرنژاد                                         رتبه علمي: دانشیار پژوهشی 

 Reza_mehrnejad@hotmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسیل معمولی پسته  Agonoscena pistaciae بصورت حشره کامل در فرم زمستان گذران شرایط نامساعد را 
از اواخر پاییز تا اوایل بهار سپري مي کند. فرم زمستان گذران پسیل دارای جثه درشت تر و از نظر رنگ تیره مي 
باشد. این افراد در زمان ظهور یعني اوایل پاییز از نظر تولید مثلی ناکامل هستند و تغذیه نیز نمي کنند. این حشرات 
تحت شرایط محیطی دمای پایین و طول روز کوتاه از اوایل آبان در طبیعت ظاهر مي شوند. این فرم پسیل مدتی در 
طبیعت بصورت سرگردان زندگی مي کند و با سرد شدن هوا به پناهگاه های زمستانی که عمدتاً در البالی علفهای 
هرز و برگ های ریخته شده در زیر درختان و همچنین در سطح و حاشیه باغ هاي پسته در زیر بقایای گیاهي مي 
گذراند. پسیل معمولی پسته از اواسط اسفند مجّدداً در طبیعت ظاهر مي شود و با سبز شدن درختان پسته در اوایل 
فروردین از اندام هاي سبز درخت تغذیه و روي آنها تخم گذاری مي کند. شخم باغهاي پسته در زمستان اعم از 

محلهاي داراي پوشش و بدون پوشش گیاهي موجب تلفات معني دار در جمعیت این آفت گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- عملیات شخم زمستانه یا تیلر حداقل به عمق 30 سانتی متر در کل سطح باغ یعنی از کنار تنه درختان و 
تمام سطح سایه انداز درختان و خارج از سطح سایه انداز درختان باید انجام شود. در نقاطی که تراکتور و دستگاه 

های شخم یا تیلر نمی تواند کار کند الزم است با کارگر و به روش سنتی شخم انجام شود.
2- هیچگونه ماده آلی و گیاهی نباید در حاشیه های باغ اعم از داخل باغ یا اطراف باغ رها گردد. مواد آلی اعم از 
کود های حیوانی و طیور، بقایای علف های هرز و یا مواد زاید حاصل از ترمینال های فرآوری پسته نباید در اطراف 

و حاشیه باغ ها رها شود.
3- عملیات شخم باید از آذر لغایت اوایل اسفند انجام شود. یعني دوره اي که پسیل هاي فرم زمستان گذران 
در پناهگاههای زیر سایه انداز درختان پسته و در محلهای تجمع بقایای گیاهي، بدون تحرک وجود دارند. در دوره 
قبل از اواخر آذر، این حشرات هنوز بطور کامل پناهگاه زمستانی انتخاب نکرده اند و تعدادی از آنها سرگردان روي 
درختان و در اطراف باغها پراکنده هستند. همچنین بعد از اوایل اسفند بدلیل مساعد شدن هوا یعني کاهش سردی 
هوا و همچنین طوالنی تر شدن طول روز، حشرات کامل پسیل مجّدداً فعال مي شوند و بتدریج پناهگاه زمستانی را 

ترک مي کنند.
4- عملیات شخم زمستانه باید در سطح وسیع و توسط باغ های هم جوار نیز انجام شود تا اثر مناسبت تر داشته 

باشد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- انجام عملیات شخم زمستانه موجب صدمه به پناهگاه زمستانی حشرات کامل پسیل معمولی پسته و همچنین 

مرگ آنها مي شود و نتیجتاً جمعیت پسیل در بهار سال بعد از تراکم و رشد بسیار پایین تري برخوردار است
2- کاهش بسیار قابل توجه جمعیت پسیل، بدون استفاده از مواد حشره کش.

3- ایجاد باور و آموزش عملی به دست اندرکاران باغداری پسته کشور، به موضوع امکان جلوگیری از خسارت 
آفات با روش ساده و بدون سم پاشی.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

 علف های هرز و برگ های ريخته شده در زير درختان و همچنين در سطح و حاشيه باغ هاي پسته،
 پناهگاه عمده زمستانی آفت پسيل معمولی پسته است.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: مدیریت بیماري پژمردگي ورتیسلیومي درختان پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 016-80-22-100                  مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: امیر حسین محمدي                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: حمید افضلي، مهدي محمدي مقدم، سیدجواد حسیني فرد
ah-mohammadi@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
این  ایران،  در  مي باشد.  پسته  درختان  قارچي  هاي  بیماري  مهمترین  از  یکي  ورتیسلیومي،  پژمردگي  بیماري 
بیماري اولین بار در سال 1378از استان کرمان و سپس از باغ هاي پسته در استان قزوین، سمنان و خراسان گزارش 
گردید. این بیماري مي تواند باعث خشکیدگي شاخه درختان پسته و در موارد شدیدتر باعث مرگ کل درخت شود. 
کنترل بیماري بسیار مشکل است و در حال حاضر هیچگونه قارچ کشي براي کنترل موثر این بیماري در درختان 
پسته پیشنهاد نگردیده است. در این مطلب جنبه هاي مختلف بیماري و ارتباط آن با شرایط فیزیکي و شیمیایي 

خاک مورد بررسي قرار مي گیرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
عالیم عمومي و اختصاصي بیماري

- رنگ پریدگي،کاهش میزان برگ و کاهش رشد شاخه در درختان مبتال
- خشکیدن یك یا تعدادي از شاخه درختان به طوریکه برگ ها نیز روي شاخه ها باقي مي مانند

- مشاهده حلقه هاي قهوه اي یا تیره رنگ در مقطع عرضي شاخه درختان مبتال، به خصوص در محل انشعاب 
شاخه ها. گاهي اوقات به جاي حلقه، نوارهاي منقطع تیره رنگ نیز در مقطع عرضي شاخه مشاهده مي شود.

- با وجود تنوع قابل مالحظه علف هاي هرز در باغ هاي پسته، این گیاهان نقشي در بقاء و پایداري قارچ عامل 
بیماري نداشته و بنابراین پایداري بیماري از سالي به سال دیگر روي ریشه درختان آلوده است.

- بیماري بیشتر در خاک هاي با pH  خنثي تا قلیایي مشاهده مي شود.
- ارتباطي میان شوري خاک و بیماري پژمردگي ورتیسلیومي پسته وجود ندارد چراکه بیماري هم در خاک هاي 

غیر شور )Ec≤4 dS/m( و در خاک هاي شور )Ec≥4 dS/m( مشاهده مي شود.
- در خاک هاي با کمبود پتاسیم )میزان پتاسیم قابل جذب کمتر از 250 پي پي ام( و فسفر )کمتر از 15 تا 
20 پي پي ام( بیماري بیشتر مشاهده مي گردد، بنابراین تغذیه مناسب درختان مي تواند از میزان آلودگي به این 

12
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بیماري بکاهد.
- در خاک هاي با ظرفیت نگهداري آب باال، میزان درختان آلوده باالتر مي باشد.

-کاشت گیاهان میزبان قارچ عامل بیماري مانند پنبه، خیار، گوجه، بادمجان، یونجه و ... در میان درختان پسته 
مي تواند باعث افزایش جمعیت قارچ و مرگ و میر بیشتر درختان پسته گردد.

- هرچند که در عمده مناطق پسته کاري جمعیت قارچ در خاک کم مي باشد اما با توجه به اهمیت بیماري و به 
خصوص در مناطقي که قبال گیاهان آلوده به این بیماري کاشته شده اند )مانند باغ هاي زردآلو، هلو و مزارع کدوئیان 
و یونجه آلوده به بیماري پژمردگي ورتیسلیومي( قبل از احداث باغ پسته، آزمایش خاک و در صورت نیاز ضدعفوني 

خاک با سموم تدخیني صورت گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بیماري پژمردگي ورتیسلیومي پسته در مناطق مختلف پسته کاري کشور وجود دارد اما بررسي هاي انجام شده 
آلودگي درختان به این بیماري را در مناطق آلوده طي سال هاي 1379 تا 1382 حدود 2تا 3 درصد نشان مي دهد. 
بررسي مناطق مختلف پسته کاري نیز نشان داد حداقل در10درصد مناطق پسته کاري این بیماري مشاهده مي شود. 
با در نظر گرفتن تولید متوسط 170 هزار تن پسته، خسارت ناشي از این بیماري حدود 500 تن پسته مي باشد، که 
ارزش ریالي آن حدود 15میلیارد تومان مي شود. اجراي توصیه هاي ترویجي حاصل از این پروژه تحقیقاتي مي تواند 

خسارات این بیماري را حداقل تا 50 درصد کاهش دهد که ارزش مالي آن حدود 7/5 میلیارد تومان مي باشد.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

عكس- 1-  خشكيدگي شاخه ها، 2- مقطع عرضي شاخه سالم،3- حلقه قهوه اي پيوسته در مقطع عرضي،
4- نوار قهوه اي منقطع در مقطع عرضي شاخه پسته آلوده به پژمردگي ورتيسليومي

12
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: اثر تاخیر زمان برداشت و تاخیر پوست گیري میوه پسته بر میزان آلودگي آفالتوکسین 

یافته منتج از پروژه شماره: 018-78-22-115               مدت اجراي پروژه: سه سال و نیم
مجری مسئول: علي اسماعیل پور                                  رتبه علمي: مربي پژوهش

 aesmailpour14@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 زمان برداشت یکي از عوامل موثر بر خواص کمي و کیفي محصول مي باشد که عوامل مختلفي از جمله شرایط 
آب و هوایي منطقه، نوع رقم، نوع پایه و مدیریت داشت روي آن موثر مي باشند. برداشت محصول پسته از نظر تجاري 
زماني انجام مي شود که پوست رویي میوه به راحتي از پوست استخواني جدا گردد و این زمان از اوایل شهریور ماه 
تا نیمه مهر ماه در مناطق مختلف و با توجه به حجم تولید محصول متفاوت مي باشد. برداشت دیر هنگام محصول 
عالوه بر کاهش خصوصیات ظاهري میوه، باعث افزایش آلودگي محصول مي گردد. محصول برداشت شده به دلیل دارا 
بودن شرایط رشد بهینه قارچ ها، بایستي بالفاصله پوست گیري و خشك گردد. ولي امروزه به دالیل مختلف گاهي 
این زمان تا 48 ساعت به تاخیر مي افتد که این تاخیر احتمال افزایش آلودگي به عوامل قارچي را افزایش مي دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- برداشت محصول در فاصله زماني 15 تا 30 شهریور ماه در باغ با توجه به نوع رقم و شرایط آب  هوایي منطقه

- پوست گیري، شستشو و خشك کردن محصول برداشت شده  بالفاصله پس از برداشت تا حداکثر 12 ساعت 
پس از شروع برداشت 

- جداسازي و درجه بندي محصول تولیدي
- بسته بندي و انبارداري در هواي خشك و خنك

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بیماري پژمردگي ورتیسلیومي پسته در مناطق مختلف پسته کاري کشور وجود دارد اما بررسي هاي انجام شده 
آلودگي درختان به این بیماري را در مناطق آلوده طي سال هاي 1379 تا 1382 حدود 2تا 3 درصد نشان مي دهد. 
بررسي مناطق مختلف پسته کاري نیز نشان داد حداقل در10درصد مناطق پسته کاري این بیماري مشاهده مي شود. 
با در نظر گرفتن تولید متوسط 170 هزار تن پسته، خسارت ناشي از این بیماري حدود 500 تن پسته مي باشد، که 
ارزش ریالي آن حدود 15میلیارد تومان مي شود. اجراي توصیه هاي ترویجي حاصل از این پروژه تحقیقاتي مي تواند 

خسارات این بیماري را حداقل تا 50 درصد کاهش دهد که ارزش مالي آن حدود 7/5 میلیارد تومان مي باشد.



یافته های قابل ترویج سال 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

47

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

 تاخير برداشت محصول باعث زياد رسي و ايجاد شكاف در پوست نرم رويي پسته مي شود
 كه زمينه ورود عوامل قارچي مهيا مي گردد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: کاربرد غلظت هاي متفاوت یك ماده شوینده  بر روي جمعیت پسیل معمولي پسته 

یافته منتج از پروژه شماره: 065-80-22-22-22-115             مدت اجراي پروژه: سه سال
مجری مسئول: بهمن پناهی                                                   رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسیل معمولي پسته، مهم ترین آفت درختان پسته کشور و آفت کلیدي این محصول محسوب مي گردد که هر 
ساله خسارت زیادي را به باغ هاي پسته کشور وارد مي کند. تاکنون حشره کشهاي متعددي علیه پسیل پسته آزمایش 
شده اند. مصرف متوالي سموم دفع آفات در یك دوره چند ساله بدلیل چند نسلي بودن و قدرت زادآوري باالي این 
آفت و همچنین نامشخص بدون سطح زیان اقتصادي و سمپاشي هاي بي رویه کشاورزان باعث بروز پدیده مقاومت، 
از بین رفتن دشمنان طبیعي آفات، طغیان شدید آفات و در بعضي موارد باقیمانده سموم در محصول مي گردد. در 
موارد متعددي تاثیر مواد شوینده روي آفات بررسي شده است. بطوریکه اثر مواد شوینده روي مگس سفید سیب 

زمیني شیرین بررسي و 97% تا 99% تلفات آفت گزارش شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاربرد مایع ظرفشویي ریکا با غلظت 3500 سي سي در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی در مرحله حشره 

کامل به منظور کاهش خسارت پسیل پسته توصیه می گردد.
با توجه به آزمایشات انجام شده، مایع ظرفشویي )ریکا( را از دوز 2 تا 3/5 در هزار براي کاهش جمعیت پسیل 
مي توان استفاده نمود که تا 14 روز بعد از محلولپاشي 70 درصد کاهش جمعیت داشته است. بهترین زمان استفاده 
اوایل و اواخر فصل که جمعیت دشمنان طبیعي پسیل زیاد است بخصوص قبل و بعد از برداشت محصول مي باشد. در 
صورتي که اکثر جمعیت پسیل پوره باشد و جمعیت تخم و حشره کامل این آفت کم باشد بهترین نتیجه را خواهد 
داشت. ضمن اینکه براي استفاده این ماده در کنترل پسیل باید درخت بطور کامل محلولپاشي شود و پشت و روي 

برگ کامل شسته شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
کاربرد مایع ظرفشویي ریکا بر آفت پسیل پسته و تأثیر آن بر روي حشرات مفیدی همچون زنبور پسیالفاگوس 
نشان داد که مایع ظرفشویي ریکا روي مرحله حساس پسیالفاگوس )حشره کامل( و مرحله مقاوم پسیالفاگوس )پوره 

مومیایي( به ترتیب در گروه سموم بي خطر و با خطر جزئي ارزیابي گردید. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته : 

مايع ظرفشويي ريكا مورد استفاده براي مبارزه با پسيل
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: افزایش باروری درختان پسته با مدیریت و بهینه سازی کاشت درختان گرده دهنده

یافته منتج از پروژه شماره: 010-80-22-109.                               مدت اجرای پروژه: 2سال
مجری مسئول: عبدالحمید شرافتی                                                رتبه علمی: مربی پژوهش

 Hamidsherafati47@Gmail.com :آدرس مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پسته یك گیاه دو پایه است که درختان نر و ماده از هم جدا و روی دو درخت جداگانه قرار دارند. برای تشکیل 
میوه مناسب و اقتصادی، وجود تعداد مناسب درختان نر به ماده، هم زمانی و همپوشانی گل دهی درختان نر )گرده 
دهنده(، پراکندگی مناسب در باغ و کاشت درختان نر با قابلیت تولید گل و گرده مناسب بسیار حائز اهمیت است. در 
بخش زیادی از باغات پسته در منطقه فیض آباد )قطب پسته کاری خراسان رضوی( تعداد درختان نر به ماده بسیار 
کم بوده، گل دهی آن ها به طور کامل با گل دهی درختان ماده همپوشانی ندارد و بسیاری از درختان نر موجود دانه 
گرده بسیار کمی در هر گل آذین تولید می کنند. میزان دانه گرده در هر گل آذین از حداقل 125 میلی گرم تا 750 

میلی گرم بود. با تعداد مناسب درخت نر به ماده و گرده افشانی موفق، می توان از کاهش عملکرد جلوگیری نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
آنچه برای باغ داران قابل اجرا و کاربردی است اینکه در هر هکتار با احتساب 420 درخت ماده، باید 14 درخت 
نر پیوند بزند. در این زمینه ارقام نر و ماده بایستي با هم هماهنگ باشند. در انتخاب درختان نر دو فاکتور مهم باید 
لحاظ شود اول اینکه قدرت تولید دانه گرده در هر گل آذین بیشتر از 500 میلی گرم باشد و دوم اینکه با رقم ماده 
همپوشانی گل دهی داشته باشد. البته بهترین نتیجه زمانی به دست می آید که درختان نر به گونه ای کشت شوند 
که در سطح باغ بیشترین فاصله را از همدیگر داشته باشند و همچنین بیشتر در جهت باد غالب منطقه کشت شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با به کارگیری نتایج این پژوهش درصد تشکیل میوه در خوشه افزایش و از طرفی درصد میوه های پوک کاهش 

می یابد. این موضوع برای سال هایی که شرایط اقلیمی برای گرده افشانی مناسب نیست، بسیار حائز اهمیت است.
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عکس/عکس های شاخص از یافته : 

ژنوتيپ گرده دهنده دير گل قبل از آغاز گلدهی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان:تعیین نیاز سرمایي سه رقم تجاري پسته )اکبري، اوحدي و کله قوچي(

یافته منتج از پروژه شماره: 001-81-10-22-115                        مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: امان اله جوانشاه                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

 Javanshah@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
درختان پسته همانند سایر درختان میوه مناطق معتدله در سیکل سالیانه خود به دوره سرما نیاز دارند تا بعد 
از آن شکوفایي طبیعي جوانه ها با مهیا شدن شرایط مناسب جهت رشد اتفاق افتد. گرم شدن هواي کره زمین طي 
دهه هاي اخیر نکته اي است که اهمیت نقش نیاز سرمایي را در رشد و نمو طبیعي درختان پسته نمایان مي سازد. در 
چند سال گذشته عدم تامین نیاز سرمایي به خصوص بر روي ارقام دیر گل نظیر رقم اکبري، خسارات زیادي در تولید 
محصول ایجاد کرده است. در صورت عدم تامین نیاز سرماي ارقام مختلف پسته، گلدهي به تاخیر افتاده و نامنظم 
مي شود، همچنین ریزش زیاد جوانه ها، باز نشدن جوانه هاي گل، ناهماهنگي در رشد خوشه ها، کاهش تشکیل گرده 
در درختان نر اتفاق مي افتد. محاسبه و تخمین سرماي موجود در هر منطقه با در نظر گرفتن روند گرم شدن هواي 
کره زمین و دانستن نیاز سرمایي هر یك از ارقام مورد نظر براي کشت و کشت رقم مناسب هر منطقه، کمك شایاني 

به باال بردن کیفیت و کمیت محصول مي نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مقدار سرمای الزم برای شروع باز شدن جوانه ها در حد قابل توجه در رقم کله قوچی 600 ساعت، در رقم اوحدی 
800 ساعت و در رقم اکبری 1200 ساعت محاسبه شد. سرماي زمستانه در سال 1380 در حد 808  ساعت، در 
سال 1381 در حد974 ساعت و در سال 1382 در حد853 ساعت بر طبق مدل دماهاي c˚ 7-0 محاسبه شد که 

به صورت زیر قابل محاسبه مي باشد.
0-7ْ cساعت سرماي بین

سال            ماه138213811380

آبان91143/6751/33
آذر223/16202/17147/17
دي204/67204/67245/67
بهمن257/33313/83255/5
اسفند77/33114/8399/67
مجموع سال853/5974808
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
عدم تامین نیاز سرمایي به خصوص روي ارقام دیر گل نظیر رقم اکبري باعث مي شود گلدهي نامنظم شود و به 
تاخیر بیافتد. از عالئم دیگر عدم تامین نیاز سرمایي درختان پسته مي توان کاهش تعداد برگچه هاي برگ، افزایش 
تولید برگهاي ساده و غیر طبیعي، کاهش سطح برگ، کاهش رشد میانگره اي، ریزش زیاد جوانه ها، باز نشدن جوانه 
هاي گل، ناهماهنگي در رشد خوشه ها، کاهش تشکیل گرده در درختان نر، گلدهي روي شاخه هاي در حال رشد 
سال جاري به صورت انتهایي و جانبي و اثرات منفي روي صفات کمي و کیفي میوه دارد. با توجه به گرمایش زمین، 
براي رسیدن به عملکرد قابل قبول، تامین نیاز سرمایي در ارقام مختلف پسته، با استفاده از ترکیبات ولك یا روغن 
سویا در غلظت هاي موثر 30 تا 40 در هزار حائز اهمیت مي باشد. ترکیبات روغني با تاثیر بر افزایش تنفس بصورت 

غیر مستقیم موجب از بین رفتن مواد بازدارنده رشد نظیر ابسایزیك اسید و نهایتا بیدار شدن درخت مي شوند.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

قلمه هاي رقم كله قوچي بعد از سرما دهي 600 و 800 ساعت

قلمه هاي رقم اوحدي بعد از سرما دهي 800 و 1000 ساعت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
ــر  ــذب عناص ــاد در ج ــفید فیض آب ــی س ــیاه، بادام ــرگ س ــری، ب ــته اکب ــای پس ــاالی پایه ه ــی ب ــوان: توانای عن

ــرایط شــور ــی از خــاک در ش غذای
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 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، 
بنابراین 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؛ اما شرایط مناسب برای جذب کافی توسط ریشه ها فراهم نیست. پایه های 
مختلف از نظر جذب عناصر غذایی 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 بکارگیري 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 مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از این پایه ها برای کاشت در مناطق شور، نیاز به کوددهی کاهش می یابد و در ضمن شاهد افزایش 

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

رقم اكبری كه روی پايه بادامی سفيد فيض آباد پيوند شده است )درخت وسط(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: افزایش عملکرد و بهبود کیفیت پسته با محلولپاشي آهن

یافته منتج از پروژه شماره:011-80-22-115                        مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: سید جواد حسیني فرد                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش

 hosseinifard@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مناطق پسته کاري به دلیل باال بودن pH خاک جذب عناصر غذایي کم نیاز )آهن، روي، مس و منگنز( از 
خاک با مشکل مواجه است. یکي از راههاي رفع این مشکل محلول پاشي این عناصر مي باشد که بعد از انجام تجزیه 
برگ و تشخیص کمبود هر یك از عناصر قابل توصیه است. امروزه نقش عناصر ریزمغذي در بهبود کیفیت و کمیت 
محصوالت کشاورزي، انکار ناپذیر است. در مناطق پسته کاري عموماً باغداران سالیان متمادي تنها از کودهاي حیواني 
و شیمیایي )بیشتر کودهاي ازته و فسفره( استفاده کرده اند و کودهاي حاوي عناصر کم مصرف کمتر مورد استفاده 
قرار گرفته است. در عین حال در چندین سال اخیر باغ داران کم و بیش مایل به استفاده از کودهاي حاوي عناصر کم 
مصرف مي باشند. آهن یکي از عناصر کم نیاز مهم براي دستیابي به عملکرد بیشتر و با کیفیت تر مي باشد. نوع کود، 

غلظت و دفعات پاشش آن براي اثربخشي کامل محلول پاشي مهم است.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- در صورتي که غلظت آهن در برگ درختان پسته کمتر از 100 میکروگرم بر گرم باشد کمبود آهن در گیاه 

وجود دارد.
- در صورت وجود کمبود و با توجه به شدت کمبود یك تا سه مرتبه محلولپاشي با کالت آهن )Fe-EDTA( با 
غلظت یك و نیم در هزار در اردیبهشت بعد از کامل شدن برگ تا اواخر خردادماه به فاصله 15 تا 30 روز باعث رفع 

کمبود آهن خواهد شد.
- این محلولپاشي مانند سایر محلولپاشي هاي عناصر ریزمغذي، وقتي کاماًل موثر است که کمبود سایر عناصر 

غذایي به ویژه عناصر اصلي و ماکرو )نیتروژن، فسفر و پتاسیم( وجود نداشته باشد.  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
انجام محلولپاشي آهن به صورت بیان شده در باال، باعث افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه خواهد شد. به 

عنوان نمونه در یك باغ با کمبود آهن )آهن برگ حدود 80 میکروگرم بر گرم بوده است( اثرات زیر اتفاق افتاد:
افزایش 72 کیلوگرم در هکتار محصول پسته خشك.  -1
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کاهش 8 درصد پوکي میوه.  -2
کاهش 1/3 درصد زودخنداني پسته.  -3

کاهش 7 درصد ریزش جوانه هاي زایشي.  -4
افزایش 5 درصد خنداني میوه.  -5

کاهش یك واحد انس پسته )درشت تر شدن میوه ها(.  -6

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

برگ هاي داراي كمبود آهن در درختان پسته

 
برگ هاي سالم محلولپاشي شده با كالت آهن
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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: تعیین و معرفی مدل برآورد عملکرد درختان گردو 

یافته منتج از پروژه شماره:. 87175-03-03-4                     مدت اجراي پروژه:  یك سال
مجری مسئول: داراب حسنی                                               رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: محمد جعفر آقایی، رضا رضایی، سعداهلل اسکندری و محمدرضا مظفری
hassanida@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به  تخمین میزان عملکرد درختان و باغات گردو برای بیمه، باغداران و خریداران دارای اهمیت است. 
اینکه تولید کنندگان و باغداران نسبت به بیمه محصول اقدام می نمایند، براورد میزان  محصول باغ قبل از گلدهی و 
تولید محصول از نظر بیمه گیری بسیار مهم می باشد. این امر از سال ها قبل فقط با بهره گیری از تجربه خبرگان 
محلی صورت گرفته است. ایجاد روشی علمی برای براورد میزان محصول در اوایل پاییز قبل از وقوع خسارت سرمای 
زودرس پاییزه، دماهای پایین زمستانه و سرمای دیررس بهاره و سایر خسارت ها قهری و غیر قهری از اهمیت زیادی 
برای بیمه درختان برخوردار است. بذری بودن باغات گردوی کشور باعث پیچیده تر شدن تخمین عملکرد درختان 
گردو است زیرا در باغات حاصل از ارقام تجاری محدوده عملکرد تقریباً مشخص است ولی در باغات بذری به دلیل 
تنوع زیاد بین درختان از نظر عادت های رشد و باردهی که همگی بر پتانسیل تولید درخت تاثیر دارند، تخمین میزان 
محصول کار مشکلی است. لذا تعریف یك روش علمی که بتواند میزان محصول تولیدی را با دقت محاسبه کند، کمك 
بسیار زیادی به بیمه باغات، باغداران و تولید گردو خواهد نمود. بنابر این بر اساس تقاضای صندوق بیمه محصوالت 

کشاورزی مطالعه ای در این زمینه انجام و دستورالعملی برای آن تهیه گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این مدل برای تخمین میزان عملکرد درختان گردو )تعداد میوه در درخت( صفاتی در پاییز قابل اندازه-گیری 
هستند، استفاده گردید. در این مورد با استفاده روابط این صفات با باردهی فرمولی ارائه شد که می تواند میزان محصول 
درخت را با دقت قابل قبولی پیش بینی کند. بنابر این کارشناسان بیمه با نمونه گیری از درصدی از درختان و اندازه 
گیری این صفات می توانند نسبت به براورد میزان محصول اقدام نمایند. صفت هایی که باید اندازه گیری شوند شامل: 

- سطح مقطع تنه درختان نمونه گیری شده به سانتی متر مربع
- شعاع گسترش تاج درختان به سانتی متر

- فاصله کاشت درختان یا میانگین برآورد شده ای از آن به متر مربع 
- وضعیت شاخه های بارده در درون تاج در 3 گروه خیلی کم با حدود 20% تراکم شاخه های بیرونی، متوسط با 

50-20% تراکم شاخه های بیرونی و زیاد با بیش از 50 % تراکم شاخه های بیرونی
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- عادت باردهی در 4 گروه انتهایی کم، انتهایی، بینابین و جانبی 
- عادت رشد درخت در سه گروه راست، بیناین و گسترده

- خشکیدگی سرشاخه های درون تاج در سه گروه زیاد با بیش از 50% خشکیدگی، متوسط با 50-10% خشکیدگی 
و کم با کمتر از 10 % خشکیدگی

5-30 cm 30 و مطلوب با رشد cm رشد سالیانه شاخه ها شامل دو گروه نامطلوب با کمتر از 5 یا بیشتر از -
- مدیریت باغ در دو گروه مطلوب و نامطلوب

- محدودیت آب در 4 گروه کمبود خیلی شدید با کمتر از 5 بار در سال، کمبود شدید با کمتر از 2 بار در ماه، 
تاحدودی کمبود با دور آبیاری 15-10 روز  و بدون کمبود با دور آبیاری کمتر از 10 روز

- وضعیت خاک در 2 گروه نامطلوب شامل بافت های سبك و سنگین یا سنگالخی و مطلوب
جهت پیش بینی عمل کرد باغات گردو رابطه صفات اندازه گیری شده با میزان عمل کرد محاسبه شده و در نهایت 
یك نرم افزاری تهیه شد که با قرار دادن اندازه گیری های مربوطه در این نرم افزار میزان عمل-کرد به دست می آید و 
هم چنین فرمولی محاسبه شده که با استفاده از آن می توان میزان عمل کرد را محاسبه نمود. برای این منظور برای 
هر یك از حالت های ذکر شده هر صفت یك ضریب محاسبه گردیده و با استفاده از قرار دادن ضرایب هر صفت در 

فرمول، میزان عملکرد برآورد می گردد. فرمول محاسبه شده به صورت زیر است. 
TY=TCSA(ti(1+pr)(1+(db+ci+om))w)

در این فرمول TY تعداد میوه درخت، TCSA سطح مقطع تنه به ti ،cm2 ضریب مربوط به سطح مقطع تنه و 
فاصله کشت، pr ضریب عادت باردهی و عادت رشد، db ضریب سرخشکیدگی شاخه های درون تاج، ci ضریب وجود 

شاخه های بارده درون تاج، om ضریب مدیریت باغ و w ضریب محدودیت آب و وضعیت خاک می باشد.
محصول تولید  و  گل دهی  از  قبل  گردو  درختان  عمل کرد  بینی  پیش  امکان  مدل  این  از  استفاده  های   مزیت 

 می باشد. 
همانگونه که ذکر شد در گردو با توجه به این که بیشترین خسارت مربوط به سرمای دیررس بهاره بوده و بیشتر 
محصول در این موقع از بین می رود. لذا پیش بینی میزان محصول قبل از این زمان جهت بیمه محصول بسیار مهم 

می باشد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نرم افزار تهيه شده برای تخمين عمل كرد درختان گردو
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: تعیین مهم ترین عوامل خسارت زا در باغات گردو و معرفی روش برآورد خسارت

یافته منتج از پروژه شماره:. 87174-03-03-4            مدت اجراي پروژه: 18 ماه
مجری مسئول: داراب حسنی                                     رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: رعنا دستجردی و محمد جعفر آقایی 
Hassanida@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میزان رشد و باروری گیاهان به عوامل محیطی از قبیل آب، خاک، نور، حرارت و نیز ایمنی آنها در برابر عوامل 
نامناسب رشد بستگی دارد. دانشمندان علوم کشاورزی بر این باورند که بروز هر گونه اختالل در عملیات فیزیولوژیکی 
گیاهی سبب بیمارشدن گیاه می گردد. به این ترتیب ضعف و کاهش قدرت رشد رویشی و زایشی درختان میوه گاه 
ناشی از حضور موجودات زنده بیماریزا و گاه منشاء محیطی دارد. عملیات زراعی نظیر هرس، عوامل فیزیولوژیکی از 
قبیل کمبود یا زیاد بودن عناصر مورد نیاز گیاه و نیز شرایط جوی نامساعد مثل یخبندان، سوختگی، تگرگ و باد 
اغلب سبب بروز بیماری های غیر پارازیتی )غیرانگلی( در درختان میوه می شوند. بنابر این خسارت در درختان گردو 
می تواند قهری یا غیر قهری )مدیریتی( باشد. تعیین عوامل اصلی خسارت زا و براورد و تفکیك میزان خسارت هر یك 

از آن ها در درختان گردو در بیمه درختان گردو اهمیت زیادی دارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
عوامل خسارت زا در گردو به دو گروه خسارت عوامل قهری و غیر قهری )مدیریتی( تقسیم می شوند. بیماری های 

قهری عبارتند از:
- سرمازگی: مهم ترین فاکتور محیطی موثر بر کمیت و کیفیت تولید است. سرمای زودرس پائیزه و یخبندان های 
شدید زمستانه از مهم ترین عوامل محیطی ایجاد خسارت در درختان گردو است. که باعث سیاه شدن و خشك شدن 
سرشاخه ها و در موارد شدید سیاهی و مرگ تنه  می گردد. سرمای دیررس بهاره مهم ترین عامل تهدید کننده محصول 
گردو می باشد و با از بین بردن جوانه-های گل نر یا ماده بعضی مواقع تا 100 درصد محصول را از بین می برد. آفتاب 

سوختگی تنه و شاخه های درختان گردو نوعی دیگر از خسارت در باغات گردو می باشد.
- آفتاب سوختگی میوه: سیاه شدن پوست در اثر جذب گرما باعث سیاهی و غیر قابل استفاده شدن مغز میوه 

می شود.
- بادزدگی: اثر وزش بادهای شدید ریزش میوه و پاره شدن برگ ها باعث ایحاد خسارت می شوند. به عالوه این که 

باد های شدید از طریق افزایش میزان تبخیر و تعرق و ایجاد استرس در درخت باعث خسارت می شود.
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-تگرگ: باعث ایجاد خسارت در برگ؛ میوه و شاخه ها می شود. 
- آفاتی از قبیل کرم خراط، کرم سیب، شته گردو، سوسك چوبخوار نیز باعث ایجاد خسارت در گردو می شوند.  

بیماری های مهم گردو نیز شامل پوسیدگی آرمیالریابی، پوسیدگی فیتوفترایی، آنتراکنوز، بالیت باکتریایی، شانکر 
عمقی و سطحی پوست است. 

پیش بینی و اطالع از میزان خسارت هر یك از عوامل ایجاد خسارت می تواند در مدیریت و برنامه ریزی تولید 
کمك نماید. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
جهت پیش بینی میزان خسارت عوامل قهری از باغ نمونه برداری انجام شده و با قرار دادن اطالعات یاداشت 
برداری شده مربوط به هر عامل خسارت زا و قرار دادن این اطالعات در مدل های بدست آمده، میزان خسارت محاسبه 

می گردد. برآورد خسارت هر عامل به صورت زیر خواهد بود:
- برآورد خسارت خسارت سرمازدگی: میزان خسارت سرما از طریق محاسبه سرمازدگی جوانه های انتهایی، درصد 
سرمازدگی جوانه های جانبی و درصد سرمازدگی شاتون ها محاسبه می شود.  برای این کار درصد سرمازدگی هر کدام 

از صفت های مذکور محاسبه و سپس با قرار دادن داده ها در مدل درصد خسارت وارده مشخص می شود. 
- برآورد خسارت آفتاب سوختگی: ابتدا  میوه آفتاب سوخته  از قسمت های مختلف درخت تهیه و میزان قهوه ای 
شدن مغز در هر میوه به صورت درصد محاسبه می شود. سپس از بین درختان موجود درصد میوه های خسارت دیده 

از کل میوه ها محاسبه و در نهایت درصد خسارت آفتاب سوختگی محاسبه می گردد. 
- برآورد خسارت بالیت، آنتراکنوز و ریزش گل و میوه در اثر مشکالت گرده افشانی: در این روش درصد گل ها یا 
میوه های ریزش یافته در اثر هر کدام ازاین عوامل تعیین و با قرار دادن آن در مدل پیش بینی شده  درصد خسارت 

هر کدام مشخص می شود. 
- خسارت تگرگ: تگرگ باعث ریزش میوه و گل می شود و با توجه به ایجاد ریزش، محاسبه خسارت مشابه ریزش 

در اثر مشکالت گرده افشانی خواهد بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

   

شكل 1 عالئم خسارت سرمای پائيزه )راست(، خسارت گل ماده )وسط( و خسارت شاتون )چپ(
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شكل 2- صفحه اول برنامه كامپيوتری محاسبه ميزان خسارت )راست( و محاسبه خسارت سرمازدگی )چپ( 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان:  معرفی ارقام گردوی خارجی سازگار 

یافته منتج از پروژه شماره: 87008-308-03-  34   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: داراب حسنی                                  رتبه علمي: دانشیار پژوهش   

مجریان: جمال عاطفی، فرامرز نعمت زاده، اصغر سلیمانی، محمد رضا مظفری و یحیی دهقان شورکی
Hassanida@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امروزه کشاورزی یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی کشور می باشد که زمینه اشتغال بسیاری از افراد جامعه را 
فراهم آورده است. در بین محصوالت کشاورزی، تولید گردو به دالیل متعددی از قبیل امکان ارزآوری باال، تقاضای 
با  و  ویژه ای می باشد  اهمیت  دارای  آن،  اشتغال زایی  قابلیت  و  باالی محصول  ارزش غذایی  بازارهای جهانی،  باالی 
توجه به این مزیت ها، بسیاری از کشورهای دنیا اقدام به احداث باغ های مدرن و تجاری گردو نموده اند. در ایران نیز 
میزان تولید و سطح زیر کشت گردو افزایش بسیار زیادی یافته به طوری که طی 40 سال گذشته میزان سطح زیر 
کشت بسیار افزایش یافته است و در حال حاضر نیز ایران یکی از بزرگترین تولید کننده های گردو در دنیا می باشد. 
البته محصول تولیدی کشور ما حاصل از درختان بذری است که دارای عمل کرد و کیفیت پائینی بوده و از کیفیت 
باالیی در بازارهای جهانی برخوردار نمی-باشد. به عالوه خسارت سرمای دیررس بهاره و محدودیت های جدی که در 
مورد تامین آب وجود دارد، باعث شده است پرورش و تولید گردو به این روش غیر اقتصادی باشد که برای حل این 
مشکالت اصالح و معرفی ارقام جدید گردو ضروری است. برای این منظور پژوهشی از سال 1372 با بررسی سازگاری 
8 رقم خارجی: سر، هارتلی، پدور، الرا، فرانکت، روند د مونتینیاک، چندلر و فرانکت و 7 ژنوتیپ داخلی آغاز و تا سال 

1390 ادامه یافت. 

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

گیرد.



66

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

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

- خسارت بسیارکمتر سرمای دیررس بهاره بدلیل دیربرگدهی یا باردهی جانبی باال و تولید سالیانه محصول
- افزایش راندمان مصرف آب

- قابلیت عرضه و رقابت محصول تولیدی در بازارهای جهانی
- کاهش هزینه های تولید با توجه به کوچك بودن اندازه درختان 

- امکان افزایش مکانیزاسیون باغات گردو

جدول 1- مشخصات ارقام گردوی خارجی ارزيابی شده در كشور  

مناطق مورد مهم ترين خصوصيات رقمنام رقم
نوع كاربرد رقمتوصيه

رقم دیربرگ و مقاوم به سرمازدگی بهاره، دارای عمل کرد زیاد، عادت باردهی جانبی چندلر
باال، اندازه میوه متوسط با مغز خیلی روشن، میزان مغز 46%، متحمل به تنش های 

سرمایی زمستانه

مناطق گردو 
کاری کشور

رقم اصلی

رقم دیربرگ و مقاوم به سرمازدگی بهاره، دارای عمل کرد زیاد، عادت باردهی جانبی پدرو
باال، اندازه میوه متوسط با رنگ مغز روشن، میزان مغز 46%، میوه متوسط-دیررس.

مناطق 
گردوکاری کشور

رقم اصلی

رقم دیربرگ و مقاوم به یخبندان های بهاره، دارای عمل کرد زیاد، عادت باردهی هارتلی
انتهایی، اندازه میوه متوسط با رنگ مغز روشن، میزان مغز 44%، میوه دیررس

مناطق 
گردوکاری کشور

رقم اصلی

روند د 
مونتیناک

رقم خیلی دیربرگ و متحمل به یخبندان های بهاره، عمل کرد کم، عادت باردهی 
انتهایی، اندازه میوه کوچک با رنگ مغز روشن، میزان مغز 43%، زمان رسیدن میوه 

متوسط

مناطق 
گردوکاری کشور

گرده دهنده ارقام 
دیربرگ 

رقم خیلی دیربرگ و متحمل به یخبندان های بهاره، عمل کرد متوسط، عادت باردهی فرانکت
انتهایی، اندازه میوه متوسط رنگ مغز روشن، میزان مغز 46%، زمان رسیدن میوه دیر

اغلب مناطق 
گردوکاری کشور

رقم اصلی و 
همچنین رقم گرده 

دهنده ارقام دیر برگ 
رقم دیربرگ و مقاوم به یخبندان های بهاره، دارای عمل کرد زیاد عادت باردهی جانبی، الرا

اندازه میوه درشت، رنگ مغز متوسط، میزان مغز 47%، میوه دیررس، تا حدودی 
حساس به یخبندان-های شدید زمستانه در سال های اول پس از کاشت

مناطق بدون 
یخبندان شدید 

زمستانه

رقم اصلی

زمان باز شدن برگ متوسط، عمل کرد متوسط، عادت باردهی انتهایی، اندازه میوه وینا
کوچک، رنگ مغز متوسط، میزان مغز 45%، زمان رسیدن میوه دیر

-توصیه نمی شود

رقم زود برگ، عادت باردهی انتهایی، اندازه میوه متوسط، رنگ مغز متوسط، میزان مغز سر
55%، زمان رسیدن میوه متوسط، حساس به عارضه ریزش گل ماده

-توصیه نمی شود
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 عکس/عکس هاي شاخص از یافته

پدرو                                               چندلر                                     

روند د مونتیناك                                            هارتلی                          

 میوه تعدادی از ارقام خارجی سازگار گردو
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: تعیین نوع و سطوح مختلف نیتروژن برای بهبود کیفیت و کمیت نهال های هلو در نهالستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88121-03-03-2         مدت اجراي پروژه:3 سال
مجری مسئول:میترا میرعبدالباقی                            رتبه علمي: استادیار پژوهش 

mitra_mirabdulbaghi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
وجود نهالهایي با کیفیت مناسب و مطلوب در تکثیر درختان میوه هسته دار با عمري طوالني و مفید الزم و 
ضروري مي باشد. براي پرورش چنین نهالهایي نیاز به نهالستان هایي با مدیریت تغذیه مناسب مي باشد. متاسفانه در 
اکثر نهالستان هاي درختان میوه به طور عام و نهالستان هاي درختان میوه هسته دار به طور خاص هیچگونه مدیریت 
تغذیه اي برروي این دانهال ها اعمال نمي شود. اعمال مدیریت بهینه تغذیه در نهالستان ها مي تواند نقش بسیار 
موثري را در افزایش عمر مثمر درختان ایفاد مي نماید. بخصوص که به دالیل حساسیت جوانه هاي درختان در اوایل 
زندگي، شرایط فیزیکي و شیمیایي خاک نهالستان ها مي-باید طبق اصول و روش صحیح مدیریت شود. درجهت 
دستیابي به این چنین نهال هایي نیاز به  تغذیه بهینه آن ها  با نیتروژن است، زیرا که بیشترین نیاز نهال ها به عنصر 
ازت است. اما حتی در نهالستان بایست به این مسئله توجه داشت که نیاز غذایی دانهال های پیوندی  به نیتروژن 
در قبل و بعد از پیوند متفاوت است. بدین منظور در جهت افزایش کیفیت و کمیت دانهال هاي هلو در نهالستان در 
این تحقیق از دو فرم کوددهي از نیتروژن شامل نیترات آمونیوم و اوره ( در 4 سطح 0،200،400و 600 کیلوگرم در 
هکتار و در هفت تقسیط( و دو پایه بذري میسوري ویزدي در زمانی که هنوز پیوندی برای آنها صورت نگرفته بود و 

در زمانی که در پیوند با رقم رددکسي بودند،  در نظر گرفته شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور بررسي اثر فرم و سطوح مختلف نیتروژن روي چگونگي رشد و نمو دانهال هاي هلو میسوري و یزدي در 
زماني که هنوز از هیچ پیوندکي براي آن ها استفاده نشده بود، و در زماني که در پیوند با رقم رددکسي در نهالستان 
پژوهشکده باغبانی بودند، با استفاده از یك طرح آماري اسپلیت اسپلیت پالت در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي 
در سه تکراراستفاده گردید..نهال هاي بذري مورد مطالعه ) میسوري و یزدي( عامل اصلي و دو فرم کوددهي شامل 
سولفات آمونیوم و اوره عامل فرعي ومقادیر مورد استفاده کود ازته در 4 سطح )600،200،400،0 ، 0گرم در هر کرت( 
عامل فرعي بودند. در آذرماه سال 1387 و در  دو ماه قبل از کاشت بذور در نهالستان از کود حیواني به مقدار 20 تن 
در یك هکتار استفاده گردید و سپس خاک شخم زده شد. از خاک منطقه کاشت دانهال ها قبل از شروع آزمایش و بعد 
از کاشت نهالها نمونه تهیه و مورد تجزیه و آنالیز )تعیین خواص فیزیکي وشیمیایي خاک( قرار گرفت. بذور میسوري 
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و بذري هلوي یزدي به صورت جداگانه و در فرم آماري در یك خط با فاصله 10 سانتي متر از یکدیگر کشت شدند. 
هر دو ردیف کاشت به فاصله 30 سانتي متر از یکدیگر قرار گرفتند. طول هر خط  5 متر و شامل 500 عدد بذر در هر 
ردیف بود. در دو ردیف تعداد بذور به 1000عدد بالغ شدند. بعد از کاشت بذور مورد مطالعه در اواخر زمستان )اسفند 
ماه( قدام به تیمارهاي کودي در سطوح مختلف و فرم هاي مختلف )در 7 تقسیط( گردید. کود سرک در 12 اردیبهشت 
سال 88 و به ترتیب بقیه اقساط کود دهي در 28 اردیبهشت، 15 خرداد، 25 خرداد، 1 تیر، 20  تیر و 17 مرداد انجام 
گردید. در نهایت بهترین مقدار از فرم کوددهي با نیتروژن براي هر دانهال بذري مورد مطالعه در دوره های مختلف 

رشد، قبل و بعد از پیوند برای سال اول و دوم آزمایش تعیین شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که  مصرف 600 گرم کود سولفات آمونیوم باعث بیشترین تولید وزن خشك 
ساقه در دانهال هاي میسوري و یزدي و مقدار غلظت برگي عناصر غذایي ازت، آهن و روي و مس در نوبت یادداشت 
برداري ها در مرداد سال 1388 گردید. اما زماني که دانهال ها  در پیوند با رقم رددکسي قرار گرفتند، عکس العمل 
ها در مقابل کوددهي با مقادیر و منابع کوددهي کمي متفاوت شد. بطوري که  قطر و طول دانهال ها در پیوند با رقم 
رددکسي )مشاهدات در آبان سال1389( و همچنین غلظت برگي عناصر غذایي آهن، روي، سطح و کلروفیل برگ ) 

نمونه برداري در مرداد سال 1389(  در مصرف 200 گرم سولفات آمونیوم در هر کرت افزایش معني داري داشت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از نهالستان آزمايش و وضعيت نهالها
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان:  معرفی ارقام جدید و  برتر توت فرنگی

یافته منتج از پروژه شماره: 86082-04-12-100-0   مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: فرهاد کرمی                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: اشرف نانکلی، رحیم قره شیخ بیات   
farhad.karami@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
توت فرنگی به واسطه ارزش غذایی، جذابیت میوه و عطر و طعم دلپذیر یکی از محصوالت باغی مورد توجه در 
اکثر نقاط دنیاست. شرایط محیطی تأثیر زیادی روی صفات کمی و کیفی توت فرنگی دارد لذا بررسی سازگاری و 
خصوصیات ارقام جدید از اهمیت زیادی برخوردار است. طي سال های 1387-1381 تعداد 12 رقم جدید توت فرنگی 
وارد کشور شد و در آزمایشی سازگاري، عملکرد و سایر خصوصیات آنها در مقایسه با ارقام موجود در کلکسیون توت 
فرنگی به مدت 3 سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گریزه )سنندج( و ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال آباد )کرج(، 
مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایش، ارقام کویین الیزا، پاروس، ونتانا، آروماس، کاماروسا و کردستان به 
عنوان ارقام برتر و مناسب برای توسعه مزارع توت فرنگی انتخاب و معرفی شدند. رقم کویین الیزا در مقایسه با سایر 
ارقام بیشترین عملکرد در واحد سطح را نشان داد. سازگاری به خاک های آهکی و شرایط اقلیمی مناطق سرد کشور، 

طعم مطلوب، میوه های بزرگ با بافت سفت، قابلیت حمل و نقل و ماندگاری باال از دیگر مزایای این رقم است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- ارقام کویین الیزا، ونتانا، آروماس و پاروس بدلیل دامنه سازگاری وسیع، عملکرد باال، استحکام بافت میوه و قابلیت 
مطلوب حمل و نقل و ماندگاری قابل توجه، ارقام مناسبی برای تولید تجاری و ارسال به بازارهای دور می باشند و 
برای کشت در اکثر نقاط کشور توصیه می گردند. ارقام کاماروسا و گاویوتا در شرایط گلخانه و تغذیه مناسب، عملکرد 
و کیفیت مطلوبی دارند اما مناسب خاک های آهکی نمی باشند. رقم خنثی روز سلوا به سرمای زمستان حساس بوده 

و مناسب نواحی با زمستان های معتدل است.
- رقم محلی کردستان به دلیل بافت نرم میوه، ماندگاری کمی دارد. اما با توجه به سازگاری دراز مدت این رقم با 
شرایط اقلیمی استان و از طرفی عطر و طعم منحصر بفرد این رقم، کشت آن برای مصارف محلی، فرآوری و بازارهای 

نزدیك توصیه می گردد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
نتایج ارزیابی ارقام جدید توت فرنگی نشان داد ارقام کویین الیزا و پاروس از عملکرد قابل توجهی در مقایسه با 
سایر ارقام برخوردار بوده و در عین حال ماندگاری و قابلیت حمل و نقل مطلوبی دارند. لذا تکثیر انبوه این ارقام در 
دستور کار قرار گرفت و توسعه این ارقام در سطح کشور منجر به تحول عظیمی در افزایش تولید توت فرنگی و توسعه 
سطح زیرکشت آن گردید. میانگین عملکرد این ارقام در شرایط مطلوب بیش از 30 تن در هکتار می باشد در حالیکه 

عملکرد ارقام قدیمی کمتر از 10 تن در هکتار است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

رقم كويين اليزا   
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان:  مکان یابی مناطق مستعد تولید سیب ارگانیك در ارومیه

یافته منتج از پروژه شماره: 88016-03-36-4                      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: رضا رضایی                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

rezrezaee@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 در باغداري متداول و شیمیایي، براي مبارزه با حشرات و قارچها  و تغذیه درختان در هر هکتار باغ سیب به طور 
متوسط حدود 25 لیتر انواع سموم شیمیایی )بدون در نظر گرفتن روغن ولك( و نزدیك به یك تن  از انواع کودهای 
شیمیایی مصرف می شود. با در نظر گرفتن سطح وسیع باغات سیب منطقه ارومیه )حدود 25 هزار هکتار( در چنین 
حالتي میزان مصرف سم و کود شیمیایی به ترتیب به 625 و 25/000 تن در سال بالغ می گردد. با توجه به آثار 
زیانبار مصرف سموم و کودهای شیمیایی در زنجیره اکوسیستم از کوچکترین موجود تا به انسان ضرورت برنامه ریزی 

برای تولید سیب ارگانیك امری حیاتی است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که از 11  حوزه تعداد  10 حوزه شامل باالنج،  زینانلو، نازلوچاي، باراندوزچاي، دیزج دول، مرگور، 
چنقرالو، سیلوانا، بکشلوچاي و صوماي برادوست باهم مشابه هستند.  در گروه دوم  فقط حوزه انزل قرار گرفت. با توجه 
به ویژگي هاي  گروه اول، این گروه بیشترین تناسب را با تولیدات ارگانیك دارد.  همچنین تجزیه کالستر حوزه هاي 
سیب کاري ارومیه با توجه به متغیرهاي کیفي میوه اندازه گیري شده شامل بریکس )قند(، اسیدیته، سفتي، رنگ 
و وزن میوه ، حوزه هاي سیب کاري ارومیه را به دو کالستر تقسیم نمود. در کالستر کوچکتر سه حوزه سرو، سیلوانا 
و مرگور قرار دارند و مابقي حوزه ها در کالستر بزرگ جاي گرفتند. در این  کالستر دو حوزه باالنج و نازلو از تشابه 
زیادي به کالستر اول برخوردارند. این 5  حوزه  شامل  سرو، سیلوانا،  مرگور،  باالنج و نازلوي علیا  بدلیل تولید بهترین 
کیفیت میوه از تناسب باالیي براي تولید سیب ارگانیك برخوردارند. در مرحله نهایي با استفاده از سیستم اطالعات 
جغرافیایي )GIS(، تبدیل اطالعات توصیفي به کمي از طریق آنالیز چند فاکتوره مکاني نسبت به گروه بندي مناطق 
مستعد به چهار دسته نامستعد، نیمه مستعد، مستعد و کامال مستعد در محیط GIS  اقدام گردید. براي این منظور 
ابتدا عوامل موثر در مکان یابي مناطق مستعد به پنج گروه هر کدام چند متغیر تفکیك و متناسب با اهمیت آن عامل 

در مکان یابي رتبه بندي شدند.



یافته های قابل ترویج سال 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

73

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
بر اساس نتایج در سطح ارومیه در حدود 25 هکتار از باغات سیب در کالس کامال مستعد و در حدود 706 هکتار 
هم در کالس مستعد  قرار دارند. بخش اجرا مي تواند برنامه ریزي الزم براي مذاکره، عقد قرارداد و نظارت بر این باغ 
ها، محصوالت آنها را بدون مصرف سموم شیمیایي  با ارزش افزوده باال به بازار هاي بین المللي  و حتي داخلي معرفي 
نماید و براي استمرار باروري آنها از مدلهاي مبتني بر روشهاي بیولوژیکي )غیر شیمیایي( حمایت  نماید. مضافا در 
حدود 20 هزار هکتار عرصه مستعد برای توسعه باغات سیب در این شهرستان شناسایی گردید که بهره برداری از آنها 

مستلزم سرمایه گذاری در احداث ایستگاه های پمپاژ آب و سایر زیرساخت ها در آینده می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نقشه مناطق مستعد سيب ارگانيک



74

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی ارقام بادام اصالح شده بومی برای کشت در مناطق ویژه بادام کاری ایران

یافته منتج از پروژه شماره: 87005-0308-03-34        مدت اجراي طرح: 2  سال
مجری مسئول: علی ایمانی                                             رتبه علمي: دانشیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بادام به علت داشتن ویژگي هاي منحصر به فرد از جمله کارایي باالیي در مصرف آب و تولید میوه، نقطه اشباع 
نوري، منحني خاص رشد میوه، وجود خاصیت تطابق اسمزي در برگ ها،مرفولوژي ویژه برگ و میوه و سیستم ریشه 
بندي قوي و عمودي مي تواند در شرایط نامساعد خاک از جمله خاک های آهکی و سنگالخی و با کمي رطوبت به 
حیات خود ادامه دهد. به همین خاطر از بادام به عنوان یك درخت مقاوم به خشکي یا به عبارتي تحمل در برابر کم 
آبي نام برده مي شود. با توجه به قرار گرفتن ایران در منطقه خشك و نیمه خشك و کمبود آب در ایران و همچنین 
سهولت برداشت و حمل و نگهداری میوه واشتغال زایی بادام، این گونه از دیرباز مورد توجه کشاورزان ایران بوده است.  
ولی یکی از مسایل مهم توسعه کشت بادام در ایران سازگاری ارقام به مناطق خاص می باشد و در این رابطه 10رقم 

بادام پس از ارزیابی برای کشت در مناطق مستعد آنها به عنوان یافته ترویجی معرفی شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه این 8 رقم بادام مطالعه شده دارای کمیت و کیفیت خوب و از نظر کارایی قابل توجه بوده )جدول 

یك و شکل یك( که می توانند در برنامه های توسعه باغات بادام  به صورت کشت توام مورد توصیه قرار گیرند.

جدول 1- مشخصات ارقام بادام  اصالح شده ايرانی ارزيابی شده در كشور

ویژگی های بارز و مزیت های رقمنام گرده افشانرقمردیف

سهند1
آیدین و فرانیس 

و شکوفه

خیلی دیرگل، پربار و عادت باردهی تیپ اسپور و میوه درشت با دو قلویی مغز زیاد 
و پوست چوبی سخت و قابل توصیه برای کشت در مناطق با ریسك سرمازدگی و 

دارای تناوب باردهی زیاد بوده که بامدیریت باغبانی  قابل تقلیل می باشد. 

آیدین2
سهند، فرانیس و 

شکوفه

خیلی دیرگل، خیلی پربار و عادت باردهی تیپ اسپور،  یوه درشت با  پوست سخت 
و قابل توصیه برای کشت در مناطق با ریسك سرمازدگی ولی دارای تناوب باردهی 

زیاد و با مدیریت  باغبانی قابل تقلیل می باشد.
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ادامه جدول

ویژگی های بارز و مزیت های رقمنام گرده افشانرقمردیف

شکوفه3
سهند، فرانیس و 

آیدین

ولی  باال  مغز  و درصد  پوست کاغذی  با  میوه کوچك  و  پربار  دیرگل، خیلی  خیلی 
قابل  باغبانی   بامدیریت  که  زیادبوده  باردهی  تناوب  دارای  و  میوه سخت  برداشت 

تقلیل می باشد. قابل توصیه برای کشت در مناطق با ریسك سرمازدگی

صبا4
آراز، اسکندر و 

آذر

دیرگل، پربار با عادت باردهی مخلوط و میوه درشت با پوست کاغذی و کیفیت میوه 
خوب و مناسب برای تازه خوری و دارای تناوب باردهی کم که با مدیرت باغبانی 

قابل رفع می باشد.

آذر5
صبا، اسکندر و 

آراز

دیرگل، پربار با عادت باردهی مخلوط و میوه متوسط با پوست نیمه سخت و کیفیت 
میوه خوب و زودرس ولی دارای تناوب باردهی زیاد و بامدیریت باغبانی  قابل تقلیل 

می باشد و قابل توصیه برای کشت در مناطق با ریسك سرمازدگی کم

ربیع و سفیدمامایی6
خیلی زود گل،  عادت باردهی تیپ یکساله، پربار با اندازه میوه درشت، دوقلویی 
ریسك  بدون  مناطق  در  برای کشت  توصیه  قابل  و  و خیلی سنگی  زیاد  مغز 

سرمازدگی

مامایی و سفیدربیع7
خیلی زود گل، پر بار و عادت باردهی تیپ اسپور دوقلویی مغز زیاد و میوه خیلی 

سنگی و قابل توصیه برای کشت در مناطق بدون ریسك سرمازدگی

ربیع و ماماییسفید8
خیلی زود گل، متوسط بار و عادت باردهی مخلوط، کیفیت میوه خیلی عالی 
ریسك  بدون  مناطق  در  برای کشت  توصیه  قابل  ولی  کاغذی  میوه  پوست  و 

سرمازدگی 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از مهم ترین نتایج و یافته های این تحقیق و مزیت های استفاده از آن ها  می توان به میزان عملکرد باال در باغ های 
احداث شده با ارقام اصالح شده  به طور معمول 1/25 تا 1/5 برابر باغ های سنتی، توصیه مناطق کشت برای هر یك 
ار ارقام تجاری بادام )جدول 1( و نسبت ارقام مورد کشت توصیه شده، اشاره نمود. بنابراین احداث باغ های بادام با 
ارقام اصالح شده سازگار به مناطق خاص کشت می توان از نظر بهره وری اثر اقتصادی بسیار بزرگی را در انتظار داشت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته

آذر                                                                                          سفيد
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مامايی                                                                             ربيع

صبا                                                                                       آيدين

شكوفه                                                                                       سهند

ميوه ارقام بادام اصالح شده ايرانی ارزيابی شده برای توصيه كشت
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان:  معرفی رقم جدید زردآلو با نام نصیری 90

مجری مسئول: جلیل دژم پور              رتبه علمي: دانشیارپژوهش 
مجریان:  حمید رهنمون  ، ناصر بوذری،   ابراهیم گنجی مقدم، حسین  منصور فر،  سعداله اسکندري

dejampour@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در تولید و صادرات زردآلو به جهت پایین بودن کیفیت محصول داخلي، غیر یکنواخت بودن و عدم فرآوري و 
بسته بندي با معیارهاي بازارهاي جهاني، بازاریابي، ارزآوري و صادرات این محصول با مشکالت جدي روبرو بوده است. 
بنابراین براي حفظ و دستیابي به جایگاه اصلي ایران در تولید و صادرات زردآلو بایستي سیاستهاي اصولي و جدي 
اتخاذ نمود. احداث باغات و کشت و توسعه ارقام جدید و اصالح شده با عملکرد و کیفیت باال و یکدست مي تواند اولین 
گام و اساسي ترین راه در این زمینه باشد. این کار هم مستلزم شناخت، ایجاد و معرفي ارقام جدید اصالح شده از 
طریق شناسایي و جمع آوري از بین توده هاي بومي، انجام برنامه هاي اصالحي و هیبریداسیون و همچنین استفاده 

از ارقام خارجي تجارتي در کشت و توسعه این محصول مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از تهیه نهال این رقم از نهالستانهای مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی استان که دارای شناسه و مطایق با 
استانداردهای تعریف شده برای یك نهال می باشد، بایستی قبل از کاشت در انتخاب محل کشت دقت شود که شرایط 
آب و هوایی محل با نیازهای اکوفیزیولوژیکی زردآلو انطباق داشته و عناصر معدنی موجود در خاک و آب منطقه برای 
این گیاه محدود کننده نباشد. در یك چنین محلی پس از تهیه نقشه کاشت محل حفر چاله های کاشت با فواصل 6 
متر بین ردیف و 5 متر روی ردیف تعبیه میگردد. طبق بررسی های بعمل آمده زردآلوی رقم نصیری90 در شرایط 
ایزوله یا فقدان گرده غیرخودی قادر به تشکیل میوه نمی باشد . بنابراین وجود رقم مناسب گرده افشان هم برای 
تشکیل میوه اقتصادی و هم اثرات مطلوب دانه گرده روی خصوصیات میوه )متازنیا( ضروریست. در خصوص بهترین 
رقم گرده دهنده برای رقم نصیری 90، الزم است به ازای هرسه ردیف از این رقم، یك ردیف نیز از نهالهای ارقام 
آیباتان، مراغه ای 90  و یا کانینو بعنوان تامین کننده دانه گرده سازگار کشت گردد. از آنجاییکه بیش از 95 درصد 
عمل انتقال گرده در این رقم بر عهده زنبور عسل میباشد، تعبیه حداقل 4-6 کندو به ازای هر هکتار در موعد گرده 

افشانی تاثیر بسیار مطلوبی در کاهش ریزش میوه خواهد داشت.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
این رقم به جهت داشتن قابلیت بسیار عالی برای تهیه برگه و قیسی و سایر محصوالت فرآوری شده با عملکرد باال 
بصورت یکدست میتواند بعنوان محصول صادراتی جایگاه ویژه ای در بازار های جهانی که در دنیا رقیب کمتر دارد، 
مورد توجه قرار گیرد. مقایسه برگه استحصالی آن با سایر ژنوتیپ های بومی و مرغوبیت برگه آن از حیث قیمت بیانگر 
توجیه اقتصادی این کلون می باشد.  ایران با تولید بیش از 280 هزار تن در سال محصول زردآلو در مساحتي قریب 
به 50 هزار هکتارتوانسته است رتبه دوم جهاني را کسب کند. در کسب این رتبه، استان آذربایجان شرقي با مساحتي 
بالغ بر 10 هزار هکتار و تولید ساالنه حدود 80 هزار تن بیشترین سهم را داراست. با اینحال آمارها نشان میدهد از 
لحاظ صادرات، جایگاه ایران نه اینکه در بین 6 کشور برتر بلکه در رده نوزدهم جهاني قرار دارد. بر این اساس از منظر 
فني ارقامي از زردآلو باید کاندید براي معرفي و گسترش کشت باشند که ضمن عملکرد باردهي باال به منظور تداوم 
جایگاه دوم و یا حتي احراز جایگاه اول تولید جهاني، با استانداردها و نیاز بازارهاي بین المللي به ویژه در عرصه صنعت 
خشکباری مطابقت نمایند. رقم نصیری90 را میتوان یکي از این رقمها به حساب آورد که در صورت گسترش، براي 

دستیابي به هدف ارتقاي سطح کیفي محصوالت خشکباری و حتی تازه خوری مناسب است.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

شكل درخت، ميوه و گل زردآلوی رقم  نصيری 90
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی رقم جدید زردآلو با نام مراغه ی 90

مجری مسئول: جلیل دژم پور            رتبه علمي: دانشیار پژوهش 
مجریان:  حمید رهنمون  ، ناصر بوذری، ابراهیم گنجی مقدم، حسین منصور فر، سعداله اسکندري

dejampour@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در تولید و صادرات زردآلو به جهت پایین بودن کیفیت محصول داخلي، غیر یکنواخت بودن و عدم فرآوري و 
بسته بندي با معیارهاي بازارهاي جهاني، بازاریابي، ارزآوري و صادرات این محصول با مشکالت جدي روبرو بوده است. 
بنابراین براي حفظ و دستیابي به جایگاه اصلي ایران در تولید و صادرات زردآلو بایستي سیاستهاي اصولي و جدي 
اتخاذ نمود. احداث باغات و کشت و توسعه ارقام جدید و اصالح شده با عملکرد و کیفیت باال و یکدست مي تواند اولین 
گام و اساسي ترین راه در این زمینه باشد. این کار هم مستلزم شناخت، ایجاد و معرفي ارقام جدید اصالح شده از 
طریق شناسایي و جمع آوري از بین توده هاي بومي، انجام برنامه هاي اصالحي و هیبریداسیون و همچنین استفاده 

از ارقام خارجي تجارتي در کشت و توسعه این محصول مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از تهیه نهال این رقم از نهالستانهای مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی استان که دارای شناسه و مطایق با 
استانداردهای تعریف شده برای یك نهال می باشد بایستی قبل از کاشت در انتخاب محل کشت دقت شود که شرایط 
آب و هوایی محل با نیازهای اکوفیزیولوژیکی زردآلو انطباق داشته و عناصر معدنی موجود در خاک و آب منطقه برای 
این گیاه محدود کننده نباشد. در یك چنین محلی پس از تهیه نقشه کاشت محل حفر چاله های کاشت با فواصل 6 
متر بین ردیف و 5 متر روی ردیف تعبیه میگردد. طبق بررسی های بعمل آمده زردآلوی رقم نصیری90 در شرایط 
ایزوله یا فقدان گرده غیرخودی قادر به تشکیل میوه نمی باشد . بنابراین وجود رقم مناسب گرده افشان هم برای 
تشکیل میوه اقتصادی و هم اثرات مطلوب دانه گرده روی خصوصیات میوه  ضروریست. در خصوص بهترین رقم گرده 
دهنده برای رقم نصیری 90، الزم است به ازای هر سه ردیف از این رقم، یك ردیف نیز از نهالهای ارقام آیباتان  و  
نصیری 90  و یا کانینو بعنوان تامین کننده دانه گرده سازگار کشت گردد. از آنجاییکه بیش از 95 درصد عمل انتقال 
گرده در این رقم بر عهده زنبور عسل میباشد، تعبیه حداقل 4-6 کندو به ازای هر هکتار در موعد گرده افشانی تاثیر 

بسیار مطلوبی در کاهش ریزش میوه خواهد داشت. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
این رقم به جهت داشتن قابلیت بسیار عالی برای تهیه برگه و قیسی و تازه خوری با عملکرد باال بصورت یکدست 
میتواند بعنوان محصول صادراتی جایگاه ویژه ای در بازار های جهانی که در دنیا رقیب کمتر دارد مورد توجه قرار 
گیرد. مقایسه برگه استحصالی آن با سایر ژنوتیپ های بومی و مرغوبیت برگه آن از حیث قیمت بیانگر توجیه اقتصادی 
به 50 هزار  از 280 هزار تن در سال محصول زردآلو در مساحتي قریب  تولید بیش  با  ایران  باشد.   این کلون می 
هکتارتوانسته است رتبه دوم جهاني را کسب کند. در کسب این رتبه، استان آذربایجان شرقي با مساحتي بالغ بر 10 
هزار هکتار و تولید ساالنه حدود 80 هزار تن بیشترین سهم را داراست. با اینحال آمارها نشان میدهد از لحاظ صادرات، 
جایگاه ایران نه اینکه در بین 6 کشور برتر بلکه در رده نوزدهم جهاني قرار دارد. بر این اساس از منظر فني ارقامي از 
زردآلو باید کاندید براي معرفي و گسترش کشت باشند که ضمن عملکرد باردهي باال به منظور تداوم جایگاه دوم و 
یا حتي احراز جایگاه اول تولید جهاني، با استانداردها و نیاز بازارهاي بین المللي به ویژه در عرصه صنعت خشکباری 
مطابقت نمایند. رقم مراغه ی90 را میتوان یکي از این رقمها به حساب آورد که در صورت گسترش، براي دستیابي به 

هدف ارتقاي سطح کیفي محصوالت خشکباری و تازه خوری مناسب است

عکس/عکس های  شاخص از یافته: 

نمايی از  درخت، ميوه و گل زردآلوی رقم مراغه ی 90
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی رقم اردوباد 90

مجری مسئول: حمید رهنمون                        رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجریان: سعداله اسکندری، جلیل دژم پور، حسین منصورفر، ناصر بوذری ابراهیم گنجی مقدم، محمد زرین بال

hr482002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ایران از نظر تولید محصول زردآلو دومین کشور برتر جهان بوده و یکي از مناطق اصلی تنوع این گیاه محسوب 
میگردد. با این وجود جایگاه نوزدهمی صادرات آن به هیچ وجه شایسته کشورمان نیست. عدم هماهنگی در تولید و 
صادرات این محصول ناشی از یکسری عوامل از جمله؛ غیر یکنواختی و کیفیت پایین محصول، بسته بندی و حمل 
و نقل نامناسب، برداشت نابهنگام، فرآوری غیر بهداشتی، عدم تکاپوی صنایع تبدیلی، فقدان الگوی مصرف، بستر 
ناهموار صادرات، سیستم ناکارآمد قیمت گذاری محصوالت کشاورزی، گرانی نهاده ها و خدمات کشاورزی، تبلیغات 
ضعیف، تقابل های سیاسی در عرصه جهانی و دیگر عوامل ریز و درشت می باشد که رفع گام به گام آنها برای محققان، 
سیاستگذاران و مجریان بخش کشاورزی جزو فرایض ملی به شمار میرود. معرفی ارقام پربارده با خصوصیات استاندارد 
و منطبق بر خواست بازار تنها یکی از ابزار فراهم سازی بستر صادرات است که در حوزه عمل محققین کشاورزی 
قرار میگیرد. روی همین اصل زردآلوی رقم اردوباد - 90 با احراز استانداردهای خشکباری به جامعه باغبانی کشور 

معرفی میگردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نهال استاندارد این رقم باید از نهالستانهای مورد تایید تهیه و با فواصل 6 × 6 )برای پایه بذری زردآلو( و 5 × 6 
)برای پایه بذری میروباالن( در عرصه کشت گردد. در این آرایش کشت باید نسبت پولینایزرهای مناسب شامل ارقام 

آیباتان، کانینو و مراغه ای 90 به صورت 3:1 رعایت شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
رقم اردوباد-90 یکي از شاخص ترین و برترین ارقام خشکباری محسوب میگردد. این رقم از منظر خشکباري نسبت 
به رقم نصیري-90 پربارده تر )متوسط عملکرد 13 تن در هکتار(، نسبت به رقم مراغه ای-90 درشت تر و نسبت به 
رقم کانینو داراي درصد قند بیشتري است. از منظر تازه خوري نیز درصد باالي قند آن نسبت به رقمهای شاخص تازه 
خوري نظیر قرمز شاهرود و آیباتان به دلیل انطباق با ذائقه ایراني یك مزیت محسوب میگردد. همچنین از این منظر، 
داراي بافتي محکم بوده و بر این اساس قابلیت ترانسپورت و عمر قفسه اي آن نیز نسبت به دو رقم اخیر بسیار باالست. 
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این صفات به انضمام صفات جدایی گوشت از هسته و قابلیت مصرف دو منظوره، باعث استقبال باالی آن گردیده است.
با درنظرگیري جمیع نتایج بدست آمده، پیش بیني میشود در صورت توسعه کشت این رقم تحولي چشمگیر در بهبود 

اوضاع اقتصادي پرورش دهندگان استاني زردآلو و به تبع آن مشاغل مرتبط ایجاد گردد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان:  معرفی رقم زردآلوی آیباتان

مجری مسئول: حمید رهنمون                رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجریان: سعداله اسکندری، جلیل دژم پور، حسین منصورفر، فرهاد کرمی

hr482002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ایران از نظر تولید محصول زردآلو دومین کشور برتر جهان بوده و یکي از مناطق اصلی تنوع این گیاه محسوب 
میگردد. با این وجود جایگاه نوزدهمی صادرات آن به هیچ وجه شایسته کشورمان نیست. عدم هماهنگی در تولید و 
صادرات این محصول ناشی از یکسری عوامل از جمله؛ غیر یکنواختی و کیفیت پایین محصول، بسته بندی و حمل 
و نقل نامناسب، برداشت نابهنگام، فرآوری غیر بهداشتی، عدم تکاپوی صنایع تبدیلی، فقدان الگوی مصرف، بستر 
ناهموار صادرات، سیستم ناکارآمد قیمت گذاری محصوالت کشاورزی، گرانی نهاده ها و خدمات کشاورزی، تبلیغات 
برای  آنها  به گام  باشد که رفع گام  ریز و درشت می  تقابل های سیاسی در عرصه جهانی و دیگر عوامل  ضعیف، 
محققان، سیاستگذاران و مجریان بخش کشاورزی جزو فرایض ملی به شمار میرود. معرفی ارقام پربارده با خصوصیات 
در حوزه عمل  است که  و ساماندهی محصول  بهینه سازی  ابزار  از  یکی  تنها  بازار  بر خواست  منطبق  و  استاندارد 
محققین کشاورزی قرار میگیرد. روی همین اصل زردآلوی رقم آیباتان با احراز استانداردهای تازه خوری به جامعه 

باغبانی کشور معرفی گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نهال استاندارد این رقم باید از نهالستانهای مورد تایید تهیه و با فواصل 6 × 6 )برای پایه بذری زردآلو( و 5 × 6 
)برای پایه بذری میروباالن( در عرصه کشت گردد. در این آرایش کشت باید نسبت پولینایزرهای مناسب شامل ارقام 

قرمز شاهرود و مراغه ای 90 به صورت 3:1 رعایت شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
داشتن  دلیل  به  رقم  این  میوه  میگردد.  تازه خوري محسوب  ارقام  برترین  و  ترین  از شاخص  یکي  آیباتان  رقم 
درشتي  از هسته،  بودن، گوشت ذوب شونده، جدایي گوشت  آبدار  بافت،  نرمي  از جمله؛  تازه خوري  استانداردهاي 
میوه )55/3 گرم(، رنگ پذیري مطلوب، زودرسي نسبي )5-6 روز زودتر از کلون شاخص قرمز شاهرود(، قند متوسط 
)17/8%( و پرباردهي )حدود 12 تن در هکتار(، در درجه اول مناسب برای کاربری تازه خوری و بطور محدود کاربری 
صنعتي می باشد. این در حالی است که متوسط وزن میوه آن حتی از دوبرابر وزن میوه زودرس ترین کلون موجود در 
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کشور )کلون شصتمی – یك( نیز بیشتر است.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

رقم زردآلوی آيباتان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی رقم گیالس زرد -90

یافته منتج از پروژه شماره:.. 86117-0308-03-034         مدت اجراي پروژه:3 سال
مجری مسئول: ناصر بوذری                                             رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اکثر ارقام مهم و تجاری گیالس ایران نظیر سیاه مشهد خودناسازگار هستند و برای تشکیل میوه نیاز به گرده 
افشان مناسب دارند. دوره گلدهي گیالس هفت تا هشت روز مي باشد و درصد گلهاي تلقیح شده که به میوه تبدیل 
مي شوند، براي یك محصول خوب 32-21 درصد مي باشد. خود ناسازگاري در گیالس بسیار شدید است. عالوه بر 
خود ناسازگاری بعضي از ارقام نیز نمي توانند همدیگر را تلقیح کنند. براي مثال ارقام بسیار معروف ناپلئون، بینگ 
و المبرت این مشکل را دارند. به همین دلیل گاهي کشت دو رقم مختلف در کنار یکدیگر نیز مشکل تلقیح را حل 
نخواهد کرد. بنابراین بایستي سازگاري و ناسازگاري ارقام مختلف با یکدیگر مورد بررسي قرار گیرد. رقم جدید زرد-

90 دارای سازگاری بسیار مناسب با رقم تجاری گیالس سیاه مشهد می باشد. از مهمترین صفات یك رقم گرده زا 
مناسب عالوه بر درصد باالی تلقیح، کیفیت باالی میوه می باشد. رقم زرد-90 در رده ارقام گیالس رنگ روشن دارای 

کیفیت مناسب و بازار پسند می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ده درصد از باغات گیالس سیاه مشهد را به کشت این رقم باید اختصاص داد. با استفاده از این رقم به میزان 15 

تا 20 درصد افزایش عملکرد در باغات گیالس کشور خواهیم داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
این رقم متوسط رس، نیمه متحمل به سرماي بهاره، اندازه میوه 8-9 گرم، شکل میوه قلبی شکل،گوشت بسیار 

سفت، عملکرد مناسب )15,2تن/هکتار(، رنگ پوست میوه زرد سرخ فام، قابلیت حمل و نقل باال دارد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

گيالس رقم زرد-90
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی پایه های Penta وGF677 مناسب برای درختان میوه هسته دار

یافته منتج از پروژه شماره:. 84077-04-12-100-0           مدت اجراي پروژه:6 سال
مجری مسئول: ناصر بوذری                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به  از آن جمله هزینه هاي مربوط  و  تولید  بودن هزینه هاي  باال  از مشکالت مهم بخش کشاورزي  یکي دیگر 
برداشت مي باشد. در باغداري هزینه هاي برداشت از مشکالتي است که با به کارگیري تخصص قابل حل است. در 
گذشته، در باغ هاي میوه از درختان بذري استفاده مي شده است که این درختان عالوه بر نامناسب بودن بعلت 
هتروزایگوتي، پا بلند بوده و برداشت محصول را با مشکالت جدي مواجه مي نمودند. بطور مثال در درخت میوه هسته 
دار نظیر زردآلو و آلو که روی پایه بذری پیوند خورده اند  ارتفاع زیاد درخت مسئله برداشت را با مشکل مواجه می 
نماید و این وضعیت عالوه بر کاهش بازدهي مي تواند مرکز تجمع آفات و بیماریها باشد. عالوه بر آن استفاده از پایه 
بذری هلو باعث کوتاهی قابل توجه عمر درخت هلو و شلیل بویژه در خاک های آهکی و با تنش های آبیاری خواهد 
شد. لذا براي حل این معضل، امروزه استفاده از پایه هاي بذري براي درختان میوه در کشور هاي عمدۀ تولید کننده 
میوه در دنیا بطور کلي منسوخ شده است و بجاي آن از پایه هاي رویشي استفاده مي شود. پایه هاي رویشي در واقع 
ارقام و همگروه هایي از درختان میوه مي باشند که به علت دارا بودن صفاتي از جمله مقاومت به بیماریها و آفات، 
سازگاري نسبت به ارقام پیوندي، یکنواختي رسیدن میوه و آساني برداشت و امکان تکثیر سریع رویشي و غیره انتخاب 

و به روش رویشي تکثیر و تحت عنوان پایه معرفي مي شوند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
یکي از مشکالت اساسي مشاهده شده در آنها عدم استفاده از پایه هاي مناسب و عدم رعایت مسائل مدیریتي در 
مراحل کاشت و داشت میباشد. تا کنون پایه هاي مختلفي جهت مقاومت به نماتد، خاکهاي آهکي، خاکهاي سنگین با 
زهکش کم، مقاومت به خشکي، سرما و کوتاهي عمر درخت )Tree short life – TSL( و مقاومت به بیماریهاي ویروسي 

در درختان میوۀ هسته دار معرفي گردیده است

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
این پایه ها ضمن داشتن قابلیتهایي نظیر مقاومت به خاکهاي آهکي، خشك، کوتاهي عمر درخت و غیره که از 
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افزایش  برداشت،  و  داشت  عملیات  باشد، سبب سادگي  مي  از خاکهاي کشورمان  اي  عمده  قسمت  مبتالبه  مسائل 
عملکرد، افزایش کیفیت میوه و کاهش مصرف سموم  مي شوند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تكثير رويشی آسان پايه های PENTA و GF677 توسط روش های مختلف ريزازديادی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی رقم گیالس سفید -90

یافته منتج از پروژه شماره: 86117-0308-03-                   مدت اجراي پروژه:6 سال
مجری مسئول: ناصر بوذری                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گیالس یکی از محصوالت با ارزش باغبانی و پر مصرف باغبانی در دنیا می باشد. میزان مصرف این محصول در 
کشورهاي مختلف جهان متفاوت مي باشد. کشورهایي مانند مجارستان تقریباً دو برابر آلمان و یوگسالوي مصرف 
دارند در حالیکه کشورهاي لهستان و ترکیه نصف کشورهاي اخیر مصرف مي نمایند. سوئیس به طور کلي به عنوان 
یك مصرف کننده مهم در بین کشورهاي تولید کننده محسوب مي شود. مردم کشور انگلیس هر کدام فقط 0/2 
کیلوگرم )هم گیالس و هم آلبالو( در سال مصرف مي نمایند. در حالیکه این مصرف در سوئیس 6 کیلوگرم مي باشد. 
در کشورهایي مانند ژاپن مردم حاضر به خرید خارج از فصل این محصول حتي با قیمت هاي بسیار باال مي باشند 
و این عامل باعث کشت و کار آنها حتي درون گلخانه در کشورهاي صادرکننده این محصول مانند بلژیك و فرانسه 
گردیده است. در مورد میزان مصرف سرانه مردم کشور ما از این محصول اطالعات دقیقي در دست نیست. ولي بر 
اساس آخرین اطالعات تعداد جمعیت و میزان تولید در سطح کشور و در نظر گرفتن مقدار صادرات این محصول مي 
توان مقدار مصرف سرانه آن را 3/4 کیلوگرم به صورت تازه خوري و تبدیلي اعالم نمود. البته این افزایش رشد بسیار 
چشمگیري است ولي در مقایسه با آمار جهان و شرایط خاص و بسیار مناسب آب و هواي کشورمان هنوز هم بسیار 
کم مي باشد. وجود شرایط آب و هوایی مناسب برای پرورش گیالس و از طرف دیگر گسترش انواع گونه های اهلی و 
وحشی آن در ایران بیانگر این مطلب است که امکان بهره برداری از شرایط طبیعی در ایران برای پرورش این محصول 
بسیار خوب بوده و در صورت توجه ویژه به این محصول ثروت قابل توجهی عاید مملکت می شود. بدیهی است که با 
یك برنامه ریزی صحیح توأم با تکنولوژی مناسب و استفاده از دانش باغباني و ارقام مناسب و اصالح شده می توان 

سطح زیر کشت و عملکرد این گیاه را افزایش داد و به این ترتیب پشتوانة ارزی مناسبی برای کشور فراهم کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه تا کنون رقمی  برای صنایع فرآوری  با خصوصیات منحصر بفرد کلون سفید -90 معرفی نشده است  
و با توجه به امکان برداشت مکانیکی و سفتی میوه قابل مالحضه این رقم و از طرفی خالء موجود در ارتباط با کمبود 

تنوع در ارقام گیالس برای فرآوری می تواند در بازارهای داخلی و خارجی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص بدهد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
رقمی دیر گل با متوسط وزن میوه 7/7  گرم می باشد. شکل میوه آن کلیوی و رنگ پوست آن زرد رنگ و رنگ 
گوشت نیز زرد می باشد. متوسط طول و عرض میوه به ترتیب 23/61 و 25/85 میلی متر می باشد. میانگین وزن 
هسته 0/57 گرم و نسبت وزن میوه به هسته 13/5 می باشد . این رقم با میانگین طول دم 3/58 سانتی متر از ارقام 
دم کوتاه می باشد. طعم میوه آن شیرین با میزان مواد جامد محلول 19/5 درصد و همچنین با نسج بسیار سفت و آبدار  
وکیفیت میوه عالی مي باشد. از ارقام کامال خود ناسازگار بوده و نیاز به ارقام گرده افشان دارد. از نظر قدرت رشد تقریبا 
قوی می باشد. از خصوصیات بارز دیگر این رقم الیه جدا کننده بین میوه و دم می باشد. وجود این صفت  و رنگ و 
مزه این رقم بسیار مستعد برای صنایع فرآوری نموده است. بطور کلی به عنوان رقمی کامال دیر رس شناخته می شود 
بطوری که در شرایط اقلیمی استان تهران در نیمه دوم مرداد ماه می رسد. این رقم  به سرمای بهاره نیمه متحمل می 
باشد.سفتی باالی گوشت این رقم شرلیط مناسبی را برای حمل و نقل آن فراهم نموده است. همچنین الیه جدا کننده 

آن استفاده از ماشین آالن برداشت را براحتی امکان پذیر می نماید. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از درخت و برش ميوه گيالس رقم سفيد-90



یافته های قابل ترویج سال 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

91

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: ارائه مدلی برای  برآورد پتانسیل باردهی درختان بادام در فصول و مراحل مختلف رشد 

یافته منتج از پروژه شماره:. 88036-03-03-47           مدت اجراي طرح: 2  سال
مجری مسئول: علی ایمانی                                             رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: داراب حسنی، محمد جعفر آقایی، جلیل دژم پور، اصغر موسوی 
Imani_a45@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در بیمه محصوالت کشاورزی جهت تخمین یا برآورد میزان محصول، می بایستی صفاتی در نظر گرفته شود که 
برای کارشناسان بیمه قابل اندازه گیری باشد. از مهمترین این صفات می توان به سطح مقطع تنه، فاصله کاشت، تیپ 
بار دهی و عادت رشد، خشکیدگی سرشاخه داخل تاج )شاخه های یك ساله(،آبیاری وضعیت تغذیه )اغلب بیانگر رشد 
سالیانه( اشاره نمود. برای این منظور مدلی برای ارزیابی خسارت درختان بادام در فرایند بیمه محصوالت کشاورزی 
تهیه گردیده است تا با استفاده از آن می توان نسبت به میزان محصول را بر اساس اندازه گیری صفات فوق وتعیین 

ضرایب مربوط به هریك از آنها و با بهره گیری از یك برنامه کامپیوتری برآورد نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 در این مدل پتانسیل باردهی درختان بادام، بر اساس پارامتر های ارائه شده در جدول زیر مورد برآورد قرار می گیرد:

جدول 1 پارامتر های مورد نياز برای آورد پتانسيل باردهی درختان بادام

صفتردیفصفتردیف

 سطح مقطع تنه درختان نمونه گیری شده به 1
رشد سالیانه شاخه در سه گروه زیاد، متوسط وکم6سانتی متر مربع

خشکیدگی سرشاخه های درون تاج در سه گروه زیاد ، 7شعاع گسترش تاج درختان به سانتی متر2
متوسط و کم 

فاصله کاشت درختان یا میانگین برآورد شده ای از 3
محدویت آبیاری: در چهار گروه کمبود خیلی شدید، 8آن به متر مربع

کمبود شدید، تا حدی کمبود دارد، ندارد

تیپ باردهی در سه گروه : روی شاخه یکساله، 4
وضعیت خاک:  در دو گروه مطلوب و نامطلوب9مخلوط و تیپ اسپور

مدیریت باغ در دو گروه مطلوب و نامطلوب10عادت رشد درخت: راست، گسترده و بینا بین5
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پس از تعیین ضرایب پارامتر های موثر )فوق الذکر( جهت برآورد میزان پتانسیل عملکرد از فرمولی استفاده شد 
که کارشناسان بیمه با اندازه گیری این صفات در تعدادی از درختان باغ می توانند نسبت به برآورد میزان محصول 
بادام اقدام نمایند. در این مدل برای تخمین میزان عملکرد درختان بادام )عملکرد در درخت( صفاتی در پاییز قابل 
اندازه گیری هستند، استفاده گردید. در این مورد با استفاده روابط این صفات با باردهی فرمولی ارائه شد که می تواند 
میزان محصول درخت را با دقت قابل قبولی پیش بینی کند. بنابر این کارشناسان بیمه با نمونه گیری از درصدی از 

درختان و اندازه گیری این صفات می توانند نسبت به براورد میزان محصول اقدام نمایند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
درختان بادام به دلیل داشتن ماهیت زود گل دهی نسبت به سایر درختان مناطق معتدله در معرض بیشترین 
خسارت مربوط به سرمای دیررس بهاره قرار دارد و اغلب بیشتر محصول در این موقع از بین می رود. بنابراین وجود 
مدلی برای پیش بینی پتانسیل باردهی باغ های بادام قبل از وقوع سرمازدگی برای بیمه محصول می تواند مزیت خوبی 
محسوب شود. در این مدل با استفاده از فرمول مربوط به روابط صفات اندازه گیری شده و اعمال ضرایب هر صفت، 

میزان بار در واحد سطح)فرمول 1( با استفاده از نرم افزاری تهیه شده برآورد می گردد)شکل1(.
)فرمول 1(

YT= TCSA(ti(+1b)(+1(d+g))w)

در این فرمول YT عملکرد میوه در درخت، TCSA سطح مقطع تنه به ti ،cm2 ضریب مربوط به سطح مقطع تنه 
و فاصله کشت، b ضریب عادت باردهی و عادت رشد، d ضریب سرخشکیدگی شاخه های درون تاج،، g ضریب مدیریت 

باغ و وضعیت رشد و w ضریب محدودیت آب و وضعیت خاک می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نرم افزار تهيه شده برای برآورد محصول درختان بادام
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: بررسی و تعیین عوامل خسارت زا در مراحل مختلف رشد بادام

یافته منتج از پروژه شماره:. 88035-03-03-4              مدت اجراي طرح: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: علی ایمانی                                             رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: داراب حسنی، محمد جعفر آقایی، جلیل دژم پور، اصغر موسوی 
Imani_a45@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عوامل زیادی به باغ های بادام ازجمله خشکی،سرما، مشکالت گرده افشانی ازجمله عدم وجود گرده زا و عدم 
گذاشتن کندوی زنبور عسل در زمان گرده افشانی ،آفات و بیماری ها،تکرگ و غیره خسارت وارد می نمایند. برخی 
از این خسارت ها مشمول پرداخت غرامت می باشند. از آنجایی که گاهی عالئم ناشی از بیماری ها با ناهنجاری های 
ناشی از تنش های غیربیوتیك مشابه می باشند. بنابراین داشتن اطالع کافی و توانایی تشخیص این عالیم و بر آورد 

خسارت حاصل ازهر کدام از این عوامل قهری و غیر قهری توسط کار شناسان بیمه ضروری است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر آورد خسارت حاصل از هر کدام از این عوامل قهری و غیر قهری توسط ارزیابان ضروری است. از میان  عوامل 
ویژه  به  و  افشانی، سرمازدگی  از عدم گرده  ناشی  بادام خسارت تگرک، خسارت  زای  و غیر قهری خسارت  قهری 
سرمازدگی بهاره خیلی مهم می باشد. اغلب 60 تا 100 درصد خسارت را به خود اختصاص می دهند. برای این منظور 
جهت پیش بینی میزان خسارت عوامل قهری از باغ نمونه برداری برای برآورد خسارت سرمازدگی )درصد سرمازدگی 
با محاسبه جوانه های گل یا میوه های سرمازده نسبت به کل( )شکل 1(، برآورد خسارت ریزش گل و میوه در اثر 
مشکالت گرده افشانی و خسارت تگرگ انجام شده و با قرار دادن اطالعات یاداشت برداری شده مربوط به هر عامل 
خسارت زا و قرار دادن این اطالعات در مدل های بدست آمده، میزان خسارت محاسبه می گردد و بدین ترتیب برآورد 

خسارت مشخص می گردد )شکل 2(.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
محصول بادام در اغلب موارد توسط عوامل خسارت زا قهری و غیر قهری )مدیریتی( مورد تهدید قرار می گیرد. 
در این مواقع بیمه محصوالت کشاورزی به عنوان قدم بسیار مهمی می تواند در تضمین درآمد کشاورزان در زمان 
وقوع عوامل خسارت زای قهری و کمك به توسعه و تداوم کشت و کار این محصوالت باشد. بنابراین پیش بینی و 
اطالع از میزان خسارت هر یك از عوامل ایجاد خسارت می تواند در مدیریت و برنامه ریزی تولید کمك نماید. از این 



94

رو، وجود ابزاری مناسب جهت برآورد مقدار واقعی محصول و بیمه آن می تواند به عنوان یك یافته ای با مزیت مهم 
در این مورد به حساب آید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل1- ميوه های كوچک)سمت راست( و گل های)سمت چپ( آسيب ديده از سرما

شكل 2- صفحه اول برنامه كامپيوتری محاسبه ميزان خسارت )راست( و محاسبه خسارت سرمازدگی )چپ( 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی ارقام سیب اسپور تایپ سازگار به شرایط اقلیمی آذربایجان غربی

یافته منتج از پروژه شماره: 84235-4-12-34-2            مدت اجراي پروژه: 8 سال
مجری مسئول: قاسم حسنی                                        رتبه علمي: مربی پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
  بیش از 60 هزار هکتار از باغات استان آذربایجان غربي اختصاص به سیب داشته و به لحاظ سطح زیر کشت و 
مقدار محصول تولیدي، در بین میوه جات دیگر در جایگاه نخست قرار دارد. لـذا به منظور متنوع کردن ارقام سیب 
و اجتناب از کشت یك رقم خاص که در بیشتر موارد رد دلیشز و گلدن دلیشز است، بررسي سازگاري ارقام جدید 
سیب به دلیل پتانسیل باالي این منطقه براي تولید سیب ضروري است. ارقام اسپور سیب نظیر رد چیف، رد اسپور 
وگلدن اسپور به دلیل رشد متراکم وکوتاهي بین گره و تعداد زیاد اسپور و کاهش تعداد شاخه هاي کم بار در مقایسه 
با ارقام دیگر از رشد رویشي کمتري برخوردارند. به این دلیل میتوان آنها را در تراکم هاي بیشتر کشت نموده و سبب 
افزایش عملکرد در واحد سطح شد. همچنین در این ارقام تشکیل جوانه گل در همه قسمتهاي مسن تر درخت عملي 
خواهد شد و این موقعیت یکي از مزایاي این قبیل از سیب ها است. در این شرایط هیچ نوع دخالتي تحت عنوان 
هرس باردهي الزم نبوده و یا به حداقل مي رسد. این ارقام به خاطر کاهش طول بین گره و شاخه هاي جانبي روي 

ساقه و نمو فراوان اسپورهاي میوه دهنده، درختان با ارزشي از نظر تحمل سنگیني میوه و محصول زیاد مي باشند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای ازدیاد و توسعه سیب معرفی شده )رقم رد چیف( به دلیل رشد کم بایستی روی پایه های رویشی پر رشد 
نظیر  MM111  پیوند جوانه خواب در اوائل شهریور انجام گرفته و در سال بعد به زمین اصلی منتقل شوند. این 

ترکیب پیوندی  به دلیل استقرار خوب این پایه در خاک نیازی به احداث داربست و قیم انفرادی  ندارد.    

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
استفاده از این ارقام به دلیل مزیت هائی همچون زود باردهی و رشد رویشی کمتر می تواند باعث کاهش هزینه 

و برگشت سریعتر سرمایه گذاری انجام شده توسط باغدار گردد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

سيب اسپورتايپ سازگار شده
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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: اثرات میانه کاری در کاهش خسارت آفات مهم خرما

یافته منتج از پروژه شماره: 83002-0000-03-190000-018-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجریان مسئول: عبداالمیر راهنما و مسعود لطیفیان                          رتبه علمي: دانشیارپژوهش

masoud_latifian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آفات، بیماریها و علفهاي هرز خرما ساالنه خسارات سنگیني به نخلستانها وارد نموده و حجم زیادي از محصول 
خرما را از بین مي برند. یکي از روشهاي مبارزه زراعي با آنها در نخلستانها استفاده از میانه کاري است. این روش به 

عنوان یکي از روشهاي تعدیل کننده استفاده از سموم شیمیائي جهت کنترل آفات خرما ضرورت دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای میانه کاری در نخلستان با اولویت یونجه سورگوم و جو می باشد. همچنین هر سه نوع گیاه میانه کاری شده 
دارای ارزش مناسبی به عنوان جایگزین روش کنترل آفات با اولویت یونجه سورگوم و جو می باشد. تیمارهای مختلف 
با افزایش تنوع و فراوانی بندپایان و دشمنان طبیعی، باعث افزایش تعادل در سیستم و کاهش شدت خسارت آفات و 

بیماریهای مهم خرما می گردند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
این عامل بیشترین تاثیر را در فعالیت کنه تارتن و موریانه خرما داشته است. میانه کاري از طریق افزایش رطوبت 
و کاهش در تبخیر سطحي از سطح خاک نخلستان باعث تقویت گیاه و مرطوب شدن میکروکلیماي نخلستان گردیده 
و شرایط زیست را براي این دو آفت نامساعد مي سازد. از طرف دیگر میانه کاري باعث افزایش تنوع اکولوژیکي گردیده 
که خود در کاهش سطح تراکم جمعیت بسیاري از آفات و بیماریها موثر مي باشد. کاشت گیاهان حد واسط در نخیالت 
در کاهش تراکم جمعیت آفات چوبخوار از جمله موریانه خرما و سوسکهاي چوبخوار تاثیر مثبتي دارد. زیرا مي توان 
از گیاهان پوششي حدواسط به عنوان کود سبز در تقویت  درختان نخلستان استفاده نمود و به این طریق خسارت 

آنها را کاهش داد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از ميانه كاری خرما
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: مناسبترین زمان گرده افشاني غالفهای ارقام خرماي استعمران و دیري 

یافته منتج از پروژه شماره: 010-81-23-110      مدت اجراي پروژه:2 سال
مجري مسئول : سید سمیح مرعشي                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

samihmarashi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خرماي استعمران )سایر( که بیش از 85 درصد نخلهاي استان خوزستان را تشکیل مي دهد، از ارقام نیمه خشك 
با شهرتي جهاني است و مهمترین رقم صادراتي ایران مي باشد. خرماي دیري نیز از ارقام خشك صادراتي با قابلیت 
حمل و نقل و انبارداري باال بوده و حدود 2 درصد کل صادرات خرماي کشور را به خود اختصاص داده است. از طرف 
دیگر، با توجه به ضرورت انجام گرده افشاني و تلقیح گلها جهت تشکیل میوه و بر اساس تحقیقات انجام شده، یکي از 
مهم ترین عوامل موثر بر تشکیل میوه و عملکرد محصول خرما، زمان گرده افشاني است. لذا اجرای تحقیق حاضر روی 
ارقام تجاري استعمران و دیري در اهواز هم با تعیین مناسب ترین زمان گرده افشاني از جهت افزایش عملکرد و هم 
با تعیین دوره گرده افشاني مناسب از جهت افزایش قدرت انتخاب در گرده افشانی ارقام مختلف در شرایط نامساعد، 

کاهش دفعات گرده افشانی و کاهش مقدار مصرف و نیاز به دانه گرده حائز اهمیت بوده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور به دست آوردن باالترین عملکرد در رقم استعمران، گرده افشاني را از 1 تا 2 روز پیش از باز شدن غالف تا 
روز باز شدن آن و در رقم دیري، گرده افشاني را 1 تا 2 روز پیش از باز شدن غالف انجام دهید و در صورتي که کاهش 
دفعات و افزایش راندمان عمل گرده افشاني نیز مد نظر باشد، انجام گرده افشاني را در رقم استعمران حداکثر تا 3 روز 
پس از باز شدن غالف و در رقم دیري نهایتاً تا روز باز شدن آن مي توان به تعویق انداخت. برای گرده افشاني 1 تا 2 

روز پیش از باز شدن طبیعي غالف هایي مصنوعاً با دست شکافته و گرده افشاني می شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در رقم استعمران، گرده افشاني 1 تا 2 روز پیش از باز شدن غالف و گرده افشاني در روز باز شدن آن در یك سطح و 
در رقم دیري، گرده افشاني 1 تا 2 روز پیش از باز شدن غالف، از عملکرد باالتري نسبت به زمانهای گرده افشانی دیرتر 
از آن برخوردار مي باشند. تاخیر در انجام گرده افشاني از زمانهاي مزبور تا 12 روز پس از باز شدن غالف در هر دو رقم، 
با کاهش میوه نشیني و عملکرد و  افزایش وزن، طول و قطر میوه و به عالوه، در رقم استعمران با افزایش نسبت وزن 

گوشت به هسته و نسبت طول به قطرمیوه و در رقم دیري با افزایش وزن و طول هسته همراه بود. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

گرده افشاني غالفهای خرما
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: افزایش عملکرد و تولید محصول سالم خرما با مصرف گوگرد با روش چالکود در نخیالت 

یافته منتج از پروژه شماره: 87002-11-11-2          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حجت دیالمی                                 رتبه علمي: مربی پژوهش

dialamy_s@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خاک هاي اغلب مناطق ایران، به ویژه نخلستان ها، جزء خاک هاي آهکي محسوب شده و به دلیل وجود مقادیر 
فراوان کربنات کلسیم در این نوع خاک ها، پ. هاش آن ها باال است. باال بودن پ. هاش باعث شده است که علیرغم 
وجود مقادیر فراوان برخي از عناصر غذایي در این خاک ها،  فرم قابل جذب این عناصر کمتر از مقدار الزم براي رشد و 
نمو مناسب گیاه باشد. پژوهشگران سعي کرده اند با مصرف مواد اسیدزا  پ. هاش این خاک ها به طور موضعي کاهش 
انجام گرفته، در  نتایج تحقیقات  به  با توجه  داده و عناصر تثبیت شده در خاک را براي جذب گیاه آزاد سازند که 
بین مواد اسید زا، مصرف گوگرد به عنوان یك ماده ارزان قیمت و فراوان از بهترین و اقتصادي ترین روشبرای اصالح 

خاک های آهکی مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تعداد 4 چاله با ابعاد 0/5×0/5×0/5متر در داخل تشتك اطراف نخل خرما به فاصله حدود 1/5-1 متری از تنه 
احداث کرده و سپس این چاله ها با 30 کیلوگرم کود حیوانی کاماًل پوسیده و 1/5 کیلوگرم گوگرد پودري پس از 
مخلوط شدن با مایه تلقیح تیوباسیلوس )مخلوط کردن 500 گرم مایه تلقیح با 25 کیلوگرم گوگرد پودری( در اواخر 

فصل زمستان )بهمن ماه( پر می نمائیم.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مصرف مخلوط گوگرد پودري و مایه تلقیح تیوباسیلوس به میزان 5 درصد وزني کود دامي مورد استفاده )30 
کیلوگرم کود دامی به ازای هر اصله نخل خرما( با استفاده از روش چالکود باعث افزایش 10 درصدی عملکرد و امکان 

تولید محصول سالم خرما از طریق عدم مصرف کودهای شیمیایی در نخیالت  گردید.



یافته های قابل ترویج سال 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

103

عکس/عکس هاي شاخص از یافته :

انجام فعاليتهای اجرايی پروژه
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موسسه تحقیقات خاک و آب
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: معرفی مدیریت کم آبیاری مناسب برای سیب زمینی در شهرستان شهرکرد

یافته منتج از پروژه شماره:  771255-0000-01-150000-108-5      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:
امروزه تامین سیب زمینی یکي از مسائل مهم کشور است به طوري که نیاز به آن با توجه به افزایش جمعیت از 
یك طرف و باال رفتن سطح زندگي مردم از طرف دیگر بیشتر محسوس بوده و براي جلوگیري از کاهش ضریب امنیت 
غذایي، الزم است که سیب زمینی در جیره غذایی مردم وارد شود. تعیین آب مصرفي واقعي گیاهان مخصوصاً سیب 
زمینی در مناطق خشك و نیمه خشك  از اهمیت خاصی برخوردار است. نتایج مطالعات متعدد نشان مي دهد که کم 
آبیاري گیاه سیب زمیني با گیاهان دیگر فرق اساسي دارد زیرا با اعمال کم آبیاري در این گیاه عملکرد و کیفیت غده 
تحت تاثیر قرار مي گیرد و مي تواند بر سود حاصل تاثیر بگذارد و بازارپسندي گیاه را با مشکل مواجه نمایند. کاهش 
دور آب آبیاري بیشترین خسارت را بر شکل غده می گذارد و غده ها از نظر اندازه کوچك مي شوند. کوچك شدن اندازه 

غده ها تاثیرمستقیمي بر ارزش اقتصادي و بازار پسندي خواهد گذاشت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تأثیر کم آبیاري بر عملکرد محصول سیب زمینی در مراحل مختلف رشد یکسان نیست و در هر مرحله از رشد 
اثرات مختلف بر عملکرد نهایی محصول دارد. در بعضي از مراحل رشد تنش آبي موجب کاهش عملکرد محصول سیب 
زمینی و در برخی از مراحل رشد  تاثیری بر عملکرد محصول سیب زمینی ندارد، لذا برای تعیین تاثیر کم آبیاری بر 

عملکرد محصول سیب زمینی، مراحل رشد گیاه را به سه مرحله به شرح زیر تقسیم می شود:
 مرحله رشد اول: اولین مرحله از رشد گیاه سیب زمینی از زمان کاشت گیاه سیب زمینی یعنی از دهم اردیبهشت 

ماه و اولین آب آبیاری یعنی از دوازدهم اردیبهشت ماه شروع می شود. طول این مرحله از رشد سیب زمینی حدود 
40 تا 45 روز می باشد. در این مرحله از رشد گیاه سیب زمینی، اولین آب آبیاری بسیار مهم است و برای اینکه بذر 
سیب زمینی بتواند جوانه بزند و رشد یکنواخت داشته باشد، به حدود 85 میلی متر یا به عبارتی850 مترمکعب آب 
نیاز دارد. اگر در این مرحله از رشد سیب زمینی در منطقه بارش اتفاق نیافتد، الزم است آبیاری بعدی هم انجام و با 
توجه به رطوبت خاک و مرحله رشد گیاه سیب زمینی در این مرحله از رشد بعد از آبیاری اول، با توجه به نیاز آبی 
گیاه سیب زمینی حداقل سه بارآبیاری انجام می شود. نیاز آبیاری گیاه در نوبت های آبیاری دوم، سوم و چهارم به 
ترتیب 700، 600 و 550 مترمکعب آب در هکتار است. اگر در هر یك از این نوبت های آبیاری 30، 35 و 30 درصد 

کاهش مصرف اتفاق افتد، کاهش عملکرد معنی دار وجود نخواهد داشت. 
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مرحله رشد دوم: دومین مرحله از رشد گیاه سیب زمینی از بیستم خرداد ماه شروع می شود و طول این مرحله 
از رشد سیب زمینی حدود 50 روز می باشد. در این مرحله از رشد سیب زمینی در منطقه بارش به ندرت اتفاق می 
افتد. با توجه به رطوبت خاک و مرحله رشد گیاه سیب زمینی در این مرحله از رشد گیاه سیب زمینی حداقل چهار بار 
آبیاری انجام شود.  نیاز آبیاری گیاه در هر یك از نوبت های آبیاری های پنجم، ششم، هفتم و هشتم 600 متر مکعب 
در هکتار است که اگر به ترتیب 30، 35، 25 و 30 درصد نسبت به نیاز آبیاری کمتر مصرف شود کاهش عملکرد 

معنی دار اتفاق نمی افتد. 
مرحله رشد سوم: سومین مرحله از رشد گیاه سیب زمینی است از دهم مرداد ماه شروع می شود و طول این مرحله 
از رشد سیب زمینی حدود 55 تا60 روز است. در این مرحله از رشد گیاه سیب غده های سیب زمینی در حال بزرگ 
شدن و تشکیل نشاسته، قند و غیره می باشد و در این مرحله از رشد سیب زمینی در منطقه بارش اتفاق نمی افتد. با 
توجه به رطوبت خاک و مرحله رشد گیاه سیب زمینی در این مرحله از رشد،گیاه سیب زمینی حداقل چهار بار آبیاری 
انجام شود. نیاز آبیاری گیاه در هر یك از نوبت های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به ترتیب 650، 650، 650 و 600 متر 
مکعب است، اگر در هر یك از نوبت های آبیاری به ترتیب 30، 28، 30 و 35 درصد کاهش مصرف اتفاق افتد، کاهش 
عملکرد معنی دار وجود نخواهد داشت. این مرحله از رشد گیاه سیب زمینی همزمان با مرحله کاشت گندم در منطقه 
است و با صرفه جوئي آب آبیاری در این مرحله از رشد گیاه  سیب زمینی و در اختیار گذاشتن آن براي کاشت  گیاه 

گندم، هم به رشد گیاه سیب زمینی ضرر  نمی رسد و هم از منابع آب استفاده مناسب تری می شود 

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
 نتیجه کلي که از این پژوهش بدست آمد نشان داد که درکلیه مراحل رشد گیاه کاهش20تا40 درصد آب آبیاري  
نسبت به حداکثر آب مصرفی گیاه سیب زمینی تاثیر معنی داری بر محصو ل سیب زمینی ندارد. عالوه بر آن باعث 
استفاده بهینه از آب و افرایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی می شود. در منطقه مورد مطالعه حدود 1650 
هکتار سیب زمینی کشت می شود و برای هر هکتار به طور متوسط حدود 8000 متر مکعب آب در سطح مزرعه 
استفاده می شود. با کاهش حدود 30 درصد در مراحل مختلف رشد با توجه به مرحله رشد گیاه، موجب صرفه جویی 

حدود 2100 متر مکعب آب آبیاری می-شود. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مزیت سیستمهای کود آبیاری قطره ای نسبت به  فارو ، از نظر کارایی مصرف آب و تجمع نیترات در خاک 

تحت کشت گوجه فرنگی در منطقه جیرفت
یافته منتج از پروژه شماره: 86020-10-70-4                     مدت اجراي پروژه:  2 سال 

مجری مسئول: آرش صباح                                               رتبه علمي: مربی پژوهش
sabbaharash@gmail.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گوجه فرنگی از مهمترین سبزیجات میوه ای در دنیا و جیرفت یکی از مهمترین مناطق تولید گوجه فرنگی در ایران 
نیتروژنه کاهش  نفوذ عمقی کودهای  آبیاری قطره ای  به ویژه سیستم کود  آبیاری تحت فشار  است. در سیستم های 
یافته و در نتیجه سطح نیتروژن قابل دسترس )در منطقه فعال ریشه گیاه( باال رفته و کارایی مصرف این ماده بطور 
غیرمستقیم افزایش و در نتیجه امکان هدر رفت نیتروژن و آلودگی آبهای زیرزمینی نیز کاهش می یابد. از طرفی مصرف 
بی رویه کودهای نیتروژنه عالوه بر کاهش عملکرد کمی و کیفی محصوالت و صرف هزینه باالتر با تجمع زیادتر در خاک 
باعث آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی )با آالینده ای مانندن نیترات( شده و مشکالت زیست محیطی را باعث می شود. 
بنابراین مصرف متعادل آب و کودهای نیتروژنه برای حفظ محیط زیست از آالینده هایی نظیر نیترات در خاک و افزایش 

عملکرد کمی و کیفی محصول گوجه فرنگی و امکان باال بردن سطح زیر کشت بیشتر آن در منطقه ضروری است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از آبیاری قطره ای با راندمان باال به میزان 100 درصد نیاز گیاه معادل )4500 متر مکعب آب در هکتار 
در روش قطره ای( و مصرف 150 کیلو ازت خالص معادل ) 300 کیلو گرم اوره بصورت تقسیط( در کشت کوجه فرنگی 

توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
 کارآیی مصرف آب  در روش قطره ای به میزان حدود 2/7 برابر و بطور معنی دار بیش از روش فاروئی )در روش 
سنتی مصرف آب 11500  متر مکعب در هکتار( است. مصرف کود نیتروژنه در روش فاروئی نیز 25 درصد بیشتر 
از روش قطره ای می باشد. بنابراین در روش قطره ای، کارایی مصرف آب و کود باال رفته و سبب کاهش هزینه تولید 
کننده می شود. همچنین در روش آبیاری قطره ای تجمع بیش از حد نیترات در خاک که باعث آلودگی محیط زیست 

شده کاهش می یابد و امکان تجمع آن در گیاه کم و سالمت مصرف کننده به خطر نمی افتد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی كلی از روش آبياری قطره ای گوجه فرنگی و تجهيزات آن در منطقه جيرفت
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: معرفی بهترین روش کود آبیاری پیاز در منطقه جیرفت  

یافته منتج از پروژه شماره: 85042-0000-01-180000-040-2       مدت اجراي پروژه:  3 سال و 6 ماه
مجری مسئول: آرش صباح                                                          رتبه علمي: مربی پژوهش

sabbaharash@gmail.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پیاز خوراکی محصولی ارزشمند محسوب میشود و کمیت و کیفیت آن از نظر اقتصادی دارای اهمیت است. منطقه 
جیرفت یکی از مناطق مستعد کشت این محصول به صورت استمرار در دو فصل می باشد و با توجه به کمبود آب در 
مناطق گرم و خشك کشور و استفاده کارا از آب، سیستم های آبیاری تحت فشار عالوه بر کاهش مصرف آب، نفوذ 
عمقی کودهای نیتروژنه را کاهش داده و در نتیجه سطح نیتروژن قابل دسترس )در منطقه فعال ریشه گیاه( باال رفته 
و کارایی مصرف این ماده بطور غیرمستقیم افزایش می یابد و در نتیجه امکان هدر رفت نیتروژن و آلودگی آب های 
زیرزمینی نیز کاهش می یابد. از این رو مصرف متعادل آب و کودهای نیتروژنه، حفظ محیط زیست از آالینده هایی 
مانند نیترات در گیاه )مشکالت ناشی از مصرف آن برای انسان و دام ( و خاک و افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول 

پیاز در منطقه جیرفت ضروری است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 با کشت 4 ردیفه پیاز روی پشته کم عمق 60 سانتی متری و استفاده از یك نوار تیپ با فاصله سوراخ-های 20 
سانتی متری، 4015/7 متر مکعب در هکتار آب مصرفی و 135 کیلوگرم ازت خالص معادل 270 کیلو گرم اوره )20 
درصد قبل از کشت و بقیه به صورت هفتگی در روش کود آبیاری(  در منطقه جیرفت قابل توصیه است. اگر چنانچه 

شرایط کم آبی اتفاق بیفتد میزان 3212/7 متر مکعب آب در هکتار توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
در روش سطحی میزان مصرف آب بیش از دو برابر و میزان مصرف کود نیتروژنه نیز 25 درصد بیشتر از روش 
قطره ای می باشد. بنابراین در روش قطره ای، کارایی مصرف آب و کود باال رفته و سبب کاهش هزینه تولید کننده 

می شود. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از رديف های كشت پياز در سيستم قطره ای نواری

نمايی كلی از روش آبياری قطره ای پياز و تجهيزات آن
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: کود زیستی مناسب برای کشت لوبیا در مناطق خشك

یافته منتج از پروژه شماره: 90012-10-50-4                    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 3 ماه
مجري مسئول: اکبر همتی                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در کشور به طور متوسط ساالنه بین 110 تا 120 هزار هکتار لوبیا کشت می شود. با توجه به نیاز آبی باالی آن، 
در سال های خشك سالی تثبیت نیتروژن و به تبع آن عملکرد کاهش چشمگیری می یابد. در حالی که تحقیقات 
نشان داده با بهره گیری از سویه های باکتری ریزوبیوم مقاوم به خشکی می توان با افزایش کارآیی مصرف آب آبیاری، 
از کاهش عملکرد لوبیا در سال های خشکسالی جلوگیری نمود. استفاده از کود های زیستی، عالوه بر افزایش کمیت 
و کیفیت لوبیا، منجر به صرفه جویی قابل مالحظه آب آبیاری، کود های ازتی و کاهش آلودگی های زیست محیطی 

در زراعت لوبیا خواهد گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کشاورزان می توانند در زمان کاشت لوبیا  نسبت به آغشته نمودن بذر لوبیا با مایه ی تلقیح حاوی سویه های 
باکتری ریزوبیوم 160 و 177 )کود زیستی مقاوم به خشکی ویژه لوبیا( در هر هکتار اقدام نمایند. مقدار کود زیستی 
مصرفی بسته به وزن بذر بین یك تا دو کیلوگرم در هکتار متفاوت می باشد. به عنوان مثال برای لوبیا چیتی مصرف 
دو کیلوگرم کود زیستی به ازای 200 کیلوگرم بذر لوبیا در هکتار توصیه می گردد. جهت آغشته نمودن بذر با کود 
زیستی، ابتدا بذر را کمی مرطوب نموده سپس کود زیستی ) پودری یا مایع( را به تدریج به بذر اضافه نموده و خوب 
آغشته گردد. آنگاه به مدت دو ساعت بذور در سایه پهن شده و سپس نسبت به کاشت اقدام گردد. در صورت عدم 

وجود کود زیستی مزبور در بازار، به نزدیك ترین مرکز خدمات کشاورزی مراجعه شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
1( هم اکنون لوبیا کاران حدود 300 تا 500 کیلو اوره در هکتار مصرف می نمایند که در صورت مصرف دو 

کیلوگرم کود زیستی مقاوم به خشکی، مقدار مصرف کود اوره به یك چهارم کاهش می یابد. 
2( کاهش حداقل 20 درصدی مصرف آب آبیاری در شرایط خشك سالی بدون افت عملکرد محصول و به تبع آن 

افزایش کارآیی مصرف آب آبیاری از 300 به  522  گرم دانه در هر متر مکعب آب آبیاری.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تصاوير لوبيا تلقيح شده با باكتری ريزوبيوم مقاوم به خشكی ) تصوير راست(
 در مقابل لوبيا بدون تلقيح ) تصوير چپ( در شرايط تنش خشكی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: نقش مثبت مصرف عناصر گوگرد و منیزیم بر افزایش محصول آفتابگردان

یافته منتج از پروژه شماره: 84031-0000-06-180000-059-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: امید قاسمی چپی                                                   رتبه علمي:مربی پژوهش

omid1964@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی یکی از عوامل موثر در کاهش کمیت و کیفیت دانه های روغنی است که با 
استفاده از فن آوری های جدید می توان میزان تولید را تا دو برابر افزایش داد. در افزایش عملکرد در واحد سطح تغذیه 
بهینه گیاهی نقش مهمی در تولید دارد با مصرف متعادل و بهینه کودها، عملکرد کمی و کیفی افزایش می یابد. عنصر 
منیزیم به خاطر دخالت در تشکیل چربی و روغن در تغذیه آفتابگردان مهم است و مصرف بهینه آن درصد روغن دانه 
را باال می برد. با توجه به پایین بودن عملکرد آفتابگردان نسبت به شرایط بهینه و اهمیت تغذیه عناصر گوگرد و منیزیم 

در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت آفتابگردان، ضروری است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف حداقل 200 کیلوگرم گوگرد و حداکثر 200 کیلوگرم کلرور منیزیم در هکتار برای دستیابی به عملکرد 

مناسب توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
نتایج نشان داد که مصرف 200 کیلوگرم در هکتار گوگرد سبب افزایش 14 درصدی محصول نسبت به شاهد و 

مصرف200 کیلوگرم در هکتار منیزیم سبب افزایش 21 درصدی محصول نسبت به شاهد می-شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان:کاهش مصرف آب با کاربرد روش آبیاری متناوب در زراعت برنج 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-108-150000-00-0000-82042          مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: بیژن حقیقتی                                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

 bhaghighati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیش از 90 درصد برنج دنیا در آسیا تولید و مصرف می شود و مقدار زیادی از زراعت برنج تحت شرایط آبیاری 
کشت می شود. با توجه به استفاده بیش از 80 درصد از منابع آب شیرین در آسیا برای اهداف آبیاری، نصف این میزان 
آب برای آبیاری گیاه برنج مصرف می شود. بنابراین تولید آینده برنج بستگی زیادی به گسترش استراتژی هایی جهت 
استفاده بهینه از آب در برنامه ریزی آبیاری دارد. یکی از مهمترین راه کارهای صرفه جویی در مصرف آب تغییر روش 
آبیاری در چهت افزایش راندمان آبیاری و کاهش تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بویژه مراحل حساس به خشکی 
می باشد. بنابراین با توجه به محدودیت منابع  آب، مطالعه و تعیین روش آبیاری مناسب برای محصول برنج  با حصول 
عملکرد قابل قبول برای کاهش مصرف آب و افزایش کارآیی مصرف آب در جهت استفاده بهینه از منابع آبي موجود 

ضروری می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 این تحقیق به مدت دو سال در اراضی شالیزاری منطقه  لردگان واقع در  استان چهارمحال و بختیاری اجرا شد. 
به منظور کاهش مصرف آب در کشت برنج تغییر روش آبیاری از حالت سنتی ) غرقابی دائم( به روش آبیاری متناوب 
مورد بررسی قرار گرفت. به منظور جلوکیری از هر گونه تنش خشکی در ابتدای رشد برای استقرار مناسب نشاءها و 
جلوگیری از رشد علف های هرز تا دو هفته پس از نشاء کاری سطح مزرعه غرقاب نگه داشته شود. ارتفاع آب براساس 
توصیه های موسسه بین المللی تحقیقات برنج 5 سانتیمتر )7-3 سانتیمتر( بود. پس از دوره استقرار آبیاری تناوبی 
انجام گرفت. به این صورت که پس از بستن تمامی خروجی های کرت و بعد از هر آبیاری تا ارتفاع 5 سانتیمتر به مدت 
3 روز آبیاری متوقف می شد و آبیاری بعدی تا ارتفاع 5 سانتیمتر در روز چهارم انجام می گرفت. بنابراین استفاده از 
روش آبیاری متناوب با دور آبیاری چهار روزه در مقایسه با روش آبیاری غرقابی موجب کاهش 40 درصدی حجم آب 

مصرفی بدون کاهش عملکرد  محصول می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
بیشترین میزان آب مصرفی مربوط به تیمار آبیاری غرقاب دائم  به میزان 17519 متر مکعب با عملکرد شلتوک 
5491 کیلو گرم در هکتار بدست آمد. در حالی که بیشترین میزان عملکرد شلتوک به میزان 5522 کیلو گرم در 
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هکتار مربوط به تیمار آبیاری متناوب با دور آبیاری دو روز  و میزان آب مصرفی 11869 مترمکعب در هکتار بدست 
آمد. بیشترین کارآیی مصرف آب مربوط به تیمار آبیاری متناوب با دور آبیاری چهار روز  و میزان آب مصرفی 10645 
مترمکعب در هکتار و عملکرد شلتوک 5384 کیلو گرم در هکتار بدست آمد. آبیاری متناوب با دور آبیاری 4 روزه به 
طور قابل توجه ای باعث کاهش و صرفه جوئی 40 درصدی آب مصرفی نسبت به غرقاب دائم و در نتیجه باعث افزایش  
کارایی مصرف آب شد. بنابراین استفاده از روش آبیاری متناوب با دور آبیاری 4 روز می تواند راهکاری مناسب و قابل 
توصیه برای کشاورزان منطقه و مقابله با معضل بحران آب و درنتیجه نیل به یك کشاورزی پایدار در مناطق خشك 

و نیمه خشك برای تولید محصول برنج محسوب  گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

چشم اندازی از محل اجرای پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مصرف بهینه نیتروژن برای کلزا در منطقه سیستان

یافته منتج از پروژه شماره: 87001-0000-00-181200-044-3       مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6ماه
مجری مسئول: محمدرضا پهلوان راد                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجری:  حمیدرضا فنایی
pahlavanrad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 منطقه سیستان یکي از مناطق با پتانسیل باال جهت تولید کلزا مي باشد و در صورت رفع عوامل محدود کننده رشد 
مي توان عملکرد هاي خوبي در منطقه بدست آورد. مقدار مواد آلی خاک های منطقه سیستان بسیار پایین بوده که 
سبب می گردد کودهای نیتروژنه بیشتری نسبت سایر مناطق کشور مصرف گردد. انجام آبیاري هاي سنگین در اراضي 
منطقه، وجود تنش هاي شوري در اراضي، کم بودن مواد آلي خاک و ضعیف بودن ساختمان خاک، وجود سرماي 
شدید در فصل زمستان و فعالیت کم باکتریهاي خاک، احتمال کارایي کودهاي نیتروژنه را کاهش مي دهد. عالوه بر 
آن، سریع بودن مراحل رشدي کلزا در این منطقه که منجر به رسیدگي و برداشت کلزا در اواخر فروردین مي شود، 

ضرورت استفاده مناسب از کودهاي نیتروژنه با در نظر گرفتن شرایط منطقه را مي طلبد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
180 کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره )390 کیلوگرم اوره( با دو تقسیط مساوي در زمان های کاشت و روزت برای 

کلزا هیبرید هایوال 401 در منطقه سیستان انجام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین مقدار وزن هزار دانه، عملکرد کل، عملکرد دانه و عملکرد روغن در تیمار 
کاربرد نیتروژن به صورت 1/2 قبل از کاشت و 1/2 در مرحله روزت بود. استفاده از 180 کیلوگرم نیتروژن با منبع 
اوره )390 کیلوگرم اوره( در دو تقسیط مساوی در زمان کاشت و مرحله روزت، سبب کسب عملکرد مناسب محصول 
کلزا در منطقه سیستان می گردد. تامین نیتروژن اولیه در مرحله کاشت سبب رشد بیشتر گیاه در ابتدای رشد و 
در نتیجه سبب رشد بیشتر ریشه ها می گردد که به تبع آن سبب جذب بیشتر عناصر غذایی شده و در نهایت سبب 

افزایش بیشتر عملکرد می شود. 



118

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مصرف بهينه نيتروژن در مزرعه كلزا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: ضرورت مصرف عناصر آهن، روی و منگنز در راستای افزایش عملکرد و کیفیت محصول خیار در گلخانه های 

جنوب استان کرمان 
یافته منتج از پروژه شماره: 84011-0000-06-180000-040-2      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: جواد سرحدی                                                      رتبه علمي: مربی پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
منطقه جیرفت و کهنوج واقع در جنوب استان کرمان بدلیل شرایط اقلیمی، آب و خاک مناسب در تولید محصوالت 
سبزی و صیفی و گلخانه ای از نظر بسیاری از صاحبنظران داخلی و خارجی بعنوان یك گلخانه طبیعی می باشد. در 
حال حاضر سطح زیر کاشت محصوالت گلخانه ای در منطقه حدود 3000 هکتار بوده که از این لحاظ دارای رتبه اول 
در کشور می باشد. خاک بستر گلخانه های منطقه خاکی سبك، فقیر از ماده آلی و عناصر غذایی بویژه عناصر ریزمغذی 
آهن، روی و منگنز است. عالوه بر فقر خاک از عناصر فوق و ماده آلی، پی اچ بازی این خاکها نیز سبب کاهش قابلیت 
استفاده این عناصر برای گیاه می گردد و این امر موجب تولید محصولی نامناسب از نظر غلظت این عناصر می شود 
که برای سالمتی مصرف کننده زیان آور است. توسعه روزافزون سطح گلخانه ها در منطقه از یك سو و عدم وجود یك 
برنامه غذایی مناسب از سوی دیگر، زمینه تهیه و اجرای اولین پروژه تحقیقاتی را در مورد مناسبترین مقدار کود آهن، 

روی و منگنز برای خیار گلخانه ای فراهم نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج پروژه فوق، جهت تأمین نیاز خیار گلخانه ای به عناصر آهن، روی و منگنز از اول آبانماه به ازای 
هر ماه 1/5 کیلوگرم در هکتار کود سکوسترین آهن با دو تقسیط )750 گرم در نیمه اول و 750 گرم در نیمه دوم هر 
ماه( و عناصر روی و منگنز از منبع سولفات، به ازای هر ماه 8 کیلوگرم در هکتار با دو تقسیط )4 کیلوگرم در نیمه 

اول و 4 کبلوگرم در نیمه دوم هر ماه( از طریق سیستم آبیاری توصیه می گردد.
مصرف این سه عنصر مهم به روش فوق و مجزا از هم )بعلت خاصیت ضدیت آنها با هم( به همراه مصرف بهینه 

سایر عناصر مورد نیاز گیاه، موجب تولید عملکردی در حدود 360 تن در هکتار در طول یك فصل زراعی می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
با بکارگیری نتایج این یافته در مدیریت مصرف بهینه کودهای آهن، روی و منگنز، محصول تولیدی محصولی 
سالم و دارای عناصر آهن، روی و منگنز می باشد که برای سالمتی مصرف کننده  مهم بوده و نیز موجب افزایش 
عملکرد به حدود 360 تن در هکتار خواهد شد. ضمن اینکه دو منبع پایه تولید یعنی خاک و آب بصورت سالم حفظ 

شده و شاهد تولیدی پایدار و اقتصادی خواهیم بود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مصرف بهینه کودهای نیتروژنه، پتاسیم دار و مرغی در راستای افزایش عملکرد و کیفیت خیار در گلخانه های 

جنوب استان کرمان 
یافته منتج از پروژه شماره:   84010-0000-06-180000-040-2      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: جواد سرحدی                                                      رتبه علمي: مربی پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
منطقه جیرفت و کهنوج واقع در جنوب استان کرمان بدلیل شرایط اقلیمی، آب و خاک مناسب در تولید محصوالت 
سبزی و صیفی و گلخانه ای از نظر بسیاری از صاحبنظران داخلی و خارجی بعنوان یك گلخانه طبیعی می باشد. در 
حال حاضر سطح زیر کاشت محصوالت گلخانه ای در منطقه حدود 3000 هکتار بوده که از این لحاظ دارای رتبه اول 
در کشور می باشد. خاک بستر گلخانه های منطقه خاکی سبك، فقیر از ماده آلی و عناصر غذایی است. توسعه روزافزون 
سطح گلخانه ها در منطقه از یك سو و عدم وجود یك برنامه غذایی مناسب بویژه درمورد کودهای نیتروژنه، پتاسیم 
دار و کود آلی )مرغی( از سوی دیگر، زمینه تهیه و اجرای اولین پروژه تحقیقاتی را در مورد مناسبترین میزان مصرف 

این کودها که هرساله بیشترین مصرف را در گلخانه های جنوب استان کرمان داشتند، فراهم نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج پروژه فوق، در عملیات بسترسازی، به ازای هر خط کاشت که بصورت نواری به عرض نیم متر و 
طول 50 متر می باشد، 250 کیلوگرم کود مرغی، 3 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم مصرف و تا عمق 30 سانتیمتری 
بطور کامل با خاک مخلوط شده و پس از تهیه بستر مناسب، در اواسط مهرماه کشت صورت می گیرد و برنامه غذایی 
منطقه از آبانماه شروع شده و تا آخر اردیبهشت ماه ادامه دارد. که نیتروژن مورد نیاز از منبع سولفات آمونیوم بصورت 
هفته ای 36 کیلوگرم در هکتار با دو تقسیط 18 کیلوگرمی در اوایل و اواخر هفته از طریق سیستم آبیاری در اختیار 

گیاه قرار می گیرد.
پتاسیم مورد نیاز گیاه نیز از منبع سولفات پتاسیم بصورت هفته ای 16 کیلوگرم در هکتار که  اواسط هفته از طریق 
سیستم آبیاری به گیاه داده می شود. البته باید توجه داشت چنانچه کشاورز محلول در آب اقدام به مصرف کودهای 
کامل حاوی نیتروژن و پتاسیم بنماید، باید مقدار پتاسیم و نیتروژنی که از این طریق مصرف می شود از جیره کل 

نیتروژن و پتاسیم مورد نیاز گلخانه کسر شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
با بکارگیری نتایج این یافته در مدیریت مصرف بهینه کودهای نیتروژنه، پتاسیم دار و مرغی، محصول تولیدی 
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محصولی سالم و عاری از نیترات بوده و از نظر کمی قابل توجه می باشد بطوری که در طول فصل زراعی به حدود 
380 تن در هکتار خواهد رسید. ضمن اینکه دو منبع پایه تولید یعنی خاک و آب بصورت سالم حفظ شده و شاهد 

تولیدی پایدار و اقتصادی خواهیم بود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: بهترین میزان مصرف کود مرغی و نیتروژن در زراعت گوجه فرنگی استان آذریایجان غربی

یافته منتج از پروژه شماره: 3-102-151900-00-0000-82059        مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: عفت الزمان منتظری                                                رتبه علمي: محقق

 mnet1960@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 استفاده از منابع کودهای حیوانی از قدیم االیام در مزارع گوجه فرنگی و سبزیجات استان آذربایجان غربی مرسوم 
بوده است. امروزه نیز زارعین برای تأمین نیاز غذایی ارقام گوجه فرنگی پیشرفته و پر محصول توأماً از منابع کودهای 
حیوانی متداول در منطقه مثل کود مرغی و کود هایی شیمیایی استفاده می نمایند.  با توجه به عدم آگاهی زارعین 
از اینکه با مصرف کود مرغی و یا سایر منابع کودهای دامی قسمتی از نیاز گیاه به نیتروژن تامین می شود مع الوصف 
بدون احتساب این موضوع  در مقادیر زیادتر از نیاز گیاه مبادرت به مصرف کود اوره می نمایند که این امر عالوه بر 
اتالف سرمایه زارعین و آلوده ساختن منابع آب های زیر زمینی همچنین موجب افت کیفیت محصول گوجه فرنگی 
تولیدی از بابت رنگ پذیری، طعم و مزه میوه گوجه فرنگی و کاهش در میزان محصول به لحاظ افزایش رشد سبزینه 

ای وکاهش در گلدهی گوجه فرنگی می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
میزان مصرف کود مرغی  در مزارع گوجه فرنگی و یا سایر سبزیجات حدود 10 تن در هکتار است. اواسط فروردین 
ماه زارع  گوجه فرنگی کار باید نمونه خاک قبل از کشت از عمق 30-0 سانتی متری از  محل مزرعه تهیه و جهت 
اندازه گیری عناصر غذایی به آزمایشگاه ارسال نماید. طبق نتایج  آزمایشگاه در شرایطی که میزان کربن آلی خاک 
در محدوده 0/5 در صد باشد مصرف 10 تن در هکتار کود مرغی بانضمام مصرف اوره به میزان 30 درصد کمتر از 
نتایج آزمون خاک توصیه می شود. الزم به یادآوری است کود مرغی می باید از نوع پوسیده باشد. یعنی حدود ماه 9 
الی یکسال از تولید آن گذشته باشد. پس از آماده سازی مزرعه حدوداً 3 هفته قبل از انتقال نشاء ها باید کود مرغی 
را زارع بطور یکنواخت در سطح مزرعه همراه با سایر کودها مثل کودهای فسفره و پتاسه پخش و بالفاصله با دندانه 
یا بیل در عمق شخم مخلوط نماید. مصرف همزمان کود مرغی و انتقال نشاء موجب سوختگی در نشاء ها می شود. در 
زمان انتقال کود مرغی به مزرعه زارعین می باید سریعاً کود را با خاک مخلوط نمایند. زیرا در  صورتیکه کود مرغی 
بیش از 12 ساعت و تا کمتر از 4 روز در سطح مزرعه بدون مخلوط شدن باخاک بماند منجر به هدر روی نیتروژن 
قابل استفاده کود مرغی به میزان 20 درصد می گردد. اولین مرحله مصرف نیتروژن پس از انتقال نشاء زمانی است 
که مزرعه در حالت گلدهی و میوه های تشکیل شده به اندازه یك نخود باشد مابقی کود نیتروژنه بصورت تقسیط 

مصرف میگردد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
- افزایش کیفیت و کمیت محصول گوجه فرنگی تولیدی زارعین و به تبع آن ارتقای سالمتی جامعه و افزایش 

در آمد زارعین گوجه فرنگی کار.
- ارتقای کیفیت رب استحصالی صنایع تبدیلی جهت مطابقت با استاندارد های بین المللی جهت صادرات.

 عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از محل انجام پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت کم آبیاري مناسب برای افزایش محصول و کارآئي مصرف آب در مراحل مختلف رشد درختان زردآلو 

در استان آذربایجان غربی
یافته منتج از پروژه شماره: 2-034-180000-01-0000-84058   مدت اجراي پروژه: 5  سال

مجری مسئول: رقیه رضوي                                                     رتبه علمي: محقق
razyasbah@yahoo.com  : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به محدودیت منابع آب کشور، ضروري است که در مصرف آب کشاورزي صرفه جویي شود. در این راستا 
تعیین مدیریت آبیاري محصوالت باغي در هر یك از مراحل رشد اهمیت خاصي دارد. به منظور افزایش کیفیت و 
کمیت محصول در شرایط کم آبی، بایستی آبیاری با مدیریت صحیح اعمال شده و آبیاری در زمانهای حساس زردآلو 
انجام می شود. در این صورت هم در مقدار مصرف آب صرفه جویی شده، هم رشد رویشی گیاه کنترل شده وکیفیت 
میوه افزایش مي یابد. از اینگونه مدیریت آبیاری اغلب به عنوان کم آبیاری یاد می شود. در کم  آبیاري فرض بر این 
است که درصد کاهش محصول، به اندازه درصد کاهش میزان مصرف آب آبیاري نیست. در درختان میوه که هدف 
هدایت کربوهیدرات براي رشد میوه است درختان را به صورت هدف دار تحت تنش قرار مي دهند تا جایي که رشد 
میوه بر رشد سبزینه کل غلبه مي کند. قرار دادن درختان میوه بالغ در تنش مالیم در فصل بهار به منظور کاهش 

رشد سبزینه اي ممکن است باردهي را تقویت نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
درختان میوه هسته دار رشد دو مرحله اي دارند مرحله رشد سریع بعد از شکوفه دادن درختان اتفاق مي افتد 
و یك مرحله رشد سریع نیز قبل از برداشت مي با شد. این دو مرحله توسط مرحله کند رشد از هم جدا مي شود. 
در این مرحله از آبیاري که قطر میوه بسیار آهسته افزایش پیدا مي کند، اگر کم آبیاری انجام شود، اثر ناچیزي در 
کاهش رشد میوه دارد. ولي ضمن صرفه جویی در مصرف آب، تاثیر عمده اي در کاهش رشد سبزینه گیاه دارد. تا 
اینکه در طول مرحله بعدي از رشد سریع کربوهیدرات از قسمت سبزینه گیاه در جهت رشد میوه هدایت مي شود. 
طبق نتایج تحقیق، انجام آبیاری به مقدار 50 درصد تبخیر تجمعی بین دو آبیاری از شروع رشد تا آخر مرحله سخت 
شدن هسته زردآلو و مصرف حدود 800 مترمکعب در هکتار در این مرحله با دور آبیاری 15 الی20 روز و در ادامه 
انجام آبیاری به مقدار 75 درصد تبخیر تجمعی بین دو آبیاری از شروع رشد سریع میوه تا برداشت و مصرف حدود 
1500 مترمکعب در هکتار در این مرحله با دور آبیاری 8 الی 15 روز و در پایان انجام آبیاری به مقدار 50 درصد 
تبخیر تجمعی بین دو آبیاری پس از برداشت تا آخر فصل رشد زردآلو و مصرف حدود 1200 مترمکعب در هکتار در 
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این مرحله با دور آبیاری 15 الی20 روز مورد توصیه می باشد. بنا براین در شرایط کم آبیاری جمع کل آب مصرفی 
زردآلو حدود 3500 مترمکعب در هکتار می شود که در شرایط آبیاری کامل مقدار آب مورد توصیه در منطقه 6400 

مترمکعب در هکتار می با شد. کم آبیاری موجب ذخیره آب تا مقدار 45 درصد مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
بر پایه نتایج بدست آمده ، اجرای دستورالعمل پیشنهادی، موجب افزایش عملکرد به مقدار 44 درصد و  کارآیي 
مصرف آب به مقدار 58 درصد و صرفه جویی در مصرف آب به مقدار 43 درصد نسبت به شرایط آبیاری کامل در 
درختان زردآلو شده است. در این آزمایش نیز کاهش مقدار آب آبیاري در مرحله کند رشد، موجب افزایش رشد 
میوه در مرحله بعدی شد. طبق نتایج این آزمایش آبیاري با آب کمتر در اوایل فصل رشد و  تا مرحله سخت شدن 
هسته و سپس آبیاري با مقدار آب کافي تا برداشت و آبیاري پس از برداشت موجب افزایش عملکرد کمي و کیفي 
و بخصوص کارآیي مصرف آب در درختان زردآلو شده است که در شرایط محدود بودن منابع آبي مدیریت آبیاري 
فوق توصیه  مي شود. مرحله سخت شدن هسته زمان مناسبي براي حذف آبیاري در روش هاي کم آبیاري مي باشد. 

در این مرحله مقدار زیادي آب را مي توان دذخیره نمود که موجب افزایش کمیت و کیفیت محصول نیز مي شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از محل آزمايش
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت مصرف هم زمان روي و بور برای افزایش عملکرد و کیفیت دانه گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: 85026 -0000-06-180000-049-2           مدت اجراي پروژه:3 سال
مجری مسئول: سید ماشااهلل حسینی                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش

mhoseini20@yahoo.ca :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت اقتصادي و موقعیت استراتژیك گندم، نقش و اهمیت تحقیق در راه افزایش راندمان تولید این  
محصول بیش از پیش مشخص مي گردد. رسیدن به تولید باال و ثبات تولید از طریق تقویت عوامل موثر بر عملکرد و 
یا مقابله با عوامل نقصان دهنده عملکرد انجام پذیر است. در  قسمتهاي جنوبي ایران بخش اعظم خاکها آهکي بوده 
و کمبود روي و بور در چنین خاک هایي بروز مي کند. لذا با توجه به کشاورزی متمرکز، امید به عملکرد باال از یك 
طرف و بروز کمبود چند عنصری در خاک های منطقه از طرف دیگر الزم است در مدیریت کاربرد کودهای شیمیایی 

به مدیریت هم زمان عناصر غذایی از جمله روی و بور توجه ویژه شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در اراضی آهکی و دارای کمبود توام روی و بور بهترین سطح مصرف کودي براي بدست آوردن باالترین عملکرد 
دانه مربوط به سطح کودي 30 کیلوگرم اسید بوریك و 75 کیلوگرم سولفات روي در هکتار در زمان کشت گندم 

می باشد

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
مصرف بموقع وبه اندازه اسید بوریك و سولفات روی در اراضی دارای کمبود توام روی و بور باعث  افزایش 20 

درصد در عملکرد دانه گندم شده است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: استفاده از محلول های آهن اسیدی شده به عنوان روشی جایگزین و یا مکمل به جای ترکیبات کالته آهن

یافته منتج از پروژه شماره: 86014-10-50-2                    مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مجید رجایی                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

rajaie.majid@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باال رشد می کنند، کمبود آهن یك اختالل جدی است. روش  با پ هاش  در مرکباتی که در خاک های آهکی 
معمول برای اصالح چنین اختاللی کاربرد خاکی کالت های آهن است که بیش از حد گران هستند. معموال نیمی از 
هزینه کودی باغدار مربوط به مصرف کالت های آهن است. محلول پاشی برگی با استفاده از ترکیبات ساده و ارزان 
هم چون سولفات آهن می تواند کمبود آهن را برطرف کند. البته به دلیل پ هاش باالی آب در مناطق جنوبی ایران 
که اکثرا از آبخوان های آهکی بدست می آیند، آهن در محلول های برگی رسوب می کند. از طرفی گاهی در درختان 
میوه ای که در خاک های آهکی رشد می کنند، کمبود آهن در برگ هایی دیده می شود که غلظت مناسبی از آهن را 
نشان می دهند. این امر به دلیل پ هاش باالی شیره سلولی است که سبب رسوب آهن در گیاه می شود. این کمبود را 
می توان با اسپری برگی ترکیبات اسیدی بر طرف کرد. بنابر این با اسیدی کردن محلول های برگی هم از رسوب آهن 
در محلول جلوگیری می شود و هم آهن غیر فعال در گیاه فعال می گردد که نتیجه آن روشی ارزان است که می تواند 

جایگزین کالت آهن گران قیمت شود و یا به صورت مکمل به کار رود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای محلول پاشی برگی مرکبات با سولفات آهن می بایست از غلظت سه در هزار سولفات آهن استفاده کرد. 
پ هاش محلول های برگی را می بایست قبل از کاربرد روی پ هاش 3-4 تنظیم کرد. برای این کار می توان ابتدا اسید 
مورد نیاز برای تغییر پ هاش یك لیتر محلول را بدست آورد و سپس میزان محاسبه شده را بر اساس حجم کل 
محلول به مخزن محلول برگی اضافه کرد. یکی از اسید های مناسب برای تعدیل پ هاش اسید نیتریك است. احتیاط 
های الزم هنگام کار کردن با اسید باید مورد توجه قرار گیرد. 3 مرتبه محلول پاشی برگی، یك بار قبل از گلدهی و 
دو مرتبه بعد از مهره ای شدن میوه به فاصله 15 روز می تواند روشی جایگزین و یا مکمل برای تامین آهن گیاه باشد 
که نسبت به مصرف کالت های آهن هزینه بسیار کمتری دارد. هم چنین نتایج این پژوهش نشان داد که محلول پاشی 
مرکبات با محلول کالت آهن ا دی دی اچ ای 5 در هزار از کارایی خوبی در تامین آهن برخوردار است و می تواند به 

عنوان روشی ارزان به کار رود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با اسیدی کردن محلول های برگی هم از رسوب آهن در محلول جلوگیری می شود و هم آهن غیر فعال در گیاه 
فعال می گردد که نتیجه آن روشی ارزان است که می تواند جایگزین کالت آهن گران قیمت شود و یا به صورت مکمل 
به کار رود. این روش می تواند هزینه مصرف کالت های  آهن که گاهی به بیش از نیمی از هزینه کودی باغدار می رسد 

را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  

بدون مصرف آهن                  

 آهن 750 ميلی گرم در ليتر با پ هاش 3
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت آبیاری و کود نیتروژن در مزارع گوجه فرنگی در استان بوشهر

یافته منتج از پروژه شماره: 84133- 0000-00- 1803- 038- 3.         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مختار زلفی باوریانی                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: پرویز بیات و مهرداد نوروزی
molfi2001@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عوامل مدیریتي زیادي در تولید محصوالت کشاورزی مؤثر است که آبیاري و کوددهي از مهم ترین آنها محسوب 
مي شود. این دو عامل مکمل یکدیگر بوده و در صورت کمبود و یا زیادی مصرف یکی از آنها، تأثیر دیگری بر عملکرد 
و کیفیت محصول در حد مطلوب نخواهد بود. بحران کمبود آب ضرورت استفاده بهینه از منابع آب موجود را تشدید 
نموده است. همچنین مصرف کودهای نیترژن دار در مزارع گوجه فرنگی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. با توجه 
به وضعیت آبدهی چاه، مقدار آب مصرفی توسط کشاورزان در مزارع گوجه فرنگی متفاوت می باشد. از سوی دیگر 
کشاورزان به منظور کاهش خطر احتمالی تولید کم محصول در اثر کمبود عناصر غذایی، معموالً مقدار نیتروژن را 
بیش از حد مورد نیاز مصرف می کنند. کودهاي نیتروژن دار و آب آبیاري پرمصرف ترین نهاده هاي کشاورزي از نظر 
حجم و ارزش اقتصادي مي باشند. عدم تعادل بین مقدار مصرف آب و کود نیتروژن نه تنها عملکرد و کیفیت محصول 
را تحت تأثیر قرار می دهد بلکه بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن نیز اثرگذار است. با مدیریت مصرف نیتروژن در 
برنامه های مختلف آبیاری در مزارع گوجه فرنگی ضمن دستیابی به حداکثر عملکرد و کیفیت محصول از آب آبیاری 

و کود مصرفی استفاده بهینه خواهد شد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه آبیاری در اکثر قریب به اتفاق مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر بصورت نواری تیپ می باشد، 

دستورالعمل حاضر برای این روش ابیاری ارائه شده است. 
- مصرف کود نیتروژن در مزارع گوجه فرنگی پس از استقرار کامل نشاء )حدود 2 هفته بعد از انتقال( شروع و 
تا زمان چین دوم محصول طی 10 مرحله انجام شود. 80 درصد کود نیتروژن توصیه شده بایستی تا زمان قبل از 

گلدهی کامل مصرف شود. 
- میزان آب آبیاری قابل توصیه در مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر 5000 مترمکعب در طول فصل رشد بوده 
و مقدار کود اوره قابل توصیه در این شرایط 300 کیلوگرم در هکتار می باشد. در این شرایط آبیاری، مصرف اوره 
به میزان بیشتر از 450 کیلوگرم در هکتار سبب کاهش عملکرد و کیفیت محصول و نیز کارآیی مصرف آب و کود 
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خواهد شد.
- در صورت محدودیت منابع آب آبیاری و امکان مصرف حداکثر 4000 مترمکعب آب در طول فصل رشد، مصرف 
150 کیلوگرم در هکتار اوره برای استفاده مطلوب از آب آبیاری مصرفی توصیه می شود. در این شرایط مصرف بیشتر 

از 300 کیلوگرم در هکتار اوره سبب کاهش عملکرد و کیفیت محصول و نیز کارآیی مصرف آب خواهد شد.  
- در صورت مصرف آب به میزان 6000 مترمکعب در طول فصل رشد، مصرف 450 کیلوگرم در هکتار اوره قابل 

توصیه است. در این شرایط آبیاری مصرف اوره به میزان بیشتر از 750 کیلوگرم در هکتار توصیه نمی شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
دستیابی به حداکثر عملکرد محصول به ازاء هر مترمکعب آب آبیاری و یا هر کیلوگرم کود نیتروژن مصرفی از 
مهمترین نتایج بکارگیری این یافته در مزارع گوجه فرنگی است. کاهش مقدار نیترات و افزایش ویتامین ث میوه که 
در راستای تولید محصول سالم است از دیگر نتایج بکارگیری مقادیر توصیه شده نیتروژن در شرایط مختلف آبیاری 
است. بکارگیری این یافته در مزارع هم از طریق افزایش تولید محصول و هم از طریق جلوگیری از مصرف اضافی 
نیتروژن و یا آب آبیاری در کاهش هزینه تولید و سود بیشتر زارع مؤثر است. کاهش آلودگی محیط زیست از دیگر 

مزایای مصرف نیتروژن به مقدار توصیه شده است. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت مصرف روی و منگنز بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی محصول سیر همدان

یافته منتج از پروژه شماره: 2-062-180000-06-0000-84007           مدت اجراي پروژه: 2سال و 6 ماه
مجری مسئول: رحیم مطلبی فرد                                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش

motalebifard@gmail.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 استان همدان با حدود 3840 هکتار سطح زیر کشت حدود 50 درصد از تولید سیر کشور را دارا مي باشد و 
مهمترین منطقه سیر کاري کشور مي باشد که مقدار قابل توجهي از تولیدات این استان به کشورهای مختلف صادر 
مي شود. متوسط عملکرد سیر در این استان حدود 14 تن در هکتار می باشد. نگاهی به عملکرد کشاورزان نمونه 
نشان می دهد با مدیریت درست نهاده ها می توان به عملکردهای بیسار بیشتر دست یافت. همچنین کیفیت محصول 
تولیدی پایین می باشد که می تواند بر مقاصد هدف صادراتی و جایگاه سیر همدان در دنیا لطمات زیادی وارد سازد. 
پایین بودن کیفیت عوامل متعددي مي تواند داشته باشد که تغذیه گیاهي یکي از پارامترهاي مهم در این زمینه مي 
باشد و عناصر روي و منگنز نقش مهمي در افزایش عملکرد، درصد ماده خشك، مدت انبار داري، محتوي کلروفیل، 

کارتنوئید و اجزاي عملکرد سیر و بهبود کیفیت آن دارند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
قبل از کاشت و موقع ایجاد پشته برای کاشت سیر 20 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 40 کیلوگرم در هکتار 

سولفات منگنز در سطح مزرعه مصرف گردد.
در کشتهای کرتی قبل از خاکورزی ثانویه کودهای ذکر شده مصرف و سپس خاکورزی ثانویه انجام گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
- مصرف 20 کیلوگرم در هکتار سولفات روی میتواند عملکرد سیر را تا 39 درصد افزایش دهد.

- مصرف 40 کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز این قابلیت را دارد تا عملکرد سیر را تا 5 درصد افزایش دهد.
- اگر مصرف 20 کیلوگرم در هکتار سولفات روی و 40 کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز توأم با هم باشد عملکرد 

تا 51 درصد نیز قابل افزایش می باشد. 
- افزایش 50 درصدی عملکرد سیر می تواند منلفع اقتصادی بسیاری برای کشاورز داشته باشد و بهره وری تولید 

را افزایش دهد.
- مصرف سولفات روی باعث بهبود فاکتورهای کیفی سیر گردید که می تواند در حفظ جایگاه صادراتی آن نقش 

بارز داشته باشد.



132

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مصرف نیتروژن و گوگرد برای بهبود عملکرد دانه و روغن کلزا

یافته منتج از پروژه شماره: 86024-10-10-04                     مدت اجراي پروژه:4 سال
مجری مسئول: فریدون نورقلي پور                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: مجید صادقي مطلق، یونس محمد نژاد، محمود محمدي، امید قاسمی، مجید رجایی، رحیم مطلبي فر، 
عفت الزمان منتظري و کامران میرزاشاهي

nourfg@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مدیریت مصرف متعادل و موثر کود براي دستیابی به حداکثر عملکرد و افزایش کیفیت، ضروري است. از جمله 
عناصري که در تغذیه دانه هاي روغني و بخصوص کلزا، نقش بسزایي دارند، نیتروژن و گوگرد مي باشند. تاکنون 
تحقیقات متعددي در کشور در زمینه مدیریت مصرف نیتروژن کلزا، انجام گرفته ولي در این بررسي ها به اثر بر 
همکنشي تغذیه نیتروژن و گوگرد اشاره اي نشده است. نقش تغذیه اي گوگرد در گیاهان بخصوص در گیاهان روغني 

بسیار مهم است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در بین مناطق گرم بیشترین عملکرد مربوط به گنبد و پس از آن داراب، دزفول و مازندران قرار داشتند. مابین دو 
سطح نیتروژن 180 و 240 کیلوگرم در هکتار در این مناطق، تفاوت معنی دار وجود نداشت. لذا افزایش مقدار کاربرد 
نیتروژن در این مناطق الزم نیست. کاربرد گوگرد به مقدار 100 کیلوگرم اکسید گوگرد باعث افزایش عملکرد شد. 
مابین سه منبع گوگرد سولفات آمونیوم، گوگرد پودری و گچ، دو منبع اول به صورت معنی داری بهتر از گچ بود. در 
مناطق سرد کرج، همدان، شهرکرد و ارومیه، افزایش کاربرد نیتروژن از سطح 180 به 240  کیلوگرم در هکتار باعث 
افزایش معنی دار عملکرد دانه کلزا شد. این نشان می دهد که به دالیلی همچون تغییر اقلیم و ارقام جدید کشت شده، 
افزایش مقدار نیتروژن توصیه شده نسبت به توصیه های قبلی در این مناطق الزم است.  اثر مقدار گوگرد استفاده 

شده نیز در این مناطق بر عملکرد دانه معنی دار بود و با کاربرد گوگرد عملکرد دانه افزایش یافت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
بررسی ها در خصوص کاربرد گوگرد در کشت گیاه کلزا در کشور نشان می دهد که مصرف آن در خصوص این 
محصول در کشور الزم است. این امر در کنار کاربرد متوازن نیتروژن باعث افزایش عملکرد دانه و درصد روغن گیاه 
کلزا خواهد شد. با توجه به متفاوت بودن شرایط اقلیمی و خاکی مناطق، بهتر است توصیه کودی برای هر منطقه با 
توجه به شرایط آن منطقه انجام شود. در پروژه تحقیقی ترویجی حاصل از این یافته در منطقه شهر کرد، نتایج مثبت 

کاربرد یافته در شرایط زارعین نیز به اثبات رسید.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت مناسب کودآبیاری نیتروژن در زراعت گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 83002- 8308- 06- 180000- 100 - 4     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مهدی پناهی                                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: علیرضا یزدان پناه ، عبدالحسین ضیائیان ، محي الدین گوشه و محمد حسین رحیمیان 
panahimehdi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کاربرد سیستم آبیاري باراني و تزریق کودهاي شیمیایي قابل حل در آب، از اقدامات اساسي در افزایش راندمان 
آب و کود است. استفاده از آبیاري باراني مي تواند کارایي مصرف آب را تا حدود 70 درصد یا بیشتر افزایش داده و 
به علت کاهش ایجاد رواناب در سطح مزرعه و نفوذ بهتر آب در خاک، راندمان مصرف کودهاي شیمیایي نیز افزایش 
یابد. همچنین بدلیل اینکه بهترین حالت جذب عناصر غذایي توسط گیاه زماني است که آب کافي در اختیار آن بوده 
و گیاه تحت تنش نباشد، لذا کاربرد روش کود آبیاري )استفاده از کودهاي قابل حل در آب در هنگام آبیاري( در 
افزایش راندمان مصرف کود از این طریق موثر است. در روش کود آبیاري امکان مصرف نوبتي عناصر غذایي، براساس 

نیاز گیاه در طول دوره رشد وجود دارد. بنابراین هدر رفت کود کم بوده و کارایي مصرف آن بیشتر است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای اجرای روش کودآبیاری گندم در شرایط آبیاری بارانی می توان مطابق با دستورالعمل زیر عمل نمود:

از روش کودآبیاری به جای مصرف خاکی کود بویژه برای کود های نیتروژنی استفاده شود.  -1
برنامه زمانی مصرف کود نیتروژن به روش کودآبیاری برای گندم مشخص شود. بهتر است نیتروژن )از هر   -2
منبعی( به صورت سرک در 5 مرحله:  شروع پنجه زنی )15 درصد(، شروع ساقه دهی )15 درصد(، ساقه دهی )25 
درصد(، قبل از ظهور سنبله دهی )25 درصد(، و سنبله دهی )20 درصد( مصرف شود. قابل ذکر است که هر کدام از 
این مراحل در دوره زمانی کوتاهی )7 تا 10 روز( از رشد و نمو گندم واقع گردیده و به همین دلیل تاخیر یك تا دو 

هفته ای در کوددهی می تواند باعث گذر هر یك از این مراحل شود. 
دستگاه مناسب تزریق کود به داخل سامانه آبیاری در ابتدای سیستم نصب گردد )ونتوری یا پمپ تزریق(.  -3
با توجه به نوع سامانه آبیاری مقدار کود برای شیفت های آبیاری و با توجه به مساحت تحت پوشش هر   -4

شیفت جداگانه محاسبه و به سامانه تزریق گردد تا تمامی سطح مزرعه کود مورد نیاز را دریافت نماید.
از منابع کودی با قابلیت حاللیت باال در آب استفاده شود.  -5

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
بر اساس آزمایش های انجام شده، استفاده از روش کودآبیاری می تواند جایگزین روش مصرف کود به صورت 

خاکی گردد. روش کودآبیاری مزایای زیادی از جمله افزایش راندمان مصرف کود را تا حد زیادی به دنبال دارد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: روش مناسب مصرف کود در شرایط شور برای کشت گندم در استان اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره:  83003-8302-03-180000-100-4           مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مسعود تدین نژاد                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باتوجه به وسعت اراضي شور از یك طرف و روند رو به تخریب کیفیت آبهاي این مناطق از طرف دیگر مدیریت 
نامناسب زراعی در مقابله با این شرایط سخت تولید الزم مي باشد. یکي از راههاي کاهش اثرات سوء شوري مدیریت 
تغذیه گیاه و مدیریت روشهاي مصرف کودهاي شیمیایي در این مناطق است. روش مصرف کودهاي شیمیایي در این 
مناطق بخوبي ترویج نشده است و صرفنظر از مقدار کود، روش مصرف آن نیز مي تواند باعث افزایش یا کاهش اثرات 
سوء شوري آب آبیاري شود. گیاه گندم همچنان بعنوان یك محصول راهبردی سهم عمده ای از تولیدات کشاورزی 
کشور را به خود اختصاص می دهد و این در حالیست که بخش قابل توجهی از این محصول در اراضی کشت می شود 

که با مشکل شوری مواجه بوده یا در آینده مواجه خواهند بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شرایط شوری آب آبیاری 4، 7 دسی زیمنس بر متر روش مناسب مصرف کود  به صورت نواری است ولی در 
شرایط شوری آب 12 دسی زیمنس بر متر بیشترین عملکرد به روش نواری توام با محلول پاشی است. محلول پاشی در 
مراحل ساقه دهي، خوشه دهي و یك هفته بعد از گلدهي با ترکیب 5 در هزار اوره، 2 در هزار سولفات آهن و سولفات 
روی توصیه مي شود. در کشت گندم خصوصا در شرایط شور از وسایل مکانیزه خطي کار-کودکار استفاده شود. زیرا 
به علت تحرک بسیار کم عناصر غذایي نظیر فسفر و پتاسیم و عناصر کم مصرف به ویژه در خاکهای آهکی و سنگین 
به کار بردن یك منبع کودي در نزدیکی ردیف بذر یا مخلوط با آن، جذب این عناصر توسط گیاه را افزایش داده و 

رشد آن را تسریع می کند. بعالوه محلول پاشي توام با این روش کوددهي موجب افزایش عملکرد گندم خواهد شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
افزایش حدوداً 7 درصد عملکرد گندم و افزایش کیفیت گندم در عرصه های شور.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: الزامات استفاده از پساب فاضالبهای شهری براي تولید گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 83004-8302-03-180000-100-4        مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: حمیدرضا رحمانی                                                  رتبه علمي: استادیارپژوهش 

 rahmani.hrhr@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
حجم آبهاي نامتعارف در کشورمان رقم قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد بعنوان نمونه مي توان اشاره کرد 
که مصرف آب در سال 1375 در شهرهاي کشور برا بر3/4 میلیارد مترمربع بوده است و ساالنه حدود 2/5 میلیارد 
مترمکعب فاضالب شهري تولید شده است. این رقم در سال 1380 به حدود 4/5 میلیارد مترمکعب رسید و پیش بیني 
مي شود این مقدار در حال حاضر به حدود 7 میلیارد مترمکعب فاضالب در سال در کشور باشد. با توجه به کمبود آب 
در مناطق خشك و از جمله ایران و امکان بهره گیري از آبهاي نامتعارف از جمله پساب فاضالب شهري در کشاورزي 
مشروط به رعایت موارد احتیاطی وجود دارد. از این رو الزم است کشاورزان از فواید، مضرات و الزامات احتیاط آور 

مصرف پسابها آگاه باشند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1-تا حدامکان و در صورت وجود منابع آب کافی و باکیفیت مناسب از مصرف پساب فاضالب شهری اجتناب شود.

2-پساب های فاضالب شهری دارای مقادیر قابل توجه عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم  و کربن آلی هستند 
که در حاصلخیزی خاک اهمیت دارند.

)آلودگی  های  محدودیت  دارای  بعضاً  گیاه  برای  غذایی  عناصر  ارزش  کنار  در  شهری  فاضالب  های  پساب   -3
میکروبی( و آلودگی یا تجمع عناصر سنگین هستند.

4- آلودگی میکروبی پساب ها اگر قبل از مصرف بر طرف نشود سبب انتقال انواع میکروب های بیماری زا به مزرعه، 
دام و انسان می گردد. در این زمینه الزم است کلیه نکات بهداشتی الزم در مزرعه رعایت گردد. همچنین گیاهان 

تولیدی تا رسیدن بار میکروبی آن ها به حد مجاز مورد استفاده انسان و دام قرار نگیرد.
5- آلودگی یا تجمع به عناصر سنگین می تواند در دراز مدت بوجود آید که با انجام عملیات کنترلی می توان از 
رسیدن غلظت آنها به مرز زیان آوری در خاک جلوگیری کرد. عملیات کنترلی شامل پایش خاک به صورت ساالنه با 

انجام نمونه گیری و اندازه گیری غلظت عناصر سنگین در آن می باشد.
6- پساب های فاضالب شهری دارای مقادیر ذرات معلق بیش از حد مجاز بوده که می تواند اوالً در سیستم آبیاری 

مشکالتی ایجاد کند و دوماً در دراز مدت نفوذ پذیری خاک را کاهش دهد.
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7- غلظت نیترات در پساب فاضالب شهری بعضاً مسئله ساز نیست اما با توجه به اینکه منابع این ترکیب متعدد 
است گیاهان آبیاری شده با فاضالب از جمله گندم امکان دارد در اندامهای خود مقادیر باالیی از نیترات را داشته 
باشند و در نتیجه الزم است غلظت این عنصر در گیاه کنترل شود. الزم به ذکر است راه کنترل نیترات در گیاه، پایش 

نیترات در گیاه در زمان برداشت می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
1- در استفاده از آبهای نامتعارف از جمله پساب ها بهره بردار نکات ایمنی را رعایت خواهد کرد.

آلودگی  بلکه دارای  یافت که پساب فاضالب شهری فقط منابع عناصر غذایی نیست  بردار در خواهد  بهره   -2
میکروبی است که می تواند سبب انتقال بیماری ها مسری شود.

3- بهره بردار خواهد دانست که در دراز مدت ممکن است غلظت برخی عناصر سنگین به مرز زیان آوری برسد. 
بنابراین به توصیه های  کارشناسی در این زمینه توجه خواهد کرد.

4- بهره بردار متوجه خواهد شد که هر آبی با هر کیفیتی نمی تواند برای آبیاری گیاهان بدون بررسی الزم،  مورد 
استفاده قرار گیرد.

5- در استفاده از گیاهان آبیاری شده با پساب فاضالب شهری برای دام و انسان ضرورت رعایت مالحظات از نظر 
ایمنی غذایی وجود دارد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: اجتناب ازحذف آبیاری در مراحل انتهایی رشد گیاهي گندم در شهرستان داراب

یافته منتج از پروژه شماره: 3-113-121500-00-0000-81060         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: فرشید نوابی                                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

  fanavabi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به محدودیت منابع آبي مورد نیاز کشاورزي در کشور، ارائه ی راهکارهاي مؤثر در کاهش اثرات منفي 
خشکي بر محصول از اهداف مهم  به زراعي در کشاورزي به شمار مي رود. استفاده از ارقام متحمل به خشکي توأم با 
بهبود مدیریت آبیاري از جمله راهکارهاي مناسب و عملي در کاهش اثرات منفي خشکي بر عملکرد دانه در مناطق 
گرم و خشك مي باشد. مهمترین عوامل مؤثر بر شدت تأثیر تنش خشکي بر عملکرد محصول شامل خصوصیات گیاه، 
شدت و طول دوره تنش، مرحله اي از رشد گیاه که با تنش مصادف مي شود و همچنین حاصلخیزي خاک مي باشد. 
در مناطق خشك و نیمه خشك دنیا که اکثرا در عرض جغرافیایي 25 تا 38 درجه واقع شده اند به علت کمبود منابع 
آب، گرماي محیط و در نتیجه پدیدۀ خشکي، عملکرد دانة گندم به شدت کاهش  مي یابد.  اثر حذف آب آبیاري در 

مراحل انتهایي رشد بر عملکرد  گندم جهت استفاده از منابع آب و تنظیم برنامة آبیاري مهم است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 قبل از کشت از عمق 30-0 و 60-30 سانتیمتر نمونه خاک تهیه و میزان EC، PH، کربنات کلسیم، مقدار فسفر و 
پتاسیم قابل جذب، درصد ازت و کربن آلي و بافت تعیین شود. آب آبیاري نیز تجزیه و میزان، PH، سدیم، کلر، کربنات، 
بي کربنات، کلسیم و منیزیم آن اندازه گیري شود. میزان کودهاي شیمیایي مصرفي )ماکرو و میکرو( قبل از کشت بر 
اساس آزمون خاک و توصیه بخش تحقیقات تغذیه گیاهي تعیین و یك سوم کود ازتي و تمام کودهاي شیمیایي دیگر 
هنگام کشت و بقیه کود ازتي در بهار مصرف شود.کشت با ردیف کار انجام شده و کلیه عملیات داشت شامل مبارزه 
با علفهاي هرز، آفات و بیماریها بطور یکسان در تمامی مزرعه انجام و مقدار آب آبیاري بر اساس بافت خاک و درصد 
رطوبت خاک در عمق ریشه در قبل از آبیاري تعیین و مصرف شود. مراحل حساس به قطع آبیاري شامل گل دهي، 

شیري و خمیري شدن دانه مي باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
در مناطق گرم و خشك جنوبي کشور تنش هاي رطوبتي آخر فصل رشد که از مرحلة گلدهي به بعد حادث مي 
شوند، تأثیر شدیدتري بر کاهش عملکرد دانه دارند. تنش خشکي در مرحله  ظهور سنبله موجب کاهش حدود 30 
درصد عملکرد دانه ارقام گندم بهاره می شود اما تنش خشکي در مرحله پنجه دهي تاثیري بر عملکرد دانه نمی 
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گذارد. افزایش دماي آخر فصل نیز به عنوان یك عامل تنش زاي دیگر مي تواند بر شدت کاهش عملکرد دانة ناشي از 
تنش خشکي آخر فصل بیافزاید. افزایش دما توأم با قطع آبیاري در مراحل انتهایي رشد و نمو دو تنش مهم رطوبتي 
و گرمایي را در مراحل حساس فنولوژیکي و فیزیولوژیکي که دانه در حال شکل گیري است، به گیاه وارد ساخته و 
موجب کاهش عملکرد دانه می گردد. استفاده از سه بار آبیاري نسبت به آبیاري کامل، این تیمار نمي تواند به عنوان 
یك استراتژي مؤثر و قابل قبول در مدیریت آبیاري گندم مورد استفاده قرار گیرد و فاقد توجیه فني و زراعي مي باشد. 
نر عقیمي گلچه هاي ابتدا و انتهایي سنبلچه و مرگ و میر آنها مي تواند نتیجة تنش هاي خشکي در مرحله زایشي 
باشد. رقم رایج پر محصول )چمران( در هر سه رژیم رطوبتي آبیاري مطلوب، تنش رطوبتي از دورۀ شیري شدن دانه 
به بعد و تنش رطوبتي از دورۀ خمیري شدن دانه به بعد داراي پتانسیل تولید بیشتري بوده و در شرایطي که منابع 
آبي آخر فصل تکافوي نیاز آبي گیاه را برآورده نکند و شرایط به گونه اي باشد که آبیاري از مرحلة شیري شدن دانه 

به بعد محدودیت داشته باشد نسبت به بقیة ارقام برتري داشته و مناسبت تر است. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: توصیه تعداد دفعات مصرف کود هاي نیتروژنه و پتاسه بر عملکرد کمی و کیفی گندم )رقم داراب2 ( در 

شهرستان داراب، استان فارس
یافته منتج از پروژه شماره: 2-113-150000-00-0000-74036              مدت اجراي پروژه: 4 سال

مجری مسئول: فرشید نوابی                                                               رتبه علمي: مربی پژوهش
 fanavabi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گندم از مهمترین محصوالت کشاورزي ایران است که غذاي اصلي مردم را تشکیل داده و از نظر اقتصادي داراي 
اهمیت ویژه اي است. در بررسي روابط خاک و گیاه و عناصر غذایي مسائل مربوط به پتاسیم جزء مهمترین محسوب 
مي شود. قابلیت جذب پتاسیم براي گیاه به طرق مختلف وابسته به ساختمان و تغییرات کاني ها ي خاک دارد.کاربرد 
کودهاي پتاسه در ایران جنبه هاي متفاوتي دارد. مقدار پتاسیم قابل جذب خاکها به علت کشت متراکم و برداشت 
پتاسیم از خاک و عدم اجراي آیش در برنامه تناوب زراعي رو به کاهش مي باشد. نیتروژن در میزان عملکرد، درصد 
پروتئین و بیوماس و پتاسیم در مقاومت گیاه به تنش های محیطی و آبی و کیفیت و افزایش محصول و افزایش 

جذب عناصری مانند روی موثر هستند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به کشاورزان توصیه می شود قبل از کاشت از عمق 30-0 سانتی متر نمونه مرکب خاک تهیه و با آزمون خاک 
در آزمایشگاه های خصوصی وضعیت حاصلخیزی بویژه مواد آلی و پتاسیم را مشخص نمایند. درغیر اینصورت و عدم 
دسترسی به آزمایشگاه قبل از کاشت میزان 100 کیلو گرم K2O از منبع سولفات پتاسیم  به خاک اضافه گردد. بر 
اساس بافت خاک و درصد ماده آلی )بطور معمول 135 کیلو گرم ازت خالص( از منبع اوره در مراحل مختلف رشد 
مصرف شود. دو هفته پس از سبز شدن میزان 100 کیلوگرم کود اوره در هکتار و در مراحل پنجه زنی و قبل از ساقه 
رفتن و زمان آبستنی )قبل از ظهور خوشه( باقیمانده کود اوره تقسیم و مصرف گردد )هر مرحله 70 کیلو گرم(. الزم 
به ذکر است که در صورت کمبود و نیاز، از کودهای میکرو می توان استفاده نمود )با توجه به آزمون خاک و آب(.تاثیر 

کمی و کیفی کودها کاماًل محسوس خواهد بود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
کاربرد 135 کیلو گرم ازت خالص از منبع اوره و 100 کیلو گرم K2O از منبع سولفات پتاسیم  با  متوسط عملکرد 

6800 کیلوگرم در هکتار و میانگین درصد پروتئین 13/6 درصد بیشترین عملکرد را نشان داد.
توصیه مي شود از کودهای پتاسیم دار بخصوص سولفات پتاسیم در خاک های آهکی منطقه به منظور افزایش 

جذب پتاسیم وعناصر کم مصرف استفاده شود. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: معرفی روش مناسب برای کشت گندم  در شرایط شور

یافته منتج از پروژه شماره: 83001-8302-03-180000-100-4        مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: محمد فیضی                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

 feizimohammad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشور ایران در منطقه خشك و نیمه خشك قرار دارد و از لحاظ منابع آب دارای محدودیت کیفی و کمی برای 
کشاورزی است. در صورت اعمال مدیریت صحیح می توان تأثیر تنش های شوری و خشکی را کاهش داد. برای مثال 
در استان اصفهان، حدود 60 درصد از منابع آبهای زیر زمینی دارای شوری بیش از 3 دسی زیمنس بر متر و بر اساس 

طبقه بندی ارایه شده توسط سازمان خواروبار جهانی با محدودیت زیاد برای آبیاری همراه می باشد. 
گندم از جمله گیاهان راهبردی است که دارای سطح زیر کشت زیاد و عموماً در مناطق با محدودیت شوری منابع 
آب و خاک و به روش کرتی کشت و آبیاری می شود. معموالً در این شرایط بمنظور حصول عملکرد مناسب کشاورزان 
مبادرت به استفاده از بذر، کود و آب زیادی می نمایند، لیکن در صورت استفاده از روش کشت مناسب می توان ضمن 

تعادل شوری در منطقه فعالیت ریشه گیاه به محصول مناسبتری نیز دست یافت. 
از جمله روش مناسب کشت، کشت بصورت جوی و پشته با آبیاری شیاری می باشد که در این تحقیق با بررسی 

روش های مختلف کشت مناسب ترین روش کشت بخصوص در شرایط شوری منابع خاک و آب ارایه گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
زمین مورد کشت باید بخوبی تسطیح شود و پس از عملیات شخم و دیسك بمنظور ایجاد جوی و پشته های 
مناسب از ادوات مناسب حفر جوی و پشته با فواصل کشت جوی و پشته با آبیاری شیاری با فاصله شیار تا شیار 60 
سانتیمتر استفاده نمود. ارتفاع پشته ها حدود 25 سانتیمتر در نظر گرفته شود. پس از ایجاد جوی و پشته مبادرت به 
کشت بذور گندم در طرفین پشته و درمحل زیر داغ آب اقدام نمود. این عمل در سطح وسیع باید با استفاده از فارور 

و بذر کار های مخصوص انجام گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
استفاده از روش کشت جوی و پشته با آبیاری شیاری با فاصله شیار 60 سانتیمتر در شرایط شوری منابع آب روش 
مناسبی برای دست یابی به کشاورزی پایدار در مناطق با محدودیت شوری خاک و کمبود آب است. برخی مزایای 

استفاده از این روش بشرح ذیل می باشند:
1-کاهش تجمع امالح در محل استقرار بذر و گیاه
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2-صرفه جویی در مصرف آب
3-کاهش مصرف بذر تا میزان حدود 50 درصد در مقایسه با روش های معمول

4-افزایش کارآیی مصرف آب 
5-کاهش علف های هرز

6-افزایش عملکرد محصول
7-جذب بیشتر نور خورشید
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت بهینه آبیاري گندم در شرایط شور

یافته منتج از پروژه شماره:. 83002-8302-03-180000-100-4      مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول:  محسن دهقانی                                                          رتبه علمي: مربی پژوهش

    mdehqani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باشد. کیفیت  نیمه خشك می  و  مناطق خشك  در  توسعه کشاورزی  برای  عامل محدود کننده  مهمترین  آب 
نامناسب آب آبیاری و شوری و شور و سدیمی بودن خاکهای زراعی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در 
بیشتر نقاط کشور محسوب می شود. گندم از جمله محصوالت زراعي مهم است که در بیشتر مناطق کشور و مخصوصا 
مناطق خشك و نیمه خشك و داراي محدودیت کمي و کیفي منابع آب کشت مي شود. به این ترتیب کشاورزان این 
مناطق با مشکالت ناشی از عدم آگاهی در زمینه چگونگی استفاده صحیح مدیریت مناسب از آب در شرایط شور و 
لب شور برای کشت این محصول به عنوان مهمترین گیاه برای تامین غذایی مواجه هستند. بنابراین آبیاری با دورهای 
آبیاری کمتر در این شرایط می تواند تا حدودی کاهش عملکرد ناشی از کاربرد آبهای شور و لب شور را کاهش دهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مناطق وسیعی از کشور که با محدودیت کیفیت منابع آب آبیاری مواجه هستند، می توان با کاربرد آب هاي 
شور و لب شور و با رعایت نکات مدیریت صحیح آبیاری نسبت به کشت محصوالت زراعی نظیر گندم اقدام نمود. آب 
مورد نیاز در هر نوبت آبیاري به عواملي چون ظرفیت نگهداري رطوبت در خاک، مقدار مجاز کاهش رطوبت خاک 
با توجه به مراحل رشد گندم و روش آبیاري بستگي دارد ولی در شرایط معمول و تا کیفیت 3 دسی زیمنس بر متر 
تعداد دفعات آبیاري گندم در منطقه اصفهان براي ارقام زودرس 6-4 نوبت و براي ارقام دیررس 10-7 نوبت می باشد. 
معموال در اواسط اسفند ماه یك نوبت آبیاری انجام می شود و آبیاری بعدی در دهه دوم فروردین ماه و سپس بقیه 
آبیاری ها تا اواسط خردادماه با دور آبیاري 12-10 روز مي باشد. در این شرایط براي هر نوبت آبیاري به روش کرتي و 
نواری حدود 90-80 میلي متر آب ناخالص )معادل 900-800 متر مکعب در هکتار( مورد نیاز مي باشد. اما با افزایش 
شوری آب آبیاری تا کیفیت 8 دسی زیمنس بر متر و براي دستیابی به عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاري قابل قبول 
و کاهش اثرات شوری آب آبیاری، تعداد دفعات آبیاري گندم بیشتر و مقدار آب آبیاری در هر نوبت کمتر در نظر گرفته 
می شود. در این شرایط دور آبیاری تا 8-6 روز  و مقدار آب آبیاری در هر نوبت تا 600-750 متر مکعب در هکتار 
کاهش می یابد. هرچند کیفیت های شورتر آب آبیاری باعث کاهش شدید عملکرد گندم می گردد و از نظر اقتصادی 
مقرون به صرفه نیست ولی تا شوری 12 دسی زیمنس بر متر می توان دور آبیاری را به 6-5 روز و مقدار آب آبیاری 
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در هر نوبت تا 550-450 متر مکعب در هکتار کاهش داد.

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 گندم دست یافت. کاربرد 
آبهای شور و لب شور با دورهای آبیاری کمتر از عرف معمول اگر چه باعث مصرف آب آبیاری بیشتر از حد معمول 
می گردد، ولی غلظت امالح را کاهش داده و می تواند رطوبت محیط ریشه را تا حد زیادی به ظرفیت زراعی و مناسب 
رشد گیاه نزدیك نماید. به این ترتیب گیاه برای جذب آب و مواد غذایی انرژی کمتری از دست داده و عملکرد و 
با دور آبیاری مرسوم بیشتر می گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که در  اجزای عملکرد نسبت به شرایط مشابه 
صورت اعمال دور آبیاری زودتر از حد معمول )در هر مرحله از رشد گیاه متفاوت است( حداقل 20 درصد عملکرد 

افزایش می یابد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت مناسب کود نیتروژنه برای بهبود عملکرد ذرت دانه اي در استان کرمانشاه

یافته منتج از پروژه شماره: 85024-0000-06-180000-0044-2        مدت اجرای پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمود شریعتمداری                                                     رتبه علمی: محقق

     Nimamohamad@hotmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 کارآیي استفاده از نیتروژن در دنیا براي غالت حدود 30 درصد است. کمي کارآیي نیتروژن به علت هدر رفت آن 
از طریق نیترات زدایي، خروج نیتروژن از گیاه و تصعید آمونیوم است. این هدر رفت نه تنها منجر به کاهش کارآیي 
استفاده از نیتروژن مي شود، بلکه در دراز مدت اثرات مخرب بر محیط زیست و سالمتي انسان دارد. امروزه بر اساس 
تحقیقات انجام شده مشخص شده است که مي توان هدر رفت نیتروژن را با چگونگي مصرف، ترکیب کود ازتي، زمان 
و میزان مصرف کنترل نمود. ذرت یکي از محصوالت مهم زراعی کشور است. مدیریت مناسب تغذیه بر عملکرد و 
بهبود خواص کیفی آن موثر است. با توجه به کارآیي پایین کودهاي نیتروژنه تعیین بهترین زمان مصرف این کودها  

بر بهبود عملکرد کمي و کیفي ذرت دانه اي مهم است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاربرد 200 کیلوگرم کود اوره بصورت تقسیط یك چهارم موقع کاشت، یك چهارم موقع ارتفاع 50-40 سانتیمتري، 

یك چهارم موقع ارتفاع120-100 سانتیمتري و یك چهارم موقع ظهورگل نر توصیه مي گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
از این رو انتظار بر این است که با به کارگیری این یافته محصول ذرت دانه ای 20 درصد افزایش یابد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:

بهبود عملكرد ذرت دانه ای با مديريت مناسب كود نيتروژنه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت مصرف کود در باغ های زیتون استان قزوین 

یافته منتج از پروژه شماره:   87069-1003-51-34             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  مهرزاد مستشاری                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: مجید گل محمدی          
 M.Mostashari@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

  

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زیتون یکي از مهم ترین محصوالت باغي کشور و استان قزوین )منطقه طارم سفلی( بوده و در حال حاضر سطح 
زیر کشت آن بالغ  بر 8800 هکتار می باشد که بیش از 80 درصد این باغ ها  را رقم زرد تشکیل مي دهد.  استان قزوین 
رتبه دوم تولید زیتون  کشور را به خود اختصاص داده است. مشکالت زیادي نظیر پایین بودن عملکرد وکیفیت در 
این باغ ها وجود دارد. تجزیه برگی نشان داد که بیش از 65درصد باغ ها با کمبود نیتروژن، آهن، منگنز، پتاسیم و 
روی مواجه هستند. لذا با توجه به گسترگی ناهنجاری های تغذیه ای، داشتن یك فرمول صحیح کودی و مدیریت 
مؤثر برای کود دهی جهت کاهش هزینه های صرف شده ضروری می باشد که می توان درنهایت در اقتصاد کشاورزی 

منطقه تاثیر چشمگیری داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج حاصله از طرح استفاده از 20 کیلوگرم  کود دامی پوسیده، یك کیلوگرم نیترات آمونیم، 500 گرم 
سولفات پتاسیم، 150 گرم سولفات روی،150 گرم سولفات  آهن و 150 گرم  سولفات منگنز به صورت چالکود قبل از 
آغاز رشد رویشی برای هر درخت و مصرف کود نیترات آمونیوم  به صورت کودآبیاری به میزان 30 کیلوگرم در هکتار 
و محلول پاشی اوره با غلظت پنج و محلولپاشی عناصر ریزمغذی )آهن، روی و منگنز( با غلظت پنج  در هزار، پانزده روز 

قبل از باز شدن گل ها صورت پذیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
بر اساس یافته های این مطالعه، امکان بهبود منافع اقتصادی و زیست محیطی با حرکت از وضع موجود به الگوی 
اقتصادی وجود دارد. اختالف میانگین عملکرد در باغ های  با عملکرد زیاد و میانگین عملکرد در باغ های با عملکرد کم 
52 تن در هکتار بود.با توجه به اینکه سطح زیر کشت زیتون 8850 هکتار در استان است  با احتساب به اینکه فقط 
20 درصد باغداران زیتون یافته های مطالعاتی زیر را عملیاتی کنند منجر به افزایش 5522400000000 ریال منافع 
اقتصادی برای استان می گردد. این در حالی است که مصرف مناسب کود سبب افزایش بهره وری مصرف کود،کاهش 

هزینه های تهیه کود و تولید محصول سالمتری می گردد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت آبیاري مناسب برای سورگوم علوفه اي در شرایط اقلیمی استان خراسان جنوبی

یافته منتج از پروژه شماره: 2-109-150000-00-0000-80050      مدت اجراي پروژه:3سال 
مجری مسئول: علیرضا مقری فریز                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

alireza.moghri@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   سورگوم دارای خصوصیات زراعی بسیار خوب از جمله رشد سریع بوده و در مدت کوتاهی در حدود 50 روز 
محصول می دهد. دمای نزدیك به 27 درجه سلسیوس برای رشد و نمو این گیاه مناسب است. رطوبت زیاد چندان 
برای رشد و نمو آن قابل اهمیت نبوده و در خراسان جنوبی بدلیل اینکه بخش عمده ای از کشاورزان خرده مالك 
هستند و از طرفی منبع تأمین آب عمدتاً قنات می باشد و میزان آبدهی قنات شدیداً متأثر از مقدار نزوالت جوی 
است. لذا با توجه به سازگاری سورگوم با شرایط اقلیمی منطقه و مقاومت به خشکی و تا حدودی به شوری از یك 
طرف و از طرف دیگر عملکرد قابل توجه در چند چین برای تأمین علوفه احشام و  یکساله بودن محصول در مقایسه 
با یونجه در الگوی کشت برای تأمین علوفه بطور چشمگیری مورد توجه و استقبال کشاورزان قرار گرفته است. با 
توجه به اینکه خشکی و تنش های ناشی از آن یکی از مهمترین و رایج ترین تنش های محیطی در مناطق خشك و 
نیمه خشك می باشد که تولیدات کشاورزی را با محدودیت جدی روبرو ساخته است. از این رو توسعه سورگوم علوفه 
ای در شرایط خراسان جنوبی، مشروط به ارائه مدیریت آبیاری مناسب برای سورگوم علوفه ای در شرایط اقلیمی 

بیرجند می تواند راهگشا باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیه می شود کاشت سورگوم )رقم اسپیدفید( در هفته اول خرداد ماه با استفاده از دستگاه ردیف کار پنوماتیك 
انجام شود. پس از اتمام عملیات کاشت، اولین آبیاری انجام و برای جوانه زدن بذور 3 روز بعد مجدداً یك آبیاری سبك 
انجام شود. اعمال دورهای آبیاری از سومین آبیاری شروع شود.  دور آبیاري از  10 تا 13روز به اندازه تامین 100 
درصد نیاز آبی گیاه سورگوم )9200 متر مکعب( ادامه یابد. با در نظر گرفتن دور آبیاری 10 تا 13 روز تعداد دفعات 

آبیاری تا زمان برداشت بین 11 تا 15 نوبت می باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
امر موجب کاهش هزینه های  این  آبیاری می شود که  تعداد دفعات  تا 13 روز موجب کاهش  آبیاری 10  دور 

کارگری شده و همچنین منجر به  مدیریت بهتر مزرعه خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: تاثیر دو روش آبیاری قطره ای بر عملکرد سورگوم دانه ای

یافته منتج از پروژه شماره:. 84095-0000-00-18200-042-3       مدت اجراي پروژه:2سال 
مجری مسئول: علیرضا مقری فریز                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

مجري: علی آذری نصرآباد
Azari_ali2003@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 آب به عنوان مهمترین نهاده تولید در مناطق خشك و نیمه خشك مطرح است و افزایش کارائی مصرف آب در 
بخش کشاورزی از اهداف مهم می باشد. خراسان جنوبی یکی از استانهایی است که در منطقه خشك و نیمه خشك 
ایران قرار دارد. کشاورزان در خشکسالی های اخیر با کمبود آب آبیاری و کیفیت نامطلوب آن روبرو هستند. از اینرو 
راهکارهای منطقی که بتواند در مصرف بهینه آب سودمند باشد قابل تامل بوده و بسیار دارای اهمیت است. با این 
وجود یکی از راههای منطقی که بتواند در شرایط نامساعد آب و خاک نظیر خراسان جنوبی از عملکرد قابل قبولی 
برخوردار باشد انتخاب روش آبیاری مناسب است. سورگوم از گیاهانی است که بدلیل داشتن ویژگی های خاص جزء 
گیاهان مقاوم به خشکی و تا حدودی شوری معروف است و مناسب کشت و کار در مناطق با شرایط آب و هوایی 

مشابه خراسان جنوبی است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
توصیه می شود زمین مورد آزمایش در پاییز با گاوآهن شخم عمیق و در اواسط فروردین ماه سال بعد زمین مجدداً 
اوره، سوپرفسفات  لولر زده شود. در آخرین مرحله، طبق توصیه کارشناس، کودهای  نهایتاً  و  شخم، سپس دیسك 
تریپل، سولفات پتاسیم، سولفات روی و منگنر بر اساس آزمون خاک پخش و با دیسك با خاک مخلوط و در هفته اول 

خرداد ماه بذور با استفاده از دستگاه پنوماتیك ردیف کار کشت شود. 
کل نیاز خالص آب مصرفی در طول دوره رشد 9200 متر مکعب برآورد شده است. در آبیاری قطره ای نوار مرطوب 
با قطره چکان 4 لیتر در ساعت با فاصله 1 متر یك دریپر داخل خط و آبیاری قطره ای به روش نوارهای T  تیپ با 

آبدهی 4 لیتر در ساعت در هر یك متر طول نوار با 100 درصد تأمین نیاز آبی اجرا شود. 
براساس نتایج حاصل از این تحقیق کارائی مصرف آب در روشهای آبیاری قطره ای حدود 2 برابر روش آبیاری 
شیاری می باشد و در محصوالت زراعی بدلیل اینکه تراکم بوته در واحد سطح زیاد است، توصیه می شود فاصله قطره 

چکانها به  گونه ای باشد که همپوشانی رطوبت در منطقه توسعه ریشه 100 درصد باشد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
نتایج حاصل از اجرای تحقیق برتری سیستم آبیاری T تیپ و قطره ای را در مقایسه با آبیاری شیاری در محصول 
سورگوم دانه ای نشان می دهد. استفاده از این روش سبب افزایش کارایی مصرف آب حدود 2 برابر آبیاری شیاری در 

مزارع کشاورزان و بهره برداران می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه انجام پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت مناسب مصرف  کود نیتروژن برای گیاه گندم در مناطق جنوبی استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88026-10-46-4        مدت اجراي پروژه: 1 سال
نام مجري مسئول : ابراهیم جواهری                        رتبه علمي: مربی پژوهش 

                                                                                                      .djavaheri110@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
محسوب  کشاورزي  محصوالت  کیفي  و  کمي  افزایش  به  نیل  در  مهم  ابزاري  بعنوان  شیمیایي  کودهاي  امروز 
می گردد. استفاده بجا و بهینه از آنها در حصول نتایج مورد نظر از جمله تولید مطلوب کمي و کیفي، حفظ نظام 
اکولوژیکي و تأمین سالمت مصرف کننده نقشي اساسي دارند. استان خوزستان با سطح زیرکشت بیش از 400 هزار 
هکتار گندم آبي و متوسط عملکرد 3/4 تن در هکتار از جمله مهمترین مناطق تولید گندم کشور محسوب مي شود. 
نیتروژن مهمترین عنصر غذایي براي گیاهان مي باشد که بخش عمده آن از طریق کود شیمیایي در اختیار گیاه قرار 
مي گیرد. علي رغم تامین این عنصر در مراحل مختلف رشد متوسط عملکرد در شرایط زارعین نسبت به تحقیقات 
از رقم پائیني برخوردار است، چنانچه در خاکي که مقدار نیترات در آن کم، ذخیره مواد آلي ناچیز و استعداد معدني 
شدن نیتروژن اندک باشد، بازدهي کودهاي نیتروژن )در صورت مدیریت صحیح آب( نسبتا زیاد خواهد بود. چنانچه 
بتوان میزان برداشت نیتروژن از کود مصرفي توسط گیاه را تخمین زد در این صورت مي توان با تقریب تاثیر نیتروژن 
بر عملکرد کمي و کیفي گیاه به فرمول مناسب مصرف پي برد. . گزازشات نشان می دهد که در اکثر کشورهاي جهان 
درصد بازیافت نیتروژن براي گندم، ذرت، برنج، جو و سورگوم و سایر گیاهان زراعي حدود 33 درصد گزارش شده 
است این درحالي است که این رقم در کشورهاي توسعه یافته 42 درصد و در کشورهاي در حال توسعه 29 درصد 
است. در صورت افزایش کارآیی نیتروژن کاهش هزینه های تولید، افزایش درآمد کشاورزان، رونق اقتصادی و کاهش 

عوارض حاصل از مصرف کود های شیمیایی در محیط زیست قابل انتظار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسب ترین منبع و مقدار مصرف کود نیتروژن براي گیاه گندم در مناطق جنوبي خوزستان کود اوره  به میزان 
300 کیلوگرم )بهتر است این مقدار توسط آزمون خاک برآورد شود(، در هکتار در 3 تقسیط مساوی برای اراضی با 
بافت متوسط، 2 تقسیط برای اراضی با بافت نسبتا سنگین و سنگین و 4 تقسیط برای اراضی دارای بافت سبك است. 
زمان مصرف بایستی بر اساس مهمترین زمان های نیاز گندم )پایان پنجه زنی، پایان ساقه دهی و پیش از خمیری 
شدن دانه( تنظیم شود. در خاک های سبك مصرف کود پایه حذف و همراه آبیاری دوم بخش اول کود مصرف شود. 
میزان تقسیط می تواند ترکیبی از درصدهای مختلف باشد. مثال یك خاک با بافت متوسط با تقسط سه گانه میتوان 
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کود را به سه قسمت مساوی و یا 30، 40 و 30 درصد تقسیم و به ترتیب در مراحل پایه، پایان پنجه دهی و پایان 
ساقه رفتن مصرف کرد. در یك خاک با بافت سبك مصرف کود در چهار قسمت با ترکیب 20، 30، 30 و 20 درصد 

در مراحل: همراه آبیاری دوم، پایان پنجه دهی، پایان ساقه رفتن و زمان گلدهی قابل انجام است.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
این شیوه مدیریت موجب افزایش راندمان نیتروژن به میزان 41 درصد نسبت به شاهد )عدم مصرف نیتروژن( و 

عملکرد  بیش از 5500 کیلوگرم در هکتار خواهد شد. 
 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته

 مصرف كود اوره در سه تقسيط 30، 40 و 30 درصد در مراحل پايه، 
پايان پنجه دهی و پايان ساقه دهی در يک خاك با بافت سنگين

 مصرف كود اوره در دو تقسيط مساوی نصف در مراحله پايه و
نصف در مرحله پايان پنجه دهی در يک خاك با بافت سنگين
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: اثرات فرسایش و کود دهي روی حاصلخیزي خاک و محصول گندم  دیم در استان بوشهر 

یافته منتج از پروژه شماره: 85008-000-00-180000-038-3          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مرتضی پوزش شیرازی                                             رتبه علمي:  مربی پژوهش

مجري: غالمرضا راهی
shirazi754@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
    سطح وسیعي از اراضي کشاورزي استان بوشهر به کشت گندم دیم اختصاص دارد که در حدود 131058 
هکتار را بالغ مي گردد. در گذشته، اغلب اراضي دیم استان در زمین هاي هموار و کم شیب قرار داشتند لیکن در چند 
سال اخیر هجوم کشاورزان به اراضي تقریباً مرتفع و کوهپایه ها جهت کشت گندم دیم به شدت افزایش یافته است. 
مشاهدات عیني در مناطق متعددي از استان بوشهر بیانگر آن است که اغلب کشاورزان بدون توجه به اهمیت الیه 
سطحي خاک جهت تولید محصوالت زراعي، اقدام به شخم مزارع خود )و یا مراتع کم بازده( در جهت شیب غالب 
منطقه نموده و شرایط را براي افزایش هر چه بیشتر فرسایش خاک به صورت هاي صفحه اي, شیاري و بین شیاري 
فراهم مي آورند. شیب عمومي این اراضي از مالیم )2 تا 3 درصد( در دشت ها تا شیب هاي نسبتاً تند )15 تا 25 درصد( 
در تپه هاي کم ارتفاع، متغیر است. شخم در این مناطق عمدتاً با استفاده از دیسك و یا پنچه غازي صورت گرفته و 
به علت عدم آشنایي کشاورزان با اصول صحیح مدیریت زراعي از یك سو و افزایش هزینه ها جهت اجراي شخم بر 
روي خطوط کانتوري )هم ارتفاع( زمین از سوي دیگر باعث شده است تا عملیات تهیه زمین و بستر کاشت به وسیله 

شخم در جهت غالب شیب اراضي انجام شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
  بر اساس نتایج حاصل از پروژه، توصیه می گردد که کاربرد صحیح کودهاي مختلف شیمیایی و آلي در دیمزارهای 
استان بوشهر ترویج گردد. میزان کودهای شیمیایی توصیه شده بخصوص برای مزارع گندم دیم مناطق ارم و بوشکان 
که از نواحی عمده کشت گندم دیم استان به شمار می روند برابر با 150، 100 و 50 کیلوگرم در هکتار به ترتیب از 
کودهای شیمیایی اوره، سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل می باشد. همچنین کاه و کلش گندم به میزان 2 تن در 
هکتار در اراضی که بقایای گندم سال های قبل در آن ها وجود ندارد، توصیه می شود. این کار مي تواند قابلیت نگهداري 
آب در خاک را به طور چشمگیري افزایش داده و از سوي دیگر نیز قابلیت استفاده از عناصر غذایي در خاک را بهبود 
بخشد که نهایتاً به افزایش عملکرد محصول گندم تا 35 درصد و بیشتر )بر اساس میزان خاک فرسایش یافته( منجر 

شده و به اقتصادي شدن این مزارع کمك خواهد نمود. 
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شخم بایستی در جهت عمود بر شیب غالب زمین انجام شود تا از حرکت سریع روان آب و فرسایش خاک سطحی 
در طول شیب جلوگیری شود و در ضمن، فرصت کافی برای نفوذ آب به درون خاک ایجاد گردد. الزم به ذکر است 
که عمق شخم در این اراضی نباید از 10 تا 15 سانتی متر تجاوز کند زیرا خاک این اراضی دارای عمق زیادی نبوده و 
در صورت اجرای شخم عمیق، الیه حاصلخیز سطحی به زیر الیه های کم بارده زیرین رفته و از مقدار محصول کاسته 
خواهد شد. نتایج بیانگر 1/8 درصد کاهش تولید گندم به ازاء هر سانتیمتر خاک فرسایش یافته بود. کشت گندم 
دیم در اراضی با شیب بیشتر از 12 تا 15 درصد نیز توصیه نمی شود. همچنین از سوزاندن کاه و کلش باقیمانده از 
سال قبل توسط کشاورزان بایستي جلوگیري گردد تا این منبع مهم مواد آلي از خاک حذف نشود. در موارد متعددي 
مشاهده شده است که بعلت عملکرد پایین مزارع دیم، این مزارع به حال خود رها شده و به شدت مورد تخریب و 

فرسایش قرار گرفته اند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
   در طی اجرای کالس های متعدد ترویجی و برنامه های رادیویی و هفته انتقال یافته ها به بیان نتایج مفید حاصل 
از اجرای این طرح در مناطق کوهپایه اي اقدام گردیده و کشاورزان با مشکالت این اراضی که شامل عمق کم خاک 
و شسته شدن خاک حاصلخیز سطحي در صورت استفاده نامناسب از آن ها می شود، آگاه گردیده و با نحوه مصرف و 
میزان کودهای مصرفی برای استفاده اقتصادي از اراضی شیبدار کشت گندم دیم برای سالیان متمادی آشنا شدند. 
بازدیدهای صورت گرفته از مناطق ارم و بوشکان در طی سال های بعد نشان داد که کشاورزان نه تنها به استفاده 
از کودهای شیمیایی در مزارع دیم راغب شده اند، بلکه از سوزاندن بقایای کاه و کلش سال های قبل نیز خودداری 

می نمایند. 

عکس/عکس های شاخص از یافته : 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: اختالط سوپر فسفات تریپل و خاک فسفات غلیظ شده برای بهبود عملکرد و کیفیت علوفه یونجه همدانی 

در استان چهارمحال و بختیاری
یافته منتج از پروژه شماره:   83035-0000-06-180000-041-2    مدت اجرای پروژه: 4 سال

مجری مسئول: رامین ایرانی پور                                                  رتبه علمی: استادیار پژوهش
ramin.iranpour@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
علیرغم فراوانی برخی عناصر غذایی نظیر فسفر در خاک های آهکی مقدار قابل جذب این عناصر در بسیاری موارد 
کمتر از مقدار الزم برای رشد مناسب گیاه است. در حال حاضر به منظور تامین فسفر مورد نیاز گیاهان در خاک از 
انواع کود شیمیایی فسفاتی استفاده می گردد. ولی با توجه به کارایی اندک، افزایش قیمت جهانی و وارداتی بودن 
بخش عمده ای از این ترکیبات و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف این کودها )تجمع کادمیوم 
در خاک(تمایل به استفاده از سایر منابع تامین کننده فسفر مورد نیاز گیاهان در حال گسترش است. طی سالیان 
اخیر استفاده از خاک فسفات غلیظ شده به عنوان کود فسفاتی در برخی کشورها به دلیل سرمایه گذاری اندک و 
مصرف انرژی ناچیز جهت فرآوری آن مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر نتایج بررسی ها نشان داده است که 
فسفات های آهن و آلومینیوم حاصل از واکنش ذرات خاک فسفات با اسیدهای معدنی از پایداری کمتری برخوردار 
بوده و لذا از قابلیت جذب فسفر بیشتری در سال های بعد برخوردار می باشند. ساختمان کریستالی ضعیف تر با 
پایداری کمتر فسفات های آهن و آلومینیوم تشکیل شده از این واکنش ها در خاک باعث فراهمی بیشتر و افزایش 
مقادیر فسفر قابل جذب گیاه در سال های بعد و بهبود اثرات باقیمانده مصرف این ترکیبات کودی در مقایسه با سوپر 

فسفات تریپل می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف کودهای فسفری در زراعت یونجه بر مبنای آزمون خاک و توصیه های کودی ارائه شده توسط کارشناسان 
قابل انجام می باشد. در این ارتباط با توجه به مقادیر عددی تعیین شده از فسفر قابل جذب خاک توسط آزمایشگاه 
خاک شناسی، مقدار مصرف 160کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل به همراه 52/4 کیلوگرم خاک فسفات غلیظ 
شده )معادل 200 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل( به منظور افزودن به خاک در شرایط قبل از کشت اعالم می 
گردد. بر پایه نتایج پژوهش حاضر و تاثیرات مثبت حاصل از 20 درصد کاهش در میزان مصرف سوپرفسفات تریپل 
توصیه شده و افزودن همین مقدار خاک فسفات به منبع کود مصرفی، افزایش در شاخص عملکرد خشك محصول و 
مقادیر آهن، مس، روی و منگنز موجود در گیاه قابل انتظار می باشد. دستورالعمل بکارگیری کود مختلط مورد توصیه 
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همانند دستورالعمل استفاده از سوپرفسفات تریپل به تنهایی می باشد.

نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری یافته در عرصه:
بر پایه نتایج پژوهش حاضر کاهش بیست درصدی از مقادیر کود فسفاتی سوپرفسفات تریپل و جایگزین نمودن 
عملکرد خشك  درصدی  افزایش 24  باعث  توصیه شده  کودی  منابع  مصرف  زمان  در  فسفات  مقدار خاک  همین 
محصول در مقایسه با مصرف تمامی کود فسفری از منبع سوپرفسفات تریپل گردید. همچنین غلظت عناصر آهن، 
از تیمار ترکیبی سوپرفسفات تریپل و خاک فسفات به ترتیب 17، 20/1،  مس، روی و منگنز در شرایط استفاده 
10/2 و 5/5 درصد بیشتر از غلظت عناصر در شرایط مصرف تمامی کود فسفاتی از منبع سوپرفسفات تریپل بود که 
نشان دهنده بهبود خصوصیات کیفی علوفه برداشت شده از نظر محتوی عناصر کم مصرف در کنار ارتقاء کمیت ماده 

خشك تولید شده می باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان:کاربرد تلفیقی کمپوست پسماند شهری و نیتروژن برای بهبود ویژگیهاي فیزیکوشیمیایي خاک و خصوصیات 

کمي و کیفي پنبه 
یافته منتج از پروژه شماره: 89033-10-41-4                           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:
بقایاي گیاهي  اقلیم خشك در کشور، عدم تناوب صحیح زراعي، جمع آوري و سوزاندن و خارج کردن  وجود 
از زمین زراعي، مصرف بي رویه کودهاي شیمیایي و عدم مصرف کودهاي آلي، موجب شده است که میزان مواد 
آلي در خاک هاي کشور روز به روز کمتر شود که این مسئله باعث کاهش حاصلخیزي خاک و به دنبال آن کاهش 
محصول شده است. بنابراین استفاده از مواد آلی در خاک های کشور الزم و ضروری است. امروزه عالوه بر بازمانده هاي 
محصوالت کشاورزي و دامي، انبوهي از سایر مواد آلي بصورت مواد زائد در حجم زیاد تولید مي شوند که در صورت 
استفاده به صورت کمپوست، باعث افزایش سطح حاصلخیزي خاک می شود. از طرف دیگر استفاده توام از منابع آلی و 

شیمیایی عناصر غذایی، موجبات افزایش کارایی مصرف عناصر غذایی را به دنبال خواهد داشت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کمپوست پسماند شهری در اردیبهشت ماه، به میزان 20 تن در هکتار قبل از کشت پنبه به وسیله دیسك سنگین 
با خاک مخلوط شود. سپس فارو زده شده و عملیات کشت انجام می شود. مصرف کود نیتروژن )N( نیز به میزان 100 
کیلوگرم در هکتار )معادل 50 درصد توصیه بر اساس آزمون خاک( می باشد. نیتروژن )N( در دو مرحله تنك )40 

کیلوگرم در هکتار( و شروع گل دهی )60 کیلوگرم در هکتار( به  صورت نواری یا کودآبیاری انجام شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
مصرف کمپوست پسماند شهری به همراه 100 کیلوگرم نیتروژن خالص عملکرد وش، الیاف و دانه پنبه را به 
ترتیب به میزان 30/4، 52 و 21/3 درصد نسبت به تیمار رایج افزایش داد. هم چنین درصد کیل پنبه نسبت به توصیه 
های معمولی به میزان 18 درصد افزایش پیدا کرد. طول الیاف، استحکام الیاف و شاخص ظرافت الیاف نیز به میزان 
3/3، 3/5 و 6/2 درصد نسبت به توصیه های معمولی افزایش یافتند. هم چنین درصد کربن آلی خاک نیز 64 درصد 
در مقایسه با توصیه های معمولی افزایش نشان داد. بنابر این جهت نیل به حداکثر عملکرد و افزایش خصوصیات 
کیفی الیاف و در شرایطی مشابه شرایط این آزمایش، تیمار ترکیبی مصرف 20 تن در هکتار کمپوست پسماند شهری 

همراه با مصرف 100 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص توصیه می شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمونه كمپوست پسماند شهری

پخش كمپوست پسماند شهری در پالت های آزمايش
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: معرفی ارقام متحمل برنج به شوري آب زهکش در استان فارس

یافته منتج از پروژه شماره: AG-14-0-80-                              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: علی داد کرمی                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

ad.karami@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کمبود آب با کیفیت و پدیدار شدن خشکسالي هاي متوالي مشکالت زیادي را براي تولید محصوالت بوجود آورده 
است. از این رو استفاده از منابع آب غیرمتعارف اجتناب  ناپذیر است. شوري خاک و شوري آب آبیاري از اصلي ترین 
مسائل محدود کنندۀ  تولیدات کشاورزي است و کشت برنج در استان فارس محدودتر شده ولي به دلیل محدودیت 
با مسئلة شوري مواجه است. تعیین ارقام متحمل به شوري و شناسایي حساسیت به شوري  آب برنج کاري عمدتاً 
گیاه برنج باعث مي شود تا با برنامه ریزي و مدیریت مناسب امکان استفادۀ بهتر از منابع آب منطقه و باالخص آبهاي 

غیرمتعارف و شور منطقه مهیا گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در بررسی عکس العمل چهار رقم برنج قصردشتی )G28(، رحمت آبادي، حسني و شاهپسند به چهار سطح شوري 
)آب غیر شور، و شوري هاي 4، 6 و 8 دسي زیمنس بر متر( مشخص شد که در شوری 4 دسي زیمنس بر متر حدود 
30 درصد، در شوری 6 دسي زیمنس بر متر 46 و در شوری 8 دسي زیمنس بر متر 79 درصد عملکرد شلتوک کاهش 
پیدا می کند. بهترین رقم در شرایط آب غیرشور و شوری 4 دسي زیمنس بر متر رقم برنج قصردشتی )G28(، در شوری 
6 دسي زیمنس بر متر رقم رحمت آبادي و در شوری 8 دسي زیمنس بر متر به دلیل کاهش شدید عملکرد کشت این 

ارقام توصیه نمی گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
تا شوری 4 دسي زیمنس بر متر رقم قصردشتی )G28( و درصورت نبود محصول جایگزین در شوری 6 دسي زیمنس 
بر متر رقم برنج رحمت آبادی به دلیل کشت غرقاب برنج در منطقه ضمن عایدی برای تولید کننده، امالح اضافی در 

خاک نیز شسته شده و از شور شدن بیشتر خاک ها جلوگیری می شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: امکان مصرف کمپوست پسماند شهري برای رشد گیاه غیر مثمر چمن و اقاقیا در مشهد

یافته منتج از پروژه شماره: 88059-10-43-4                      مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: پیمان کشاورز                                             رتبه علمي: دانشیار  پژوهش

 p.keshavarz@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آلي  مواد  روزافزون  کاهش  نیز  و  شهري  هاي  زباله  دفع  در  اقتصادي  و  محیطي  زیست  فراوان  مشکالت  بروز 
خاکهاي کشور، ضرورت تولید و مصرف بیشتر فراورده هاي کودي حاصل از پسماند هاي شهري را فراهم آورده است. 
اگرچه انتخاب و مصرف این کودها براي اصالح خاک و بهبود عملکرد گیاهان مي بایست آگاهانه باشد اما استفاده از 
کمپوست پسماند شهری در گیاهان غیر مثمر یکی از ظرفیت های مناسب مصرف آن بشمار می رود. با در نظر گرفتن 
تولید کمپوست از پسماند هاي شهري به عنوان منبع تأمین کننده مواد آلي خاک، همچنین مازاد تولید گوگرد در 
کشور  استفاده از ترکیبي که با اصالح pH خاکهاي آهکي و افزایش حاللیت عناصر غذایي به ویژه فسفر، آهن، منگنز 

و روي بتواند عملکرد گیاهان را افزایش دهد، اهمیت زیادي دارد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف 30 تن در هکتارکمپوست پسماند شهري گرانوله گوگردي )حاوی 15درصد گوگرد( همراه با تیوباسیلوس 
به میزان دو درصد وزنی گوگرد )حدود 90 کیلوگرم( در چمن توصیه می گردد. در اقاقیا مصرف کمپوست پسماند 

شهري با توجه به تحمل اندک این گیاه به شوری توصیه نمی شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
استفاده از کمپوست پسماند شهری بویژه در گیاهان غیر مثمر نظیر چمن یك فرصت است. با مصرف کمپوست 

پسماند شهری ضمن بهبود وضعیت مواد آلی خاک بخشی از نیاز غذایی گیاه تامین خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان:  مدیریت مصرف گوگرد و منیزیم بر عملکرد دانه و روغن کلزا

یافته منتج از پروژه شماره: 84004-0000-06-180000-041-2            مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: عبدالمحمد محنت کش                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

a_mehnatkesh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیش از 90 درصد روغن خوراکي کشور از طریق واردات تأمین می شود. بنابراین لزوم گسترش کشت دانه هاي 
روغني در کشور مشهود است. در این میان تغذیة مناسب این گیاه، مصرف میزان  مناسب عناصر غذایی و نقش دو 
عنصر گوگرد و منیزیم در افزایش درصد روغن و کیفیت روغن دانه هاي روغني، می تواند نقش مؤثری در افزایش روغن 
این محصول در منطقه شهرکرد داشته باشد. با توجه به مشخصات خاک های کشور و کافی نبودن و فراهم نبودن 
قابلیت جذب دو عنصر گوگرد و منیزیم در اکثر خاک های کشور و به ویژه استان چهارمحال و بختیاری، مصرف این 
دو عنصر ضروری است. با مصرف مقادیر مناسب گوگرد و منیزیم عالوه بر عناصر دیگر، مي توان تغذیه متعادلي براي 

کلزا توصیه نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج این یافته، عناصر گوگرد و منیزیم می توانند به عنوان عناصر مؤثر در افزایش عملکرد دانه گیاهان 
تولید کننده روغن محسوب گردند و اثر افزایشی این دو عنصر در عملکرد دانه و عملکرد روغن هم به صورت مجزا 
و هم به صورت توأم وجود داشته و در این میان تأثیر گوگرد از منیزیم بیشتر بود. براین اساس مصرف این عناصر 
باعث افزایش 2/5 برابر عملکرد دانه و 2/6 برابر عملکرد روغن در مقابل عدم مصرف این عناصر می گردد. به عنوان 
یك توصیه کاربردی، توصیه می گردد عنصر گوگرد )به همراه باکتری تیوباسیلوس( تا800 کیلوگرم گوگرد در هکتار 
و عنصر منیزیم تا 50 کیلوگرم منیزیم در هکتار در زراعت کلزا پاییزه رقم Okapi مصرف گردد. بهترین زمان مصرف 

این عناصر در زمان تهیه بستر و قبل از کاشت بذر می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با مصرف دو عنصر گوگرد و منیزیم به همراه کفایت دیگر عناصر ضروری در کشت و تولید کلزا، می توان عملکرد 
دانه را تا 2/5 برابر و عملکرد روغن را تا 2/6 برابر در اراضی تحت کشت کلزا افزایش داد، که عالوه بر تأثیر بسزا در 
کاهش واردات روغن خوراکی، در افزایش کیفیت روغن و اقتصادی تر شدن کشت این محصول و اشتغال زایی بخش 

کشاورزی سهم به سزایی خواهد داشت.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت مصرف خاکي و محلول پاشي پتاسیم  در ارقام با طول دورۀ رشد مختلف پنبه

یافته منتج از پروژه شماره: 84055-0000-06-180000-036-2           مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مصلح الدین رضایی                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

 Mrez84@Yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پتاسیم یکي از عناصر مهم براي کارکرد طبیعي چرخه سوخت و ساز گیاه مي باشد. گیاه پنبه در طول فصل 
رشد میزان بیشتري پتاسیم نسبت به نیتروژن )125 در مقایسه با 110 کیلو گرم در هکتار( و در اوج مصرف، روزانه 
4 کیلوگرم در هکتار پتاسیم جذب مي نماید. تولید هر تن وش )دانه همراه با الیاف( موجب خروج 32 تا 46 کیلو 
نیتروژن،  12 تا 15 اکسید فسفر، 32 تا 43 کیلو اکسید پتاسیم، 30 الي 40 کیلو اکسید کلسیم )Cao(  و 8 تا 
10 کیلو منیزیم )Mgo( از زمین مي گردد. بطور معمول 90 الي 150 کیلو نیتروژن، 90 تا 120 کیلو فسفر و در 
صورت کمبود پتاسیم 50 تا 60 کیلو اکسید پتاسیم در هکتار بکار مي برند. پتاسیم به عنوان یکي از عناصر اصلي به 
مقدار قابل توجهي براي افزایش تولید پنبه الزم است. توصیه مصرف سولفات پتاسیم در کشت پنبه، بمیزان 250 تا 
عدم مصرف آن بترتیب برای خاک های دارای کمتر از 100 تا بیشتر از 300 میلی گرم در کیلوگرم پتاسیم در خاک 
می باشد. بر خالف انتظار عالیم کمبود پتاسیم در اواخر فصل رشد از برگهای پایینی شروع و به سمت باالی گیاه 

حرکت میکند. قاشقی شدن، مخملی و ضخیم شدن برگها از جمله عالیم کمبود پتاسیم در پنبه است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نیاز زیاد عنصر پتاسیم در پنبه محلول پاشی و مصرف خاکی پتاسیم در اوایل فصل و زمان نشکیل غوزه 
های بر اساس تجزیه خاک و تعیین شوری آب آبیاری توصیه می گردد. تاثیر سه سطح کود پتاسیم به میزان صفر، 
150 و 300 کیلوگرم در هکتار K20 از منبع سولفات پتاسیم و دو تیمار محلول پاشي شاهد )آب(  و سولفات پتاسیم  
با غلظت 5 در هزار در سه نوبت بعد از شروع گل دهي بر عملکرد دو رقم پنبه بنام هاي ورامین )V،  نسبتاً دیر رس( و 

B ( B 557، زود درس( مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان داد که تیمارهای رقم، محلول پاشی و مصرف خاکی پتاسیم نشان  داد که حداکثر عملکرد 
رقم 557 و رقم ورامین از تیمار مصرف خاکی 150 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم همراه با محلول پاشی با غلظت 
5 در هزار در سه نوبت بعد با فواصل دو هفته ای بعد از شروع گل دهي بترتیب برابر با 2997 و 3462 کیلو گرم وش 
در هکتار بدست آمده است. میزان عملکرد این ارقام بدون مصرف خاکی و محلول پاشی سولفات پتاسیم برای ارقام 
557 و ورامین بترتیب برابر با 2789 و 3428 کیلوگرم در هکتار است، که بمیزان 380 و 34 کیلوگرم در هکتار 
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نسبت به عدم مصرف محلول پاش کود پتاسیم کاهش نشان می دهد. از این رو انتظار می رود با بکار گیری این یافته 
عملکرد وش پنبه نسبت به نوع رقم تا 7 درصد افزایش یابد. نتایج حاصله نشان داد که در صورتیکه شوری آب آبیاری 
بیش از 5 دسی زیمنس بر متر و میزان پتاسیم قابل جذب خاک بیش از حدود 180 میلی کرم بر کیلو گرم خاک 
باشد، مصرف کودهای پتاسه بصورت محلول پاشی بر عملکرد ارقام با دوره رشد متوسط و کوتاه  اثری ندارد و مصرف 

کودهای پتاسیمی توصیه نمی شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با توجه به نتایج حاصله در صورت نبود نتایج تجزیه خاک مصرف 80 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم در زمان 
کشت محلول پاشی سولفات پتاسیم بعد از شروع گلدهی در سه نوبت همراه با مصرف ریز مغذیها به میزان 20 تا 30 

کیلو در هکتار هر دو تا سه سال یکبار توصیه می شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: تأثیر مثبت محلول پاشي پائیزه پتاسیم بر افزایش اندازه میوه پرتقال

یافته منتج از پروژه شماره: 85020-0000-06-180000-059-2         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مهرداد شهابیان                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

mshahabian@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به-طوري  است  درخت  عملکرد  افزایش  درنتیجه  و  میوه  اندازه  شدن  بزرگ  براي  ضروري  عنصر  یك  پتاسیم 
که در کمبود پتاسیم، میوه ها کوچك و عملکرد پایین می باشد. با توجه به پایین بودن عملکرد مرکبات نسبت به 
شرایط بهینه و اهمیت عنصر پتاسیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت مرکبات و افزایش سرعت جذب از طریق 
محلول پاشي، انتظار می رود محلول پاشي پاییزه پتاسیم با افزایش اندازه میوه و نهایتاً عملکرد درخت که مسئله اساسی 

برای باغدار مرکبات می باشد، سبب بهبود وضعیت اقتصادی او شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به سن درختان و حجم بار سالیانه و میزان پتاسیم )آزمون خاک( کاربرد خاکي کود سولفات پتاسیم در 
ابتدای فصل رشد به میزان 500 تا 1000 گرم به ازای هر درخت به اضافه کاربرد محلول پاشي کود نیترات پتاسیم با 

غلظت 5 در هزار K2O در نیمه دوم ماه های شهریور و مهر.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
نتایج نشان داد که مصرف خاکی سولفات پتاسیم به همراه محلول پاشي 5 در هزار پتاسیم از منبع نیترات پتاسیم 
در شهریور و مهر ماه سبب 14 درصد افزایش در وزن میوه نسبت به کاربرد خاکی کود سولفات پتاسیم و 3 درصد 

افزایش در قطر میوه نسبت به کاربرد خاکی کود سولفات پتاسیم شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت مصرف گوگرد، کود دامی و تیوباسیلوس به منظور بهبود عملکرد و کیفیت کلزا

یافته منتج از پروژه شماره: 80024-0000-00-150000-100-0        مدت اجراي پروژه:4 سال
مجری مسئول: فریدون نورقلی پور                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: حسین بشارتی، فرشید نوابی، فردین حامدی، محمدمحنت کش، سعید سلیم پور، قنبرپوری
nourfg@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به منظور کاهش واردات روغن خام، کشت گیاه کلزا بعنوان یك گیاه دانه روغني به دلیل سازگاری آن با بسیاري 
از مناطق ایران، از اولویت ویژه اي برخوردار است. تغذیه صحیح این محصول مي تواند گامي موثر در افزایش تولید 
در واحد سطح داشته باشد. گوگرد از عناصر غذایي ضروري برای رشد گیاه کلزا است که در سنتز اسید های آمینه، 
روغن و پروتئین نقش مهمی دارد. از آنجا که اکسیداسیون شیمیائي گوگرد بسیار کند و بطئي بوده و قسمت اعظم 
گوگرد موجود در خاک توسط میکروارگانیسم ها از جمله تیوباسیلوس ها اکسید مي گردد، بنابراین تلقیح خاک با 
این باکتري ها سرعت اکسایش گوگرد را افزایش مي دهد. با توجه به پایین بودن مقدار مواد آلی در اکثر خاک های 
کشور، در کنار تامین رطوبت مناسب، کاربرد مواد آلی می تواند باعث بهبود شرایط خاک برای فعالیت بیشتر اکسید 

کنندگان گوگرد گردد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به این که اثر نوع ماده کودی بر عملکرد دانه و درصد روغن ممکن است متفاوت باشد در هر منطقه تیمار 
کودی مناسب به صورت جداگانه ارائه می گردد. در منطقه ایرانشهر به دلیل فقر شدید خاک ها از لحاظ مواد آلی، 
بیشترین عملکرد دانه از کاربرد 7تن ماده آلی در هکتار و بیشترین درصد روغن از کاربرد 200 کیلوگرم گوگرد پیش 
از کشت، حاصل خواهد شد. در منطقه شهرکرد بیشترین عملکرد دانه از کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار گوگرد، تلقیح 
شده با تیوباسیلوس و بیشترین درصد روغن ازکاربرد 300 کیلوگرم گوگرد با 7 تن ماده آلی حاصل خواهد شد. در 
کرمانشاه بیشترین عملکرد دانه از کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار گوگرد در ترکیب با 7 تن ماده آلی و بیشترین درصد 
روغن از کاربرد 200 کیلوگرم گوگرد حاصل خواهد شد. دردزفول بیشترین عملکرد دانه از کاربرد 200 کیلوگرم در 
هکتار گوگرد در ترکیب با 7 تن ماده آلی و بیشترین درصد روغن از کاربرد 50 کیلو گرم گوگرد در ترکیب با 7 تن 
ماده آلی حاصل خواهد شد. در داراب بیشترین عملکر ددانه از کاربرد 300 کیلوگرم در هکتار گوگرد در ترکیب با 7 

تن ماده آلی و بیشترین درصد روغن از کاربرد 50 کیلوگرم گوگرد حاصل خواهد شد.          
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
به دلیل شرایط خاک های کشور، کاربرد گوگرد در ترکیب با ماده آلی و تیوباسیلوس باعث بهبود 30-10 درصدی 
عملکرد دانه و روغن گیاه کلزا خواهد شد. با توجه به شرایط متفاوت مناطق مختلف کشت کلزا در ایران، بهتر است 
توصیه کودی کلزا با نظر کارشناسان آن منطقه و با توجه به نتایج پروژه های تحقیقاتی در آن مناطق انجام گیرد. 

انجام یك توصیه کلی برای کل ایران باعث هدر رفت نهاده ها و دور شدن از پتانسیل تولید خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: علل ریزش و ترکیدگی میوه هاي مرکبات در شرق مازندران 

یافته منتج از پروژه شماره: 84086-000-00-181000-059-3          مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: علی اسدی کنگرشاهی                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: سید وحید علوی، نگین اخالقی امیری و رمضانعلی دهقان 
 kangarshahi@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ریزش میوه چه ها هر سال موجب تلفات مقدار زیادي میوه مي شود و به نظر مي رسد یکي ازمشکالت اصلي باغداران 
است که شامل سه موج اصلی است. موج اول ریزش، بالفاصله پس از ریزش گلبرگ ها و تشکیل میوه رخ می دهد و 
ریزش پس از تشکیل میوه نامیده مي شود که در اواخر اردیبهشت ماه رخ مي دهد. موج دوم ریزش، از اواسط خرداد 
تا اواسط تیرماه رخ می دهد و ریزش تابستانه یا جون دراپ نامیده مي شود که بیشتر ناشی از ناهنجاري هاي تغذیه ایی 
و فیزیولوژیك است. موج سوم ریزش، در اواخر فصل رشد رخ می دهد و ریزش قبل از برداشت نامیده مي شود و عمدتاً 
به علت عوامل پاتولوژیك )آفات و بیماري هاي گیاهي( مي باشد. موج های ریزش میوچه ها، به ویژه موج اول و دوم آن 
هر ساله موجب خسارت زیادي به باغداران منطقه مي شود. ریزش موج اول و دوم، دلیل اصلی پایین بودن متوسط 
عملکرد درختان مرکبات منطقه است.  شکاف خوردن میوه نیز یك ناهنجاری فیزیولوژیکی است که به علت فشار 
بخش داخلی میوه بر پوست ایجاد می شود که در نارنگی های پیج، کلمانتین، انشو اواری و همچنین  پرتقال های ناول 

و والنسیا شایع است و در برخی سال ها می تواند موجب تلفات حدود 20 تا 30 درصد میوه های درختان شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
راهکارهای عمده  کاهش ریزش میوه چه ها:

بر  تاکید  با  رشد(  فصل  )در طی  رشد  فنولوژی  با  متناسب  کودها  مصرف  درختان،  ذخیره  نیتروژن  افزایش   .1
کوددهی پس از برداشت میوه )10 تا 15 درصد نیاز نیتروژنی درختان به کوددهی پس از برداشت اختصاص داده شود(. 
2. در صورت رخداد تنش خشکی در زمان گلدهی و تشکیل میوه، آبیاری سبك )2 تا 3 ساعت برای باغ های 
دارای سیستم آبیاری قطره ای به قطره چکان های با آبدهی 4 لیتر در ساعت( توصیه می شود )اجتناب از تنش های آبی 

به ویژه زمان گلدهی و تشکیل میوه(. 
3. آبیاری باغ و محلول پاشی کائولین )با غلظت 2 تا 3 درصد( در زمان رخداد تنش های حرارتی )دمای بیشتر از 

35 درحه سلسیوس( در فاز اول رشد میوه ) به ویژه در زمان گلدهی و تشکیل  میوه تا پایان ریزش تابستانه(.
4. زهکشی کف باغ )اجتناب از مانداب سطحی و نوسان آب زیر زمینی در منطقه ریشه از اواخر پاییز تا اواخر 
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خرداد ماه(.
5. محلول پاشی قارچکش های عمومی )مانکوزب با غلظت یك تا یك و نیم در هزار( در صورت رخداد بارندگی های 

مداوم اوایل فصل ) به ویژه در زمان گلددهی و تشکیل میوه برای درختان پرتقال تامسون ناول(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
1. کاهش ریزش میوه چه ها، افزایش تعداد میوه به ازای هردرخت.

2. افزایش پتانسیل عملکرد در واحد سطح
3. افزایش سود خالص باغداران

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 شكل 1. ريزش تابستانه )جون دراپ( ميوه چه ها، كه عمدتا ناشی از
 مديريت نامناسب تغذيه، آبياری و تنش های محيطی است 
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شكل 2. ريزش قبل از برداشت ميوه  ها، عمدتا ناشی از عوامل پاتولوژيكی است

شكل 3. عاليم آلودگی قارچی گل ها در سال های با اوايل فصل با بارنگی زياد و رطوبت نسبی زياد
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موسسه تحقیقات کشاورزی دیم 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : گلرنگ بی خار رقم فرامان برای کشت در مناطق دیم معتدل سرد کشور

مجری مسئول:   سید سعید پورداد                رتبه علمي:  استاد پژوهش 
مجریـان: مهـدی جمشـید مقـدم، مسـعود اسـکندری، مجید خیاوی، سـارا علیپور، حسـین سـبزی، امیـر میرزایی 

و امیـر حسـن امیدی
spourdad@ ymail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
روغن هاي نباتي یکي از اقالم خوراکي مهم در جیره غذایي مردم بوده و در حال حاضر حدود 90 درصد از روغن 
نباتي مورد نیاز بصورت روغن هاي خام و یا دانه هاي روغني مختلف از خارج کشور تامین مي گردد. گیاه گلرنگ با نام 
علمي Carthamus tinctorius  متعلق به خانواده مرکبان یا آستراسه بوده و یکي از دانه هاي روغني و تنها محصول 
روغني بومي کشور ما محسوب مي شود . در گذشته از گلچه هاي این گیاه بعنوان رنگ خوراکي استفاده مي شده و بر 
روي نان و یا به غذاها اضافه مي شد همچنین بعنوان رنگ صنعتي براي رنگ آمیزي نخ در قالیبافي استفاده مي شده 
است. اما با وارد شدن رنگ هاي شیمیایي ارزان قیمت به بازار، کشت آن محدود شد و تنها بعنوان یك گیاه روغني 
مورد توجه قرار گرفت. بررسي هاي اولیه در موسسه تحقیقات کشاورزي دیم نشان داد که این گیاه به علت دارا بودن 
ریشه هاي قوي و عمیق، مقاومت باالي به خشکي و شوري خاک داشته و سایر ویژگی های مورفولوژی و فیزیولوژی 

آن سبب شده است تا این گیاه مناسب کشت در اراضی دیم و در تناوب با گندم و نخود تشخیص داده شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تاریخ کشت : بهترین تاریخ کشت پاییزه قبل از وقوع اولین بارندگي موثر پاییزه بوده که با توجه به نتایج بدست 

آمده از بررسي بلند مدت داده هاي هواشناسي در مناطق معتدل سرد دهه اول آبانماه بهترین تاریخ کشت است.  
عمق کشت: گلرنگ به کشت عمیق حساس بوده و مناسبترین عمق کشت آن 3-2 سانتیمتر است. 

میزان بذر مصرفی: در شرایط مناسب تهیه زمین و بافت سبك خاک و نیز کشت بهاره 15 کیلوگرم در هکتار و 
در خاکهاي سنگین و کشت های پاییزه 20 کیلوگرم در هکتار. 

نیاز کودی: فرمول کودي N60P30 در کشت پاییزه گلرنگ در مناطق دیم معتدل سرد با توجه به آزمون خاک 
مناسب است.

مبارزه با علفهای هرز: گلرنگ درمراحل اولیه رشد و قبل از به ساقه رفتن به علفهاي هرز حساس بوده لذا کشت با 
فاصله ردیف 50 تا 60 سانتیمتری و زدن پنجه غازي درمرحله 8-4 برگي مي تواند درکنترل علفهاي هرز موثرباشد. از 
علفکش سوپر گاالنت با غلظت  750 سی سی در هکتار نیز می توان در کنترل علفهای هرز باریك برگ استفاده نمود. 
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مگس   . است  مهم  آن  آفات  اما  نبوده  مهمی  بیماری  دارای  دیم  شرایط  در  گلرنگ  بیماریها:  و  آفات  با  مبارزه 
گلرنگ و کرم غوزه ازآفات مهم گلرنگ بوده ودربرخي ازسالها خسارت شدید وارد مي کند. ازسموم سیستمیك مانند 

متاسیستوکس و یا سموم نفوذی
مانند دیازینون جهت مبارزه با الروهاي این آفات مي توان استفاده نمود. کشت بموقع واستفاده ازارقام خاردار 

درکاهش خسارت این آفت موثر مي باشد.
نحوه برداشت: باتوجه به اینکه اندازه و وزن دانه گلرنگ نزدیك به گندم بوده واین گیاه به ریزش دانه حساس 
نیست لذا بااستفاده ازکمباین هاي موجود براحتي قابل برداشت بوده وتنظیمات کمباین مشابه به تنظیمات آن براي 

برداشت گندم است. در صورت عدم وجود کمباین برداشت دستي این رقم امکان پذیر است. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
در آزمایشات سازگاري این رقم داراي میانگین عملکرد دانه 1079/2 کیلوگرم در هکتار بود. ارزیابي هاي انجام 
استان کرمانشاه و  از  فرامان در دو منطقه  نیز نشان داد که میانگین عملکرد رقم  )آنفارم(  زارعین  شده در مزارع 
نیز در مزارع زارعین استان خراسان شمالي در کشت هاي بهاره و پاییزه که طي دو سال مختلف اجرا گردید رقم 
فرامان بیشترین عملکرد دانه را داشته و برتر از ارقام شاهد سینا و زرقان279 و سایر الین ها و ارقام پیشرفته گلرنگ 
بود. بررسي ژنوتیپ هاي پیشرفته گلرنگ در شرایط آبیاري کامل نیز نشان داد که رقم فرامان داراي باالترین میزان 
عملکرد دانه )1972/5 کیلوگرم در هکتار( در بین ارقام پیشرفته بوده و علي رغم گزینش در شرایط دیم، داراي 

پتانسیل مناسبي در شرایط سالهاي پر باران و یا اجراي آبیاري تکمیلي است. 
با  قرمز  بینابین، بی خار، دارای گل های  با تیپ رشد  به تنش خشکی، زود رس،  فرامان رقمی متحمل  گلرنگ 
متوسط ارتفاع بوت90 سانتیمتر و دانه های درشت با وزن هزاردانه48 گرم مي باشد. گلچه های این رقم قرمز رنگ 
بوده و به راحتی با دست قابل برداشت است. فروش گلچه های این رقم ایجاد درآمد اضافی برای کشاورزان می کند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه گلرنگ و محصول آن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان :ریژاو  رقم جدید گندم نان و مناسب کاشت در مناطق معتدل دیم کشور 

یافته منتج از پروژه شماره: از اجراي 19 پروژه مصوب     مدت اجراي پروژه: 22 سال                         
مجری مسئول: رضا حق پرست                                     رتبه علمي: دانشیار  پژوهش 

مجریان: رحمان رجبي، مظفر روستایي، مصطفي آقایي سربرزه، نوذر بهرامي، مهدي پور سیاه بیدي، ملك مسعود 
احمدي، مقصود حسنپور حسني، امیر دریایي، عبد الوهاب عبد الهي، جعفر جعفر زاده، اسماعیل زاد حسن، کاظم 

سلیماني، غالمرضا عابدي اصل، ابراهیم روحی، بهزاد صادق زاده، سیروس محفوظی، داود صادقزاده، سرحد بهرامی، 
علی حسامی، الیاس نیستانی، تقی بابایی، غالمرضا خلیل زاده، فرزاد افشاري و رامین روح پرور

rezahaghparast@yahoo.com       :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ضرورت افزایش تولیدات کشاورزي ایجاب می نماید که سیستم هاي زراعي موجود، افزایش تولید در واحد سطح 
را مورد توجه قرار دهند. به علت واکنش متفاوت ارقام در برابر تغییرات محیطي، عملکرد ارقام از محیطي به محیط 
دیگر تغییر مي کند. معموال یك رقم در محیط هاي بخصوصی حداکثر پتانسیل محصول را تولید مي کند. اما مي توان 
با مطالعه سازگاري و پایداري عملکرد آنها در محیط هاي مختلف، رقمي را که در کلیه مناطق اقلیمي عملکرد قابل 
قبولي داشته و سازگاري وسیعي با محیط هاي مختلف دارا باشد، انتخاب و توصیه نمود. در حال حاضر با افزایش 
جمعیت و کاهش منابع آبی قابل دسترس، یافتن راهکارهایی که باعث بهبود عملکرد گیاهان زراعی تحت شرایط کم 
آبی گردند، ضروري به  نظر می رسد. عملکرد گندم در اغلب مناطق دیم به دلیل تغییرات اقلیمي کاهش خواهد یافت.  

بنابراین  انتخاب و معرفي ارقام پرمحصول و مقاوم به تنشها جهت  افزایش و پایداري تولید گندم ضروري است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1-تاریخ کاشت در مناطق معتدل :  15 مهر الي 15 آبان  و قبل از بارندگي موثر

2-تراکم کاشت: درمناطق معتدل براساس 350 دانه در مترمربع و وزن هزاردانه )160-130 کیلوگرم در هکتار(
3-فاصلة خطوط کشت:  12  الي 20 سانتي متر 

4-عمق کاشت: 5 سانتی متر
5-برای برآورد دقیق نیاز غذایی الزم است قبل از کاشت، آزمون خاک انجام شود و بر اساس آن میزان عناصر 

غذایی موجود در خاک،  فرمول کودی توصیه شود. ولي در غیر این صورت از فرمول   N45P25  استفاده شود. 
6-کودهاي ازته )N45( و فسفاته )P25( در پاییز و موقع کشت باید به صورت جایگذاري در زیر بذر مصرف شوند

7-در مناطق معتدل سرد از مصرف کود سرک خودداري گردد. 
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8-مبارزه با علف هاي هرز در مرحله انتهاي پنجه زني و ابتداي ساقه دهي با استفاده از علفکش مناسب انجام گیرد.
9-عملیات تهیه بستر بذر، تناو بها، مبارزه با علف هاي هرز و رعایت اصول کاشت، د اشت و برداشت در دستور 
مربوطه  به دستورالعمل  لزوم  است، در صورت  تحقیقات کشاورزي دیم کشور درج شده  فني گندم موسسه  العمل 

مراجعه شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
رقم ریژاو با سازگاری و پایداری تولید در مناطق دیم معتدل، مناسب برای آبیاری تکمیلی است. این رقم، زود رس، 
داراي وزن هزار دانه مناسب، مقاوم به ورس و متحمل به زنبور ساقه خوار و زنگ زرد است. رقم ریژاو جهت کشت 
در مناطق  معتدل دیم کشور، مخصوصا مناطقي که در آنها تنش گرماي آخر فصل و زنگ زرد محدود کننده تولید 
گندم است توصیه می شود. همچنین مناطق معتدل که یك و یا دو آب براي آبیاري در بهار دارند، مناسب کاشت این 
رقم هستند. میانگین عملکرد دانه رقم ریژاو 2855 کیلوگرم در هکتار بود که 535 کیلوگرم در هکتار عملکرد دانه 
بیشتري نسبت به رقم آذر2  داشت. رقم ریژوا از کیفیت نانوایي خوبی برخوردار بوده و نسبت به ارقام زراعي سرداري 

و آذر-2 برتر بوده است. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه گندم رقم ريژاو و محصول آن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان :گندم کریم، مناسب براي کاشت در دیمزارهاي گرمسیری کشـور

یافته منتج ازپروژه شماره: 86064-8305-01-23000-055-4     مدت اجراي پروژه ها: 7 سال                   
مجری مسئول: محتشم محمدی                                              رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: مهدي کالته، طهماسب حسین پور، مظفر روستایي، غالمرضاخلیل زاده، حسن خانزاده، حسین علي فالح، 
محمدمهدي پورسیابیدي، محمد آرمیون،  فرزاد افشاري، رضا حق پرست، حسن قوجق، مقصود حسن پور حسني،   
وفا مردوخي، محمد علي دهقان، رحیم هوشیار، رحمان رجبي، ملك مسعود احمدي، عبدالوهاب عبدالهي و امیر دریاني. 

mohtashammohammadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
استمرار تولید گندم به عنوان یکي از مولفه هاي اصلي برقراري امنیت غذایي در کشور،  مستلزم بهبود میزان 
بِویژه تنش های خشکی و گرما  تاثیر شرایط محیطي  قویا تحت  تولید در دیمزارهایي است که  پایداري مناسب  و 
مي باشند. اصالح ژنوتیپ های گندمي که توانایي تولید مناسب در شرایط متنوع آب و هوایي را داشته باشند، سبب 
کاهش اثرات سوء محیطي گردیده و زمینه افزایش پایداري تولید در عرصه بالغ بر یك میلیون هکتاري دیمزارهاي 

گرمسیري را فراهم مي سازد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- تاریخ کاشت: دهه سوم آبان ماه تا پایان دهه دوم آذر ماه بسته به زمان شروع بارندگي هاي موثر و با توجه رژیم 
بارندگي درازمدت هر منطقه زمان مناسب کشت رقم کریم است. هرچند نیمه اول آذر ماه مناسب ترین زمان در اغلب 

مناطق و بویژه مناطق کم بازده گرمسیری است. 
2- میزان بذر مصرفي بر اساس وزن هزار دانه با تعداد 300 الي 350 دانه در متر مربع توصیه مي شود. در مناطقي 
که میزان بارندگي بیشتر و توزیع آن بهتر است و همچنین خاک ها حاصلخیزترند، از تراکم 350 دانه و در بقیه مناطق 

از تراکم 300 دانه در متر مربع استفاده نمایند.
3- فاصله خطوط کشت مناسب : 15 الي 18 سانتي متر. 

4- کود ازته : مقدار کودهاي ازته  بر اساس نتایج آزمون خاک هر منطقه مصرف شود.
5-  مصرف کودهاي فسفره و پتاسه نیز بر اساس نتایج آزمون خاک در مناطق خواهد بود و تمام کودهاي پتاسه 

و فسفره قبل از کاشت مصرف خواهند شد. 
6- براي مبارزه با علف هاي هرز از سموم رایج در بازار در زمان پنجه زني استفاده شود. 

7- عمق مناسب کاشت 5-3 سانتي متر مي باشد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
و  پاکوتاه  پنهان  سیاهك  معمولي،  پنهان  سیاهك  زرد،  زنگ  نظیر  مهم  شایع  بیماري هاي  به  نسبت  کریم  رقم 
سفیدک سطحي  از مقاومت خوبي برخوردار است. رقم کریم نسبت به بیماري زنگ قهوه اي حساس بوده لذا از کاشت 
آن در کانون هاي آلودگي به این بیماري باید خوداري شود. رقم کریم از لحاظ اغلب پارامترهاي مهم کیفي نظیر حجم 
نان، میزان حجم رسوب )SDS(، شاخص گلوتن، عدد زلني و درصد پروتئین نسبت به رقم مورد استفاده کوهدشت 

برتري مشهودي داشت.
رقم کریم در مقایسه با شاهد کوهدشت در شرایط ایستگاهي 338 کیلوگرم در هکتار برتری عملکرد نشان داد. با 
فرض تحقق 60 درصد از این اضافه عملکرد در مزارع کشاورزان و  با احتساب هر کیلوگرم گندم با قیمت 13000 ریال، 
مبلغي معادل 2636400 ریال  درآمد بیشتر از شاهد کوهدشت در هر هکتار  عاید کشاورزان تولید کننده خواهد شد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه گندم رقم كريم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : معرفی لگوم های علوفه ای یك ساله در کشت خالص و مخلوط با جو در شرایط دیم گیالن

یافته منتج از پروژه شماره: 89044-15-47-4                   مدت اجرای پروژه:  یك سال
مجری مسئول : جواد المعی هروانی        
مجری: خشنود علیزاده                       

k.alizadeh@areo.ir :آدرس الکترونیکی مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
امروزه کاربرد گیاهان علوفه ای یك ساله در تناوب زراعی به عنوان پشتوانه هر سیستم زراعی پایدار به شمار می 
آید. تك کشتی متوالی و مداوم  غالت در مناطق خشك و نیمه خشك به دالیل تخلیه عناصر غذایی خاک ، افزایش 
بیماری های گیاهی، آفات، علف های هرز، روند کاهشی عملکرد و بازدهی اقتصادی، روشی پایدار محسوب نمی گردد. 
در حال حاضر کشت گیاهان علوفه ای یك ساله سهم ناچیزی را در تناوب دیم زارهای کشور به خود اختصاص می 
دهد.کشت گیاهان علوفه ای یك ساله خانواده بقوالت به جای آیش در دیم زارها منجر به افزایش مواد آلی و نیتروژن 
در خاک شده و ضمن بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایي خاک، کنترل علف های هرز، تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، 
به حفاظت خاک از خطر فرسایش و افزایش حاصل خیزی آن کمك می نماید. جبران بخشی از کمبود علوفه مورد 
نیاز دام با توجه به نیاز روزافزون به فراورده های دامی یکی دیگر از مزایای کشت این گیاهان در شرایط دیم می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
چهار گیاه علوفه اي خلر، ماشك گل خوشه ای، ماشك مجاری و نخود علوفه ای  در کشت خالص و مخلوط با جو 
)در نسبت 1:1( در دو ناحیه )پش سفلی و میاندشت( بخش دیلمان شهرستان سیاهکل بصورت پاییزه کشت می شوند. 
با کشت مخلوط این گیاهان علوفه ای یکساله مي توان علوفه قابل توجهی دردیم زارهای منطقه دیلمان تولید نمود، 

که بهترین جایگزین آیش بعد از گندم و به خصوص جو است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
نتایج حاصل از این تحقیق موفقیت کشت گیاهان علوفه ای یك ساله را در شرایط دیم بخش دیلمان نشان داد. 
به طور کلی در این منطقه، کشت مخلوط گیاهان علوفه ای یك ساله با جو به دلیل عملکرد ماده خشك باال نسبت 
به کشت خالص آن ترجیح داده مي شود. بعالوه کشت مخلوط گیاهان ماشك مجاری و گل خوشه ای با جو به دلیل 
قدرت رقابت نسبی بیشتر با جو، باال بودن سهم عملکرد نسبی علوفه، میزان پروتئین خام، عملکرد نیتروژن، نسبت 
برابری زمین وهمچنین تحمل بیشتر به سرما به کشت مخلوط خلر و نخود علوفه ای ارجحیت دارد. در منطقه دیلمان 
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نیز کشت مخلوط گیاهان علوفه ای یك ساله با جو در شرایط دیم، به لحاظ برتری در تولید و کیفیت علوفه ، نسبت 
به کشت خالص این گیاهان ترجیح داده می شود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

كشت مخلوط لگومهای علوفه ای و يكساله
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : کاهش خسارت سرمای دیررس بهاره با کشت ارقام گندم متحمل

یافته منتج از پروژه شماره :  89065 - 15 - 15 - 2                مدت اجرا: 1 سال و 6 ماه
مجري مسئول : صابر گلکاری                                                رتبه علمی : دانشیار پژوهش 

s.golkari@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در مناطق سردسیر هر ساله بخش قابل مالحظه ای از کشت غالت در اثر سرمای شدید در زمستان و یا وقوع 
سرمای دیررس در اوایل بهار دچار خسارت می گردد. خسارت ناشی از سرما ضمن کاهش محصول و کاهش درآمد 
زارعین، هزینه زیادی را از بابت جبران خسارت وارد آمده به کشاورزان به شرکت های بیمه و نیز دولت تحمیل 
می کند. کشت ارقام مناسب از نظر تحمل بهتر سرمای زمستان و یا سرمای دیررس بهاره در مناطق سردسیر و معتدل 

سرد کاهش خسارت سرما در مزارع گندم دیم را در پی خواهد داشت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براساس نتایج حاصل از این تحقیق در مناطقي که با احتمال وقوع سالیانه سرماي دیررس بهاره روبرو هستند، 
کشت ارقام معرفي شده متحمل همچون گندم اوحدي و رصد مي تواند خسارت وارده از سرماي دیررس بهاره را به 
حداقل رساند. ارقام گندم دیم زمستانه معرفی شده برای مناطق سرد و معتدل سرد کشور در صورت رعایت تاریخ 
کشت توصیه شده قادر هستند تا با سطح مطلوبی از زمستانگذرانی سرمای زمستان را در مناطق سردسیر و معتدل 

سرد کشور با کمترین میزان خسارت پشت سر بگذارند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
در  رشد  تیپ  کننده  تعیین  عوامل  از  مستقل  بهاره  دیررس  سرمای  تحمل  مکانیسم  که  داد  نشان  تحقیق  این 
ژنوتیپ هاي مختلف گندم می باشد. به عبارت دیگر ارقام گندم با تیپ رشد بهاره، بینابین و زمستانه ممکن است از 
حساسیت یکساني در برابر سرماي دیررس بهاره برخوردار باشند. در این بررسي ارقام معرفي شده گندم آذر2، اوحدي، 
رصد و هما اختالف معني داري را از نظر تحمل سرماي زمستان و زمستانگذرانی نشان ندادند. همه ارقام فوق در صورت 
رعایت تاریخ کشت توصیه شده قادر خواهند بود تا سطح مطلوبی از تحمل سرما را طی زمستان و زمستانگذراني نشان 
دهند. بررسي تاثیر سرماي دیررس بهاره حاکي از وجود تنوع ژنتیکي در بین ژنوتیپ هاي گندم از نظر توان تحمل 
سرماي دیررس در مرحله ساقه رفتن بود. در بین ارقام گندم مورد بررسی رقم آذر2 بیشترین و رقم رصد کمترین 
حساسیت را نسبت به وقوع سرماي دیررس )منفی 4 درجه سلسیوس( در مرحله ساقه رفتن دارا بودند. وقوع سرماي 
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دیررس طوالني )بیش از 48 ساعت( مي تواند خسارت بسیار باالئی را به محصول گندم وارد نماید. کشت ارقام گندم 
متحمل تر نظیر گندم اوحدي و گندم رصد مي تواند خسارت ناشی از سرماي دیررس بهاره را به حداقل رساند.

عکس /عکس های شاخص از یافته :

نمايی از مزرعه آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : دستورالعمل مصرف کودهای نیتروژنی برای ارقام مختلف گندم دیم در مناطق سرد و نیمه سرد

یافته منتج از پروژه شماره: 86007 - 0000 - 06 - 230000 - 022 - 2     مدت اجرا: 3 سال و 6 ماه
مجري مسئول: ولی فیضی اصل                                                            رتبه علمی :  استادیار پژوهش 

vfeiziasl@yahoo.com  : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به دلیل پایین بودن مواد آلي در مناطق خشك و نیمه خشك به عنوان منشاء طبیعي نیتروژن مورد نیاز گیاه و 
همچنین وجود تنش رطوبتي به عنوان مانع اصلي در جذب این عنصر، تنش نیتروژن مهمترین عامل محدودکننده 
تولید گندم دیم پس از تنش رطوبتي مي باشد. مشکل اساسي این عنصر کلیدي در شرایط دیم تنها به دلیل کمی 
مواد آلي نیست. بلکه جذب و شرکت آن در متابولیسم گیاهي بیشتر به عوامل محیطي و ژنتیکي گیاه بستگي دارد 
که این موضوع مدیریت مصرف نیتروژن را در شرایط دیم در مقایسه با شرایط آبي دو چندان مي کند. زیرا 80 درصد 
نیتروژن مورد نیاز گیاه از طریق جریان توده اي و به همراه جذب آب براي گیاه تامین مي شود. اگر به دالیل مختلفي 
تنش رطوبتی و یا حرارتی در محیط رشد گیاه رخ دهد، از طریق اخالل در متابولیسم گیاهي، عملکرد کمي و کیفي 
گندم دیم به طور چشمگیري در مقایسه با پتانسیل واقعي آن کاهش مي  یابد. کنترل این تنش ها در اغلب موارد 
غیرممکن است، اما مي توان با مصرف بهینه کودهاي نیتروژني و اعمال سیستم هاي تناوبي مناسب، نیاز نیتروژني 
گیاه را رفع نماید و از این طریق از اثرات تنش هاي محیطی وارد شده بر گیاه کاست. از سوی دیگر، نیاز نیتروژني 
ارقام مختلف گندم دیم مشابه نبوده و این نیاز مي تواند از رقمي به رقم دیگر متفاوت باشد. همچنین یکي از شناخته 
شده ترین روش هاي مدیریت مناسب کودهاي نیتروژني عالوه بر تعیین مقدار نیتروژن مورد نیاز گیاه، تعیین زمان 
مناسب مصرف آن مي باشد که با استفاده از این روش مي توان کارآیي مصرف نیتروژن را در ارقام مختلف گندم دیم 

افزایش داده و به عملکردهاي بهینه دست یافت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
متوسط نیاز نیتروژن ارقام مختلف گندم دیم: بر اساس نتایج جمع بندی آزمایش های مختلف نیتروژن 14 و 15 
انجام گرفته در نهایت برای رقم آذر2 مقدار 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار )130 کیلوگرم اوره در هکتار(، برای ارقام 
اوحدی، رصد، هما و سایر ارقام و ژنوتیپ های معرفی شده و در دست معرفی بخش غالت موسسه تحقیقات کشاورزی 
دیم برای مناطق سرد و نیمه سرد به طور متوسط مقدار 55 کیلوگرم نیتروژن در هکتار )120 کیلوگرم اوره در هکتار( 

و برای رقم سرداری مقدار 50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار )110 کیلوگرم اوره در هکتار( توصیه می شود. 
زمان مصرف کود نیتروژنی: اگرچه تفاوت معنی داری بین زمان مصرف پائیزی )کل نیتروژن همزمان با کاشت( و 
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تقسیطی کودهای نیتروژنی برای ارقام مختلف گندم دیم مشاهده نشد اما زمان مصرف نیتروژن براي ارقام آذر 2 و 
هما به صورت تقسیطي )دو سوم نیتروژن در پائیز و یك سوم در بهار، برای رقم آذر2 حدود 85 کیلوگرم اوره در پائیز 
و 45 کیلوگرم اوره در بهار و برای رقم هما 80 کیلوگرم اوره در پائیز و 40 کیلوگرم اوره در بهار( و براي سایر ارقام 
تمامی نیتروژن در پائیز همزمان با کاشت و به صورت جایگذاري مصرف می شود. باید توجه داشت، بخش پائیزی 
مصرف نیتروژن در هر شرایطی به صورت جایگذاری در زیر بستر بذر خواهد بود و مخلوط بذر با کود نیتروژنی موجب 

بذر سوزی و عدم سبز بذر گندم خواهد شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
کاربرد نیتروژن باعث افزایش معني دار عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیك و کاه، شاخص برداشت، درجه باردهي، تعداد 
سنبله در واحد سطح، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد پنجه هاي بارور، تعداد دانه در سنبله، وزن بوته، وزن تر ریشه، 

حجم ریشه، تعداد ریشه هاي طوقه اي شد. 
بیشترین کارآیي زراعی استفاده از نیتروژن از حداقل مصرف نیتروژن یعنی 30 کیلوگرم در هکتار به دست آمد و 

با افزایش مقادیر نیتروژن، کارآیي استفاده از نیتروژن به طور معني داري کاهش یافت. 
متوسط نیاز نیتروژني گندم دیم براي دستیابي به 90 درصد حداکثر عملکرد دانه 55 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 
از منبع اوره )حدود 120 کیلوگرم اوره در هکتار( با لحاظ محدودیت اقلیمي مانند سرماي اوایل بهار و یا تنش خشکي 

تعیین شد.
با استفاده از روش GGE باي پالت زمان مصرف نیتروژن براي برخی ارقام مانند آذر 2 و هما به صورت تقسیطي و 
براي سایر ارقام تماماً در پائیز همزمان با کاشت به صورت جایگذاري به دست آمد. این در حالی است که با استفاده از 
مقایسه میانگین تفاوت معنی داری بین زمان مصرف پائیزی )کل نیتروژن در پائیز( و تقسیطی نیتروژن مشاهده نشد. 
کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن توانست غلظت پروتئین دانه گندم دیم را به صورت خطي و معني دار افزایش دهد.
در دامنه سطوح تیمار نیتروژنی )صفر تا 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار( با افزایش هر کیلوگرم نیتروژن در هکتار 
غلظت پروتئین دانه به میزان 0/025 درصد افزایش یافت. بیشترین و کمترین درصد پروتئین دانه به ترتیب 11/6 و 

10/4 درصد از ارقام رصد و سرداري بدست آمد.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه گندم كودپاشی شده با كود نيتروزنی



184

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم،  موسسه تحقیقات خاک و آب                                                                                    
)PGPR( عنوان : افزایش عملکرد گندم دیم با استفاده از مایه تلقیح باکتري هاي محرک رشد

یافته منتج از پروژه شماره : 88103-1015-10-03  مدت اجرا: 1 سال و 9 ماه
مجري مسئول: کاظم خاوازي                                رتبه علمی: استاد پژوهش)موسسه تحقیقات خاک و آب( 

مجریان: محمدحسین سدری، علي اشرف طلیعي، جعفر گوهرگاني، محمد اسماعیلي، رضا سلیماني
kkhavazi@yahoo.com :آدرس  الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تولید  محصوالت کشاورزی،  پتانسیل  به  نزدیك شدن  راهکارها در خصوص  و مفیدترین  از مناسب ترین  یکي 
استفاده از فن آوري زیستي و ترکیبات غیرآالینده محیط زیست به ویژه باکتري هاي تولید کننده محرک هاي رشد 
  PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria( گیاه  رشد  محرک  ریزوسفري  باکتري هاي  است.  گیاهي 
قادرند در طول فصل رشد با استفاده از مکانیسم هاي مختلف، در یك یا چند مرحله شاخص هاي مختلف رشد را بهبود 
بخشیده و در نهایت منجر به افزایش عملکرد کّمي و کیفي محصول شوند.از سوی دیگر، با توجه به اهمیت ریشه در 
جذب عناصر غذایی به ویژه آب در شرایط دیم، می توان نقش موثر PGPR را در بهبود وضعیت ریشه در شرایط تنش 

رطوبتی به ویژه خشکی آخر فصل در شرایط دیم پیش بینی نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از باکتری های محرک رشد )PGPR( مي توان در بهبود عملکرد گندم دیم در دیمزارهای ایران استفاده نمود. 

براي کردستان و گچساران مایه تلقیح شماره 9، براي آذربایجانشرقی، زنجان و ایالم مایه تلقیح شماره 2 و براي 
کرمانشاه مایه تلقیح شماره 5 به منظور تلقیح بذور گندم دیم قبل از کاشت مناسب می باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه
تلقیح باکتري هاي محرک رشد توانست عملکرد دانه گندم دیم را در هر 6 ایستگاه افزایش دهد.

حداکثر افزایش عملکرد دانه در مراغه، کرمانشاه، کردستان، ایالم، زنجان و گچساران از طریق تلقیح باکتري هاي 
محرک رشد به ترتیب 359، 800، 319، 467، 145 و 201 کیلوگرم در هکتار بود که متوسط این افزایش براي 

مطلوب ترین باکتري هاي محرک رشد در مناطق مورد مطالعه 382 کیلوگرم در هکتار بود. 
با روش GGE باي پالت باکتري هاي محرک رشد به دو گروه داراي عملکرد باال )مایه تلقیح هاي شماره 2، 3، 6، 

8، 9 و 10( و پائین )مایه تلقیح هاي شماره 1، 4، 5، 7، 11، 12، 13، 14، 15 و 16( تفکیك شد.
با روش GGE باي پالت مکان هاي مورد مطالعه از لحاظ پاسخ به باکتري هاي محرک رشد به 3 گروه )گروه اول 
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کردستان و گچساران، گروه دوم مراغه زنجان و ایالم و گروه سوم کرمانشاه( تفکیك شد.
مناسب ترین تیمار براي گروه کردستان و گچساران مایه تلقیح شماره 9، براي مراغه، زنجان و ایالم مایه تلقیح 

شماره 2 و براي کرمانشاه مایه تلقیح شماره 5 بود.
چنانچه هدف معرفي تنها یك باکتري  محرک رشد براي کل مناطق باشد، مایه تلقیح شماره 9 مناسب ترین است.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان :خرم رقم جدید جو بهاره و مناسب کشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم کشور

مجری مسئول: بهروز واعظی                                       رتبه علمي: مربی پژوهش
مجریان: عباسعلي نورینیا، طهماسب حسینپور، غالمرضاخلیلزاده، حسن خانزاده، محمد علي دهقان، اصغر مهربان، 

حسین علی فالح، معرفت قاسمی، حسن قوجیق، مقصود حسنپور حسنی و امیر دریایی
   b.vaezi@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در ایران جو با سطح زیر کشت حدود 1/8 میلیون هکتار و تولید حدود 3/8 میلیون تن دومین محصول بعد از 
گندم محسوب می شود. در بین تنشهای غیرزنده، خشکی از لحاظ وقوع، شدت و طول دوره آن غیر قابل پیش بینی 
می باشد. در مناطق خشك و نیمه خشك از جمله ایران، نوسانات بارندگی زیاد بوده و برخی از مراحل مهم رشدی 
گیاه جو تحت تأثیر کاهش پتانسیل آب خاک قرار می گیرد. همچنین باال بودن میزان تبخیر و تعرق، محدودیت منابع 
آبی و سایر عوامل تأثیرگذار بر رشد جو در این مناطق باعث توجه بیشتری به گزینش و معرفي ارقام جو پرمحصول 
و سازگار با شرایط خشك شده است. معرفی ارقام جو دیم پرمحصول همراه با روشهاي بهزراعي مناسب برای کشت 
این ارقام جدید، نقش اساسي در افزایش تولید دیمزارهای کشور و بهبود معیشت زارعین داشته و همچنین به دلیل 

تعدد ارقام مورد کشت در مناطق دیم می تواند از اپیدمي بیماریها و آفات مختلف نیزجلوگیري بعمل آورد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- ضد عفوني بذر: ضدعفونی بذر قبل از کاشت با استفاده از سموم توصیه شده براي کنترل بیماري هاي بذرزاد 

ترجیحاً از سموم دو منظوره جهت کنترل سیاهك استفاده گردد.
- میزان بذر: میزان بذر عموماً بسته به نوع خاک، بستر بذر، تاریخ کاشت، روش کاشت، اقلیم مربوطه و خصوصیات 
رقم (کم پنجه بودن، کودپذیري، حاصلخیزی خاک، تاخیر در زمان کاشت، وزن هزاردانه و غیره )متفاوت مي باشد. 
میزان بذر بسته به تراکم دانه ای 250-200 دانه در متر مربع و وزن هزار دانه، در محدوه 100-75 کیلوگرم در هکتار 

می باشد. 
توجه: در مناطقي با میانگین بارش کم، از میزان بذر کمتر در واحد سطح استفاده شود.

 مصرف کودهاي شیمیائي
میزان مصرف کودهاي شیمیائي بسته به نوع خاک، میزان و توزیع زمان بارندگی، زراعت قبلی و واریته های جو 

پس از آزمون خاک و تعیین عناصر موجود و میزان قابل دسترس بودن آن توسط آزمایشگاه ارائه می گردد.  
 ازت: بر اساس نتایج تحقیقاتي استفاده از 40 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره در پائیز همزمان با 
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کاشت که بصورت جایگذاري کود )80 کیلوگرم در هکتار اوره(.
 فسفر: بر اساس مقدار کمبود از حد بحراني در خاک براي گندم دیم )10-9 میلی گرم در کیلوگرم( خاک که 
برای جبران کمبود هر میلی گرم در کیلوگرم خاک از حد بحرانی بطور میانگین 15-12 کیلوگرم کود سوپر فسفات 

تریپل در پاییز همزمان با کاشت مصرف می شود.   
 تاریخ کشت: مناسبترین تاریخ کشت در این اقلیم بیستم آبان تا بیستم آذر است

 عمق کاشت: عمق کاشت مناسب جو در این اقلیم 4-5 سانتی متر می باشد 
فاصله خطوط کاشت: فاصله ردیف های کاشت از همدیگر 17-15 سانتی متر است 

کنترل علف هاي هرز: برای مبارزه با علف های هرز توصیه می گردد در زمان پنجه کامل و ابتداي مرحله ساقه دهي با 
سموم رایج در بازار انجام گیرد. به منظور مبارزه با علف های هرز نازک برگ و پهن برگ استفاده از علف کش گرانستار 

به مقدار 25 گرم و پوماسوپر به مقدار 1/5 لیتر در هکتار به صورت مخلوط در زمان ذکر شده توصیه می گردد.
برداشت زودتر براي جلوگیري از ریزش توصیه مي شود

مناطق مناسب کشت: استانهای کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، گلستان، اردبیل )مغان(، کرمانشاه، ایالم، بوشهر، 
استان خوزستان و بخشهای زیادی از استان فارس و مناطقی از استان کرمانشاه از جمله نواحي دیم کشور است که 

رویشگاه مناسب جو دیم با تیپ بهاره توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه: 
از خصوصیات بارز رقم خرم می توان به سازگاری و پایداری تولید در شرایط خشك و گرم مناطق دیم گرمسیر 
کشور به دلیل انتقال مداوم مواد حاصل از فتوسنتز در شرایط تنش با توجه به پایداری سبزینگی باال، زودرسی، وزن 
هزار دانه بیشتر )38/9 گرم( تیپ رشد بهاره و متوسط ارتفاع بوته 73 سانتیمتر اشاره کرد .میانگین عملکرد دانه رقم 
خرم در ایستگاههای گچساران، مغان، گنبد و خرمآباد به ترتیب 4015، 3329، 2840 و 4185 کیلوگرم در هکتار 
بود که نسبت به شاهد ایذه به ترتیب 30، 25، 0/3 و 15 درصد برتری عملکرد دانه نشان داد )عملکرد رقم ایذه در 
ایستگاههای فوق به ترتیب 3096، 2665، 2831 و 3642 کیلوگرم در هکتار بود(. متوسط نهایی عملکرد رقم خرم 
در مناطق و سالهای مختلف 3592 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با شاهد با عملکرد 3059 کیلوگرم در هکتار و 

برتری نسبی 17/5 درصد بود.  
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه و محصول جو رقم خرم
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موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور   
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل غیرشیمیایی کنه تارتن دو نقطه اي سبزي و صیفي جات

یافته منتج از پروژه شماره: 90003-16-16-04                مدت اجراي پروژه: 1 سال و نه ماه
مجری مسئول: احمد حیدری                                         رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجریان: بابك حیدری علیزاده، مسعود اربابي،سعید مدرس نجف آبادی، سمیه رنجبر
Heidari419@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ترکیبات با منشاء گیاهي مي توانند به عنوان عوامل بالقوه در کنترل آفات مطرح شوند. تعداد قابل توجهي از این 
ترکیبات در فرموالسیون هاي مناسب تهیه شده و بصورت تجاري مصرف مي شوند. ایران به دلیل شرایط خاص آب و 
هوائي رویشگاه تعداد زیادي از گیاهان از جمله چریش است که داراي خواص آفت کشي مي باشند. اما به دلیل عدم 
ارائه یك فرموالسیون مشخص امکان بهره برداري تجاري از آنها وجود نداشته است. محصوالت گروه سبزی و صیفی 
به دلیل تازه خوری مستعد انتقال باقیمانده آفتکش ها به بدن انسان هستند لذا بکارگیری آفتکش ها با منشاء گیاهی 

یکی از راهکارهای مناسب برای اجتناب از خطر ایجاد باقیمانده آفتکش ها در این محصوالت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از فرموالسیون EC 1.28% که در حال حاضر در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی تهیه شده با غلظت 3 در هزار 
مي توان براي کنترل کنه تارتن دولکه اي سبزي و صیفي در چارچوب برنامه کنترل تلفیقي آفات به عنوان جایگزین 
انجام شود. چون در  با ظهور جمعیت کنه ها  با سایر آفتکش ها استفاده نمود. این کاربرد می تواند  و یا در تناوب 
 تراکم های پائین تر آفت امکان موفقیت کنترل بیشتر است. در صورت نیاز، مجددا سم پاشی انجام شود. بکارگیری

 سمپاش های اتومایزر پشتی و انواع سمپاش های هیدرولیك برای محلول پاشی این فرآورده مناسب است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
ترکیبات با منشاء گیاهي از جمله چریش داراي نحوه عمل چندگانه روي آفات مي باشند بنابراین مي توانند بروز 
و پیشرفت مقاومت به سموم را در آفات به تاخیر انداخته و باقیمانده سموم نیز در محصوالت ایجاد نمي شود لذا یکی 

از گزینه های توصیه شده در کنترل غیرشیمیایی استفاده از ترکیباتی مانند چریش است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته 

)EC 1.28%) سمپاشی مزرعه با كاربرد كنه كش فرموله شده چريش

مزرعه آلوده به كنه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : نحوه کاربرد سمپاشي هوائي در کنترل زنجرک خرما

یافته منتج از پروژه شماره: 90002-8905-16-16-0140          مدت اجراي پروژه: 1 سال و نه ماه
مجری مسئول: احمد حیدری                                               رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجریان: محمد جواد عصاري
Heidari419@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
زنجرک خرما یکي از آفات مهم نخیالت در ایران مي باشد. بطوریکه سطح مبارزه شیمیائي بر علیه این آفت 
در مناطق بوشهر و کرمان به بیش از 18000 هکتار مي رسد. ارتفاع زیاد درختان خرما و نظام کشت سنتي موجب 
گردیده است که بکارگیري ادوات سمپاشي زمیني با مشکالتي همراه بوده و در مواردي امکان کنترل شیمیائي آفت 
فراهم نباشد. لذا سمپاشي هوائي نخلستان ها همیشه به عنوان یك گزینه مطرح بوده و در قسمت هائي از کشور بکار 

گرفته شده است. بر این اساس ارزیابي میزان کارائي سمپاشي هوائي در کنترل زنجرک خرما اهمیت دارد.
مزایاي سمپاشی هوائی شامل پوشش دهی باال و مقرون به صرفه بودن در مناطق بزرگ و سطوح شیب دار، صرفه 
جوئی بسیار در وقت وکنترل سریع آفات و بیماریها و.... ، امکان استفاده در شرایطی که رطوبت خاک مانع حرکت 
دستگاه در زمین باشد و جلوگیری از فشردگی خاک و از بین رفتن محصول و سرایت آفات، بیماریها، علف های هرز 
مي باشد. بر این اساس سمپاشی هوائی به عنوان یك گزینه در کنترل آفات مطرح است. لذا ارزیابی کارائی آن برای 
محصوالتی مانند درختان خرما که بکارگیری ادوات زمینی با مشکالت جدی همراه است، میتواند اهمیت زیادی 
داشته باشد. به همین لحاظ در تحقیقي نسبت به این مهم اقدام شد. نتایج نشان داد به لحاظ کارائي در کنترل 

زنجرک خرما تفاوت معني داري بین سمپاشي هوائي و سمپاش فرقوني النس دار وجود ندارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
سمپاشی هوائی در مناطق با درختان بلند و دور از محل اسکان و با رعایت اصول سمپاي هوائي میتواند موثر و 
مفید باشد. زیرا طغیان آفت در سطح وسیع و لزوم کنترل سریع آفت استفاده از سمپاشی هوائی را اجتناب ناپذیر می 
سازد. در مناطقی که باغات خرما نزدیك محل سکونت انسان می باشد با توجه به دریفت قطرات سم در سمپاشی 
هوائی الزم است گزینه سمپاشی زمینی با لحاظ کردن جنبه های ایمنی کاربران و اصالح نوع نازل و النس به نحوی 
که امکان رساندن قطرات به محل هدف را تقویت کند مورد توجه قرار گیرد. کاربرد سمپاشی هوائی دارای عوارض 
زیست محیطی است. لذا این مسئله به طور کلی در مورد کاربرد آفتکش ها مصداق دارد. لذا در شرایط کنونی به 
خاطر این مسئله نمی توان کاربرد سموم در کشور را متوقف نمود. این روش سمپاشی میتواند آفت را در حد قابل 
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قبولی کنترل کند. در مورد سایر الزامات سمپاشی هوائی بصورت کلی توضیح داده شده که در صورت رعایت میتواند 
بکارگیری سمپاشی هوائی را مانند سایر کشورها مفید و موثر کند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در مناطقي که امکان تردد سمپاش هاي زمیني در باغات وجود ندارد و یا تامین آب کافي براي سمپاشي نیست 
و کنترل سریع آفات بسیار اهمیت دارد، بکارگیري سمپاشي هوائي مفید است. ولي در محل هائي که خطرات ناشی 
از بادبردگی سموم مخصوصا در فاصله نزدیك به مدارس، بیمارستان ها و خانه هاي مسکوني وجود دارد، استفاده از 

سمپاشي هوائي صحیح نمي باشد و باید از سمپاشي زمیني استفاده نمود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1: هواپيمای سمپاش و نحوه بارگيری محلول سمی 

كل 2: نمائی از نخلستان و برگ آلوده به زنجرك خرما
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل شیمیایی غالف خوار سویا 

یافته منتج از پروژه شماره: 90020-16-16-04                 مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول:علي اکبر کیهانیان                                     رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: حسن براري، مسعود تقي زاده و سلیمان خرمالي
keyhanian37@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سویا بعنوان یکي از مهم ترین دانه هاي روغني نقش مهمي در تامین روغن، خوراک دام و فرآورده هاي غذایي 
بعهده دارد. افزایش سطح زیر کشت بعلت کمبود روغن در کشور در سال هاي آینده پیش بیني می شود. غالف خوار 
سویا، Helcoverpa armigera آفت کلیدي زراعت سویا،معروف به کرم قوزه پنبه مي باشد. با توجه به کاهش سطح 
زیر کشت پنبه در مناطق سویا کاري ایران این آفت روي زراعت سویا منتقل شده و در چند سال اخیر حالت طغیاني 
پیدا نموده است. با توجه به این که کرم غالف خوار سویا ، آفت کلیدي و خسارت زا در مزارع  سویا  است و هر ساله 
علیه این آفت چندین نوبت سم پاشي صورت مي گیرد، الزم است که ازحشره کش هاي متنوع و جدید در کنترل این 
آفت استفاده شود. حشره کش هاي قدیمي داراي مقدار مصرف باال در واحد سطح مي باشند و الزم است که در ارتباط 
با نوع حشره کش هاي جدید )با مقدار مصرف کمتر در هکتار، دوره کارنس کمترو ...( علیه آفت مذکور تجدید نظر 

صورت گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- با توجه به زیست شناسي آفت زمان سم پاشي 10-7 روز بعد از مشاهده اوج پرواز پروانه ها است که با استفاده 
از تله های فرومونی تعیین می شود. با مشاهده حداکثر تخم ریزي پروانه روي گیاه سویا و بدنبال آن تفریخ اکثر تخم ها 

و مشاهده الروهای جوان ضرورت سم پاشی در نظر گرفته می شود. 
2- حشره کش آتابرون با دز 1000 میلی لیتر در هکتار در زمان گفته شده در باال توصیه می شود. سم پاش مناسب 

جهت محلول پاشي توسط سمپاش پشتي موتوري النس دار و یا از پشت تراکتوري مي توان استفاده نمود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه 
دارای  حشرات(   رشد  کننده  تنظیم   (  IGR حشره کش هاي  گروه  از  )آتابرون(  کلرفلوزرون  جدید  حشره کش 
مجوز از سازمان حفظ نباتات مي باشد که با برهم زدن فعالیت عادي سیستم ترشحي داخلي، باعث اختالل در روند 
رشد و نمو حشره مي شود. اثر این ترکیبات بیشتر در مراحل جنیني، الرو و پورگي صورت مي گیرد. همچنین این 
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ترکیبات مهارکننده هاي سنتز کتین و ترکیبات موثر روي هورمون جواني و هورمون پوست اندازي مي باشد. استفاده 
از حشره کش توصیه شده با غلظت مناسب می تواند به کاهش خسارت این آفت کمك زیادي نماید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تخم، الور و آثار خسارت غالف خوار سويا
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : معرفی حشره کش اسپینوساد )اپتیما SC240 ( در کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی

شماره مصوب: 90092-16-16-04              مدت اجرا: 2 سال 
مجری مسئول : مریم فروزان                       رتبه علمی : استادیار پژوهش    

maryam_fourouzan@yahoo.com : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مهم ترین عامل کلیدی در مدیریت مقاومت به آفت کش ها به حداقل رساندن تکرار مصرف حشره کش های 
با نحوه تاثیر مشابه است. در حال حاضر 28 گروه حشره کش در جهان وجود دارد که حداقل 12 گروه حشره کش 
باعث  از یك سو  از حشره کش های محدود و مشخص  بید گوجه فرنگی استفاده می شود. استفاده  برای کنترل 
افزایش احتمال بروز مقاومت و کاهش کارایی ترکیبات و از سوی دیگر افزایش دفعات سمپاشی, تبعات اقتصادی 
و زیست محیطی بدنبال خواهد داشت. لذا با توجه به اینکه این آفت جز آفات قرنطینه ای تازه وارد بوده و به علت 
خسارت زایی وسیع و عدم معرفی حشره کش های موثر و در عین حال انتخابی که سبب ایجاد حداقل صدمات روی 
عوامل کنترل بیولوژیك باشد بررسی کارایی حشره کش های جدید و تعییـن دز مؤثرآنها علیه این آفت بعنوان یکی 

از رهیافت های موثر در مدیریت کنترل این آفت ضروری است.
گوجه فرنگی یکی از منابع غذایی روزانه مردم بوده و طبق آمارنامه رسمی جهاد کشاورزی در استان آذربایجان 
غربی گوجه فرنگی با سطح زیر کشت 7000 هکتار و میزان تولید 271600 تن و متوسط عملکرد 38/8 تن در هکتار، 
یکی از هشت محصول عمده زراعی استان می باشد. گفتنی است شب پره مینوز گوجه فرنگی یکی از خطرناکترین 
آفت با ترجیح غذایی گوجه فرنگی است. این آفت به بادمجان، فلفل شیرین، سیب زمینی و علف های هرز خانواده 
سوالناسه نیز حمله کرده و در حدود  50 تا 100 درصد   خسارت وارد می سازد. از آنجا که بخش مهمی از مراحل 
زندگی آفت در داخل بافتهای گیاه میزبان سپری می شود، کنترل شیمیائی این آفت  مشکل است. اگرچه  مدت زمان 
طوالنی از شناسائی این آفت در ایران نمی گذرد، اما نتایج بررسی ها حاکی از آن است که این آفت مناطق وسیعی 
از کشور را تهدید می کند. در حال حاضر مناسب ترین اقدام آنست که در کنار سایر روشهای مدیریت تلفیقی )نظیر 
تناوب زراعی، استفاده از تله های فرمونی، استفاده از زنبور ترکوگراما و کنترل زراعی( شناسایی و توصیه حشره کش 

مناسب و کارامد علیه این آفت در منطقه می باشد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه 
با توجه به اینکه حشره کش اسپینوساد در دزهای توصیه شده )0/3 و 0/5 در هزار( حدود 70 درصد در کنترل 
آفت کارایی داشت، لذا در راستای تنوع بخشیدن به حشره کش ها و استفاده از سموم بیورشنال، یك هفته پس از 
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اوج پرواز حشرات بالغ سمپاشی در دزهای مذکور توصیه می گردد. 

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

ارزيابی تاثير سموم در شرايط مزرعه ای
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
GIS عنوان : تدوین سامانه اطالعات جغرافیایی مناطق زمستان گذران سن گندم با استفاده از

شماره مصوب: 86042-0000-07-100000-100-0                 مدت اجرا: 3سال 
مجری مسئول : مریم فروزان                                                رتبه علمی : استادیار پژوهش    

maryam_fourouzan@yahoo.com : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مطالعه  در  تواند  مناطق مي  این  یابي  مکان  و  زمستان گذراني  اماکن  در  تغییرات جمعیت سن گندم  مطالعه 
دینامیك جمعیت سن گندم و مبارزه بیولوژیك مهم باشد. مطالعات بسیاري بر روي جمعیت سن گندم در مناطق 
زمستان گذران انجام شده، اما جمع آوري داده ها به منظور تجزیه و تحلیل مکاني انجام نگرفته است. لذا با تعیین 
ویژگیهاي مکان هاي زمستان گذران مي توان به تعیین واحدها )لکه ها Patches( با توزیع جمعیت باالي سن گندم 

دست یافته و در نهایت در یك منطقه به برآورد دقیقي از مکان هاي سن گندم با جمعیت باال رسید.
سن گندم مهم ترین آفت گندم و جو نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از نقاط خاورمیانه، کشور شوروی سابق 
و برخی کشورهای اروپایی مثل رومانی می باشد. سن گندم بخش عمده ای از زندگی خود را )9 ماه از سال( در 
مناطق زمستان گذران طی می کند. مطالعات متعددی در زمینه مناطق زمستان گذران شامل نحوه نمونه برداری، 
بقا و امکان استفاده از عوامل بیماریزا در این مناطق صورت گرفته، اما تاکنون نسبت به مکان یابی محل های تجمع 
ابزار  برای مناطق زمستان گذران سن گندم یك  مطالعات جدی صورت نگرفته است. سامانه اطالعات جغرافیایی 
تحلیلی در اختیار مجریان )سازمان حفظ نباتات( است. با توجه به اهمیت کنترل بیولوژیك سن گندم در مناطق 
زمستان گذران با استفاده از عوامل بیماریزا و پر هزینه بودن آن، پیش بینی این مناطق سبب کاهش هزینه های 

مربوط به این نوع عملیات خواهد شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
گوجه فرنگی یکی از منابع غذایی روزانه مردم بوده و طبق آمارنامه رسمی جهاد کشاورزی در استان آذربایجان 
غربی گوجه فرنگی با سطح زیر کشت 7000 هکتار و میزان تولید 271600 تن و متوسط عملکرد 38/8 تن در هکتار، 
یکی از هشت محصول عمده زراعی استان می باشد. گفتنی است شب پره مینوز گوجه فرنگی یکی از خطرناکترین 
آفت با ترجیح غذایی گوجه فرنگی است. این آفت به بادمجان، فلفل شیرین، سیب زمینی و علف های هرز خانواده 
سوالناسه نیز حمله کرده و در حدود  50 تا 100 درصد   خسارت وارد می سازد. از آنجا که بخش مهمی از مراحل 
زندگی آفت در داخل بافتهای گیاه میزبان سپری می شود، کنترل شیمیائی این آفت  مشکل است. اگرچه  مدت زمان 
طوالنی از شناسائی این آفت در ایران نمی گذرد، اما نتایج بررسی ها حاکی از آن است که این آفت مناطق وسیعی 
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از کشور را تهدید می کند. در حال حاضر مناسب ترین اقدام آنست که در کنار سایر روشهای مدیریت تلفیقی )نظیر 
تناوب زراعی، استفاده از تله های فرمونی، استفاده از زنبور ترکوگراما و کنترل زراعی( شناسایی و توصیه حشره کش 

مناسب و کارامد علیه این آفت در منطقه می باشد. 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته : 
و همچنین  و جو  گندم  مزارع  وجود  آفت،  این  براي  شرایط  مهمترین  طغیاني  مناطق  در  که  داد  نشان  نتایج 
 کوههایي با پوشش مناسب گیاهي براي زمستان گذراني در نزدیکي این مزارع مي باشد. چنین پوشش گیاهي، گون
) Astragalus sp.( مي باشد که یکي از مهمترین گونه هاي گیاهي است، که در قسمت اعظم مناطق زمستان گذران 
سن گندم در این استان وجود دارد. در منطقه مورد بررسي در حوالي روستاي بادام کندي در دامنه کوه قزل داغ 
در استان آذربایجان غربي واقع در شرق مهاباد بیشترین تراکم سن در جنوب غربي منطقه وجود دارد. مقایسه این 
اشکال با شرایط طبیعي منطقه نشان مي دهد  این ها نقاطي هستند که در باال دست مسیر آبراهه ها اصلي قرار 
گرفته اند. بیشترین تراکم سن در محدوده 1685-1845 با میانگین 1760 متر دیده شده است. همچنین بیشترین 
تراکم جمعیتي سن در شیب 23/5 درصد در محدوده تغییرات 17,4-28,4 درصد دیده شده است . جهت شیبي که 

تراکم باالیي از سن در آن اندازه گیري شده است شیب  شمال شرقي است

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

 موقعيت مزارع گندم و محل زمستان گذران سن گندم در سايت نمونه برداری
 و نقشه پهنه بندي تراكم سن در مناطق زمستان گذران
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
Agrotis segetum عنوان : معرفی حشره کش جایگزین و مناسب برای کنترل طوقه بر چغندرقند

شماره مصوب: 92103-16-16-0                                            مدت اجرا: 2 سال 
مجری مسئول: مریم فروزان                                               رتبه علمی: استادیار پژوهش    

maryam_fourouzan@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کشت  زیر  دارای سطح  غربی  آذربایجان  استان  باشد.  می  کشور  مهم  زراعی-صنعتی  محصوالت  از  چغندرقند 
این  است.  هکتار  در  کیلوگرم  عملکرد 49416  متوسط  و  تن  تولید 1514504  میزان  هکتار چغندرقند،   30648
محصول مهم دارای حدود 169 گونه آفت بوده که آگروتیس )طوقه بر( Agrotis segetum یکی از مهم ترین آفات 
آن محسوب می شود. الرو آگروتیس ابتدا از برگهای جوان تغذیه نموده و از سن دو به بعد از ناحیه طوقه تغذیه کرده 
و در نتیجه حفره نسبتا بزرگی در طوقه بوجود آمده و باعث قطع ریشه از ساقه و خشکیدن گیاه جوان می گردد. 
با توجه به مشکالت ناشی از کاربرد سموم شیمیایی در کنترل آفت مذکور، یافتن روشی موثر و ایمن با استفاده از 
عوامل میکربی برای مبارزه با آگروتیس و کاهش خسارت ناشی از این آفت روی محصول چغندرقند ضروری می باشد. 
یکی از مهم ترین آفات چغندرقند در استان آگروتیس )طوقه بر( Agrotis segetum می باشد 60-70 درصد 
مزارع چغندرقند استان به آگروتیس آلوده می باشند و علی رغم کنترل شیمیایی آن با استفاده از سموم شیمیایی 
یا طعمه مسموم، سالیانه درصدی از محصول چغندرقند توسط این آفت از بین می رود.  کنترل بیولوژیك آگروتیس 
روی چغندرقند با استفاده از آفت کش های میکربی بمنظور کاهش عوارض جانبی ناشی از کاربرد سموم شیمیایی و 

ایجاد شرایط تولید محصول سالم تر و نهایتا جلوگیری از آلودگی محیط زیست صورت می گیرد. 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته : 
قالب  در  بویژه   Bacillus thuringiensis باکتري  از  استفاده  با  بیولوژیك  کنترل  هاي  روش  جایگزیني  امکان 
فرموالسیونSemisolid  با سموم متداول مورد استفاده )با توجه به نتایج تحقیق مذکور که بیشترین میزان کاهش 
خسارت در مقایسه با سایر تیمارها مربوط به تیمار طعمه Bt Semisolid بود( وجود دارد. کاربرد این روش پاسخ 
گوي بخشي از نگراني ها در مورد اثرات خطرناک آفت کش هاي شیمیایي و تالش براي بکارگیري عوامل کنترل 
بیولوژیك موثر و سالم بجاي عوامل شیمیایي مي باشد. زمان استفاده از طعمه مذکور هفت روز پس از ظهور گیاهچه 

)جوانه زنی( و سپس 10 روز بعد )طی دو مرحله( در مزرعه می باشد.



یافته های قابل ترویج سال 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

201

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

ارزيابی تاثير سموم در شرايط مزرعه ای
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل شیمیایي سن گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: 90019-16-16-040        مدت اجراي پروژه: یك سال و 2 ماه
مجری مسئول: علی محمدی پور                                 رتبه علمي: محقق

مجریان: بابك قرالی، شهال باقری، علیرضا حق شناس، صالح الدین کمانگر
  ali.mohammadipour@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 Eurygasterintegriceps گندم امروزه یك ماده غذایی اساسی و مهم به شمار می رود.در مزارع گندم و جو، سن گندم
همواره یك آفت کلیدی می باشد. مناطق انتشار سن گندم در حال حاضر از مرزهاي غربي تا مرزهاي شرقي کشور به 
جز کویرهاي فالت ایران و نوار ساحلي را شامل مي شود. انتشار سن گندم در ایران به سه عامل اساسي شامل وجود 

منابع غذایي، اماکن زمستان گذران و شرایط اقلیمي مناسب برای فعالیت بستگي دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
این سموم ثبت شده و در لیست فهرست سموم96 حفظ نباتات اشاره شده است.

از مزایا این حشره کش ها می توان گفت :
، این کاهش میزان حشره کش باعث صرفه جویی  با توجه به سطح مبارزه علیه سن گندم در دو مرحله   -1

اقتصادی میلیاردی می شود. 
2- حشره کش کیمیادلتا  SC 2.5 به جای زایلن موجود در حشره کش دلتامترین از حالل آب استفاده شده است 

که خود یك امتیاز برای این حشره کش بوده و باعث کاهش هزینه و خطرات زیست محیطی می شود.
3- کاراته زئون CS100  دارای فرموالسیون میکروکپسول است. از مزایای فرموالسیونهای میکرو کپسول خاصیت 
و ماهیت رهایش تدریجی دارند )Slow-release( و  پوشش طوالنی تر حشره کش در مزرعه که در ریزش های افت 

را در مقطعی 15 تا 20 روزه  را کنترل می نماید.  
4- زمان مبارزه بر اساس فنولوژی گیاه نمی باشد، بلکه براساس دستورالعمل اجرایی مبارزه شیمیایی سن گندم  

است.
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مزرعه سم پاشی شده توسط سموم شيميايی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : استفاده از مواد افزودني در کنترل علف هرز جودره و بروموس در مزارع گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 90069-16-16-0                         مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجري مسئول: محمدعلي باغستاني                                         رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: محمد رضا جمالي و رضا پورآذر      
hotmail.com@baghestani40 :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مصرف پی در پی سموم علف کش در مزارع گندم به همراه حذف بسیاری از تناوب های زراعی سبب بروز تغییرات 
فلور علف های هرز در مزارع گندم کشور شده است. این مسائل به همراه عدم رعایت نکات بهداشتی مزرعه سبب شده 
تا علف هرز جودره که تا چند سال پیش بصورت لکه های آلوده در استان فارس مطرح بود، در حال حاضر تبدیل به 
یك علف هرز مهم در اغلب مناطق کشت این محصول شود. براي کنترل شیمیایي این علف هرز دو علف کش آپیروس و 
توتال معرفي شده است، اما هیچکدام از این علف کش ها قادر به مهار کامل این علف هرز نمي باشند. یکي از راهکارهایي 
که مي تواند کارایي علف کش ها را افزایش دهد، انتخاب مواد افزودني مناسب مي باشد. معرفی این دسته از ترکیبات 

عالوه بر افزایش کارایی سموم علف کش سبب کاهش مصرف آن ها نیز خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
مصرف علف کش آپیروس به همراه سیتویت 0/25 درصد و سولفات آمونیوم سه درصد در مرحله گره دوم ساقه و 
یا علف کش توتال به همراه افزودني همراه این علف کش به نسبت 0/25 تا 0/50 درصد حجمي و سولفات آمونیوم سه 
درصد در مرحله گروه دوم ساقه بهترین دستورالعمل در جهت کنترل شیمیایي علف هرز جودره در کشور مي باشد. 

همچنین در مجموع کارایي علف کش توتال در کنترل جو دره بهتر از آپیروس مي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه
استفاده از مواد افزودنی به همراه علف کش های توتال و آپیروس منجر به افزایش کارآیی این علف کش ها می شود 

که سبب بهبود عملکرد گندم و کاهش خسارت ناشی از این علف هرز می گردد. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان :روش هاي مختلف کشت ذرت و کاهش مصرف علف کش در علف هاي هرز ذرت دانه اي

یافته منتج از پروژه شماره: 90034-16-16-0                     مدت اجراي پروژه: 1 سال و 9 ماه
مجري مسئول: اسکندر زند                                               رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: محمدرضا کرمي نژاد و فرخ الدین قزلي
eszand@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ذرت از جمله گیاهاني است که در صورت عدم مدیریت علف های هرز، عملکرد آن کاهش قابل مالحظهاي خواهد 
از آنجا که کاربرد علف کشها  از علف کشها است.  از روشهاي رایج مدیریت علف های هرز ذرت استفاده  داشت. یکي 
با خطر بروز پدیده مقاومت همراه خواهد بود، بنابراین استفاده از روش هاي غیرشیمیایي مانند کولتیواسیون برای 
کاهش مصرف علف کشها از اولویت خاصی برخوردار است. کشت گیاه در کف جوي و جابجایي جوي با پشته از دیگر 
روش هایی است که در برخي از محصوالت مي تواند هم در افزایش کارایي مصرف آب و هم کاهش مصرف علف کشها 
موثر باشد. لذا جهت بهبود کنترل علف هاي هرز مزارع ذرت با رویکرد کاهش مصرف علف کش ها، استفاده از سایر 

روش های غیرشمیایی در تلفیق با روش های شیمیایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
کشت ذرت در کف جوي و اجرای عملیات تعویض جوی با پشته با بکارگیری ادوات مناسب خاکورزي در مرحله 
چهار برگی علف های هرز، می تواند به طور موثری علف های هرز را کنترل کند. این روش می تواند در تلفیق با کاربرد 

علف کش به صورت نواری نیز بکار گرفته شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه
چنانچه ادوات مناسب خاکورزي در دسترس باشد، با کشت ذرت درکف جوي و اجرای عملیات تعویض جوی با 
پشته در مرحله چهار برگی علف های هرز ضمن کنترل علف های هرز بدون کاربرد علف کش یا کاهش قابل توجه میزان 

مصرف علف کش، از کاهش عملکرد محصول ذرت نیز جلوگیری می شود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل زراعی علف های هرز چغندرقند 

یافته منتج از پروژه شماره: 90017-16-16-2                     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حسین نجفي               رتبه علمي: دانشیارپژوهش

 najafiamir at yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
علف های هرز از جمله عوامل خسارت زای زنده هستند که در زراعت چغندرقند در الویت اول بوده و همه ساله 
خسارت های قابل توجه به محصول وارد می آورند. هر چند کاربرد علف کش ها مهمترین راهکار کنترل علف های 
هرز است، اما با توجه به مشکالت زیست محیطی و احتمال ظهور پدیده مقاومت، ضرورت کاهش مصرف علف کش 
ها و جایگزینی آنها با روش های غیرشیمیایی )مثل گیاهان پوششی( مورد تاکید دانشمندان علم علف های هرز و 
سیاستگذاران بخش کشاورزی بوده است. گیاهان پوششی به گونه هایی گفته می شود که قبل از کاشت محصول 
اصلی و یا همزمان با آن کشت می شوند و قبل از غلبه بر گیاه اصلی و بروز رقابت با محصول زراعی از بین برده می 
شوند. در این فرآیند، ضمن تقویت مواد آلی خاک، امکان جوانه زنی و یا رشد مطلوب از علف های هرز سلب و از این 

طریق از جمعیت آنها کم خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
- آماده سازی بستر کاشت چغندرقند در پاییز

- کاشت گیاه جو در حد واسط بین ردیف های کاشت چغندرقند
- حذف گیاه جو در بهار و قبل از کاشت چغندرقند با استفاده از علف کش های عمومی مثل گلیفوسیت

- کاشت گیاه چغندرقند روی ردیف های کاشت

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه
اجرای این روش نتایج زیر را در بر خواهد داشت:

- افزایش مواد آلی خاک
- حفظ بیشتر رطوبت خاک در طول پاییز و زمستان و نیاز به آب کمتر در زمان کاشت چغندرقند

- جلوگیری از فرسایش خاک در حین آبیاری و افزایش درصد نفوذ آب در خاک
- جلوگیری از جوانه زنی و یا رشد علف های هرز به دلیل سایه اندازی گیاه جو بر روی زمین

- کاهش رقابت علف های هرز با گیاه چغندرقند
- جوانه زنی و رشد بهتر چغندرقند و در نهایت افزایش عملکرد آن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : مقاوم نمودن گوجه فرنگی نسبت به نماتدهای گره ریشه

یافته منتج از پروژه شماره: 90046-16-16-2.                مدت اجراي پروژه: 2 سال و 5 ماه
مجری مسئول: صدیقه فاطمی                                      رتبه علمي: دانشیارپژوهش

 sfatemy@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 نماتد هاي گره ریشه Meloidogyne انگل اجباري محصوالت کشاورزي هستند و از مهم ترین آفات سبزیجات، 
گیاهان گلخانه ای، زراعی و باغی در مناطق گرمسیری و معتدله جهان به شمار مي روند. میزان خسارت آنها در دنیا 
5 درصد  تخمین زده شده است. نماتدها قادرند 20-30 درصد محصول مزارع گوجه فرنگي را از بین ببرند. در ایران 
گوجه فرنگی یکی از محصوالت مهم با مصرف تازه خوری کشور محسوب می گردد. در حال حاضر نماتدها توسط 
سموم خطرناک در زمان کشت و یا تدخین خاک مانند متام سدیم کنترل می شوند. جایگزینی سموم شیمیایی با 
روش هایی سالم و بی خطر برای محیط زیست از ضروریات مدیریت این نماتدها می باشد. سالیسیلیك اسید یك 
تنظیم کننده داخلی برای مقاومت اکتسابی و موضعی است که به صورت طبیعی در گیاهان وجود دارد، و نیز در 
فعال سازي فرایند ایجاد مقاومت سیستمیك و تنظیم پاسخ هاي گیاهي به استرس نقش دارد. مقاومت اکتسابی یك 
نوع عکس العمل دفاعي گیاه است که ممکن است گیاه را در مقابل طیف وسیعي از میکروارگانیسم ها مدت زیادي 
محافظت نماید. یکي از مکانیسم هاي سالیسیلیك اسید در کنترل پاتوژن ها، محدود کردن حمله بیمارگر در اطراف 
نقطه آلودگي است. تجمع اسید سالیسیلیك در برخی گیاهان آلوده به پاتوژن های گیاهی مشاهده شده و کاربرد 
خارجی آن در گیاهان سالم منجر به القای بیان یك  سری از ژن های دفاعی گردیده است. خیساندن بذر گوجه فرنگی 
در محلولppm 50 سالیسیلیك اسید، تعداد گال و توده هاي تخم نماتد گره ریشه را 76 درصد و جمعیت نهایي را 

44 درصد کاهش داده است. این ماده طبیعی ساخته شده و با قیمت نسبتا مناسب در بازار وجود دارد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
خیساندن بذر به مدت 24 ساعت و یا فرو بردن ریشه نشا در محلول ppm 50 از این هورمون قبل از کشت توصیه 

می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه
سالیسیلیك اسید ماده ای نسبتا ارزان و قابل دسترس است. کاربرد آن در یك برنامه مدیریتی نماتدهای گره 
ریشه دوره تناوب و مصرف سموم شیمیایی را کاهش می دهد. با تیمار کردن گیاه تحمل آن نسبت به آلودگی نماتدها 
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افزایش یافته و تولید مثل نماتد هم می تواند کاهش یابد. 
عکس/عکس هاي شاخص از یافته

ريشه گوجه آلوده به نماتد گره ريشه )راست(، ماده ها داخل ريشه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل بیولوژیك کرم پیله خوار نخود 

یافته منتج از پروژه شماره: 90197-16-39-4                       مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عسگر جوزیان                                              رتبه علمی: استادیار پژوهش

jozeyan@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نخود یکی از محصوالت مهم ایالم بوده و بعد از غالت دومین سطح زیر کشت را در استان به خود اختصاص 
می دهد و در تناوب معمول )غالت، حبوبات( نقش کلیدی دارد. یکی از عوامل محدود کننده کشت این محصول وجود 
خسارت کرم های پیله خوار نخود )هلیوتیس( به عنوان مهمترین آفت نخود می باشد که هرساله علیه آنها در سطوح 
وسیع اقدام به مبارزه از طرق مختلف می گردد. امروزه به دلیل اثرات نامطلوب سموم روی مواد غذایی و اهمیت حفظ 
کیفیت تولیدات گیاهی، میزان استفاده از این سموم رو به کاهش بوده و به کارگیری روش های غیر شیمیایی به ویژه 

کنترل بیولوژیك مد نظر بوده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این  زنبور Bracon hebetor به دلیل کارایی باالی آن در کنترل بیولوژیك، 
زنبور به طور طبیعی در نقاط مختلف باعث پارازیته شدن الروهای آفت شده و می تواند در قالب کنترل بیولوژیك 
اقدام به مبارزه با این آفت نمود. در استان ایالم دو شرکت خصوصی تحت نظر اداره حفظ نباتات زنبور براکون تولید 
می کنند معموال با رهاسازی1000 عدد زنبور از اواسط اردیبهشت به بعد در 10 عدد ظرف )در هر ظرف 100 زنبور( 
در قطر های مزرعه نتایج رضایت بخشی بدست می آید در این زمان اغلب مزارع در مرحله گل دهی و اوایل مرحله 
تشکیل غالف بوده و الروهای آفت نیز ظاهر شده اند. حمل و توزیع زنبورها در ساعات خنك روز و توزیع یکنواخت 

در قط ر های مزرعه به کارایی بهتر زنبور کمك می کند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه
کشاورزان با دریافت این زنبورها از شرکت های تولید کننده و رهاسازی آن ها در نقاط مختلف مزرعه می توانند 

بجای مصرف سم از آن استفاده نموده و محصول سالم تری تولید نمایند. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته

               الرو پارازيته شده .Helicoverpa spp                      الرو .Helicoverpa spp درون غالف نخود.
                    همراه با شفيره های زنبور براكون  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل شیمیایی علف هرز در مزارع ارزن دم روباهی

یافته منتج از پروژه شماره:90059-16-43-0                 مدت اجراي پروژه:1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: مجید عباس پور                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: محمد حسن هادی زاده 
 majidabbaspoor2009@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سازگاری و مقاومت ارزن به شرایط نا مساعد محیطی بویژه خشکی و شوری آنرا در بسیاری از کشور های گرمسیر 
جهان، از غرب آفریقا تا شبه قاره هند گسترش داده و آنرا به صورت یك گیاه زراعی مهم در آورده است. ارقام مهم 
آن در کشور شامل ارزن دم روباهی )رقم باستان(، ارزن معمولی )رقم پیشاهنگ( و ارزن مرواریدی )رقم نوتریفید( 
می باشند. با توجه به گسترش پدیده خشکسالی و نیز شوری در کشور و تحمل ارزن به شرایط نامساعد محیطی، 
انتظار می رود کشت ارزن در سال های آینده گسترش یابد. این موضوع در شرایط کمبود منابع مورد نیاز برای رشد 

)بویژه آب( اهمیت بیشتری می یابد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
کاربرد علف کش های اگزادیازون )رونستار( به مقدار 4 لیتر در هکتار، یا دیفلوفنیکان + ایزوپروترون )پنتر( به مقدار 
2 لیتر در هکتار )مصرف پس رویشی( یا آنیلوفوس + اتوکسی سولفورون )سان رایس پالس( به مقدار 3 لیتر در هکتار 
برای کنترل علف های هرز در ارزن توصیه می شود. این علف کش ها مجوز مصرف از سازمان حفظ نباتات را دارند. با 
توجه به فلور علف های هرز و در دسترس بودن علف کش مصرف تنها یکی از علفکش های توصیه شده برای کنترل 
علف های هرز ارزن کافی است. سمپاش پشت تراکتوری با نازل شره ای که کالیبراسیون آن به دقت انجام شده باشد، 

برای سم پاشی مناسب است. زمان مناسب مصرف در اوایل پنجه زنی ارزن و در مرحله 3 تا 5 برگی علف هرز است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه
علف کش های توصیه شده در ارزن می تواند باعث افزایش عملکرد ناشی از کنترل علف های هرز در آن شود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته

     )Setaria italica( نمايی از خوشه در ارزن دم روباهی رقم باستان

 نمايی از خسارت شديد تاپيک )غير قابل توصيه در ارزن( 
)0/8 ليتردر هكتار( به گياه زراعی ارزن دم روباهی 4 هفته پس از سم پاشی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : معرفی ارقام متحمل گندم به نماتد زخم ریشه گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 90082-16-46-4                 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علیرضا احمدی                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

alirahmadi2000@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
غالت مهمترین منبع غذایي در جهان هستند و در کشور ما گندم به عنوان مهمترین محصول استراتژیك مطرح 
است. از شایع ترین نماتدهای زخم ریشه گندم گونه های P. thornei و P. neglectus می باشند. استفاده از رقم های 
به شمار می رود. جایگاه  آنها  از مهمترین روش های مدیریت کنترل  نماتدها  این  به  مقاوم و متحمل گندم نسبت 
تولیدگندم درکشور، اهمیت تولید گندم در خودکفایی غذایی کشور، بروز خشکسالی و تغییرات اقلیمی و نقش آنها 
در کاهش منابع آب و خاک، و به ویژه افزایش قیمت گندم در جهان ما را بر آن می دارد که یکی از مهمترین راههای 

حفظ و افزایش تولید گندم، منوط به پیشگیری عوامل بیماریزا در این زراعت می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
ارقام گندم کویر، بهرنگ، دنا، کرخه و استار نسبت به هر دو گونه نماتد زخم ریشه غالت مقاوم هستند و می توان 

از آنها در مناطق با آلودگی شدید استفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه
استفاده از رقم های مقاوم گندم مانند کویر، بهرنگ، دنا، کرخه و استار نسبت به نماتدهای زخم ریشه غالت در 
مناطق گندم کاری توصیه می شود. مقاومت این ارقام به نماتد، مانع کاهش عملکرد و خسارت به گندم شد. بر اساس 

منابع، وجود یك نماتد در هر گرم خاک موجب ایجاد خسارت به گندم و کاهش عملکرد می گردد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

       آلوده سازی مصنوعی گلدان های آزمايشی با نماتد در گلخانه                   

نمای كلی از آزمايش
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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                                                                                   
 E. globulus  عنوان: دوره  برداشت کوتاه مدت، کاغذ مناسب با اکالیپتوس گلوبو لوس

یافته منتج از پروژه شماره: 86026-8401-07-170000-016-2   مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول : عباس فخریان روغنی                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان:کامیار صالحی، سعید مهدوي، فرداد گلبابایي،  محمد جسن عصاره،  عبدالرحمن حسین زاده
fakhryan@rifr-ac.ir : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به خصوص  و  اقتصادي  اجتماعي،  مسایل  در  کاغذ  نقش  است.  انسان  زندگي  در  گذار  تاثیر  اي  فرآورده  کاغذ 
فرهنگي غیر قابل انکار است. سطح جنگلهای کشور در حدود 14/2 میلیون هکتار است که در حدود 8/75% سطح 
کشور را می پوشاند. سهم سراه جهانی جنگل 0/8 هکتار و سهم سرانه هر ایرانی 0/2 هکتار است که حاکی از کمبود 
شدید کشور در این زمینه را نشان می دهد)عصاره 1388(. با توجه به نرمش اکولوژیکی ویژه و دامنه بسیار گسترده 
از نظر تنوع، چوب بعضی از گونه های های سریع الرشد  اکالیپتوس می توانند جوابگوی نیاز مواد لیگنو سلولزی کشور 

باشند. یکی از این گونه ها اکالیپتوس گلوبولوس است.
آیا ویژگي هاي فیزیکي، آناتومیکي، شیمیایي و خمیر کاغذ اکالیپتوس گلوبولوس   E. globulus بر روی کاغذهای 
تولید شده تاثیر گذار خواهند بود. از خمیر کاغذها کاغذ دست ساز تهیه شد. ویژگیهاي مقاومتي و نوري کاغذهاي 
دست ساز اندازه گیري و مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و آیا موارد کاربرد آنها مشخص خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نمونه برداري از چوب درخت اکالیپتوس گلوبو لوس از طرح بررسي سازگاري و خصوصیات کمي این  درخت 
از  ایستگاه تحقیقات پیلمبرا در استان گیالن   انجام گرفت. پس از پوست نمونه ها به خرده چوب)چیپس( تبدیل 
شدند. به منظور پخت چوب و تهیه خمیر کاغذ از چوب اکالیپتوس گلوبو لوس  ، دو روش شیمیایی کرافت و روش 
مکانیکی CMP مورد استفاده قرار گرفت. پس از پخت چوب خمیر کاغذها پاالیش )کوبیدن( شدند و از خمیرکاغذ 
های پاالیش شده کاغذ دست ساز تهیه شد. مقاومتهای مکانیکی  کاغذهای دست ساز اندازه گیری، مورد مقایسه 

قرار خواهند گرفت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
 به منظور پخت وتهیه خمیر کاغذ از چوب اکالیپتوس گلوبولوس، دو روش شیمیایی کرافت و روش مکانیکی 
CMP مورد استفاده قرار گرفت. خمیر کاغذ شیمیایی کرافت از مرغوبیت بیشتری در مقایسه با خمیر کاغذ مکانیکی 
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برخوردار است. از هر تن چوب خشك این درخت بسته به شرایط پخت بین 443/7 تا 550/2 کیلو خمیر کاغذ 
کرافت خشك قابل سفید کردن به دست می آید. در روش مکانیکی میزان خمیر کاغذ تولید شده از هرتن چوب این 
درخت بسته به نحوه آماده سازی آن بین 806 تا 842/9 خمیر کاغذ خشك است که در مقایسه با چوب درختان پهن 
برگ از شرایط خوبی برخوردار است. از خمیر کاغذ چوب این درخت می توان در تولید کاغذ های چاپ و تحریر هم 
استفاده کرد. در شکل 1 مشاهده می شود که مقدار بازده و عدد کاپای خیر کاغذها تحت تاثیر درجه حرارت پخت 

کاهش یافته ولی کیفیت خمیر کاغذ )کاهش عدد کاپا و افزایش مقاومت های مکانیکی کاغذ( زیادتر  شده است.
 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

نمودار تاثير درجه حرارت پخت چوب اكاليپتوس گلوبولوس بر بازده و عدد كاپای خمير كاغذ اكاليپتوس گلولوبوس

Eucalyptus globulus خرده چوب
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: شرایط مناسب رویشگاه برای تکثیر طبیعی و توسعه بادامچه

یافته منتج از پروژه شماره: 87005-09-54-4                     مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول : حسین توکلی نکو                                       رتبه علمی : استادیار پژوهش 

مجریـان: خسـرو ثاقب طالبـی، محمد هـادي میرزاپور، عبـاس پورمیدانـي، سـیدمهدي ادناني، محمدرضـا مرادي، 
حمیدرضـا جاویدکیا

TavakoliNeko@yahoo.com : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
رویشگاه هاي وسیع بادامچه در مناطق مختلف استان قم، از جمله موشکیه و احمدآباد در بخش خلجستان، باغك 
و کوه بادامچه در منطقه کوشك نصرت، امامزاده اسماعیل و بیرقون در بخش کهك و پلنگ دره و کوه آله در بخش 
نیزار از نظر زیست محیطي و حفظ آب و خاک اهمیت بسیار زیادي دارند. با توجه به پایداري و استقرار این گیاه 
در برخي مناطق استان شناسایي عوامل اکولوژیك که در حفظ و توسعه آنها نقش داشته اند، اهمیت زیادي دارد تا 
با شناسایي این عوامل در سایر مناطق مستعد استان و هدایت آن به سوي شرایط ایده آل راه را براي حفظ گیاه در 
عرصه های موجود و توسعه آن در مناطق جدید فراهم آورد. از نظر اکولوژیکي توسعه جنگل هاي بادامچه یکي از 
مهمترین عوامل بازدارنده بروز سیل در مناطق کوهستاني و تخریب اراضي و محصوالت کشاورزي بوده ضمن اینکه 
جمع آوري و فروش بذور بادامچه مي تواند منبع درآمدي براي اهالي منطقه باشد. با بهبود وضعیت پوشش گیاهي به 
خصوص در مناطق مستعد فرسایش آبي در کوهستان ها و اراضي شیبدار، مي توان از فرسایش منبع ارزشمند خاک 
جلوگیري کرده و زمینه را براي تشکیل و افزایش مواد آلي و در نتیجه توسعه پوشش گیاهي و تکامل اکوسیستم 
فراهم آورد. در نتیجه زمینه براي استفاده هاي چند منظوره از منابع آب و خاک یعني جلوگیري از جریان سیل و 
هدر رفتن آب، جلوگیري از فرسایش خاک و تجمع رسوبات در اراضي کشاورزي پایین دست و مدفون شدن خاک 
قابل زراعي و محصوالت کشاورزي در زیر رسوبات، فراهم شدن شرایط براي چرا و تعلیف حیات وحش و درصورت 

مدیریت صحیح و اصولي چراي دام و حتي استفاده اهالي از بذور درختچه ها امکان پذیر خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کوهستانی،  مناطق  در  درختچه ها  تراکم  افزایش  و  بادامچه  استقرار  و  بذر  جوانه زنی  در  موفقیت  افزایش  برای 
کاشت آن در دامنه  ی کوه موفق تر از یال و دره خواهد بود. هر چند درختچه های موجود در دره  از ابعاد بزرگتری 
دارند. از طرفی شیب های جنوبی و شرقی بهترین شرایط را برای توسعه کاشت بادامچه دارند. جهت جغرافیایي به 
عنوان مهمترین عامل در حضور و عملکرد درختچه های بادامچه بیشترین نقش را داشته و پس از آن  شرایط خاک 
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و به خصوص بافت خاک بیشترین نقش را داشت. به طور کلی در مواردي که خاک با بافت متوسط تا سبك همراه با 
سنگریزه داشته باشد، شرایط مناسبی برای جوانه زنی بذر و استقرار و افزایش تراکم درختچه هاي بادامچه خواهد بود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
با توجه به روند رو به افزایش تخریب جنگلها و مراتع که تبعات جبران ناپذیر زیست محیطي و فرسایش خاک 
را به همراه دارد، مدیران و برنامه ریزان منابع طبیعي و حتي سیاسي را به تالش و توجه بیشتر رهنمون کرده است. 
بادامچه به عنوان یکي از گونه هاي درختچه مناسب براي بسیاري از مناطق اکولوژیك بخصوص در استان قم مورد 
آبي کشت  فرسایش  معرض خطر  در  اراضي شیبدار  در  سالها  و  است  بوده  منابع طبیعي  مسئولین  و  مردم  توجه 
مي شود. با اینحال به جهت ماهیت اجراي طرحهاي اجرایي تثبیت بیولوژیك، شناخت عوامل توسعه دهنده و یا 
محدودکننده گونه هاي گیاهي اهمیت بسزایي دارد. اولین گام در انتخاب گونه گیاهي شناخت بستر مناسب براي 

بقاء، رشد، زادآوري و استمرار تولید مي باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تأثير جهت جغرافيايي به عنوان مهمترين عامل در حضور و عملكرد درختچه های بادامچه

تأثير شرايط خاك در حضور و عملكرد درختچه های بادامچه )خاك با بافت متوسط تا سبک همراه با سنگريزه(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: استخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف جنس آویشن در استان مازندران

یافته منتج از پروژه شماره: 86032-8601-09-09-014    مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول : حسن قلیچ نیا                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان:  ابراهیم شریفی عاشورآبادی ، مهدی میرزا، ابوالحسن سالمی، زهرا باهر نیك
h.ghelichnia@areeo.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
جنس آویشن داراي گونه هاي متعدد بوده  و پراکندگي و فراواني در منطقه مدیترانه و غرب آسیا دارند.چهارده 
گونه از آنها در کشور وجود داشته و 4 گونه آن انحصاري ایران مي باشد. گونه هاي آویشن یکي از اقالم مهم صادراتي 
در دنیا بوده و در ایران نیز صادرات ماده خشك آویشن صورت مي گیرد. بنابر این با توجه به وجود بازار صادرات 
مناسب براي ماده خشك و اسانس آویشن و وجود گونه هاي متعدد با پراکنش مناسب در ایران و استان مازندران، 
بررسي و استخراج و تجزیه کمی و کیفی  اسانس گونه های آویشن در رویشگاههای مختلف، گامي موثر در شناسایي 
منابع بالقوه  و استفاده بهینه از آنها جهت رونق بخشیدن به اقتصاد کشور و عدم وابستگي به درآمد حاصله از نفت 
مي باشد. هدف از اجراي این طرح تعیین ترکیبات اسانس گونه های مختلف آویشن در شرایط رویشگاهی متفاوت 
و تشخیص مناطق تیپ و قطب تولید گونه هاي مختلف با توجه به شرایط اقلیمي مساعد جهت تولید و بهره برداري 

مناسب مي باشد.
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:

در این تحقیق رویشگاههایی که از لحاظ میزان و نوع ترکیب اسانس دارای ویژگیهای کمی و کیفی مناسب بودند، 
معرفی گردید. نتایج نشان داد که بیشترین میزان اسانس و ترکیب آن در ارتفاعات 2500-2200 متری از سطح 
دریا می باشد. با توجه به این گونه های مختلف آویشن  در رویشگاه هاي طبیعي به صورت خودرو رشد مي کند و 
اجازه برداشت از آن هم محدود است و عالوه بر آن برداشت مستقیم موجب خسارات جبران ناپذیر به رویشگاههای 
طبیعی می شود. بنابر این با توجه به دستاوردهای این تحقیق می توان به کشت و توسعه گونه های مختلف در مناطق 
مختلف اقدام نمود. ضمن اینکه از رویشگاههای که گونه های آن دارای درصد بیشتری از مواد موثره بخصوص تیمول 

و کارواکرول بودند می توان بذر جمع آوری و در نقاط مساعد کشت نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
استفاده بهینه از ظرفیتهای گونه های مختلف جنس آویشن )چهار گونه در استان مازندران( برای اسانس گیری 
انتقال بذور و کشت  جمع آوری بذور از رویشگاههای طبیعی گونه های مختلف آویشن در مناطق معرفی شده و 
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آن در مناطق معرفی شده  که عالوه بر حفظ ذخایر ژنتیکی در شرایط طبیعی، استفاده از آن را در دیگر عرصه ها 
فراهم می سازد. از برداشت بی رویه  گونه ای آویشن  در رویشگاههای طبیعی بایستی جلوگیری به عمل آید. استفاده 
از ظرفیت بذری گونه های آویشن قره باغی، آویشن تالشی و آویشن کرکدار از رویشگاههای قرار گرفته در ارتفاعات 
255-2200 متر توصیه می شود. رویشگاههای قرار گرفته در ارتفاعات بیشتر از 2500 برای این کار در نظر گرفته شود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

آويشن در رويشگاه طبيعی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: بررسی امکان استقرار برخی گونه های اکالیپتوس در حاشیه دریاچه نمك قم

یافته منتج از پروژه شماره: 84009-8401-04-170000-079-2   مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول : حسین توکلی نکو                                             رتبه علمی : استادیار پژوهش 

مجریان: سودابه علی احمد کروری، محمد حسن عصاره، حسین سردابی، عباس پورمیداني، محمد هادي میرزاپور 
، سیدمهدي ادناني

Tavakolineko@yahoo.com : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
درختان جنس اکالیپتوس به دلیل رشد سریع، ظاهري زیبا و همیشه سبز و استفاده هاي چند منظوره جایگاه 
خاّصي دارند که مطالعه روي سازگاري آنها نسبت به شرایط اکولوژیکي مناطق مختلف از اهمیت زیادي برخوردار 
است. اکالیپتوس به علت داشتن تنوع زیاد گونه اي قادر است با رشد سریع خود، در مدت کوتاهي میزان قابل توجهي 
چوب و سایر محصوالت فرعي تولید نماید. اکالیپتوس عالوه بر تولید چوب صنعتي، به ویژه در تهیه خمیر کاغذ، 
در تولید سایر محصوالت از جمله عسل، مواد دارویي و شیمیایي )اکالیپتول، سینئول وغیره( نقش دارد. با توجه 
به مقاومت برخي از گونه هاي اکالیپتوس به خشکي و شوري و انعطاف پذیري در شرایط متنوع رویشگاهي، اهمیت 
آنها در حفظ آب و خاک بر هیچ کس پوشیده نمي ماند. برخي از گونه هاي اکالیپتوس نیز به علت دارا بودن تاج زیبا 
در فضاي سبز و پارک سازي کاربرد با اهمیتي دارند و تنوع بین گونه اي اکالیپتوس از نظر دامنه سازگاري با شرایط 
مختلف آب و هوایي و خاک و همچنین تفاوت هاي مورفولوژیکي و صفات ظاهري متنوع در بین گونه هاي مختلف آن، 

آشنایي با این گونه درختي همیشه سبز با اهداف چند منظوره را ضروري جلوه گر مي نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برگزاری کارگاه آموزشی در عرصه با حضور کارشناسان و بهره برداران بخش دولتی، تعاونی و خصوصی، بازدید 
میدانی از باغ های گیاهشناسی و طرح های جنگلکاری با استفاده از گونه های مختلف اکالیپتوس و تشریح نتایج طرح 

تحقیقاتی و دستاوردهای آن در خصوص مشاهده اثر کاشت درخت بر کیفیت و کمیت فضای سبز منطقه.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به شرایط آزمایش عنایت به اهدافي که در هر پروژه جنگلکاري و توسعه فضاي سبز دنبال مي گردد، نتایج 
ارزیابی گونه های مورد بررسی نشان داد که  گونه E. rubida  بیشترین نسبت زنده ماني در یکسال تنش گرمایي و 
سرمایي و بیشترین رشد قطري در تابستان سال اول، گونه E. striclandi  بیشترین ارتفاع را پس از سپري شدن 



یافته های قابل ترویج سال 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

223

 E. Caesia بیشترین زنده ماني پس از تنش ناشي از انتقال و کاشت، گونه E. Kingsmillii سرماي زمستان، گونه
بیشترین عملکرد را در اندازه قطر، ارتفاع و زنده ماني پس از دوره رویش تابستان و سال اول در سال اول داشت. 

 عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مزرعه آزمايشي اجراي طرح تحقيقاتي
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: شیوه مدیریت و بهره برداری از توده های شاخه زاد بلوط

یافته منتج از پروژه شماره: 000-0310124000- 80            مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول : حسن جهانبازی گوجانی                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: منوچهر امانی، محمود طالبی و یعقوب ایرانمنش
jahanbazy_hassan@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
درصد قابل توجهی از جنگل های زاگرس دارای فرم شاخه زاد است. بهره برداری از توده های شاخه زاد به-عنوان 
یك روش مدیریتی در جنگل های بلوط از نظر خصوصیات این گونه در تولید جست مورد توجه کارشناسان، مجریان 
و ناظران مناطق جنگلی است. برخی از کارشناسان بر این عقیده اند که باید این توده-ها با مدیریت مناسب و با تنك 
کردن تدریجی به سمت توده های تك پایه و مشابه دانه زاد سوق داده شود. از طرف دیگر در سالیان گذشته و حتی 
از  بهره برداری سنتی  به  مناطق دوردست، مجبور  به ویژه در  زاگرس  رویشی  در حال حاضر، جنگل نشینان منطقه 
توده های شاخه زاد بلوط هستند و با برداشت برخی از جست های هر جست گروه و یا برداشت کامل تمامی جست های 
یك جست گروه، نیاز خود برای گرمایش و سوخت را با چوب این درخت تأمین می کنند.  پرسش اصلی این است 
که اگر هر کدام از این شیوه ها به-عنوان یك روش مدیریتی و بسته به نیاز یك منطقه انتخاب شود، آیا این توده ها 
قابلیت اجرای این روش-ها را دارند یا خیر. بررسی شیوه های مختلف مدیریت این توده ها با هدف تأمین سوخت 

جنگل نشینان و یا سوق دادن توده به سمت جنگل های بلوط تك پایه از ضرورت های اجرای این تحقیق بوده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای بکارگیری این یافته در توده های شاخه زاد بلوط در جنگل های  زاگرس بر اساس مراحل  زیرعمل شود:

گام اول: انتخاب توده شاخه زاد و تهیه نقشه منطقه.
گام دوم: تعیین نوع مدیریت توده شاخه زاد شامل جست گزینی، کنده گزینی و اندوخته گیری به شرح زیر:

جست گزینی: شامل فرآیندی است که در آن هدف تأمین چوب سوخت باشد. برای این منظور، شاخه های قطورتر 
هر جست گروه ساالنه در قطعه مورد نظر برداشت می شوند. این روش به صورت سنتی در حال حاضر توسط مردم 

انجام می شود.
کنده گزینی: در این روش در صورت شیب کم منطقه می توان کلیه جست های یك جست گروه را با هدف تأمین 
چوب سوخت برداشت  کرد. باید دقت شودکه به منظور جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش نفوذپذیری آب در خاک، 

فقط درصدی از جست گروه های یك قطعه برداشت شوند.
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این  برای  استفاده خواهد شد.  این روش  باشداز  پایه  توده تك  به سمت  توده  اگر هدف هدایت  اندوخته گیری: 
منظور، در هر جست گروه یك الی دو جست قطور و آینده دار حفظ شده و بقیه جست ها با هدف رویش بهتر پایه های 

برگزیده قطع می شوند.
نکته: باید توجه داشت که برش بهداشتی و قطع پایه های رنجور، ضعیف، آفت زده، شکسته و بیمار در مدیریت 

روش های ذکر شده همیشه در اولویت است.
گام سوم: تقسیم جنگل به قطعات با مساحت مشخص به طوری که دوره گردش مطابق با نتایج رویش هر کدام از 
تیمارهای مورد نظر باشد، بر اساس نتایج بدست آمده، رویش ارتفاعی در تیمار کنده گزینی، جست گزینی و اندوخته 
گیری طی 10 سال به ترتیب یك متر، 30 سانتی متر و دو متر و رویش قطری نیز به ترتیب 2/1 ، 0/8 و 12/9 

سانتی متر بوده است. 
گام چهارم: مدیریت توده شاخه زاد با روش مورد نظر.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
از  کافی  پایه   اطالعات  داشتن  یا شاخه زاد(  )دانه زاد  توده های جنگلی  مناسب  مدیریت  در  مهم  نکات  از  یکی 
پیامدهای آن نوع مدیریت است. موفقیت و یا شکست یك پروژه جنگل داری بر پایه اطالعات اولیه و دقیق به ویژه در 
ارتباط با  مقدار رویش گونه مورد نظر پس از اجرای مدیرت مورد نظر استوار است. به عنوان مثال اگر هدف اجرای 
مدیریت شاخه زاد بر روی درختان با سنین مختلف باشد و اطالعی در خصوص واکنش آن درخت به جست دهی 
در سنین مختلف نباشد، شکست پروژه اجرایی قطعی است. با توجه به اطالعات ارایه شده در این یافته، در صورت 
مدیریت توده های شاخه زاد به سه روش ذکر شده، اهداف شیوه مدیریت اعمال شده تضمین خواهد شد و از صرف 

هزینه اضافی و پیش بینی زمان نامناسب برای پروژه مدیریت جنگل جلوگیری خواهد شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

درختان بلوط شاخه زاد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: توسعه  و الگوی کشت  پاییزه گونه های مرتعی با خصلت سردسیری در مراتع باالدست کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 87035-09-09-2            مدت اجراي پروژه:  4  سال  
مجری مسئول: محمد علی علیزاده                              رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

alizadeh202003@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 پراکنـش گونـه هـاي مرتعـي بـه عواملـي همچـون طـول و عـرض جغرافیایـي، ارتفـاع از سـطح دریـا، جهـات 
 جغرافیایـي، خـاک، میـزان بارندگـي و درجـه حـرارت ارتبـاط دارد. گیاهـان مناطـق مختلـف جهـت جوانـه زنـي، 
بـه دماهـاي متفـاوت در مراحـل مختلـف رشـد دارنـد. گیاهـان مناطـق  نیـاز  زایشـي   شـروع رشـد رویشـي و 
سردسـیري بخصـوص گندمیـان مرتعـی جهـت زآدآوری نیـاز بـه یـك دوره سـرما در زمـان رشـد دارنـد. گونه های 
 مرتعـی گـراس هـا نظیـر علـف بـاغ )Dactylis glomerata(، علـف پابلنـد )Festuca arundinacea(، علـف بـره

) Poa pratensis (Festuca ovina  و Poa trivialis و.. از گیاهـان خوشـخوراک مرتعـی محسـوب مـی شـوند کـه 
فصـل مناسـب کاشـت آنهـا پاییـز اسـت. ایـن گیاهان پـس از بارندگی هـای پاییـزه جوانه می زنند و رشـد رویشـی 
آنهـا شـروع شـده و بعـد از مدتـی بعلـت شـروع زمسـتان گیاه چه هـای آنهـا  بـه صـورت کرپـه در زیـر بـرف باقـی 
مـی مانـد. پـس از سـپری شـدن دوره سـرمای زمسـتانه در نیمـه اسـفند بـه بعـد رشـد مجدد آنها  شـروع شـده و 
در اوایـل فصـل بهـار شـروع بـه گلدهـی مـی نماینـد. تکمیل شـدن دوره گلدهـی و بذر دهـی آنها منوط بـه گذران 
گیاه چه هـای آنهـا در سـرمای زمسـتان می باشـد لذا کشـت و بذر پاشـی مراتع کشـور در فصـل پاییز و تحـت تاثیر 

قـرار گرفتـن گیاه چـه آنهـا از اهـداف و  اهمیـت این دسـتاورد می باشـد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
این دستاورد با اثر سرما )دمای 4 درجه سلسیوس( روی گیاه چه های جمعیت های چند گونه گراس شامل: علف 
باغ، فستوکای پابلند و.. در مقایسه با گیاه چه های بدون سرما در شرایط طبیعی عرصه موسسات تحقیقات جنگلها و 
مراتع کشور با میانگین بارندگی 257 میلی متر با آب و هوای خشك و سرد استپی با میانگین درجه حرارت ساالنه  
17/2 درجه سلسیوس بدست آمد. لذا موارد قابل توجه و نکات فنی در کشت و بذرپاشی گونه های گراس های با 

خصلت سردسیری در کشت پاییزه مراتع استپی و نیمه استپی شامل موارد ذیل می باشند:
- بذر گیاهان مرتعی بخصوص گراس ها یا از مناطق مستعد در سطح انبوه جمع آوری شوند و یا توسط شرکت 

های تولید بذر با نظارت سازمان جنگلها و مراتع کشور  تکثیر شوند. 
- زمان کشت بذر  در مراتع  کوهستانی نیمه استپی در فصل پاییز انجام گیرد.
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- کشت بذر بصورت مستقیم تك کشتی و یا بصورت مخلوط از گونه های فوق در فصل پاییز انجام گیرد.
- کشت در مراتع نیمه استپی یا دیمزارهای کم بازده با میانگین بارندگی بیشتر از 300 میلی متر در سال انجام شود.

در سال استقرار گیاهچه ها، از برداشت علوفه یا چرای دام خودداری شود تا گیاه بتواند بخوبی مستقر شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه: 
کشت  و بذر پاشی گونه های مرتعی سردسیری در عرصه مراتع در فصل پاییز  باعث شده گیاه چه  ها تحت تاثیر 
سرما در زمستان قرار می گیرند. این پدیده موجب تسریع در عمل گلدهی در اوایل بهار شده و فرایند زآد آوری آنها 
تکمیل شده و در نهایت موجب احیا مراتع گردد. در صورت استفاده از گونه های بکار گرفته شده در این دستاورد که 
منشاء اکثر نمونه های جمع آوری شده مرتعی از عرصه های مراتع باال دست کشور بودند و بذر آنها  از ایستگاه های 
تولید  بذر سازمان جنگل ها و مراتع کشور قابل تهیه هستند، می تواند از مهمترین مزایای بکارگیری این دستاورد 

در عرصه های مراتع کشور محسوب شود.  

عکس/ عکس های شاخص یافته:

شكل 1- گلدان های حاوی نمونه های گياهان مرتعی              شكل 2 انتقال گياه چه  های گونه های مرتعی با سرما و
                              در  گلخانه                                                                 بدون سرما در عرصه موسسه

     شكل 3: : نمونه های گياهی گونه مرتعی فستوكای                  شكل 4: نمونه های گياهی گونه مرتعی علف باغ
          پابلند در حال گل دهی)سمت چپ با سرما،                                در حال گل دهی)سمت راست با سرما ، 

                   سمت راست بدون سرما(                                                          سمت چپ بدون سرما(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: روش هاي تکثیر دو گونه زالزالك بومی ایران از طریق بذر

یافته منتج از پروژه شماره: 85001-7101-05-170000-016-2      مدت اجراي پروژه:4 سال
مجري مسئول: سعیده سادات میرزاده واقفی                                     رتبه علمی: استادیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
زالزالـك گیاهـي اسـت که بیشـتر در مناطق کوهسـتاني وجـود دارد و مقاوم به سـرما، گرما و تنش اسـت، به همین 
علـت مي تـوان آن را بـراي فضـای سـبزمناطق معتـدل و یـا با سـرماي زیاد پیشـنهاد کـرد. میـوه آن در مارماالدها، 
کره هـا، نگهدارنده هـا، ژله هـا و همچنیـن بعنـوان غذاي حیات وحش از جمله پرندگان اسـتفاده مي شـود و اسـتفاده 
از گل و میـوه آن در درمـان بیماریهـاي مختلـف عروقي ذکر شـده اسـت. همچنین از این جنس به عنـوان پایه برای 
پیونـد درختانـی ماننـد به، گالبی و سـیب در اسـتان های مختلف از جمله اصفهان اسـتفاده می شـود. لـذا جوانه زنی 
بـذر آن از نظـر کشـاورزی نیـز مهـم می باشـد. زالزالـك از جمله درختانی اسـت کـه تکثیـر آن از طریق بـذر بهتر و 
کـم هزینـه تر از سـایر روشـها اسـت. بـذر زالزالـك داراي خواب عمیقي اسـت که حتي 2 تا 3 سـال طول مي کشـد 
تـا جوانـه بزنـد. بنابرایـن باالبـردن سـرعت و درصـد جوانـه زنی برای کشـاورز که نیـاز به نهـال آن دارد بسـیار مهم 

می باشـد. زالزالك هـاي مـورد بررسـي در ایـن طـرح از جمله گیاهـان بومي ایران مي باشـند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
الزم به ذکر است که در ابتدا و حتی قبل از قرار دادن در انبار تا زمان کاشت، حتما گوشت میوه باید حذف شود، 
چون خود آن باعث کپك زدن بذرها می شود. برای جوانه زنی بذرها به دو صورت خراش دار و بدون خراش مورد 
بررسي قرار گرفتند. نحوه خراش دهي مکانیکي با استفاده از کاغذ سمباده انجام شد. در تمام مراحل بستر شامل 

گلدان هایي با قطر دهانه 15 سانتي متر حاوی خاک  معمول نهالستان ها بودند. 
در عرصه و در تولیدات که نیاز به خراشدهی بذرها به تعداد زیاد است بهتر است با استفاده از ظروف چوبی و فلزی 
که بر روی محوری متحرک است استفاده شود. جدار داخلی بشکه دارای کاغذ سمباده بوده و یا جسم سختی مانند 

سنگ  ریزه و ماسه درون آن می ریزند. در هنگام کاشت در بستر زمین بهتر است روی آن کاه ریخته شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق، بهترین تیمارها براي خواب شکني بذر زالزالك بدون در نظرگرفتن 

گونه دو روش است:
- روش " آب روان و تناوب دما": قرار دادن بذرها در آب روان به مدت 24 ساعت درون پارچه ای کتانی )در نهر 
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روان یا زیر شیر آب(، سپس سه ماه گرمادهي )C° 18( )یا بعبارتی گرمای تابستان و اوائل پائیز(، به دنبال آن چهار 
و نیم ماه سرما دهي )C°  4( )سرمای زمستان( در گلدان و یا کاشت مستقیم در خاک. 

- روش "کاشتن بذرها در هواي آزاد در اوایل تابستان": بستر خاک معمولي استریل شده در گلدان )بذرها از 
زمان برداشت تا زمان شروع کاشت در دماي 4±0 نگهداري شود(. سبز شدن بذرها در بهار سال دوم، بعبارتی نه ماه 

پس از کاشت.
برای هر دو گونه، باالترین میزان جوانه زني و سبز شدن در روش کاشتن بذرها در هواي آزاد در اوایل تابستان و 
استفاده از آب روان و تناوب دما، بر روی بذرهای خراش داده شده با 52 درصد جوانه زني مي باشد که نشان دهنده 

موفقیت این روشها است.  
در این روش ها هم عوامل فیزیکی )پوسته سخت بذر( را با خراش دادن و آب روان می توان حذف نمود و هم با 
روش های گرمادهی و سرمادهی به تنظیم هورمونی آن کمك کرد. با توجه به اینکه این دو روش قابل اجرا در سطح 
وسیع می باشند، بنابراین قابل توصیه برای کشاورزان هستند. با همان روش کاشت در گلدان می توان در مزرعه نیز 

کشت نمود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تيمارها و نهالستان حاصل از جوانه دار كردن بذر زالزالک
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: سطح برگ، شاخصی برای ارزیابی فعالیت های حیاتی درختان

یافته منتج از پروژه شماره: 42185                        مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول : پریسا پناهی                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: رحمان آزادی، مهدی پورهاشمی، مریم حسنی نژاد، حسین نیك چهره
  panahi@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شاخص سطح برگ به عنوان یك متغیر کلیدي در فرآیندهاي زیستی گیاهان محسوب مي شود، زیرا سطح اصلي 
تبادل ماده و انرژي بین تاج درختان و اتمسفر است. بنابراین محاسبه این شاخص کاربرد زیادی در علوم مختلف 
جنگل دارد. نقش و اهمیت این شاخص در ارتباط و وابستگي آن با بسیاري از فرآیندهاي عالم گیاهی نظیر فتوسنتز، 
دانش  در  امروزه  مي شود.  آشکار  اتمسفر  و  گیاهان  بین  انرژي  تبادل  و ضریب  اولیه  خالص  تولید  تعرق،  و  تبخیر 

بوم شناسی جنگل استفاده از این شاخص برای موارد فوق بسیار کاربرد دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
از تاج آن ها  انتخاب شده و برگ های بخشی  از هر گونه تعدادی درخت  ابتدا  یافته در عرصه  این  برای اجرای 
جمع آوری می  شود. برگ ها پس از خشك شدن در آزمایشگاه، وزن می شوند تا وزن خشك برگ کل درخت به دست 
آید. سپس از هر گونه 100 عدد برگ از  قسمت هاي مختلف تاج جمع آوري شده و سطح برگ آنها با استفاده از 
دستگاه سطح برگ سنج اندازه گیري می شود. وزن خشك آن ها نیز مشخص شده و با محاسبه نسبت سطح برگ به 
وزن خشك آن، سطح ویژه برگ محاسبه می شود. با در اختیار داشتن وزن خشك برگ هر درخت، شاخص سطح 

برگ درخت محاسبه می شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
شاخص سطح برگ هشت گونه درختی ممرز، بلندمازو، پلت، برودار، مازودار، وي ول، بنه و پده در باغ گیاه شناسی 
ملی ایران به ترتیب 6/41، 4/16، 5/28، 3/32، 5/16، 4/53، 5/25 و 3/12 به دست آمد. با استفاده از این اعداد و 
اندازه درخت متوسط برای هر گونه، می توان شاخص سطح برگ گونه های مذکور را برای کل باغ محاسبه کرد. مشابه 
فرآیند فوق در عرصه های طبیعی )درختان کاشته شده در فضاهای سبز شهری، درختان جنگلی و غیره( کشور 
نیز قابل اجراست. با محاسبه این شاخص می توان زمینه را برای انجام مطالعات بیشتر در مورد سایر شاخص های 

بوم شناسی درختان از قبیل رقابت و تولید فراهم کرد.  
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1- جمع آوری برگ درختان در باغ گياه شناسی ملی ايران

شكل 2- اندازه گيری سطح برگ با استفاده از دستگاه سطح برگ سنج در آزمايشگاه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: زمان مناسب ورود و خروج دام در مراتع استان چهارمحال و بختیاری )منطقه کوهرنگ(

یافته منتج از پروژه شماره: 85002-8501-02-170000-100-4       مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری  مسئول: حمزه علی شیرمردی                                             رتبه علمي: محقق

مجریان: حسین محمدی نجف آبادی، علی احسانی
Shirmardi1355@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از مشکالت عمده مراتع ایران، عدم مدیریت چرایی بوده که نهایتاً منجر به بهره برداری غیر اصولی و نابهنگام از 
علوفه طبیعی مراتع و همچنین چرای بیش از ظرفیت می شود. براین اساس قسمت اعظم مراتع کشور دارای سیر 
قهقرایی بوده و از نظر وضعیت در زمره مراتع متوسط تا فقیر و خیلی فقیر محسوب می شود. آمادگی مرتع ایجاب 
می کند که به گیاهان فرصت داده شود تا مواد غذایی الزم را برای رشد بعدی خود ذخیره نمایند. عدم رعایت این 
امر موجب تقلیل تدریجی قدرت تولید و زادآوری گیاهان و باالخره نابودی کامل آنها می گردد. یکی از راه حل های 
مناسب برای تشخیص زمان بهره برداری از مراتع، استفاده از مطالعه فنولوژی، شناخت و بررسی تاریخ بروز پدیده 
های زیستی مختلف در گیاهان است. بر همین اساس، مطالعه فنولوژي گونه ها از مهمترین مباحث بوم شناسي 
محسوب مي شود که باید مد نظر قرار گیرد. گونه هاي گیاهي داراي مراحل فنولوژی متفاوتي مي باشد. بنابراین هر 
یك از گونه ها در زماني خاصي از دوره رویش آماده چرا بوده و در زمان خاصي نیز باید چرا ي آن قطع شود. گذشته 
از آن خاک مرتع نیز در زمان هاي معیني آمادگي ورود دام به مرتع را دارد. جهت تشخیص آمادگي مرتع براي 
ورود دام جمع آوري داده هایي از فنولوژي گیاهان و خاک مرتع الزم است. اطالعات مربوط به رطوبت خاک، مراحل 
فنولوژي و اندازه  گیري ارتفاع کل گیاه الزم است مد نظر قرار گیرد. جهت تعیین زمان مناسب خروج دام از مرتع از 
روش ارزیابي در صد بهره برداري شده از گونه هاي اصلي مرتع و مقایسه آن با حد بهره برداري مجاز آنها استفاده 
مي شود. اطالعاتی از جمله سالمت گیاه، شرایط آب و هوایی )بارندگي ماهها، سال ها و همچنین دماي ماههاي فصل 
رویش سال ها(، خاک )جنس ودرجه حاصلخیزي خاک(، ماههاي فصل چرا، درجه وضعیت مرتع، درجه فرسایش 
خاک تأثیر بسیار زیادی در آمادگی چرای گونه های گیاهی و خاک مرتع دارند. بدون شناخت این خصوصیات در 
یك مرتع، تعیین فصل چرا و مدیریت چرا و دام مقدور نمي باشد. علیرغم وجود اطالعات کلي در مورد فصل رویش و 
چرا، هنوز کار مدوني در این رابطه صورت نگرفته است. شروع طرح بزرگ و محوري تعادل دام و مرتع )یکي از چهار 
طرح محوري وزارت متبوع( و مسئولیت مستقیم مؤسسه تحقیقات در آن و احساس خأل اطالعاتي در رابطه با فصل 
چرا، ضرورت انجام چنین تحقیقي را دو چندان مي کند. با انجام این بررسي، امکان تجدید نظر در برنامه مدیریت 
چراي مراتع مناطق داراي پوشش گیاهي مشابه فراهم مي شود. ورود بموقع دام به مرتع و خروج به هنگام آن از مرتع 

موجب بهره برداري و بهبود وضعیت مرتع مي شود.
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دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
جهت تشخیص آمادگي مرتع براي ورود دام جمع آوري داده هایي از فنولوژي گیاهان و خاک مرتع الزم است. بدین 
منظور ابتدا لیستي از گیاهان مهم  مرتعي در سایت تهیه شد. سپس با بررسی های صحرایی و مشورت با کارشناسان 
بخش اجرا و دامداران منطقه چهار گونه مهم منطقه تعیین و سپس از هرگونه  10 پایه انتخاب گردید. اطالعات مربوط 
به مراحل فنولوژي )آغاز و خاتمه مرحله رویشی، آغاز و خاتمه مرحله گلدهي)متوسط(، ظهور ساقه هاي گل و خوشه 
گل در مورد گندمیان و در فورب ها و بوته اي ها ظهور جوانه هاي گل، آغاز و خاتمه مرحله رسیدن بذر( و ارتفاع کل 
گیاه براي هر پایه در مقاطع زماني 7 روزه در مرحله رویشي و 15 روزه در مرحله زایشي اندازه  گیري و در فرم ویژه 
اي ثبت گردید. رطوبت خاک نیز به صورت ظاهري ارزیابي شد. بدین ترتیب که گاورو شدن سطح خاک معیار ورود 
دام در مرتع بوده و آن حالتي از خاک است که در صورت حرکت انسان گل به کفش نچسبد و در صورت ورود دام 
جاي پاي خیلي مشخصي از آن برجاي نماند. براي تعین این مهم از ابتداي فصل رویش به فاصله زماني 7 روز یکبار 
از عرصه بازدید به عمل آمد و اطالعات در فرمهایی که بدین منظور تهیه شده بود، ثبت گردید. جهت تعیین زمان 

مناسب خروج دام از مرتع موارد زیر مد نظر قرار گرفت: 
- درصد بهره برداري شده از گونه هاي اصلي مرتع و مقایسه آن با حد بهره برداري مجاز آنها )حد بهره برداري 

مجاز گونه ها درقالب طرح جداگانه اي بررسي مي شود(
- براي تعیین درصد بهره برداري گونه ها در ماههاي مختلف از روش برداشت داخل و خارج قفس هاي زوجي 

استفاده شد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با بررسي مراحل فنولوژي چهار گونه مهم در منطقه کرسنك، بازدیدهاي صحرایي از خاک منطقه و نتایج بدست 
آمده از این بررسي ها بهترین زمان ورود دام به مرتع در منطقه مورد مطالعه و مراتع مشابه 15 اردیبهشت تا اول 
خرداد می باشد. البته اگر از جنبه کیفیت علوفه بخواهیم زمان مناسب ورود دام را مورد بحث قرار دهیم شاید اول 
خرداد زمان مناسبی برای ورود دام به مرتع نباشد. اگر شرایط آب و هوایی سالهای آینده مثل 4 سال زمان اجرای 
تا از خشك شدن و تبدیل علوفه به الشبرگ  اردیبهشت دام وارد مرتع گردد  طرح باشد، پیشنهاد می گردد 15 
جلوگیری شود. در این تاریخ اکثر گونه های خوب و خوشخوراک منطقه در مرحله گلدهی بسر می برند و آمادگی 
چرا را دارند. پیشنهاد می گردد چراي دام از منطقه را بر مبناي آمادگي چراي دو گونه Bromus tomentellus به 
نمایندگی از سایر گراسهای موجود در منطقه )چون زمان رویش و خوشه دهی سایر گراسهای مهم منطقه مانند 
Agropyron repens، Agropyron intermedium و گونه های جنس Stipa با زمان رویش و خوشه دهی این گونه 
تقریباً در زمان مشابهی صورت می گیرد( و Astragalus effusus به نمایندگی از سایر لگوم های علوفه ای موجود 
 Astragalus curvirosteris، Astragalus brachystachys، Trigonella و Astragalus ovinus در منطقه )مانند
elliptica( قرار داد چون زمان رویش اکثر گونه هاي خوشخوراک منطقه با این گونه ها یکسان است. بر اساس نتایج 
 Bromus حاصله از این طرح زمان خروج دام از مرتع را می بایست بر مبنای 75 درصد بهره برداری از گونه های
tomentellus و Astragalus effusus قرار داد تا از هدررفت علوفه جلوگیری شود. استفاده از نتایج این یافته می تواند 

کمك بسیار شایانی به حفظ و بهره برداری اصولی از مراتع منطقه مورد مطالعه و مراتع مشابه آن شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از منطقه مورد مطالعه و خاك مرطوب مرتع در فرودين ماه

 Astragalus effusus مرحله گلدهی كامل گياه  Thymus daenensis مرحله رشد رويشی گياه 
Bromus tomentellus مرحله خوشه دهی كامل گياه

نمايی از زادآوری پوشش گياهی منطقه مورد مطالعه در اثر رعايت نمودن فصل چرا
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی ژنوتیپ های برتر آویشن از نظر کمی و کیفی در خراسان

یافته منتج از پروژه های شماره: 86021-8601-09-09-014         مدت اجراي پروژه: 5/5  سال
مجری مسئول: عباس صفرنژاد                                                    رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

sebre14@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
آویشن).Thymus sp(یکی از گیاهان مهم دارویی است که در صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و آرایشی کاربرد 
دارد. افزایش جمعیت و نیاز مبرم صنایع داروسازي به گیاهان دارویي به عنوان مواد اولیه تولید دارو، ناتواني در تولید 
مصنوعي پاره اي از داروهاي حیاتي توسط صنایع داروسازي و همچنین اهمیت مواد موثره گیاهان دارویي در صنایع 
غذایي، آرایشي و بهداشتي باعث شده که توجه و تحقیق پیرامون این دسته گیاهان از نقطه نظر کشت، تولید و مصرف 
از اهمیت خاصي برخوردار باشد. در این طرح  به بررسی خصوصیات مورفولوژیکی 69 نمونه  آویشن که از بانك ژن 
منابع طبیعی ایران در اختیارمان گذاشته شده بود پرداخته شد. نمونه ها در قالب طرح کامال تصادفي، مورد ارزیابي 
قرار گرفتند و صفات تعداد روز تا 2، 4، 6 و 8 برگی، ارتفاع بوته، بزرگترین سطح تاج پوشش،کوچکترین سطح تاج 
پوشش، سطح تاج پوشش، تعداد ساقه در بوته، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، تعداد روز تا اولین آثار گلدهی، 
استحصال  شدند. جهت  اندازه گیري  اسانس  مقدار  و  عملکرد خشك  تر،  عملکرد  گلدهی،  درصد   50 تا  روز  تعداد 
ترکیبات موجود، اسانس ها به کمك دستگاه های گازکروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی مجهز به طیف سنج  

جرمی تجزیه و شناسایی شدند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تنوع ژنتیکی 69 نمونه آویشن  بر پایه صفات مورفولوژیکی بررسی شد. در نهایت و پس از بررسی و مقایسه 
 T. Lancifolius ، میانگین ها و انتخاب نمونه های برتر مشخص شد که بیشترین عملکرد در نمونه هایی از گونه های
 T. daenensis، T. fedchenkoi، T. kotchyanus،  pubescense  T.، T. transcaspicus ،  T. transcaucaspicus،

T. migricus  و T. vulgaris بودند که برای کشت در استان خراسان نوصیه می شوند.
 T. lancifolius گونه   در  اسانس  وزن  بیشترین   ،)1,964(  T. lancifolius گونه  در   اسانس  حجم  بیشترین 
اسانس در گونه بیشترین درصد حجمی  و   )2,9202(  T. daenensis وزنی در گونه  بیشترین درصد   ،  )1,4763( 

 T. daenensis )3,3724( بود که در کشت بایستی مدنظر باشد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
در  برای کشت  توصیه  قابل  فوق  آویشن  ژنوتیپ های  بیوشیمیایی  و  مورفولوژی   مطالعه خصوصیات  اساس  بر 
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خراسان می باشد. ژنوتیپ های فوق که از لحاظ عملکرد کمی و کیفی جهت کشت انبوه شناسایی گردیده اند می 
تواند عملکرد کمی و کیفی محصول را افزایش دهد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

گلدان های آويشن  در گلخانه

)Thymus spp.( دو نمونه از آويشن های مستقر در مزرعه



یافته های قابل ترویج سال 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

237

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:  معرفی گونه های مناسب از آویشن های بومی کشور برای کشت در شرایط اقلیمي مختلف کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 86032-8601-09-09-014        مدت اجرا: 4 سال 
مجری مسئول: مهدی میرزا                                              رتبه علمی: استاد پژوهش 

mirza@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
جنس تیموس .Thymus L در برگیرنده 215 گونه علفي چند ساله و بوته اي است. منطقه مدیترانه به عنوان 
 T. caramanicus، مرکز این جنس معرفي شده است. در فلور ایران چهارده گونه از این جنس گزارش شده است که
به دلیل دگرگشني،  ایران محسوب مي شوند.  اندمیك  از گونه هاي   T. trautvetteri و   T. daenensis ، T.persicus
هیبریداسیون در جنس Thymus بسیار معمول است و در جایي که دو گونه یا بیشتر در کنار هم رشد مي کند، بین 
آن ها هیبریداسیون صورت مي گیرد. در نتیجه تنوع مورفولوژیکي باالیي در میان جمعیت هاي گونه هاي آویشن  به 
چشم مي خورد. با توجه به وجود تنوع در میان گونه هاي آویشن، بررسي خصوصیات مورفولوژیك و شیمیایي تعیین 
کننده عملکرد گیاه و اسانس از جمله روش هاي مناسب براي دستیابي به معیارهاي انتخاب در جهت بهبود عملکرد 

واصالح و معرفي ارقام تجاري مي باشد.
این تحقیق به منظور اهلی کردن گونه های بومی و انحصاری آویشن در ایران و معرفي گونه یا گونه هاي سازگار 
آویشن با کمیت و کیفیت مناسب از مواد موثره در شرایط اقلیمي مختلف کشور براي کشت و بهره برداري انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور بررسي فیتوشیمیایي اسانس گونه هاي مختلف آویشن کاشته شده و رشد یافته در رویشگاه هاي آویشن 
ایران، پروژه در قالب دو آزمایش مختلف انجام پذیرفت. در آزمایش اول، 75 اکسشن از گونه هاي مختلف آویشن در 
مزرعه تحقیقاتي استان هاي مجري طرح شامل آذربایجان  شرقی، اردبیل، اصفهان، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، 
فارس، قم، گلستان، مرکزی، همند و آبسرد، همدان، یزد و باغ گیاهشناسی درکشور کاشته شدند. در آزمایش دوم 
سایت هاي رویشگاه هاي آویشن در 6 استان شامل استان های آذربایجان  شرقی، خراسان رضوی، کردستان، لرستان، 
فارس و مازتدران شناسایي شد و جمع آوري گونه هاي آویشن از این سایت ها انجام گرفت. گیاهان جمع آوري شده 
در مرحله 50 درصد گلدهي پس از حمل به آزمایشگاه درسایه خشك شده و آسیاب شدند، استخراج اسانس از تمامي 
اکسشن ها به روش تقطیر با آب به وسیله دستگاه طرح کلونجر )فارماکوپه بریتانیا( براي مدت سه ساعت انجام گرفت. 
اسانس هاي بدست آمده با استفاده از دستگاه هاي گازکروماتوگرافي GC و گاز کروماتوگرافي متصل به طیف سنجي 
جرمي GC/MS آنالیز و ترکیب هاي شیمیایي آنها شناسایي شدند. با مقایسه نتایج حاصله و تغییرات بازده و ترکیب 

اسانس ها در سالهای متوالی، بهترین کمیت و کیفیت اسانس تولیدی مشخص شد.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
بازده اسانس سرشاخه  باالترین  این مطالعه که در استانهاي مختلف اجرا گردید نشان داد که  از  نتایج حاصل 
 T. گلدار اکسشن هاي مورد مطالعه در نمونه هاي کشت شده در استان گلستان بر حسب وزن خشك متعلق به گونه
fedtschenkoi با منشا آذربایجان غربي به میزان 4/52 درصد ، باالترین بازده اسانس سرشاخه گلدار اکسشن هاي 
مورد مطالعه در نمونه هاي رویشگاهي در استان فارس بر حسب وزن خشك متعلق به گونه T. daenensis با منشا 
مشکان- نیریز به میزان 6/67 درصد بود. بیشترین ترکیب تیمول مربوط به گونه غیر بومی T.vulgaris  با 94/09 
درصد که در استان  اصفهان کاشته شده بود، ترکیب کارواکرول مربوط به گونه T. transcaspicus با منشا استان 
گونه به  مربوط  درصد   77 با  ژرانیول  بود،  شده  کشت  شرقي  آذربایجان  استان  در  که  درصد   83/49 با   خراسان 
 T. kotschyanus  با منشا استان کردستان که در استان یزد کشت شده بود. در گونه هاي رویشگاه، بیشترین ترکیب 
تیمول مربوط به گونه T. transcaspicus از رویشگاه هزار مسجد )الین(1 استان خراسان رضوي با 82/4 درصد، 
بیشترین ترکیب کارواکرول مربوط به گونه  T. pubescens  از رویشگاه رینه استان مازندران با 85/36 و ژرانیول با 

61/64 درصد مربوط به گونه T. fedtschenkoi از رویشگاه کبود چشمه از استان مازندران بودند.
تحقیقات انجام گرفته در استان هاي اجرای طرح نشان داد که دراستان آذربایجان شرقي اکسشن هاي 26، 6، 52، 
33، 71؛ در استان اردبیل اکسشن هاي 47، 74، 38، 44، 16؛ در استان اصفهان 65، 39، 64، 3، 34؛ در استان 
خراسان رضوي اکسشن هاي 6، 1، 71، 66، 34ریا؛ استان زنجان 42، 73، 19؛ استان سمنان 55، 44، 57، 35، 71؛ 
استان فارس 48، 28، 60، 22، 46؛ استان قم 18، 50، 7، 17، 34؛ استان گلستان 54، 55، 72، 13، 71؛ استان 
مرکزي 41، 68، 66، 2، 39؛ استان همند و آبسرد 55، 25، 35، 75؛ استان همدان 22، 28، 68، 66، 61؛ استان یزد 
69، 21، 72، 35، 71 و باغ گیاهشناسي 21، 26، 67، 72، 66، 34 داراي ویژگیهاي خاصي در رابطه با در صد اسانس 
و نوع و در صد ترکیب هاي شیمیایي مي باشند که بسیار قابل توجه اند. به همین منظور، بهتر است که در طرح و یا 
طرح هایي جداگانه جهت تٌاید داده هاي به دست آمده مجددا در استان هاي ذکر شده کشت شوند و ویژگي هاي کمي 

و کیفي آنها بررسي و با مطالعات حاضر مقایسه شوند. 
 T.- گونه رود؛  کمر  و  )قلعه جوشین(  رزقان  کبود چشمه،  رویشگاههاي هفت سله،  از   T. fedtschenkoi گونه 
از رویشگاههاي نیك، رزقان )قلعه   T. pubescens از رویشگاههاي مرند )میشو( و کلیبر )آینالو(؛ گونه  migricus
از رویشگاههاي   T. trautvetteri ؛ گونه  از رویشگاههاي کلیبر )دوقرون(   T. kotschyanus جوشین( و رینه؛ گونه 
کلیبر )دوقرون(، کنگلو؛  گونه T. transcaucasicus از رویشگاههاي کلیبر )دوقرون( و توکل باغ؛ گونه T. fallax از 
رویشگاههاي میانه، گردنه سر و قروه؛ گونه T.transcaspicus از رویشگاه هزار مسجد الین؛ گونه T. daenensis از 
رویشگاههاي قروه، الیزنگان داراب؛ گونه T. lancifolius از رویشگاه کوپان-بوانات و T. eriocalyx از رویشگاه خرم 
آباد-ریمله و گونه T. caucasicus sub sp grossheimii  از رویشگاه دریوک و اسپرز مجددا از نظر ویژگي هاي کمي 

و کیفي اسانس آنها بررسي و در مزرعه به منظور حفظ ذخایر ژنتیکي کشت شوند. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: دستورالعمل پایش و ارزیابی مراتع مناطق استپی و نیمه استپی

یافته منتج از پروژه شماره: 0778- 0310228000         مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول: سیدمهدی ادنانی                                      رتبه علمی : مربی پژوهش 

 مجریان: حسین ارزانی، حسین بشری ، عباس پورمیدانی، ابوالفضل خلیل پور، ابوالفضل رحمتی زاده، 
حسین باقری، مرتضی اکبرزاده، صالح آرخی

mehdiadnani@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نحوه بهره برداري بي رویه و عدم رعایت اصول علمي در مدیریت عرصه هاي مرتعي، پوشش گیاهي و خاک را 
بشدت تحت تأثیر خود قرار داده است. این روند رو به تزاید تخریب، ایجاد یك سیستم مدیریت پایدار و منطقي در 
حفاظت و بهره برداري از این اکوسیستم هاي شکننده را ایجاب مي نماید. پر واضح است مدیریت هیچ منبعي بدون 
شناخت عمیق و علمي از آن میسر نیست. با توجه به امکان تغییرات مراتع از لحاظ پوشش تاجي، ترکیب گیاهي، 
میزان تولید، وضعیت، ظرفیت، گرایش و همچنین جایگاه مراتع در اقتصاد کشور و نقش آن در حفاظت آب و خاک، 
مدیریت دقیق و اصولي این عرصه ها بسیار حائز اهمیت است. بمنظور ارزیابي مراتع استان قم هشت سایت در منطقه 
استپي و دو سایت در منطقه نیمه استپي استان انتخاب و تراکم، درصد تاج پوشش، تولید و وضعیت مرتع ارزیابي 

گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج طرح  تشریح  منظور  به  پیشرو  مرتعداران  و  منابع طبیعی  کارشناسان  با حضور  آموزشی  کارگاه  برگزاری 
تحقیقاتی و دستاوردهای آن در خصوص استفاده از روشهاي علمي در ارزیابي مراتع توسط کارشناسان، رعایت دقت و 
صحت در اندازه گیري فاکتورهاي مورد بررسي در ارزیابي مراتع، تعیین زمان مناسب جهت ارزیابي مرتع و نیز تعیین 

گونه هاي مورد استفاده دام با استفاده از دانش بومي دامداران بمنظور تعیین اندازه دقیق ظرفیت مرتع.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با استفاده از نتایج این طرح مي توان ظرفیت دقیق چرایي مراتع هر منطقه را با دقت و صحت باال و با توجه 
نظرات  یا تصحیص  و  اصالح  باعث  نتایج  این  نمود.  برآورد  متفاوت   اقلیمي  و شرایط  مرتع  به وضعیتهاي مختلف 
کارشناسان بخش اجرا  در تعیین ظرفیت واقعي مراتع در سالهاي مختلف و نیز سرعت و دقت بیشتر دراین برآوردها 

مي گردد که منجر به جلوگیري از ورود دام بیش از حد به مرتع و تخریب پوشش گیاهي وخاک خواهد شد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

استقرار قفس جهت جلوگيری از چرای دام به منظور برآورد توليد مرتع )1377(

ثبت اطالعات مربوط به پوشش گياهی منطقه استپی )1380(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
)Gelidiella acerosa) عنوان: نیازهای اکولوژیك جلبك قرمز و آگاروفیت گلیدیال آسروزا

یافته منتج از پروژه شماره:90/638                          مدت اجراي: 3 سال 
مجری مسئول : رضا ربیعی                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: جلوه سهرابی پور ،  یونس عصری 
r.rabiei6746@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
و  اقتصادی  قرمز  های  جلبك  گروه  از   Gelidiales خانواده  به  متعلق   Gelidella acerosa قرمز  جلبك 
آگاروفیت دنیا می باشد که پراکنش جهانی آن در آبهای گرم دریایی است. این گونه بواسطه محتوای کلوئیدی آگار 
دارای ارزش و اهمیت اقتصادی فراوانی در صنایع مختلف دارویی، پزشکی، غذایی و آزمایشگاهی بوده و بعنوان یکی 
از منابع استخراج آگار محسوب شده و در برخی از کشورها مورد کشت و پرورش قرار می گیرد.. این گونه با توجه 
به سطح پراکنش آن در اکثر سواحل جزر و مدی استانهای جنوبی و قابلیت رشد آن در ماههای گرم سال می تواند 
گزینه ای مناسب برای کشت و پرورش در ماههای گرم باشد. لذا ضروری است برخی از خصوصیات اکولوژیك گونه 
مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد تا اطالعات حاصل در پروژه های کشت و پرورش مورد استفاده بهره برداران قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با عوامل اکولوژیك به مدت دو سال  ارتباط آنها  پارامترهاي رویشي مربوط به گونه و  در این تحقیق وضعیت 
بررسی شد. در این مدت پس از تعیین دامنه پراکنش گونه در سواحل جزر و مدی استان هرمزگان، با استفاده از 
روش ترانسکت – کوادرات در دو محل از سواحل جزر و مدی جزیره قشم، برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه 
شامل درصد پوشش، درجه حضور ، فرکانس، میزان تولید و عمق رویش گونه در فصل رشد گونه اندازه گیری شد. 

ناحیه  میانگین درصد پوشش گونه در محل های مورد مطالعه در بخش های مختلف  نتایج حاصل  اساس  بر 
بین جزر و مدی و در اعماق مختلف آب اختالف معنی داری نشان می دهد. بیشترین درصد پوشش، درجه حضور، 
فرکانس و میزان تولید گونه در حد فاصل بخش پایینی و بخش میانی ساحل جزر و مدی مشاهده می شود. لذا کشت 
این گونه باید در ساحل جزر و مدی واقع در حد فاصل جزر حداکثر و جزر حداقل آب صورت گیرد. بیشترین درصد 
پوشش، درجه حضور، فرکانس و میزان تولید گونه در شرایط طبیعی در تابستان بویژه تیرماه درآبگیرهای سنگی بر 
روی بستر های سخت و متخلخل با شیب حدود 0/7 تا 1 درصد مشاهده می شود. بطوری که اجتماع متراکم و فشرده 
این گونه در بخش های میانی ساحل ایجاد کمربند قهوه ای مایل به زرد در فصل تابستان می کند. لذا زمان مناسب 
برای کشت گونه از اوایل بهار تا اواسط پائیز می باشد و این گونه در ماههای سرد زمستان رشد بسیار کمی دارد. این 
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گونه در کلیه سواحل جزر و مدی با بسترهای سنگی – مرجانی استان هرمزگان پراکنش داشته و عمق رویش آن 
نسبتا وسیع بوده و از بخش های کم عمق ساحلی شروع و تا بخش های عمقی تر ساحل جزرومدی گسترش می 
یابد. برخالف سایر گونه های جلبکی که در سواحل ماسه ای پرورش داده می شوند این گونه می تواند در سواحل با 

بستر سخت از طرق بستن قطعات رویشی گیاه والد بر روی قطعات سنگی کشت و پرورش گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
گونه جلبکی مورد نظر ازگونه های بومی اقتصادی و آگاروفیت آبهای خلیج فارس می باشدکه با توجه به وسیع 
بودن سطح پراکنش آن در اکثر سواحل جزر و مدی استانهای جنوبی و قابلیت رشد آن در ماههای گرم سال می تواند 
گزینه بسیار مناسب برای کشت و پرورش در ماههای گرم در سواحل جزرومدی باشد. با استفاده از نتایج حاصل از 
این تحقیق اطالعات پایه ای و اساسی برای کشت این گونه فراهم شده است که این اطالعات می تواند کمك شایانی 
برای کشت گونه در سواحل جزرومدی باشد. در حال حاضر در هندوستان این گونه با هدف تولید آگار در سواحل 
جزر و مدی به روش جنسی و نیز به روش غیر جنسی با استفاده از قطعات رویشی گیاه والد کشت می شوند. با توجه 

به بومی بودن گونه کشت آن در سواحل جزر و مدی می تواند از لحاظ زیست محیطی مطمئن می باشد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

اجتماعی از رويش های  G. acerosa بر سطح ديواره حوضچه های سنگی در سواحل بين جزر و مدی

اجتماع رنگی  G. acerosa و باالنوس ها در سواحل بين جزر و مدی
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انشعابات هوايی G. acerosa به همراه سيستم خزنده

G. acerosa انشعابات شانه ای متصل شده به بستر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: اسانس گیاه مورخوش در رویشگاههای طبیعی و شرایط مزرعه

یافته منتج از پروژه شماره:39263                      مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول : محمدامین سلطانی پور                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

masoltanipoor@yahoo.com: آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مورخوش )Zhumeria majdae( گونه اندمیك و انحصاری استان هرمزگان است که از زمانهاي قدیم به صورت 
سنتي در درمان ناراحتیهایي چون اسهال، نفخ، دل درد، ترشی و سوزش معده، سردرد، سرماخوردگی، التیام زخم و 
بعنوان خنکی مصرف مي شود. به منظور بررسي تغییرات کمي و کیفي اسانس گونه فوق در مزرعه و رویشگاه، این 

بررسی انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
گونه در دو منطقه حاجی آباد و سرچاهان کاشته شد. در سال سوم سرشاخه هاي گلدارگیاه از مزارع حاجی آباد 
و سرچاهان و همزمان از ارتفاعات850 متر رشته کوه گنو جمع آوري شدند. اسانس نمونه ها به روش تقطیر با آب 
استخراج شد و بازده اسانس در مزارع حاجی اباد، سرچاهان و رویشگاه به ترتیب 3/2، 5/2 و 2/1 درصد بود. تجزیه و 
 GC شناسایي ترکیبهاي تشکیل دهنده اسانس گیاهان مربوط به رویشگاه و دو منطقه کشت به وسیله دستگاههاي

و GC/MS صورت پذیرفت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
اباد، سرچاهان و رویشگاه کوه گنو به ترتیب 17، 22  تعداد ترکیب های موجود در محصول در مزارع حاجی 
و 14 بود. لینالول )55/1 درصد(، کامفور )26/2 درصد(، لیمونن )3/4 درصد(، کامفن )2/6 درصد( و برنئول )1/7 
درصد( عمده ترین ترکیبهاي موجود در Zhumeria majdae در رویشگاه بودند. لینالول )60/4 درصد(، کامفور )26/5 
 Zhumeria درصد(، ژرانیول )2/1 درصد(، برنئول )2/1 درصد( و لیمونن )1/3 درصد(عمده ترین ترکیبهاي موجود در
majdae در مزرعه سرچاهان بودند. لینالول )59 درصد(، کامفور )23/7 درصد(، لیمونن )4/5 درصد(، برنئول )2/7 
با  درصد( وکامفن )2/7 درصد(عمده ترین ترکیبهاي موجود در Zhumeria majdae در مزرعه حاجی آباد بودند. 
توجه به بهبود شرایط رویشی گونه در مزرعه از نظر خاک، آبیاری و مراقبت که باالبودن میزان اسانس، تعداد و درصد 

ترکیبها را بهمراه داشت، برنامه ریزی برای کاشت گونه در مزرعه توصیه می شود.  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:توصیه های الزم جهت کاشت گونه های گیاهی برای اصالح و احیاء مراتع مناطق استپي زرند ساوه در 

استان مرکزي 
یافته منتج از پروژه شماره: 85035-0000-02-170000-088-4      مدت اجراي پروژه: 5 سال

مجری مسئول : حمید رضا میرداودی                  رتبه علمي: استادیار پژوهش                      
مجریان: ضیاء آزدو، مصطفی زارع، اکبر گندمکار، یوسف یوسفی

hmirdavoodi@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
وسعت زیاد مناطق خشك و نیمه خشك در ایران از یك طرف و استفاده بی رویه دامها از این مراتع از طرف 
دیگر، موجب گردیده که امروزه توجه بیشتری به این مناطق و اصالح و احیاء این مراتع شود. قدم اول در این امر 
شناسایي گونه هاي گیاهي مناسب با تاکید یر گونه هاي بومي، براي این مناطق مي باشد به طوریکه ضمن اسقرار 
مناسب، استعداد رشد و تولید را تحت شرایط عرصه مورد نظر داشته باشند، متاسفانه عملیات اصالح و احیاء مراتع 
در سال های گذشته عمدتاً با گونه های غیر بومی و وارداتی که فاقد زادآوری طبیعی بوده و از کیفیت علوفه کمتری 
نسبت به گونه های بومی برخوردار بوده اند، انجام شده است. لذا برای جلوگیری از ادامه این روند، نیاز به معرفی 
گونه هاي گیاهي علوفه ای سازگار بومی با شرایط مراتع مذکور و ارائه راهکار الزم برای کاشت آنها در این مناطق 
 است، که در این شیوه نامه به آن پرداخته می شود. گیاهانی مثل جاروی علوفه ای Kochia prostrata، شور شرقی
Salsola rigida، برگ نقره ای Eurotia ceratoides، سلمکی ساقه سفید Atriplex leucoclada، سلمکی باتالقی  
استان مرکزی و مناطق مشابه در کشور  استپی  بومی موجود در مراتع  از جمله گیاهان   Halimion verrucifera
سفید شور  بوته  وارداتی  گونه  برای  مناسب  جایگزینی  تواند  می  و  داشته  شرایط  این  با  بیشتری  تطابق  که   است 

 Atriplex  canescens باشند. هر چند که بعضی از این گونه ها ازخوشخوراکی نسبتا کمی برخوردار هستند ولی در 
تأمین علوفه دامها و تنوع در تولید علوفه در فصول مختلف سال به خصوص در فصل پاییز، دارای اهمیت هستند. این 

گونه ها دارای زادآوری طبیعی بوده و در کاهش فرسایش خاک نیز موثر می باشند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسبترین روش کاشت و استقرار گونه های مورد مطالعه در مناطق استپی ساوه، بوته کاری است که روش کار 

شامل موارد ذیل می باشد:
1- جمع آوری بذر گونه از رویشگاه های طبیعی: با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه بهترین زمان جمع آوری 

بذر با توجه  به نوع گیاه از نیمه اول مهر تا نیمه دوم آبان ماه است. 
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2- خالص سازی و شکستن خواب پوسته بذر: برای بوجاری و پاک سازی بذور از الك هایی با شبکه های 1/5×1/5 
میلیمتر و برای شکستن خواب پوسته بذر، از آبشویی به مدت 12 تا 48 ساعت و سپس سرمادهی در دمای 4 درجه 
سانتیگراد به مدت 7 روز استفاده شد. الزم به ذکر است که تیمارهای آبشویی و سرمادهی بر سرعت جوانه زنی و بنیه 

بذر اثر مثبت دارند. درجه حرارت مناسب برای جوانه زنی بذور 10 درجه سانتیگراد می باشد.
3- تولید نهال گلدانی: برای کاشت بذر و نگهداری آن تا زمان انتقال به زمین اصلی از کیسه های پالستیکی به 
ارتفاع 20 و قطر10 سانتیمتر استفاده کرده و برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه گیاه، در قسمت بدنه و کف کیسه 
های پالستیکی تعدادی سوراخ برای خروج آب ایجاد می کنیم. برای پر کردن گلدان ها، از خاکی با بافت سبك )دو 
قسمت خاک+ یك قسمت ماسه + یك قسمت کود حیوانی پوسیده( استفاده می شود. پس از کشت بذور )سه عدد 
بذر در هر گلدان به عمق 1/5- 1 سانتیمتر داخل خاک( عملیات آبیاری، وجین و مراقبت در نهالستان انجام می گیرد. 

بهترین زمان برای کاشت بذور در گلدان ها، اوایل تیر ماه می باشد.
4- زمان کاشت نهال ها در عرصه: بهترین زمان برای انتقال نهال های گلدانی با توجه به شرایط آب و هوایی و 

شروع بارندگی های پاییزه، نیمه دوم آبان ماه است. آبیاری گلدان ها قبل از انتقال به عرصه ضروری است.
5- روش کاشت: برای کاشت نهال های گلدانی در عرصه، ابتدا بایستی چاله های فلسی شکل به قطر 30 و عمق 
40 سانتیمتر و به فاصله 2 متر از یکدیگر حفر و پس از پاره نمودن قسمت ته و اطراف گلدان، آن را داخل چاله قرار 
داده و اطرافش را با خاک پر کرد. گلدان را باید طوری درون چاله قرار داد که سطح آن کمی پایینتر از سطح زمین 

قرار گیرد تا آب به خوبی به سمت بوته هدایت شود. 
بذر کاری این گونه ها با توجه تغییرات اقلیمی )کاهش بارندگی و.. ( از موفقیت بسیار کمی برخوردار می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با توجه به زنده مانی باال، زادآوری طبیعی، تنوع در تولید علوفه، دارا بودن دوره رویش سبز طوالنی و تأمین علوفه 
دامها در فصول مختلف سال به خصوص در فصل پاییز، قدرت ترمیم و رشد مجدد قابل توجه بعد از هر بار چرای دام 
و مقاومت بیشتر به چرای دام نسبت به گونه خارجی رایج در اصالح و احیاء مراتع شور، کشت گیاه جاروی علوفه ای 
به همراه گونه های شور شرقی، برگ نقره ای و سلمکی ساقه سفید در کنار گونه وارداتی بوته شور سفید در این 

منطقه توصیه می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
  

                كاشت نهال گلدانی                                         استقرار موفقيت آميز نهال كاری گونه در عرصه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: صرفه جویي در مصرف آب با استفاده از گونه بومي در فضاي سبز شهري

یافته منتج از پروژه شماره:  16- 0310514124 - 71          مدت اجراي پروژه:5 سال 
مجری مسئول : طیبه امینی                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: عادل جلیلی، زیبا جم زاد، حبیب زارع
tayebehamini@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین باعث شده مشکالت مختلفی در رشد گیاهان و رویشگاههای آنها پیش آید. 
معموال گیاهان جهت حل این مشکل به عرضهای باالتر رفته و رویشگاههای جدیدی را اشغال می کنند که همواره 
باعث کاهش کیفیت و میزان رشد آنها خواهد بود. با توجه به بحران کم آبی و توجه بیشتر به کشت دیم و یا استفاده 
از گونه ایی که نیاز آبی کمتری دارند. اهمیت گونه های بومی را در کاربردهای شهری بیشتر می کند. با توجه به 
اینکه گونه های زیادی با کاربرد زینتی از پوشش گیاهی ایران شناسایی شده اند، بنابر این بسیار مقرون به صرفه 
خواهد بود اگر از همین گونه  های بومی در فضای سبز شهری استفاده گردد. شمال ایران هم دارای گونه های زینتی 
بسیار زیادی است که مناسب جهت کاربردهای فضای سبز شهری است. بسیاری از این گونه ها از سالها قبل هم مورد 

استفاده قرار می گرفته و سابقه آن موجود است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به شناخت گونه های مناسب جهت این هدف، می توان ابتدا از طبیعت یا از نهالهای موجود در فضاهای 
سبز شهری، بذرگیری نمود و نهال این گونه ها را تولید و جهت کاشت با توجه به نوع رویشگاه و نیاز عرصه های 
 Colutea buhsei, Acer monspessulanum :شهری استفاده نمود. گونه های  مناسب درختی و درختچه ای مانند
 subsp. ibericum, Acer campestre, Celtis caucasica, Fraxinus excelsior, Jasminum fruticans, Sorbus
aucuparia به دلیل داشتن تاج و فرم تنه زیبا در چهار گونه اول و زیبایی گل و میوه در دو گونه آخر و گونه های 
زینتی از چند ساله ها به عنوان مثال از جنس های Stachys, Salvia, Festuca, Vicia, Papaver, Primula  را به 

دلیل داشتن گلهای زیبا و پردوام با فرم رویشی زیبا، می توان مورد استفاده قرار داد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
اهمیت وضرورت وجود فضای سبز در شهر ها بر کسی پوشیده نیست. سالها است که شهرداری ها اقدام به توسعه 
این فضاها به عنوان یك حقوق شهروندی می نمایند و بسیاری از گونه های مورد استفاده در این عرصه ها غیر بومی 
بوده و نیاز به مراقبت زیادی دارند. هزینه نگهداری این عرصه ها بسیار زیاد بوده و اصال اقتصادی نیست. عالوه بر 
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مشکل هزینه ، منابع تامین آب یکی دیگر از معضالتی است که روز به روز بیشتر هم می شود. کاشت گونه های بومی 
در فضاهای شهری مشکالت فوق را نخواهد داشت. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 

 Sorbus aucuparia L.

گونه ای از گياه بارانک كه جهت استفاده در فضاهای شهری بسيار مناسب است.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: نحوه توسعه کشت و استقرار گونه مرتعی سلمکی باتالقی )Halimine verrucifera( در مراتع شور استان مرکزی 

یافته منتج از پروژه شماره: 87073-09-61-4             مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول : حمید رضا میرداودی                          رتبه علمي: استادیار پژوهش                      

مجریان: ضیاء آزدو، مصطفی زارع
hmirdavoodi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
وسعت نگران کننده مناطق خشك و نیمه خشك در ایران )90 درصد کل مساحت کشور( و نیز سطح وسیع 
اراضی تحت تأثیر شوری و قلیائیت )44/5 میلیون هکتار( و شرایط حاکم بر این مناطق، از جمله چرای شدید دام 
ها، لزوم توجه به اصالح و احیاء این مراتع را بیش از پیش آشکار می سازد. متاسفانه عملیات اصالح و احیاء مراتع 
در سال های گذشته عمدتاً با گونه های غیر بومی و وارداتی که فاقد زادآوری طبیعی بوده و از کیفیت علوفه کمتری 
نسبت به گونه های بومی برخوردار بوده اند، انجام شده است. لذا برای جلوگیری از ادامه این روند، نیاز به معرفی گونه 
هاي گیاهي علوفه ای سازگار بومی با شرایط مراتع مذکور و ارائه راهکار الزم برای تکثیر و استقرار آن در این مناطق 
است، که در این شیوه نامه به آن پرداخته می شود. گیاه سلمکی باتالقی با نام علمی Halimine verrucifera یکی 
از گیاهان بومی موجود در مراتع شور استان مرکزی و مناطق مشابه در کشور است که تطابق بیشتری با این شرایط 
نامساعد داشته و می تواند جایگزینی مناسب برای آن باشد. مضافاً این که این گونه دارای زادآوری طبیعی بوده و 

تولید علوفه ای با کیفیت باالتر داشته و در کاهش فرسایش خاک نیز موثر می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسبترین روش کاشت و استقرار گونه سلمکی باتالقی در منطقه کویر میقان اراک، بوته کاری است که روش 

کار شامل موارد ذیل می باشد:
- جمع آوری بذر گونه از رویشگاه های طبیعی: با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه بهترین زمان جمع آوری 

بذر در نیمه دوم آبان ماه است. رنگ بذر در این زمان سبز تیره تا قهوه ای است.
- خالص سازی و شکستن خواب پوسته بذر: برای بوجاری و پاک سازی بذور از الك هایی با شبکه های 1/5×1/5 
به مدت 48 ساعت و سپس سرمادهی در دمای 4 درجه  آبشویی  از  بذر،  پوسته  برای شکستن خواب  و  میلیمتر 
سلسیوی به مدت 7 روز استفاده شد. الزم به ذکر است که تیمارهای آبشویی و سرمادهی بر سرعت جوانه زنی و بنیه 

بذر اثر مثبت دارند. درجه حرارت مناسب برای جوانه زنی بذور 10 درجه سلسیوس می باشد.
- تولید نهال گلدانی: برای کاشت بذر و نگهداری آن تا زمان انتقال به زمین اصلی از کیسه های پالستیکی به 



250

ارتفاع 20 و قطر10 سانتیمتر استفاده کرده و برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه گیاه، در قسمت بدنه و کف کیسه 
های پالستیکی تعدادی سوراخ برای خروج آب ایجاد می کنیم. برای پر کردن گلدان ها، از خاکی با بافت سبك )دو 
قسمت خاک+ یك قسمت ماسه + یك قسمت کود حیوانی پوسیده( استفاده می شود. پس از کشت بذور )سه عدد 
بذر در هر گلدان به عمق 1/5- 1 سانتیمتر داخل خاک( عملیات آبیاری، وجین و مراقبت در نهالستان انجام می گیرد. 

بهترین زمان برای کاشت بذور در گلدان ها، اوایل تیر ماه می باشد.
- زمان کاشت نهال ها در عرصه: بهترین زمان برای انتقال نهال های گلدانی با توجه به شرایط آب و هوایی و شروع 

بارندگی های پاییزه، نیمه دوم آبان ماه است. آبیاری گلدان ها قبل از انتقال به عرصه ضروری است.
- روش کاشت: برای کاشت نهال های گلدانی در عرصه، ابتدا بایستی چاله های فلسی شکل به قطر 30 و عمق 
40 سانتیمتر و به فاصله 2 متر از یکدیگر حفر و پس از پاره نمودن قسمت ته و اطراف گلدان، آن را داخل چاله قرار 
داده و اطرافش را با خاک پر کرد. گلدان را باید طوری درون چاله قرار داد که سطح آن کمی پایینتر از از سطح زمین 
قرار گیرد تا آب به خوبی به سمت بوته هدایت شود. بذر کاری این گونه با توجه تغییرات اقلیمی )کاهش بارندگی 

و.. ( از موفقیت کمی برخوردار می باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با توجه به زنده مانی باال، زادآوری طبیعی، تولید علوفه بیشتر و با کیفیت تر نسبت به گونه های خارجی رایج در 

اصالح و احیاء مراتع شور، کشت گیاه سلمکی باتالقی در این مناطق توصیه می شود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: نحوه توسعه کشت و استقرار گونه مرتعی کافوری، Camphorosma monspeliacum در مراتع شور استان مرکزی

یافته منتج از پروژه شماره: 87073-09-61-4                      مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول : حمید رضا میرداودی                              رتبه علمي: استادیار پژوهش                      

مجریان: ضیاء آزدو، مصطفی زارع
hmirdavoodi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
وسعت مناطق خشك و نیمه خشك در ایران و نیز سطح وسیع اراضی تحت تأثیر شوری و قلیائیت  و شرایط 
حاکم بر این مناطق، از جمله چرای شدید دام ها، لزوم توجه به اصالح و احیاء این مراتع را بیش از پیش آشکار 
می سازد. متاسفانه عملیات اصالح و احیاء مراتع در سال های گذشته عمدتاً با گونه های غیر بومی و وارداتی که فاقد 
زادآوری طبیعی بوده و از کیفیت علوفه کمتری نسبت به گونه های بومی برخوردار بوده اند، انجام شده است. لذا 
برای جلوگیری از ادامه این روند و ایجاد تنوع گونه ای بیشتر در مراتع شور، نیاز به معرفی گونه هاي گیاهي علوفه 
ای سازگار بومی با شرایط مراتع مذکور و ارائه راهکار الزم برای تکثیر و استقرار آن در این مناطق است، که در این 
شیوه نامه به آن پرداخته می شود. گیاه کافوری با نام علمی Camphorosma  monspeliacum یکی از گیاهان بومی 
موجود در مراتع شور استان مرکزی و مناطق مشابه در کشور است که تطابق بیشتری با این شرایط نامساعد داشته 
و می تواند جایگزینی مناسب برای آن باشد. این گونه دارای زادآوری طبیعی بوده و نسبت به چرای دام مقاومت 
باالیی از خود نشان داده هر چند که از خوشخوراکی نسبتا کمی برخوردار است ولی در تأمین علوفه دامها در فصول 
مختلف سال به خصوص در فصل پاییز دارای اهمیت است. این گیاه همچنین در کنترل هرز آبهای سطحی و کاهش 

فرسایش خاک نیز موثر می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسبترین روش کاشت و استقرار گونه کافوری در منطقه کویر میقان اراک، بوته کاری است که روش کار شامل 

موارد ذیل می باشد:
- جمع آوری بذر گونه از رویشگاه های طبیعی: با توجه به وضعیت آب و هوایی منطقه بهترین زمان جمع آوری 

بذر در نیمه دوم آبان ماه است. رنگ بذر در این زمان قهوه ای تیره تا سیاه است.
- خالص سازی و شکستن خواب پوسته بذر: برای بوجاری و پاک سازی بذور از الك هایی با شبکه های 1/5×1/5 
میلیمتر و برای شکستن خواب پوسته بذر، از آبشویی به مدت 12 تا 24 ساعت و سپس سرمادهی در دمای 4 درجه 
سلسیوس به مدت 7 روز استفاده شد. الزم به ذکر است که تیمارهای آبشویی و سرمادهی بر سرعت جوانه زنی و بنیه 
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بذر اثر مثبت دارند. درجه حرارت مناسب برای جوانه زنی بذور 10 درجه سلسیوس می باشد.
- تولید نهال گلدانی: برای کاشت بذر و نگهداری آن تا زمان انتقال به زمین اصلی از کیسه های پالستیکی به 
ارتفاع 20 و قطر10 سانتیمتر استفاده کرده و برای جلوگیری از پوسیدگی ریشه گیاه، در قسمت بدنه و کف کیسه 
های پالستیکی تعدادی سوراخ برای خروج آب ایجاد می کنیم. برای پر کردن گلدان ها، از خاکی با بافت سبك )دو 
قسمت خاک+ یك قسمت ماسه + یك قسمت کود حیوانی پوسیده( استفاده می شود. پس از کشت بذور )سه عدد 
بذر در هر گلدان به عمق 1/5- 1 سانتیمتر داخل خاک( عملیات آبیاری، وجین و مراقبت در نهالستان انجام می گیرد. 

بهترین زمان برای کاشت بذور در گلدان ها، اوایل تیر ماه می باشد.
- زمان کاشت نهال ها در عرصه: بهترین زمان برای انتقال نهال های گلدانی با توجه به شرایط آب و هوایی و شروع 
بارندگی های پاییزه، نیمه دوم آبان ماه است. آبیاری گلدان ها قبل از انتقال به عرصه ضروری است. در صورت عدم 

وجود بارندگی آبیاری تکمیلی برای استقرار اولیه نهال ها ضروریست.
- روش کاشت: برای کاشت نهال های گلدانی در عرصه، ابتدا بایستی چاله های فلسی شکل به قطر 30 و عمق 
40 سانتیمتر و به فاصله 2 متر از یکدیگر حفر و پس از پاره نمودن قسمت ته و اطراف گلدان، آن را داخل چاله قرار 
داده و اطرافش را با خاک پر کرد. گلدان را باید طوری درون چاله قرار داد که سطح آن کمی پایینتر از سطح زمین 
قرار گیرد تا آب به خوبی به سمت بوته هدایت شود. بذر کاری این گونه با توجه تغییرات اقلیمی )کاهش بارندگی 

و.. ( از موفقیت کمی برخوردار می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با توجه به زنده مانی باال، زادآوری طبیعی، تنوع در تولید علوفه، دارا بودن دوره رویش سبز طوالنی و تأمین علوفه 
دامها در فصول مختلف سال به خصوص در فصل پاییز، قدرت ترمیم و رشد مجدد قابل توجه بعد از هر بار چرای دام 
و مقاومت بیشتر به چرای دام نسبت به گونه های خارجی رایج در اصالح و احیاء مراتع شور، کشت گیاه کافوری در 

این مناطق توصیه می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                    كاشت نهال گلدانی                                           استقرار موفقيت آميز نهال كاری گونه در عرصه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی کلنهای برتر صنوبر و روش های نوین صنوبر کاری در استان خراسان شمالی

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0310605000-76                       مدت اجراي پروژه:10 سال
مجری  مسئول : علی بزرگمهر                                                   رتبه علمي: محقق

مجریان: علی رضا مدیر رحمتی، مهدی ایمانی ، رفعت ا... قاسمی
Al_bozorgmehr@yahoo.com: آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
چوب و فرآوردهای آن را می توان به عنوان یکی از محصوالت استراتژیك بیان نمود، بطوریکه نقش مهمی در 
رونق صنعتی و فرهنگی یك کشور دارد.چوب به عنوان ماده  اولیه در بسیاری از صنایع چوب و کاغذ کاربرد دارد. 
ارقام صنوبر با توجه به سریع الرشد بودن نقش مهمی در این امر دارا می باشند. ضمن اینکه با توجه به تغییرات 
اقلیمی و پیامدهای ناشی از آن نقش حفاظت از جنگل ها در تعادل زیست محیطی، ضرورت تولید چوب در داخل 
کشور را ایجاب می نماید. زیرا این امکان وجود دارد که به لحاظ مالحظات زیست محیطی در آینده  واردات چوب 
محدود باشد. ارقام صنوبر بدلیل سریع الرشد بودن و تنوع باالی آن و هم چنین سازش اکولوژیکی وسیع آن، نقش 
بسزائی در تولید اقتصادی چوب، ارتقاء محیط زیستی و تنوع یك منطقه دارا است. بنابراین معرفی ارقام سریع الرشد 
با توان تولید چوب باال، مقاوم در برابر افات و بیمایها و همچنین سازگار با شرایط اقلیمی و ادافیکی هرمنطقه بسیار 

مهم می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در استان خراسان شمالي و رضوي عمده صنوبرکاري ها بصورت سنتی با استفاده از کاشت مستقیم قلمه گونه 
های بومی صورت مي گیرد و داراي معایبي همچون، درصد موفقیت پائین، باالبودن هزینه کاشت  باال بودن دوره 
بهره برداري و ….. توام است، لذا انتخاب گونه مناسب صنوبر با شرایط اقلیمی و ادافیکی و احداث خزانه نهایتا انتقال 
نهال ریشه دار به زمین اصلي عالوه بر کاهش هزینه هاي کاشت و داشت باعث کنترل آفات و بیماریها بخصوص در 
مراحل اولیه در خزانه شده و در نهایت مزرعه اي یکنواخت با دوره بهره برداري کوتاه خواهیم داشت و 100 درصد 

نهال هاي انتقالي در زمین اصلي مستقر خواهند شد. 
 روش آماده سازي زمین و احداث نهالستان:

برای احداث نهالستان در مرحله اول آماده سازی زمین شامل شخم عمیق زمین در پائیز و اضافه نمودن حدود 
40 تن کود حیوانی پوسیده در هکتار، تسطیح زمین توسط لولر، ایجاد جوی و پشته با نهرکن به فاصله 150 الی 
180 سانتیمتر )براي انجام عملیات سله شکني و کنترل علف هاي هرز با تراکتور کمرشکن( و فاصله یك متر براي 
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انجام عملیات حفاظت و حمایت بوسیله کارگر می باشد. قبل از عملیات کاشت قلمه، آبیاری جویها جهت سهولت 
قلمه زنی صورت می گیرد.

 - قلمه حتي االمکان از شاخه هائي با رشد یکساله تهیه شود- قلمه ها به طول 20 الی 25 سانتی متر و به قطر  
1 الی 1/5 سانتیمتر باشد. قلمه حدود 4 الی 5 جوانه زایا داشته باشد و قسمتی که داخل خاک میرود بصورت مورب 

و قسمت بیرونی قلمه بصورت صاف برش زده شود.
- تاریخ کاشت اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه پس از اتمام یخبندان ها و قبل از اتمام خواب زمستانه درختان 
صنوبر است. قلمه ها از طرف قاعده بصورت مورب برش زده شده و در داغاب جوی آبیاری بصورت مایل کاشته مي 
شود.  فاصله کاشت قلمه ها از هم20 سانتی متر مي باشد. پس از کاشت بایستی دور آبیاري کوتاه باشد و در نهایت 
پس از تثبیت قلمه ها دور آبیاری 7 الی 9 روز با توجه به شرایط خاک و اقلیم تغییر می نماید. در مرحله داشت 
کنترل علفهای هرز و سله شکنی در 2 الی 3 مرحله صورت گیرد و نکته قابل توجه تك شاخه نمودن در مرحله 30 
سانتی متری رشد پاجوش ها و انتخاب بهترین جست می باشد. در پایان سال چنانچه نهال ها از رشد کافی برخوردار 
باشند میتوان نهال ها را از خزانه خارج و به زمین اصلی با رعایت فاصله مناسب  منتقل نمود. چنانچه در سال اول 
خزانه، نهال ها از رشد مطلوب و یکنواختی خوبی برخوردار نبودند می توان خزانه را کف بر نموده و ضمن استفاده 
از رشد یکساله کلن ها برای تهیه قلمه در خزانه جدید، در سال دوم نهال های ریشه دو ساله و ساقه یکساله که از 
رشد بسیار مناسب و یکنواخت برخوردار هستند برای کاشت در زمین اصلی استفاده نمود. در این روش بایستی در 
طول فصل رشد عالوه بر دقت در آبیاری منظم و کنترل علفهای هرز در موقع مناسب اقدام به تك شاخه کردن و 

انتخاب بهترین جست نمود. 
از آفات مهم خزانه های صنوبر آفت برگخوار است که با استفاده از سموم نفوذی فسفره قابل کنترل می باشد. 

 معرفی کلن های برتر منتج از طرحهای تحقیقاتی در دوره ده ساله:
 نتایج به دست آمده طي دوره رشد 10 ساله در بین کلنهاي تاج بسته )فاصله کاشت 3×3 متر( نشان داد که به 
ترتیب ،P.a.71/21 ,P.alba 44/9 )بومي(، P.n.62/127, P.n.62/191 ,P. nigra 56/32 بیشترین عملکرد چوب را با 
41,5؛ 34,5؛ 32,8؛ 32,6و 31,5 متر مکعب در هکتار در سال دارا بوده اند و به لحاظ آماري در سطح 5 درصد با 
یکدیگر اختالف معني داري ندارند. در شرایط مشابه کلن نیگرای بومی )با نام محلی تبریزی یا سپیدار( 21 متر مکعب 

در هکتار در سال عملکرد داشته است .
 P. a.71/28 ,P.euramericana 455 ,P.alba در بین کلنهاي تاج باز )فاصله کاشت 4×4 متر( به ترتیب کلنهاي
44/13 )تاج بسته بومي(P.e.561/41, P.deltoides 69/55 بیشترین عملکرد را با 24,8 و 20,6 و 20 و 19,5 و 18,5 

مترمکعب در هکتار در سال عملکرد بوده اند و به لحاظ آماري با یکدیگر اختالف معني داري ندارند. در همین شرایط 
کلن بومی نیگرا )با نام محلی تبریزی یا سپیدار( 11 مترمکعب در هکتار در عملکرد داشته است. کلنهاي کبوده 
بیشترین مقاومت را به آفات مهم صنوبر نشان دادند و آفت شته مومي بیشترین خسارت را بر روي برخي از کلنهاي

P.nigra  داشته است و سایر کلنها عمدتاً مقاوم به آن بوده اند. چوبخوارها بیشترین فعالیت را بر روي برخي از کلنهاي 

اورآمریکن و همچنین گونه تریکوکارپا داشته است.

عملیات کاشت و داشت صنوبر در زمین اصلی
ابتدا شناخت از محل کاشت از طریق آزمایشات آب و خاکشناسی به لحاظ فیزیکي و شیمیائي بایستی انجام شود. 
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استفاده از زیرشکن برای شکستن الیه سخت خاک بسیار ضروری است. کود حیوانی پوسیده و استفاده از کودهای 
ماکرو و میکرو بر اساس آنالیز خاک به همراه عملیات خاکورزی صورت گیرد.

گودال ها به ابعاد مناسب )حداقل40×60 سانتی متر( در فواصل مناسب با توجه به نوع گونه و کلن )تاج باز و یا 
تاج بسته بودن( مورد استفاده بایستی کنده شود.

حفرگودال برای کاشت نهال صنوبر باید قبل از کندن نهال و یا تهیه نهال صنوبر انجام شود. زیرا کاشت نهال 
بایستی بالفاصله پس از کندن نهال از خزانه و حمل مناسب به محل صورت گیرد. زیرا هرگونه تاخیر دراین کار باعث 
خارج شدن رطوبت نهال و ریشه میشود و استقرار آن را دچار مشکل می نماید. در صورت تاخیر در کاشت حتما 
ریشه نهالها با ماسه بادی پوشیده شود. در هنگام کاشت از مخلوط خاک زراعی و کود حیوانی پوسیده استفاده شود 

و آبیاری بالفاصله پس از کاشت صورت گیرد.
هرس نهال ها تا سن 2 الی سه سال توصیه نمیشود و پس از آن به تدریج تا ارتفاع 1,3 متر شاخه ها هرس 
میشود و در سال های بعدی هیچگونه هرس در ارتفاع باالتر از 1,3 متر )ارتفاع برابر سینه صنوبر( صورت نمی گیرد.

انتخاب مدار مناسب و مشخص آبیاری برای صنوبر بسیار اهمیت دارد بطوریکه 7 الی 9 روز قابل توصیه است. 
بطوریکه در تابستان بدلیل تبخیر و تعرق زیاد دور ابیاری بایستی کمتر شود.

هرگونه بی نظمی و تاخیر در آبیاری باعث ضعف فیزیولوژیکی درختان شده و آسیب پذیری آنها را در برابر آفات 
بخصوص آفات چوبخوار بیشتر می نماید. سله شکنی همراه با آبیاری منظم و به موقع، صنوبر ها را در برابر آفات 

چوبخوار مقاوم می نماید.
کنترل علفهای هرز در سالهای اولیه بسیار اهمیت دارد که با استفاده از علف کش های عمومی تماسی قابل 

کنترل هستند و یا اینکه با استفاده از پنجه غازی و یا روتیواتور تراکتور باید انجام شود.
برداری  بهره  بر  یونجه عالوه  مانند  و همچنین چند ساله  اولیه  یکساله در سال های  زراعی  کاشت محصوالت 

اقتصادی از زمین در شادابی درختان نیز تاثیر دارد.
انتخاب گونه و یاکلن مناسب متناسب با شرایط اقلیمی و خاک بسیار با اهمیت است. در مناطق نیمه استپی 
عمدتا از گونه های نیگرا و آلبا استفاده میشود و گونه های اورآمریکن و دلتوئیدس با توجه به تاج باز و گسترده آنها 
و همچنین دارا بودن برگهای پهن که دارای نیاز آبی بیشتری می باشند، در مناطق پست ومرطوب حاشیه دریای 

خزر بیشتر مورد توجه است.
به لحاظ نوع خاک، صنوبر ها در خاک های آبرفتی که دارای عمق زیادی هستند از رشد بهتری برخور دارند و 
در خاک های خیلی سبك و سنگین دارای محدودیت می باشند. ولی برای خاک های سنگین در بین گونه های 
مختلف، کلنهای گروه کبوده ) آلبا( توصیه میشود زیرا دارای ریشه نسبتا سطحی بوده و محدودیت کمتر برای توسعه 

ریشه ایجاد میشود.
باتوجه به اینکه اندازه قطر درختان تاثیر زیادی نسبت به ارتفاع در عملکرد دارد و رشد ارتفاعی تا حدود سال 
ششم میباشد و در سالهای بعدی رشد قطری درختان بیشتر میشود. لذا توجه به وضعیت تغذیه و آبیاری در سه الی 
چهار سال آخر در دوره بهره برداری ده ساله مهم بوده و انتخاب فاصله مناسب برای رشد قطری بسیار اهمیت دارد.
فاصله کاشت بستگی به تاج بسته، تاج باز و گسترده بودن کلن های صنوبر و همچنین نوع کاربرد صنوبر بخصوص 
دوره بهره برداری کوتاه مدت و یا بلند مدت از چوب صنوبر دارد. زمانیکه نیاز به قطر باال و گرده بینه است فاصله 

کاشت بایستی بیشتر باشد. همچنین کلنهای تاج باز نسبت به کلنهای تاج بسته فاصله کاشت بیشتری نیاز دارند.
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برای کاشت فاصله ای و تولید گرده بینه در دوره 8 الی 10 ساله:
کلنهای پیشنهادی تاج بسته و نیمه باز شامل کبود Populus alba )اشن سیاه مشهد(، کبوده p. alba 44/9 و 
صنوبر سیاه )تبریزی( P.n 63/135 mPopulus nigra 62/127 و P. n 56/32 و کبوده )Populus alba 44/13 کلن 
تاج باز ( است و فاصله کاشت پیشنهادی 2×2 متر ، 2×3 متر و 2×4 متر می باشد. بطوریکه هرچقدر نیاز به قطر 

بیشتر است، بایستی فاصله بیشتر انتخاب شود.
 P. deltoidesو P.e triplo و Populus euramericana 561/41 باز و گسترده با فرم تاج  کلن های پیشنهادی 
55/69 می باشد که برای این کلنها در صورتیکه هدف برداشت گرد بینه ) چوب با قطر باال ( باشد بایستی به فاصله 

کاشت 3×4 و 3×5 و 4×4 متر توصیه میشود. در صورتیکه فاصله کاشت کمتر از این مقدار باشد، در سالهای آخر 
بدلیل رقابت شدید درختان دچار ضعف فیزیولوژیکی شده و خسارت آفات چوبخوار را در پی خواهد داشت ضمن 

اینکه شرایط برای افزایش قطر فراهم نمی شود و از عملکرد چوب به شدت کاسته میشود.
در صورتیکه هدف کاشت صنوبر بصورت حاشیه ای در اطراف مزارع و حاشیه جوی آبیاری و رودخانه باشد، می 
توان فواصل صنوبرکاری کمتر و در حدود 1,5 الی 2 متر  انتخاب نمود. در این حالت نیز به دور آبیاری و عمق مناسب 
چاله ها و همچنین کنترل  سله شکنی بایستی توجه شود. الزم به ذکر است در حال حاضر روش تلفیقی صنوبر کاری 
با سایر محصوالت زراعی و باغی بیشتر مدنظر کشاورزان می باشد ولی در این روش توجه کشاورزان بیشتر به محصول 

زراعی بوده و متاسفانه پس از برداشت محصول کمتر به عملیات داشت و آبیاری صنوبر توجه میشود.

 ویژگي مناطق مناسب کاربرد یافته از نظر جغرافیائي و اقلیمي:
این یافته ترویجی مي تواند در تمامي مناطق خراسان شمالي و بخش های شمال استان خراسان رضوي و شرایط 
مشابه آن قابل توصیه باشد. بیشتر در حاشیه رودخانه ها، کانالهاي آبیاري، حاشیه باغات و اراضي کشاورزي که داراي 
آب کافي مي باشند و خاکهاي آبرفتي میتوان اقدام به صنوبر کاري نمود. در دشت هائي که از منابع آب زیر زمیني 
برخوردار مي باشند، نیز در بین قطعات بزرگ با حفظ فاصله مناسب به عنوان باد شکن توام با فعالیت هاي کشاورزي 

قابل توصیه است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
مزایای کلن های برتر شامل :

1. عملکرد باال در مقایسه با عملکرد ارقام  بومی نیگرا ) در منطقه بیشترین توسعه را دارند( در شرایط سنتی 
)ارقام بومی به طور میانگین 12 مترمکعب در هکتار در سال عملکرد دارند و شرایط آزمایش حداکثر عملکرد ارقام 
بومی 21 متر مکعب در هکتار در سال بوده است. در صورتی که ارقام موفق غیر بومی از همین گونه در این آزمایش 

بین 30 الی 34,5 مترمکعب در هکتار در سال عملکرد داشته اند(.
2. کوتاه کردن دوره بهره برداری  از 15 الی 20 سال در شرایط سنتی به 10 سال در شرایط مورد آزمایش.

3. سازگاری ارقام معرفی شده به شرایط اقلیمی خراسان شمالی و بخش های شمالی خراسان رضوی و سایر 
مناطق مشابه.

4. مقاومت نسبی به آفات مهم صنوبر. 
5. فرم رشد مناسب و مقبولیت  دربین بهره برداران به لحاظ اقتصادی.
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عکس/عکس های شاخص از یافته : 

نمايی از طرح مقايسه ارقام صنوبر های تاج بسته با فاصله كاشت 3*3 متر

نمايی از طرح مقايسه ارقام صنوبر های تاج باز با فاصله كاشت 4*4 متر 

شامل شامل 5050 کلن از  کلن از 88 گونه صنوبر شامل: گونه صنوبر شامل:
P.euramericanaP.euramericana
P.deltoidesP.deltoides
P.nigraP.nigra
P.albaP.alba
P.trichocarpaP.trichocarpa
P.simoniiP.simonii
P.ciliataP.ciliata
P.jakiP.jaki
P.euphraticaP.euphratica
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نمايی از طرح صنوبر  در كلكسيون پايه مادری

نمايی از خزانه سلكسيون صنوبر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی روش های کشت و تولید و بهینه سازی استخراج اسانس در گیاه دارویی مریم گلی کبیر
یافته منتج از پروژه شماره: 84053-000-10-170000-075-2     مدت اجراي پروژه: 4 سال

مجری مسئول : فرزانه بهادری                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجریان: فاطمه سفیدکن، نجاتعلي ساالر،امیر مداح، کاظم طاهریان
farbahadori@gmail.com : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مریم گلی کبیر )S. sclarea( یکی از گونه های مهم جنس سالویا و از تیره نعناعیان بوده، در مناطق مختلفی 
از ایران پراکنش دارد. این گونه دو ساله و خشکی دوست، کاربردهای فراوان در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و 
آرایشی داشته، به طور وسیعی در اقصی نقاط دنیا کشت و تولید می شود. تالش جهت کشت و اهلی کردن جمعیت های 
بومی مریم گلی کبیر گامی اساسی برای فراهم کردن شرایط تولید تجاری مریم گلی کبیر بومی ایران است. در این 
راستا ویژگی های رویشگاه طبیعی این گیاه، خصوصیات جوانه زنی بذور و تیمارهای پیش رویشی مناسب و روش های 
ازدیاد و استقرار آن ارزیابی شد. بررسی سازگاری آن در شرایط زراعی اکوسیستم  های گوناگون مناطق خشك و 
نیمه خشك، بهینه سازی استخراج اسانس توسط دستگاه های متفاوت اسانس گیری و معرفی بهترین زمان برداشت 
نیز انجام شد تا امکان کشت و تولید وسیع این گیاه ارزشمند در بازار تجارت جهانی، در کشور ایران نیز فراهم شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بذر مریم گلی پس از یك دوره خشك انباری و یا تیمار گرمایی )دمای 40 درجه سلسیوس در مدت 24 ساعت( 
از آزمون خاک مزرعه و  باال داشته و به صورت مستقیم در زمین زراعی قابل کشت است. پس  قابلیت جوانه زنی 
تامین کمبودها بر اساس توصیه کارشناسی، در اواخر فرودین و یا نیمه اول اردیبهشت )با توجه به شرایط آب و 
هوایی( کشت بذر در زمین انجام شود. فاصله خطوط کشت80 سانتی متر و کشت به صورت ردیفی باشد. میزان بذر  
خالص مصرفی 6 کیلوگرم در هکتار مناسب است. پس از سبز شدن گیاهان فاصله ی بین بوته ها با تنك کردن به50 
سانتی متر رسانده شود. تراکم 25000 گیاه در هکتار مد نظرمی باشد. بالفاصله پس از کشت مستقیم بذر در بهار، 
نسبت به آبیاری اقدام شود. مبارزه با علف های هرز مزرعه فقط در سال اول، در دو نوبت به صورت مکانیکی الزم است. 
با افزایش رشد گیاه به علت ایجاد پوشش کامل در سطح خاک و همچنین خاصیت آللوپاتیك )دگرآسیبی( آن، نیازی 
به مبارزه مجدد با علف های هرز نخواهد بود. پس از گذشت 17 تا 23 روز از کاشت بذر، گیاهان دو تا چهار برگی 
نمایان می شوند. در سال اول برگ های طوقه ای بزرگ با سطحی ناصاف تشکیل می شود )عکس 1(. در سال دوم پس 
از طی سرما در اواسط بهار ساقه های گلدهنده ظاهر خواهند شد. در زمان گلدهی کامل )عکس 2( برداشت سرشاخه 
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گلدار از مزارع انجام شده)در فصل تابستان(، گل آذین تر) به همراه کاسبرگها( در اولین زمان ممکن با روش تقطیر 
با آب به مدت 3 ساعت و با دستگاه کلونجر اسانس گیری شوند.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
1-بیشترین درصد جوانه زنی، سرعت تجمعی جوانه زنی و شاخص بنیه بذر متعلق به بذور تیمار شده با دمای 40 
درجه سلسیوس به مدت 24 ساعت بود. پس از اعمال پیش تیمار گرما، 97 درصد جوانه زنی در بذور مریم گلی کبیر 
حاصل شد در حالیکه در بذرهای شاهد فقط 44 درصد جوانه زنی دیده شد. لذا توصیه می شود بهره برداران پس از 
یك دوره خشك انباری و یا استفاده از خشك کن بذر با دمای 40 درجه سلسیوس، نسبت به کشت بذور اقدام نمایند.

2- از آنجا که عملکرد گل در سنبله همبستگی مثبت و معنی داری با طول گیاه قبل و بعد از مرحله ی گلدهی 
و تعداد شاخه های گلدهنده اصلی و فرعی نشان داد لذا ایجاد شرایط بهینه زراعی از جمله استفاده از منابع کودی 
مناسب برای تامین ازت، فسفر و پتاس با توجه به آزمون خاک ضروری است. این گیاه برای تولید هر 100 کیلوگرم 
گل، 1/7 کیلوگرم ازت، 0/29 کیلوگرم فسفر و 2/37 کیلوگرم اکسید پتاس از خاک جذب می کند بنابراین پس از 

آزمون خاک کمبود مواد مغذی خاک باید بر اساس توصیه کارشناسی تامین شود.
3- میزان تجمع اسانس گیاه S. sclarea با توجه به محل کشت و زمان برداشت و منبع اولیه بذر کامال متفاوت 

است. بازده اسانس حاصله از گل ها به طور متوسط در پژوهش حاضر بین 0/21-0/37 درصد بود.
4- در این پژوهش حداکثر بازده اسانس مربوط به گل های تازه برداشت شده بود و با گذشت زمان و ماندن گل ها 
حتی در دمای 4 درجه سلسیوس یخچال، کاهش چشمگیری در بازده اسانس دیده شد. این می تواند به علت تبخیر 
مواد فرار در کوتاه مدت از گل های S. sclarea باشد. لذا برداشت گل باید با توجه به ظرفیت دستگاه اسانس گیری 

به صورت روزانه انجام شود.
 5- از آنجا که در مزرعه واقع در منطقه نیمه خشك گیاه مریم گلی دوبار در سال به گل نشست، نتایج بررسی 
میزان اسانس گلها در دو فصل برداشت ) تابستان و پاییز(، نشان داد که حداکثر بازده اسانس گل مربوط به برداشت 

در فصل تابستان بود.
6- نوع دستگاه و روش اسانس گیری بر بازده اسانس این گیاه موثر بود. بیشترین بازده اسانس مربوط به کاربرد 

دستگاه کلونجر و روش تقطیر با آب بود.
7-نتایج این پژوهش نشان داد که بازده اسانس در زمان تمام گل نسبت به آن در زمان رسیدگی بذر بیشتر بود. 
8- درصد کرک های ترشحی در کاسبرگ مریم گلی بیش از گلبرگ بود، بازده اسانس کاسبرگ نیز نسبت به 

گلبرگ به طور معنی دار و چشمگیری باالتر بود، لذا حفظ کاسبرگ ها جهت اسانس گیری ضروری است.
9- نتایج نشان داد که امکان کشت این گیاه با عملکرد گل و اسانس قابل رقابت از نظر استانداردهای جهانی در 

مناطق نیمه خشك )بر اساس طبقه بندی آب و هوایی با روش دومارتون اصالح شده( کشور وجود دارد.
10- عملکرد گل آذین های تر در منطقه نیمه خشك 8/25 تن در هکتار و عملکرد اسانس 10 کیلوگرم در هکتار 

بود که در حد متوسط تولید جهانی قرار داشت.



یافته های قابل ترویج سال 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

261

عکس/عکس های شاخص از یافته:

عكس)1( نمايی از مزرعه منطقه نيمه خشک در سال اول مرحله رشد رويشی

عكس)2( نمايی از مزرعه منطقه نيمه خشک سال دوم و زمان اوج گلدهی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: برای پی بردن به توان تولید علوفه قابل چرای یك مرتع در منطقه نیمه خشك چه فاکتور خاکی را اندازه بگیریم؟

یافته منتج از پروژه شماره:  86049-8501-09-09-014        مدت اجراي پروژه: 2 سال و 7 ماه
مجری مسئول : کاظم ساعدی                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: سید عطا رضایی، غرهاد خاکساریان، پرویز فاتحی
k.saedi@areeo.ac.ir : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
چه زمانی می خواهیم از وضعیت خاک مرتع خود در منطقه نیمه خشك اطالعاتی داشته باشیم؟ زمانی که بخواهیم 
یك ارزیابی از وضعیت حاصلخیزی و پایداری خاک مرتع داشته باشیم و به تبع آن برای عملیات اصالحی مانند بذرکاری 
و یا بوته کاری تصمیم بگیریم. اینکه بخواهیم بدانیم که آیا مرتع ما هم زمان با این عملیات نیازی به کوددهی دارد یا خیر. 
این آگاهی کمك می کند که برنامه ریزی درستی داشته باشیم و از هزینه کرد خود استفاده بهینه نماییم. اگر در مشاوره 
با کارشناس اجرایی مشخص شود که علوفه قابل چرای اندازه گیری کمتر از حد انتظار پیش بینی شده این دستاورد باشد، 

باید برای اصالح آن اقدام کنیم. یعنی خاک موجود توان بیشتری برای تولید علوفه بیشتری دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اگر درصد نیتروژن خاک خود را در عدد 1953 ضرب و به اضافه عدد 73 کنید عدد تولید علوفه قابل چرا به دست 
می آید. حاال اگر این عدد نسبت به عدد تولید علوفه قابل چرای مرتع شما در هکتار باالتر بود و بیشتر از حدود یك 
چهارم تفاوت داشتند، بدین معنی است که خاک مرتع شما توان تولید علوفه بیشتری دارد و باید پوشش گیاهی خود 
را بهبود ببخشید. توجه داشته باشید که تولید علوفه قابل چرا را باید یك کارشناس متخصص با صرف زمان کمی 
برای شما اندازه گیری کند. همچنین به یاد داشته باشید که تولید کل مرتع با تولید علوفه قابل چرای دام یکی نیست 
و کارشناسان مرتع نحوه محاسبه آن را به خوبی می-دانند. این دستورالعمل برای مناطق نیمه خشك با بارندگی حدود 
300 تا 450 میلیمتر کاربرد دارد. در صورتی که تولید مرتع شما باالتر از تولید محاسباتی بود، احتماالً شما می توانید 
کمی کود دامی یا اوره به مرتع خود اضافه نمایید و علوفه بیشتری داشته باشید. کارشناس باید در نظر داشته باشد 
که اندازه گیری به لحاظ بارندگی، در سال عادی باشد. همچنین، در اندازه گیری تولید مربوطه برای گیاهان کالس 

یك تا سه باید ضریب 0/8، 0/5 و 0/2 را اعمال نماید.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
از آنجا که تقریباً تمامی مراتع مناطق نیمه خشك تخریب زیادی شده است، موارد ذیل در اثر اجرای صحیح سایر 

عوامل اصالحی مورد انتظار خواهد بود:
ترغیب به تولید بیشتر علوفه در واحد سطح مرتع  -

ترغیب به اصالح و احیای مرتع  -
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: روشهاي شکستن خواب و افزایش جوانه زني بذر گونه هاي جنس اسپرس )Onobrychis spp.( موجود در بانك ژن 

منابع طبیعي ایران 
یافته منتج از پروژه شماره: 5504          مدت اجراي پروژه:  2  سال    

مجری مسئول: محسن نصیري                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 
nasiri@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در بانك ژن منابع طبیعي 338 اکسشن اسپرس موجود است که تعداد 70 اکسشن، قوه نامیه انجام نشده و از 
مابقي نیز قوه نامیه 75 نمونه کمتر از 50 درصد است )2 و 3 درصد هم وجود داشت(. عدم بررسي و احیاي آنها منجر 
به از بین رفتن ژرم پالسم و هدر رفتن هزینه هاي سنگین جمع آوري و حفاظت مي شود. اسپرس تنها گیاهي است 
از تیره حبوبات که چراي آزاد آن ایجاد نفخ در معده حیوان نمي کند و چون چراي مستقیم دام از این گیاه قبل از 
به گل رفتن سبب نفخ نمي شود، مي تواند همیشه مورد چراي دام قرار گیرد و این موضوع به خصوص در زمینه هاي 
دیم جالب توجه است. زیرا مي توان در سال آیش زمین دیم را زیر کشت این گیاه برد و از علوفه حاصله بصورت 
چراگاه استفاده نمود. زمان ذخیره سازي بذر اسپرس یکي از عوامل مهم کاهش قوه  نامیه آن است که دلیل آن زوال 
بذر بر اثر طول دوره ذخیره سازي است. عالوه بر طول مدت نگهداري، عدم رسیدگي فیزیولوژیك هنگام جمع آوري 
بذر نیز از عوامل افت قوه نامیه بذر اسپرس است. با توجه به اهمیت جنس اسپرس و نقشي که در تامین علوفه تازه 
و خشك دام دارد،  الزم است مشکالت جوانه زني نمونه بذرهایي که به سبب طول مدت انبارداري درصد جوانه زني 

پاییني دارند، بررسي و مرتفع شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با کاهش زمان ذخیره سازي بذر، قوه نامیه آن افت کمتري نشان مي دهد. غالف بذر از عوامل مهم حفظ قوه نامیه 
مي باشد، ولي الزم است جهت تسریع در جوانه زني هنگام آزمون حذف شود. حذف غالف بذر و30  روز سرمادهي 
در دماي 4 سلسیوس، مناسبترین تیمار جهت افزایش درصد جوانه زني اغلب نمونه هایي از اسپرس بود. بذر جنس 

اسپرس داراي رفتار انباري ارتودکس بوده و از نوع بذرهاي متوسط عمر ) 15-3 سال( مي باشد. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه: 
اگرچه غالف بذر اسپرس باعث بازدارندگي جوانه زني این گونه مي شود، ولي در زمستان گذراني سال اول کشت 
و استقرار آن در سالهاي بعد مفید است. با توجه به اینکه اسپرس در زمینهاي عمیق و اراضي که داراي قشر سنگي 
تحت االرض هستند و همچنین خاکهاي آهکي قابل کشت مي باشد، اکثر اراضي کشور و زمینهایي که قادر به تولید 
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یونجه و شبدر نیست، براي زراعت اسپرس مناسب است. با این حال اسپرس در اراضي سنگین و رسي رشد و نمو 
خوبي ندارند.

با کاهش زمان ذخیره سازي بذر، قوه نامیه آن افت کمتري نشان مي دهد. غالف بذر از عوامل مهم حفظ قوه نامیه 
مي باشد، ولي الزم است جهت تسریع در جوانه زني هنگام آزمون حذف شود. کاشت بذر اسپرس باغالف در پاییز و 

بي غالف در بهار در زمین اصلي نتیجه مطلوبتري میدهد.

عکس/عکس های شاخص یافته:

 شكل 1:  تصاوير افزايش جوانه زني بذر نمونه هاي اسپرس كه قوه  ناميه آنها با افزايش
 طول دوره انبار داري كاهش يافته بود تحت تأثير تيمارهاي خوابشكني و حذف غالف.         
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: آفات بذرخوار درخت ارس

یافته منتج از پروژه شماره: 26947                                      مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: علی زرنگار                                                   رتبه علمي: مربی پژوهش 

Alizarnegar@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
درخت ارس Juniperus excelsa ارزش اقتصادی و حفاظتی بسیار داشته که در سخت ترین شرایط بویژه از نظر 
بستر خاک مستقر شده اند. گونه های این گیاه از جنبه های  مختلف صنعتی، حفاظتی و حمایتی بسیار با ارزش 
هستند و  به دلیل اینکه شاخه زایی در این جنگلها بعلت چرای دام و قطع سر شاخه ها توسط روستائیان محدود 
می باشد، توجه به بذر و عوامل محدود کننده آن از اهمیت خاصی برخوردار می گردد. یکي از عوامل محدود کننده 
طبیعي در ایجاد بذور سالم جهت زاد آوري و تولید نهال مناسب در بستر این رویشگاه ها، فعالیت آفات در داخل این 
توده هاي طبیعي مي باشد. با افزایش دانش کنترل و حفظ عوامل بیولوژیك این آفات، در این توده های طبیعي، به 

زادآوري و احیاي این جنگل در آینده کمك خواهد گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
چهار آفت مهم روی بذر درخت ارس فعالیت می کنند که مهمترین آنها پروانه میوه خوار ارس است(الروهای 
پروانه میوه خوار با تغذیه از گوشت میوه باعث ایجاد خسارت  به میوه ارس می شوند . این حشره یك نسل در سال 
دارد. فعالیت الرو داخل میوه از مرداد ماه تا آذر ماه ادامه دارد. از اواخر آذر الروهای کامل با سوراخ کردن میوه از آن 
خارج  می شوند  و به زیر پوستك درخت مهاجرت نموده  و در این محل به پیش شفیره تبدیل می شوند )شکلهای 

1 تا 4(.
مابقی آفات در شکل ها معرفی شده اند.

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه: 
شناسایی عوامل محدود کننده تولید بذر ارس  -

در صورت لزوم ، تعیین زمان مناسب مبارزه بیولوژیك و زراعی بر علیه این عوامل   -
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عکس/عکس های شاخص یافته:

Argyresthia praecocella شكل 1-  حشره كامل پروانه ميوه خوار ارس

شكل2-  الرو پروانه ميوه خوار ارس  در حال تغذيه از گوشت ميوه

شكل 3- الرو كامل در حال خروج از بذر
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شكل 4-  حركت الرو از ميوه به زير پوستک درخت 

Megastigmus bipunctatus شكل 5-  حشره كامل زنبور بذر خوار ارس

 شكل 6- الرو زنبور بذر خوار ارس  Megastigmus bipunctatus درحال تغذيه داخل بذر
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شكل 7-   شفيره  زنبور Megastigmus bipunctatus  در داخل بذر

شكل 8- حشره كامل  زنبور Megastigmus bipunctatus در حال خارج شدن از بذر

شكل 9- الرو مگس Rhagoletis flavigenualis در حال تغذيه از گوشت ميوه
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Rhagoletis flavigenualis  شكل 10-  بال مگس

شكل 11- شكم مگس Rhagoletis flavigenualis  در سطح پشتي

شكل 12- كنه .Trisetacus sp  داخل بذر 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: مدیریت بهره برداری نوین از گیاه دارویی آنغوزه در منابع طبیعی 

یافته منتج از پروژه شماره: 86049-09-43-4                مدت اجراي پروژه: 2 سال
 مجری مسئول : براتعلی غالمی                                          رتبه علمي: مربی پژوهش 

 مجریان: غالمعلی گزانچیان، عبدالکریم نگاری           
gholamiam@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
آنغوزه )Ferula assa-foetida( یکی از گونه هاي مهم دارویي و صنعتي استان خراسان رضوی محسوب می شود 
که ارزش اقتصادي و صادراتی بسیار مناسبی دارد. برداشت سنتی و غیر علمی و بیش از توان گیاه زمینه تخریب و 
نابودي آن را فراهم نموده است. تعیین روش مناسب برداشت گیاه به منظور بهره برداري پایدار و جلو گیری از تخریب 
رویشگاهای آنغوزه به منظور حفاظت از آن اهمیت زیادی دارد. متاسفانه روشهای سنتی بهره برداری و همچنین بهره 
برداری مفرط از عوامل اصلی نابودی و کاهش شدید رویشگاههای این گیاه محسوب می شوند. استفاده از روشهای 
علمی و نوین جهت برداشت صمغ از گیاه می تواند عالوه بر تولید محصول از انقراض و نابودي آن نیز کاهش دهد. 
مسئله اصلي و مهم حفظ بقاء گیاه درشرایط طبیعي و امکان بهره برداري پایدار و مستمر از گونه ها است. در روشهای 
نوین و علمی بهره برداری،  عالوه بر تولید اقتصادی بقاء گیاه حفظ شده و امکان برداشت محصول در دوره تناوب 
وجود خواهد داشت. نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد امکان کاربرد روش های نوین برداشت توسط بهره 
برداران بومی براحتی وجود دارد که از طریق استفاده از نشریات ترویجی و یا بر گذاری کالس آموزشی نتایج حاصله 

قابل انتقال است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهت استفاده از روشهای نوین برداشت در بهره برداری از گیاه آنغوزه قبل از هر اقدامی نیاز به آموزش بهره 
مناسب جهت  پایه های  انتخاب  زمان  در  باشد.  آموزشی می  کارگاه  یا  و  ترویجی  نشریات  از طریق  بومی  برداران 
برداشت صمغ باید از بوته های بیش از 4 سال استفاده گردد که با شمارش الیه های بجا مانده )که تقریبا دایره ایی 
شکل هستند( از سال قبل بر روی قسمت زیر طوقه گیاه قابل تشخیص می باشد. بطور کلی زمانیکه برگهای گیاه 
کامال خشك شده باشد و براحتی قابل کندن باشد می توان بهره برداری را شروع کرد. الزم است قبل از بهره برداری 
عملیات آماده سازی شامل کندن پای بوته ها، ایجاد سایه بان و گرفتن پوشال اطراف طوقه گیاه انجام گیرد. به منظور 
جلوگیری از پوسیده شدن بوته ها در زمان برداشت از تیغ زنی گیاه با وسایل آلوده و همچنین برداشت در روزهای 
بسیار گرم و دارای باد شدید خود داری گردد. پس از تیغ زنی روی بوته ها با خاک نرم کامال پوشانده شود. به منظور 
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حفظ بقاء و زاد آوری گیاه بیش از 10 با تیغ زنی و برداشت صمغ انجام نگردد. روش علمی مناسب جهت برداشت 
صمغ روش پله ایی است که بدین منظور عمل برش طوقه گیاه باید به گونه ایی باشد که تقریبا نصف جوانه رویشی 

گیاه پس از برداشت باقی بماند و برش از قسمت باالی یقه گیاه بصورت عمودی و با زاویه 90 درجه انجام شود. 

نتایج و مزایای حاصل از به کار گیری یافته در عرصه: 
متاسفانه برداشت سنتی باعث از بین رفتن بیش از 85 درصد بوته های بهره برداری شده می گردد که در سال 
پس از برداشت نتایج اثرات مخرب آن کامال مشهود است. هر چه تعداد دفعات تیغ زنی و برداشت صغ بیشتر باشد 
میزان خسارت به گیاه افزایش یافته و بقاء و زاد آوری آن کاهش می یابد. لذا استفاده از روش پله ایی بجای سنتی 
عالوه بر اینکه اقتصادی بوده و تفاوتی با روش سنتی از نظر میزان تولید صمغ ندارد باعث افزایش میزان زنده مانی 
بوته ها خواهد شد که امکان برداشت با یك دوره تناوب 2 ساله فراهم می گردد. یاد گیری و استفاده از روش برداشت 

پله ایی برای بهره برداران بومی بسیار ساده و راحت می باشد.   

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

شكل 1- تيغ زنی ريشه آنغوزه به روش پله ايی

 شكل2- زاد آوری پس از تيغ زنی آنغوزه   روش پله ايی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفي اکسشن هاي پرمحصول Elymus hispidus  و Elymus pertenuis براي عملکرد و کیفیت علوفه در 

استان فارس
یافته منتج از پروژه شماره: 85002-7901-11-170000-077-2        مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: علي اشرف جعفري                                                رتبه علمي: استاد پژوهش 

مجري : مهرناز ریاست  
riasat.mehrnaz@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از آنجا که ایران یکي از مهمترین مراکز تنوع گیاهان علوفه اي  مي باشد و از پتانسیل هاي بالقوه ا  براي توسعه 
این محصوالت برخوردار است، براي بهره برداري بهتر از این پتانسیل، نیاز به برنامه ریزي دقیق و مناسبي مي باشد تا 
به نحو مطلوبي بتوان این تنوع کم نظیر را حفظ کرده و از آن بهره برداري نمود. تولید نژادهاي علوفه اي  که عالوه 
بر عملکرد خوب داراي مواد غذایي مناسب براي انواع متفاوت دام ها هستند یکي از اهداف مهم به نژادگران و تولید 
کنندگان محصوالت علوفه  ای مي باشد هدف از این پروژه دستیابي به ارقام پر محصول با ارزش غذایي مطلوب وسازگار 

به شرایط آب وهوایي استان فارس در گونه Elymus میباشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق بر روي 35 اکسشن Elymus، اکسشن هاي اقلید- پاسهلکي، فریدن 
– اصفهان، اقلید - اقلید و گرگان- خوش ییالق قابل توصیه براي کشت به عنوان ژنوتیپ هاي سازگار و پر محصول 

براي استان فارس مي باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
شناخت مرتع داران و بهره برداران از اکسشن هاي مرغوب این جنس

به کارگیري این اکسشن ها در عرصه هاي منابع طبیعي

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

.Elymus sp نمايی از گياه                                               
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: توصیه کودی برای افزایش عملکرد گل و اسانس گل محمدی

یافته منتج از پروژه شماره: 016-2-01-170000-84019-8301       مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: احمد رحمانی                                                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: سید رضا طبایی عقدایی، مهدی میرزا
arahmani39@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گل محمدي یکي ازمحصوالت  مهم بعضي از شهر هاي ایران است که هم مصرف داخلي داشته و هم از اهمیت 
صادراتي برخوردار است. بنابر این الزم است براي افزایش تولید گل، طول دوره گلدهي، افزایش اسانس )عطر(، اقدام 

الزم صورت گیرد. یکي از عواملي که در کمیت و کیفیت تولید نقش اساسي دارد، مسائل تغذیه اي گیاه است.
در این آزمایش سعي شده است تا با انتخاب تیمارهاي مختلف کودي شامل تیمارهاي کود شیمیایي، ارگانیك 
و تلفیقي از آنها مناسب ترین تیمار کودي براي گل محمدي انتخاب گردد. تولید بیشتر گل و افزایش میزان اسانس 

موجب افزایش درآمد، صادرات و در نهایت افزایش اشتغالزایي در مناطق مختلف کشور مي گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج تحقیق نشان داد که گل محمدی نیاز خیلی زیادی به کود ندارد و با توجه به آثار زیانبار زیست محیطی 
مصرف کود های شیمیایی این محصول خوشبختانه نیاز کودی کمی دارد و از این نظر نسبت به بسیاری از محصوالت 
ارجحیت دارد. در مجموع سه سال گلدهی 40 کیلوگرم در هکتار کود ازت )معادل 190 کیلوگرم در هکتار سولفات 
آمونیوم(، 40 کیلوگرم در هکتار فسفر )معادل 86 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل( و 40 کیلوگرم در هکتار 
پتاسیم ) معادل 84 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم( نسبت به شاهد محصول گل را به طور معنی داری افزایش 
داد. این میزان کود در زمان کاشت گل محمدی باید به خاک اضافه شده و با آن مخلوط گردد و تا سه سال کفایت 

می کند.
اگر هدف از کاشت گل محمدی تهیه اسانس باشد مقدار 80 کیلوگرم ازت، 80 کیلوگرم فسفر، 40 کیلوگرم 
پتاسیم و 30 تن در هکتار کود دامی بیشترین مقدار اسانس را تولید خواهد کرد. متوسط مقدار اسانس در سه سال 

متوالی در این فرمول کودی با 0/35 درصد بیشترین مقدار بوده است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه :
افزایش تولید گل محمدی و تولید بیشتر اسانس برای تولید کنندگان این محصول بسیار با اهمیت بوده و با 
بکاربردن مقدار40 کیلوگرم در هکتار ازت، 40 کیلوگرم در هکتار فسفر و 40 کیلوگرم در هکتار پتاسیم  در سال 
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اول گلدهي نسبت به شاهد از نظر تعداد 46/83 درصد، از نظر وزن تر 45/44 درصد و از نظر وزن خشك 44/21 
درصد افزایش تولید حاصل خواهد شد. این مقدار کود در دو سال بعد هم اثرات مفید خود را داشته و افزایش گل و 

اسانس را در پی خواهد داشت.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

نمايی از محل انجام آزمايش

برداشت گل محمدی در تيمارهای آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: کشت و تولید زراعی پونه سای بینالودی

یافته منتج از پروژه شماره: 83067-0000-10-170000-072-2          مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول : براتعلی غالمی                                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: محمد علی عسکرزاده، فاطمه سفید کن، حسن امیرآبادیزاده
gholamiam@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ارتفاعات  در  فقط  که  است  نعناعیان  خانواده  مهم  گونه هاي  از   )Nepeta binaludensis( بینالودی  پونه سای 
بینالود )در دامنه ارتفاعی 2800-1800 متر از سطح دریا( رویش دارد و به طور سنتي در استان خراسان مصرف 
زیادي دارد. این گیاه  به نام اسطوخودوس در عطاري هاي مشهد و استان عرضه مي گردد. اندام هاي هوایي این 
گونه توسط افراد بومي براي درمان ناراحتي هاي گوارشي، اعصاب و استرس، سرما خوردگی و سر درد بصورت سنتي 
کاربرد دارد. عالوه بر اهمیت درمانی گیاه دارویی،  این گونه فقط در مناطقي از ارتفاعات بینالود در خراسان پراکنش 
محدود دارد و به دلیل رویشگاه محدود و برداشت های مفرط جزء گونه هاي نادر و در حال انقراض  محسوب می 
شود. هدف از کشت زراعي این گیاه کاهش برداشت از رویشگاه و تأمین نیازهاي شرکت های دارو سازی و کاربردهای 

سنتی )عطاریها( و همچنین حفاظت و جلوگیری از انقراض این گونه مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بارندگي  میزان  با  بینالود  ارتفاعات  و در محدوده  از سطح دریا  متر  ارتفاعي 1800-2800  دامنه  این گونه در 
سالیانه 500-350 میلیمتر و اقلیم مدیترانه اي سرد پراکنش دارد. این گونه گیاهي کم توقع بوده و در خاک هاي 
سبك با زهکشي براحتي سازگار شده ورشد مي نماید. این گیاه از طریق بذر براحتي تکثیر مي یابد ولي متأسفانه 
برداشت هاي بي رویه از آن در مرحله گلدهي توسط افراد بومي و محلي عامل اصلي تخریب و انقراض آن محسوب 
مي گردد. این گیاه را می توان از بصورت کشت مستقیم بذر در زمین اصلی و یا از طریق کشت نشاء زراعت نمود. 
زمان مناسب کشت بذر در پاییز )آذر ماه( می باشد. کشت گیاه در مناطق با آب و هوای سرد سیری توصیه میشود 
و تابستانهای گرم باعث کاهش کیفیت محصول می گردد. با تأخیر در کاشت درصد سبز شدن و استقرار این گونه 
کاهش می یابد. به منظور تولید نشاء بذر گیاه در بهمن ماه در شاسی و یا گلخانه بصورت خزانه کشت شده شده و 
در اوایل اردیبهشت ماه با فواصل ردیف 50 و فواصل بوته 35 سانتی متر به زمین اصلی انتقال می یابد. به دلیل ریز 
بودن بذر گیاه کشت نشاء گیاه توصیه می گردد.  این گیاه تا حدودی رطوبت پسند می باشد و بنابر این به فاصله هر 
7 تا 8 روز یکبار آبیاری باید انجام شود. برداشت گیاه در شروع گلدهی تا گلدهی کامل انجام می گیرد و در صورت 
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مدیریت مناسب در سال دو بار قابل برداشت است. پس از برداشت جهت خشك کردن حتما در محیط سایه و یا با 
خشك های مکانیکی و صنعتی این کار صورت گیرد تا کیفیت و بازار پسندی محصول افزایش یابد. متوسط عملکرد 

محصول گیاه 2200 – 2000 کیلوگرم در هکتاراندام هوایی خشك در هر بار برداشت می باشد.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته 
متاسفانه برداشت های بیش از توان از رویشگاه های این گیاه و همچنین برداشت قبل از گلدهی آن باعث از بین 
رفتن و کاهش شدید رویشگا ههای پونه سای بینالودی شده است. کشت و تولید زراعی این گیاه باعث کاهش فشار 
برداشت از طبیعت و در نهایت احیای رویشگاه ها خواهد شد. از طرفی باعث تامین مطمئن نیاز های شرکت های 
مختلف فرآوری محصوالت دارویی و همچنین عطاری ها می گردد. در حال حاضر این گیاه فقط از روبشگاه برداشت 
می گردد و در بازار مصرف نیز از قیمت مناسبی برخوردار است  حدود 70000- 80000 ریال هر کیلو گرم خشك 
)قیمت خرید از بهره بردار( بنابر این از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه می باشد. البته عالوه بر کشت زراعی امکان تولید 

و کشت و احیای رویشگاه نیز وجود دارد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

شكل 1- مرحله گلدهی پونه سای بينالودی در مزرعه

  شكل2- كشت آزمايشی پونه سای بينالودی در مشهد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: کنترل مگس میوه کنار

یافته منتج از پروژه شماره: 01-1120123000-76                   مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: ناصر فرار                                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: محمد محمدی، حسن آل منصور، سید موسی صادقی، ابراهیم مالیی، سید گلستانه
Farrar29@gmail.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بلوچستان  و  کرمان، سیستان  هرمزگان،  فارس،  بوشهر،  ازجمله  کشور  اکوسیستم هاي جنگلي  از  وسیعي  سطح 
و خراسان از گونه هاي مختلف جنس Ziziphus پوشیده شده اند. سه گونه از این درختان کنار در مساحتي معادل 
30/000 هکتار به صورت توده و 1/900/000 هکتار به صورت پراکنده از مهم ترین پوشش هاي جنگلي استان بوشهر به 
شمار مي روند. جوامع جنگلي کنار به طور مستقیم )تولید برگ و میوه، تولیدات دارویی( و غیرمستقیم )ازنظر حفاظت 
خاک و آب، ایجاد تعادل در اکوسیستم، زیستگاه وحوش و غیره( از اهمیت اقتصاديـ  اجتماعي و زیست محیطی زیادي 
برخوردار مي باشند. الزمه احیاء و توسعه رویشگاه هاي موجود، شناخت عوامل تخریب آن هاست که با شناخت بهتر 
آن ها و سعي در رفع عوامل تخریب مي توان حرکت باارزشی در جهت رسیدن به هدف اصلي که همانا احیاء و توسعه 
پایدار رویشگاه ها و استفاده بهینه از آن هاست را آغاز نمود. در حال حاضر عالوه بر درختان ُکنار وحشی، توسعه ی 

وسیعی از باغات درختان ُکنار پیوندی شکل گرفته که نیاز است عوامل تهدید کننده ی طبیعی آن مشخص گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- در طبیعت و روی درختان کنار وحشی نیاز به عملیات مبارزه نیست.

- در باغ های توسعه یافته درختان کنار در منطقه:
- شناسایی کانون های آلوده به آفت در منطقه

- شخم عمیق در زمستان و تابستان در باغ های کنار )باعث از بین رفتن شفیره های مگس در خاک می گردد(
- حفاظت از پارازیتوییدها با عملیات کنترل و مهار آفت بدون استفاده از سموم و حشره کش های شیمیایی

- استفاده از مواد جلب کننده مگس های میوه 
- مطالعه تکمیلی روی زنبور پارازیتویید آن جهت مهار زیستی آفت

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
توسعه پایدار، حفاظت از گونه های جنگی، منابع طبیعی و محیط زیست، حمایت و حفاظت از حشرات مفید و 

زنبورعسل، کنترل و مهار آفت با استفاده از روش مکانیکی و زراعی با حداقل هزینه و زمان
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عکس/عکس های شاخص از یافته : 

مگس ميوه كنار : الف ماده بالغ، ب: نر بالغ، ج تخم، د: الرو سن سوم، ه: شفيره
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موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: کشت مطلوب کلزا با ماشین های خطی کار اصالح شدۀ غالت 

یافته منتج از پروژه شماره: 80051 - 20- 12 – 107           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: افشین ایواني                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري: امیر حسین شیرانی
eyvani@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
حدود دهة 80 که لزوم معرفي ماشینهاي مناسب براي کشت کلزا ازطرف وزارت کشاورزي مورد تاکید قرار گرفت، 
بررسیهاي مقدماتي نشان داد که هیچ یك از ماشینهاي موجود نمیتوانند بطور قطعي به عنوان ماشین مطلوب براي 
کشت کلزا معرفي گردند. از طرفی ساخت ماشین جدید هم که اختصاصا برای کلزا استفاده شود، با اوضاع اقتصادی 
کشاورزی در ایران منطبق نبود. لذا برای زمینهای نه چندان بزرگ و کشاورزی خرده پا، یك ماشین مناسب خطی کار 

چند منظوره برای بذور ریز و متوسط نیاز بود. 
این ایده منطقی تر به نظر می رسید که اوال ماشینهای کاشت موجود در کشور که در حال حاضر به تعداد زیاد 
در دسترس زارعین هستند با تغییرات اندک و یا اضافه کردن چند قطعه اختیاري تا حدود زیادي براي کشت مطلوب 

کلزا بهینه سازي گردند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- قبل از اقدام به کشت حتما بستر بذر را به نحو مطلوب آماده کنید و به عبارت دیگر خاک نه کلوخه بزرگ 
داشته باشد و نه پودر شود. زیرا تهیه زمین به مراتب از سایر عوامل زراعی، روی عملکرد واجزای عملکرد کلزا موثرتر 

است ) تهیه بسترمطلوب یعنی آبیاری+شخم+رتیواتور+ماله( 
مراکز  که  اصالح شده  کار  دانه  ریز  نوع  هر  یا  همدان  برزگر  ماشین  اصالح شدۀ  کار  با خطی  - سپس کشت 
تحقیقاتی مناسب بودن آن را تایید میکند انجام شود. دقت شود که ماشین کارنده حتما دو قطعة اختصاصی مربوط 

به کاشت کلزا را که شامل اسکی و موزع مخصوص کاشت کلزا باشد را داشته باشند.  
-  ماشین فوق الذکر را برای کاشت کلزا با ترکم 100 تا 300 بوته در متر مربع، مقدار 2 تا 5 کیلو در هکتار بذر 

مورد استفاده قرار دهید. 
- مقادیر کود به توصیه آزمایشگاه تشخیص داده شود و نوع آبیاری نیز حتی المقدور بارانی باشد. در غیر اینصورت 

برای جلوگیری از آب بردگی بذر ها از سیفون برای هر شیار استفاده شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
فراوان در  به میزان  پذیر کردن کاشت کلزا توسط ماشینهای معمولی کاشت گندم )خطی کارها( که  امکان   -

دسترس کشاورزان است.
- حدود 80 درصد صرفه جویی در مصرف بذر.

- افزایش مدت کارکرد ساالنه ماشین های خطی کار غالت با استفاده از آنها برای کشت کلزا.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

موزع اصالح شدة خطي كار ماشين برزگر همدان كه داراي شيارهاي
 درشت براي غالت و شيارهاي ريز براي كلزا است

چگونگي اتصال اسكي هاي تثبيت عمق و عملكرد فنري آنها در مقابل پستي و بلندي هاي مزرعه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: تاکید بر استفاده از دیسك و یا روتاری در افزایش کارآیی علف کش های پیش رویش لوبیا

یافته منتج از پروژه شماره:87016- 14- 61 – 4            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: ابوالفصل هدایتی پور                               رتبه علمي: مربی پژوهش 

 Ahedayatypoor@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکی از مشکالت اساسی در زراعت و کشت لوبیا هجوم زیاد علف های هرز می باشد. استفاده از علف کش های 
پیش رویش در مناطق کشت لوبیا بسیار مرسوم می باشد. اعمال علف کش های پیش رویش در لوبیا یا با استفاده از 
آب آبیاری و یا اختالط آن با خاک انجام می شود. نحوه اختالط آن با خاک می تواند در افزایش کارآیی علف کش 
تاثیر داشته باشد. هر چه کارآیی علف کش بیشتر باشد میزان هجوم علف های هرز کمتر می باشد. در منطقه خمین 
با استفاده از کولتیواتور عملیات اختالط علف کش با خاک را انجام می دهند که به نظر می رسد اختالط خاک و علف 

کش به طور کامل انجام نمی گیرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در روش اخیر علف کش با استفاده از سم پاش بوم دار و یا النس دار بر روی سطح خاک پخش شده و با استفاده 
از ادوات خاک ورزی ثانویه اختالط خاک و علف کش انجام می شود. مناسب ترین ادوات برای اختالط علف کش های 
پیش رویش با خاک روتیواتور می باشد. با چرخش تیغه ها بیشترین اختالط خاک و علف کش صورت می پذیرد. در 
این حالت کمترین درصد علف های هرز در مزرعه مشاهده شد. در صورت در دسترس نبودن روتاری پیشنهاد می 
شود از دیسك های دو زانویی استفاده شود. دیسك های جلویی خاک را به سمت بیرون هدایت می کنند در حالی 
که دیسك های عقبی خاک جابجا شده را به سمت داخل هدایت می کنند. لذا اختالط خاک و علف کش به صورت 
کامل انجام می شود. در منطقه خمین کشاورزان قبل از کشت کرت هایی به طول 2 مترتشکیل می دهند و علف کش 
پیش رویش را در این کرت ها اعمال می کنند. در این قطعات از کولتیواتور استفاده می کنند و امکان کولتیواتورزنی 
عمود بر مسیر قبلی امکان پذیر نمی باشد )به واسطه خراب شدن مرزهای ما بین کرت ها( و لذا اختالط خاک و علف 
کش به طور کامل انجام نمی شود. در کرت هایی که از این روش استفاده شده بود جمعیت علف های هرز بیشتر بود.    

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
کاهش مصرف علف کش – کاهش جمعیت علف های هرز که در کل هزینه تولید کاهش می یابد. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان:  ارزیابي فني و اقتصادي کمباین هاي برنج

یافته منتج از پروژه شماره:  04-14-14-88055        مدت اجراي پروژه:  یك سال
مجری مسئول: محمود صفری                                   رتبه علمي:  استادیار پژوهش 

مجریان:  محمد رضا علیزاده
email2safari @yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 در ایران 630 هزار هکتار شالیزار در 21 استان کشور وجود دارد. اما بیشتر شالیزارها )410 هزار هکتار یا 60 
درصد سطح زیر کشت برنج( کشور در دو استان گیالن و مازندران متمرکز و مابقی در گلستان، خوزستان، فارس و 
دیگر استانها پراکنده است. با توجه به افزایش جمعیت و باال رفتن مصرف برنج، الزم است برای برداشت این محصول 
از روش های مکانیزه، به جای روش سنتی، استفاده کرد. در روش سنتی،کشاورزان به علت محدودیت زمانی ناشی 
از بارندگی ها محصول را در اولین فرصت پس از رسیدن دانه ها برداشت می کنند. باران شهریور ماه، عالوه براینکه 
موجب ریزش دانه می شود کیفیت محصول را نیز کاهش می دهد. همچنین امکان خوابیدگی )ورس( ساقه های برنج 
هم وجود دارد. در سال های اخیر کمباین های مختلف از کشور های جنوب شرق آسیا وارد کشور شده اند. کشاورزان 
این کمباین ها را بدون در نظرگرفتن جنبه های فنی و اقتصادی، به کار گرفته اند. این کمباین ها به صورت پراکنده 
مورد بررسی قرار گرفته اند. ولی ارزیابی ها در قالب پروژه تحقیقاتی و بصورت مقایسه ای نبوده است. با توجه به قیمت 
باالی این کمباین ها و خارج شدن ارز از کشور، بررسی آنها و انتخاب فناوری مناسب ضروری است تا بتوان با اتکا به 

این نتایج درخصوص انتخاب کمباین مناسب اظهار نظر کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- به منظور کسب درآمد بیشتر و کاهش هزینه های تولید استفاده از کمباین های بوته تغذیه توصیه می شود.

- کمباین های بوته تغذیه دارای مصرف سوخت کمتری در ساعت هستند.
-کمباین های خوشه تغذیه دارای ضایعات کمتر هستند ولی این رقم در مقایسه با بوته تغذیه معنی دار نیست.

-با توجه به محدودیت زمانی، به دلیل ظرفیت باالی کمباین های بوته تغذیه، این کمباین ها سطح بیشتری را 
تحت پوشش قرار می دهند و محصول دچار افت های کمی و کیفی نمی شود.

- استفاده از هر دو نوع کمباین برای کشاورز توجیه اقتصادی دارد ولی منافع حاصل از کمباین بوته تغذیه )به 
دلیل هزینه پایین تر در هکتار( نسبت به کمباین های خوشه تغذیه بیشتر است. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با توجه به جنبه های فنی و اقتصادی، استفاده از کمباین بوته تغذیه توصیه می شود. در این کمباین با   -1
توجه به عرض کار بیشتر ،سرعت پیشروی باالتر ،ظرفیت موثر برداشت بیشتر است. از طرفی قیمت تمام شده آن با 

توجه به سادگی دستگاه نسبت به خوشه تغذیه پائین تر است. 
است  تغذیه  خوشه  انواع  از  بیشتر  درصد(   1/74( آن  ضایعات  میزان  هرچند  تغذیه،  بوته  کمباین  در   -2
)متوسط1/42( ولی این اختالف معنی دار نمی باشد و سایر مزایای نوع بوته تغذیه باعث کم رنگ شدن این اختالف 

می شود. 
در نوع حوشه تغذیه، ساقه های برنج در سطح مزرعه باقی می مانند که باعث ایجاد مزاحمت برای کشت   -3
بعدی می شود. در نوع بوته تغذیه ،ساقه برنج خرد شده و در سطح مزرعه ریخته می شود و باعث برگشت هوموس 

به خاک می گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

)الف(               

                                                                                  )ب(

شكل 1- كمباين های برداشت برنج     الف- خوشه تغذيه    ب-  بوته تغذيه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: کاهش مصرف آب درآبیاري قطره اي زیرسطحي باغات پسته 

یافته منتج از پروژه شماره:074-82-15-20-115                       مدت اجراي پروژه:5 سال
مجری مسئول: امیراسالمی                                                      رتبه علمي:  استادیار پژوهش

مجري: هرمزد نقوی
amireslami.50@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به کمبود منابع آب و کاهش کیفیت آن ها تغییر الگوی کشت از محصوالت زراعی به باغی به خصوص 
محصول پسته که درختی مقاوم به شوری است، در حال انجام است. از طرفی با کاربرد آب شور در سامانه قطره ای 
سطحی به دلیل تبخیر آب و ماندن امالح در محل خروجی قطره چکان ها، گرفتگی آن ها را سبب می شود. آبیاری 
قطره ای زیرسطحی نسبت به آبیاری قطره ای سطحی تبخیراز سطح خاک را تا حد قابل مالحظه ای کاهش می دهد و 
به همین دلیل راندمان بسیار باالیی دارد. همچنین با توجه به قرارگیری قطره چکان ها در زیر سطح خاک و عدم تبخیر 
آب در محل خروجی قطره چکان ها، گرفتگی آن ها به حداقل می رسد. با توجه به تامین آب در محل عمق توسعه ریشه 
و کاهش مولفه تبخیر میزان نیاز ناخالص آب آبیاری در این روش نسبت به روش رایج قطره ای سطحی کاهش می یابد 

و سبب افزایش کارایی مصرف آب می گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای نصب لوله های آبده در زیر سطح خاک هم می توانید از بیل مکانیکی یا بیل پشت تراکتوری و هم می توانید 
از دستگاه ترنچر )حفار( استفاده کنید که همزمان کارگذاری لوله را نیز انجام می دهد. لوله ها را در عمق مناسب 45 
تا 60 سانتی متر کارگذاری کنید. چنانچه آزمون خاک هم انجام داده باشید بهتر است ابتدا کودهای الزم داخل کانال 
حفاری شده ریخته شود و سپس لوله آبده را روی آن ها قرار دهید. اگر خاک برداشته شده از کانال قلوه سنگ و 
سنگ ریزه نداشته باشد می توانید همان خاک را داخل کانال برگردانید. در غیر اینصورت باید مقداری از خاک سرند 
شود و روی لوله ریخته شود تا از صدمه به لوله جلوگیری شود و سپس بقیه خاک داخل کانال ریخته شود. در این 
روش آبیاری می توانید آب مصرفی را تا حد 25 درصد کاهش بدهید. بطوریکه کاهش عملکرد چشمگیری بوجود 
نیاید. حتی درجاییکه بحران کم آبی شدید وجود دارد تا 50 درصد نیز می توانید آب کمتر بدهید. بدین ترتیب اگر 
در باغات پسته نیاز آبیاری با سیستم قطره ای سطحی حدود 6300 مترمکعب در هکتار در سال در نظر گرفته شود، 
توصیه می شود درسیستم قطره ای زیرسطحی )SDI( حداقل باکاهش 25 درصدی آن به مقدار 4700 مترمکعب در 
هکتار در سال آبیاری نمایید. دور آبیاری مناسب در این سیستم را بهتر است 10 روز بگیرید و برای جلوگیری از ورود 
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ریشه به محدوده قطره چکان الزم است هم از قطره چکان های مخصوص زیر سطح استفاده نمایید و هم اینکه شست 
و شوی سیستم با علف کش تریفلورالین )ترفالن( به تعداد دو بار در سال، به میزان 0,25 سی سی به ازاء هر قطره 

چکان و به مدت 20 الی 30 دقیقه را انجام دهید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در صورت استفاده از آبیاری قطره ای زیرسطحی در باغات پسته مزایایی به شرح زیر حاصل خواهد شد:

امکان استفاده از آب هاي شور )تا حد 8 دسی زیمنس بر متر( و در نتیجه عدم گرفتگي قطره چکان ها به   -1
علت کاهش تبخیر و خود شویندگی قطره چکان های مخصوص زیر سطح.

امکان به کاربردن کم آبیاري )50 تا 75 درصد نیاز آبي( به علت کاهش مؤلفة تبخیر از تبخیر - تعرق گیاه.  -2
امکان پایین آوردن دور آبیاري تا 10 روز نسبت به آبیاری های غرقابی )معموال دور30 یا 45 روز( و در نتیجه   -3

افزایش کیفیت و کمیت محصول.
افزایش عملکرد محصول در مقایسه با قطره ای سطحی تا 150 درصد در جاییکه شوری آب آبیاری تا حد   -4

8 دسی زیمنس بر متر باشد.
افزایش کارایی مصرف آب تا 2 برابر.  -1

کاهش علف هرز به دلیل عدم پخش آب بر روی سطح زمین و در نتیجه کاهش عملیات خاک ورزی.  -2

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

موقعيت قرار گيری لوله آبده در زير سطح خاك
 

نمايی از توسعه ريشه های درختان پسته در محل قرارگيری لوله آبده زير سطحی
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پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیز داری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: مدل ذوب برف )SRM( در حوزه آبخیز طالقان

یافته منتج از پروژه شماره: 05-0500417000-82           مدت اجراي پروژه: 3 سال و 2 ماه
مجری مسئول: مجید حسینی                                         رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

 mjhossaini@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
حوزه آبخیز طالقان با توجه به پتانسیل باالي تولیدات کشاورزي و وجود منابع طبیعي مستعد به منظور توسعه 
همه جانبه و نقش بسزاي آن در تأمین آب سد طالقان و بهره گیري از رواناب حاصل از آن در کشاورزي دشت قزوین 
و همچنین تأمین بخشي از نیاز شرب شهر تهران از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشد. با توجه به اینکه برف و رواناب 
ناشي از ذوب برف در حوزه طالقان نقش مؤثري در بروز سیالب و جریان هاي حداکثر دارد، لذا در این طرح، مدل 
پیش بیني رواناب ناشي از ذوب برف )SRM( با توجه به کاربرد و قابلیت مناسب آن در حوزه هاي آبخیز دیگر نقاط 

جهان به واسنجي و برآورد حجم رواناب حاصل از باران و ذوب برف مي پردازد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ابتدا پارامترهاي مدل با توجه به خصوصیات فیزیکي حوزه و آمار و اطالعات هیدرولوژیکي سه سال آماري تر، 
معمولي و خشك واسنجي شده و در مرحله بعد با در نظر گرفتن سه عامل ورودي بارندگي، درجه حرارت و سطح 
مشابه  آبي  سال  سه  براي  روزانه  طور  به  برف  ذوب  از  ناشي  مشاهداتي  و  محاسباتي  هیدروگرافهاي  برف  پوشش 

پیش بیني و ارزیابي می شود. 
این روش نیاز به یك نفر مروج متخصص دارد که الزم است آموزش داده شود تا بتواند تحلیل درستی نسبت به 

رواناب حاصل از ذوب برف را برای سال آبی پیش رو برای بهره بردار به زبان ساده تبیین کند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
نتایج حاصل امکان پیش بیني رواناب ناشي از ذوب برف به منظور استحصال آب حاصل از ذوب برف در فصل 

زراعی و همچنین جلو گیری از خسارات احتمالی در اواخر زمستان و بهار را فراهم می آورد.                   
از واسنجي نشان میدهد که مدل در هر سه سال آبي در تطابق دو منحني محاسباتي و واقعي  نتایج حاصل 
خصوصاً حجم رواناب از قابلیت و کارآیي خوبي برخوردار است. ارزیابي مدل نتایج، مطلوب و قابل قبولي را از نظر 

برآورد حجم و روند جریان براي سال آبي تر و معمولي نشان مي دهد.
نتیجه حاصل از کالیبره کردن مدل در سال آبي 71-70 در مقایسه هیدروگراف مشاهداتي و محاسباتي نشان 
میدهد علي رغم وجود اختالف در زمان و مقدار حداکثر رواناب، لیکن روند افزایش و کاهش جریان از نظام معقولي 



یافته های قابل ترویج سال 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

289

تبعیت مي کند، به طوری که هر دو منحنی در ماههای کم باران مهر، آبان و آذر و همچنین تیر، مرداد و شهریور 
متابعت نسبتا مناسبي از یکدیگر دارند. اما با شروع فصل بارش این متابعت تداوم ندارد و روند افزایشی رواناب در 
منحنی محاسباتي با تاخیر نسبتا زیادي رخ میدهد. به همین دلیل نمودار محاسباتی در فصول زمستان و بهار حجم 
رواناب نسبتا کمتري را در مقایسه با منحني واقعي نمایان مي سازد و در این دوره قادر به نمایش رواناب حداکثر 
نمي باشد. با گرم شدن تدریجي هوا در اواسط اردیبهشت ماه میزان حجم رواناب در دو نمودار تغییر یافته به طوریکه 
منحني محاسباتی حجم بیشتري را نسبت به منحني مشاهداتي نشان مي دهد. با قطع بارندگي ها بهاره در اواسط 
خرداد منحني فروکش جریان شروع مي شود و بدون تأثیر پذیری از رخداد باران با شیب مناسبي از منحني مشاهداتی 
تبعیت مي کند. حجم رواناب محاسباتي در این سال آبي معادل 556/5 ملیون متر مکعب مي باشد. در صورتي که 

حجم رواناب حاصل از منحني محاسباتي با اختالف ناچیز 0/2 درصد 555/4 میلیون متر مکعب را نشان میدهد.
میانگین حجمي رواناب محاسباتي مدل در سال آبي 73-72 معادل 508/1 میلیون متر مکعب مي باشد که در 
از  نتایج حاصل  را نشان میدهد.  واقعی )544/8 میلیون متر مکعب( 6/7 اختالف حجمي  با حجم رواناب  مقایسه 
ارزیابي مدل در سال آبي 73-72 حاکي از عملکرد نسبتا مناسب مدل در برآورد حجم کلي رواناب ساالنه با اختالف 
6/7 درصد مي باشد. اگر چه شکل ظاهري هیدروگراف محاسباتی از روند منحني واقعي تبعیت مي نماید لیکن رواناب 

حداکثر دو منحني مطابقت خوبي از نظر زمان و شدت با یکدیگر ندارند. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مقايسه هيدروگراف جريان در سال آبی 73-72 )سال تر(

مقايسه هيدروگراف جريان در سال آبی 71-70 )سال تر(



290

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: اثرات اجتماعي اقتصادي فعالیت هاي آبخیزداري انجام شده در آبخیز قطور 

یافته منتج از پروژه شماره : 83025-0000=03-040000-065-2        مدت اجراي پروژه: 3 سال و 1 ماه
مجری مسئول: ابراهیم بروشکه                                                      رتبه علمي:  مربی پژوهش

 e.brooshkeh@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در این طرح پژوهشی اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح هاي آبخیزداري اجرا شده در آبخیز قطور چاي در استان 
آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفته و ضمن شناخت مشخصات کامل اقدامات آبخیزداري اجرا شده، هزینه صرف 
شده مربوط به هر یك از فعالیت ها تعیین گردید. سپس با استفاده از عملیات میداني و تکمیل پرسشنامه و غیره 
وضعیت منطقه قبل و بعد از اجراي طرح مورد بررسي قرار خواهد گرفت. میزان اثرات اقتصادي و اجتماعي ناشي از 
اجراي فعالیت هاي مختلف آبخیزداري در خصوص کنترل و مهار سیل، فرسایش و رسوب،  افزایش محصوال ت دامي 
وکشاورزي، افزایش آب و تغییرات حاصل شده بر روند مهاجرت، اشتغال و درآمد تعیین و نسبت سود به هزینه طرح 

های آبخیزداری اجرا شده تحلیل شد.
ضمن ارزیابي فعالیت هاي انجام شده در حوضه هاي آبخیز مي توان به بررسي اثرات اجتماعي و اقتصادي عملیات 
آبخیزداري و تاثیر این نوع فعالیت ها در بهبود منابع تولید )آب وخاک(، ایجاد اشتغال و امید به ماندن در روستاها  پي 

برد و در صورت عدم موفقیت طرح ها، علت ها را شناخت و براي  رفع موانع و مشکالت برنامه ریزي کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای اجرای طرح ابتدا گزارش های مطالعاتی موجود در محدوده آبخیز قطور بررسی گردید و وضعیت کلی منطقه 
شامل وضعیت توپوگرافی، اقلیمی، زمین شناسی و سایر پارامتر ها که به نحوی پتانسیل ها، محدودیت ها و امکانات 

آبخیز را می شناساند، مطالعه شد. 
سپس کلیه  اقدامات و عملیات آبخیزداري انجام شده شامل انواع عملیات بیولوژیکي )حفاظت و قرق، کاشت نهال، 
علوفه کاري و بذر پاشي و عملیات مکانیکي )سدهاي خاکي، بانکت بندي، تثبیت حاشیه رودخانه، دیوار حفاظتي و 

انواع چك دم( اجرا شده، جمع آوری و ثبت گردید و هزینه ها به تفکیك پروژه های اجرا شده، تعیین شد.
در مرحله بعد منافع  و فواید ناشی از اجرای طرحهاي آبخیزداري به شرح زیر تعیین شد:

- افزایش مقدار آب ناشی از اجرای طرح ها و محاسبه فایده ناشی از آن. 
- پیشگیري از خسارت سیل و خرابی ابنیه ها و ... و محاسبه فایده ناشی از آن.

- افزایش تولید علوفه و محاسبه فایده ناشی از آن.
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- درآمد حاصل از نهالکاری و محاسبه فایده ناشی از آن.
- درآمد ناشی از تولید زمین و محاسبه فایده ناشی از آن.
- کنترل فرسایش و رسوب و محاسبه فایده ناشی از آن.

برای تعیین مقدار آب ذخیره شده از تغییر ضریب روانآب ناشی از تغییرات پوشش گیاهی استفاده شده و مطابق 
آن حجم آب ذخیره شده و پیك سیالب محاسبه شد. 

تغییرات پوشش گیاهی و نقش آن در افزایش تولید علوفه با روش پالت گذاری به صورت تصادفی برآورد شده 
است. ابعاد پالت ها یك متر مربع بوده که در 10 تکرار انجام و متوسط عملکرد تاج پوشش گیاهی پالت ها مالک 
محاسبه قرار گرفت. برای تعیین وضعیت مرتع از روش 4 فاکتوری )بنیه و شادابی، ترکیب گیاهی، عامل خاک و 
پوشش گیاهی( استفاده شده است. گرایش مرتع با استفاده از ترازوی سنجش که با تکیه بر دو عامل پوشش گیاهی 
و خاک مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. مقدار تولید علوفه خشك قابل استفاده از روش قطع و توزین استفاده 
شده است. نقش عملیات آبخیزداری در کاهش فرسایش به روش BLM و بر اساس کار میدانی تعیین شده است. 
در روش BLM با ارزیابی 7 عامل و امتیاز بین صفر تا 15، بر حسب میزان تاثیر آن ها در فرسایش، انجام می شود. 
این روش، روشی کیفی برای ارزیابی وضعیت فرسایش خاک است و وضعیت فرسایش را برحسب جمع نمرات عوامل 
هفتگانه، در کالس های فرسایش کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد طبقه بندی می گردد. اثرات اجتماعی طرح ها 

براساس پرسشنامه تهیه شده، و نظرات آبخیزنشینان در قالب تحلیل آماری تجزیه و تحلیل شده است.
در نهایت برای تعیین نسبت فایده به هزینه از روش نسبت سود به هزینه B/C استفاده شد. این شاخص براي 
اقتصادي زماني قابل قبول است که  از لحاظ  تعیین نسبت ارزش فعلي کلیه منافع وهزینه ها بکار میرود و طرح 
ارزش محاسبه شده بزرگتر یا معادل یك باشد )1B/C≥(. برای انجام این کار براي هر یك از فعالیت های اجرا شده 
آبخیزداری بر اساس نظرات کارشناسي درآمدها محاسبه شد و هزینه های اجرای طرح ها بر اساس نوع کار و حجم 

عملیات انجام شده مطابق فهرست بهاي سال 1385 برآورد گردید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
بررسی ها نشان داد با اجرای طرح های آبخیزداری وقوع سیل و خسارت ناشی از آن در اراضی قرق شده در 
مقایسه با اراضی شاهد 25تا 35 درصدکاهش یافته است و نسبت سود به هزینه در حالت کل بیش از یك است. 
پروژه های بیولوژیکی آبخیزداری باعث افزایش کمی وکیفی پوشش گیاهی شده و افزایش پوشش گیاهی میزان سیل 
و رسوب را به نحو قابل مالحظه ای کاهش داده است. در آبخیز قطور بیش از 95 درصد مردم را دامداران تشکیل 
می دهند که فعالیت آنها ارتباط تنگاتنگی با وضعیت آبخیز از لحاظ پوشش گیاهی دارد و پروژه های بیولوژیکی و 
نحوه اجرای آنها تاثیر مستقیمی در افزایش یا کاهش درآمد آبخیزنشینان دارند. بنا بر این پروژه های بیولوژیکی با 

حساسیت و دقت بیشتری باید دنبال شوند و مشارکت مردم در اجرای پروژه ها از ضروریات است. 
به دنبال دارد و فشار  برای مناطق مجاور عرصه قرق شده  را  اغلب مشکالتی  از 4 سال  بلند مدت بیش  قرق 
مضاعفی را به این مراتع وارد نموده است، در واقع احیای عرصه قرق شده، تخریب بیشتر عرصه مجاور را به دنبال 
دارد. توان اکولوژیکی در اغلب نقاط استان به ویژه در محدوده مورد مطالعه این امکان را فراهم آورده که قرق های 
کوتاه مدت و حداکثر 2 ساله فرصت تجدید حیات و احیای مرتع را فراهم نماید و از قرق های بیش از 2 سال به 
دلیل اثرات مخرب بر مراتع مجاور پرهیز شود.آبخیز قطورچای به دلیل شرایط خاص تکتونیکی و لیتولوژیکی حاکم 
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برآن، حساسیت سازند های زمین شناسی و شیب زیاد، دامنه ها اغلب ناپایدارند و مناطق مسکونی عمدتا بر روی 
پهنه های ناپایدار واقع شده اند. مدیریت عرصه های منابع طبیعی در مناطق ناپایدار حساسیت ویژه ای می طلبد. 
تخریب پوشش گیاهی و به تبع آن افزایش ضریب روانآب و گسترش فرسایش خندقی و فرسایش کناری باعث تغییر 
زاویه شیب دامنه و ناپایداری مجدد را به دنبال دارد که تثبیت مجدد آن تالش مضاعف و هزینه زیادی را می طلبد.
اجرای سازه های مکانیکی کنترل فرسایش و رسوب در آبخیز قطورچای به دلیل ویژگی ساختاری و تکتونیکی و 
پایداری آن یکی از مشکالت اساسی است. با توجه به مشکل موجود حتی االمکان از احداث این قبیل سازه ها پرهیز 
شود و درصورت احداث چك دم، یافتن مکان پایدار برای احداث آن ضروری است. تخریب سازه های مکانیکی در 
آبخیز قطور یکی از مشکالت عمده است. در آبخیز قطورچای بایستی پروژه های بیولوژیکی در مقایسه با پروژه های 
سازه ای در اولویت قرار گیرد. پروژه های بیولوژیکی هزینه های کمتری نیاز دارد. در تعدادی از آبراهه ها سازه های 
کنترل سیل که به صورت سلسله وار و با تعداد زیاد در مسیر آبراهه احداث شده اند با توجه به طراحی ناصحیح و 
عدم توجه به توپوگرافی آبراهه، بعضی از سازه ها دفن گشته اند. دقت در طراحی سازه ها از مواردی است که باید 

به آن توجه شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                 تخريب اغلب سازه های مكانيكی
                   به  دليل ناپايداری دامنه ها 

                اثر قرق در احيای پوشش گياهی
                    به عنوان گزينه اولويت دار
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: اثربخشی پخش سیالب بر تغذیه سفره آب با بررسی بیالن آبشناسی در گربایگان

یافته منتج از پروژه شماره:  04-0500414000- 81              مدت اجراي پروژه: 4 سال و1 ماه
مجری مسئول: مجتبی پاک پرور                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

pakparvar@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با آن که مجموعه برنامه های آبخوانداری از طریق پخش سیالب در گربایگان فسا موجب تبدیل یك محیط بیابانی 
به یك سرزمین آباد با کشتزارهای گسترده و پوشش سبز جنگلی و مرتعی شده است، اما اثر بخشی آن بر منابع آب 
زیرزمینی دشت بنا به شواهدی مورد تردید برخی قرار دارد. سیر رو به کاهش سطح آب زیرزمینی، کاهش تراوایی 
سطح خاک شبکه های پخش سیالب، نیاز آبی درختان تنومند در داخل سامانه ی پخش سیالب از جمله ی این شواهد 

است. تحقیق حاضر با هدف یافتن پاسخ هایی کّمی به ابهامات یاد شده به انجام رسید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای یافتن سهم تغذیه ی مصنوعی بر اثر پخش سیالب، کلیه اجزای بیالن آب شناسی کل دشت در یك سال آبی 
بایستی تعیین شود. این کار بر اساس تلفیق روش تراز آبی )water budget( با روش تغییرات سطح آب زیرزمینی 
)water table fluctuation( استوار است. داده های آب وروردی شامل بارش، آبیاری، سیل و نیز داده های خروجی 
شامل رواناب، آب برگشتی کشاورزی و تغییرات سطح آب زیرزمینی همگی بایستی اندازه گیری شوند تا باقیمانده ی 
معادله بیالن که مقدار تغذیه است تعیین شود. داده های بارش از ایستگاه هواشناسی، داده های سیل با اندازه گیری 
با  آبیاری  داده های  شبکه ها،  از  خروجی  مقدار  اندازه گیری  با  رواناب  داده های  شبکه ها،  به  ورودی  مقدار  مستقیم 
اندازه گیری مقدار آب ورودی به مزارع نمونه، و داده های سطح آب زیرزمینی با استفاده از آمار چاههای مشاهده ایی 

موجود در دشت به دست می آیند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
نتایج کار در ایستگاه پخش سیالب گربایگان نشان دادند با آن که روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در سالهای 
اخیر نزولی بوده است، با این حال پس از هر واقعه ی سیل افزایش قابل توجهی در ذخیره آب سفره زیرزمینی رخ 

داده، و بیشترین تاثیر در سفره ی مجاور سامانه پخش سیالب بوده است. 
در یك سال آبی 1391-1390 از 83,14 م.م.م آبی که از سفره برداشت شده تنها سبب 4,13 م.م.م کاهش حجم 
آب در سفره گردیده است. با توجه به مقدار آب برگشتی کشاورزی به مقدار 3,2 م.م.م، حدود 7,94 م.م.م تغذیه 
صورت گرفته که از این میزان 84,4 م.م.م سهم تغذیه بر اثر پخش سیالب و بنابراین نسبت تغذیه مصنوعی به تغذیه 
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طبیعی 61 درصد بوده است.
نتایج قابل توجه این روش حاکی از این است که در صورت اجرای تغذیه مصنوعی با پخش سیالب افزون بر مهار 
سیل و کاهش تلفات جانی و مالی، تأثیر بسیار مثبتی نیز بر موجودی منابع آب زیرزمینی ایجاد خواهد شد که این 
بر خالف بسیاری انتقاداتی است که از سوی مخالفان طرحهای ارزان و طبیعت دوست وارد می شود. نتایج کاربرد این 

روش در قالب یك مقاله علمی به نشانی زیر منتشر شده است.
Pakparvar, M., Walraevens, K., Cheraghi, S. a. M., Ghahari, G., Cornelis, W., Gabriels, D. and 

Kowsar, S. A. 2016. Assessment of groundwater recharge influenced by floodwater spreading: an 

integrated approach with limited accessible data. Hydrological Sciences Journal.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از محل اجرای طرح
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان:روش TDR در اندازه گیری رطوبت خاکهای سنگریزه دار

یافته منتج از پروژه شماره:  04-0500414000- 81     مدت اجراي پروژه: 4 سال و1 ماه
مجری مسئول: مجتبی پاک پرور                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

pakparvar@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پایش دراز مدت رطوبت خاک در عمقهای مختلف از نیازهای رایج در تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی است. 
بوده و در  از دقیق ترین روشهای شناخته شده در طی دو دهه اخیر   )TDR( بازتاب سنجی محدوده زمانی روش 
تحقیقات مرتبط با عرصه های پخش سیالب جایگاه ویژه  ای دارد. خاکهای این عرصه ها عموما مطبق بوده و بدلیل 
ویژگی های آبرفتی شکل زمین آنها از الیه های با مقدار سنگ، قلوه و سنگریزه دار برخوردارند. از آنجا که معادالت 
ارائه شده برای این روش عموما در خاکهای تحت کشت توسعه یافته اند کاربرد آنها در خاک های سنگریزه دار با خطا 
مواجه خواهد بود. در تحقیق یاد شده انواع مختلفی از خاکها با درصدهای مختلف سنگ و سنگریزه استفاده و با هر 
دو روش مسقیم و TDR در دوره های بلند مدت مقادیر رطوبت آنها در حالت اشباع تا خشك و برعکس اندازه گیری 
شد. معادله جدیدی برای این خاکها ارائه شد که به کمك آن میتوان بر مبنای مقدار و اندازه سنگها، مقادیر رطوبت 

دقیق این خاکها را تعیین نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این روش دو پارامتر از خاک شامل مقدار تخلخل )حاصل از اندازه گیری وزن مخصوص ظاهری و حقیقی( و 
درصد سنگ و سنگریزه اندازه گیری شده و سپس با قرائت عدد ثابت دی الکتریك توسط دستگاه، سه پارامتر یاد 
شده در معادله جدید گذارده و در نتیجه مقدار درصد رطوبت حجمی خاک بدست می آید. برای حذف اثر منفی طول 
کابل بر دقت نتایج معادالت جدیدی ارائه شده که با کاربرد آنها و اعمال طول کابل مورد استفاده، عدد حاصله ی 

رطوبت حجمی خاک اصالح می گردد.   
  

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
اثر  با کاربرد این روش  باالتری برخوردار است.  از دقت بسیار  با روش رایج  با روش جدید در قیاس  نتایج کار 
نامطلوب وجود تخلخل بر دقت نتایج کاسته شده و به داده های حاصله اطمینان باالیی وجود دارد. نتایج این تحقیق 

به صورت یك مقاله علمی با نشانی زیر منتشر شده است.
Pakparvar, M., Cornelis, W., Gabriels, D., Mansouri, Z. and Kowsar, S. A. 2016. Enhancing mod-

elled water content by dielectric permittivity in stony soils. Soil Research, 54(3), 360- 370.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تصاويری از نحوه نمونه برداری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: ساخت، آزمون و تولید انبوه حسگر  TDR برای اندازه گیری دقیق رطوبت خاک در مزرعه
یافته منتج از پروژه شماره:  04-0500414000- 81      مدت اجراي پروژه: 4 سال و1 ماه

مجری مسئول: مجتبی پاک پرور                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش
pakparvar@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پایش دراز مدت رطوبت خاک در عمقهای مختلف از نیازهای رایج در تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی است. 
بوده و در  از دقیق ترین روشهای شناخته شده در طی دو دهه اخیر   )TDR( بازتاب سنجی محدوده زمانی روش 
تحقیقات مرتبط با مسایل آب و خاک در کشاورزی کاربرد گسترده ای دارد. از سویی علیرغم دقت زیاد و سهولت کاربرد 
روش TDR، قیمت باالی حسگرهای آن مانع از گسترش این روش در اندازه گیری های مزرعه ای چه در ابعاد تحقیقاتی 
و چه اجرایی گردیده است. در تحقیق یاد شده تالش شد تا با مهندسی وارونه حسگر نوع تدفینی ضمن اندازه گیری 
ویژگی های عناصر تشکیل دهنده، نزدیکترین مواد موجود در کشور را آزمون و بهترین ماده ی مناسب و مطلوب ترین 
روش چیدمان اجزای آن به کار برده شود. نتایح، هر بار با اندازه گیری رطوبت و مقایسه ی آن با نمونه اصلی آزمون شد 
تا جایی که به بهترین محصول دست یافتیم. در انتها مقادیر سنجش شده ی این حسگر با مقادیر اندازه گیری شده ی در 

آزمایشگاه مقایسه گردید و نتایج با روش آماری مقایسه و با باالترین حد معنی داری مورد تایید قرار گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
حسگرهای تولیدی در این تحقیق را می توان درست مشابه حسگرهای اصلی تدفینی دستگاه TDR مورد استفاده 
قرار داد. این حسگرها را باید به طور افقی در زیر خاک در عمق دلخواه مدفون و تماس کاملی بین میله های آن و خاک 
برقرار نمود تا از اثر حبابی که ناشی از نفوذ حباب هوا بین میله ها و خاک بوده و سبب بروز خطا می شود، اجتناب گردد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
نتایج کار با حسگر جدید در قیاس با حسگر اصلی دستگاه هیچگونه انحرافی ندارد و با اطمینان می توان از آن 
بهره برد. امتیاز این حسگر ارزانی قابل توجه آن در مقایسه با نمونه اصلی است که می تواند سبب کاربرد گسترده ی آن 
بشود و دقت قابل توجهی در پایش آب خاک ایجاد کند. در اهداف هوشمندسازی آبیاری کشاورزی به خوبی می توان 
آن را وارد کرد. چرا که ادوات اندازه گیری موجود در بازار به هیچ روی دقت این روش را نداشته و عمدتا در بازه ی آب 
خاک نزدیك به رطوبت ظرفیت مزرعه )حد باالی قابل آب استفاده ی گیاه( دقت دارند و در محدوده های خشك تر از 
انحراف زیادی نسبت به واقعیت برخوردارند. نتایج این تحقیق در بخشی از مقاله علمی با نشانی زیر منتشر شده است.

Pakparvar, M., Cornelis, W., Gabriels, D., Mansouri, Z. and Kowsar, S. A. 2016. Enhancing mod-

elled water content by dielectric permittivity in stony soils. Soil Research, 54(3), 360-370.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: کاربرد صفحات مستغرق در کنترل آبشستگي پایه پل در  بستر رودخانه

یافته منتج از پروژه شماره: 89005-29-29-4    مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: مجتبی صانعی                           رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پل ها از جمله حیاتي ترین و مهم ترین سازه هاي ارتباطي هستند که از دیرباز مورد استفاده قرار مي گیرند و نقش 
استراتژیك آنها در برقراري راه هاي ارتباطي بر کسي پوشیده نیست. پل ها همواره در معرض تخریب هستند و همه 
نقش  نادیده گرفتن  اثر  در  موارد  بیشتر  این تخریب در  زیادي در سراسر جهان تخریب مي شوند که  ساله پل هاي 
مسائل هیدرولیکي در طراحي پل ها است. در مطالعات انجام شده  بر روي علل تخریب پل ها، آبشستگي عنوان یکي 
از اصلي ترین دالیل شکست پل ها شناخته شده است.  براساس تحقیقات انجام شده بیش از نیمي از پل ها در اثر وقوع 
سیالب تخریب مي شوند. به عنوان مثال، در ایاالت متحده آمریکا در طي سي سال گذشته، یك هزار از مجموع پانصد 
هزار پل ساخته شده بر روي رودخانه ها تخریب شده است که شصت درصد آنها در اثر آبشستگي بوده است. درحالي 
که سهم زلزله در این تخریب ها تنها دو درصد مي باشد. تخریب پل ها درست در زماني که نیاز مبرم به آنها مي باشد، 
به  نیازمند  نقاط سیل گیر و  بین  ارتباطي  راه  بر خسارات مالي و جاني،  رخ مي دهد. شکست و تخریب پل ها عالوه 
کمك رساني را قطع مي کند.  لذا براي طراحي پل، شناخت پدیده آبشستگي و به کار بردن تمهیدات الزم براي کاهش 

و کنترل آن و همچنین برآورد دقیق مقدار حداکثر آن بسیار ضروري است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
موقعیت هاي  در  که  متفاوت  قرارگیري  زاویه  نیز  و  متفاوت  طول هاي  با  دوگانه،  بصورت  مستغرق  صفحات  از 
براي کاهش میزان آبشستگي استفاده شده  است. کاربرد صفحات مستغرق  پایه قرار گرفته اند،  به  مختلفي نسبت 
دوگانه با زاویه قرارگیري 10 درجه و طول برابر با 0/5 قطر پایه که در زاویه 45 درجه نسبت به امتداد جریان عبوري 
از رأس پایه )موقعیت  S2( قرار گرفته بودند، بهترین نتیجه را در کاهش حداکثر عمق آبشستگي و نیز کاهش حجم 

حفره آبشستگي به دنبال داشته و مقدار آنها را به ترتیب 48/82 و46/03 درصد کاهش داده است

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
تاثیر طول و زاویه در تمامی موقعیت ها بر درصد کاهش حداکثر عمق آبشستگی نقطه اندازه گیری در جدول 1 

نشان داده شده است.
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جدول 1 : مجموع اثرات موقعيت صفحات در كاهش عمق آبشستگی نقطه اندازه گيری

L = 0.33 D L = 0.5 D L = 0.66 D L = D L = 1.5 D
α = 10 -32.2 2.5 -4.9 11.7 23.9
α = 20 -26.9 1.7 -13.1 -2.0 -5.8
α = 30 -9.5 9.6 3.5 17.5 22.2

تاثیر طول و موقعیت در تمامی زوایا بردرصد کاهش حداکثر عمق آبشستگی نقطه اندازه گیری در جدول 2 نشان 
داده شده است.

جدول 2 : مجموع اثرات زوايای  صفحات در كاهش عمق آبشستگی نقطه اندازه گيری

L = 0.33 D L = 0.5 D L = 0.66 D L = D L = 1.5 D
S1 -17.5 -97.1 -47.3 -41.1 -13.05
S2 -22.6 66.6 48.0 65.6 69.2
S3 -181.6 33.8 -98.7 56.7 89.2
S4 -52.4 51.9 40.2 28.0 16.1

تاثیر زاویه و موقعیت در تمامی طول ها بردرصد کاهش حداکثر عمق آبشستگی نقطه اندازه گیری در جدول 3 
نشان داده شده است.

جدول 3: مجموع اثرات طول های صفحات در كاهش عمق آبشستگی نقطه اندازه گيری

S1 S2 S3 S4
α = 10 -168.8 169.5 -58.7 62.1
α = 20 -90.3 15.9 -89.4 -20.1
α = 30 43.1 41.3 47.6 41.8

با توجه به جداول 1 الی 3، در حالت کلی موقعیت S2، زاویه 30 درجه و طول صفحه معادل با نصف قطر پایه 
توصیه می شود. همچنین طول صفحه معادل 0/33 قطر پایه و موقعیت S1 به هیچ وجه توصیه نمی شود.  

عکس/عکس های شاخص از یافته:

تصوير مدل پايه و بستر رسوبي و حفره آبشستگي در آزمايش شاهد، از باالدست
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: آبشستگي ناشي از جریان هاي پرسرعت افقي مستغرق 

یافته منتج از پروژه شماره: 86010-22-22-2               مدت اجراي پروژه: 1 سال و 4 ماه
مجری مسئول: مجتبی صانعی                                      رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پایین دست سازه-های  در  آبشستگی  از  ناشي  تخریب   از  و جلوگیری  برای کنترل  هر ساله هزینه های سنگینی 
آبی، در مواقع سیالبی و غیر سیالبی، صرف می شود. از این رو پدیده آبشستگی در سازه ها بسیار حائز اهمیت است 
و پیش بینی آن قبل از ساخت سازه امری ضروری است. گسترش این پدیده می تواند پایداری سازه را به خطر اندازد. 

ضمن اینکه تجمع مواد فرسایش یافته با تغییر رقوم پایاب بر عملکرد سازه  تأثیر می گذارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 در پروفیل های آبشستگی، طول محدوده ای که فرسایش در آن رخ می دهد یعنی طول حفره آبشستگی در 
امتداد جریان )Ls( بین 3/5  تا 4/5 برابر مقدار عمق حفره آبشستگی )ds( است و نسبت ارتفاع تپه تشکیل شده در 
پایین دست حفره آبشستگی )hD( به عمق حفره آبشستگی )ds( بین1/2 تا 1/8 برآورد می شود. همچنین فاصله افقی 
محل ایجاد اوج تپه تشکیل شده در پایین دست حفره آبشستگی )XD( بین 4 تا 5 برابر مقدار ارتفاع تپه تشکیل 

شده در پایین دست حفره آبشستگی )hD( است.
 اندازه ذرات رابطه معکوس با ابعاد پروفیل آبشستگی دارد به طوری که افزایش اندازه ذرات باعث کاهش ابعاد 

پروفیل آبشستگی می شود.
 حفاظت بستر توسط سنگچین )RipRap( در پایین دست کف بند، باعث کاهش قابل مالحظه ای در میزان 
ابعاد پروفیل آبشستگی می شود میانگین کاهش عمق آبشستگی توسط سنگچین ها برای همه آزمایش ها، 38 درصد 

برآورد شد.
 روابط برآورد مقادیر ابعاد پروفیل آبشستگی:

λγβαφ ))))))
b
Tw

b
VtFr

b d=
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ضریب تعیین
R2

مقادیرضرایب
λγβα

0.94-0.18961.31470.04232ds/b
0.840.594-0.9940.1695dse/b

0.9710.25990.12730.89470.4484Ls/b

0.9120.34550.14060.83880.1155hD/b
0.9740.25230.1340.920.6433XD/b

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه : 
تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد که در شرایط هیدرولیکی و آزمایشی مختلف، انطباق مناسبي بین منحنی 
کلیه  تغییرات  از  مستقل  بی بعد  حالت  در  آبشستگی  پروفیل   نتیجه  در  دارد.  وجود  آبشستگی  بی بعد  پروفیل  های 
پارامترهای مؤثر در مکانیزم آبشستگی مانند دبی، زمان، عمق پایاب، قطر ذرات رسوب و ضخامت جت است. معادله 
بیان شده است.  و کسینوسی  ترکیبی سینوسی  رابطه  به صورت یك  آبشستگی  پروفیل بی بعد شده  واحد  منحنی 
مطابق با نتایج به دست آمده با گذشت زمان، ابعاد پروفیل آبشستگی افزایش یافته در حالی که روند افزایش ابعاد 
پروفیل مورد بحث کاهشی بوده است. به عبارت دیگر قسمت اعظم آبشستگی در زمان های اولیه آزمایش رخ داده و 
سپس روند آبشستگی به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است. تغییرات زمانی عمق حفره آبشستگی با یك رابطه 

لگاریتمی برازش داده شد. 

عکس /عکس های شاخص از یافته:

               پروفيل بی بعد شده آبشستگی                                اثر عمق پاياب بر پروفيل طولی آبشستگی و اثر افزايشی                                                                                                                            
                                                                                                        كاهشی آن در ابعاد پروفيل آبشستگی

                                                                                     



302

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: اثر شکل دماغه آبشکن ها در کنترل فرسایش کناری سیالب دشت ها

یافته منتج از پروژه شماره: 86017-22-22-4               مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: مجتبی صانعی                                      رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
فرسایش سواحل آبراهه هاي جریان، باعث خسارت به اراضي کشاورزي، تاسیسات مجاور و عریض شدن آبراهه جریان 
مي شود. این امر در کنار مسائل زیست محیطي ناشي از آن است. عالوه بر آن رسوب گذاري در پایین دست باعث بروز 
مشکالت عدیده اي در دهانه رودخانه ها، سواحل دریاها و اسکله مي  شود که خود از مسائل و معضالت بنادر به خصوص 
در حواشي رودخانه ها است. براي محافظت از سواحل رودخانه ها، یکي از روش هاي متداول، احداث آب شکن است. 
آبشستگي در دماغه مستطیلي در گوشه باالدست و به سمت محور کانال اتفاق مي افتد ولي در سایر اشکال این نقطه 

ثابت نبوده و موقعیت آن در اطراف دماغه آبشکن متغیر است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
آبشستگی دماغه آبشکن دایره ای به مستطیلي به طور متوسط 33 درصد کمتر است و متوسط آبشستگی دایره ای 
نشان مي دهد؛  نیز  آبشستگی  نقاط حداکثر عمق  است. مختصات  آبشکن 14 درصد کمتر  به ذوزنقه اي در دماغه 
همانند آبشکن هاي یکطرفه؛ در دماغه مستطیلي در گوشه باالدست و به سمت محور کانال اتفاق مي افتد ولي در 

سایر اشکال این نقطه در روي بدنه آبشکن و در اطراف دماغه  است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه : 
نیمدایره  و  ذوزنقه اي  مستطیلي؛  آبشکن هاي  دماغه  شکل  به  توجه  با  آبشستگی  عمق  حداکثر  وقوع  محل   
مورد استفاده در این تحقیق؛ در مجاورت دماغه مستطیلي شکل و در نزدیکي گوشه سمت چپ دماغه ي آبشکن ها 

)باالدست( اتفاق مي افتاد.
 میانگین مقدار تفاوت آبشستگی ردیف آبشکن یك یا دوطرف سیالبدشت مستطیلي شکل در سیالبدشت در 
حدود 8 درصد، در آبشکن ذوزنقه اي شکل در یك طرفه یا دو طرف سیالبدشت در حدود 20 درصد و در نیمدایره اي 

شکل در حدود 23/4 درصد است.
روند آبشستگی گروه آبشکن یك و دوطرفه در هر سه شکل دماغه )مستطیل؛ ذوزنقه و دایره اي شکل( مشابه 
هم است؛ و هر چه شکل ها به سمت گرد گوشه بودن پیش مي روند، از مقدار افزایش غیرخطي آبشستگی، به خصوص 
در دبي باالتر کاسته مي شود و نمودار روند یکنواخت تري پیدا مي کنند. میانگین تفاوت آبشستگی آبشکن هاي گروه 
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با نصب یك و دو طرفه، در هر سه شکل مستطیل؛ دوزنقه و نیمدایره اي شکل، به ترتیب 14، 20 و 19 درصد است
 اثر فاصله نصب آب شکن ها بر آبشستگی گروه آبشکن موثر بوده و رفتار آبشستگی در فاصله بین 2L و 3L در 
 2L 3 میزان آبشستگی کمتر از حالتL هر دو حالت در مقابل افزایش دبي آبشستگی نیز افزایش مي یابد. در فاصله

بوده و میانگین آبشستگی در سه دبي حداکثر در حدود 30 درصد در آبشکن هاي با فاصله نصب 3L کمتر است. 
 هر چه شکل دماغه به حالت آیرودینامیکي نزدیکتر شده و بتواند خطوط جریان را هدایت نماید؛ خطوط پس از 
عبور از دماغه آبشکن؛ به پشت آن تغییر مسیر داده و به علت کم شدن سرعت جریان؛ رسوبگذاري صورت مي گیرد. 
به همین دلیل؛ رسوبگذاري در شکل مستطیلي دماغه به صورت تقریبا مستقیم و خطي در امتداد آبشکن صورت مي گیرد. 

در حالیکه در شکل ذوزنقه اي و دایره اي رسوبگذاري به پشت آبشکن نیز هدایت شده است.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

حفره هاي ايجاد شده در اثر آبشستگی دماغه آبشكن ها
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: تعیین ابعاد حفره آبشستگي پائین دست سرریزهاي ریزشي آزاد

یافته منتج از پروژه شماره: 85013-0000-05-040000-003-2     مدت اجراي پروژه: 1 سال و3ماه
مجری مسئول: مجتبی صانعی                                                   رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکي از مسائل مهندسي هیدرولیك تعیین ابعاد حفره آبشستگي پائین دست سرریزها از جمله سرریزهاي ریزشي 
آزاد است. این گونه سرریزها کاربرد وسیعي در آبگیرهاي پخش سیالب و بندهاي اصالحي و شیب شکن در طرح هاي 
آبخیزداري و بخصوص تاسیسات انتقال آب دارند. در سرریزهاي ریزشي، جریان آزاد و به صورت آبشاري و تقریباً به 
شکل قائم از تاج سرریز فرو مي ریزد. ریزش جریان از روي سرریزهاي ریزشي آزاد و برخورد آن با بستر قابل فرسایش 
در پائین دست سازه مذکور باعث آبشستگي و ایجاد حوضچه استغراق مي شود. بررسي عوامل موثر در ایجاد حفره و 
ارائه رابطه ریاضي بین آنها و ابعاد حفره، از نتایج این تحقیق به شمار مي رود. داده هاي آزمایشگاهي در شرایط نرمال 
کردن پروفیل هاي آبشستگي در زمان هاي مختلف و برازش یك منحني نرمال شده حاکي از استقالل شکل و ابعاد 

حفره آبشستگي نسبت به زمان دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براي کنترل پدیده آب شستگي بهتر است که به جاي مستهلك کردن انرژي اضافي آب در پائین دست آبشارهاي 
مصنوعي  حفره  یك  دیگر  عبارتی  به  شود.  استفاده  انرژي  کاهش  براي  سیاله  محیط  یك  از  صلب،  بستر  در  قائم 
آب شستگي در پائین دست سازه احداث کرده تا همانند عمل الشه چیني و حتي بهتر از آن بستر آبرفتي را حفاظت 
کند. اما باید توجه کرد که تاثیر این حفره مصنوعي را در پایداري و گرادیان خروجي جریان زیر سازه اي کنترل شود. 
نتایج نشان می دهند در شرایط نرمال کردن پروفیل های آب-شستگی در زمان های مختلف و برازش یك منحنی 
نرمال شده مستقل از زمان را برای شکل حفره آب-شستگی ارائه می کند.  روابط ارائه شده براي تخمین پروفیل 
آب شستگی از دقت قابل قبولي برخوردار است. و با توجه به دبی های متغیر و ارتفاع ریزش و عمق پایاب گوناگون 

قابلیت تسری در دامنه آزمایش ها و محدودیت های آزمایشگاهی، به شرایط عمومی تشکیل حفره آبشستگی است. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه : 
عمق پایاب تاثیر معکوس در عمق آبشستگي دارد. افزایش عمق پایاب باعث استهالک بهتر انرژي جت مي شود. 
در پایاب  کم عمق، جریان رودخانه اي با سرعت و قدرت حمل بیشتري در پائین دست شکل مي-گیرد. قدرت حمل 
جریان نحوه حرکت و انتقال مصالح فرسایش یافته به پائین دست را تعیین می کند. آب-شستگی ناشی از جریان های 
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ریزشی آزاد به عنوان تابعی از متغیرهای بی بعد از y/ds  و x/Ls  بررسی شد.  افزایش عمق پایاب تاثیر معکوس در 
مقدار عمق آب شستگی نسبت به بستر دارد یعنی با افزایش عمق پایاب میزان عمق حفره کاهش می یابد. ولی با 
افزایش عمق پایاب عمق آبشستگی نسبت به سطح آب افزایش می یابد.  با گذشت زمان منحنی های آب شستگی به 
یکدیگر نزدیکتر شده و اثر زمان بر افزایش عمق حفره کم می شود. این موضوع با کاهش نرخ افزایشی عمق حفره 
آبشستگی با افزایش زمان توسعه آبشستگی مشاهده شد. منحنی تغییرات y/ds بر حسب x/Ls نشان می دهند که 

پروفیل آبشستگی مستقل از زمان است.

عکس/عکس های شاخص از یافته:
 

ارتباط دبي ، زمان ، عمق پاياب و دانه بندي با نسبت عمق آبشستگي بر مجموع عمق پاياب و آبشستگي
 

رابطه عدد فرود دانه بندي با نسبت عمق آبشستگي بر عمق پاياب
 

نسبت حجم آبشستگي، دبي و زمان بر حسب ارتفاع ريزش بر قطر متوسط مصالح بستر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: فرسایش پذیری مارن های کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 22-0500135000- 82        مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول:حمید رضا پیروان                                       رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

   hrpeyrowan@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سازندهاي مارني در حوزه هاي آبخیز کشور همواره مشکل ساز بوده و یکي از مهم ترین منابع تولیدکننده رسوب به 
شمار مي آیند. انواع فرسایش سطحي، شیاري، خندقي ، تونلي  و توده ای در این اراضي به وقوع مي پیوندد. مطالعاتي 
که در داخل و خارج کشور در خصوص رسوبدهي حوزه هاي آبخیز صورت گرفته، نقش اساسي سازندهاي مارني را 
در تولید رسوب بارز ساخته است. این طبقات ضمن ایجاد گل آلودگي آب ها، به دلیل دارا بودن کاتیون هاي آلکالي 
محلول مانند +Na و+K  و آنیون هایي چون SO4-4 مي توانند به شدت کیفیت آب را تحت تأثیر قرار داده و آن را از 
حیز انتفاع بیاندازند. شوري بسیاري از رودخانه هاي کشور ناشي از طبقات مارني حاوي الیه  هاي گچ و نمك مي باشد. با 
توجه به این که مارن ها حوزه هاي آبخیز کشور از نظر خصوصیات فیزیکي، شیمیایي و ژئوشیمیایي متفاوت مي باشند 
و تاثیر این عوامل بر شدت و نوع فرسایش امري است حتمي، با شناخت دقیق میزان و نوع عوامل موثر مي توان با 
انجام آزمون هاي محدود ، حساسیت پهنه هاي مارني حوزه هاي آبخیز را شناسایي و رتبه بندي نمود. در اکثر مدل هاي 
فرسایش و رسوب، برآورد ومحاسبه نقش عامل لیتولوژي در رسوبدهي حوزه هاي آبخیز از دقت پاییني برخوردار است. 
در این تحقیق سعي شده که با اندازه گیري مستقیم به کمك بارانساز صحرایي و قابل حمل، میزان رسوبدهي مارن ها 

از نظر کمي نیز مشخص و تعیین شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- اراضی مارنی می بایست تحت قرق کامل حفاظت شوند.

2- هر گونه عملیات زراعی بر روی دامنه های مارنی متوقف شود.
3- گونه های گیاهی مقاوم به شوری جهت جلوگیری از فرسایش بر روی دامنه ها مستقر شود.  

4- در پهنه های مارنی با توسعه فرسایش خندقی و تونلی از تردد بی مورد وسایط نقلیه پرهیز شود. 
5- توسعه شهری و روستایی بر روی پهنه های مارنی متوقف شود. 

6- وجود لکه های شور، پف کردگی سطح خاک، آثار فرسایش تونلی و خندقی نشانگر بدخیم بودن فرسایش در 
این نوع اراضی است.  

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه : 
نتایج کلی به قرار زیر است: 
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1- مارن های با شوری باال نسبت به مارن های با شوری کمتر نسبت به فرسایش حساس ترند
2- در مارن های آهکی با منشاء دریایی،  میزان فرسایش نسبت به مارن های گچی – نمکی قاره ای کمتر است. 
 3- نتایج شبیه ساز باران در یك تك واقعه باران طبیعی شبیه سازی شده با مدت بارش نیم ساعته و دوره 
بازگشت 10 ساله، میزان تولید رسوب برابر تا 2 تن نشان داده است. البته در مارن های با  شوری کم و از نوع دریایی 

تا میزان 0,02 تن تقلیل می یابد.
4- پالت های فرسایشی در اراضی مارنی نشان داد که این اراضی، توان تولید رسوب 51 تن در هکتار در سال را دارند.  
بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق ، می توان در عرصه های مارنی، ابتدا اولویت کارهای حفاظتی را تعیین کرد 

تا حداقل خسارات کمی و کیفی فرسایش خاک به وجود آید. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:

فلوچارت جهت مطالعه دقيق واحدهاي مارني
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  اندازه گيری ميزان توليد رواناب و رسوب در اراضی مارنی              توسعه فرسايش تونلی در اراضی مارنی جنوب با                      
                    استفاده از دستگاه شبيه ساز باران                          ورامين كه موجب خسارات زيادی به منابع خاك و آب  

                                                                                                                          منطقه می شود.

              پديده شوری و قلياييت اراضی مارنی                          فرسايش ارتفاعات مارنی سبب تشكيل كوير اشتهارد
                   در منطقه حسن آباد تهران.                                    يا قشالق حسين خانی شده است. در اراضی پايين

        در اين تصوير آبراهه شور مالحظه می شود.                     دست آثار شوری و لم يزرع شدن بخوبی مشهود است. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان:کنترل رشد خندقها در مناطق لسی استان گلستان با استفاده از پوشش گیاهی و اقدامات حفاظت خاک

 یافته منتج از پروژه شماره: 02-12000-05000-80      مدت اجراي پروژه: 5 سال و 6 ماه
مجری مسئول:  غالمرضا شاهینی                                  رتبه علمي: مربی پژوهش

Gholamreza.shahini@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
فرسایش خاک و کاهش شدید توان تولیدی مراتع دشت شمال گرگان بعلت چرای مفرط دام و انتقال حجم قابل 
توجهی رسوب حاصل از فرسایش های خندقی تپه ماهورهای لسی اطراف دریاچه  آالگل به تاسیسات آبی پایین 
دست خود از قبیل سدها، کانالهای آبیاری و استخرهای پرورش ماهی از دیدگاه حفاظت خاک و اقتصادی قابل تامل 
است. بنابراین طرح حاضر به منظور بررسی نقش پوشش گیاهی در کاهش فرسایش خندقی و احیا توان تولیدی مراتع 
مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی دامنه ای از یك تپه لسی منطقه در حدود 14 هکتار درنظر گرفته شد و به 
منظور احیا پوشش گیاهی بومی، دور آن با استفاده از سیم خاردار و پایه محصور گردید، بطوریکه با این عمل تیمار 
قرق بر روی سطح مورد عمل اجرا شد. در داخل منطقه قرق تعداد سه دسته خندق در تیمارهای قرق تنها، قرق + 
ایجاد پوشش درختی و درختچه ای غیر بومی و تیمار استفاده از بند چپری در میانه حوضه ها بهمراه استفاده از کود 
دامی پوسیده در سطح حوضه در نظر گرفته شد. به منظور مقایسه بین خندقهای محدوده قرق شده دسته ای دیگر 
در خارج منطقه قرق در نظر گرفته شد. پارامترهای مرفومتری خندقها در عرصه مورد نظر و تغییرات پوشش گیاهی 
آن در طول دوره بررسی مورد اندازه گیری و آنالیز قرار گرفت. برای هر تیمار سه تکرار و در قالب طرح آماری بلوکهای 

کامل تصادفی اجرا شد. 

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با ایجاد مناطق قرق شده در اراضی تپه ماهوری اطراف دریاچه های منطقه که از آنها به عنوان تپه های لسی نام 
برده شده می توان ضمن احیا توان تولیدی مراتع منطقه از روند فرسایش خاکها در این منطقه بطور قابل توجهی 

جلوگیری نمود. همچنین بایستی نسبت بین دام و ظرفیت مراتع رعایت شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه : 
آنالیز داده ای آماری و آنالیز خاکهای محل طرح نشان داد که قرق منطقه نقش بسیار زیادی در احیا پوشش 
از نظر شوری هیچگونه محدودیت نداشته و  بافت بیشتر لومی هستند و  از نظر  گیاهی بومی منطقه دارد. خاکها 
هرچه از باالی دامنه به طرف پایین بیاییم بر مقدار شوری خاک افزوده می شود.بطوریکه در پایین دامنه ها اصوال 
میزان فشردگی خاک سطحی در  از  و  یافت  افزایش  نفوذپذیری خاکها  یابد. مقدار  استقرار می  گیاهان شور روی 
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حوضه خندقها کاسته شد. با افزایش پوشش گیاهی در حوضه خندقها بعلت قرق، رشد طولی خندقها در انتهای دوره 
کاهش چشمگیری پیدا کرد در صورتیکه رشد خندقها در خارج منطقه قرق روندی تقریبا ثابت داشت و در مقایسه 

با خندقهای منطقه قرق خیلی بیشتر بود.   

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

قرق عرصه مورد مطالعه در كنترل فرسايش خندقی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: روند تغییرات نفوذ آب در پشت سدهاي خاکي کوتاه از طریق بیالن مخزن  

یافته منتج از پروژه شماره:. 03-0500418000-81       مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول:  نجمه حاج سید علی خانی                     رتبه علمي: محقق 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به اهمیت آب در زندگي و حیات تمامي جانداران، کمبود آن همواره یکي از مشکالت بزرگ خصوصا در 
جامعه امروز مي باشد. از بین رفتن کشاورزي که یقینا به دنبال آن، مشکالت اقتصادي،کاهش درآمد خانوارها، بیکاري 
و نهایتا مهاجرت را درپي خواهد داشت. درعین حال اسراف و هدر دادن آب شیرین و برداشت بیش از حد از سفره 
هاي آب زیرزمیني، عالوه برنشست زمین، باعث پیشروي آب شور و مشکالتي از این قبیل مي گردد که استان کرمان 
با آن مواجه هست. خوشبختانه بروز این مشکالت در چند سال اخیر، متخصصین و دست اندکاران را به این مهم 
واداشته که توجه بیشتري به این مسائل داشته باشند. در این راستا اقدامات فراواني، از جمله احداث تعداد زیادی سد 
خاکي کوتاه در نقاط مختلف استان، به منظورتغذیه سفره هاي آب زیرزمیني انجام شده است. مسئله این است که چه 
مدت این بندها قابل استفاده هستند و به میزان مفیدی سفره را تغذیه می کنند. آیا نفوذ در مخزن این بندها پس از 
مدتی که رسوب میگیرند به اندازه ای هست که بتوان از آن به عنوان منبع تغذیه سفره استفاده کرد یا پس از چند بار 

آبگیری به دریاچه تبخیر تبدیل می شود؟

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظوردستیابی به میزان نفوذ روزانه آب از مخزن، با توجه به بیالن،  مجموع آب ورودی به مخزن با مجموع آب 
خروجی از مخزن برابر است. پس از اینکه مخزن بند خاکی دره مرید آبگیری شده و آب سرریزی مخزن قطع گردیده 
و مخزن به حالت تقریبا تعادلی رسید، مقدار آب کاهش یافته از مخزن از طریق اشلهاي نصب شده، روزانه قرائت 
شد. این اختالف سطح آب دو روز متوالی شامل آب تبخیری از مخزن، آب نفوذ یافته به سفره زیرزمینی، آب نشت 

یافته از دیواره بند می باشد. 
پس از قرائت اشل با استفاده از نرم افزار و با توجه به ارتفاع سطح آب و توپوگرافی، حجم و سطح آب داخل مخزن 
روزانه محاسبه گردید. براي محاسبه میزان تبخیر روزانه از تشتك تبخیر استاندارد آمریکایی کالس A که در نزدیکي 
سد کار گذاشته شده بود استفاده شد. برای جلوگیری از مصرف آب توسط پرندگان و حیوانات ، دور تا دور تشتك، 

توری سیمی کشیده شد. 
براي تعیین حجم نشت، یك زهکش طولي در پنجه سد احداث شد و حجم روزانه آب خروجي ار زهکش و از طریق 

اندازه گیري دبي زهکشي توسط یك سر ریز مستطیلي در انتهاي پایین زهکش اندازه گیري شد. 
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آب ورودی  به مخزن نیز از طریق احداث سر ریز مستطیلی در مسیر آبراهه اندازه گیری شد. بنابراین در معادله بیالن 
مخزن همه پارامترها به جز آب نفوذ یافته از مخزن محاسبه گردید. پس از جایگزین کردن مقادیر عددي، نفوذ روزانه 
محاسبه شد. بنابراین با داشتن میزان تبخیر و نشت از مخزن بند خاکی و همچنین روند تغییرات نفوذ در مخزن 

بتوانیم یك دستورالعمل مدیریتی مناسب برای احداث این بندها با چنین شرایطی ارائه دهیم.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه : 
متر مکعب،  به حجم رسوب 43/144  توجه  با  اول  است که سال  آن  بیانگر  تحقیق  این  از  آمده  بدست  نتایج 
40/80 درصد و در سال دوم با حجم رسوب 77/418 متر مکعب، 29/74 درصد از آب مخزن نفوذ کرده که حاکی 
از افت 27 درصدی نفوذ مخزن پس از یك دوره آبگیری است. بطورکلی نتایج این نوع تحقیقات  نشان می دهد که 
در کشورمان باید اقدامات اولیه بیشتري قبل از احداث بند، صورت گیرد از جمله: قبل از احداث بند، به سازندهای 
منطقه و سرمنشا رسوبات توجه بیشتری گردد و مطالعات دقیقتری به منظور مکانیابی مناسب بندهای تغذیه ای 
مورد بررسی قرار گیرد و تدابیر مدیریتی مناسبی در مناطقی که رسوبات زیادی پس از هر بار آبگیری وارد مخزن 
می شود اعمال گردد.  از آن جمله، الیه روبي بسترتغذیه با برداشت الیه ای از رسوبات، ایجاد شیار بوسیله شخم در 
مخزن بند و احداث بندهای رسوب گیر می باشد، تا پس از 3 الی 4 بار آبگیری شاهد مسدود شدن زود هنگام بند 
و از بین رفتن بند خاکی بدلیل کاهش بیش از حد نفوذپذیری و برآورده نشدن هدف احداث بند تغذیه ای نباشیم.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از بند خاكی آبگيری شده و در حال سريز

نصب تشتک تبخير در نزديک بند برای اندازه گيری روزانه آب تبخير شده ار مخزن بند خاكی



یافته های قابل ترویج سال 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

313

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: کاهش فرسایش آبکندی )خندقی( با استفاده از روش های خاک ورزی حفاظتی 

یافته منتج از پروژه شماره: 83028-0000-01-040000-077-2     مدت اجرای پروژه: 4 سال و 6 ماه
مجري مسئول: محمد جواد روستا                                               رتبه علمی: دانشیار پژوهش

mjrousta@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
خسارت ناشي از فرسایش خـــاک و از دست رفتن منابع غذایي، بالغ بر 7/2 میلیارد دالر در سال برآورده شده 
است. نوع خاکورزي از جمله عوامل مهمي است که مي تواند باعث تخریب یا بهبود ساختمان خاک شود و در نتیجه 
با تاثیر بر مقاومت الیه سطحي و میزان نفوذپذیري خاک و همچنین میزان رواناب تولید شده بر گسترش فرسایش 
آبکندي مؤثر باشد. خاکورزي مرسوم به عنوان عاملي که فرسایش خاک را تسریع کرده، ذخیره کربن خاک را کاهش 
داده و در تخریب ساختمان خاک نیز نقش دارد، امروزه با چالش جدي مواجه است. کاهش عملکرد ناشي از فرسایش 
در  بهبود  است.  متر هدر رفت خاک سطحي گزارش گردیده  ازاي هر 2/5 سانتي  به  خاک در حد 30-20 درصد 
سیستم هاي خاکورزي از طریق حفظ بقایاي گیاهي که به نام خاکورزي حفاظتي شناخته مي شود، ابتدا در کشورهاي 
پیشرفته گسترش یافت. از آنجا که خاکورزي سنتي )مرسوم( باعث شکسته شدن خاکدانه ها به ویژه در خاکهاي لومي 
و لومي شني گردیده و حساسیت خاک را در برابر فرسایش آبي و بادي افزایش مي دهد، استفاده از سایر روشهاي 

خاکورزي در اراضي کشاورزي بخصوص در دیمزارها امري ضروري است.

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد محصول، کاهش میزان فرسایش خاک، افزایش مقدار مواد آلی در خاک و در نتیجه افزایش استحکام 
از  استفاده  با  کاشت  هزینه های  کاهش  و  سوخت  مصرف  کاهش  زیست محیطی،  شرایط  بهبود  خاک،  ساختمان 

روش های خاک ورزی حفاظتی به کمك دستگاه هایی مانند خطی کار و کمبینات.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد محصول، کاهش میزان فرسایش خاک، افزایش مقدار مواد آلی در خاک و در نتیجه افزایش استحکام 
ساختمان خاک، بهبود شرایط زیست محیطی، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه های کشت با استفاده از روش 

های خاک ورزی حفاظتی به کمك دستگاه هایی مانند کمبینات.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

كاشت بذر با استفاده از دستگاه كمبينات روش خاك ورزی حفاظتی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: افزایش مقاومت خاک های شور-سدیمی در برابر فرسایش با استفاده توام از مواد آلی و گچ

یافته منتج از پروژه شماره: 85007-01-04-077-2                      مدت اجرای پروژه: 1 سال و 7 ماه
مجري مسئول: محمد جواد روستا                                               رتبه علمی: دانشیار پژوهش

mjrousta@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
فرسایش آبی و بادی از مشکالت جدی مناطق خشك و نیمه خشك به حساب می آیند. خسارت ناشي از فرسایش 
خـــاک و از دست رفتن منابع غذایي، بالغ بر 7/2 میلیارد دالر در سال برآورده شده است. کاهش عملکرد ناشي از 
فرسایش خاک در حد 30-20 درصد به ازاي هر 2/5 سانتي متر هدر رفت خاک سطحي گزارش گردیده است. به 
طور کلی، در فرسایش آبی ابتدا ذرات خاک در اثر برخورد قطرات باران یا نیروی برشی رواناب، از توده خاک جدا می 
شوند. سپس این ذرات به وسیله قطرات باران و یا رواناب منتقل می گردند. بنابراین، فرسایش پذیری خاک تابعی از 
قابلیت جدا شدن ذرات و قابلیت انتقال آنها می باشد. در نتیجه، هر ویژگی از خاک که بتواند مانع جدا شدن ذرات 
و انتقال آنها شود، فرسایش پذیری خاک را کاهش می دهد. از طرف دیگر، باید توجه داشت که در اصالح خاکهای 
شور-سدیمی در هنگام آبشویی، به دلیل انبساط رسها و پراکنده شدن آنها، نفوذپذیری کاهش یافته و ساختمان خاک 
تخریب می گردد. این عمل نه تنها باعث کاهش راندمان آبشویی و افزایش زمان کار و هزینه می گردد، بلکه بعد از 
عملیات آبشویی نیز محیط مناسبی برای رشد گیاه فراهم نمی کند. از این رو، مصرف مواد اصالح کننده آلی و معدنی 
مانند کودهای دامی، کاه و کلش و گچ در این خاکها برای افزایش هماوری رسها و خاکدانه سازی و در نتیجه کاهش 

زمان اصالح و افزایش مقاومت خاک در برابر فرسایش ضرورت دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای کاهش فرسایش آبی و بادی در خاکهای شور-سدیمی، کاربرد هم زمان مواد آلی از جمله کاه و کلش گندم و 
پودر گچ خام )معدنی( هر یك به میزان یك درصد وزنی به صورت مخلوط با خاک سطحی توصیه می گردد. به این 
صورت که، حدود 30 درصد از بقایای گیاهی )2 تن در هکتار( را پس از برداشت گندم بر روی زمین نگه داشته و 
در فصل کاشت بعدی )فصل پاییز(، گچ معدنی با درصد خلوص 80 درصد، به-میزان 2 تن در هکتار به خاک اضافه 
شده و با دیسك تا عمق 15-10 سانتی متری با خاک سطحی مخلوط می گردد. برای کاهش هزینه های حمل و نقل، 
گچ مورد نیاز از نزدیك ترین کارخانه گچ تهیه می-شود. اندازه ذرات گچ معدنی موجود در کارخانه ها برای مصارف 
کشاورزی مناسب نیست. این ماده، بصورت قطعات درشت در کارخانه ها موجود است و قبل از کاربرد در مزرعه باید 
به ذراتی با اندازه کمتر از 0/5 سانتی متر تبدیل شود. پس از مخلوط کردن بقایای گیاهی با گچ اقدام به کاشت بذر 

گندم می گردد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد محصول، کاهش میزان فرسایش خاک، افزایش مقدار مواد آلی در خاک و در نتیجه افزایش استحکام 

ساختمان خاک، بهبود شرایط زیست محیطی.

عکس /عکس های شاخص از یافته: 

افزایش پایداری ساختمان خاك شور-سدیمی با کاربرد توام مواد اصالح کننده
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: افزایش نفوذ آب در گوراب ها با استفاده از گچ معدنی

یافته منتج از پروژه شماره: 84017-0000-06-040000-077-2  مدت اجرای پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجري مسئول: محمد جواد روستا                                            رتبه علمی: دانشیار پژوهش

mjrousta@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از ویژگي هاي اقلیمي مناطق خشك و نیمه خشك کمبود نزوالت جوي و نوسان جریان رودخانه اي در طول زمان 
مي باشد. معموال تولید آب در فصل هاي زمستان و بهار صورت مي گیرد. در این فصل ها نیاز به آب کم ودر فصل 
تابستان که نیاز به آب زیاد مي باشد، تولید آب حداقل است. از طرف دیگر، در برخي مناطق وجود بارشهاي نسبتا 
شدید و در زمان کوتاه، باعث مي شود که بخش عمده منابع آب سطحي بدون استفاده و به صورت رودخانه هاي 
فصلي از دسترس خارج شود. در این مناطق در صورت وجود شرایط مناسب، مي توان با تغذیه مصنوعي از هدر رفتن 
آبها جلوگیري کرد. در صورتي که این مهم انجام نپذیرد با بحران کمبود آب مواجه خواهیم شد. براي مقابله با بحران 
کمبود آب، راه حل هاي مختلفي از جمله تغذیه مصنوعي سفره هاي آب زیر زمیني از طریق هدایت آب به گورابها 
پیشنهاد شده است. یکي از مشکالتي که از سال اول آبگیري گورابها پدیدار مي گردد کاهش سریع سرعت نفوذ آب 

درگورابها به دلیل ته نشیني مواد کلوییدي و کاهش تخلخل خاک بستر آنها مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای افزایش میزان نفوذ آب در خاک بستر گوراب، کاربرد 0/5 کیلوگرم در متر مربع گچ معدني )خام( پودر شده با 

اندازه ذرات کوچکتر از   0/5 سانتی متر، پس از آبگیري گوراب توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بهبود کارایی گوراب به عنوان حوضچه تغذیه، کاهش زمان ماندگاری سیالب در گوراب و کاهش میزان تبخیر آب 

از سطح آن.
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

تصويری از تيمارها و الگوی آزمايش
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: طبقه بندي و تعیین شاخص هاي فرسایش پذیري مارن هاي استان همدان

یافته منتج از پروژه شماره: 03-0500122000-82           مدت اجراي پروژه: 2 سال و 7 ماه
مجری مسئول: منوچهر امیری                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

amiran1342@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
انواع مختلفي از فرسایش )سطحي، شیاري و خندقي( در اراضي مارني استان همدان مشاهده مي شود و به نظر 
مي رسد که شکل و شدت فرسایش در آن ها با برخي از ویژگي هاي فیزیکوشیمیایي آن ها رابطه معني داري داشته باشد. 
لذا در این بررسی فرض بر این است که بین اشکال و شدت فرسایش مارن هاي منطقه با ویژگي هاي فیزیکوشیمیایي 

و مکانیکي آن ها ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. اهدافي به شرح ذیل براي این تحقیق تدوین گردید:
1- تعیین شکل و شدت فرسایش در هر یك از واحدهاي مارني 

2- تأثیر هر یك از ویژگي هاي فیزیکي، شیمیایي، مکانیکي و کاني شناسي بر شکل و شدت فرسایش 
3- طبقه بندي مارن ها بر اساس متغیر ها و ویژگي هاي فیزیکي، شیمیایي و مکانیکي با استفاده از آنالیزهاي چند متغیره 

4- تعیین شاخص هاي فرسایش پذیري
در این تحقیق، چهار موضوع و هدف به طور همزمان مورد توجه قرار گرفته  است که عبارتند از:

شناسایي فاکتورهاي مناسب و مؤثر در طبقه بندي مارن هاي منطقه و تعیین تعداد گروه هاي مارني منطقه  -1
و... مؤثر در میزان و شدت فرسایش مارن هاي منطقه  فاکتورها و متغیرهاي فیزیکي، شیمیایي  شناسایي   -2

جهت برآورد تخمیني فرسایش و تولید رسوب جهت طبقه بندي مارن ها از نظر اولویت هاي حفاظتي.
توابع  انواع فرسایش )ورقه اي، شیاري، خندقي( و تعیین  فاکتورها و متغیرهاي مؤثر در تشکیل  شناسایي   -3

مناسب جهت پیش بیني نوع فرسایش براي مشاهدات و نمونه هاي مارني منطقه.  
4-  سعي گردیده است تا متغیرهاي مؤثر در هر یك از موارد سه گانه فوق با هم مقایسه شوند تا مشخص شود 
که آیا متغیرهایي که در طبقه بندي مارن ها نقش اصلي و اساسي دارند، مي توانند در پیشگویي میزان فرسایش و نوع 

فرسایش نقش اساسي داشته باشند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- متغیرهاي شیمیایي با درجه  باالیي از حساسیت مي توانند مارن هاي منطقه را طبقه بندي نمایند. به طوري  که  
تنها با اندازه گیري سه متغیر T.N.V ،C.E.C و L.Cl مي توان گروه مارني متعلق به هر مشاهده را با دقت 96 درصد 
پیش بیني نمود. کافي است که یك نمونه از منطقه مورد نظر آنالیز شود و سپس مقادیر توابع فیشر براي هر سه نوع 

متغیر مذکور به دست آورده شود.
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2- متغیرهاي فیزیکي با حساسیت 82/9 درصد و دقت 0/737 در مقایسه با متغیرهاي شیمیایي و یا متغیرهاي 
فیزیکوشیمیایي، نوع فرسایش آتي خاک هاي مارني منطقه را بهتر پیش بیني مي نماید. براي شناسایي و پیشگویي 
نوع فرسایش، کافي است که یك نمونه از منطقه مورد نظر آنالیز شود و سپس مقادیر توابع فیشر براي هر سه نوع 

فرسایش به دست آورده شود.
3- نتایج نشان داد که از میان متغیرهاي فیزیکي و شیمیایي 9 متغیر اسیدیته، درصد  رس، درصد  ماسه، حد 
رواني، حد خمیري، امتیاز عامل فرم آبراهه ها، شیب، نشانه خمیري و نسبت  رس با میزان تلفات خاک در مارن هاي 
منطقه رابطه معني داري داشته که سه متغیر نشانه  خمیري، درصد  رس و نسبت  رس به ترتیب بهترین متغیرهاي 

پیش بین براي مقدار تلفات خاک در مارن هاي منطقه همدان محسوب مي گردند.
این نتایج و یافته ها به روش هاي مختلف )5 مقاله همایشي و ارائه حداقل 4 سخنراني در هفته انتقال یافته هاي 

تحقیقاتي، هفته پژوهش و...( به اطالع کارشناسان بخش اجرا رسانده شده است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
بدیهي است که نتایج این طرح در درجه اول براي مارن هاي استان همدان قابل کاربرد خواهد بود و براي رسیدن 
به نتایج کلي و قابل کاربرد براي تمامي مناطق مارني بایستي همین تحقیقات و تجزیه و تحلیل ها در سایر مناطق 
ایران و جهان انجام و با هم مقایسه شود. البته خوشبختانه با توجه به اینکه طرح مذکور جزئي از یك طرح ملي 
و محوري است و به طور همزمان در چندین استان کشور در حال اجرا مي باشد. لذا براحتي مي توان نتایج را با هم 
مقایسه نمود. همچنین همه داده ها را به طور یکجا و به عنوان داده هاي واحد مورد آنالیز قرار داد که امیدواریم این 
کار در آینده توسط مجري  مسئول محترم طرح انجام گردد تا بتوان به نتایج ارزنده و کاماًل قابل قبولي دست یافت. 
با اجراي تجزیه و تحلیل همه داده ها، نوع متغیرهایي که در کل مارن ها و به خصوص مارن هاي  پایان و  در  قطعاً 
ایران جهت طبقه بندي، تعیین شدت و میزان فرسایش نقش اساسي ایفا مي نمایند، شناسایي و معرفي خواهند شد و 
امیدواریم به این سؤال که آیا نتایج تحقیقات بر روي مارن ها و فرسایش پذیري آن ها مخصوص همان منطقه اي است 
که تحقیقات بر روي آن انجام شده است و یا قابل کاربرد براي سایر مناطق نیز مي باشد، جواب داده شود. با استفاده 
از نتایج این پژوهش می توان اقدامات الزم را جهت بی اثر ساختن عوامل و پارامترهای مؤثر در فرسایش مارن های 

منطقه انجام داد.  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: عوامل مؤثر بر حرکت زمین لغزش ها با استفاده از تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از ثبت رفتاری 

حرکت ها )مطالعه موردی لغزش آخازیر(
یافته منتج از پروژه شماره: 05-0510300000-76                 مدت اجراي پروژه: 7 سال

مجری مسئول:ضیاءالدین شعاعی                                           رتبه علمي: دانشیار پژوهش 
 zshoaei@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اصلي ترین  از  یکي  وقوع،   مختلف  مکانیزم هاي  از  ناشي  خسارات  برآورد  و  لغزش ها  زمین  وقوع  پیش بیني 
و  حرکت  وقوع  مکانیزم  توصیف  و  تفسیر  این  بر  عالوه  مي باشد.  مهندسي  زمین شناسي  رشته  محققین  وظایف 
شناخت عوامل اصلي رانش شیب ها یکي از مهمترین مراحل تحقیق به منظور دستیابي به راهکارهاي کنترل زمین 
 لغزش ها مي باشد.  با توسعه علوم ماهواره اي و رشد صنایع و تجهیزات مرتبط و در دسترس قرار گرفتن دستگاه هاي

GPG (Global Positioning System) و فرکانس مضاعف  (Dual Frequency GPS( سپس پیشرفت قابل مالحظه اي 

از اطالعات ماهواره اي حاصل گردید. در روش  با استفاده  در برداشت سریع، دقیق و مطمئن موقیعت زمیني نقاط 
استفاده از DGPS موقعیت سکوهاي تعبیه شده بر روي سطح لغزش در سه محور X,Y,Z در فواصل زماني مشخص 
محاسبه شده و با تجزیه و تحلیل اطالعات، مکانیسم حرکت زمین لغزش مورد ارزیابي قرار مي گیرد.  میزان کارآیي 
این روش در یکي از لغزش هاي فعال منطقه البرز مرکزي مورد آزمون قرار گرفته و ضمن بررسي کارآیي روش پایش 
با DGPS و هم چنین بررسي میزان دقت برداشت ها و با استفاده از کنترل هاي صحرائي و اطالعات پایه، راهکارهاي 

کنترل این لغزش فعال توصیه گردیده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه  در هر زمین لغزش عوامل متنوعی بر فعالیت لغزش تاثیر میگذارد که بررسی نقش هریك از 
عوامل دارای پیچیدگی زیادی است.  لذا استفاده از یك ابزار پایشی مناسب نظیر ابزارهای نصب شونده بر روی لغزش 
و یا ابزارهای کنترل از دور نظیر DGPS و یا تجزیه و تحلیل اطالعات ماهواره ای برای ثبت رفتار حرکتی پایش ها 
توصیه میشود.  همزمان با پایش رفتار حرکتی شیبها باید کلیه عوامل اقلیمی و محیطی که تاثیر گذاری آن بر رفتار 
حرکتی لغزش محتمل است نظیر اطالعات لرزه ای، اطالعات بارشی، تغییرات سطح سفره آب پایش شود.  با مقایسه 
اطالعات رفتار حرکتی با تغییرات عوامل مؤثر بر حرکت، مؤثرترین عامل/عوامل شناسایی شده و با استفاده از این 
اطالعات راهکارهابی کنترل با استفاده ار روش حذف مؤثرترین تئصیه میشود.  این روش ضمن صرفه جویی در هزینه 
و زمان مطالعه به دلیل حمله به عامل اصلی بیشترین تاثیر را در کنترل حرکت یك زمین لغزش میتواند داشته باشد.  
مثال های استفاده از این روش در طرح تحقیقاتی اجرا شده نشان داده شده است. در این طرح با استفاده ایستگاه های 
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رفتار سنجی به کمك GPS در تمام سطح منطقه ناپایدار، عامل اصلی فعالیت لغزش افزایش جریان آب های زیرزمینی 
و اشباع شدن توده های مستعد شناخته شد. لذا به عنوان اولویت اول احداث زهکش های زیرسطحی توصیه گردید. 
به عنوان اولویت دوم می توان زهکشی رواناب های سطحی با روش  کنترل سیالب و رواناب ناشی از بارش ها و خروج 
سریع آن ها از منطقه را توصیه نمود.  روشهای ساده تری مثل حذف  سیستم آبیاری سنتی غرقابی و تبدیل آن به 
روش های نوین کم مصرف نیز توصیه شد  و یا تهیه و اعمال دستورالعمل ساخت در مناطق مستعد لغزش شامل 

کاربرد مصالح سبك و اجرای فونداسیون یك پارچه در منطقه نیز توصیه شده است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- پرهیز از بکارگیری روشهای مطالعات پیچیده و زمانبر

2- اتکا به نتایج پایش رفتار حرکتی که در بر گیرنده تاثیر کلیه عوامل موثر بر حرکت لغزشها است.
3- کاهش زمان مطالعات و کاربرد مستقیم نتایج تحزیه و تحلیل در اقدامات پیشگیرانه

4- سهولت ارزیابی نتیجه و تاثیرات عملیات با استمرار عملیات کاهش 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

DGPS طراحی عمليات پايش با              منطقه مورد مطالعه در جاده هراز )منطقه اميری( 

    استفاده از منحنی های استاندارد برای كشف حدود آستانه رانش       استفاده از يک روش مناسب برای پايش رفتار حركتی  
        در تغييرات فاكتورهای موثر با ساتاده از اطالعات پايش                                         
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نقشه پالن شبكه بندی جهت تخليه آب های سطحی منطقه ناپايدار

پالن پيشنهادی سيستم زهكشی زيرسطحی جهت تخليه آب های زيرسطحی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: اثرات پخش سیالب بر حاصلخیزی خاک 

یافته منتج از پروژه شماره: 0-100-040000-01-8101-81002  مدت اجراي پروژه: 6 سال و 1 ماه
مجری مسئول: کورش کمالی                                                  رتبه علمي: مربی پژوهش

Kamali_kourosh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکي از ویژگي هاي اقلیمي مناطق خشك و نیمه خشك، عالوه بر کمي نزوالت جوي، وقوع رگبارهاي شدید 
و کوتاه مدت مي باشد، که در بیشتر موارد سبب وقوع سیالب هاي فراوان مي شود. استفاده از سیالب هاي فصلي 
و نزوالت جوي عالوه بر تغذیه سفره هاي زیرزمیني سبب بهبود خواص خاک و احیاء مراتع می شود. به گونه اي که 
در حال حاضر در بسیاري از نقاط ایران طرح هاي بهره وري از سیالب و تغذیه آبخوانها به مرحلة اجرا یا بهره برداري 
درآمده است. ورود حجم زیادي از سیالب محتوي امالح و بار معلق که اغلب داراي برخاستگاه متفاوتي مي باشند، به 
مرور زمان سبب بروز تغییراتي در خواص خاک مي شود. بررسي روند این تغییرات و اندازه گیري پاره اي از متغیرهاي 
خاک در طول زمان، تاثیر پخش سیالب را بر کیفیت خاک مشخص مي نماید. بطوري که نتایج حاصل از آن در باروري 
خاک، ضخامت ریشه گاه، خاکسازي و تغییر شرایط زیست محیطي و ... تاثیرگذار است. لذا به نظر مي آید در طول 
زمان حاصلخیزی خاک تغییر یابد. همچنین در خاک هاي کم  حاصلخیز با بافت درشت، ذرات معلق موجود در سیالب 
ممکن است سبب افزایش حاصلخیزي خاک و بهبود ساختمان خاک گردد. با توجه به برآیند نتایج متفاوت حاصل از 
پروژه هاي پخش سیالب در نقاط مختلف و ضرورت دارد میزان متوسط این تغییرات و روند آن در طول زمان بررسي 
گردد و با استفاده از نتایج بررسي هاي به عمل آمده روش مناسبي در جهت افزایش بهره وري این طرح ها ارائه گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
یك شبکه پخش سیالب مجموعه ای از نهرهایی است که آبگیری، انتقال، توزیع و گسترش سیالب در عرصه را 
کنترل و مهار می کند. یکی از برجسته ترین مزیت های این شبکه ها، سادگی فن آوری روش های اجرای آن می باشد. 
به منظور احداث سیستم پخش سیالب در مناطق خشك و نیمه خشك باید دو نکته مهم، شامل حداقل 2 تا 3 بار 
وقوع سیل در سال به منظور پخش کردن و وجود دشت هاي سیل گیر با شیب مالیم، خاک مناسب و پوشش گیاهي 

مورد توجه قرار گیرد. 
 با توجه به نهشته شدن رسوبات در پائین دست نوارهاي پخش سیالب که به دلیل کاهش سرعت سیالب و 
سکون آن رخ مي دهد، براي کارائي بهتر سامانه پخش سیالب الزم است در عرض هر نوار موانع مکانیکي برای ساکن 
شدن سیالب ورودی با ایجاد شیارهای طولی ایجاد شود تا موجب هجوم سیالب به پشت خاکریزها و تجمع رسوبات 

در آن ایجاد نشود. این امر به توزیع یکنواخت رسوب  منجر خواهد شد.  
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 با کشت ردیفی در طول هر نوار به صورت متراکم و در جهت عمود بر جریان، می توان مانع بیولوژیکی در برابر 
هجوم سیل ایجاد نمود و مواد همراه آن را نیز به دام انداخت. این مواد همراه بتدریج و در پای هر بوته ابتدا باعث 
اعمال تغییرات محلی شده و سپس با گذشت زمان و استقرار مطمئن گیاه پوشش مناسبی در عرصه ایجاد خواهد شد.  
 با توجه به روند افزایش عوامل حاصلخیزی در سطح خاک پیشنهاد می شود تا با انجام شخم های عمیق، خاک 
زیرین با خاک تحتانی مخلوط و عوامل حاصلخیز کننده خاک به الیه های پایینی نیز انتقال یابند. این شخم در الیه 
نفوذ ریشه نتیجه بهتري خواهد داشت. از نظر تئوری، زیر خاک رفتن مواد آلی و قطع تابش نور به این ماده از تجزیه 
آن جلوگیری و وضعیت ازت خاک را بهبود می بخشد. در این صورت تحرک عناصر فسفر و پتاسیم بدلیل افزایش 

ماده آلی خاک نیز بهتر خواهد شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
خاک عرصه هاي پخش سیالب از نظر مواد آلي و حاصلخیزي خاک فقیر مي باشند. عملیات پخش سیالب باعث 
بهبود شاخص هاي حاصلخیزي در خاک سطحي عرصه هاي پخش سیالب شده است؛ اما براي رسیدن به شرایط ایده 

آل نیاز به گذشت زمان بیشتري است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

عرصه بيابانی دهلران استان ايالم )قبل از اجرای طرح پخش سيالب (

ايستگاه پخش سيالب بر آبخوان دهلران استان ايالم )سال دهم(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: کاربرد مدل های هیدرولیکي در شبیه سازی سیستم تخلیه کننده تحتاني سدها

یافته منتج از پروژه شماره:  87008-22-22-4                  مدت اجراي پروژه:  1 سال و 4 ماه
مجری مسئول: سیداحمد حسینی                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تخلیه کننده ها مجموعه ای از سازه ها هستند که برای انتقال آب از دریاچه سد به نقطه تخلیه در پایین دست به کار 
می روند. وجود جریان تحت فشار در باالدست دریچة تخلیه کننده، وجود افت انرژی جریان به علت عوامل مختلف 
و همچنین مقادیر بسیار کم نسبت بازشدگی دریچه به هد آب روی دریچة تخلیه کننده، سبب می شود استفاده از 
روابط و نتایج به دست آمده از روش های تئوری باعث خطاهای چشم گیری در تعیین پارامترهای مختلف مربوط به 
تخلیه کننده ها ازجمله مقادیر افت فشار دریچه ها و ظرفیت آبگذری آن شود. تحقیق حاضر، باهدف بررسی توزیع 
فشار در نقاط مختلف مجرای تخلیه کننده، تعیین ظرفیت آبگذری دریچه و محاسبه ضریب آبگذری آن، بررسی 
امکان رخداد کاویتاسیون، تعیین قطر مناسب لوله هواده و همچنین تعیین ضرایب افت های اصلی در مجرا شامل؛ 
افت اصطکاکی، افت ناشی از تبدیل و افت دریچه، با استفاده از داده های به دست آمده از مدل فیزیکی تخلیه کننده 

تحتانی سد نرماشیر، صورت گرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مقادیر هد فشار در نقاط مختلف و میزان آبگذري دریچه در 6  تراز مخزن اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد روند 
تغییرات ضریب آبگذري دریچه  سرویس در اختالف تراز حداکثر، از بازشدگي 2 تا 10 درصد سیر صعودي داشته و از 
بازشدگي 10 الي 30 درصد، روند کاهشی را طي کرده و در ادامه از بازشدگي 30 تا 70 درصد با آهنگ نسبتاً مالیم 
روند افزایشي به خود مي گیرد و درنهایت از بازشدگي 70 درصد به باال سیر افزایش ضریب آبگذري، شیب تندتري به 
خود مي گیرد. این روند در سایر ترازهاي مورد آزمایش نیز دیده  شد، لذا آهنگ تغییرات ضریب آبگذري در دو تراز 
پائیني، از بازشدگي 50 درصد به باال آغاز مي شود. همچنین در این تحقیقات حداکثر نیروي افقي در بازشدگي 2 
درصد دریچه ظاهرشده و مقدار آن معادل 2410 کیلو نیوتن تعیین شد. حداکثر نیروي افقي وارد بر دریچه اضطراري 

نیز در بازشدگي اولیه ظاهرشده و مقدار آن معادل 2507 کیلو نیوتن تعیین شد.
بر اساس محاسبات به عمل آمده حداکثر فرکانس تحریك در اثر عبور جریان از مجرا حدود 80 بر ثانیه تعیین شد 

که این ارتعاش با اضافه کردن قطر لوله باالبر یا همان بازوي نگهدارنده دریچه ها، کنترل گردید.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
دریچه  مختلف  بازشدگي هاي  و  اضطراري  دریچه  کامل  بازشدگي  حالت  در  که  داد  نشان  محاسبات  نتایج   -1
سرویس،  فشارهاي اندازه گیري شده در قسمت هاي مهم مجرا مثبت مي باشد. لذا با توجه به وجود تنها چند منطقه 

با فشار منفي ناچیز، باألخص در ناحیه بعد از دریچه ها، تعبیه گوه به منظور جلوگیري از کاویتاسیون الزامي  است.
الزم به ذکر است در انجام آزمایش ها از یك گوه به طول و ارتفاع حدود 12 میلی متر در سقف مجرا و در پائین دست 

دریچه ها، استفاده گردید، لذا در عمل توصیه مي گردد، طول گوه موردنظر تا قبل از بازشدگی امتداد داده شود.  
2- با توجه به نتایج پیشنهاد مي گردد به منظور هوادهي سیستم، از دو لوله به قطر داخلی 110 سانتیمتر، در 
قبل از لوله خروجي پایین دست  دریچه ها، استفاده شود. ولي قبل از آن و به منظور دستیابي به نتایج دقیق تر توصیه 

مي گردد به پیشنهاد ارائه شده در بند سوم توجه گردد.
3- به منظور بررسي کامل و دقیق وضعیت جریان هوا، در تونل هاي پروتوتایپ، توصیه مي گردد نسبت به افزایش 

طول لوله خروجي در پایین دریچه ها و مدل نمودن بخش خروجي دریچه تحتاني تحقیقات تکمیلي انجام پذیرد. 
4- ازآنجایی که طبق مشاهدات به عمل آمده در حین انجام آزمایش ها، تأثیر ضریب زبري تونل پائین دست بر روي 
متالطم شدن جریان آب و درنتیجه افزایش مکش هوا به داخل مجرا، بسیار قابل مالحظه مي باشد، توصیه مي گردد 
ضریب زبري تونل پائین دست، در هنگام ساخت با عملیات اجرایي مناسب نظیر ساب زدن، به حداقل ممکن کاهش 

داده شود.
5- با توجه به نتایج حداکثر نیروي قائم به دریچه سرویس در هد نرمال و در بازشدگي حدود 40 درصد به مقدار 
70 کیلو نیوتن مي باشد. حداکثر نیروي افقي در هد نرمال به آن دریچه نیز در بازشدگي 2 درصد ظاهر گردیده و 

مقدار آن تقریباً معادل 2410 کیلو نیوتن مي باشد.
6- طبق محاسبات به عمل آمده حداکثر فرکانس تحریك در اثر عبور جریان از مجرا حدود 80 بر ثانیه مي باشد 

که با اضافه نمودن قطر لوله باالبر یا همان بازوي نگهدارنده دریچه ها،  قابل کنترل است.
7- بر اساس نتایج به دست آمده از عملکرد توأم دریچه ها یك هواده به قطر 340 میلی متر بالفاصله بعد از دریچه 

اضطراري جهت جلوگیري از وقوع کاویتاسیون موردنیاز مي باشد.
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مرکز ملی تحقیقات شوری
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                               
عنوان: مدیریت آبیاری در شرایط شور با استفاده از تعیین گر جبهه رطوبتی 

یافته منتج از پروژه شماره: 84003-0000-02-0000-08-100-4   مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: یوسف هاشمی نژاد                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجري: فاطمه رسولی
hasheminejhad@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
آبیاری در شرایط شور الزاماً باید همراه با کنترل شوری منطقه ریشه باشد. در نتیجه باید به نیاز آبی گیاه مقداری 
تحت عنوان جزء آبشویی اضافه شده و آب مازاد از انتهای منطقه ریشه زهکشی شود. حداقل مقدار جزء آبشویی که 
بتواند شوری خاک را در دامنه تحمل گیاه حفظ کند، نیاز آبشویی نامیده می شود. اگر مقدار آبشویی کمتر از نیاز 
آبشویی باشد منجر به تجمع شوری در منطقه ریشه و نهایتاً کاهش عملکرد محصول می شود. از طرف دیگر اگر مقدار 
آبشویی بیش از نیاز آبشویی باشد تلفات نفوذ عمقی افزایش می یابد. به  منظور کنترل کفایت آبشویی، اطالع از شوري 
آب زهکش که در ارتباط مستقیم با متوسط شوري منطقه ریشه است مي تواند بسیار مفید واقع شود. از طرف دیگر با 
اطالع از شوري زهکش مي توان به راحتي کسر آبشویي را در شرایط ماندگار تخمین زد. اما در شرایطي که تجهیزات 
زهکشي برپا نشده باشد، دسترسي به آب زهکش به سادگي امکان پذیر نیست. وسیله اي تحت عنوان تعیینگر جبهه 
رطوبتي بدون استفاده از هیچگونه ابزار مکانیکي یا الکتریکي این امکان را به راحتي فراهم آورده است. به این ترتیب 

کشاورز می تواند به راحتی شوری زه آب را اندازه گیری و در مورد کفایت آبشویی تصمیم گیری نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای استفاده از این دستگاه و روش باید برای هر مزرعه یك جفت از این دستگاه ساخته شود. هزینه ساخت این 
وسیله بسیار پایین بوده و مرکز ملی تحقیقات شوری آماده است، در صورت سفارش، کار ساخت و آموزش نصب آن 
را در نقاط مختلف کشور ارایه نماید. در هر مزرعه یك جفت از این وسیله به نحوی نصب می شود که دستگاه باالیی 
در یك سوم باالیی منطقه ریشه و دستگاه پایینی در یك سوم پایینی منطقه ریشه قرار گرفته باشد. به مخزن هر 
دستگاه یك شلنگ باریك وصل است که به بیرون خاک راه دارد. پس از آبیاری آب از داخل خاک نفوذ کرده، در 
دهانه قیف متمرکز شده و از طریق فیلتر به مخزن دستگاه می رسد. کشاورز از 24 تا 48 ساعت پس از آبیاری به 
مزرعه مراجعه کرده و نمونه ای از زه آب جمع آوری شده در مخزن دستگاه را به وسیله یك سرنگ معمولی استخراج 
می کند. اگر آب در دستگاه باالیی باشد ولی به دستگاه پایینی نرسیده باشد، یعنی جبهه خیسیدگی در عمقی بین 
دستگاه باالیی و پایینی است. همچنین اگر در هر دو مخزن دستگاه آب جمع شده باشد یعنی تقریباً تمام منطقه 
ریشه در اثر آبیاری خیس شده است. همچنین نمونه زه آب جمع آوری شده به وسیله سرنگ برای اندازه گیری شوری 
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به وسیله شوری سنج قابل حمل استفاده می شود. این اندازه گیری با دامنه تحمل به شوری محصول مورد نظر مقایسه 
شده و کشاورز در مورد کفایت آبشویی تصمیم گیری می کند. مثاًل اگر کشاورز با آبی با شوری 4 دسی زیمنس بر متر 
محصول گندم را آبیاری می کند و شوری عصاره جمع آوری شده در مخزن دستگاه باالیی 6 دسی زیمنس بر متر باشد، 
آبشویی در حد کفایت انجام شده است. شوری های باالتر نشان دهنده آبشویی کمتر از نیاز آبشویی و شوری های کمتر 

نشان دهنده آبشویی بیش از نیاز آبشویی می باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
1- کشاورزان مستقیماً از عمق خیس شدگی منطقه ریشه مطلع می شوند.

2- کشاورزان دقیقاً از مقدار شوری منطقه ریشه بدون نیاز به نمونه برداری خاک مطلع می شوند.
3- با توجه به تحمل به شوری محصول مورد نظر کشاورزان می توانند در مورد کفایت آبشویی تصمیم گیری نمایند. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نحوه ساخت و كارگذاری دستگاه تعيين گر جبهه رطوبتی و نمای شماتيک از اجزا و نحوه كاركرد آن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                               
عنوان: کارایی جذب کودهای نیتروژنی در مزارع گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 87004-23-23-04               مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مهدی کریمی                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجري : فاطمه رسولی
Karimi_nsrc@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در حال حاضر ساالنه حدود 4 میلیون تن انواع کودهاي شیمیایي در ایران مصرف مي شود. از این میزان حدود 40 
درصد آن به مزارع گندم اختصاص دارد. اما تاکنون تحقیق یا مطالعه ای که کارایی جذب کودهای نیتروژنی را اندازه 
گیری کرده باشد مالحظه نگردیده است. این در حالی است که کارایی پایین کودها موجب آلودگی محیط زیست، 
تولید غذای ناسالم، افزایش هزینه های تولید می شود. این تحقیق در راستای تعیین کارایی جذب کودهای نیتروژنی 

در مزارع گندم استانهاي یزد و خراسان جنوبي انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
متاسفانه کارایی جذب کودهای نیتروژنی در برخی از مزارع گندم منفی و در بسیاری از مزارع کمتر از 20 درصد 
است. این به معنی هدر رفت بیش از 80 درصد از کودهای نیتروژنی مصرف شده می باشد. درصورتی که کشت قبلی 
مزرعه گندمی، یونجه یا صیفی جاتی باشد که کودهای دامی و شیمیایی دریافت کرده اند مصرف کودهای نیتروژنی 
می تواند به میزان 50 درصد از میزان توصیه عمومی کاهش یابد. ضمنا توصیه می شود ضمن مشاوره با مروجان 

و محققان 70 درصد از کودهای نیتروژنی مورد نیاز گندم از زمان پنجه زنی و پس از گرم شدن هوا مصرف گردد. 

نتايج و مزاياي حاصل از به كارگيری يافته در عرصه : 
با توجه به اینکه کارایی جذب کودهای نیتروژنی در برخی از مزارع گندم کشور خیلی کم است )در برخی مزارع 
منفی است( به کارگیری این دستورالعمل موجب افزایش کارایی مصرف کودهای شیمیایی، کاهش هزینه های تولید، 
کاهش خطرات زیست محیطی مصرف کودها و افزایش سالمت محصول می گردد. به عنوان مثال اگر میزان کودهای 
مصرفی در کشور را 4 میلیون تن در سال در نظر بگیریم و کارایی جذب کودها را به میزان 10 درصد افزایش دهیم 
ساالنه حدود 400 هزار تن از کود مورد یاز کشور کاهش خواهد یافت. درصورتی که قیمت هر کیلوگرم از کود معادل 
10000 ریال باشد )این حداقل قیمت می باشد(، از نظر اقتصادی، میزان صرفه جویی معادل 4 بیلیون ریال در سال 
خواهد بود. بدیهی است این واقعیت موجب کاهش واردات کودهای شیمیایی و کاهش آلودگی منابع آب و خاک 

خواهد شد. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                               
عنوان: مناسب ترین تاریخ کاشت گندم در مناطق مرکزی استان یزد

یافته منتج از پروژه شماره: 87002-23-23-4             مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: غالمحسن رنجبر                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

ranjbar71@gmail.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تعیین تاریخ کاشت مناسب گندم به دلیل اثراتي که شرایط محیطي بر تعداد پنجه بارور و توسعه مطلوب سایه انداز 
گیاهي دارد، مي تواند اهمیت زیادي در تولید آن داشته باشد. هم تأخیر در زمان کاشت و هم کشت زود هنگام مي تواند 
به کاهش عملکرد دانه گندم منجر شود. تاریخ کاشت نامناسب در شرایط شور نیز مي تواند بر تعداد بوته هاي استقرار 
یافته تأثیر نامطلوب داشته باشد. این امر به ویژه زماني که درجه حرارت محیط کاهش مي یابد، مي تواند باعث کاهش 

تعداد بوته هاي سبز شده گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج بدست آمده بهترین زمان کاشت گندم در استان یزد نیمه دوم آبان ماه می باشد. کاشت در نیمه 
دوم آبان ماه در مقایسه با کاشت در نیمه اول آبانماه عالوه بر اینکه باعث افزایش عملکرد می گردد، به دلیل مصرف آب 
کمتر کارآیی مصرف آب باالتری دارد. همچنین تاخیر در کاشت تا اواسط آذرماه باعث کاهش عملکرد دانه درحدود 
32 درصد در مقایسه با کاشت گندم در نیمه دوم آبان ماه می گردد. برای فهم بهتر مطالب باال می توان به این نتایج 
اشاره نمود که متوسط عملکرد دانه گندم در تاریخ کشت هاي اول آبان، پانزده آبان، سي آبان و پانزده آذرماه به ترتیب 
5/6، 6/1، 6/2 و 4/2 تن در هکتار بود. میزان کارآیی مصرف آب نیز به ترتیب 0/68، 0/79، 0/87 و 0/60 کیلوگرم 
بر متر مکعب بود. بطورکلی بر اساس مدل زیر بهترین تاریخ کاشت در نیمه دوم آبان ماه نیز روز 18 این ماه می باشد. 
 )y( می توان برآورد قابل قبولی از میزان عملکرد ،x الزم به ذکر است با قراردادن تاریخ کاشت در معادله زیر به جای

مزرعه پیش بینی نمود. 
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معادله رگرسيوني برآورد ميزان عملكرد دانه گندم به ازاي هر روز تأخير در كاشت از اول آبان ماه در استان يزد

نتايج و مزاياي حاصل از به كارگيری يافته در عرصه : 
کاشت گندم در مناطق مرکزی استان یزد در نیمه دوم آبان ماه باعث افزایش کارآیی مصرف آب به دلیل مصرف 
یك نوبت آب کمتر و عملکرد بیشتر می گردد. این امر با توجه به کمبود آب در استان یزد از اهمیت باالیی برخوردار 
است. همچنین عدم کاشت گندم در آذرماه به دلیل کاهش قابل توجه عملکرد می تواند نقش قابل توجهی در میزان 

تولید گندم در استان داشته باشد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته :

 مقايسه سطح سبز گندم در تاريخ كاشت 15 آذرماه )تصوير جلو( 
در مقايسه با كاشت در تاريخ 15 آبان ماه )تصوير عقب(
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موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان: تعیین بیوتکنیك تکثیر مولدین وارداتي میگوي سفید غربي litopenaeus vannamei در شرایط ایران 

یافته منتج از پروژه شماره: 83054-8301-01-200000-019-2     مدت اجراي پروژه: یك  سال  
مجری مسئول:قاسم غریبي                                                           رتبه علمي:محقق 

 pgfrcgharibi@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
صنعت پرورش میگوي دریایي بالغ بر 30 درصد کل پرورش گونه هاي آبزي را تشکیل مي دهد که با توجه به 
پتانسیل فوق العاده این صنعت توسعه آن در آینده تداوم خواهد یافت. رشد آتي این صنعت به افزایش کارایي سیستم 
مدیریت بهداشت و کنترل کیفیت آب در استخرها بستگي خواهد داشت. چالش هاي دیگري نیز در این صنعت مطرح 
اند. پیشرفت در سیستم بهداشتي مزارع و ارتقاء امنیت زیستي گونه ها و توسعه پروبیوتیك ها و موادتحریك کننده 
سیستم ایمني میگوها، پست الروهاي قوي تر و سالمتري را جهت پرورش عرضه خواهد کرد. بطور کلي از عوامل 
عمده موفقیت این گونه مقادیر کمتر پروتئین حیواني در جیره غذایي، تراکم پذیري باال، رشد سریع ، قابلیت تحمل 
شرایط نامساعد محیطي  ضریب رشد میگوي سفید غربي در آسیا  به 1 تا 1,5 گرم در هفته با 80 تا 90 درصد  

بازماندگي در استخر هاي خاکي مي باشد. 
هزینه تولید میگوي  سفیدغربی در مقایسه با گونه هاي دیگر کمتر مي باشد. میزان بازماندگي الروها در طول 

دوره پرورش در نوزادگاه )هچري( 50 تا 60 درصد  بیشتر از گونه هاي دیگر است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
طی  سالهای 84-1383 تعداد  126 جفت مولدین میگوي سفید غربي، Litopenaeus vannamei از هاوایي 
جهت انجام پروژه تکثیر این گونه درکشور ایران، وارد پژوهشکده میگوي کشور ایستگاه تحقیقاتي بندرگاه واقع در 
شهر بوشهرگردید. پس طي دوران آداپتاسیون، ضدعفوني و قرنطینه قطع پایه چشمي مولدین به روش سوزاندن 
انجام گرفت. روزانه 3 وعده غذادهي با انواع غذای کنستانتره و غداي تر شامل ماهي مرکب، ماللیس  و کرم دریایي 
به میزان 30 درصد وزن بدن میگوها انجام شد. همچنین تعویض آب روزي یکبار  انجام گرفت. پس از رسیدگي 
جنسي مولدین ماده و نر در تانك هاي جداگانه نگه داري شدند. سپس مولدین ماده با رسیدگي جنسي به تانك 
هاي مولدین نر معرفي مي شدند. بعد از گذشت 5 تا 6 ساعت مولدین ماده از نظر دریافت اسپرم چك مي گردیدند 

و مولدین ماده که جفت گیري نموده و با کیسه اسپرم همراه بودند به اتاق هچري انتقال مي یافت.
بعد از تفریخ تخم ناپلي ها شمارش و ذخیره سازي مجدد انجام مي گرفت و تا پایان مراحل الروي نگه داري مي شدند. 
غذادهي بترتیب با فیتوپالنکتون  ،غذاي کنستانتره مخصوص مراحل الروي از 1 تا 3 و آرتمیاي کشته و زنده انجام گرفت.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
درسال 1383 و 1384 تعداد 1700000 ناپلي تولید گردید که از ناپلي هاي تولید شده پس از مراحل مختلف 
الروي  772000  قطعه پست الرو 13 و 7  برداشت گردیدکه جهت انجام پروژه پرورش میگوي سفید غربي به سایت 
حله منتقل گردیدند. میانگین کل میزان تولید ناپلي و پست الرو به ازای هر مولد 170000 و  92000  قطعه مي 

باشد. میانگین کل درصد بقاء تا  پست الرو 1 نیز  54/0 درصد محاسبه گردید.
در سال 1385 مولدین عاري از بیماري میگوي سفید غربي توسط مراکز تکثیر بخش خصوصي وارد کشور گردید  
و تکثیر  آنها نیز در همان سال شروع گردید. پرورش میگو در سال 85 با پست الروهاي تکثیر شده از مولدین میگوي 
سفید غربي  انجام گرفت. در سال 1385 مولدین عاري از بیماري میگوي سفید غربي توسط مراکز تکثیر بخش 
خصوصي وارد کشور گردید  و تکثیر  آنها نیز در همان سال شروع گردید. پرورش میگو در سال 85 با پست الروهاي 

تکثیر شده از مولدین میگوي سفید غربي  انجام گرفت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                1- استخر رزروار آب دريا در                                         2-استخر رسوب گير و فيلتر شني در         
                       ايستگاه تحقيقاتي بندرگاه                                                 ايستگاه تحقيقاتي بندرگاه

    4 - ثبت فاكتورهاي زيستي ميگوي سفيد غربي                                  5- مولدين ميگوي سفيد غربي
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6- چک كردن مراحل رسيدگي جنسي مولدين ميگوي سفيد غربي

7- انبوه سازي فيتوپالنكتون سبز جهت تغذيه مراحل  الروي ميگوي سفيد غربي

8- انبوه سازي فيتوپالنكتون قهوهاي جهت تغذيه مراحل الروي ميگوي سفيد غربي
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان: تراکم مناسب برای پرورش میگوی پاسفید غربی در استخرهای خاکی

یافته منتج از پروژه شماره: 8067-8-12-74-4        مدت اجراي پروژه: یك سال و 6 ماه
مجري مسئول: اسمعیل پقه       

esmaeilpaghe@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میگوي پاسفید غربي، Litopenaeus vannamei یکي از گونه هاي مهم پرورشي و تجاري دنیا بوده، با توجه به 
بازدهي باالي پرورش این گونه، مقاومت باالي آن در مقابل شرایط فیزیکوشیمیایي، تراکم پذیري باال، به تدریجدر 
سرتاسر جهان جایگزین مناسبي براي میگوهاي کم بازده شناخته شده است. این میگو از سال 1383 وارد کشور شده 
و به صنعت آبزی پروری معرفی شده است تا در مزارع پرورش میگو جایگزین میگوی سفید هندی شود. به کارگیری 
تراکم مناسب ذخیره سازی این میگو در استخرهای پرورش می تواند بهره وری از آن استخرها را افزایش دهد. باید 
توجه داشت که افزایش در تراکم ذخیره-سازی همیشه موجب افزایش بهره وری نخواهد بود و این افزایش تا آنجا 
می تواند صورت گیرد که موجب کندی رشد و در نتیجه موجب برداشت میگو با میانگین وزن کمتر نشود. همچنین 
این تراکم مناسب می تواند در شرایط مختلف اقلیمی با یکدیگر متفاوت باشد، لذا در این مطالعه شاخص های رشد، 
بازماندگی و تغذیه ای این گونه در تراکم های 30، 45 و 60 قطعه در مترمربع در استخرهای خاکی منطقه چؤیبده 

آبادان استان خوزستان مطالعه شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- با توجه به جمیع نتایج به دست آمده در این مطالعه میگوی پاسفید غربی را می توان با تراکم 60 قطعه در 

مترمربع پرورش داد.
- البته باید توجه داشت که در صورت استفاده از این میزان تراکم ذخیره سازی برای پرورش این میگو الزم است 

که مراقبت های بهداشتی بیشتری از استخرها صورت گیرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه :
- تراکم های ذخیره سازی به کار رفته در این مطالعه بر میانگین وزن نهایی برداشت و دیگر شاخص-های رشد 
تاثیر معنی دار نداشت. در نتیجه با توجه به اینکه میانگین وزن میگو تاثیر مستقیم بر قیمت فروش آن دارد، اختالف 

معنی داری در قیمت فروش ایجاد نخواهد شد.
- همچنین این تراکم ها تاثیر معنی داری بر میزان بازماندگی میگوها نداشتند. 
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- با توجه به عدم معنی دار بودن میانگین وزن نهایی برداشت و میزان بازماندگی در تراکم های مختلف، هر چه 
میزان تراکم ذخیره سازی بیشتر شد، مقدار محصول برداشت شده نیز به طور معنی داری افزایش یافت که این خود 

نشان دهنده افزایش در میزان بهره وری از واحد سطح پرورش در استخرهای خاکی است. 
- همچنین این تراکم ها بر شاخص های ضریب تبدیل غذایی و ضریب بازده پروتئین تاثیر معنی-داری نداشت و 
این بدین معنی است که میزان غذای مصرف شده برای تولید واحد وزن این میگو در این تراکم ها اختالف معنی داری 
نداشت، در نتیجه سهم هزینه غذای مصرفی برای تولید واحد وزن میگو در همه تراکم ها تقریباً یکسان بوده و از آنجا 
که میزان تولید در واحد سطح افزایش یافته و با توجه به ثابت بودن هزینه های استهالک، پرسنلی، هزینه های ثابت 

و ... بدیهی است که هزینه تولید واحد وزن میگو در تراکم های ذخیره سازی بیشتر، کاهش خواهد یافت. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از محل پرورش و محصول ميگوی پا سفيد غربی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان:مقایسه عملکرد پرورش میگوي هاي  بومي ببري سبز Penaeus semisulcatus  و سفید هندي

Litopenaeus vannamei با میگوي غیر بومي  سفید غربي  Fenneropenaeus indicus
یافته منتج از پروژه شماره:   88017-12-80-2                    مدت اجراي پروژه: یك سال  

مجری مسئول:قاسم غریبي                                                     رتبه علمي:محقق 
 pgfrcgharibi@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در خلیج فارس و دریاي عمان ذخایر گونه هاي با ارزش اقتصادي میگو مثل ببري سبز )آبهاي بوشهر و خوزستان(، 
موزي )آبهاي هرمزگان( و سفید هندي )دریاي عمان( وجود دارد، که ظرفیت  الزم را براي تولید میگوي پرورشي دارا 
مي باشد. البته به غیر از گونه سفید هندي، گونه ببري سبز و موزي بدلیل مشکالت در روش تولید، فرمول غذایي و 
تاثیر عوامل محیطي بر چرخه زندگي و رشد آنها هنوز وارد تولید تجاري نشده اند. مزایاي قابل توجه میگوي سفید 
غربي این گونه را طي سالهاي اخیر بعنوان گونه برتر در کشور هاي صاحب نام تبدیل کرده است. موسسه تحقیقات 
شیالت ایران نیز از سال 1384 امکان معرفي این گونه را بررسي نمود، که از سال 1385 وارد چرخه تولید گردید. 
گرچه گونه غیر بومي سفید غربي مزایاي قابل توجه اي دارد، اما اصوال ورود گونه هاي غیر بومي اثرات اکولوژیك و 
بهداشتي قابل توجهي مي تواند بر ذخایر بومي منطفه داشته باشد. بنابراین گام اولیه در دستیابي تولید پایدار استفاده 
از گونه هاي بومي در توسعه آبزي پروري مي باشد. بنابراین استمرار تحقیقات در زمینه گونه هاي بومي میگوي خلیج 

فارس و دریاي عمان مي تواند زمینه توسعه پرورش آنها را فراهم آورد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
باعث  انجام شده است  پرورش گونه هاي جدید میگو مانند میگوي سفید غربي که تحقیقات بیشتري بر روي آن 

گردیده که به عنوان اولین گونه انتخابي در پرورش مطرح شود.
یکي از فاکتور هاي اصلي در پرورش میگو سودهي آن مي باشد که عواملي مانند رشد سریع که در نهایت ضریب تبدل 
غذایي کمتري را به همراه دارد و همچنین کوتاه شدن زمان پرورش تاثیر بسزاي در این عامل دارند. گونه سفید غربي نیز 
در این تحقیقات از رشد بهتر و در نتیجه سود دهي بهتري برخوردار بود. پس توصیه ترویجي بعد ازاین تحقیقات  انتخاب 
گونه سفید غربي براي پرورش مي باشد. البته الزم به ذکر است که باید تحقیقات جامع تري بر روي گونه هاي بومي خلیج 
فارس انجام شود. یکي از مشکالت پرورش گونه ببري سبز شفافیت آب در طول دوره بود که باعث کاهش رشد و افزایش 
ضریب تبدیل غذایي گردید. ساخت غذاي مناسب براي رشد بیشتر گونه ببري سبز و سفید هندي و ادامه تحقیقات بیشتر 

برای این دو گونه در آینده پیشنهاد مي گردد.
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
نتایج این تحقیق نشاندهنده رشد بیشتر میگوی سفید غربی با میانگین وزن 2/6  ±16/68 گرم در مقایسه با دو 
گونه دیگر سفید هندی 2/1±14/66گرم و ببری سبز 1/49 ± 7/77 گرم است. همچنین میانگین تولید در هکتار 
برای سه گونه سفید غربی، سفید هندی و ببری سبز بترتیب 3114، 1983 و 848 کیلوگرم محاسبه گردیده است. 
میگوی سفید غربی از ضریب تبدیل غذایی بهتری )1/28( نسبت به میگوی سفید هندی 1/48 و میگوی ببری سبز 

2/15 برخوردار بوده است.
از سال 1385 میگوي سفید غربي در استان بوشهر به عنوان گونه تجاري در پرورش میگو انتخاب گردید و به 

تدریج در کشور نیز  این گونه جایگزین گونه سفید هندي شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

             نصب تورهاي مختلف  در زمان آبگيري استخر                   آبگيري استخر هاي خاكي  پرورش ميگو سفيد غربي
 

          شمارش الرو ميگوي سفيد غربي  در مركز تكثير                     مونيتورينگ در طول دوره پرورش و بازديد از
                                                                                                                       سيني هاي غذادهي
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نمونه گيري از ميگو ها جهت بيومتري براورد بيومس و ميزان غذادهي طي دوره پرورش

 
برداشت در پايان دوره پرورش ميگوي سفيد غربي در كيسه برداشت

 

نمونه ميگوي برداشت شده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان: کشت توام ماهی کفال خاکستری با میگوی وانامی

یافته منتج از پروژه شماره: 88028-12-78-2          مدت اجراي پروژه: یك سال
مجری مسئول: سید حسین حسینی آغوزبنی               رتبه علمي: محقق 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میگوي وانامي با نام علمي Litopenaeus vannamei بومی  آبهای دریای مکزیك، امریکای مرکزی و جنوبی و جنوب 
کشور پرو  است. میگوی وانامی دارای توانایی متعددی از جمله جزء سریع الرشدترین گونه های تجاری میگو، مقاوم به 
دامنه وسیعی از تغییرات دما و شوری، ماندگاری باال در مراحل الروی در هچری و در شرایط استخرهای پرورشی می باشد.

ماهي کفال خاکستري Mugil cephalus از نظر اکولوژیك در گروه ماهیان مهاجر کرانه اي قرار داشته و در داخل 
خلیج ها و خورها، مصب ها و بخشي از آبهاي شیرین رودخانه ها زندگي مي کند. این ماهی با اهمیت ترین ماهي خانواده 
کفال ماهیان از نظر شیالتي بوده که عالوه بر امکان پرورش به صورت تك گونه اي ،مي توان آن را به صورت توام با گونه 
هاي دیگري مانند میگو پرورش داد. این ماهي یك تغذیه کننده کفزي است، با یك معده نسبتا" عضالني که براي تغذیه 

از دیتریت هاي بستر مناسب است .

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
یکي از روش هاي متداول در بهبود شرایط محیطي استخرهاي پرورشي و باال بردن تولید در واحد سطح، استفاده 
از سیستم پرورش چند گونه اي مي باشد که تحت تاثیر همیاري فعالیتهاي حیاتي یك گونه باعث بهبود شرایط زیستي 

براي گونه دیگر مي گردد.
در ابتدا و پیش از ذخیره سازي پست الروها در استخرهاي خاکي پرورش میگو، عملیات آماده سازي استخرها از قبیل 
شخم زني، آهك پاشي، کودپاشي و آبگیري... انجام پذیرفت. بمنظور ایجاد شرایط مطلوب زیستی و بازدهی بیشتر مزارع 
پرورش میگو در تعداد 9 استخر 600 متر مربعی مزرعه تحقیقاتی پرورش میگو واقع در سایت گواتر صورت پذیرفت. کار 
ذخیره سازی با پست الرو با تراکم یکسان 20 عدد در متر مربع در تمامی استخرها انجام گردید. جهت تغذیه میگوها 
در طول 4 ماه پرورش در استخرهاي خاکي، از غذاهاي کنسانتره شرکت هووراش با سایزهای مختلف )4006 – 4001( 
استفاده گردید. تغذیه میگوها با توجه به وزن توده زنده در طول دوره پرورش بر اساس جدول استاندارد، محاسبه و مورد 
مصرف قرار مي گرفت. پس از 40 روز از ذخیره سازی میگو، اقدام به رهاسازی بچه ماهیان جمع آوری شده از خورگواتر که 
با استفاده از تور پرتابی جمع آوری شد، با وزن 20 تا 50 گرم  در استخرهاي مورد نظر با تراکم هاي 0، 2و4 عدد در هر 
100 متر مربع ذخیره سازی گردید، طي دوره پرورش میگوها با غذاي کنسانتره تغذیه شده و هیچ گونه جیره اختصاصي 

به ماهیان کفال خاکستری داخل استخر داده نشد.
میانگین وزن، میزان بقاء، ضریب تبدیل غذا و برداشت کل میگو در طي 107 روز دوره پرورش محاسبه شد.
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 

ميانگين فاكتورهای توليد در تيمارهای مختلف
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با توجه به این که در هنگام غذادهی میگوها هیچ گونه جیره اختصاصي براي استخرهاي ماهي دار در نظر گرفته نشد، 
بنابراین می توان گفت که تغذیه ماهیان کفال از غذای طبیعی و جلبکهای پوشش بستر و باقیمانده غذای میگوها بوده 

که منجر به کاهش میزان مواد آلی موجود در بستر گردیده است.
وزن ماهیان کفال در طي یك دوره پرورش حدود 72 روزه به طور میانگین از 35 گرم به 200 گرم رسید و نرخ رشد 

2/3 )گرم در روز( در طي این مدت بدست آمد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمونه هايی از ماهی و ميگوی پرورش يافته
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان: مدیریت کنترل جمعیت میگوی  Macrobrachium nipponense در آبهای داخلی

یافته منتج از پروژه شماره: )90(39147                 مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: غالمعلی بندانی                                  رتبه علمي: مربی پژوهش

banda_gh@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از نقطه نظر تاکسونومي جنس ماکروبراکیوم یکي از ده پایان سخت پوست چالش برانگیز مي باشد. میگویهاي جنس 
Macrobrachium از اجزاي مهم و برجسته اکوسیستمهاي آب شیرین دهانه رودخانه هاي مناطق گرمسیري و نیمه 
گرمسیري دنیا به شمار مي روند. حضور میگوی M. nipponense در تاالب انزلی در طول ساحل جنوبی دریای خزر در 
ایران در مطالعات De Grave و Ghane  در سال 2006 ارائه شده که در این بررسی اولین مشاهدات این گونه در ایران 
را مربوط به سال 1998 می داند. میگوی M. nipponense بعنوان یك گونه غیر بومی بطور ناخواسته وارد ایران شده 
است. بر اساس مستندات موجود حضور آن در اکوسیستم هاي آبي ایران به حدود یك دهه می رسد و قبل از آن هیچ 
گونه مشاهداتی از این گونه گزارش نشده بود. بهر حال در شرایط حاضر بر اساس مطالعات صورت گرفته و گزارش های 
پراکنده پرورش دهندگان ماهی در سرتاسر استان گلستان، میگوی M. nipponense در تمامی مناطق توانسته با شرایط 
محیطی موجود بطور مناسبی سازگاری پیدا کند. نظر به اینکه گونه های غیر بومی می توانند اثرات منفی در محیط، 
اقتصاد و سالمت انسان داشته باشند. وقتی که یك گونه به یك منطقه معرفی شد ممکن است باعث افزایش شکارگری، 
رقابت، بیماری، ویرانی، تغییر و دگرگونی ذخیره ژنتیکی و حتی انقراض شود. بنابراین مدیریت وکنترل جمعیت این آبزی 

در حوزه آبزی پروری استان نقش مهمی در تولید اقتصادی ماهی خواهد داشت.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بنظر می رسد برای مدیریت بهتر الزم است نکات ضعف و قوت این گونه در نظر گرفته شود و با استفاده از نقاط ضعف 
آن نسبت به محدود سازی آن اقدام کرد. در بررسی رفتار تغذیه ای این گونه مشخص شده که این  میگو یك موجود 
دتریتوس خوار بوده که از بقایای گیاهی، جانوری موجود در سطح بستر استفاده می کند. بدین ترتیب می تواند از افزایش 
بار مواد آلی در بستر جلوگیری کرده و از سوی دیگر خودش بعنوان طعمه مورد استفاده ماهی کپور قرار می گیرد. طبق 
بررسی های بعمل آمده در خصوص بیولوژی میگوی M. nipponense منطقه فعالیتش در اکوسیستمهای آبی عمدتاً 
در بخش ساحلی نواحی کم عمق با جریان آب آرام می باشد. در حقیقت قدرت حرکت این میگو بیشتر از قدرت شنا می 
باشد و این بعنوان یك نقطه ضعف می تواند باشد بطوریکه با بکارگیری صافی در محل ورود آب استخرهای پرورش ماهی 
از نفوذ آنها به محیط آب بدون جریان جلوگیری شود و بدین ترتیب محیطهای آبی با جریان تند مکان هاي مطلوب برای 
زیست آنها نخواهد بود. استفاده از این میگو جهت استفاده غذایی و یا طعمه در صید ورزشی با قالب انگیزه بهره برداری 
را باال برده و بدین ترتیب با صید میگو در زمان مناسب و ابزار مناسب که در باال تا حدودی به آنها اشاره شد، می توان 
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در کنترل جمعیت و جلوگیری از ازدیاد آن گامهای موثری برداشت. چنانچه جامعه بهره بردار به این آگاهی برسد که می 
تواند از این میگو بعنوان یك غذای دریایی مناسب استفاده کند، انگیزه صید و بهره برداری از جمعیت موجود در منابع 
آبزی پروری باال رفته و با برداشت آن جمعیت را بهتر می توان کنترل کرد. هر چند که این موضوع بایستی در خصوص 
میگوهای وارد شده اعمال شود. در عین حال از ورود میگوی جدید با بکارگیری راهکارهای مناسب از جمله آب گیری 
در زمان مناسب یعنی قبل از تخم ریزی، زیرا امکان جلوگیری از ورود میگوها ی درشت با استفاده از توری به مراتب از 
جلوگیری ورود پست الروها راحت تر می باشد. بدین جهت شناخت و آگاهی بهره برداران و مدیران منطقه ای از میگوی 

M. nipponense در جلوگیری از گسترش آن بسیار مهم می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
درصورت جلوگیری از ورود به استخر یا آببندان توان تولید ماهی باال رفته و هدر رفت غذای ماهی کاهش می یابد.
صید و برداشت میگوها قبل از تکثیر در محیط های طبیعی می تواند در تغذیه مولد سازی، ماهی کپور در کارگاه 

های تکثیر بعنوان غذای زنده با درصد پروتئین باال استفاده شود.
صید و برداشت این میگو بعنوان آبزی زینتی کاربرد داشته و می تواند ارزش افزوده مناسبی داشته باشد.

برداشت این میگو از منابع آبی بعنوان طعمه در صید ورزشی بسیار مناسب است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
            

 fulnet با تور پره وتله تاشو M. nipponense نمونه برداری ميگوی   

                     ميگوهای  ماده و نر                                                   مقايسه اندازه ميگوهای صيد شده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان: کاربرد اسید فولیك و ویتامین C برای بهبود عملکرد و رشد بچه ماهی قزل آالي رنگین کمان 

)Oncorhynchus mykiss)
یافته منتج از پروژه شماره: 890067-12-12-2                 مدت اجراي پروژه: یکسال
مجری مسئول:  عین اله گرجي پور                                    رتبه علمي: مربی پژوهش 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ویتامینها ترکیبات آلي بوده که وجود آنها جهت انجام صحیح کلیه فعالیتهاي فیزیولوژي بدن جانوران ضرورت 
تام دارند. در این میان فولیك اسید و ویتا مین C، به لحاظ اهمیت زیاد در متابولیسم و رشد قزل آالي رنگین کمان 
و ماهي آزاد و همچنین به خاطر عدم پایداري در شرایط محیطي  مثل گرما، اکسیژن، رطوبت و عوامل اکسید کننده 
بسیار بي ثبات مي باشد و معموال در مکملهاي مولتي ویتامین گنجانده نمي شوند. از آنجایي که در مراحل اولیه رشد 
و نمو بچه ماهیان ما شاهد تلفات قابل توجهي هستیم و همچنین در ماهیان بزرگ نیز ناهنجاریهایي از قبیل کوتاهي 
سرپوش آبششي، کجي ستون فقرات، سیاه شدن رنگ بدن ماهي، کم خوني و کاهش رشد مواجه هستیم؛ لذا تعیین 
سطوح بهینه این مواد غذایی در جیره ماهی قزل آال می تواند در بهبود سالمت عمومی و رشد و بازماندگی تاثیر گذار 
باشد. هدف این پروژه تعیین بهترین میزان استفاده همزمان ویتامین C و اسید فولیك مورد نیازجیره بچه ماهیان 

قزل آالي رنگین کمان در شرایط پرورشي مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
سطح 2 میلي گرم اسید فولیك و 60 میلي گرم ویتامین C در یك کیلو گرم جیره، سطح مطلوب و قابل قبولي براي 
استفاده در جیره تجاري ماهي قزل آالي رنگین کمان مي باشد. این میزان را می توان به صورت مکمل اضافه نمود و یا 

اینکه به کارخانجات تولید خوراک آبزان پیشنهاد داد تا به جیره غذایی اضافه نمایند

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
نتایج حاصله نشان داد که عملکرد رشد ماهیان تغذیه شده با جیره هاي داراي 3 میلي گرم اسید فولیك و 90 
میلي گرم ویتامین C به صورت معني داري باالتر از ماهیان تغذیه شده با جیره هاي شاهد و نیز جیره هاي داراي 
1 میلي گرم اسید فولیك و 30 میلي گرم  ویتامین C  بود )P > 0/05 (، ولي اختالف معني داري با جیره داراي 
2 میلي گرم اسید فولیك و 60 میلي گرم ویتامینC  نداشت )P < 0/05 (. میزان بازماندگي در تیمارهاي مختلف 
اختالف معني داري نداشت و از 97/73 تا 100 درصد متغیر بود. میزان غذاي مصرفي در تمامي تیمارها متفاوت بود 
)P > 0/05 (. در نهایت می توان پیشنهاد داد که سطح 2 میلي گرم اسید فولیك و 60 میلي گرم ویتامین C در یك 

کیلو گرم جیره، سطح مطلوب و قابل قبولي براي استفاده در جیره تجاري ماهي قزل آالي رنگین کمان مي باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
  )Mesopotamichthys Sharpeyi(  عنوان: روش ساخت خوراک مناسب بچه ماهی بنی

یافته منتج از پروژه شماره:  39941        مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: فرخ امیری                       رتبه علمي: محقق

Farokh.amiri@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 درپرورش ماهي 50 تا 60 درصد هزینه پرورش، مربوط به غذا مي باشد، جیره غذایي مناسب، سبب مي شود 
که آبزي سرعت رشد بیشتري داشته و در مدت کوتاه تري به اندازه دلخواه و وزن بازار پسند برسد. چنانچه جیره 
نامطلوب باشد به دلیل عدم تغذیه مناسب ماهي از آن، میزان زیادي از غذا به هدر می رود که این امر باعث افزایش 
ضریب تبدیل غذایي و افزایش هزینه هاي تولید می شود. از آنجایی که ماهی بنی بومی منطقه خوزستان است و 
پراکنش آن در دنیا بسیار کم می باشد، لذا تحقیقات بسیار کمی در خصوص این گونه صورت گرفته و نیاز است 
بررسیهای زیادی خصوصا در رابطه با تغذیه آن صورت گیرد. قندها در مقایسه با ترکیباتی مانند پروتئین ها، منبع 
نسبتا در دسترس تر و ارزان تری هستند و از آنجایی که ماهی بنی توانایی استفاده از موادقندی را دارد، بکار بردن 

منابع و سطوح مختلف مواد قندی می تواند منجر به کاهش قابل مالحظه هزینه تهیه خوراک فرموله شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای تهیه خوراک از مواد زیر استفاده گردید:

پودر ماهی کیلکا، پودر کنجاله سویا و کازئین به عنوان منبع تامین پروتئین، آرد گندم، ذرت، جو، سبوس گندم و 
سبوس برنج به عنوان منبع تامین مواد قندی )کربوهیدرات( و روغن آفتابگردان به منظور تامین چربی مورد استفاده 

قرار گرفت. همچنین مکمل ویتامینی و مکمل معدنی ، به عنوان مکمل مواد مغذی به خوراک اضافه شد.
نسبت مواد قندی به چربی )4/8 گرم بر گرم( باید باشد و بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات قبلی، میزان پروتئین 

)25 درصد پروتئین خام( و انرژی قابل هضم )3/5 کیلوکالری بر گرم( تعیین گردید. 
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ساخت خوراك:
ابتدا مواد اولیه خشك مانند سبوس گندم، سبوس برنج، ذرت، جو و کنجاله سویا با آسیاب کاماًل آسیاب  و بوسیله الك  
500 میکرون الك شوند. سپس هر کدام از مواد اولیه به وسیله ترازوی مناسب وزن و پس از مخلوط کردن ابتدایي با 

دست، در دستگاه مخلوط کن برقي  به مدت 30 دقیقه با هم مخلوط، تا مخلوطي کاماًل یکدست حاصل شود.
باید توجه داشت که هدف از مخلوط سازي، دستیابي به یك توزیع یکنواخت براي ترکیبات غذایي و افزودني ها می باشد، 
به نحوي که هر واحد وزني مصرفي خوراک توسط ماهي از ارزش غذایي یکساني برخوردار باشد. سپس میزان مورد نیاز 
روغن آفتابگردان براي خوراک به مواد اضافه و مدت  15 دقیقه دیگر با هم مخلوط شود. بعد از آن به تدریج به مخلوط 
حاصل آب ولرم اضافه گردد تا مخلوط حالت خمیري به خود گیرد و مدت  15 دقیقه دیگر مخلوط شود. سپس خمیر 
حاصل درون دستگاه پلت ساز )قطر شبکه متناسب با اندازه دهان ماهي( یا یك چرخ گوشت مناسب ریخته، تا پلت هاي 
غذایي شکل گیرد. نهایتاً پلت هاي حاصل درون دستگاه خشك کن در دماي 60 درجه سلسیوس به مدت 24 ساعت 
خشك شود. خوراک مورد نظر آماده مصرف می باشد و در صورت نگهداری باید در کیسه هاي پالستیکي تیره که عبور 

نور از آن ممکن نباشد، بسته بندي و در جای خشك و خنك انبار گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
خوراکی که با این مواد و فرمول تهیه، و میزان پروتئین 25 درصد، انرژی 3/5 کیلوکالری بر گرم و نسبت 4/8 مواد 
قندی به چربی، در آن کامال رعایت گردد، مناسب ترین خوراک برای بچه ماهی بنی می تواند باشد. با توجه به این 
موضوع که ماهی بنی قادر است از مواد قندی که در این خوراک لحاظ شده جهت تامین انرژی مورد نیاز خود استفاده 
کند، منابع پروتئینی موجود در خوراک را صرف افزایش رشد خواهد کرد و نتیجه آن این خواهد بود که مزرعه دار با 
صرف هزینه کمتر قادر است، حتی در مزرعه خود خوراک مناسبتر و با ارزش تری تهیه و راندمان تولیدش را باال ببرد.

 
عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

            وزن كردن هر كدام از مواد اوليه مورد نياز                                              آسياب كردن مواد
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               استفاده از چرخ گوشت جهت ساخت پلت                                        مخلوط كردن مواد با يكديگر

                                          خوراك ساخته شده                                                           خشک كردن خوراك
      

ماهی بنی كه از مواد غذايی توصيه شده در اين طرح تغذيه كرده است
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 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان
 دریای خزر 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان: فناوری نوین تکثیر و پرورش الرو و بچه ماهي خاویاري 

یافته منتج از پروژه شماره: 86058-12-12-2        مدت اجرا: 4 سال
مجري مسئول: رضوان اله کاظمي                               رتبه علمي: استادیار پژوهش    

   Rezkazemi2000@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
افزایش اشتغال  از ذخایر آنها،  برای کاهش فشار بر جمعیت های طبیعی ماهیان خاویاری و بهره برداری پایدار 
ساحل نشینان به منظور جلوگیری از دستبرد به ذخایر طبیعی، تولید پروتئین سفید برای سالمت و امنیت غذایي 
جامعه انسانی رو به افزایش راهی جز توسعه آبزی پروری نیست و این امر محقق نخواهد شد، مگر این که فناوری 
پرورش ماهیان خاویاری بر اساس بوم شناسی و شرایط اقلیمی مناطق زیست آنها به  دست آید. بنابراین، استفاده 
نیاز مزارع پرورشی گوشت و خاویار، امري اجتناب ناپذیر  از مولدین پرورشي و تولید الرو و بچه ماهی مورد  بهینه 
خواهد بود. زیرا آبزی پروری تاسماهیان بدون تولید الرو و بچه ماهی از مولدین پرورشی، محکوم به شکست خواهد بود. 
کاهش شدید جمعیت های طبیعی تاسماهیان شوک بزرگی را بر جوامع علمی بویژه دانشمندان شیالتی و نیز مقامات 
اجرایی کشورهای تولید کننده ماهیان خاویاری وارد نمود و آنان را بر آن داشت که با شتاب بیشتری به آبزی پروری 
تاسماهیان بپردازند. کاهش ذخایر طبیعي و نیاز روزافزون مزارع پرورشي به نهاده اصلی و اولیه این صنعت نوپا یعنی 
بچه ماهی، افزایش تولید و نیز افزایش درآمد سرانه و رشد فزاینده جوانان تحصیل کرده در این بخش از مهم ترین 

موارد اهمیت پرداختن به موضوع مورد بحث بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نگهداري مولدین در حوضچه هاي مدور یا بیضي با جریان مستمر آب و هوادهي در دماي 12-10 درجه سلسیوس 
بدون غذادهي. تعیین موقعیت هسته زایشي و تزریق هورمون جنسي GnRH به  ترتیب با غلظت 10 و 20 میکروگرم 
در کیلوگرم وزن ماهي ماده در عضله پشتي. استحصال تخمك و اسپرم بدون کشتن مولدین )ریز برش( و لقاح آنها، 
زدودن چسبندگي تخم ها با استفاده از گل رس خالص 10 درصد، معرفي تخم های لقاح یافته به جعبه هاي انکوباتور 
یوشچنکو با 12 ساعت روشنایي و 12 ساعت تاریکي در دماي 15 درجه سلسیوس، اکسیژن محلول 9-6 میلي گرم 
در لیتر و اسیدیته 8-7 و دبي آب 0/5 لیتر در ثانیه. معرفي الرو داراي کیسه زرده به حوضچه مدور با تراکم 15 تا 
20 عدد در لیتر آب. با آغاز تغذیه فعال تا 50 میلی گرم، روزانه 10 درصد وزن از آرتمیا، از وزن 50 تا 100 میلی گرم 
روزانه 9 درصد وزن بدن با آرتمیا )3 درصد( و دافنی )6 درصد( هریك در 4 مرحله در روز، به منظور سازگاري غذایی، 
الروها از وزن 100 تا 1000 میلی  گرم به میزان 6 درصد وزن بدن )3 درصد  دافنی و 3 درصد غذای کنسانتره کامل 
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به قطر 0/2 و 0/5 میلی متر( و 3 بار در روز و از وزن 1 گرم به بعد با غذای کنسانتره با قطرهای بیشتر )0/8، 1، 1/5 
و 1/9 میلي متر( غذادهی خواهند شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه :
استفاده مجدد از مولدین تکثیر شده )ریز برش(، کمك به حفظ و بازسازی ذخایر طبیعی، افزایش درصد تفریخ و 
تعداد الرو، افزایش تولید بچه ماهي با کمیت و کیفیت باال و کاهش ریسك سرمایه گذاری و ضرر و زیان با تامین نهاده 

اصلی این صنعت یعنی بچه ماهی از مهمترین مزایای کاربرد نتایج این پژوهش می-باشد.
 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

   

                    
استحصال تخمک به روش ريزبرش                              استحصال اسپرم   

معرفي الروها به حوضچه هاي پرورش                        زدودن تخمک با گل رس  
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        الروهاي داراي کیسه زرده                            بچه  ماهي
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان: فناوری زمان بهینه تکثیر مصنوعي فیل ماهي پرورشي

یافته منتج از پروژه شماره: 86058- 12- 12-2                               مدت اجرا: 4 سال
مجري مسئول : رضوان اله کاظمي                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش

Rezkazemi2000@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جمعیت های طبیعی تاسماهیان به شدت در معرض نابودی و انقراض قرار دارند. زیرا جمعیت آنها در زیستگاه های 
طیبعی بویژه مکان های تخمریزی به علت صید بی رویه، صید غیر قانونی، ویژگی های زیستی )زادآوری کند و سن 
بلوغ دیر هنگام( تخریب محل های تخمریزی، آلودگی آب و عدم مدیریت علمي مٌوثر صیادی تا حد انقراض کاهش 
یافته است. توسعه آبزی پروری آنها را در مناطقی که شرایط پرورش مناسب باشد، می تواند تا حدی در حفظ ذخایر 
آنها مٌوثر باشد. سال هاي متمادي است که کارگاه های تکثیر با استفاده از روش های ناکارا مبادرت به تکثیر مصنوعی 
ماهیان خاویاری می کنند و به همین دلیل داراي درصد لقاح، تخمه گشایي و نیز راندمان تولید الرو بسیار پایین در 
برابر هزینه های بسیار باال می باشند. بر پایه منابع علمی، راندمان تولید در مراحل تخمه گشایی، الروی و بچه ماهی 
ماهیان خاویاری بسیار پایین )کمتر از 10 درصد( می باشد. بیشترین تلفات ماهیان خاویاری به دالیل مختلف چون 
اندازه کوچك، محدود بودن توانایی شنا، حساسیت به تغییرات محیطی )دما، نور( در مراحل جنینی، تفریخ تخم و 
الروی رخ می دهد. به همین دلیل نتایج این تحقیق می تواند در کاهش مرگ و میر الرو و بچه ماهی و افزایش راندمان 

تولید کمك شایانی نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بهینه زمان تکثیر فیل ماهی پرورشی در میانه فصل پاییز است، زمانی که غلظت هورمون  تستوسترون پالسمای 
خون مولدین نر و ماده پرورشی به ترتیب در بازه 120-90 و 60-40 نانوگرم در میلی لیتر و فاصله هسته زایشی 
تخمك زیر 7 باشد. البته باید تا مرحله پیش مولد با تثبیت دما، اکسیژن محلول و پی اچ آب و سپس کاهش دمای 
آب در مرحله چهارم رسیدگی جنسی تا زمان تکثیر، دوره بلوغ جنسي و شرایط مولد سازي و تکثیر را بهبود بخشید. 
از  پس  و  استحصال  دمی  ساقه  از  2 سی سی خون  است  کافی  تستوسترون  هورمون   غلظت  میزان  تعیین  جهت 

سانتریفیوژ با استفاده از کیت های تخصصی نسبت به تعیین غلظت هورمون در کمتر از یك ساعت اقدام کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
افزایش بهره وری و حفظ مولدین، افزایش درصد لقاح و تفریخ، افزایش کمیت و کیفیت بچه ماهیان حاصل، کاهش 

هزینه تولید و توسعه صنعت آبزی پروری ماهیان خاویاری از مزایای به کارگیری نتایج این پروژه می باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان: استحصال خاویار از تاسماهی سیبری 

یافته منتج از پروژه شماره: 86070 - 12-12-2             مدت اجرا: 4 سال 
مجري مسئول: محمد علي یزداني ساداتی                   رتبه علمي: دانشیار پژوهش

myazdanisadati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زیربخش شیالت می بایست 100000 تن گوشت  اقتصادی دولت در  و  اجتماعی  توسعه  پنجم  برنامه  براساس 
توجه  قابل  تعداد  صدور  علی رغم  حالی که،  در  گردد.  1404تولید  افق  در  خاویاري  ماهیان  از  خاویار  تن   100 و 
موافقت اصولی و پروانه تأسیس برای متقاضیان احداث مزارع پرورش ماهیان خاویاری در کشور، میزان تولید گوشت 
تاسماهیان پرورشی کمتر از 100 تن می باشد. این در حالی است که تولید خاویار پرورشی از مزارع فوق رقم ناچیزی 
را تشکیل می دهد. دلیل عمده آن استفاده از گونه های پرورشی است که بلوغ جنسی دیررس دارند. همچنین جوان 
بودن فعالیت پرورش تاسماهیان و طوالني بودن دوره بازگشت سرمایه به دلیل طوالنی بودن بلوغ جنسی ماهیان همه 
با هم منجر به آن شده که سرمایه گذاران با ریسك باالیی برای سرمایه گذاري ورود کنند. تاسماهی سیبری از گونه های 
باارزش تجاری است که از استعداد قابل توجهی برای پرورش در شرایط محصور برخوردار می باشد. سریع الرشد بودن، 
کوتاه بودن دوره رسیدگی بلوغ جنسی، گستردگی و تنوع در رژیم غذایی باعث گردیدکه این گونه به عنوان یکی از 

گونه-های اصلی در پرورش گوشتی ماهیان خاویاری آب شیرین معرفی گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 انتخاب تعدادی تاسماهي سیبري دو ساله در اوزان800 تا1500 گرم و نگهداری آنها در مخازن فایبرگالس 

یا بتنی در سال اول.
 پرورش ماهیان نر و ماده به  صورت جداگانه در سال دوم پرورش.

 به  منظور تسریع در رسیدگی جنسی، ماهی ها با جیره غذایي حاوی 45 درصد پروتئین و 21/8 مگاژول انرژي 
خام در هر کیلوگرم جیره حاوی سطوح باالی کنجاله سویا و ویتامین هاي E و C تغذیه شوند.

 هر شش ماه یکبار مراحل رسیدگی جنسی آنها از طریق الپاراسکوپی مورد بررسی قرار گیرد.
 پایان سال سوم حدود 31 درصد ماهیان در مرحله چهارم رسیدگی جنسی یا آماده خاویاردهی خواهند شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
کاهش سن خاویاردهی، افزایش درآمد، کاهش هزینه های پرورش از مهمترین مزایای بکارگیری این یافته در 

عرصه می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

استحصال خاويار از تاسماهي سيبري پرورشي
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان: پرورش متراکم فیل ماهي در حوضچه هاي بتني

 یافته منتج از پروژه شماره: 89068-12-86-2                      مدت اجرا: یکسال
مجري مسئول : محمد علي یزداني ساداتی                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش

myazdanisadati@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اینکه کشور ما از لحاظ آب و هوایی و وجود منابع آب شیرین جزء کشورهایی است که در ناحیه 
خشك و نیمه خشك واقع شده است و از طرفی با توجه به محدودیت های زیست محیطی و تأمین آب کافی مورد نیاز 
پرورش آبزیان و نیاز روز افزون جامعه بشری به پروتئین قابل اطمینان، استفاده از پتانسیل های موجود آبی در مزارع 
از ضروریات مي باشد. در آینده پرورش تاسماهیان با سیستم هاي رایج پرورش توجیه اقتصادی الزم را نخواهد داشت. 
بنابراین، استفاده از حداقل آب مصرفي و ارائه سیستم هاي نوین پرورش در مصرف این ماده حیاتي ارزش به سزایي 
خواهد داشت. به منظور استفاده بهینه از منابع آب و خاک، کاهش هزینه های تولید و افزایش تولید در واحد سطح 
از پرورش متراکم استفاده می شود. در این روش از فضای کمتری برای تولید همسان نسبت به سایر روش ها بکار 
می برند، موفقیت در این روش بستگی به منبع تأمین اکسیژن و گونه پرورشی دارد. این روش بیشتر در حوضچه های 
بتنی و سیستم های مداربسته اجرا می شود. امروزه در دنیا  استفاده از سیستم های متراکم به منظور بهره برداری از 
حداکثر فضای پرورشی موجود با راندمان تولید باال با حداقل مصرف آب  امری متداول است. در حال حاضر با توجه به 
کمبود آب و نبود گستره های وسیع در کشور، ضرورت دارد پرورش ماهیان خاویاری در شرایط متراکم صورت پذیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- ذخیره سازي بچه  فیل ماهي با وزن 100 گرم در 4 حوضچه بتنی گرد به ابعاد 50 متر مربع.

- مجهز به شبکه هوادهی با اکسیزن محلول 6 تا 7 میلی گرم در لیتر و با تراکم 2 کیلوگرم در متر مربع )1000 
قطعه ماهی در هر حوضچه(.

- تغذیه با غذای کنسانتره حاوی40 درصد پروتئین، 16 تا 18 درصد چربی و 20- 18 درصد کربوهیدرات و 
21-22 مگاژول انرژی در هر کیلوگرم غذا.

- پرورش متراکم فیل ماهي با شرایط ذکر شده در سراسر نوار ساحلي دریاي خزر و مناطق مستعد که محدوده 
دمایي بین 15 تا 25 درجه سلسیوس دارند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه:
افزایش تولید، تاًمین ماهیان مورد نیاز پرورش در قفس، افزایش درآمد و اشتغالزایی از مزایای کاربرد این یافته 

در عرصه می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

پرورش متراكم فيل ماهي در حوضچه هاي بتني
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان: پرورش ماهیان خاویاري در قفس آب لب شور دریاي خزر 

یافته منتج از پروژه شماره : 89189-12-86-4                       مدت اجرا: یکسال
نام مجري مسئول: محمود شکوریان                                       رتبه علمي: محقق

mshpt1391@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پرورش ماهي در قفس یکي از روش هاي نوین پرورش آبزیان در جهان است که در بسیاري از نقاط دنیا به طور 
گسترده در حال اجرا بوده و به  سرعت در حال توسعه است. در شرایطی که تولید گوشت و محصوالت کشاورزي با 
برخي از محدودیت ها روبروست، ظرفیت هاي موجود در دریاها و منابع آب های داخلي توانمندی هاي بالقوه فراواني 
را براي تولید مواد غذایي پیش روي ما قرار مي دهند. برغم وجود منابع آبی بزرگ در شمال و جنوب کشور و آبهای 
داخلی، بهره برداري از این منابع سهم ناچیزي را در تولید آبزیان در کشور به خود اختصاص می دهند. این در شرایطي 
است که براساس پیش بینی های بعمل آمده این منابع توان تولید بیش از یك میلیون تن ماهي پرورشي را دارند 
که نسبتاً کم استفاده باقي مانده اند. با توجه به مشکالت ناشی از تأمین اراضی و انتقال آب و همچنین هزینه های 
باالی احداث مزارع، یکی از راههای توسعه آبزی پروری تاسماهیان در کشور پرورش در قفس در منابع آبي و آبگیرها 
و دریاچه های آب لب شور است. بدین منظور، بهره برداری بهینه از بزرگترین پهنه آبی شمال کشور از طریق پرورش 
به  نیاز  بدلیل  دریاي خزر  در  ماهی در قفس  پرورش  مزارع  ایجاد  است.  بسیار مطلوب  ماهیان خاویاری در قفس 

سرمایه گذاري محدود و سرعت در احداث و بهره برداري مي تواند توسعه آبزی پروری تاسماهیان را تسریع ببخشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 معرفي فیل ماهي با میانگین وزن 5±229 گرم به قفس. 

 تغذیه فیل ماهیان با استفاده از خوراک اکسترود با ترکیب 43 درصد پروتئین، 22 درصد چربی روزانه در دو 
وعده صبح و عصر.

 مقدار غذای روزانه معادل 1 تا 2/5 درصد وزن بدن. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
ایجاد  تولید،  هزینه  کاهش  پروتیئن سفید،  ملی  تولید  افزایش  در  دریای خزر  آبی  پهنه های  بهینه  از  استفاده 

اشتغال، افزیش درآمد و کاهش وابستگی از مزایای اجرای این پروژه است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

پرورش ماهيان خاوياري در قفس در آب لب شور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان: تولید تاسماهی شیپ نر ماده زاد

یافته منتج از پروژه شماره:  87013-12-86-2         مدت اجرا: 3 سال 
مجری مسئول: محمد حسن زاده صابر              رتبه علمي: مربي پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عواملی نظیر صید بي رویه و بیش از حد مجاز، تخریب  زیستگاه ها، کاهش تخم ریزي طبیعي و احداث سد و ورود 
انواع آلودگي ها سبب کاهش شدید ذخایر طبیعي ماهیان خاویاری در طي سال های اخیر شده است و این امر ضرورت 
توسعه آبزي پروري و پرورش آنها جهت تولید گوشت و خاویار پرورشي، معرفي الین و سویه هاي جدید از طریق 
دستکاري هاي کروموزمي را مي طلبد. از مزایای ژینوژنز می تواند تولید ماهیان تمام ماده، تولید الین خالص و تعیین 
سیستم جنسیت باشد ولی به علت استفاده از اشعه در اسپرم به منظور تخریب DNA آن از یك طرف و بکارگیری 
شوکهای فیزیکی در تخم لقاح یافته از طرف دیگر، میزان بازماندگی در نتاج ژاینوژن به شدت کاهش می یابد. برای 
رفع مشکل بازماندگی کم در ماهیان ژاینوژن، می توان آنها را با استفاده از هورمونهای آندروژنی تغییرجنسیت به نر 

داده و با ماهیان ماده طبیعی آمیزش داد تا 100% نتاج تمام ماده با زیست پذیری باالتر در نسل دوم تولید گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ابتدا مایع سمینال اسپرم به  مدت 5 دقیقه با سرعت 5000 دور در دقیقه سانتریفیوژ شده، اسپرم جداسازی 
می شود. سپس اسپرم تحت تاثیر اشعه UV با دوز ثابت 473µw/cm2 در فاصله 12 سانتی-متری به  مدت 60 ثانیه 
قرار گیرد. دیپلوئید سازی و القای ژاینوژنزیز میوزی با استفاده از شوک سرمایی 2/5 درجه سانتی گراد به مدت 30 
دقیقه، 10 دقیقه بعد از ترکیب تخمك و اسپرم صورت پذیرد. تغییر جنسیت بچه ماهیان ژاینوژن جداسازی شده 
در سن 5 ماهگی و قبل از تمایز اندام گنادی با استفاده از هورمون α 17- متیل تستوسترون )MT( شروع شده و تا 

7 ماه ادامه خواهد یافت. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
حفظ ذخایر و افزایش درآمد و کاهش هزینه ها از مزایای اجرای نتایج این پروژه می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان:  افزایش راندمان تولید و بازماندگی الرو تاسماهی ایرانی با استفاده از کرم نرئیس

یافته منتج از پروژه شماره: 87015-12-86-2                         مدت اجرا: 3 سال 
مجری مسئول: ذبیح اله پژند                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

zpajand@gmail.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میزان اسیدهاي چرب ضروري مانند EPA و DHA در غذاهاي زنده اي )دافني، آرتمیا و روتیفر( که در مراحل 
اولیه زندگي الرو مورد استفاده قرار مي گیرند بطور طبیعي کم است بنابراین غني سازي آنها با امولسیون هاي حاوي 
اسیدهاي چرب غیر اشباع ضروري به نظر مي رسد. این در حالي است که کرم نرئیس به دلیل دارا بودن اسیدهاي 
چرب ضروري بدون نیاز به غني سازي قادر است رشد، بقاء و مقاومت الروها را افزایش دهد. از مهمترین مزایاي این 
گونه باال بودن ارزش غذایي از نظر میزان پروتئین و اسیدهاي چرب غیر اشباع، تغذیه از مواد آلي پوسیده و یا مواد 
دفعي آبزیان، سازگاري با شرایط زیستي آبزیان بدلیل آبزي بودن، کاهش هزینه هاي تولید در واحد سطح و باال بودن 
قیمت آنها در بازارهاي جهاني مي باشد. به همین منظور می توان از این کرم در مراحل اولی ه زندگی ماهیان خاویاری 

به منظور افزایش رشد و درصد بازماندگي استفاده کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کرمهاي نرئیس با توجه به سایز دهاني الروهای تاسماهی ایرانی ابتدا باید با ساطور خرد شوند و سپس به 
مقدار 5 درصد وزن بیومس زنده الروها و بچه ماهی درر سه نوبت به آنها داده شود. با توجه به باالبودن هزینه 
تولید کرم نرئیس توصیه می شود در اوزان پایین الروها به آنها زئوپالنکتون  و کرم نرئیس به صورت توامان داده 

شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
از  همزمان  استفاده  خاویاري،  بچه ماهیان  و  الروها  براي  باال  کیفیت  با  و  زنده  غذاي  از  جدیدی  گونه  معرفي 
از  بازماندگی و راندمان تولید  افزایش  ایرانی و  بازماندگی الرو تاسماهی  افزایش  زئوپالنکتونها و کرم نرئیس جهت 

مهمترین مزایای کاربرد نتایج این دستاورد در عرصه می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كرم های مولد نرئيس حاصل از تكثير

مخازن پرورش كرم نرئيس

تغذيه ماهيان خاوياری با كرم نرئيس
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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: سیروان، رقم جدید گندم نان، مناسب جهت کشت در شرایط تنش رطوبتی انتهای فصل مناطق معتدل کشور

یافته منتج از پروژه شماره:   87066-8302-0353-03-134            مدت اجراي پروژه:7 سال
مجری مسئول: گودرز نجفیان                                                      رتبه علمي: استاد پژوهش 

مجریـان: منوچهـر خدارحمی، حسـین امین، غالمحسـین احمدی، رضا نیکوسرشـت، گـودرز نجفیان، اشـکبوس امینی، 
داوود افیونـی، احمـد جعفـر نـژاد، جواد حسـن پـور، فرزاد افشـاری، محمود عطـا حسـینی، عبدالکریم ذاکری

  najafiang@spii.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مناطق معتدل به علت کم آبی و خشکی آخر فصل نمی توان از پتانسیل ارقام معرفی شده برای شرایط بهینه 
حداکثر تولید را بدست آورد. ارقام گندمي که در گذشته براي مناطق معتدل معرفي شده اند به شرایط آبیاري نرمال 
سازگاری داشته و پتانسیل تولید آنها باال است. در عمل بسیاري از کشاورزان گندمکاري که بذر اصالح شده این 
ارقام را کشت مي نمایند، اغلب به دلیل عدم وجود آب کافي بخصوص در فصل بهار با انجام یك و یا دو بار آبیاري 
نمي توانند نیاز آبي ارقام فوق الذکر را برآورده کنند و این امر موجب کاهش راندمان محصول می گردد. در راستای 
رفع این مشکل، برنامه به نژادی گندم آبی در اقلیم معتدل کشور اقدام یه معرفي ارقام متحمل به تنش کم آبي که 
با حداکثر 2 نوبت آبیاري در بهار - پس از قطع بارندگي هاي بهاره در مناطق معتدل - بتوانند عملکردی مطلوب و با 

کیفیت دانه مناسب تولید کنند، نموده و معرفی رقم سیروان از دستاوردهای این رویکرد است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
گندم سیروان تحمل خوبی به کم آبی و گرمای آخر فصل دارد و معرفی اولیه آن به کشاورزان با اجرای پروژه 
های تحقیقی – ترویجی در مزارع زارعین مناطق مختلف انجام شده است. همزمان با قرارگرفتن در چرخه رسمی 
بذر کشور که راه اصلی و رسمی توسعه رقم می باشد، ترویج رقم در پایلوتهای انتقال یافته ها و نیز مزارع نمایشی و 
الگویی کار ساز بوده و موجب آشنایی بیشتر کشاورزان با این رقم میگردد. به صورت غیر رسمی نیز زارعین با شناخت 

رقم با ابتیاع بذر از یکدیگر موجب توسعه رقم می شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
بهره وری مصرف آب در شرایط کنونی کشور یکی از صفات بسیار مهم در معرفی ارقام زراعی است. کشاورزان 
گندمکار به خوبی به این امر واقف بوده و متقاضی کاشت ارقام متحمل به خشکی و زودرس هستند. چنانچه بر اساس 
 )10-85-WS( میانگین نتایج آزمایش های آنفارم و تحقیقی – ترویجی در مزارع زارعین که در آنها رقم سیروان
با رقم پیشتاز مقایسه شده است، برآورد سود اقتصادی صورت گیرد. الین مذکور نسبت به رقم پیشتاز در شرایط 
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خشکی آخر فصل به طور متوسط 601 کیلوگرم در هکتار عملکرد بیشتر تولید می کند. اگر چنانچه سطح زیر کشت 
150 هزار هکتار برای کاشت این رقم در نظر گرفته شود ارزش ریالی این افزایش عملکرد )با احتساب قیمت 3600 
ریال برای هر کیلوگرم گندم( برابر 324 میلیارد ریال در سال خواهد بود. این در حالیست که ارزش اقتصادی مقاومت 
به بیماری، زودرسی و کیفیت نانوایی خوب رقم می تواند در بازده اقتصادی آن لحاظ شود که ارزشی فراتر از آنچه 

ذکر شد نشان خواهد داد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه گندم رقم سيروان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: گنبد، رقم جدید گندم نان، مناسب کاشت در اقلیم گرم ومرطوب سواحل خزر

یافته منتج از پروژه شماره: 83007-8303-00-125300-056-4      مدت اجراي پروژه: 13 سال
مجری مسئول: مجتبی وهاب زاده                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: عظیم اکبری، مهدی کالته عربی، فرزاد افشاری، میترا سراج آذری، حسینعلي فالح، حبیب ا...سوقی، رامین روح پرور.       

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مناطق جلگه اي ساحل خزر و اراضي مزروعي واقع در دشت هاي گرگان، گنبد، مغان و مازندران که از نظر 
آب و هوایي، خاک و تنش هاي موجود داراي مشابهت هایي مي باشند، از نظر تولید گندم با کیفیت باال حایز 
اهمیت ویژه هستند. این اقلیم با برخورداري از زمین هاي مستعد و حاصلخیز و باران و آب کافي در بیشتر 
مناطق آن و بهره مندي از نزوالت جوي و وجود نور و حرارت الزم، ا قلیمي مناسب و داراي شرایط مناسب 
برای تولید گندم و سایر محصوالت )دو کشت در سال( محسوب مي شود. وجود بارندگي هاي فراوان، رطوبت 
نسبي باالي متاثر از دریاي خزر،  دمای  مناسب، وجود عوامل بیماریزای متعدد، زراعت گسترده گندم و عدم 
رعایت تناوبهاي مناسب در اغلب مناطق این اقلیم شرایط را براي استقرار و توسعه بیماریهاي مهم گندم فراهم 
نموده است. وجود  ارقام متعدد با ساختار ژنتیکی متقاومت ) ژنهای مقاومت مختلف( یکی از راههائی است که 

می توان از شدت اپیدمی های بیماریها کم نمود و خسارت آنها را زیر آستانه اقتصادی نگهداشت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مقاومت به بیماریهای شایع اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور، امکان کشت این رقم را در این اقلیم فراهم کرده 
است. رنگ دانه قرمز این رقم و مقاومت مناسب آن به اسپروتینگ یا جوانه زنی بر روی سنبله، امکان کشت آن را در 

منطقی که با این عارضه مواجه هستند را فراهم می نماید.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
با توجه به مقاومت قابل قبول رقم گنبد در طول چندین سال، به بیماري های بالیت فوزاریومي سنبله، و مقاومت 
باال و پایدار نسبت به زنگ زرد وسفیدک پودري، پتانسیل عملکرد دانه باال و پایدار و همراه با کیفیت نانوایي خوب، 
این رقم در مقایسه با ارقام شاهد توانسته است براي کشت در مناطق جلگه اي ساحل خزر از جمله دشت مغان در 
استان اردبیل و استانهاي  گلستان  و مازندران جایگزین مناسبی برای ارقام قدیمی تجن وشیرودی بوده و در کنار 

رقم مروارید در افزایش تولید گندم منطقه نقش موثر داشته باشد.



یافته های قابل ترویج سال 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

373

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: نیك، رقم جدید جو آبی، مناسب جهت کاشت در مناطق معتدل کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 84052-0000-11-120000-100-0       مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول: حمید رضا نیکخواه                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: احمد یوسفي، محسن آرزمجو، مهرداد محلوجي، ذبیح اله راوري،  محمد شریف الحسیني، منوچهر طاهري، 
مهران پات پور، سید محمود عطاحسینی، ایرج لك زاده، شیرعلی کوهکن، حسینعلی فالحی و مهدی جباری 

Nikkhah_hr@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اقلیم معتدل کشور )شامل بخش هاي وسیعي از استان هاي خراسان رضوي، مرکزي، سمنان، تهران، اصفهان، یزد، 
فارس، کرمان، کرمانشاه، لرستان و مناطقي از استانهاي خراسان جنوبي، ایالم، چهارمحال و بختیاري، قم و قزوین( 
با شرایط آب وهوایي بینابین اقلیم هاي سرد و گرم از مهمترین مناطق کشت وتولید جو آبي کشور بوده، بطوریکه 
این اقلیم با تولید بیش از یك میلیون تن محصول دانه جو )تقریبا معادل یك سوم کل تولید محصول دانه جو آبي و 
دیم(، با سطح زیر کشت حدود 350 هزارهکتار )تقریبا معادل یك پنجم کل سطح زیر کشت( و میانگین تولید 3/5 
تن در هکتار سهم بسزائي در تولید جو کشور دارد. عمده اهداف به نژادی جو در این اقلیم تهیه ارقام با تیپ رشد 
بهاره و بینابین متحمل به سرما، زودرس تا متوسط رس، عملکرد باال، کودپذیر )مقاوم به ورس(، داراي کیفیت دانه 
باال، با خصوصیت عدم حساسیت زیاد به تاریخ کاشت، متحمــــل به شوري و خشکي آخر فصل)محدودیت آب(، 
مقاوم به بیماری سفیدک پودری و لکه قهوه ای های جو مي باشند. بنابراین در این اقلیم ارقامی با خصوصیات رقم 
نیك که دارای سازگاری و پایداری عملکرد باال، تحمل به خشکی آخر فصل و مقاوم به بیماری سفیدک پودری و 

نیمه مقاوم به لکه نواری جو بوده در این اقلیم ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
رقم جو نیك، رقمی با سازگاری وسیع جهت کشت در اقلیم معتدل )بخصوص معتدل گرم( کشور می باشد. برای 
حصول حداکثر پتانسیل تولید، تاریخ مناسب کشت این رقم در مناطق معتدل کشور اواسط آبان ماه می باشد. کشت 
باید در تاریخي انجام شود که قبل از بروز سرما گیاه به حالت 4-3 برگه یا روزت درآید. تراکم بذر مصرفی برای کشت 
با توجه به وزن هزار دانه بین 150 تا 160 کیلوگرم در هکتار می باشد که این مقدار بسته به نحوه تهیه بستر بذر، نوع 
خاک، تاریخ کاشت و سایر عوامل متفاوت است. ضدعفوني بذر قبل از کاشت با سم ایپیریدیون+کارباندازایم )رورال تی 
اس( کنترل مؤثري بر روي بیماري بذر زاد لکه قهوه اي نواری و سیاهك هاي آشکار و پنهان جو دارد. بهترین روش 
کاشت، خطی کاري با دستگاه مجهز به فاروئر میباشد )خطی کار همدانی و مشابه آن( بطوریکه بیشترین عملکرد و 
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بیشترین وزن هزار دانه در این روش بدست آمده است. کشت این رقم در مناطق معتدل کشور )قسمتهای از استانهای 
اصفهان، فارس، خراسان جنوبی،کرمان، قم، تهران، سمنان و خراسان رضوی( توصیه می گردد. با توجه به سازگاری 
وسیع، وضعیت بهتر مقاومت به بیماریهای برگی جو و تا حدودی تحمل به خشکی آخر فصل بیشتر نسبت به رقم 

نصرت می تواند جایگزین مناسبی برای ارقام نصرت و ریحان در اقلیم معتدل باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیري یافته در عرصه:
رقم جو نیك دارای پتانسیل عملکرد باال )افزایش عملکرد در مقایسه با شاهد  427 کیلوگرم در هکتار( بوده 
که با جایگزینی این رقم جدید در سطح حداقل 70 هزار هکتار از اراضی سطح زیر کشت جو در مناطق معتدل 
کشور،29890 تن افزایش تولید ساالنه خواهد داشت که بااحتساب قیمت هر کیلوگرم جو 3500 ریال هر ساله ارزش 
افزوده بالغ بر 104/615 میلیارد ریال افزایش درآمد ناخالص عاید کشاورزان در سطح استانهای مورد نظر خواهد شد. 
رقم جو نیك دارای عملکرد باال، پایداری عملکرد، مقاومت به بیماری های مانند سفیدک پودری و لکه قهوه ای نواری  
و تا حدودی متحمل به خشکی آخر فصل بوده به طوري که از لحاظ اقتصادي کشت آن با صرفه تر از ارقام رایج بوده 

و باعث تنوع رقم در اقلیم معتدل کشور می گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

       

جو رقم نيک و نمايی از مزرعه كشت اين رقم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفي رقم سویا کاسپین جهت کشت تابستانه بعد از برداشت گندم درمناطق مختلف مازندران

یافته منتج از پروژه شماره: 86263-03-57-2    مدت اجراي پروژه: 17 سال
مجری مسئول: غالمحسین عرب                  رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجریان: سیاوش رعیت پناه، ابراهیم هزار جریبي، احمد فرهادي، محمد فتحي

hosseinarab59@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مازندران با حدود 40000  هکتار سویا کاری از مناطق مهم کشت این زراعت استراتژیك در کشور محسوب 
گشته و در سالهای مساعد تولید نزدیك به  80000 تن دانه سویا پتانسیل باالی این منطقه را نشان میدهد. با 
توجه به این که بسیاري از اراضی سویاکاری 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 می 
روند. در سال های اخیر بیشترین سطح کشت سویا در منطقه را دو رقم ساری و تالر به خود اختصاص داده اند که 
ضمن عملکرد قابل توجه و ایجاد تحول در زراعت سویای منطقه، بدلیل مشکالت برداشت مکانیزه و افزایش ضایعات 
محصول گسترش کشت و کار آنها با مشکالتی همراه بوده است. لذا معرفی ارقام جدید با خصوصیات مفید زراعی از 
جمله افزایش فاصله اولین کپسول از سطح خاک 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:
 گسترش کشت سویا رقم کاسپین در مزارع استان مازندران.

 میزان بذر قابل توصیه برای کشت رقم کاسپین جهت کشت بهاره 60 کیلوگرم  و با آرایش کاشت 8×40 و در 
کشت تابستانه 70 کیلو گرم با آرایش 8×30  میباشد.  

 با توجه به اینکه در مازندران ارقام متوسط رس سویا از اول اردیبهشت تا دهه اول مرداد قابل کشت هستند، 
بهترین تاریخ کشت در زراعت بهاره و تابستانه عبارت است ازکشت بهاره 15 اردیبهشت لغایت دهم خرداد و کشت 

تابستانه 10 خرداد تا 10 تیر. شایان ذکر است بهترین تاریخ کشت رقم کاسپین بعد از برداشت گندم مي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه : 
- افزایش 40 تا 50 درصدی درآمد کشاورز با استفاده از سویا رقم کاسپین در تناوب با کلزا و گندم.

توسعه برداشت مکانیزه سویا در اثر کشت رقم کاسپین به دلیل فاصله مناسب اولین کپسول از سطح زمین.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی رقم سالند سویا مناسب برای کشت در اقلیم خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 82/053-253                    مدت اجراي پروژه: 12 سال
مجری مسئول: غالمرضا قدرتی                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: ابوالقاسم خدابنده ، احمد کالنتر احمدی، مرتضی مشهدی زاده، مسعود سیالنی زاده، احمد زارعی،
grgh2005@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از وضعیت  اقلیمی مناسب،  بافت خاک مناسب، آب کافی و شرایط  با داشتن  استان خوزستان  نواحی شمال   
استان  اراضی شمال  زیر کشت سویا در  میباشند. در حال حاضر سطح  برخوردار  تابستانه  برای کشتهای  مناسبی 
خوزستان کمتر از پانصد هکتار میباشد. از آنجایی که تناوب زراعی در اغلب اراضی )حدود 90000 هکتار( در حال 
حاضر کشت مداوم گندم- ذرت – گندم، میباشد، این امر باعث کاهش عملکرد نسبی در هر دو محصول گندم و 
ذرت گردیده و در بعضی مواقع شیوع بیماریها و طغیان علفهای هرز را نیز بدنبال داشته است. از آنجایی که برای 
داشتن پایداری تولید در هر محصول رعایت تناوب زراعی مناسب میتواند بهترین راه حل باشد، لذا استفاده از گیاه 
سویا به عنوان یك کشت تابستانه در تناوب با گندم و ذرت میتواند مفید واقع شود. بطور خالصه ضرورت معرفی رقم 
سالند سویا به دلیل نیاز کشور به تولید دانه های روغنی، بهبود تنوع زراعی کشت منطقه شمال خوزستان، پایداری 
و بهبود تولید محصوالت گندم و و ذرت، اصالح بافت و تقویت خاک منطقه با توجه به لگوم بودن سویا و استفاده از 
یك دوره زمانی رشد مناسب و مطلوب به همراه مصرف  آب بهینه برای تولید عملکرد اقتصادی دانه سویا در منطقه 

شمال خوزستان میباشد.      

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 جایگزینی ارقام قدیمی با رقم سالند در اقلیم خوزستان بویژه محدوده شمالی استان خوزستان

 کشت در نیمه اول تیرماه به عنوان کشت دوم
 مقدار بذر مصرفی 75 کیلوگرم درهکتار

 الگوی کاشت  75 سانتی متر)با دوخط کشت روی هر پشته(، و 60 سانتی متر )با یك خط کشت( و یا 90 
سانتی متر)با دوخط کشت روی هر پشته(  توصیه می شود

نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه : 
 قابلیت تطابق بهتر برای تناوب کشت در منطقه شمال خوزستان و اصالح تناوب زراعی منطقه. 
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 نیاز آبی کمتر این رقم با توجه به زودرسی نسبی و نوبت های کمتر آبیاری.
 کیفیت برداشت مطلوب به دلیل زمان برداشت  رقم سالند که  قبل از بارندگی های فصلی پاییز در منطقه 

می باشد.
 با توجه به زمان برداشت این رقم فرصت زمانی کافی برای کشت مطلوب و  به موقع محصوالت بعدی نظیر 

گندم و کلزا فراهم می باشد.
 تولید عملکرد دانه مناسب )2/4 تن در هکتار و بیش از 50 درصد بیشتر از ارقام قدیمی تر( و درآمد اقتصادی 

در حد مطلوب برای کشاورز.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1- الگوی كشت فارو 75 سانتی متر با دو خط كشت رقم سالند در دزفول

شكل 2- مرحله رسيدگی رقم سالند در تاريخ كشت دوم )10 تيرماه-دزفول(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مقایسه نظام های تناوب  زراعي مختلف مبتني بر گندم در منطقه  گنبد کاووس

یافته منتج از پروژه شماره: 86008- 8601- 11- 120000 - 056- 4        مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: حسین علي فالحی                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 

hafallahi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در اثر کشت متوالي یك محصول و یا توالي نامناسب محصوالت در یك قطعه زمین، عوامل نامساعد تجمع یافته و 
یا بهره وري مطلوب از عوامل محیطي و زراعي به عمل نمي آید. تأثیر محصوالت بر یکدیگر از طریق آللوپاتي، جمعیت 
میکروبي خاک، میزان توسعه آفات، امراض و علف هاي هرز، ذخیره رطوبتي، حاصلخیزي و ساختمان خاک، کیفیت 
نیروي کار، ماشین آالت و سایر عوامل زراعي به خوبي شناخته شده اند. همچنین  آبیاري،  براي آب  بستر، رقابت 
اهمیت تناوب زراعي در توازن بین منابع محیطي و نیازهاي تولید گیاهان کاماًل درک گردیده است. اما موارد زیادي، 
وجود محدودیت هایي در عوامل اقلیمي، خاکي، زراعي یا اجتماعي و اقتصادي سبب شده  است که تولید به روش تك 
کشتي مرسوم و حاکم باشد. استفاده از کود سبز، محصول پوششي و یا بکارگیري تناوب  هاي صحیح براي کاهش 
اثرات نامطلوب تك کشتي مورد نظر قرار گرفته اند. با اجراي طرح مذکور میزان افزایش عملکرد در هر هکتار سود 
خالص بیشتري عاید کشاورز مي شود. با در نظر گرفتن سطح زیر کشت غالت که نزدیك به 350 هزار هکتار در سطح 
استان مي  باشد و یکي از مناطق مهم تولید غالت کشور نیز محسوب مي شود، افزایش قابل مالحظه اي در تولید و 

نیز اقتصاد کشاورزان این منطقه مي گردد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
شش نظام تناوبی شامل : 1- گندم- گندم 2- گندم-کلزا 3- گندم- نخود 4- گندم- پنبه 5- گندم- هندوانه 
6- گندم- آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفت. در بین این تناوبها، تناوب نخود – گندم باالترین عملکرد را داشت و 

این تناوب برای منطقه گنبد کاووس قابل توصیه می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه : 
بررسی نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که تناوب زراعی گندم پس از گیاهان تیره بقوالت )نخود(، 
عملکرد دانة گندم را در مقایسه با سایر تناوب ها در منطقه گنبدکاووس به طور معنی داری افزایش می دهد و اضافه 
کردن تناوب بقوالت در تناوب های مرسوم موجب بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و در نتیجه افزایش 
عملکرد گندم خواهد شد. البته نباید از تاثیر سایر عوامل در کارکرد نظام های تناوبی غافل شد، چرا که برخی از 
عوامل دیگر می توانندکارکرد این نظام ها را تغییر دهند و گاهاً از بروز اثرات مثبت گیاهان ماقبل بر گیاهان بعد 

ازآنها ممانعت نمایند. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کارآیي مصرف آب برای الین هاي امید بخش گندم متحمل به خشکي در شرایط کم آبیاري 

یافته منتج از پروژه شماره:   87105-03-50-2                 مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: شکوفه ساریخاني خرمي                               رتبه علمي: مربی پژوهش 

sh.sarikhani@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مناطق خشك و نیمه خشك دنیا که اکثرا در عرض جغرافیایي 25 تا 38 درجه واقع شده اند به علت کمبود 
منابع آبي و نزوالت آسماني، گرماي محیط و در نتیجه پدیدۀ خشکي، عملکرد دانة گندم به شدت کاهش مي یابد. 
از آنجا که بسیاري از نقاط ایران شامل مناطق خشك و نیمه خشك مي باشد و در بعضي سالها کشور با کمبود باران 
شدید مواجه مي گردد، حتي در شرایط آبي بایستي ارقامي کشت گردند که کمترین میزان آب را مصرف کنند. 
جدول بارندگي بیست ساله زرقان نشان مي دهد که این منطقه نیز در سالهاي اخیر با کمبود بارندگي مواجه بوده و  

لذا بایستي ارقام مقاوم به خشکي را در این منطقه توسعه داد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 قطع آبیاری در مرحله خمیری دانه تاثیر معنی داری بر عملکرد الین های مختلف نداشت. به منظور استفاده از
الین هاي پر محصول متحمل به خشکی در شرایط کم آب و جایگزیني آنها به جاي ارقام نامناسب فعلي توصیه مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه : 
نتایج نشان داد که اگرچه رقم چمران در مقایسه با سایر الین ها از وزن هزار دانه کمتری برخوردار بود، ولی به 
نظر می رسد که در واقع این رقم با تولید بیوماس بیشتر و اختصاص مواد فتوسنتزي بیشتر به سایر اجزاي عملکرد 
توانسته است نسبت به سایر الین های مورد مطالعه عملکرد بیشتري تولید نمایند که نشانگر تعادل مناسب تر اجزاي 
عملکرد دانه در این رقم می باشد. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که عملکرد دانه رقم چمران در برابر 
تغییرات رژیم رطوبتي از پایداري بیشتري نسبت به سایر الین ها برخوردار بوده است. با توجه به اینکه از نظر واکنش 
به تنش رطوبتی در بین ارقام تنوع ژنتیکي وجود دارد می توان از این خصوصیت در انتخاب جهت تحمل به خشکی 

استفاده کرد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: واکنش ارقام و الین هاي گندم نان در شرایط کشت تأخیري در منطقه بروجرد

یافته منتج از پروژه شماره:  87096-03-59-2               مدت اجراي پروژه: 2 سال و 5 ماه
مجری مسئول: عزت اله نباتی                                        رتبه علمي: مربی پژوهش 

EzatollahNabti@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در ایران با توجه به اینکه چند سالی بیشتر از خودکفایی گندم نمی گذرد. بنابراین نیاز به مطالعات و تحقیقات 
بیشتر و گسترده تری احساس می شود تا بتوان ضمن حفظ این خودکفایی به میزان عملکرد کشور بیافزاییم. مناطق 
معتدل که لرستان نیز جزء این مناطق می باشد، از شرایط مستعدی  برای زراعت گندم برخوردار بوده و بالغ بر 28 
درصد از سطح زیر کشت گندم آبی را به خود اختصاص داده اند و به دلیل برخوردار بودن از شرایط این اقلیم برای 
رشد گندم، باالترین رکوردهای عملکرد از این اقلیم گزارش شده و همین موضوع اهمیت تولید گندم در این استان 
را آشکار می سازد. با توجه به تناوب هاي رایج در منطقه بروجرد با گندم از جمله کشت هاي صیفي چغندرقند و ذرت 

و همچنین از طرف دیگر باران هاي زود هنگام پاییزه معموالً کشت گندم در منطقه با تأخیر مواجه مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با عنایت به تأخیر در برداشت کشت های بهاره در منطقه و انجام کشت تأخیری بنا به نتایج عملکرد ارقام و در 
تاریخ های مختلف توصیه می گردد؛ بخش اجرا از ارقام و الین های با سازگاری بیشتر مثل پیشتاز و M83-17 استفاده 

نماید و بیشترین عملکرد در شرایط کشت تأخیری در تاریخ کاشت 25 آبان ماه بوده است.

نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه : 
در دو سال اجرای آزمایش بیشترین عملکرد مربوطه به الین M83-17 در تاریخ کاشت 25 آبان ماه با عملکرد 
7396/1 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در بررسي دوساله اثرات ساده تیمارها بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت 
25 آبان ماه با 6932/1 کیلوگرم در هکتار و بیشترین عملکرد دانه توسط رقم پیشتاز بدست آمد. تاریخ کاشت 25 
آبان ماه به دلیل استقرار بهتر بوته و به تبع آن افزایش تعداد پنجه هاي بارور و افزایش تعداد دانه هایي پر در سنبله 
بیشترین عملکرد دانه را داشته است. تأخیر در کاشت باعث کاهش طول دورۀ رشدگیاه مي شود که باعث مي شود 
که دانه ها در دوره هاي با طول روز کوتاه تر به مرحله رسیدگي برسندو همچنین گیاهان سطح برگ کمتري داشته و 
در نتیجه مجموع تولید ماده خشك کمتر مي شود. کاشت زود هنگام بدلیل تقارن مرحله تشکیل و پرشدن دانه ها با 
روزهاي بلند و وجود انرژي تابشي بیشتر براي انجام فرایند فتوسنتز از عملکرد بیشتري نسبت به تاریخ کاشت هاي 

دیر هنگام برخوردار است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کاهش سهم عوامل کاهش دهنده عملکرد گندم از طریق تطابق فنولوژیکي ارقام گندم در تاریخ هاي مختلف 

کاشت با  شرایط آب و هوایي  گناباد
یافته منتج از پروژه شماره:  89175-03-43-14                   مدت اجرای پروژه: یك  سال
مجری مسئول:  محمود ناظری                                             رتبه علمی: استادیار پژوهش 

smnazeri56@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
توجه به اینکه منطقه گناباد دارای اقلیم خاص با بهار بسیار کوتاه است و از طرفي  عملکرد محصوالت کشاورزي 
و از جمله گندم فرآیند پیچیده اي است که میزان آن تحت تاثیر اقلیم، ژنتیك و مدیریت )نهاده ها و نیروي انساني( 
قراردارد. آب و هوا و دیگر عوامل جوي بسیار متغیر و پویا بوده  وبا توجه به اینکه مراحل نموي در طول فصل رشد 
باعث تمایز و تشکیل ساختاري جدید مي شود، بنابراین تعیین و بررسي آنها از اهمیت خاصي برخوردار است. به 
عنوان مثال در طول مدت نمو و تمایزگلچه ها تغییراتي سلولي در دانه گرده و مادگي اتفاق مي افتد، چنانچه در این 
مرحله گیاه با تنش مواجه شود بسیاري از گلچه ها ناقص مانده )آنچه به عنوان یکي از مشکالت تولید برخي ارقام 
گندم در شهرستان گناباد مطرح است(، بنابراین تعیین مراحل نموي  و عدم مواجهه با تنش در طول مدت نمو و 
تمایزگلچه ها که از عقیم شدن گلچه ها جلوگیري خواهد نمود براي غلبه بر این مشکل کاماًل ضروري است. تنظیم 
مراحل نمو و عدم مواجهه مراحل نمو  حساس و مهم  با شرایط بحراني از طریق تنظیم تاریخ کاشت از اهداف مهم 

این بررسي میباشد، که  گامی در جهت افزایش تولید و ثبات و پایداری آن در منطقه گناباد می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
      بهترین تاریخ کاشت در شرایط گناباد تاریخ کاشت 15 آبان می باشد.  در این تاریخ کاشت ارقام پارسي، بم، 

نیشابور، سیوند، بهار و پیشتاز از برترین ارقام بودند.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
نتایج این بررسی نشان داد بهترین تاریخ کاشت در شرایط گناباد تاریخ کاشت 15 آبان  می باشد. تاریخ کاشت 
15 آبان  ارقام  V6 )پارسي( ، V1) بم( و )V2( نیشابور به ترتیب با عملکرد دانه 6333 ،6162 و 5915 کیلوگرم در 
هکتار و اختالف غیر معنی داری با یکدیگر باالترین عملکرد را دارا بودند. پس ازآنها، ارقام V5 )سیوند(،  V8)بهار( 
و V7 )پیشتاز( نیز به ترتیب با عملکرد دانه 5630، 5615 و 5435 کیلوگرم در هکتار و اختالف غیر معنی داری 

بایکدیگر از برترین ارقام در تاریخ کاشت 15 آبان بودند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: استفاده از زه آب برای آبیاری مزارع گندم در مرحله پرشدن دانه 

یافته منتج از پروژه شماره: 89193-03-46-4          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول : سید بهرام اندرزیان                            رتبه علمي: استادیار پژوهش 

bahramandarzian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در مناطق جنوبی استان خوزستان طی سال های خشك و کم باران به علت محدودیت منابع آب، مزارع گندم در 
اسفند و فروردین مواجه با کم آبی )تنش خشکی( می شوند. حدود 43 درصد از مزارع گندم در این مناطق واقع شده 
است. در اسفند و فروردین که غالب مزارع گندم در مرحله پرشدن دانه هستند، کم آبی از طریق کاهش وزن دانه 
عملکرد را کاهش می دهد. بعضی از کشاورزان برای جلوگیری از کاهش عملکرد اقدام به آبیاری مزارع با استفاده از زه 
آب می نمایند. با توجه به متفاوت بودن کیفیت )شوری( زه آب ها باید مدیریت زراعی مناسب اعمال شود در غیر این 
صورت ممکن است آبیاری با زه آب باعث کاهش عملکرد و افزایش شوری خاک شود. استفاده از زه آب )دارای شوی 

مجاز( در مرحله پرشدن دانه می تواند از کاهش عملکرد جلوگیری نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
  زه آب برای آبیاری در مرحله پر شدن دانه گندم در اراضی مورد استفاده قرار می گیرد که دارای زهکش هستند. 
در اراضی دارای بافت سنگین زه آب مورداستفاده باید دارای شوری کمتر از 4 دسی زیمنس بر متر باشد. در اراضی 
سبك زه آب مورد استفاده باید دارای شوری کمتر از 6 دسی زیمنس بر متر باشد. درصورتی که شوری زه آب بیشتر 
از این مقادیر باشد باید زه آب با آب تازه کانال ترکیب شود تا شوری آن به حد مجاز تقلیل پیدا کند و سپس مورد 
استفاده قرار گیرد. قبل از کشت گیاه بعدی و زمانی که آب تازه به اندازه کافی وجود دارد، باید زمین را آبیاری تا امالح 

شسته شده و بستر کاشت برای جوانه زنی گیاه زراعی بعدی مناسب شود.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
استفاده از زه آب حجم آب قابل دسترس برای آبیاری را افزایش می دهد. در سال هایی که آب موجود برای آبیاری 
مزارع در مرحله پر شدن دانه کفایت نمی کند و گیاه مواجه با تنش خشکی می شود، آبیاری با زه آب می تواند 10 

درصد عملکرد دانه را افزایش دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مدیریت آبیاری گندم در مزارع جنوب خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 89195-03-46-4           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول : سید بهرام اندرزیان                            رتبه علمي: استادیار پژوهش 

bahramandarzian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به شرایط آب و هوایی گرم و خشك اهواز و متغیر بودن بارندگی )بارندگی ساالنه 80 تا 350 میلی متر( 
مدیریت آبیاری در سال های مختلف متفاوت است. عدم برنامه ریزی مناسب آبیاری )زمان و مقدار آب آبیاری( گندم 
از یك سو باعث کاهش رشد و عملکرد محصول می شود و از سوی دیگر موجب تلفات آب آبیاری و تنش ماندابی 
می گردد. مدیریت آبیاری با توجه به بافت خاک، مقدار و زمان بارندگی و مرحله رشد گیاه ضمن تضمین رشد و 
عملکرد گیاه از تلفات آب آبیاری نیز جلوگیری نموده و در شرایط کنونی که با بحران کم آبی مواجه هستیم می توان با 
برنامه ریزی مناسب آبیاری و تکنیك کم آبیاری گام مهمی در صرفه جویی و حفظ این منبع با ارزش برداشت برداشت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بر اساس تحلیل بلندمدت داده های آب و هوایی اهواز سال ها را به سه گروه مرطوب، نرمال و خشك می توان 
تقسیم نمود. مقدار بارندگی ساالنه در سال مرطوب حدود 375 میلی متر، در سال ها نرمال حدود 175 میلی متر و در 
سال های خشك حدود 85 میلی متر است. در سال های مرطوب حداقل نیاز به چهار مرتبه آبیاری در مراحل کاشت، 
پنجه زنی، ساقه دهی و گل دهی نیاز است. در سال های نرمال نیز حداقل به چهار مرتبه آبیاری در مراحل کاشت، 
ساقه دهی، گل دهی و پر شدن دانه نیاز است. در سال های خشك حداقل نیاز به شش مرتبه آبیاری در مراحل کاشت، 
سبز شدن، پنجه زنی، ساقه دهی، گل دهی و پر شدن دانه نیاز است. مقدار آب مورد نیاز در هر مرتبه آبیاری معادل 

70 میلی متر می باشد.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
1- رشد مناسب گیاه و جلوگیری از کاهش عملکرد در اثر کم آبی )خشکی(

2- کاهش تلفات آب و حفظ آب برای آبیاری مزارع دیگر )توسعه سطح زیر کشت(
3- جلوگیری از بروز تنش ماندایی و کاهش محصول و حفظ کیفیت خاک
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کاشت سطحی بذر گندم قبل از برداشت شلتوک در خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 89074-03-46-4.               مدت اجراي پروژه: یك سال
مجری مسئول: غالمعباس لطفعلی آینه                              رتبه علمي: مربی پژوهش 

abbas_ayeneh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سطح زیر کشت برنج در استان حدود 50 هزار هکتار می باشد. کشت برنج در تابستان در مناطق مرکزی و جنوبی 
و شرقی و شمالی استان صورت می گیرد. روش های کاشت برنج عمدتا به صورت پدلینگ و کشت مستقیم و نشائی 
است. برداشت برنج در آبان ماه صورت می گیرد و قطع آب آخر برنج اواخر مهر ماه لغایت اوایل آبان ماه می باشد. با 
توجه وضعیت بافت خاک در استان و عدم نفوذ پذیری خوب  و شروع بارندگی ها پاییزه در استان خوزستان  کشت 
تأخیری گندم آنهم در مزارع مرطوب، درصد جوانه زنی و استقرار گیاهچه را کاهش داده که به همراه تاخیر تاریخ 
کاشت باعث کاهش عملکرد گندم می گردد. جهت رفع مشکل موجود کشت بی خاک ورزی یا کم خاک ورزی با 
اداوات مناسب این روش های کاشت می تواند موثر باشد. کشت سطحی بذر در مزرعه ایی که هیچگونه تهیه زمین 
صورت نمی گیرد، روشی از روشهای بی خاک ورزی می باشد که قبل از بردات شلتوک در سطح خاک بذر پاشیده می 

گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور کاشت گندم در مزارع شلتوک قبل از برداشت شلتوک و بین 4-2 روز بعد از قطع آب شلتوک نسبت به 
پاشیدن بذر گندم در مزرعه شلتوک  به صورت دستی  300-250 کیلو گرم بذر انجام می گیرد. با توجه به قطع آب 
آخر شلتوک تاریخ کاشت گندم اواخر مهر ماه لغایت اوایل ابان می باشد. با توجه به رشد کند اولیه در کلش شلتوک  
نوع رقم تاثیری در کشت ندارد. در زمان برداشت شلتوک حتما بقایا شلتوک پشت کمباین باید از مزرعه خارج گردد. 

کود سرک در سه نوبت در این مزارع مصرف می گردد.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با  مبارزه  و  زمین  تهیه  هزینه های  کاهش  و  گندم  مطلوب  کاشت  تاریخ  رعایت  روش  سبب  این  از  استفاده    
علف های هرز و مصرف آب می گردد و ازاتالف سرمایه و زمین و بیکاری در منطقه جلوگیری و به تولید گندم در 

استان کمك می نماید.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه كشت گندم پس از برنج
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: روش کشت و میزان بذر مناسب یونجه نیك شهری در سیستان و بلوچستان

یافته منتج از پروژه شماره: 84178-0000-02-120000-047-2    مدت اجراي پروژه: 3سال و6 ماه
مجری مسئول: خالد میری                                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش 

kh_miri2003@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یونجه، در بین نباتات علوفه اي به علت دارا بودن ذخایر غذایي فراوان مانند ترکیبات پروتئیني )13 درصد(، مواد 
معدني و انواع ویتامین ها از اهمیت ویژه اي برخوردار است. در مناطق گرم و خشك به علت کمبود علوفه و مراتع 
طبیعي، رسیدن به پتانسیل تولید یونجه مي تواند نقش بسزایي در باال بردن تولید شیر و گوشت این مناطق داشته 
باشد. منطقه بلوچستان با بیش از 20 هزار هکتار سطح زیر کشت یونجه و کمبود مراتع طبیعي مي تواند جایگاه 
مناسبي براي تهیه علوفه باشد. یونجه نیکشهری مقاومت زیادي نسبت به گرما داشته و از نظر درصد برگ نسبت به 
ساقه از بهترین اکوتیپ هاي ایراني است و درصد پروتئین باالیی دارد. تحقیقات ثابت کرده است که روش کشت و 
میزان بذر کشت شده بر کمیت و کیفیت علوفه یونجه اثر می گذارد. بنابراین الزم است بهترین روش و تراکم کاشت 

برای یونجه نیکشهری مشخص گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور دستیابی به عملکرد باالی علوفه و همچنین استفاده اقتصادی از زمین و منابع تولید در مناطق یونجه 
کاری جنوب استان سیستان و بلوچستان توصیه می شود از رقم نیکشهری که مقاومت باالیی نسبت به گرما دارد، 
استفاده شود. کاشت به صورت ردیفی و با فواصل ردیِف 12 سانتی متر انجام شود. عالوه بر این، میزان بذر مصرفی 

توصیه شده جهت کاشت، 30 کیلوگرم در هکتار می باشد.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
 با رعایت فاصله کاشت مناسب یونجه )فواصل ردیِف 12 سانتی متر(، بیشترین میزان عملکرد علوفه تر و خشك 
با اعمال روش کاشت فاصله ردیف 12  حاصل شد. بیشترین میزان عملکرد علوفه تر یونجه )160 تن در هکتار( 
سانتی متر به دست آمد. در حالی که کمترین میزان علوفه در فاصله خطوط 24 سانتی متر حاصل شد. از طرفی 

بیشترین میزان عملکرد علوفه با مصرف 30 کیلوگرم بذر در هکتار حاصل شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین تاریخ کاشت شبدر برسیم و شبدر ایرانی

یافته منتج از پروژه شماره: 86024-0000-02-120000-054-2   مدت اجراي پروژه:  3 سال 
مجری مسئول: علي شیرخاني                                                   رتبه علمي: مربی پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از مهمترین گیاهان علوفه ای که در کشور می توانند در تولید و جبران کمبود علوفه نقش مهمی داشته باشند، 
گیاهان جنس شبدر )Trifolium(  از جمله شبدر ایرانی و شبدر برسیم می باشند. شبدر پس از یونجه با سطح زیر 
کشت قابل توجه، جایگاه ویژه ای در تولید علوفه کشور دارد. ولی به علت عدم تحمل به سرما، کشت پاییزه آن محدود 
به مناطق معتدل و گرم کشور شده است. اما نتایج تحقیقات نشان می-دهد،کشت پاییزه شبدر نسبت به کشت بهاره، 
به علت استفاده بهینه از آب، دارا بودن فرصت کافی جهت استقرار بوته ها، غالب شدن بر علف های هرز در اوایل بهار 
و تعداد چین بیشتر برتری دارد. شبدر برسیم دمایی بین صفر تا 35 درجه سلسیوس را تحمل می کند. ولی بهترین 
دما برای رشد آن درجه حرارت بین 12 تا 25 درجه سلسیوس است و بسته به شرایط اقلیمی و نوع زراعت 3 تا 7 
چین علوفه در سال تولید می کند. لذا تعیین تاریخ کشت مناسب شبدر در هر منطقه براي افزایش محصول تولیدی 

حائز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور دستیابی به حداکثر عملکرد علوفه شبدر و همچنین مقابله با وقوع سرماهاي شدید زمستان در استان 
کرمانشاه جهت کاشت پاییزه توصیه می شود ارقام شبدر ایراني در تاریخ 15 شهریور ماه کشت شوند. در حالی که 
شبدر برسیم در اثر سرما به شدت آسیب مي بیند و بهتر است در بهار کاشت شود. بنابراین به منظور کشت بهاره 
ارقام شبدر ایراني و برسیم توصیه می شود در تاریخ 15 فروردین تا 5 اردیبهشت ماه کشت شوند. هرچند ارقام شبدر 

ایراني در کشت پاییزه عملکرد بیشتري نسبت به کشت بهاره دارند.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
در کاشت پاییزه بیشترین تولید علوفه مربوط به شبدر ایرانی رقم بومی کرمانشاه با تولید بیش از 86 تن علوفه 
تر و 15 تن علوفه خشك بود. کمترین عملکرد علوفه نیز متعلق به شبدر برسیم رقم تولیدی کرج با 19/3 تن علوفه 
تر و 3/5 تن علوفه خشك بود. در کشت پاییزه تاریخ کاشت 15 شهریور با عملکرد 70/9 تن علوفه تر و 12/6 تن 
علوفه خشك بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده و بهترین تاریخ کاشت بود. در کاشت بهاره بیشترین تولید 
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علوفه مربوط به شبدر ایرانی رقم بومی کرمانشاه و بروجرد به ترتیب با تولید بیش از 76 و 73 تن علوفه تر و 13/4 و 
12/8 تن علوفه خشك در هکتار بود. کمترین عملکرد علوفه نیز متعلق به شبدر برسیم رقم تولیدی کرج با 67/5 تن 
علوفه تر و 12/4 تن علوفه خشك بود. در کشت بهاره تاریخ هاي کاشت 15 فروردین و 5 اردیبهشت با عملکرد 76 تن 
علوفه تر و 13/7 تن در هکتار علوفه خشك بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داده و بهترین تاریخ کاشت بودند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: روش مناسب سیلو کردن شبدر برسیم

یافته منتج از پروژه شماره: 86109-0000-02-120000-059-4  مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه 
مجری مسئول: خلیل چابك                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش 

khalilchabok5@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شبدر برسیم گیاه علوفه یکساله اي است که عموماً ظرفیت تولید علوفه آن بیشتر از سایر گونه هاي شبدر است. 
این گیاه با سطحي حدود 40 هزار هکتار و تولید قابل مالحظه ،  مهمترین گیاه علوفه اي استان مازندران محسوب 
می شود. لیکن به علت شرایط اقلیمي از جمله بارندگي، رطوبت هوا و مرطوب شدن متناوب بستر، امکان برداشت 
علوفه در زمان هاي الزم و نیز امکان نگهداري و ذخیره علوفه برداشتی و استفاده تدریجي از آن فراهم نیست و در 
نتیجه ضمن کمبود علوفه جهت تغذیه دام، پتانسیل واقعي عملکرد علوفه در شرایط زارعین بروز نکرده و از توان 
تولید آن در شرایط حاضر به نحو مطلوب استفاده نمي شود و بخش قابل توجهي از علوفه آن به هدر مي رود. چنانچه 
بتوان در چین هاي اول تا سوم و گاهي چهارم، شبدر برسیم را سیلو کرده و تدریجاً به مصرف دام رساند، عالوه بر 
استفاده از علوفه، تولید در واحد سطح نیز افزایش می یابد. لذا ضروری است روش و ترکیب سیلو کردن شبدر برسیم 

به طور دقیقی مشخص گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
توصیه می گردد برداشت علوفه شبدر برسیم در اولین فرصِت فراهم شدِن بستر صورت گیرد و بوته ها در ارتفاع 
مناسب درو شده و به قطعات کوچکتر جهت سیلو کردن خرد شوند. اگر برداشت شبدر در مرحله سبزینه ای انجام 
شود الزم است 30-25 درصد کاه غالِت خردشده به همراه 5 درصد مالس به آن اضافه و به طور کامل مخلوط شود. 
اگر علوفه شبدر در مرحله غنچه دهي برداشت شود، ضروری است 25-20 درصد کاه غالِت خردشده و 5 درصد 
مالس به آن اضافه شده و سپس به طور کامل مخلوط شود. اگر برداشت شبدر در مرحله گلدهي )50 درصد و بیشتر( 
انجام شود الزم است 15-10 درصد کاه غالِت خردشده به همراه 5 درصد مالس به آن اضافه و به طور کامل مخلوط 
شود. در زمان سیلو کردن الزم است سرعت در اقدام، فشردگي حداکثري و جلوگیري از نفوذ هوا جهت فراهم شدن 
فعالیت سریع باکتري هاي هوازي و سپس بي هوازي و نهایتاً تبدیل علوفه سبز به سیلو و ممانعت از فسادپذیري آن 

کاماًل رعایت شود.
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نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
بررسي به عمل آمده و تجزیه هاي آزمایشگاهي نمونه هاي متعدد تهیه شده از ذخیره سازي شبدر برسیم نشان 
مي دهدکه متناسب با مرحله رشدي گیاه با کاهش میزان رطوبت علوفه شبدربرسیم از طریق افزودن کاه غالت و 
اضافه نمودن مقداري مالس با  اختالط کافي و فشردگي علوفه و رعایت نکات عمل آوري در سیلوها امکان تهیه 
سیلویي مناسب از این گیاه وجود داشته و در نتیجه عالوه بر ذخیره سازي علوفه، برداشت به موقع از مزرعه رشد 

مجدد آن را موجب شده و افزایش تولید را به همراه خواهد داشت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

     
    

سيلوی شبدر برسيم – نسبت های مختلف شبدر وكاه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین نسبت در کشت مخلوط شبدر برسیم و ترتیکاله

یافته منتج از پروژه شماره: 86153-0000-02-120000-059-4  مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه 
مجری مسئول: خلیل چابك                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش 

khalilchabok5@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تریتیکاله در دهه های اخیر به عنوان یك گیاه علوفه اي مهم مطرح و استفاده از آن به صورت دانه و علوفه در 
بسیاري از کشورها مرسوم شده است. باتوجه به عملکرد بیشتر علوفه تریتیکاله از جو،کیفیت باالی علوفه تریتیکاله 
و مقاومت به سرمای بیشتر نسبت به جو، این گیاه مي تواند هم درتولید علوفه وهم در کشت مخلوط گیاهي مناسب، 
مکمل وجایگزین باشد. زراعت مخلوط یکی از روش های افزایش تولید کمی و کیفی است که به عنوان استفاده از 
زمان بعد از افزایش سطح زیر کشت و افزایش تولید در واحد سطح به عنوان سومین عامل باال بردن عملکرد وتولید 
محصول مطرح است. در سال های اخیر کشت خالص شبدر برسیم و کشت خالص غالت در بسیاري از سطوح جاي 

خود را به کشت مخلوط این دو گیاه داده و باعث افزایش کمیت وکیفیت علوفه تولیدي گشته است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
باالترین عملکرد علوفه تر و خشك توصیه می شود تریتیکاله و شبدر برسیم به صورت  به  به منظور دستیابی 

مخلوط کشت شوند و بهترین نسبت اختالط بذر 40 درصد تریتیکاله + 60 درصد شبدر برسیم می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
باتوجه به مقاومت به سرما، کیفیت علوفه و عملکرد بیشتر تریتیکاله  نسبت به جو، این گیاه مي تواند هم درتولید 
علوفه و هم در کشت مخلوط گیاهي مناسب برای کاشت و یا جایگزینی برای جو باشد.نتایج حاکی از برتری قطعی 
ترکیبات مختلف کشت مخلوط بر کشت خالص تریتیکاله و شبدر برسیم بود و در بین مخلوط های مختلف، نسبت 
40 درصد تریتیکاله + 60 درصد شبدر برسیم باالترین عملکرد علوفه تر )58/7 تن در هکتار( و علوفه خشك )11/2 
تن در هکتار( را تولید کرد. بنابراین چنانچه مخلوطی از شبدر برسیم و تریتیکاله برای تولید علوفه کشت شود ضمن 

برخورداری از سایر مزایای مخلوط، عملکرد بهتری نسبت به کشت های خالص هر یك از آن ها خواهیم  داشت.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مخلوط با قابليت سيلوشدن

مخلوط شبدربرسيم-تريتيكاله
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسبترین نسبت ترکیبي شبدر با جو در مزارع بذري شبدر برسیم در خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 87076-03-71-2                      مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: احمدعلی شوشی دزفولی                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

aashouhi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
توسعه کشت گیاهان علوفه ای به دلیل نقش باال در کشاورزي پایدار و پایداري تولید، وجود اکوتیپ هاي متنوع 
براي اقلیم هاي مختلف، ارتقاي سطح حاصلخیزي خاک و جلوگیري از فرسایش خاک در دیم زارها و باال بودن ضریب 
مکانیزاسیون تولید، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. شبدر برسیم یکي از گیاهان علوفه اي خانواده لگومینوز 
است که در دهه هاي اخیر کشت آن مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است. با توجه به سرعت رشد کم شبدر برسیم 
در زمستان و عملکرد نسبتاً کم علوفه در این فصل از مزارع شبدر،کشت مخلوط این گیاه با یك گیاه از خانواده غالت 
می تواند باعث افزایش عملکرد علوفه در این مزارع شود؛ به عبارت دیگر در زمستان به علت رشد مطلوب جو نسبت به 
شبدر برسیم، عملکرد علوفه در واحد سطح افزایش یافته ودر چین برداری های بعدی این نسبت تغییر کرده و میزان 
شبدر افزایش می یابد به طوری که در آخرین چین )چین مختص به بذر( شبدر کاماًل غلبه کرده و جو از بین می رود. 

لذا ضروری است مناسب ترین ترکیب شبدر برسیم با جو جهت کشت مشخص گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور دستیابی به باالترین میزان عملکرد، همچنین باالترین میزان پروتئین در مزارع بذري شبدر برسیم 

توصیه می شود میزان 15 کیلوگرم بذر شبدر برسیم به همراه 40 کیلوگرم بذر جو کشت شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
کشت ترکیبی شبدر با جو عالوه بر افزایش عملکرد علوفه، بر میزان تولید بذر که هدف اصلی از کشت شبدر 
برسیم در مزارع بذری می باشد تاثیر منفی نداشته است و می تواند موجب افزایش عملکرد علوفه در مزارع بذری 
شبدر برسیم شود. کشت جو در اختالط با شبدر برسیم باعث افزایش کمی و کیفی علوفه تولیدی شد. به نحوی که 
باالترین میزان پروتئین )552 کیلوگرم در هکتار(، عملکرد ماده خشك )2/63 تن در هکتار( و علوفه تر )23/38 تن 

در هکتار( در کشت 15 کیلوگرم بذر شبدر برسیم به همراه 40 کیلوگرم بذر جو به دست آمد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مزرعه آزمايشی كشت مخلوط شبدر با جو در زمستان
 )رشد باالی جو در زمستان نسبت به شبدر كامال مشهود است(.

مزرعه آزمايشی كشت مخلوط شبدر با جو در بهار )جو كامال حذف شده است(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مناسب ترین نسبت برای کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی در جیرفت

یافته منتج از پروژه شماره: 87077-03-70-2                           مدت اجراي پروژه:3 سال 
مجری مسئول: غالمرضا افشارمنش                                            رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

g.afshar137@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زراعت مخلوط به دلیل استفاده حداکثر از منابع محیطی، کاهش ریسك تولید، موازنه در امر تغذیه، حاصلخیزی 
خاک و نیز افزایش مقدار تولید در واحد سطح بر تك کشتی برتری دارد. با توجه به نوسانات شدید قیمت سیب زمینی 
و متضرر شدن کشاورزان در بعضی سال ها و برای جلوگیری از این چالش، لزوم توجه به مطالعاتی در مورد کشت 
باالی  به دلیل قدرت  از گیاهانی است که  به نظر می رسد. ذرت یکی  باگیاهان دیگر ضروری  مخلوط سیب زمینی 
سازگاری زیاد می تواند با گیاهان زیادی به صورت مخلوط کشت گردد. منطقه جنوب استان کرمان )شهرستان های 
جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، رودبار، قلعه گنج، منوجان و فاریاب( از مناطق بسیار مستعد برای کشت و تولید ذرت به 
شمار می آید. از طرف دیگر این مناطق دارای پتانسیل باالی تولید سیب زمینی خارج از فصل نیز می باشند. بنابراین 

کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی در این مناطق می تواند سودمندی باالیی داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
و  ذرت  مخلوط  کشت  بهاره،  زودهنگام  کشت  در  سیب زمینی  و  ذرت  عملکرد  حداکثر  به  دستیابی  منظور  به 
سیب زمینی با نسبت  ردیف های کاشت یك خط سیب زمینی + سه خط ذرت و همچنین نسبت سه خط سیب زمینی 
+ دو خط ذرت به همراه یك خط سیب زمینی + دو خط ذرت توصیه می شود. از طرفی با توجه به عملکردها و مسائل 
اقتصادی و هزینه باالی اجاره زمین در منطقه جیرفت کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی در کشت تابستانه توصیه 

نمی شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
نتایج حاکی از موفقیت کشت مخلوط سیب زمینی و ذرت در مقایسه با تك کشتی آن ها بود. در کشت بهاره 
باالترین عملکرد ذرت )11/69 و 11/14 تن در هکتار(، از نسبت های کاشت یك خط سیب زمینی + سه خط ذرت و 
یك خط سیب زمینی + دو خط ذرت حاصل شد. عالوه بر این باالترین عملکرد سیب-زمینی )16/01 و 14/67 تن در 
هکتار(، از تك کشتی سیب زمینی و نسبت  کاشت سه خط سیب زمینی + یك خط ذرت حاصل شد و باالترین نسبت 

برابری زمین )1/61( از نسبت  کاشت سه خط ذرت + یك خط سیب زمینی به دست آمد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کشت گلخانه ای ارقام ذرت شیرین در جیرفت

یافته منتج از پروژه شماره: 87085-03-70-2                          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:
اختصاص دادن کشت یك محصول در هر سال مشکالتی را از نظر مصرف سموم و کودهای شیمیایی و اپیدمی 
شدن آفات و بیماری ها را به دنبال دارد. یکی از مشکالت گلخانه های منطقه جیرفت این است که هر سال به کشت 
خیار اختصاص داده می شود. یکی از راههای کاهش مصرف سموم شیمیایی جایگزینی یك محصول یا محصوالتی 
دیگر به جای خیار می باشد. که از نظر اقتصادی بتواند جبران نماید. در این میان ذرت شیرین با توجه به طول دوره 

رشد می تواند جایگزین محصول خیار شود که می توان آن را چند بار در سال کشت کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور دستیابی به حداکثر میزان عملکرد بالل تازه )عملکرد اقتصادی( و عملکرد علوفه در گلخانه های جیرفت 

کشت ارقام ذرت شیرین Obsession و Basin  در تاریخ های کاشت 20 و 30 مرداد ماه توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با توجه به اینکه کشت مداوم گلخانه های جیرفت به خیار اختصاص دارد لذا با توجه به اجرای این طرح و کوتاه 
بودن طول دوره رشد ذرت شیرین میتوان آنرا 3 بار در سال و هم چنین در ماههای زمستان در گلخانه کشت و 
برداشت کرد. باالترین عملکرد بالل سبز 64/59 تن در هکتار از تاریخ کاشت 30 مرداد ماه بدست می آید و باالترین 

عملکرد بالل سبز از ارقام Obsession 62/96 تن در هکتار و Challenger 62/80 تن در هکتار  به دست آمد. 



398

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کاربرد سوپرجاذب و مواد ضد تعرق برای بهبود عملکرد دانه ذرت در شرایط خشکی در جیرفت
یافته منتج از پروژه شماره: 88198-03-70-4                          مدت اجراي پروژه:2 سال 

مجری مسئول: غالمرضا افشارمنش                                            رتبه علمي: دانشیار پژوهش 
g.afshar137@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ذرت یکی از گیاهان با ارزش زراعی است که تنوع، سازگاری باال و ارزش غذایی فراوانش آن را در ردیف مهم ترین 
گیاهان زراعی جهان قرار داده است. منطقه جنوب استان کرمان یکی از مناطق مستعد کشت این گیاه است و شرایط 
آب و هوایی با فصل رشد طوالنی، امکان کشت دو بار در سال را برای این محصول فراهم می سازد. توسعه و گسترش 
این محصول استراتژیك دارای اهمیت می باشد. منطقه جیرفت و کهنوج که دارای اقلیم خشك و نیمه خشك و عالوه 
بر کمبود بارندگی سالیانه، نزول بارش های با شدت نسبتاً زیاد در مدت کوتاه که منجر به وقوع جریان های سطحی 
زیاد می شود و ازآنجا که این آب ها به طور عمده در فصول غیر زراعی اتفاق می افتد بدون استفاده مانده و به راحتی از 
دسترس خارج شده و حتی گاهی موجب بروز خساراتی می شود. لذا امروزه یکی از راهکارهای افزایش بازده آبیاری 

در مناطق خشك و نیمه خشك استفاده از مواد جذب کننده رطوبت یا پلیمرهای سوپر جاذب است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور دستیابی به باالترین عملکرد دانه ذرت در شرایط تنش خشکی در جیرفت و با توجه به مسایل اقتصادی 
مصرف 200 کیلوگرم پلیمر سوپر جاذب در هکتار به همراه ماده ضد تعرق فولیك اسید با غلظت 1/5 میلی لیتر در 

لیتر در دو نوبت )10 روز قبل از گلدهی و 10 روز بعد از گلدهی( توصیه می-شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
نتایج نشان داد مصرف سوپرجاذب و مواد ضد تعرق می تواند خسارات ناشی از تنش خشکی در ذرت را کاهش 
دهد. باالترین عملکردهای دانه ذرت از مصرف 400 کیلوگرم سوپرجاذب  در هکتار به همراه ضد تعرق فولیك اسید، 
مصرف 400 کیلوگرم سوپر جاذب در هکتار به همراه اسید سالیسیلیك و مصرف 200 کیلوگرم سوپر جاذب در هکتار 

به همراه فولیك اسید )به ترتیب 10/67، 10/40، و 9/67 تن در هکتار( به دست آمد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: ارقام مناسب ذرت شیرین جهت کاشت بعد از برداشت برنج 

یافته منتج از پروژه شماره: 86269-03 –  60-  42         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمدحسین حدادی                                رتبه علمي: مربی پژوهش 

sarhad134@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 رشد سریع جمعیت درکشور و نیاز به تغذیه آنها، ضرورت افزایش تولیدات کشاورزي و دامي را کاماًل مشخص مي 
سازد. براي افزایش تولیدات کشاورزي یا باید سطح زیر کشت را افزایش داد یا عملکرد گیاهان مختلف از جمله ذرت 
شیرین را در حد باالیي افزایش دهند. به علت محدودیت زمین افزایش سطح کشت تا حدي قابل افزایش است بنا 
بر این بایستي عملکرد در واحد سطح را باال برد از جمله کارهاي  مهم، تولید ارقام جدید هیبرید ذرت شیرین بوده 
که نقش بسزایي در باالبردن عملکرد دانه ذرت داشته است.  دراین طرح بامقایسه وبررسي عملکرددانه هیبریدهاي 
تولید شده ذرت شیرین ، بهترین هیبرید در مقایسه با رقم موجودانتخاب مي شود. در ایران با توجه به ارزش غذائي 
و قابلیت مصرف مستقیم و امکان تولید کنسرو و بسته بندي و یخ زده در صنایع غذائي کشور این نوع ذرت نسبت به 
گذشته اهمیت بیشتري یافته است . تولید ارقام جدید با کیفیت و عملکرد باالتر مي تواند نیاز کشور به این محصول 

را در جهت تأمین مواد غذائي مردم مرتفع سازد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در مناطق معتدل و گرم توصیه می شود به عنوان کشت دوم در تابستان از ذرت شیرین استفاده شود. این گیاه 
 Power و Basin دوره رویش کوتاهی داشته و برای تولید هم زمان دانه و علوفه استفاده می شود. استفاده از ارقام

House در تناوب با رقم تجاری SC403  می تواند باعث باال بردن میزان دانه و علوفه تولیدی گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
باال رفتن تولید دانه و علوفه  ذرت شیرین و امکان استفاده از ارقام جایگزین به منظور تناوب کشت و امکان کشت 

به عنوان محصول دوم.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كاشت ذرت شيرين به عنوان كشت دوم در تابستان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: انتخاب ژنوتیپ های متحمل سویا نسبت به بیماری پوسیدگی ذغالی 

یافته منتج از پروژه شماره:  90115-03-57-2           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  شعبان کیا                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان گلستان با اقلیم معتدل تا نیمه گرم و مرطوب از مهمترین قطب هاي تولید سویا درکشور محسوب مي 
شود. بیماری پوسدگی ذغالی سویا در حال حاضر یکی از مهمترین بیماری های  قارچی این محصول در مزارع سویاي 
استان گلستان به شمار میرود که  با گسترش آن مي تواند خسارات زیادی به محصول وارد شود. در حال حاضر 
استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل از راههای موثر، اقتصادی و سالم از نظر زیست محیطی در مدیریت این بیماری 
محسوب مي شود. بنابراین شناسایی و معرفی ارقام مقاوم برای جلوگیری از شیوع بیماری و کاهش عملکرد حایز 

اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 Saman )با 52/2 درصد دارای بیشترین و ژنوتیپ )رقم Davis/ Williams بر اساس نتایج بدست آمده، ژنوتیپ
با 7 درصد دارای کمترین درصد بوته های آلوده بودند. از نظر شدت بیماری نیز ژنوتیپ Davis/ Williams با 49/8 

درصد باالترین و ژنوتیپ )رقم( Saman با 17/1 درصد پایین ترین شدت بیماری را داشتند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با توجه به کشت مداوم سویا در بسیاري از اراضي استان گلستان پس از برداشت گندم یا کلزا و عدم اجرای تناوب 
زراعي و همچنین وجود محدودیت ها در اجرای روش های مختلف کنتر ل این بیماری از جمله مبارزه شیمیایی، 
استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل به این بیماري مانند رقم سامان saman به عنوان یك راهکار موثر و اقتصادي در 

کنترل این بیماري توصیه مي شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بهبود عملکرد سویا در کشت مخلوط با نسبت هاي مختلف بذر ارقام سویا 

یافته منتج از پروژه شماره: 86276-03-60-2                   مدت اجراي پروژه: سه سال
مجری مسئول: غالمحسین عرب                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

hosseinarab59@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سویا با سطح کشت معادل سی تا چهل هزار هکتار در الگوی زراعی مازندران جایگاه ویژه داشته و بخصوص در 
زراعتهای بعد از کلزا و گندم با داشتن عملکرد قابل توجه نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا مینماید. با توجه به این 
که کشت سویا در مازندران متکی به باران های با پراکنش نا منظم بوده و متعاقب آن شیوع استرس های خشکی، 
شوری، بیماری، آفات و ورس نهایتا کاهش محصول  را به دنبال خواهد داشت، استفاده از روش های به زراعی میتواند 
از کاهش عملکرد ناشی از عوامل خسارت زا بکاهد. دراین راستا استفاده از کشت مخلوط و بهره مندی همزمان از 

ویژگی های مختلف ارقام سویا به منظور  ثبات عملکرد حایز اهمیت است.    

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 تغییر روش تك کشتی به کشت مخلوط بویژه در مناطق آلوده به بیماری پوسیدگی زغالی

 عدم استفاده از رقم تالر در مناطق مستعد برای شیوع بیماری
 استفاده از رقم ساری در کشت های مخلوط برای افزایش عملکرد

 کشت مخلوط رقم ساری با رقم 033 و یا رقم ساری با رقم 032 برای افزایش عملکرد و کاهش خسارت 
بیماری پوسیدگی زغالی 

نتایج و مزایاي حاصل از بهکارگیری یافته در عرصه : 
 افزایش 5 درصدی عملکرد دانه در کشت مخلوط در مقایسه با تك کشتی

 کاهش 10 درصدی آلودگی به بیماری پوسیدگی زغالی در کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بهترین تراکم گیاهی برای هیبریدهای آفتابگردان در کشت دوم

یافته منتج از پروژه شماره: 88033-03-03-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: جهانفر دانشیان                            رتبه علمي: استاد پژوهش 

J.daneshian@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
انتخاب تراکم مناسب کاشت از مهمترین عوامل افزایش عملکرد است. تراکم در هر گیاه  بسته به هدف تولید، 
روش کاشت و نوع و خصوصیات خاک متفاوت مي باشد. پر واضح است تراکم بوته و متعاقب آن مقدار بذر مصرفی 
از عوامل مهم در زراعت گیاهان روغنی است و در صورت رعایت تراکم مناسب بوته، امکان استفاده بهینه از انرژي 
خورشیدي در اوایل فصل رشد و در نتیجه رسیدن به حداکثر عملکرد امکان پذیر خواهد شد. از طرف دیگر باید توجه 
داشت که افزایش تعداد بوته در واحد سطح تا حد معیني سبب افزایش عملکرد گیاهان زراعي مي گردد، ولي فراتر 
از آن ممکن است حتي باعث کاهش عملکرد گردد . بنابراین بررسی واکنش ارقام آفتابگردان به تراکم های مختلف 
و در نهایت تعیین تراکم مطلوب برای هر رقم می تواند گامی در جهت اعتالی این گیاه سازگار به شرایط اقلیمی 

کشور محسوب گردد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
انتخاب تراکم 12 بوته در مترمربع برای آفتابگردان به منظور افزایش عملکرد دانه.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
بترتیب افزایش 31 و 30 درصدی عملکرد دانه و روغن در تراکم 12 بوته در مترمربع برای گیاه آفتابگردان در 

مقایسه با تراکم های کمتر.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: برآورد میزان خسارت تنش خشکی به مزارع کلزا  

یافته منتج از پروژه شماره: 88185 - 03 - 03 - 04    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: امیرحسین شیرانی راد                          رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: بهرام مجد نصیری،  مهدی عزیزی، حمید رضا فنایی و ابوالفضل فرجی    
shirani.rad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
وقوع تنش خشکی در مراحل مختلف رشد کلزا به ویژه در مراحل زایشی و پرشدن دانه، سبب بروز خسارت شدید 
به مزارع کلزا می شود. برآورد میزان خسارت وارد شده و افت عملکرد نسبت به حد مورد انتظار و همچنین تفکیك 
خسارت وارده به عوامل مدیریتی و غیر مدیریتی دغدغه همیشگی متولیان امر بیمه محصوالت کشاورزی بوده است. 
تاکنون روش اطمینان بخشی برای ارزیابی خسارت های ناشی از تنش خشکی وارده به مزارع کلزا ارایه نشده است. 
از تنش های محیطی در  ناشی  ارزیابی خسارت  این پروژه به منظور تعیین روش مناسب  این موضوع  به  با توجه 
مزارع کلزا، تعیین پتانسیل عملکرد مناطق مختلف کشت، تهیه دستورالعمل اجرایی ارزیابی و برآورد خسارت تنش 
های محیطی بر مزارع کلزا و همچنین تفکیك خسارت وارده به مزارع کلزا به عوامل قهری و مدیریتی در اقلیم های 
مختلف گرم و مرطوب شمال، گرم و خشك جنوب، سرد و معتدل تا معتدل سرد کشور اجرا شد. بنابراین این پروژه 
می تواند در تدوین استانداردهای تعیین خسارت بر مزارع کلزا کمك موثری بوده و از این طریق منافع کشاورزان و 

صندوق بیمه در نظر گرفته شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در کشت کلزا چنانچه با محدودیت آب آبیاری مواجه هستیم باید حتی المقدور آبیاری های مراحل ساقه دهی و 

گلدهی صورت پذیرفته و از تعداد آبیاری به طور متناوب در مراحل پایانی دوره رشد کاسته شود.
در بیشترین شدت تنش خشکی، کلزا رقم SLMO46 از عملکرد باالتري برخوردار بوده در حالیکه رقم زرفام در 

شرایط بدون تنش بیشترین میزان عملکرد دانه را حاصل می کند.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
قطع آبیاری به ترتیب از مرحله پر شدن دانه، گلدهی و ساقه دهی عملکرد دانه کلزا را 8، 16 و 46 درصد کاهش 

می دهد.
متوسط میزان عملکرد در هر منطقه طی سالیان متمادی مناسب ترین معیار برای ارزیابی پتانسیل عملکرد کلزا در 

آن ناحیه است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1- اثر تنش خشكی بر كلزا در مرحله روزت كامل

شكل 2- كم رشدی ناشی از تنش خشكی در كشت زمستانه كلزا

شكل 3- تنش شديد كم آبی در كلزای بهاره
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: برآورد میزان خسارت تنش گرما به مزارع کلزا

یافته منتج از پروژه شماره: 88186 - 03 - 03 - 04    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: امیرحسین شیرانی راد                          رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: حمید رضا فنایی  و  ابوالفضل فرجی 
shirani.rad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جهت ارزیابی و برآورد میزان خسارت تنش گرما به مزارع کلزا در مناطق گرم کشور که کشت کلزا در آنها صورت 
می گیرد باید میزان افت عملکرد دانه را در اثر وقوع تنش گرما تعیین نمود. بنابراین برآورد دقیق خسارت گرمای 
آخر فصل بر عملکرد دانه کلزا در مناطق مورد نظر جهت تدوین دستورالعمل های برآورد خسارت از ضروریات می 
باشد. همچنین یافته های این پژوهش می تواند در تدوین استاندارد های تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیك 
عوامل مدیریتی و قهری در مزارع کلزا موثر بوده و از این طریق منافع کشاورزان و صندوق بیمه در نظر گرفته شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- تاخیر در کشت کلزا با افت عملکرد دانه همراه است.

- در منطقه سیستان، زراعت کلزا از اول آبانماه تا 10 آبانماه مناسب و از اواسط آذرماه به بعد هم بصورت کشت های 
دیر هنگام  در صورت فراهمی آب قابل توصیه می باشد.

- رقم های متوسط رس و دیررس کلزا برای مناطق گرم و خشك چون استان سیستان و بلوچستان و استان 
خوزستان مناسب نیستند.

-  در تاریخ کاشت هاي تاخیری رقم های زودرس قابل توصیه هستند. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
به ازای هروز تاخیر در کاشت یك روز کاهش در دوره گلدهی

در منطقه سیستان تاریخ کاشت 10 آبان در مقایسه با کشت های تاخیری )25 آبان، 10 آذر و 25 آذر( به ترتیب 
عملکرد دانه کلزا را 24، 30 و 53 درصد افزایش میدهد.

در منطقه سیستان تاریخ کاشت اول آبان در مقایسه با کشت های تاخیری )اول آذر و اول دی ماه( به ترتیب 
عملکرد دانه کلزا را 58 و 71 درصد افزایش میدهد.

برخورد گیاه کلزا با دمای باال در زمان گلدهی به ازای هر یك درجه افزایش دما، 40 تا 50 درصد عملکرد دانه 
را کاهش می دهد.

بر اساس  ازاء هر روز تاخیر در کاشت در شرایط مزارع زارعین 1/29 درصد معادل 36 کیلوگرم در هکتار  به 
متوسط عملکرد کلزا در مناطق گرم جنوب کاهش تولید  وجود دارد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان:  برآورد میزان خسارت سرما به مزارع کلزا

یافته منتج از پروژه شماره: 88187 - 03 - 03 - 04             
مجری مسئول: امیرحسین شیرانی راد                                 رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: مهدی عزیزی  و  بهرام مجد نصیری
shirani.rad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
جهت ارزیابی و برآورد میزان خسارت سرما به مزارع کلزا در مناطق معتدل سرد و سرد کشور مانند کرج، خراسان 
رضوی و  اصفهان که کشت کلزا در آنها صورت می گیرد باید میزان افت عملکرد دانه را در اثر وقوع تنش سرما تعیین 
نمود. لذا  برآورد دقیق خسارت سرما بر عملکرد دانه کلزا در مناطق مورد نظر جهت تدوین دستورالعمل های برآورد 
خسارت از ضروریات می باشد. بنابراین یافته های این تحقیق می تواند در تدوین استاندارد های تعیین پتانسیل و 
ارزیابی خسارت به تفکیك عوامل مدیریتی و قهری در مزارع کلزا موثر بوده و از این طریق منافع کشاورزان و صندوق 
بیمه در نظر گرفته شود. همچنین شناخت ویژگیهاي مرتبط با تحمل تنش و نحوه خسارت حادث شده روي گیاه، 

کارشناسان را در مدیریت بهینه این محصول هنگام برخورد با سرما یاري مي کند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
انتخاب تاریخ کاشت مناسب در هر منطقه کلیدي ترین تصمیم گیري زراعي براي کشت کلزا و رهانیدن آن از 

تاثیر خسارت بار سرما است.
انتخاب و حصول تراکم بوته مناسب در مزرعه مي تواند در موفقیت یا عدم توفیق گیاه در تحمل سرما بسیار موثر 

باشد بطوریکه تراکم سبز باالتر از 100 بوته در متر مربع، شانس سرمازدگي را افزایش مي دهد.  
در شرایطی که احتمال کاهش شدید دمای محیط وجود دارد، کاهش محتوی رطوبت خاک در کاهش خسارت 

سرما قابل توجه است.
در شرایط معمول رطوبت در خاک )کمتر از حالت گاورو(، خاک هاي لومي و شني آسیب بیشتري از سرما و یخ 
زدگي را به گیاه منتقل مي کنند. در مقابل در شرایط اشباع خسارت ناشی از سرما در خاک های رسی شدیدتر است.
برای تحمل بیشتر سرما، مصرف عناصر غذایي محرک رشد از جمله نیتروژن در مرحله روزت گیاه کلزا توصیه 

نمي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
کاهش خسارت سرما در مناطق سرد و معتدل سرد ناشی از بکارگیری توصیه های فنی شامل انتخاب رقم مناسب، 
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تاریخ کاشت صحیح، تراکم مطلوب و مدیریت آب و عناصر غذایی مزرعه.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1- خسارت شديد سرما به مزرعه كلزا كه با تراكم باال )بيش از 100 بوته در مترمربع( كشت شده است.

شكل 2-  نمايي از يک خاك شني كه باعث نفوذ سرما به عمق خاك و خسارت كامل شده است.

شكل 3-  در يک تاريخ كاشت يكسان ، ارقامي كه در اواخر زمستان زودتر به ساقه مي روند با حدوث آخرين يخبندان 
دچار آسيب مي شوند. رقم سمت چپ هنوز وارد ساقه دهي نشده ، لذا همزمان آسيبي از سرما نديده است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: برآورد میزان خسارت تنش غرقابی به مزارع کلزا

یافته منتج از پروژه شماره: 88188 - 03 - 03 - 04            مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: امیرحسین شیرانی راد                                 رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: ابوالفضل فرجی
shirani.rad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از سیاست های مهم در عرصه کشاورزی، ایجاد چتر حمایتی برای کشاورزان در مقابل عوامل متغیر و تاثیر 
گذار زراعی است. کشاورزان در شرایط نا مطمئن اقلیمی مشغول به کار هستند و به ویژه در سال هایی که شرایط 
اقلیمی مساعد نیست متحمل زیان های زیادی می شوند. سیاست های بیمه ای محصوالت کشاورزی در کشورهای 
مختلف هر یك به نوعی سقفی از درآمد کشاورز را در سال های نامناسب و پر خطر تضمین  می کند. برآورد میزان 
خسارت وارد شده و افت عملکرد نسبت به حد مورد انتظار و همچنین تفکیك خسارت های وارده به عوامل مدیریتی 
و قهری، دغدغه همیشگی متولیان امر بیمه محصوالت کشاورزی در کشور بوده است. از آن جایی که تاکنون روش 
اطمینان بخشی برای ارزیابی خسارت های وارده به مزارع کلزا ارائه نشده است، لذا یاقته های این پژوهش به منظور 
تعیین  استانداردهای  تدوین  و  تهیه  و  کلزا  مزارع  در  غرقابی  تنش  از  ناشی  ارزیابی خسارت  مناسب  روش  تعیین 

پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیك عوامل مدیریتی و قهری قابل توجه می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در شرایط معمول )عدم وقوع عامل خسارت زا تنش غرقابی( باید حداقل یك بار مزرعه کلزای بیمه شده در مرحله 

شروع ساقه دهی توسط کارشناس مربوطه مورد بازدید قرار گیرد. 
در صورت بروز عوامل قهری )وقوع عامل خسارت زا تنش غرقابی(، باید مزرعه کلزا 7 تا 21 روز پس از وقوع عامل 

خسارت زا بسته به نوع و شدت آن توسط کارشناس مربوطه مورد بازدید واقع شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: پیش بینی مراحل رشد و نمو کلزا با استفاده از پارامترهای اقلیمی

یافته منتج از پروژه شماره: 88189 - 03 - 03 - 04            مدت اجراي پروژه:  2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: امیرحسین شیرانی راد                                  رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: ابوالفضل فرجی، مهدی عزیزی و حمید رضا فنایی
shirani.rad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از عوامل موثر بر کاهش عملکرد کلزا، خسارت ناشی از برخورد مراحل مختلف رشدی این گیاه با شرایط آب 
و هوایی نامناسب است. این مساله می تواند از مدیریت زراعی ضعیف مانند انتخاب ارقام یا ژنوتیپ های نامناسب یا 
کشت تحت شرایط تاریخ های زود یا دیر صورت پذیرد. باید توجه داشت که کلزا از جمله گیاهاني است که به تاریخ 
کاشت حساس مي باشد و به منظور تولید حداکثر دانه، کلزا باید در تاریخ کاشت توصیه شده کشت گردد . در صورتي 
که به هر دلیلي کاشت دیرتر از تاریخ مناسب انجام گیرد، بوته هاي سبز شده، فرصت کافي براي رشد در طي دوره 
قبل از یخبندان را نخواهند داشت و رشد کم  بوته ها باعث خسارت سرما به مزرعه در طي این دوره مي شود و در 
صورت زنده ماندن بوته ها نیز ، عملکرد دانه به شدت افت مي کند. بنابراین رشد و نمو مطلوب کلزا تضمین کننده 
عملکرد دانه آن می باشد، و شناسایی عوامل موثر بر رشد و نمو کلزا، که تعیین کننده عملکرد اقتصادی این گیاه 

می باشند حایز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با تاخیر در کاشت، تعداد روز از کاشت تا سبز شدن افزایش می یابد که احتمال عدم یکنواختی سبز شدن را به همراه دارد.

ژنوتیپ های آزاد گرده افشان کلزا مانند کوانتوم و آپشن 500 در مقایسه با ارقام هیبرید مانند هایوال401  حساسیت 
بیشتری به تاخیر در کاشت  از نظر جوانه زنی و سبز شدن دارند . بنابراین در مناطق و شرایطی که سبز شدن سریع 

مورد نظر باشد، کاشت زودتر و همچنین هیبرید هایوال401  می تواند گزینه قابل توصیه باشد.
در صورت احتمال تاخیر در کاشت کشت ارقام هیبرید در اولویت است.

تاخیر در کاشت طول دوره رشد کلزا را کاهش و پتانسل عملکرد را کم مي کند.
در منطقه گنبد و اقلیم های مجاور، با توجه به گرم شدن شدید هوا در طي ماه هاي اردیبهشت و خرداد انتخاب 

ارقام زودرس ارجحیت دارد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
افزایش یکنواختی سبز شدن مزرعه در تاریخ های کشت تاخیری ناشی از کاشت ارقام هیبرید

افزایش عملکرد در کشت های تاخیری با کاشت ارقام هیبرید مانند هایوال401
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: برآورد میزان خسارت کشت تاخیری به مزارع کلزا

یافته منتج از پروژه شماره: 88190 - 03 - 03 - 04           مدت اجراي پروژه:  2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: امیرحسین شیرانی راد                                  رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: ابوالفضل فرجی، مهدی عزیزی و بهرام مجد نصیری  
shirani.rad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مخاطرات اقلیمی مستقیما اقتصاد خانواده کشاورز را تحت تاثیر قرار می دهد و عالوه بر آن تبعات اجتماعی 
زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت . تنوع اقلیمی سابقه ای طوالنی مدت در ایجاد ریسك برای تولیدات کشاورز دارد 
. یکی از روش های معمول برای تسکین آثار مخاطرات محیطی ، استفاده از بیمه است. برآورد میزان خسارت وارد 
شده و افت عملکرد نسبت به حد مورد انتظار و همچنین تفکیك خسارت های وارده به عوامل مدیریتی و قهری، 
دغدغه همیشگی متولیان امر بیمه محصوالت کشاورزی در کشور بوده است. متاسفانه تاکنون روش اطمینان بخشی 
برای ارزیابی خسارت های وارده به مزارع کلزا ارائه نشده است. لذا یافته های این پژوهش به منظور ارزیابی و برآورد 
میزان خسارت کشت تاخیری به مزارع کلزا در مناطق کشت )اقلیم های مختلف گرم و مرطوب شمال، گرم و خشك 
جنوب، سرد و معتدل سرد کشور(، و در نهایت تهیه و تدوین استاندارد های تعیین خسارت ناش از عوامل قهری و 

سوی مدیریتی در مزارع کلزا حایز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کلزا باید 6 هفته قبل از شروع اولین یخبندان ) دماي کمتر از4- درجه سلسیوس( کشت شود.
در اقلیم های سرد کشت خیلی زود یا دیر هر دو احتمال سرمازدگی گیاهان را افزایش می دهد.

در مناطقي که در بهار به علت محدودیت آب و هم زماني آبیاري محصوالت بهاره با آخرین آب، کمبود آب وجود 
دارد، مي توان با کشت ارقام زودرس کلزا )مانند هیبرید هایوال 308 و 401(،  این مشکل را حل کرد.

بویژه در کشت های تاخیری تراکم بوته کمتر از 20 بوته در متر مربع باعث افزایش حساسیت به سرما و نهایتاً 
کاهش عملکرد دانه مي گردد.

در استان خوزستان دامنه تاریخ کاشت از 15 تا 30 آبان ماه توصیه می شود و به ازاء هر 10 روز تاخیر در کاشت 
پس از آبان ماه حدود 23 درصد از عملکرد کاهش می یابد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
در منطقه گنبد، کشت تاخیری در مقایسه با زمان کشت مطلوب تا 25 درصد عملکرد دانه کلزا را کاهش می دهد.
در اقلیم سرد کشور )شمال شرقی( تاخیر کاشت از 26 شهریور به 5 مهرماه تا 19 درصد خسارت سرما به کلزا 

را افزایش می دهد.
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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 اقلیم خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 84159-0000-13-120000-048-2     مدت اجراي پروژه:  2 سال و 8 ماه
مجری مسئول: سید احمد کالنتر احمدي                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

kalantar.ahmadi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان خوزستان به دلیل وجود منابع آبی کافی و خاک حاصلخیز یکی از مستعد ترین استان ها از نظر تولید 
محصوالت زراعی محسوب می شود. با مطرح شدن گندم بعنوان یك گیاه استراتژیك و افزایش سطح زیر کشت آن 
در کشور از جمله استان خوزستان و بدلیل طوالنی بودن دوره رشد سویا در کشت بهاره و عدم صرفه اقتصادی در 
تولید، زمان کاشت بسیاری از گیاهان از کشت اول به دوم تغییر یافت. با توجه به اینکه زمان برداشت غالت زمستانه 
اواخر اردیبهشت ماه می باشد، از گیاه سویا می توان به عنوان کشت دوم استفاده نمود. با توجه به اینکه دوره رشد 
گیاه در کاشت دوم کاهش می یابد، بنابراین باید از روش هایی استفاده نمود که در طول دوره رشد، گیاه حداکثر 
استفاده از منابع محیطی را داشته باشد. وجود آب و نور کافی در صورتی عملکرد در واحد سطح را افزایش می دهد 
که گیاه از تراکم و آرایش کاشت مناسب برخوردار باشد. پوشش سریع زمین در کشت دوم امکان افزایش بیوماس 
تولیدی در واحد سطح را فراهم خواهد نمود. بنابراین یافته های این پژوهش در دستیابی به تراکم بوته و آرایش 
کاشت مناسب برای ارقام سویا مفید خواهد بود تا بدین ترتیب حداکثر برداشت محصول با انتخاب هر یك از ارقام 

سویا قابل دستیابی باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
آرایش کاشت 1 ردیف روی پشته 60 سانتیمتری همچنین دو ردیف روی پشته 75 سانتیمتری با تراکم 50 بوته 

در متر مربع بیشترین عملکرد سویا در کشت دوم را حاصل می کند.
آرایش کاشت )کشت یك یا دو ردیفه روی پشته هایی با فاصله 60 تا 90 سانتی متری( در مقایسه با تراکم بوته 

تاثیر بیشتری بر عملکرد دانه سویا در کشت دوم دارد.
فواصل ردیف های کشت نزدیك بهم )فاصله 60 سانتی متری( در مقایسه با فواصل کشت عریض تر عملکرد دانه 

سویا را بیشتر می کند. به عبارت دیگر فواصل کشت نزدیك بهم در کشت سویا توصیه می شود.
رقم سویا DPX و سویا رقم 504 با تراکم 50 بوته در مترمربع، با بیشترین عملکرد دانه مناسب ترین رقم برای 

کشت دوم در منطقه خوزستان می باشد.
می توان دو آرایش کاشت یك ردیف روی پشته 60 سانتیمتری و دو ردیف روی پشته 75 سانتیمتری با تراکم 
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50 بوته در متر مربع و ارقام DPX و 504 را در منطقه شمال خوزستان توصیه نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
در فواصل کشت نزدیك بهم بهره وری گیاهان از منابع بیشتر شده کارایی استفاده از منابع افزایش می یابد.

آرایش کاشت 1 ردیف روی پشته 60 سانتیمتری با تراکم 50 بوته در متر مربع و  آرایش کاشت دو ردیف روی 
پشته 75 سانتیمتری با تراکم 50 بوته در متر مربع بطور متوسط 25 تا 30 درصد عملکرد دانه سویا را در مقایسه با 

سایر آرایش های کشت افزایش می دهد.
افزایش تراکم گیاهی در رقم برتر DPX از 30 به 50 بوته در مترمربع عملکرد دانه سویا را تا 25 درصد افزایش 

می دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تعیین رقم متحمل سویا نسبت به خشکی در منطقه مغان

یافته منتج از پروژه شماره: 88101 -03-37-2        مدت اجراي پروژه: 2  سال  و 6  ماه
مجری مسئول: نسرین رزمي                                   رتبه علمي: استادیارپژوهش

nasrinrazmi@gmil.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیز در  نهایي هر گیاه زراعي توسط روابط بین گیاه و محیط رشد تعیین مي گردد و عملیات زراعي  عملکرد 
از مهمترین عوامل  انجام مي شوند. یکي  برنامه ریزي و  براي رشد گیاه  تر  راستاي فراهم کردن محیطي مطلوب 
محیطي تعیین کنندۀ عملکرد دانه، وضعیت رطوبتي خاک است. گیاه سویا به عنوان یك گیاه حساس از خشکي تاثیر 
مي پذیرد ولي در بین ارقام مختلف، ژنوتیپ هایي یافت مي شوند که تحمل بهتري دارند و قادرند در طول تنش تا 
حدي خصوصیات رشدي خود را حفظ کنند. لذا شناسایي ارقام متحمل و ارزیابي میزان خسارت وارده به ارقام در 

منطقه مغان که پتانسیل مناسبی برای توسعه کشت سویا در آن وجود دارد میتواند قابل توجه باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 L17 در شرایط آبیاری مطلوب، کشت ارقام ویلیامز و لینفورد و در شرایط کم آبی خفیف کشت ارقام ویلیامز و

در منطقه مغان توصیه می شود.
چنانچه در منطقه محدودیت شدید رطوبتی وجود داشته باشد بهتر است از رقم لینفورد که از ارقام متحمل به 

خشکی است استفاده شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
- با افزایش فواصل آبیاری و ایجاد تنش رطوبتی شدید، تا 50 درصد عملکرد دانه سویا کاهش می یابد.

- در شرایطی فراهمی مطلوب آب، رقم ویلیامز 4 درصد عملکرد دانه بیشتری در مقایسه با سایر ارقام تولید می کند.

- در شرایط محدودیت آب، کشت رقم لینفورد تا 25 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: ارقام بهاره مناسب کلزا در کشت زمستانه در شرایط زارعین استان اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره: 88025- 0353- 38- 3 مدت اجراي پروژه: یك سال
مجری مسئول: بهرام مجد نصیري                        رتبه علمي: استاد یار پژوهش

مجریان: هوشنگ شهریاری
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. بنابراین براي دست یابي بررسی تعدادی از ارقام بهاره کلزا که احتیاج به بهاره سازی ندارند جهت کشت زمستانه 

در مناطق سرد و معتدل گرم اصفهان حایز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به منظور تداوم کشت کلزا در استان اصفهان، انتقال تاریخ کاشت به فصل زمستان و در فاصله زمانی 15 بهمن 

تا 5 اسفند ماه امکان پذیر است.
امکان کاشت موفق ارقام بهاره کلزا در دهه سوم بهمن ماه در مناطق معتدل سرد اصفهان وجود دارد.

ارقام هیبرید هایوال 401 و ساریگل جهت کشت زمستانه مناسب تر بوده و از عملکرد باالتری برخوردار هستند.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
کشت ارقام هیبرید هایوال 401 و ساریگل در مقایسه با سایر ارقام تا 21 درصد عملکرد دانه کلزا را در شرایط 

اقلیمی مناطق سرد و معتدل گرم استان اصفهان افزایش می دهد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: رقم مناسب و برنامه آبیاری مطلوب برای کشت موفقیت آمیز کلزا در منطقه سیستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88049-03-66-2             مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: حمیدرضافنایی                                   درجه علمي: دانشیارپژوهش

Fanay52@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
منطقه سیستان جزء مناطق گرم وخشك  بوده و با کمبود آب روبرو است و با توجه به مسئله کم آبی و مشکالت 
مربوط به تامین آب، تحقیقات در زمینه  تحمل  خشکی و استفاده بهینه از آب از اهمیت به سزایي برخوردار است.  
محدودیت فراهمی ابیاری اخر برای گیاه کلزا بدلیل مصادف شدن با کشت های بهاره و شروع بادهای گرم و خشك 
در اواخر فصل سبب خسارت  و ایجاد بادزدگی به کلزا که هنوز پر شدن دانه ها در خورجین های پائین  در حال 
انجام بوده و تغییر رنگ بذر در غالف نیز صورت نگرفته، می گردد، این در حالی است که فراهمی و مدیریت رطوبت 
ابیاری های اخر در کاهش خسارت حائز اهمیت  باشد. لذا تعیین مناسبترین زمان انجام  برای گیاه می تواند در 
آخرین آبیاری در کلزا می تواند تا حد زیادی در  به حداقل رساندن کاهش خسارت احتمالی و افزایش کارائی  مصرف 

آب موثر باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
تحت شرایط عدم فراهمی آب، انجام آخرین  آبیاری می باید در حدفاصل پایان گلدهی و قبل از شروع  تغییر 
رنگ در خورجین های ساقه اصلی انجام گیرد )آبیاری در  مراحل روزت، غنچه دهی، گلدهی و آخرین آبیاری در 

20درصد باقی مانده گل روی بوته(.
راندمان  افزایش  وهمچنین  مطلوب  عملکرد  برای حصول  نباشد،  آب مطرح  فراهمی  که محدویت  در شرایطی 
آبیاری ،  باید آبیاری نوبت چهارم در خورجین دهی  و آبیاری پنجم در  شروع  تغییر رنگ در خورجین های ساقه 
اصلی انجام گیرد)آبیاری در  مراحل روزت، غنچه دهی، گلدهی، خورجین دهی و آخرین آبیاری  در شروع تغییر 

رنگ در خورجین های ساقه اصلی(.
  RGS003 مناسب ترین ارقام بویژه در شرایط محدودیت آبیاری برای منطقه سیستان عبارتند از رقم هایوال 401 و

در شرایطی که احتمال تنش رطوبتی وجود دارد، استفاده از ارقام زودرس توصیه می شود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
 صرفه جویی در مصرف آب با بکارگیری برنامه ریزی آبیاری بر اساس یافته های این تحقیق.

 امکان تدام کشت کلزا در منطقه علی رغم حادث شدن دوره های خشکی و کم آبی بویژه در اواخر فصل رشد.
 افزایش عملکرد محصول بر اساس انتخاب صحیح رقم و تدوین صحیح برنامه آبیاری.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی الین جدید کلزا Safi-6 با عملکرد مناسب دانه جهت کشت در استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره:  90008-0353-71-3      مدت اجرای پروژه: یك سال
مجري مسئول : غالمرضا قدرتی                                 رتبه علمی: استادیار پژوهش 

 مجریان: عیدي محمد ریشه ، بهروز قمرزاده
grgh2005@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
رشد جمعیت، افزایش روز افزون مصرف سرانه روغن در کشور ) در حدود 16,5 کیلوگرم در سال( و واردات بیش 
از 90 درصدي آن که افزون بر 35 % از کل ارز تخصیصي به واردات اقالم مهم غذایي را به خود اختصاص مي دهد؛ 
تالش بي وقفه به منظور حرکت به سمت خودکفایي در تولید این کاالي استراتژیك را طلب مي کند. کلزا از گیاهان 
روغني عمده جهان است که کشت آن در سال هاي اخیر گسترش فراوان یافته است. بذور کوچك و کروي شکل 
کلزا حاوي بیش از 40 درصد روغن و کنجاله حاصل از روغن کشي داراي بیش از 35 درصد پروتئین مي باشد. این 
بررسي به لحاظ هدفمند بودن در راستاي معرفی ارقام برتر کلزا بوده و به هدف توسعه کشت این نبات بعنوان یکي 

از مهمترین نباتات روغني حائز اهمیت بوده و گامي در جهت بهبود نباتات روغني بخصوص نبات مورد بحث است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
یکی از اهرم های پایداری تولید در محصوالت کشاورزی وجود تنوع ارقام است. در حال حاضر عمده ارقام کلزا 
به صورت هیبرید می باشند و این در حالی است که استفاده از ارقام آزادگرده افشان کلزا می تواند در امنیت و ثبات 
تولید این محصول مفید باشد. لذا با توجه به نتایج این آزمایش استفاده از رقم آزادگرده افشان Safi-6 کلزا در مناطق 
گرم کشور با تاریخ کاشت آبان ماه و با مصرف شش کیلوگرم بذر در هکتار توصیه می شود. سایر عملیات کاشت، 
داشت، برداشت و تغذیه مطابق با استاندارد های گفته شده در دستور فنی کشت کلزا است. با توجه به نتایج آزمایشات 
انجام شده رقم Safi-6 از نظر زمان ظهور مراحل رشد رویشی، زایشی و رسیدگی با رقم هایوال 401 اختالفی ندارد. 
همچنین بر اساس نتایج آزمایش رقم Safi-6 از نظر عملکرد با تولید 2570 کیلوگرم دانه در هکتار نسبت به شاهد 
)هایوال 401 با تولید 2109 کیلوگرم در هکتار( دارای 22 درصد برتری است. به عبارت دیگر استفاده از ارقام آزادگرده 
افشان داخلی با قابلیت سازگاری و پتانسیل تولید دانه مطلوب میتواند ضمن تقویت امنیت ملی کشت کلزا باعث 

کاهش هزینه و افزایش درآمد کشاورز شود. 
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 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
خود اتکایی در تولید ارقام کلزا با عملکرد مناسب برای مناطق گرم کشور

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
 

safi-6 نمايی از مزرعه كلزا



یافته های قابل ترویج سال 1390 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

419

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی الین جدید کنجد SG5-84215 تك شاخه با عملکرد مناسب جهت کشت در استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 90009-0353-71-3                     مدت اجرای پروژه: یك سال
مجري مسئول : غالمرضا قدرتی                                              رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجریان: پیوند بهمنی، بهروز قمرزاده
grgh2005@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
روغن و دانه های روغنی یکی از اقالم عمده وارداتی کشور ایران می باشند. در حال حاضر میزان خودکفایی کشور 
در این زمینه کمتر از 10 درصد می باشد. بنا بر آمار وگزارشات سایت انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران، میزان 
واردات روغن خام، دانه های روغنی و کنجاله، در سال 1394 به ترتیب 1022602، 1809524 و 1599971 تن بوده 
است. با توجه به آمار مذکور ارزش واردات آنها به ترتیب 871834642، 970322014 و 706521363 دالر بوده 
است. کنجد از قدیمیترین نباتات روغنی می باشد که با درصد باالی روغن با کیفیت خوراکی عالی جایگاه ویژه ای را 
در بین سایر نباتات روغنی دارد. در سال 1392 سطح کشت کنجد کل کشور بالغ بر 51000 هکتار بوده که در این 
میان استان خوزستان با سطح کشت 17800 هکتار و متوسط عملکرد دانه 1100 کیلوگرم در هکتار رتبه اول را به 

خود اختصاص داده است. 
این بررسي به لحاظ هدفمند بودن در راستاي معرفی ارقام برتر کنجد بوده و به هدف توسعه کشت این نبات 
بعنوان یکي از مهمترین و قدیمیترین نباتات روغني با روغن عالي و پایدار، حائز اهمیت بوده و گامي در جهت بهبود 

نباتات روغني بخصوص نبات مورد بحث است

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
براساس نتایج گرفته شده از آزمایش های تحقیقی، تحقیقی-تطبیقی و تحقیقی-ترویجی این الین می تواند در 
سطح مزارع کشاورزان خوزستان به طور متوسط با 300 کیلوگرم افزایش عملکرد دانه در واحد سطح با تولید 1/4 تن 
دانه در هکتار، نقش به سزایی در افزابش در آمد کشاورزان داشته باشد. الین SG5-84215 از نظر فرم بوته مناسب 
برای کشت های مکانیزه یا نیمه مکانیزه بوده و قابلیت افزایش تراکم برای حصول عملکرد بیشتر نسبت به رقم محلی 
را دارد. در حال حاضر حساسیت زیاد ارقام بومی به ریزش دانه )بدلیل درجه زیاد شکوفا بودن کپسول( باعث برداشت 
سنتی آن می باشد. استفاده از رقم SG5-84215 در کشت های ردیفی و مکانیزه این امکان را به کشاورز میدهد تا با 
بهره گیری از ادوات مکانیزه مراحل کاشت، داشت و برداشت کنجد را به شکل یکنواخت، با سرعت و راندمان بیشتر 
و از همه مهمتر با هزینه کمتر انجام دهد. لذا استفاده از رقم SG5-84215 می تواند با کاهش هزینه تولید، افزایش 

درآمد کشاورز را به دنبال داشته باشد. 
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نتایج و مزایای  حاصل از به کارگیری یافته درعرصه:  
افزایش تولید کنجد درواحد سطح، افزایش درآمد کشاورز همراه با کاهش هزینه تولید، ایجاد تنوع در ارقام کنجد 
رایج در مناطق گرم، افزایش ضریب اطمینان تولید برای سایر محصوالت زراعی با کمك به تناوب کشت، پایداری تولید 
عملکرد در سایر محصوالت زراعی، ایجاد یك افق تازه در استفاده از ادوات مکانیزه در مراحل کاشت تا برداشت کنجد

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 تصوير 1: نمايی از كشت الين SG5-84215 كنجد )سمت راست( و رقم محلی كنجد )سمت چپ( 
در مزارع كشاورزان منطقه چنانه شهرستان شوش در هفتم مهر ماه سال 1394

 تصوير 2: نمايی از كشت الين SG5-84215 كنجد در مزارع كشاورزان منطقه چنانه شهرستان شوش
 در هفتم مهر ماه سال 1394
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تصوير 3: مزرعه تكثير بذر الين SG5-84215 كنجد 14 مهر 1395
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بهترین تاریخ کاشت و تراکم بوته برای ارقام لوبیا چیتی کوشا و غفار 

یافته منتج از پروژه شماره: 87072-03-61-2                      مدت اجرای پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: عادل غدیری                                                    رتبه علمی: محقق

Adelgh_m@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به محدودیت در افزایش اراضی زیر کشت محصوالت زراعی، تنها راه تامین نیاز غذایی، افزایش عملکرد 
در واحد سطح است. عوامل به زراعی مانند انتخاب رقم، تاریخ کاشت و تراکم بوته درصورتی که بطور مناسب انجام 
شوند، در نیل به این هدف که همان افزایش تولید در واحد سطح است موثر هستند. هدف از تعیین تاریخ کاشت، 
یافتن زمان کاشت رقم یا ارقام مشابه یك گیاه است به طوری که مجموع عوامل محیطی حادث در آن زمان برای 
سبز شدن، استقرار و بقای گیاهچه مناسب باشند. زمان کاشت مناسب در حبوبات بر طول دوره رشد رویشی و زایشی 
گیاه، تاثیرعوامل محیطی بر تولید و برداشت محصول و نهایتا عملکرد و کیفیت آن تاثیر به سزایی دارد. تراکم بوته 
نیز اثرات خیلي زیادي بر عملکرد محصول دارد و همچون سایر نهاده هاي کشاورزي با اهمیت است. بذرکاري به 
مقدار مطلوب موجب کاهش هزینه بذر، کاهش رقابت درون گونه ای و بهبود مشکالت بیماري هاي گیاهي خواهد شد. 
لذا به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت و تراکم بوته در دو رقم پر محصول لوبیا چیتی غفار و کوشا، این پژوهش 

صورت پذیرفت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 جهت کاربردی کردن یافته برای زارعین محترم می توان پیشنهاد کرد که در کشت مکانیزه و با توجه به وزن صد 
دانه ارقام کوشا و غفار، کشت رقم غفار به میزان 200 -180 کیلوگرم در هکتار و کشت رقم کوشا به میزان 180-
160 کیلوگرم در هکتار صورت پذیرد تا در کنار رعایت سایر اصول به زراعی، منجر به حصول حداکثر تولید شود.   
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه تحت كشت آزمايش لوبيا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: شناسایی مدیریت زراعی دارای کارآیی انرژی مناسب در زراعت لوبیا

یافته منتج از پروژه شماره: 86195-21-120000-060-3            مدت اجرای پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: عادل غدیری                                                        رتبه علمی: محقق

Adelgh_m@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در حال حاضر سیستم  های تولید محصوالت زراعی به شدت به مصرف نهاده های همچون آب، کودهای شیمیایی 
سموم کشاورزی، علف کش ها و ..... وابسته است و تولید محصول با مقادیر زیاد این نهاده ها امکان پذیر است؛ لذا علی 
رغم نگرانی های زیست محیطی مصرف این نهاده های شیمیایی و همچنین تردید در خصوص سهولت در تامین این 
نهاده ها در آینده، به نظر می رسد کارآیی مصرف آنها نیز چندان باال نبوده و به عبارت دیگر افزایش در تولید محصول 
متناسب با افزایش در مصرف نهاده ها نیست. لذا به منظور شناسایی یك مدیریت زراعی مطلوب در تولید لوبیا که 
بتواند عالوه بر تولید قابل قبول دانه، از مصرف بی مورد نهاده ها هم اجتناب نماید و بر کارآیی مصرف آنها تاکید داشته 

باشد، مطالعه ای در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای خمین طی سه سال صورت پذیرفت.
حبوبات منبع گیاهی غنی از پروتئین محسوب می شوند و در بین حبوبات آبی، از نظر ارزش اقتصادی و سطح 
زیر کشت مقام اول متعلق به لوبیا است. طي چند دهه اخیر و با ورود ارقام پر محصول، نیاز به مصرف کودهاي 
شیمیایي جهت تقویت خاک و نیز سموم شیمیایي جهت مبارزه با آفات را افزایش یافته است به طوري که امروزه 
کلیه جنب هاي تولیدات کشاورزي به طور فزاینده اي به تزریق انرژي هاي کمکي وابسته شده است. بي شك تامین این 
انرژي ها به طور نامحدود امکان پذیر نخواهد بود و ادامه تامین آنها در سطح فعلي نیز میسر نیست. از طرفي به علت 
آلودگي محیط زیست و همچنین افزایش قیمت این نهاده ها در آینده، مصرف آنها از نظر زیست محیطي و اقتصادي، 
تولید محصوالت،  بر حفظ سطح  بتواند عالوه  زراعی که  به مدیریت های  لذا رسیدن  بود.  نخواهد  به صرفه  مقرون 
وابستگی کمتری به مصرف نهاده های خارج از مزرعه داشته باشد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این موضوع 
در خصوص محصوالت زراعی مانند لوبیا که از لحاظ مصرف نهاده هایی همچون آب، سموم کنه کش و غیره بسیار 

پرتوقع هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
دامی  کود  در هکتار  تن  مزرعه، مصرف 15  بر حسب شرایط  تلفیقی شامل حداقل خاکورزی  زراعی  مدیریت 
بر اساس نیاز واقعی حاصل از آزمون خاک )به طور عمومی مصرف 50  پوسیده، مصرف کود های شیمیایی صرفاً 
کیلوگرم در هکتار کود اوره به صورت استارتر، 100 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل و 50 کیلوگرم در هکتار 
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سولفات پتاسیم به صورت پیش کاشت(، مصرف آب با دور آبیاری 5 تا 7 روز بر حسب بافت خاک و شرایط تبخیر و 
تعرق منطقه )حداکثر 8500 مترمکعب آب در هر هکتار در طی فصل رشد لوبیا(، و مصرف سموم شیمیایی صرفا بر 

اساس رسیدن خسارت آفات و بیماری به حد آستانه زیان اقتصادی است.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: کاشت سیب زمینی ارقام ساواالن، لوتا، ساتینا، مارکیز و فونتانه بعد از برداشت جو برای تولید سیب زمینی بذری

یافته منتج از اجرای شماره: 88038-03-37-2                      مدت اجرای پروژه: 2سال          
نام مجري مسئول : داود حسن پناه                                      رتبه علمی: استادیار پژوهش 

  Hassanpanah_d@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به سطح زیرکشت فعلي سیب زمیني در کشور، ساالنه حدود 480 هزار تن غده بذري نیاز است که بر 
این اساس بایستي هر سال 6 هزار تن غده بذري سالم مادري در اختیار داشته باشیم. استان اردبیل با دارا بودن 
شرایط آب و هوایی مناسب و سطح زیرکشت تقریبی 23 هزار هکتار و تولید بیش از 800 هزار تن سیب زمیني در 
سال، یکي از مناطق مساعد و مناسب جهت کشت و کار این محصول است. اکثر کشاورزان منطقه اردبیل جهت 
استفاده بهتر از رطوبت موجود در خاک، زودتر از موعد غده هاي سیب زمیني را مي کارند و در بیشتر  سال ها پس از 
کاشت سرماي دیررس بهاره که بعضاً با بارش برف همراه است، به گیاهچه ها خسارت مي زند. در نتیجه عملکرد غده 
کم می شود. از مشکالت عمومي و بسیار جدي مزارع سیب زمیني کشت بهاره در محل دشت اردبیل، علف هاي هرز 
تابستانه )تاج خروس و سلمه تره( است که در اواخر دوره رویشي مزارع سیب زمیني ضمن رشد سریع و رقابت شدید 

با محصول اصلي در عملیات برداشت نیز موجب بروز مشکالت فراوان مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
علف های هرز: در این شیوه از کشت، عماًل علف های هرز تابستانه فرصت رشد و نمو پیدا نکرده و مزرعه بدون 

اعمال عملیات و تحمل هزینه های کنترل عاری از علف های هرز می شود.
به سم-پاشی  نیاز  آلترناریا  و  فیتوفترا  قارچی  بیماری های  کلرادو،  آفت سوسك  کنترل  برای  بیماری ها:  و  آفات 
ناقلین بیماري-هاي ویروسي  با دوره پیري مزارع میزبان  این که سطح سبز مزرعه کشت دوم  به  با توجه  نیست. 

مصادف است و در آن زمان فعالیت ناقلین محدود است. 
مناطق مناسب کشت: مناطق معتدل و سردسیر هم اقلیم منطقه اردبیل

تاریخ کاشت: تاریخ کاشت کشت بهاره: دهه دوم اردیبهشت ماه
تاریخ کاشت کشت دوم: دهه سوم تیر ماه بالفاصله پس از برداشت جو

میزان غده مصرفی: به مقدار 4-3 تن در هکتار غده پیش جوانه دار شده به قطر 55-35 میلی متر 
فاصله ردیف و دو بوته از یکدیگر: فاصله ردیف 72 سانتي متر و فاصله بین دو بوته 22 سانتي متر 

میزان کود مورد نیاز: کودهاي فسفات آمونیوم در دو نوبت )50 درصد موقع کاشت و 50 درصد در دوره تشکیل 
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غده(، نیترات آمونیوم در سه نوبت )25 درصد موقع کاشت، 50 درصد در زمان سبز شدن و 25 درصد بالفاصله پس 
از تشکیل غده( و سولفات پتاسیم در یك نوبت )موقع کاشت( براساس آزمون خاک مصرف شود. به منظور افزایش 

مواد آلی خاک بهتر است از کودهای دامی، کمپوست و کود سبز نیز استفاده شود.
تناوب زراعی: عالوه بر غالت )گندم و جو(، از خلر، ماشك و برخی از لگوم های با طول دوره رشد کوتاه و متحمل 

به سرما در تناوب با زراعت سیب زمینی شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته درعرصه:
 برای تولید سیب زمینی بذری برای منطقه، ارقام ساواالن، لوتا، ساتینا، مارکیز و فونتانه کشت شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: خاکپوش هاي پالستیکي برای پیش رس کردن بامیه رقم اهوازي در تاریخ هاي مختلف کاشت و بررسي اقتصادي آن

یافته منتج از پروژه شماره: 87067-03-46-2                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مهرزاد طاووسی                                       رتبه علمي: محقق 

tavoosimehr@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پیش رس کردن محصول، عملکرد بیشتر و با کیفیت بهتر، صرفه جویی در مصرف آب، جلوگیری از رشد و توسعه 
علف های هرز و بهبود وضعیت خاک از مهم ترین مزایای مالچ هاست. هر نوع مالچی دارای معایب و مزایایی است که 
باید با در نظر گرفتن شرایط هر منطقه انتخاب گردد. انواع مالچ ها در مدیریت بهینه زراعي کلیه محصوالت نقش به 
سزایي دارند، از جمله: کاهش دفعات آبیاري، کنترل علف هاي هرز، حفظ رطوبت خاک، افزایش راندمان مصرف آب، 
جلوگیري از سله بستن خاک و در نهایت کاهش ساعت هاي کاري در زمان داشت. باتوجه به اهمیت کشت سبزي و 
صیفي باالخص بامیه در خوزستان و ضرورت مطالعات به زراعي در این خصوص، این تحقیق با در نظر گرفتن تاریخ 

کاشت ها و مالچ هاي متفاوت، زودرسي، عملکرد و اجزاء عملکرد را بررسي کرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
تاریخ کاشت حدود 25بهمن به همراه استفاده از مالچ پالستیکي شفاف براي تولید عملکرد کل و نوبرانه بیشتر در 

مزارع جنوب استان خوزستان 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
از مالچ پالستیکي شفاف  با استفاده  تاریخ کاشت 25بهمن و 5 اسفند هر دو  برتري عملکرد کل در تیمارهاي 
مشخص شد. تیمار »25 بهمن و مالچ شفاف« باالترین عملکرد نوبرانه را تولید  مالچ شفاف سرعت رشد و بالطبع 

زودرسي را افزایش داد و مراحل جوانه زني، رشد، استقرار و میوه دهي در مدت زمان کوتاه تري طي شد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
 

استفاده از مالچ پالستيكی برای پيش رس كردن باميه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: بررسی تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته برعملکرد و اجزاء عملکرد دانه ماش   

یافته منتج از پروژه شماره: 88060-03-71-2                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: رضا سخاوت                                            رتبه علمي: مربی پژوهش 

Reza.sekhavat@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 ماش از جمله محصوال ت مهم در تناوب کشت هاي رایج در مناطق گرمسیري ایران است. جهت دست یابي به 
بیشترین عملکرد دانه، دسترسي به الین هاي برتر و آرایش کاشت مناسب و تعیین بهترین تراکم در ماش از عوامل 
بسیار مهم است. در این آزمایش آرایش کاشت به گونه اي طرح ریزي شده است که بتوان از بذر کارهاي موجود غالت 
براي کشت ماش استفاده کرد و این مسئله باعث جلوگیري از خرید ادوات کاشت اضافي براي کشاورزان مي شود. 
استان خوزستان با وجود اهمیت فراوانی که از نظر کشت ماش به عهده دارد، از داشتن رقم مناسب برخوردار نیست 

و کشاورزان عمدتاً از توده های مختلف ماش جهت کشت استفاده می کنند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 در استان خوزستان و مناطق مشابه جهت کاشت ماش می توان از هر کدام از الین های امید بخش 16-6-1 و 

یا NM-94  با تراکم 150 هزار بوته در هکتار و فاصله ردیف های 50 سانتیمتر استفاده کرد.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
کشت ماش در تراکم  مذکور افزایش عملکرد را در پی خواهد داشت.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: مصرف نیتروژن و فسفر برای بهبود صفات گلدهي و عملکرد بذر رقم پیاز قرمز آذرشهر

یافته منتج از پروژه شماره: 88009-0310-35-2            مدت اجراي پروژه: 1 سال و 2 ماه
مجری مسئول: سید علي موسوي زاده                               رتبه علمي: استادیار پژوهش 

moosavizadeh2003@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به سطح زیر کشت 7 تا 10 هزار هکتار پیاز در استان آذربایجان شرقي براي پاسخ به این نیاز، داشتن 
فن آوري استاندارد تولید عامل مهم براي رسیدن به حداکثر محصول است. کیفیت بذر یکی از اساسی ترین عوامل 
موفقیت در تولید محصول مرغوب پیاز است. با توجه به این که کیفیت بذر پیاز خیلی زود کاهش مي یابد و در مدت 
یك سال قدرت زنده ماندن خود را از دست می دهد. پیاز خوراکی نباتی دوساله است و براي تولید بذر به مدیریت 
صحیح نیاز دارد. در کشور ما پیاز به عنوان نبات یکساله کشت مي شود و بذر با کاشت پیاز تولید مي شود. تقاضا پیاز و 
بذر آن با افزایش جمعیت در حال افزایش است، براي پاسخ به این نیاز ملي، داشتن فن آوري استاندارد تولید بذر عامل 
مهم براي رسیدن به حدکثر محصول است. در میان کاربرد متعادل و به موقع کودهاي معدني همواره نقش اساسي 
در افزایش تولید محصوالت کشاورزي بازي مي کند. بنابراین معرفي بهترین ترکیب کودي براي افزایش عملکرد و 

کیفیت بذر پیاز امري ضروري است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 کاربرد 150 کیلوگرم نیتروژن به همراه 90 کیلوگرم فسفر در هکتار جهت افزایش عملکرد بذر پیار قرمز آذرشهر 

توصیه مي شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
 در مناطقي که بذر پیاز قرمز آذرشهر تولید مي شود کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بیشترین عملکرد 
بذر پیاز در بوته توصیه می شود. این افزایش را می توان به بیشتر شدن قطر چتر و تعداد گل در هر چتر نسبت داد. 

همچنین کاربرد 90 کیلوگرم در هکتارP2O5 بیشترین عملکرد بذر پیاز در بوته و تعداد گل در چتر را داشت. 
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موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: معرفی روش غیرتخریبی تعیین عملکرد ریشه چغندرقند

3 سال و 6 ماه مدت اجراي پروژه:  یافته منتج از پروژه شماره: 0-100-11-02-8101-84-005 
رتبه علمی: استاد پژوهش  مجری مسئول: محمد عبداللهیان نوقابي                              

anoghabi@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
حداکثر  که  چغندرقند  برداشت  مناسب  زمان  تعیین  نتیجه  در  و  چغندرقند  تکنولوژیکي  رسیدگي  تشخیص 
عملکرد کمي و کیفي تولید شود، از عوامل مهم در مدیریت مزرعه و تولید چغندرقند محسوب مي شود. مدیریت 
صحیح مزرعه چغندرقند در مرحله داشت و تشخیص زمان مناسب برداشت محصول مستلزم انجام پایش و ردیابي 
رشد ریشه چغندرقند است. برای برآورد عملکرد ریشه و کیلگیری مزرعه چغندرقند معموالً اقدام به نمونهبرداری   
تخریبی از چند نقطه مزرعه و سپس برآورد عملکرد ریشه میشود. با توجه به اینکه این روش کیلگیری، وقتگیر و    
پر هزینه است، روشی جدید با سرعت باال و دقت قابلقبول جهت تخمین عملکرد ریشه مزرعه چغندرقند به صورت  

      .غیرتخریبی معرفی شده است                                                                                                                  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این روش، چنانچه طی اواخر فصل رشد چغندرقند، قطر بزرگ ریشه چغندرقند )ناحیه گردن که معموالً از سطح 
خاک بیرون می زند( در چندین نقطه مزرعه بهطور تصادفی اندازهگیری شود و میانگین آن ها در جدول )1( قرار داده   
شود، میتوان میانگین وزن تكریشه مزرعه را برآورد کرد. سپس با اندازهگیری متوسط تراکم بوته مزرعه از روی    
فاصله بین ردیف و فاصله بوتهها در روی ردیف، امکان محاسبه عملکرد ریشه چغندرقند در مزرعه برحسب تُن در  

      .هکتار به روش غیرتخریبی فراهم خواهد شد                                                                                                                  

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
در کیل گیری مزارع چغندرقند و تشخیص زمان به حداکثر رسیدن عملکرد ریشه قبل از برداشت با استفاده از 

این رابطه به روش غیرتخریبی، از طریق اندازه گیری بزرگترین قطر ریشه در سطح خاک وجود دارد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

جدول )1( برآورد وزن تک ريشه )اعداد داخل جدول به گرم( از روی اندازه قطر بزرگ ريشه چغندرقند                    

شه
 ری

گ
زر

ر ب
قط

ر( 
ی مت

انت
 س

هم
ا د

 )ت

4567891011121314

0/097160242343463605768953116013911645
0/1102167251354477620785973118214151671
0/2108175260365490636803992120414401698
0/31141822703775046528211013122714641725
0/41201902803885186688391033125014891753
0/51261982904005326848581054127315151781
0/61322073004135467008761075129615401809
0/71392153104255607178951096131915661837
0/81462243214385757349141117134315921865
0/91532333324505907519331138136716181894
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: کشت پاییزه چغندرقند در مناطق شمال شرق کشور

2 سال و 9 ماه مدت اجراي پروژه:   4-43-02-86-026 یافته منتج از پروژه شماره: 
مجری مسئول: مسعود احمدی                               رتبه علمی: استادیار پزوهش 

Ahmadi50_masoud@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشت پاییزه چغندرقند به عنوان یك راهکار براي تولید این محصول در مناطق خشك و نیمه خشك کشور مورد 
توجه است. در این مناطق، وجود تنش هاي رطوبتی و مشکالت تأمین آب عامل عمده ایجاد محدودیت در تولیدات 
کشاورزي است. در این شرایط، کشت پاییزه به دلیل دارا بودن امتیاز رشد گیاه در فصلی از سال که نیاز آبی کمتر 
از فصل تابستان بوده و نزوالت جوي نیز وجود دارد، حائز اهمیت است. مهم ترین عاملی که می توان آن را به عنوان 
شاخصی بارز براي اولویت و برتري کشت پاییزه چغندرقند نسبت به کشت بهاره معرفی کرد، استفاده بهینه از نزوالت 
آسمانی در طول دوره رشد و کارآیی باالي مصرف آب در زراعت چغندرقند پاییزه و کاهش خسارت بیماری ها و 

هزینه های تولید است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در مناطق جنوبی استان  خراسان رضوی نظیر شهرستان بردسکن مناسب ترین تاریخ کاشت و برداشت چغندرقند 
پاییزه  که در آن بیشترین عملکرد قند سفید  تولید می شود، به ترتیب دهم مهر و پانزده خرداد می باشد. برای 
این منظور با توجه به شرایط آب و هوایی و زمستان سرد بهتر است از ارقام مقاوم به بولتینگ مانند گیادا و سوپریما 

استفاده شود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
تولید چغندرقند با کاهش در مصرف آب، استفاده حداکثر از نزوالت جوي، ایجاد پایداري در تولید چغندرقند و 
شکر، تولید خوراک موردنیاز کارخانه های قند، افزایش دوره بهره برداري کارخانه های قند، ایجاد سیستم تناوبي جدید 
در زراعت مناطق گرمسیر استان، کاهش خسارت آفات، بیماري ها و علف های هرز، کاهش استفاده از سموم شیمیایي، 
تهیه بخشي از علوفه موردنیاز دام استان از جمله مزایای کشت پاییزه چغندرقند محسوب می شود. با کاشت ارقام 
مقاوم به بولت سوپریما و گیادا در اول مهر نسبه به 20 مهر عملکرد ریشه و شکر به ترتیب 29 و 16 درصد افزایش 
یافت. اما درصد قند در حدود یك واحد کاهش پیدا کرد. همچنین برداشت در 15 خرداد نسبت به 15 اردیبهشت 
عملکرد ریشه و شکر را به ترتیب 96 و 114 درصد افزایش و درصد قند را در حدود سه واحد افزایش می دهد. 
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بنابراین تاثیر برداشت بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند بیشتر از تاریخ کاشت در این منطقه می باشد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل )1( كشت پاييزه چغندرقند در مناطق شمال شرق كشور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: معرفی ارقام چغندرقند مناسب کشت پاییزه در استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 014-89-02-71-2               مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: حمید شریفی                                       رتبه علمی:  استادیارپژوهش

مجریان:  حمید شریفی، مجید محرم زاده، علی رضا قائمی،مصطفی حسین پور
hoseinpour@sbsi.ir  :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشت پاییزه چغندرقند در خوزستان بیش از نیم قرن سابقه دارد. در طول این دوره، ارقام زیادی مورد بررسی قرار 
گرفته اند. در ابتدا تمام سطح زیرکشت به ارقام مولتی ژرم اختصاص داشت. از اواخر دهه 1370، به تدریج با کاهش 
سطح زیرکشت ارقام مولتی ژرم، ارقام منوژرم جایگزین شد. مهم ترین ویژگی ارقام مناسب کشت پاییزه، مقاومت آن 
به ساقه روی )بولتینگ( است. اگرچه با عملیات زراعی نظیر تاریخ کاشت دیر تا اندازه ای می توان میزان ساقه روی را 
کاهش داد، اما به دلیل پایین بودن درصد قند و مشکالت دیگری که در داشت و برداشت تاریخ کاشت های دیر در 
منطقه وجود دارد، استفاده از آن برای این موضوع مناسب نیست. از این رو، مطمئن ترین راه استفاده از ارقام مقاوم به 

ساقه روی است که البته حائز عملکرد کمی و کیفی مناسب نیز باشند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نظر به اهمیت رقم مناسب چغندرقند در زراعت پاییزه چغندرقند از نظر خصوصیات کمی و کیفی و مقاومت به 
ساقه روی، 14 رقم مندرج در جدول )1( مناسب برای کشت در استان خوزستان هستند. با توجه به اینکه برای تولید 
پایدار این محصول نیاز به ارقام متنوع و از شرکت های تولید کننده متفاوت است، خوشبختانه با انجام این تحقیق 

طیف وسیعی از رقم های مناسب معرفی شد.

جدول )1( ارقام مقاوم به ساقه روی با عملكرد مناسب برای كشت پاييزه چغندرقند در استان خوزستان

عملكردنام رقمرديف
)تن در هكتار(

عيار 
قند

عملكرد شكر
نسبت به شاهد

ساقه 
روی

نام شركت

درصدشكرريشه
Antek109/416/617/11560STRUBEآنتک1

Azaba108/615/616/41470SESVANDERHAVEآزابا2

Vico105/315/316/81440SESVANDERHAVEویکو3

Merak90/814/718/21390STRUBEمراک4
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ادامه جدول
عملكردنام رقمرديف

)تن در هكتار(
عيار 
قند

عملكرد شكر
نسبت به شاهد

ساقه 
روی

نام شركت

درصدشكرريشه
Silveta116/014/014/81320SYNGENTAسیلوتا5

Levante97/314/016/71320SESVANDERHAVEلوانته6

Rasta93/913/115/91230SYNGENTAرستا7

Jaca97/112/715/61200FLORIMOND DESPREZجاکا8

Nexus96/312/415/41170SYNGENTAنکسوس9

Chimene89/711/915/81120FLORIMOND DESPREZچیمنه10

Monatunna75/410/616/11000/1SYNGENTAموناتونا- شاهد

Suprema73/710/216/2960MARIBOسوپریما11

.Giada77/49/815/2930K.W.Sگیادا12

Persia64/19/916/6930SYNGENTAپرشیا13

Spartak137/117/315/31630/3SYNGENTAاسپارتاک14

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
با توجه به اهمیت ساقه روی در زراعت پاییزه چغندرقند در خوزستان، از 14 رقم توصیه شده در این تحقیق، 13 
رقم از نظر ساقه روی مشابه رقم شاهد )موناتونا( بودند و هیچ گونه ساقه روی از خود نشان ندادند. از طرفی، این 14 
رقم به طور میانگین نسبت به رقم موناتونا در حدود 26 درصد عملکرد شکر بیشتری تولید کردند. نکته قابل توجه 
دیگر تولید عملکرد شکر در حدود 17 تن در هکتار در بعضی ارقام بود که نشان دهنده پتانسیل تولید چغندرقند 
پاییزه در استان خوزستان است. حداقل و حداکثر عملکرد شکر به ترتیب 9/8 و 17/3 تن در هکتار بود. بنابراین، با 
انتخاب رقم مناسب و انجام مدیریت صحیح عملیات زراعی می توان عملکردهای باالیی تولید کرد که موجب افزایش 

درآمد کشاورز و کارخانه قند شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان : معرفی ارقام تجارتي چغندرقند مقاوم به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه

یافته منتج از پروژه شماره: 011-89-02-02-0                        مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول:  اباذر رجبی                                                       رتبه علمی: دانشیارپژوهش 

مجریان:  حسنعلی شهبازی، عادل پدرام، محمدعلی جواهری
rajabi@sbsi.ir   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در سال های اخیر، پوسیدگي ریشه و طوقه از بیشتر مناطق چغندرکاري ایران گزارش شده است. نتایج نشان داده 
است که روش های زراعی از جمله تناوب، تاریخ کاشت و غیره برای کنترل این بیماری چندان کارساز نیست و به 
همین دلیل، استفاده از ارقام مقاوم به عنوان بهترین روش برای مبارزه با این بیماری شناخته شده است. در این راستا، 
مواد ژنتیکي دریافتي از مؤسسات بین المللي که به عنوان ارقام مقاوم به بیماري معرفي مي شوند، نسبت به بیماري 

مذکور ارزیابي و از نظر مقاومت گروه بندي مي شوند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این تحقیق، 28 رقم به همراه دو رقم شاهد مقاوم در سال 1389 در شرایط آلودگی طبیعی در مزرعه مورد 
ارزیابي قرار گرفتند. ارزیابي ارقام در دو منطقه آلوده )تربت جام و ارومیه( انجام شد. در تربت جام، ارقام فوتورا و 
نوودورو باالترین عملکرد شکر سفید )7/5 تن در هکتار( را تولید کردند که یك تن باالتر از میانگین ارقام شاهد مقاوم 
بود. ارقام زانوبیا و پانترا اگرچه دارای کمترین شاخص آلودگی به بیماری بودند و نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم 
برتری داشتند اما عملکرد شکر سفید آنها کمتر از ارقام شاهد مقاوم بود. در ارومیه، فقط رقم فوتورا با تولید 7/35 
تن شکر سفید در هکتار نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم برتري نشان داد. در مجموع، فقط رقم فوتورا توانست 
از نظر عملکرد شکر سفید برتري خود نسبت به ارقام شاهد مقاوم در دو منطقه را نشان دهد )جدول 1( و بنابراین، 

این رقم برای کشت در مناطق آلوده به پوسیدگی ریشه قابل توصیه است.

جدول )1( مقايسه ميانگين ارقام از نظر عملكرد، كيفيت و مقاومت به ريزوكتونيا
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نکات:
داده های جدول فوق از اجرای آزمایشات مزرعه ای در دو منطقه آلوده به ریزوکتونیا بدست آمده است.  )1(

برای هر صفت عملکردی یا عیار قند، میانگین ارقام شاهد مقاوم به عنوان مبنا )100 درصد( در نظر گرفته   )2(
شده و داده های هر رقم بصورت درصد از میانگین ارقام شاهد مقاوم  بیان شده است.

در ستون عیار قند، داده های داخل پرانتز نشان دهنده مقدار واقعی عیارقند و داده های خارج از پرانتز نشان   )3(
دهنده عیارقند ارقام نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
اُفت عملکرد و کیفیت چغندرقند جلوگیري  از  کشت رقم فوتورا در مناطق آلوده به پوسیدگی ریشه مي تواند 
کند. این رقم با تولید حداقل یك تن شکر بیشتر نسبت به ارقام مقاوم، دارای سودآوري بیشتر براي کشاورزان است.



442

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان : معرفی ارقام تجارتي چغندرقند مقاوم به ریزومانیا

یافته منتج از پروژه شماره: 012-89-02-02-0                   مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول:  اباذر رجبی                                                       رتبه علمی: دانشیارپژوهش 

مجریان:  جمشید سلطانی، سعید دارابی، عادل پدرام
rajabi@sbsi.ir   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماری ریزومانیا یکی از مهم ترین بیماری های چغندرقند محسوب می شود و در حال حاضر، در بیشتر مناطق 
چغندرکاری ایران از جمله استان های خراسان، فارس و آذربایجان غربی این بیماری شیوع پیدا کرده است. این بیماری 
خسارت شدیدی به محصول چغندرقند وارد می آورد و به دلیل کاهش شدید محصول به صورت عامل محدودکننده 
کشت چغندرقند و به تبع آن صنعت قند درآمده است. این بیماری عالوه بر کاهش شدید وزن ریشه موجب کاهش 
عیار قند نیز می شود. نتایج نشان داده است که روش های زراعی از جمله تناوب، تاریخ کاشت و غیره برای کنترل 
این بیماری چندان کارساز نیست و به همین دلیل استفاده از ارقام مقاوم به عنوان بهترین روش برای مبارزه با این 
بیماری شناخته شده است. در این راستا، مواد ژنتیکي دریافتي از مؤسسات بین المللي که به عنوان ارقام مقاوم به 
بیماري معرفي مي شوند، نسبت به بیماري مذکور ارزیابي و از نظر مقاومت گروه بندي و در صورت دارا بودن مقاومت 

به بیماری و عملکرد مناسب، به زارعین معرفی می شوند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این تحقیق، 54 رقم خارجی به همراه دو رقم شاهد مقاوم در سال 1389 در شرایط آلودگی طبیعی در مزرعه 
مورد ارزیابي قرار گرفتند. ارزیابي ها در سه منطقه آلوده )مشهد، زرقان و نقده( انجام شد. عالوه بر ارزیابي مقاومت، 
صفات کمی و کیفی نیز پس از برداشت آزمایش ها اندازه گیری شد. در مجموع سه منطقه، ارقام ساکارا، قزیرا، فوتورا 
و تورله به ترتیب با عملکرد شکر سفید 10/45، 11/45، 11/80 و 11/20 تن در هکتار نسبت به میانگین ارقام شاهد 
مقاوم برتري نسبي نشان دادند و از بیشترین مقاومت به بیماري نیز برخوردار بودند. بنابراین، این ارقام برای کشت 

در مناطق آلوده به بیماری ریزومانیا قابل توصیه هستند )جدول 1(.
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جدول )1( مقايسه ميانگين ارقام از نظر عملكرد، كيفيت و مقاومت به ريزومانيا

نکات:
)4( داده های جدول فوق از اجرای آزمایش های مزرعه ای در سه منطقه آلوده به ریزومانیا به دست آمده است.

)5( برای هر صفت عملکردی یا عیار قند، میانگین ارقام شاهد مقاوم به عنوان مبنا )100 درصد( در نظر گرفته 
شده و داده های هر رقم به صورت درصد از میانگین ارقام شاهد مقاوم بیان شده است.

)6( در ستون عیار قند، داده های داخل پرانتز نشان دهنده مقدار واقعی عیارقند و داده های خارج از پرانتز 
نشان دهنده عیارقند ارقام نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کشت ارقام ساکارا، قزیرا، فوتورا و تورله در مناطق آلوده به ریزومانیا مي تواند از اُفت عملکرد و کیفیت چغندرقند 
جلوگیري کند. این ارقام در حدود یك تن عملکرد شکر بیشتری نسبت به ارقام شاهد تولید می کنند و بنابراین، کشت 

آنها می تواند سودآوري بیشتری براي کشاورزان به دنبال داشته باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان :معرفی ارقام تجارتي چغندرقند مقاوم به نماتد سیستی

یافته منتج از پروژه شماره: 016-89-02-43-02                  مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: جمشید سلطانی ایدلیکی                               رتبه علمی: مربی پژوهش  

Soltani_jam@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نماتد سیستي چغندرقند، به عنوان یکی از آفات مهم تولید چغندرقند باعث کاهش 25درصدی عملکرد چغندرقند 
مناطق  در  داخلی  قرنطینه ای  مسایل  رعایت  عدم  به دلیل  نماتد  این  گسترش  دامنه   .)2 و   1 )شکل های  می شود 
مناطقي  اغلب  در  مي شوند.  آلوده  نماتد  این  به  مناطق جدیدي  هرساله  و  است  افزایش  به  رو  کشور  چغندرکاري 
که سابقه کشت چغندرقند دارند، این نماتد مسئله ساز بوده و عملکرد چغندرقند را به طور قابل مالحظه ای کاهش 
مي دهد. براي مبارزه با این بیماری، روش هایی از جمله تناوب با غالت، ضدعفوني خاک با نماتدکش ها، آفتاب دهي 
خاک در سطوح کوچك، استفاده از گیاهان تله مقاوم )تربچه روغنی( توصیه می شود. استفاده از ارقام مقاوم به نماتد 

در کنترل این بیماري، یکي از ساده ترین و در عین حال کاربردی ترین روش هاي مبارزه محسوب می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
و   Cactus ارقام  کشت  خراسان،  استان  سیستی  نماتد  به  آلوده  مزارع  در  تحقیق،  این  یافته های  اساس  بر 
Saccara به ترتیب با تولید 9/01 و 8/73 تن شکر سفید در هکتار به ترتیب معادل 13 و 10 درصد نسبت به رقم 

شاهد، محصول بیشتری تولید کردند )جدول 1(. 

جدول )1( مقايسه ميانگين ارقام از نظر عملكرد، كيفيت و مقاومت به نماتد سيستی چغندرقند

رقم
درصد عملكرد شكر خالصعملكرد ريشه

قند 
درصد 
نام شركتآلودگی تن در 

هكتار
درصد از 

شاهد
تن در 
هكتار

درصد از 
شاهد

)SN 215(cactus50/621119/0111320/121/6SesVanderhave

)7K03 (saccara44/35978/7311022/271/5KWS

45/901007/9910020/081/20ميانگين ارقام شاهد
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
موجب  هکتار(  در  تن   0/74( ساکارا  و  هکتار(  در  تن   1/02( کاکتوس  رقم  دو  کاشت  از  ناشی  تولید  افزایش 

سودمندی بیشتر کشت چغندرقند در مناطق آلوده به نماتد سیستی چغندرقند می شود.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

شكل )1( خسارت نماتد روي اندام هاي رويشي چغندرقند

شكل )2( خسارت نماتد روي ريشه ارقام حساس )راست( و مقاوم )چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان :کنترل بیماری پوسیدگی ریشه چغندرقند با کاربرد قارچ کش

یافته منتج از پروژه شماره: 017-87-02-43-0                 مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: جمشید سلطانی ایدلیکی                             رتبه علمی: مربی پژوهش

جمشید سلطانی، کیوان فتوحی، محمدعلی جواهري   مجریان: 
Soltani_jam@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
و کیفیت  عوامل مهمي هستند که کمیت  از  به چغندرقند حمله می کنند  مراحل رشد،  بیماري هایي که طي 
محصول را تحت تأثیر قرار مي دهند. روش های متعددی جهت کنترل این عوامل توسط محققین توصیه شده است. 
استفاده از سموم تدخیني )Fumigation( موجب کاهش صدمات ناشي از این گونه عوامل مي شود اما استفاده از آنها 
غیرمنطقي و بسیار گران است. روش دیگر براي مدیریت بیماري هاي خاک زاد، مقاومت ژنتیکي است. استفاده از این 
روش نیز داراي محدودیت هاي بسیاري است. اصالح براي مقاومت به بیمارگرهایی همچون فوزاریوم، ریزوکتونیا و ... 
به واسطه چندژنی بودن صفت مقاومت مشکل است. این موضوع شانس به دست آوردن ارقام با مقاومت باال را کاهش 
مي دهد. از این موضوع گذشته این بیمارگرها در مزرعه اغلب با هم یافت مي شوند. یافتن رقمي با مقاومت به همه 
این عوامل کاري سخت و مشکل است ولي غیرممکن نیست. در این پروژه سعي بر این بود که بتوان با بهره گیری از 

سموم مجاز، برخي از بیماري هاي شایع ریشه و طوقه چغندرقند را کنترل کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
تأثیر  عدم  از  حاکی  آذربایجان غربی  و  کرمان  خراسان،  منطقه  سه  در  چغندرقند  قند  و  ریشه  عملکرد  نتایج 
قارچ کش ها در مقایسه با تیمار شاهد بود. اختالف بیشترین عملکرد ریشه )با کاربرد قارچ کش فلینت( بـا کمترین آن 
)با کاربرد قارچ کش متاالکسیل+مانکوزب( تنها سـه تـن در هکتـار برآورد شد که این مقدار افزایش عملکرد در قیاس 
با هزینه ی استفاده از سموم قارچ کش و آلودگی زیست محیطی ناشی از آن، قابل اغماض است. از سوی دیگر، میانگین 

کاهش درصد پوسیدگی ریشه چغندرقند توسط قارچ کش ها و روش استفاده از آنها، تفاوتی نشان نداد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
با توجه به اینکه استفاده از قارچکش ها تأثیر چندانی روي افزایش عملکرد و یا کاهش میزان پوسیدگی ریشه 
چغندرقند نداشـت، استفاده از این گونه قارچ کش ها توصیه نمی شود. بهتر است به جاي استفاده از این قارچ کش ها 
از جملـه رعایـت  از روش هاي مـدیریتی  تلفیقـی  آلـودگی هـاي زیسـت محیطی،  ایجـاد  و  تقبل هزینـه گـزاف  و 
مسـائل بـه زراعـی، بهداشـتی و قرنطینـه اي در جلوگیري از خسارت عوامل بیماری زا استفاده شود. هم چنین باید از 

کشت ارقام حساس اجتناب شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان : کاشت ردیفی چغندرقند در اراضی کوچك

یافته منتج از پروژه شماره: 025-85-02-11-100-0                مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول:  ولي اله یوسف آبادي                                              رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجری: محمدعلی جواهری
yousefabadi@sbsi.ir   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نظام خرده مالکی حاکم بر بخش هایی از حوزه های چغندرکاری کشور که امکان تردد ماشین آالت و ادوات مکانیزه 
در آن ها وجود ندارد، کشت سنتی چغندرقند را باعث شده است. در سیستم های کشت سنتی و دستپاش چغندرقند، 
عالوه بر مصرف مقدار بیشتر نهاده ها از جمله بذر، کود، آب و علفکش های مختلف و همچنین هزینه های کارگری 
مربوط به انجام عملیات مزرعه ای ـ به ویژه در مراحل وجین، تنك و برداشت محصول ـ عملکرد محصول نیز به دلیل 
عدم یکنواختی در سطح سبز مزرعه و تراکم پایین و بسیار نامناسب بوته در واحد سطح کاهش می یابد. بنابراین، در 
سیستم کشت سنتی چغندرقند، از طرفی هزینه های تولید محصول نسبت به کشت مکانیزه و ردیفی بیشتر و از طرف 
دیگر درآمد حاصل پایین تر است. به عبارتی در کشت سنتی چغندرقند، میزان بهره وری از نهاده ها و کارآیی مصرف 

انرژی نسبت به کشت ردیفی به شدت کاهش می یابد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در مزارع کوچك برای انجام کشت ردیفی و همچنین تسهیل در انجام عملیات مختلف داشت و برداشت محصول، 
استفاده از بذرکاردستی یك ردیفه )Plant jonier( )شکل 1الف( عالوه بر ایجاد تراکم مناسب و پوشش یکنواخت 
در سطح مزرعه و افزایش حدود 20درصدی عملکرد محصول، هزینه های عملیات داشت و برداشت مزرعه را نیز 25 
درصد کاهش می دهد. استفاده از این دستگاه برای کاشت بذر در اراضی کوچك در مقایسه با کشت سنتی بذر در 
این مزارع عالوه بر مزایای ذکر شده سرعت انجام عملیات داشت و برداشت محصول را نیز افزایش و از حجم تراکم 

کاری کشاورزان خرده مالك می کاهد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
کشت  عمق  مزرعه،  در سطح  بذر  نایکنواخت  پخش  به دالیل  چغندرقند  دستپاش  و  سنتی  کشت  سیستم  در 
نایکنواخت بذر، استفاده از روش آبیاری غرقابی و تشکیل سله به ویژه در خاک هایی با بافت سنگین، احتمال بروز 
بدسبزی و ایجاد پوشش نایکنواخت در سطح مزرعه بسیار زیاد است. بنابراین، کشاورزان بر حسب تجربه در چنین 
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مزارعی برای جلوگیری از بروز مشکل بدسبزی و رسیدن به تراکم قابل قبول یا از بذرهای چند جوانه و به مقدار زیاد 
استفاده می کنند و یا در صورت استفاده از بذر تك جوانه به ناچار مقدار بذر را دو تا چند برابر بیشتر از حد معمول 
مصرف می کنند که در هر دو صورت، هزینه های مربوط به بذر و تنك مزرعه به شدت افزایش می یابد. بنابراین در 
اراضی خرد و کوچك با استفاده از بذرکاردستی یك ردیفه می توان کشت چغندرقند را به صورت ردیفی و با فاصله 
ردیف های دلخواه انجام و عالوه بر کاهش حدود 70-50 درصدی مقدار بذر و کاهش حدود 50 درصدی هزینه های 

تنك و وجین مزرعه، عملکرد محصول را حدود 20 درصد افزایش داد.

عکس/عکس های  شاخص از یافته:

 در اراضی كوچک كه امكان مانور تراكتور وجود ندارد می توان از بذركار دستی يک رديفه )الف(
 و وجين كن دستی يک رديفه )ب( استفاده كرد.

الف

ب
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موسسه تحقیقات برنج کشور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان : مناسبترین زمان کاشت، مقدار بذر و فاصله کشت گیاه باقال پس از برداشت برنج در گیالن

یافته منتج از پروژه شماره:  88063-04-04 -2                   مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محمد ربیعی                                             رتبه علمي: محقق

M.Rabiee@areo.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بهره برداري بهینه ار اراضي شالیزاري  پس از برداشت برنج ، با توجه به سطح زیرکشت آن در استان گیالن 
)230/000 هکتار( گامي مهم در جهت افزایش  تولید محصوالت کشاورزي و  بازدهي بیشتر از این اراضي مي باشد. 
یکی از فاکتورهای مؤثر در افزایش تولیدات کشاورزی  عوامل به  زراعی مانند تاریخ کشت، فاصله کاشت و میزان بذر 
است. لذا تعیین تاریخ کاشت، فاصله کاشت و میزان بذر مناسب مي تواند نقش مؤثري در افزایش عملکرد و توسعه 
سطح زیر کشت باقال در اراضي شالیزاري ایفا نماید. با توجه به اهمیت گیاه باقال به جهت دارا بودن بودن میزان 23/4 
درصد پروتئین و عملکرد اقتصادي باال و سودآوری آن برای کشاورزان انتقال نتایج تحقیقات به زراعی می تواند نقش 

مهمی در ترویج و توسعه کشت این گیاه داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بعد از برداشت برنج عملیات شخم حداقل با استفاده از روتیواتور طي دو مرحله در عمق 15-10 سانتي متر انجام 
گیرد. میزان 100 کیلوگرم در هکتار اوره، 150 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم و 150 کیلوگرم در هکتار سولفات 
پتاسیم به مزرعه داده شده و  سپس عملیات دیسك زدن  صورت  پذیرد. باقال قادر به تحمل شراط ماندابی نبوده 
و از این رو جهت خروج آب اضافی از زمین با توجه به بافت خاک، وسعت مزرعه، شیب اراضی و شدت بارندگی 
زهکش هایي به عمق 40-30 سانتي متر و به عرض 40-35 سانتي متر احداث گردد. pH  مناسب خاک برای کشت 
باقال 6 تا 7 می باشد. کاشت بذور در تاریخ های اواخر مهر تا اواسط آبان و در عمق 7-5 سانتي متر با رقم برکت  
صورت پذیرد. فواصل بین ردیفهای کاشت 30 تا 40 سانتیمتر و روی ردیف 15 تا 25 سانتیمتر انتخاب گردد. میزان 
بذر 100 تا 150 کیلوگرم  جهت حصول عملکرد باقال مناسب می باشد. میزان 50 کیلوگرم در هکتار کود اوره نیز 

به صورت سرک در مرحله ساقه رفتن به گیاه داده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
میانگین  با  به ترتیب  را  دانه  تر وخشك  عملکرد غالف  بیشترین  مهر  تاریخ کشت 25  کاشت،  هاي  تاریخ  بین 
33645 و7310 کیلوگرم در هکتار به خود اختصاص داد و به عنوان بهترین تاریخ کاشت باقال در اراضي شالیزاري 
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قابل توصیه می باشد.
با توجه به عدم تفاوت قابل مالحظه بین عملکرد دانه و غالف در فواصل 30 و 40 سانتی متر هر دو فاصله کشت 

برای کشت در اراضی شالیزاری مناسب بوده و قابل توصیه مي باشند.
به کارگیري میزان بذر 150 کیلوگرم در هکتار به دلیل افزایش تراکم بوته و بیشتر بودن عملکرد دانه و غالف، 
توصیه مي گردد. نتایج حاصل از این آزمایش بیانگر آن است که کشت باقال در تاریخ کاشت زودتر)مهر ماه(، فواصل 
کشت باریکتر )30 و 40 سانتي متر( و تراکم کاشت بیشتر )150 کیلوگرم در هکتار( به دلیل افزایش عملکرد غالف 
و دانه  و در نتیجه افزایش سودآوری بیشتر برای کشاورزان به عنوان یك گیاه سود آور و اقتصادی قابل توصیه در 

شالیزارهاي استان گیالن مي باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

بازديد ترويجی كشاورزان پيشرو از پروژه تحقيقاتی باقال پس از برداشت برنج در شاليزار

كشت باقال در تاريخ كاشت 25 مهر با فاصله كشت 30 سانتی متر و ميزان بذر 150 كيلوگرم در هكتار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان :مناسب ترین فاصله کشت، میزان بذر و ارقام لوبیا جهت کشت در شالیزارهای استان گیالن

یافته منتج از پروژه شماره:  88064-04-04-2-2                         مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: محمد ربیعی                                                      رتبه علمي: محقق

M.Rabiee@areo.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با تعیین محصوالت قابل زراعت به عنوان کشت دوم  در اراضي شالیزاري مي توان ضمن افزایش سطح زیر کشت 
و افزایش درآمد و بهره وري براي کشاورزان به پایداري تولید برنج در این اراضي نیز کمك نمود. از آنجا که لوبیا یکی 
از مهم ترین حبوبات است و با داشتن درصد باالیی از پروتئین، منبع مهمی از پروتئین های گیاهی در تغذیه انسان 
به شمار می رود،  مي توان با  شناخت عوامل به زراعی مناسب در زراعت لوبیا  همچون تعیین فاصله کاشت، میزان 
بذر مصرفی و انتخاب ارقام مناسب،  گام مهمی در راستاي  افزایش تولید و عملکرد  و سطح زیر کشت آن برداشت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بعد از برداشت برنج عملیات شخم حداقل با استفاده از روتیواتور طي دو مرحله در عمق 15-10 سانتي متر انجام 
شود. هم زمان با آماده سازی زمین میزان 40 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره، 70 کیلوگرم فسفر 
از منبع  از منبع سوپر فسفات تریپل یا فسفات آمونیوم و 75 کیلوگرم پتاسیم خالص در هکتار  خالص در هکتار 
سولفات پتاسیم به مزرعه داده شود و سپس توسط روتیواتور و یا دیسك با خاک مخلوط گردد. جهت خروج آب 
اضافی از زمین با توجه به بافت خاک، وسعت مزرعه، شیب اراضی و شدت بارندگی زهکش هایي به عمق 30-40 
سانتي متر و به عرض 40-35 سانتي متر احداث گردد. پس از تسطیح زمین کاشت بذور در عمق 5-4 سانتي متر 
صورت پذیرد. میزان 30 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن نیز به صورت سرک در مرحله ساقه رفتن به مزرعه داده 
شود.تاریخ کاشت لوبیا از اواسط مرداد تا دهه اول شهریور می باشد. بایستی توجه نمود که تاریخ کاشت دیرتر از 
اواسط شهریور ریسك خطر سرمازدگی و از بین رفتن محصول را باعث می گردد و در بسیاری از مواقع کشاورزانی 
که لوبیا را با تاخیر کشت می کنند در اثر سرما و یخ زدگی قسمت اعظم و یا گاها تمام محصول آنها از بین می رود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
بین فواصل کشت، فاصله ردیف 20 سانتی متر با میانگین عملکرد 2018 کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر فواصل 
کشت از برتری قابل مالحظه ای برخوردار بود. در خصوص میزان بذر نیز، میزان بذر 110 کیلو گرم در هکتار به 
دلیل باال بودن تراکم بوته ، تعداد غالف در واحد سطح و تعداد دانه در واحد سطح که سبب عملکرد بیشتر غالف 
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گردیده برای کشت لوبیا در اراضی شالیزاری قابل توصیه مي باشد. بین ارقام لوبیا نیز، رقم خالدار باقالي گرم، به 
دلیل افزایش عملکرد غالف و دارا بودن فاکتور زودرسی نسبت به سایر ارقام دارای برتری می باشد، از این رو کشت 
این رقم خصوصا در کشت های تاخیری توصیه مي گردد. نتایج حاصل از آزمایش بیانگر نشان داد که کشت رقم 
خالدار باقالي گرم در فاصله ردیف 20 سانتیمتر و میزان بذر 110 کیلوگرم در هکتار با میزان عملکرد  2860 کیلو 
گرم در هکتار منجر به افزایش عملکرد لوبیا و در نتیجه سودآوری اقتصادی برای کشاورزان گردیده و جهت کشت 

لوبیا در منطقه گیالن توصیه می گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

كشت لوبيا پس از برداشت برنج در شاليزار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: کاربرد قارچ کش زیستي تریکودرمین و مقادیر مختلف بذر برای بهبود عملکرد و اجزاء  عملکرد سه رقم برنج به روش 

خشکه کاري در خوزستان 
یافته منتج از پروژه شماره:  89025-04-46-4                               مدت اجرای پروژه: 1 سال

مجری مسئول: عبدالعلی گیالنی                                                     رتبه علمی: استادیار پژوهش 
gilani.abdolali@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تلفات زیاد بذر، نایکنواختي در سطح  سبز مزرعه و تراکم  بوته، کاهش بازده نهاده هاي کشاورزي، صعوبت کاري 
و در نهایت کاهش عملکرد و کیفیت بذر از جمله مسائل مربوط به روش کشت مستقیم رایج منطقه مي باشند. در 
این راستا استفاده از روش خشکه کاري به جهت سهولت در انجام کار، به حداقل رساندن عملیات خاک ورزي، کاهش 
میزان بذر و آب  مصرفي در ارقام برنج استان، به عنوان یك راهکار جدید و جایگزین شیوه رایج مطرح مي باشد. این 
پژوهش با هدف افزایش در سرعت جوانه زني و خروج بذر از خاک و ظهور و استقرار گیاهچه هایي با بنیه باال و ایجاد 
پوشش سریع و تراکم بوته مناسب جهت افزایش قدرت رقابت گیاه برنج با علف هاي هرز از طریق کاربرد مقدار مناسب 

از ماده تریکودرمین و بذر طراحي گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به وقوع تنش آبي درطی انجام آزمایش نتایج بدست آمده براي شرایط آبي مطلوب قابل توصیه نمي 
باشد. اگر چه استفاده مقادیري از ماده بیولوژیك تریکودرمین به جهت اثرات مثبت آنها در کیفیت خاک مي تواند 

قابل توصیه باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج مربوط به عملکرد دانه نشان داد که به جز معني دار بودن،  اثر متقابل رقم و مقدار بذر، در سایر موارد تفاوتي 
از نظر آماري مشاهده نشد. با افزایش 100 درصدي در میزان بذر مصرفي از 40 به 80 کیلوگرم در هکتار تعداد 
گیاهچه با افزایش 44 درصدي از 154 به 222 بوته در واحد سطح رسید. مصرف تریکودرمین با غلظت )6%( ضمن 

افزایش در تعداد بوته در واحد سطح و درصد سبز مزرعه فضاي بین بوته اي را کاهش داد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: بهترین  تقسیط کود اوره و تعداد بوته در کپه برای ارقام بومی و اصالح شده 

یافته منتج از پروژه شماره:. 84011-8401-11-130000-100-0     مدت اجراي پروژه:  3 سال
مجری مسئول: مرتضی نصیری                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش

 m_nasiri1@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
     یکی از عوامل دستیابی به  پتانسیل تولید در ارقام برنج تعیین فاکتورهای مناسب زراعی می باشد. مقدار و زمان 
از فاکتورهای زراعی موثر در زراعت برنج   اوره و همچنین تعداد بوته در کپه در زمان نشاکاری یکی  مصرف کود 
می باشد. مصرف بیش از حد کود اوره در اراضی شالیزار و یا زمان مناسب مصرف آن منجر به تلفات زیاد این کود و 
همچنین عدم دستیابی به پتانسیل تولید  می گردد. ویژگی گیاهچه های رشد یافته در خزانه و تعداد نشا در کپه در 
مرحله نشاکاری یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در عملکر برنج می باشد. در صورت رعایت فاکتور های بهزرعی میزان 
تولید در واحد سطح افزایش یافته و درآمد اقتصادی کشاورز افزایش مییابد. تعدا بوته در کپه و مصرف مناسب و به 
موقع کود اوره در اراضی شالیزار با تاثیر برصفات موفولوژی مانند تعداد پنجه، درصد دانه سالم و وزن هزار دانه بر 

میزان تولید برنج در واحد سطح تاثیر می گذارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 برای کاربرد این یافته ابتدا زمین خزانه آماده و  بذرها بعد از ضدعفونی و جوانه زنی در خزانه بذرپاشی می-گردد. 
زمین زراعی به مساحت پنج هزار مترمربع  کامال شخم  خورده و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش تحقیقاتی 50 
درصد کود اوره همراه با 100 درصد کود سوپر فسفات تریپل و 50 درصد کود سولفات پتاسیم در زمین مورد نظر 
ریخته و سپس نشاکاری با تعداد 3 نشا در هر کپه انجام می گیرد. مرحله دوم کاربرد کود اوره  به مقدار 25 درصد از 
مقدار کل اوره توصیه شده در اواسط پنجه زنی  هر رقم بر اساس طول دوره رشد رویش استفاده می شود. این مرحله 
برای ارقامی با طول دوره رشد 90 روز مانند  حدود 15 روز بعد از نشا و در ارقام با طول دوره رشد حدود 100 روز 
مانند رقم شفق 25 روز بعد از نشا می باشد. مرحله سوم مصرف کود اوره در مرحله تشکیل خوشه اولیه که برای 
ارقامی با طول دوره رشد 90 روز حدود 35 روز و برای ارقامی با طول دوره رشد 100 روز )از نشاکاری تا برداشت( 
حدود 45 روز بعد از نشاکاری است، انجام می گیرد. همزمان با کاربرد مرحله سوم کود اوره 50 درصد باقیمانده کود 

سولفات یا کلرو پتاسیم در این مرحله استفاده می شود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
نتایج حاصل از این تحقیقات نشان داده که باالترین میانگین عملکرد برای ارقام مورد مطالعه با 6170 کیلوگرم 
در هکتار مربوط به تقسیط نوع اول )50 درصد،25 درصد و 25 درصد ( یعنی 50 درصد پایه، 25 درصد اواسط 
پنجه زنی و 25 درصد مرحله تشکیل خوشه اولیه بوده است. مزایای استفاده از این روش افزایش کارایی کود اوره در 

اراضی شالیزار و همچنین افزایش تولید برنج در واحد سطح می باشد.  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان:  درجه حرارت بحرانی در مراحل مختلف رشد گیاه برنج

یافته منتج از پروژه شماره:  88049-04-04-4                  مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: الهیار فالح                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش

;afallah@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
)Oryza(می باشد و گیاهی  اوریزا   )Gramineae( و جنس  تیره غالت  از گیاهان مهم  )Oryza sativa( یکی  برنج 
است یك ساله و علفی که جزء گیاهان حساس به سرما طبقه بندی می شود. بررسي هاي 30 ساله در کشور کره 
جنوبي نشان داده است که دماي بحراني هوا ارقام متداول برنج در کشور کره )تیپ ژاپونیکا( در مرحله جوانه زني 
10، گیاهچه اي 13، رشد رویشي 15، زایشي 17، خوشه دهي 17 و رسیدن دانه 14 درجه سلسیوس مي باشد. عمده 
خسارت سرما در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای اتفاق می افتد ولی در بعضی مواقع کاهش دما در شمال کشور و در 
مناطق مرتفع که برنج کشت می شود نیز مشاهده شده است. آمار موجود نشان مي دهد که خطر سرما همواره همراه 
زراعت برنج در بخش عمده شالیزارهاي کشور وجود دارد و هر زمان ممکن است که این تنش خسارت جبران ناپذیري 
به این محصول مهم وارد نماید. اطالعات موجود نشان مي دهد که همه ساله بین 20 تا 50 درصد شالیزارهاي کشور 

با این معضل رو به رو هستند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:

مراحل رشدي 
گياه برنج

درجه حرارت 
 ) 

C
o(بحرانی

عالئم خسارت

10جوانه زني
کاهش درصد و سرعت جوانه زني، تأخیر در جوانه زني، قهوه اي شدن نوک ریشه چه در خزانه، دمای کمتر از 5 
درجه، 100 خزانه از بین خواهد رفت، دمای 8 درجه سلسیوس میزان خسارت تا 50 درصد برآورد شد. حداقل 

48 ساعت باید دمای محیط در محدوده گفنه شده باشد.

13گياهچه اي

کاهش رشد گیاچه، تغییر رنگ برگ )یکدست زرد شدن، ارغواني شدن قاعده گیاهچه و سوختگي نوک برگ(، 
پوسیدگي گیاهچه، تأخیر در تاریخ نشاکاري، از بین رفتن گیاهچه پس از برداشت پوشش پالستیکي. دمای 

زیر ده درجه سلسیوس، 100 درصد گیاهچه از بین خواهد رفت. دمای بین ده تا 13 درجه سلسیوس بسته به 
رقم و شرایط خاک، میزان خسارت تا 50 درصد مشاهده شد.

15رويشي
تأخیر در تاریخ نشاکاري، تأخیر در استقرار نشاء در مزرعه، کاهش ریشه دهي نشاء، تغییر رنگ برگ ها، کاهش 

ارتفاع بوته و تعداد پنجه، تأخیر در فنولوژي گیاه، فرضا در دمای 13 درجه سلسیوس در مقایسه با دمای 16 
درجه سلسیوس، میزان کاهش اجزای رشد رویشی بین 20 تا 50 درصد مشاهده شد.
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ادامه جدول
مراحل رشدي 

گياه برنج
درجه حرارت 
 ) 

C
o(بحرانی

عالئم خسارت

تشكيل جوانه 
17اوليه خوشه

تأخیر درتشکیل خوشه جوان، کاهش اندازه خوشه و تعداد سنبله چه و تغییر شکل خوشه، کاهش تعداد 
سنبله چه، عدم ظهور خوشه و افزایش بیماري لکه قهوه اي. در مقایسه با دمای 25 تا 30 درجه سلسیوس، 

کاهش قابل محسوسی مشاهده شد.

خوشه دهي 
17وگلدهي

تأخیر درخوشه دهي وگلدهي، عدم تلقیح ناشي از عدم پاره شدن دیواره بساک، عدم ظهور کامل خوشه و در 
نتیجه عدم گرده افشانی و تلقیح و تغییر حالت نوک خوشه و سفید شدن آن. دمای مطلوب گلدهی بسته به 
رقم برنج 25 تا 32 درجه سلسیوس هست و کاهش آن، بتدریج کاهش خواهد یافت و در دمای 17 درجه 

سلسیوس حداقل 50 درصد عدم تلقیح اتفاق خواهد افتاد.

15رسيدن
کاهش رشد ناشي ازمراحل قبلي و درنتیجه عدم رسیدن کامل، نرسیدن فیزیولوژیکي بذر، تغییر رنگ شلتوک 

و پیر شدن زودتر از موعد برگ ها. تاخیر در رسیدن برنج را در کشت مجدد ان در مقایسه با کشت اول در 
شمال ایران، قابل مشاهده هست.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
تعیین میزان خسارت ناشی از سرما توسط کارشناسان صندوق بیمه محصوالت کشاورزی.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تغيير حالت نوك خوشه به صورت سفيدشدگي در اثر وقوع تنش سرما

تأخير در رسيدگی به علت آبياری با آب سرد
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان:  اثرات باقي مانده مصرف طوالني مدت  کود فسفره بر حاصلخیزي خاک شالیزار

یافته منتج از پروژه شماره:     84017-000-14-000-13-012-2      مدت اجراي پروژه:   5  سال
مجری مسئول: حسن شکری واحد                                                  رتبه علمي: مربی پژوهش 

shokri_v@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
    شرایط حاکم بر کشت و کار اراضي شالیزاري به گونه اي است که هرساله و بطور مستمر زمین مزروعي تحت کشت 
گیاه  برنج  بوده و مقادیر متفاوتي از انواع کودهاي شیمیایي جهت تامین نیازهاي تغذیه اي آن بکار مي رود. ماهیت و 
روند فعالیت این کودها در خاک متفاوت بوده، بطوریکه برخي مانند نیتروژن داراي قدرت انحالل، جذب و شستشوي 
سریع بوده و امکان تجمع وذخیره سازي آن بسیار اندک مي باشد درحالیکه ترکیبات فسفره داراي تحرک ناچیز درخاک 
بوده و مقادیري از آن نیز که به مصرف گیاه نمي رسد به طریق مختلف در خاک ذخیره مي گردد. ادامه این روند در 
طوالني مدت مي تواند در مقدار کود مصرفي تاثیرگذار باشد، بطوریکه در شرایطي خاص ممکن است نیاز به  مصرف 
کودشیمیایي درطي سالیان متمادي که ازنهاده هاي مهم درتولید اقتصادي مي باشد تغییرنماید، لذا تعیین اینکه باتوجه 
به تغییرات بوجود آمده در خواص خاک تاچه مدت استفاده از یك کود مناسب و درچه زماني نیاز به کاهش یا افزایش 
ازضروریات  مختلف  سالهاي  درطي  آن  نسبت  مناسب  برآورد  و همچنین  داشت  وجود خواهد  آن  مورد  یا چند  یك 
مي باشد. مشاهدات نشان مي دهدکه مدیریت فسفر باید بعنوان سرمایه گذاري بلند مدت در حاصلخیزي خاک مطرح 
باشد زیرا اثرات باقي مانده مصرف فسفر بمدت چندسال در خاک ممکن است پایدار باشد و لذا مدیریت این عنصر باید 
بر تدارک و ابقاء سطح فسفر قابل دسترس خاک به میزان کافي در طول دوره رشد مورد تاکید باشد. این آزمایش با 
هدف بررسي اثرات باقي مانده مصرف طوالني مدت کود فسفره بر حاصلخیزي خاک شالیزار و تولید پایدار برنج اجرا شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در شرایط مشابه با موقعیت مکاني اجراي آزمایش، در اراضی شالیزاری با نیاز60 کیلوگرم P2O5 در هکتار معادل 
128 کیلوگرم در هکتار  سوپر فسفات تریپل یا بیشتر، با هر دو سال مصرف می توان یکسال کاربرد این کود را قطع کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
- کاهش مصرف کود

- کاهش آلودگی محیط
- کاهش هزینه تولید
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان:  وارد کردن بقایای گیاهی برنج در شالیزار به منظورافزایش مواد آلی خاک

یافته منتج از پروژه شماره: 85012-000-13-000-13-012-2           مدت اجراي پروژه:  5 سال
مجری مسئول: مسعود کاوسی                                                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

masoud_kavoosi2@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کاه حاصل از خرمنکوبي و بقایاي گیاهي باقي مانده در مزرعه منبع عظیمي از مواد آلي است که نحوه مدیریت 
آن مي تواند تاثیر قابل مالحظه اي در کیفیت حاصلخیزي خاک و عملکرد برنج در آن مزرعه داشته باشد. کاه برنج 
یك منبع آلي است  که به منظورهاي مختلف از جمله به عنوان مواد مالچي، مانعي براي کاهش روان آب در زمین 
هاي لخت، مصارف صنعتي  )به عنوان مثال تهیه کاغذ(، خوراک دام و همچنین منبعي براي تامین عناصر غذایي براي 
کشت بعدي استفاده شود. در مناطقي مانند شمال کشور که از کاه استفاده صنعتي نمي شود، معموال این منبع عظیم 
، نیتروژن و گوگرد  با سوزاندن منهدم مي شود. اگر کاه سوزانده شده به مزرعه برگردانده شود قسمت اعظم کربن 
موجود در کاه از بین میرود ولي عناصر دیگر در خاکستر به دست آمده براي گیاه قابل استفاده خواهد بود. در حالي که 
برگرداندن کاه به زمین مي تواند عناصر غذایي یاد شده را نیز به چرخه برگرداند. لذا به نظر مي رسد مقایسه مدیریت 
هاي مختلف بقایاي گیاه برنج در شالیزارها بتواند راهکار مناسبي جهت استفاده از این منبع عظیم ارائه داده ود جهت 

حفظ و بهبود حاصلخیزي خاک در دراز مدت مفید واقع شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کاه حاصل از خرمن کوبی در سطح خاک پخش شده و همراه با بقایای گیاه برنج با شخم پاییزه با خاک مخلوط گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
به کارگیری این یافته در مزارع کشاورزان باعث می شود از یك طرف در دراز مدت مواد آلی خاک افزایش یابد 
و از طرف دیگر باعث اجتناب از سوزاندن کاه و بقایای گیاهی و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ناشی از 

سوزاندن بقایای گیاهی شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

سوزاندن بقايای گياهی در مزرعه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان:  کاهش هزینه وجین با بکارگیری ماشین های وجین کن در شالیزار

یافته منتج از پروژه شماره:  88027-04-04-4                   مدت اجراي پروژه: یك سال 
مجری مسئول: محمدرضا علیزاده                                       رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

alizadeh_mohammadreza@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اثر  با علف های هرز در محصوالت زراعی، کنترل مکانیکی به لحاظ میزان  از میان شیوه  های مختلف مبارزه 
بخشی، قابلیت اجرا و انعطاف پذیری آن جایگاه ویژه ای دارد. این روش به خصوص در شالیزار که به واسطه وجود 
رطوبت کافی در خاک امکان رشد و رقابت شدید علف های هرز را با گیاه اصلي فراهم می آورد، اهمیت زیادی دارد. 
وجین دستی علف هاي هرز در شالیزار به دلیل وجود شرایط نامساعد کاري وقت گیر، پر زحمت و هزینه  بر است. 
بنابراین توسعه روش های مناسب ماشینی برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید در این مرحله از اولویت 
خاصی برخوردار می باشد. از سوی دیگر، با معرفي فناوری  های کاشت ردیفي در نشاکاري با استفاده از نشاکار هاي 
برنج، زمینه براي کاربرد ماشین هاي داشت به ویژه وجین کن ها در شالیزار فراهم شده است. از این رو، توسعه ماشین 
وجین کن دستی )مخروطی یك و دو ردیفه( و وجین کن موتوری در شالیزار به منظور کاهش هزینه تولید و بهبود 

شاخص های رشد محصول و نیز پایداری در تولید برنج در اولویت می باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در صورت نشاکاری مکانیزه، در سطوح کوچك استفاده از وجین کن دستی )نوع مخروطی یك و دو ردیفه( و در 
سطوح بزرگتر بکارگیری وجین کن موتوری )دو یا سه ردیفه( نسبت به وجین دستی از نظر کاهش هزینه در اولویت 

می باشد.    

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
کاهش هزینه وجین و بهبود شاخص های رشد گیاه
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                    وجين كن مخروطی يک رديفه                                 وجين كن مخروطی دو رديفه

وجين كن موتوری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان:  کارایي حشره کش فیپرونیل با فرموالسیون گرانول و مایع برای کنترل کرم ساقه خوار نواري برنج 

یافته منتج از پروژه شماره: 89006-04-04-04                       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:
با اینکه حشره کش های شیمیایی از اهمیت ویژه ای در کنترل حشرات زیان آور محصوالت کشاورزی برخوردار 
هستند، اما بکارگیری این مواد با طیف تاثیرکمتر روی دشمنان طبیعی و محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است.  باتوجه به اهمیت خسارت کرم ساقه خوار نواری در مزارع برنج، ناگزیر به استفاده از حشره کش های جدید 
مایع و گرانوله هستیم. بنابراین بازنگری در کارآیی و استفاده از سموم مایع جدید و کم خطر به منظور کاهش فرایند 
تکوین مقاومت آفات به حشره کش های رایج در شالیزار کاماًل ضروری است. لذا چنانچه نتوان آفت فوق را کنترل نمود 
موجب ایجاد خسارت سنگینی به محصول برنج می گردد. دقت نظر در بکارگیری و انتخاب حشره کش های شیمیایی 

با طیف تاثیرکمتر روی دشمنان طبیعی و محیط زیست در دنیای امروز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
هنگامی که در شالیزار با افزایش تراکم شب پره ها در نسل دوم یا سوم مواجه می شویم، می توان حشره کش فیپرونیل 
سوسپاسیون 5 درصد را محلول پاشی نمود. زیرا این حشره کش، یك حشره کش با خاصیت تماسی و گوارشی بوده و در اثر 
تماس حشره کش با آفت مذکور یا  با خوردن گیاه آلوده توسط الروهاي نوزاد تلف خواهند شد. توصیه مي گردد محلول 
پاشي در چنین شرایطي قبل از گرانول پاشي انجام گیرد. همچنین بعد از محلول پاشي چنانچه آلودگي در سطح مزرعه 
به الرو ساقه خوار وجود داشت، یکي از حشره کش هاي گرانول مجاز استفاده شود. ضمناً استفاده از سمپاش مناسب در 

شالیزار برای سمپاشی و تبدیل محلول سم به ذرات بسیار ریز، بِویژه از نوع الکترواستاتیك توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
بررسی به عمل آمده در استان هاي گیالن و مازندران نشان داد که تیمار محلول پاشی با مقدار نیم لیتر در هکتار 
برای نسل اول )نوبت اول( از لحاظ کارا یی با محلول پاشی یك لیتر در هکتار اختالف ندارند، اما چون مصرف دز باالی 
تاثیر سوء روي دشمنان طبیعي توصیه  به  دالیل مسائل زیست محیطي و  اوائل فصل  حشره کش های محلول، در 
نمی شود. اما چنانچه در نسل اول به کنترل شیمیایی نیاز باشد، مناسب ترین فرموالسیون سم، گرانول پاشی با یکي 
از حشره کش هاي فیپرونیل 0/2 درصد به میزان 20 کیلوگرم در هکتار یا حشره کش گرانول دیازینون 10 درصد به 
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مقدار 15 کیلوگرم در هکتار توصیه مي شود. اما ازآنجایی که نسل اول آفت با مرحله رویشی گیاه برنج مقارن بوده 
و تراکم و تنوع بند پایان از شرایط مناسبی برخوردار نیستد، لذا برای حفظ آنها گرانول پاشی توصیه می گردد. اما در 
نسل دوم به لحاظ فنولوژی گیاه برنج وبیولوژی آفت و نیز افزایش کانوپی گیاه برنج به جهت تماس بیشتر حشره کش 
با گیاه برنج ناگزیریم از محلول پاشی استفاده نماییم. در نسل دوم و در رشت مقایسه حشره کش گرانول پاشی نوبت 
دوم ومحلول پاشی نوبت دوم )سوسپانسیون یك لیتر در هکتار(برای کنترل آفت از درصد کارآیی باالیی برخودار بود. 

قابل استفاده در همه شالیزار هاي ایران علیه کرم  ساقه خوار نواری برنج مي باشد.

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه آزمايش و عمليات سمپاشی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: تعیین خسارت کرم ساقه خوارنواري برنج روي رقم هاشمي در مزرعه 

یافته منتج از پروژه شماره: 88006-04-04-4                              مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: فرزاد مجیدي شیل سر                                    رتبه علمی: استادیار پژوهش

majidi14@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کرم ساقه خوار نواري برنج ساالنه در صورت عدم مدیریت درست در ارقام مختلف در شالیزار هاي ایران و دنیا از 
5 تا 100 درصد خسارت و باعث کاهش عملکرد مي شود. از طرف دیگر به منظور کنترل این آفت ساالنه بین 4000 
تا 8000 تن حشره کش وارد اکوسیستم زراعي برنج مي شود، که این کار دو نتیجه را دربر دارد: 1-آلودگي زیست 
محیطي و 2- افزایش هزینه تولید براي کشاورزان. اما در بین عوامل خسارتزاي زنده برنج نظیر حشرات آفت، عوامل 
بیمارزاي برنج و علف هاي هرز ... و غیرزنده شامل طوفان، خشکسالي، سرما، گرما و غیره، تاثیر هرکدام به طور مجزا 
تعیین نشده است. بنابر این ضرورت دارد که عوامل خسارت مورد بررسي قرار گیرند. در این ارتباط، درصد خسارت 
و کاهش عملکرد کرم ساقه خوار نواري برنج در شالیزار بطور مجزا تعیین شد. ضمناً با مشاهده نوع خسارت ناشي 
از عوامل ایجاد خسارت مثل این آفت )خوشه هاي سفید شده( که خسارت مشابهي با عالئم بیماري بالست، ملخ و 

موش خوردگي دارد، مي توان تفکیك و خسارت کرم ساقه خوار نواري برنج را اندازه گیري نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به بیولوژی ساقه خوار نواری برنج که الروها بیشترین خسارت را به برنج وارد می کند و به دلیل مخفی بودن آن 
در داخل ساقه های برنج توصیه می گردد وقتی مزرعه ای عالیم خسارت داشت، به روش زیر اقدام به نمونه برداری شود.

در مزرعه آلوده، تعداد 40 بوته )ده بوته 4 تایی( بطور تصادفي انتخاب شده و مورد ارزیابي قرارگیرد. بر این اساس 
تعداد ساقه هاي داراي خوشه هاي سالم )n(، خوشه هاي نسبتاً پوک )ń( و خوشه هاي خشك و پوک )"n ( تعیین  شود. 
 )R( و میزان عملکرد در هکتار  p´یعني n´وزن دانه هاي بدست آمده از ،)p(یعني n سپس وزن دانه هاي بدست آمده از

تعیین شده و بر اساس داده های بدست آمده و با استفاده از فرمول زیر محاسبه  گردد.

                                                                                 ( P  [n'+ n'')]-p'  

                                   R ×                                  =  میزان کاهش عملکرد

                                                                                            P + P ' 

روش تعیین درصد خسارت:

n   
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ضمناً فرمول زیر براي محاسبه درصد کاهش عملکرد قابل استفاده مي باشد. 
yp= عملکرد خوشه هاي سالم )غیر آلوده(

y0= عملکرد خوشه هاي آلوده و غیر آلوده 

100 ×                 = (L)   درصد کاهش عملکرد
 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
این تحقیق نشان داد که این آفت به ازای یك درصد آلودگی جوانه های مرکزی مرده در شرایط طبیعی 40 تا 
50 کیلوگرم محصول برنج را کاهش مي دهد، اما در مرحله زایشی گیاه برنج که مصادف با وقوع نسل دوم این آفت 
است، خسارت ناشی از تغذیه کرم ساقه خوار نواری برنج به ازای یك درصد آلودگی خوشه های سفید شده 70 تا 80 
کیلوگرم عملکرد را کاهش مي دهد. بنابر این آفت در صورت عدم کنترل پتانسیل کاهش عملکرد را روی محصول 
برنج دارد. متذکر می گردد که خسارت ناشی از این آفت روی ارقام و الین های مختلف متفاوت می باشد. مزیت این 
روش این است که میزان خسارت برمبناي میزان واقعي محصول تولید شده محاسبه مي شود.  همچنین کمك موثري 
در ارزیابي نوع خسارت توسط شرکت هاي بیمه گذار مي باشد. از دیگر مزایا این تحقیق توصیه های ترویجی قابل 
استفاده برای صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، کارشناسان حفظ نباتات و مروجین و همچنین ارزیابان خسارت 

برنج در همه مناطق کشت و کار برنج )برنجکاری(  مي باشد. 

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

خسارت كرم ساقه خوار نواری در مزرعه آزمايشي

yp - y0

yp
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: معرفی بوتاکلر )ماچتی( یا پرتیالکلر )ریفیت(  به عنوان علف کش مناسب برای کاربرد قبل از نشاکاری

یافته منتج از پروژه شماره: 85014-000-12-000-13-012-2       مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: بیژن یعقوبی                                                         رتبه علمی: استادیار پژوهش 

Byaghoubi2002@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تاکنون علف کشی  و  و ثبت شده اند  نشاکاری مطالعه  از  برای کاربرد پس  تمام علف کش های ثبت شده شالیزار 
جهت کاربرد قبل از نشاکاری برای کنترل علف های هرز شالیزار معرفی نشده است. مطابق بررسی های میدانی بیش 
از 75 درصد شالیکاران شمال کشور علف کش های موجود را بدون توجه به نوع آن قبل از نشاکاری مصرف می کنند. 
اندک و حدود دو روز  یا پیش کاول( و نشاکاری  در گذشته فاصله بین آخرین مرحله آماده سازی زمین )پادلینگ 
از  تا یك هفته پس  را  امکان کاربرد علف کش ها  با کنترل علف های هرز  پادلینگ و نشاکاری،  بود. همزمانی نسبی 
نشاکاری میسر می نمود، زیرا  علف های هرز در این فاصله زمانی در مراحل اولیه رویش بودند و امکان کنترل شیمیایی 
آنها با کاربرد علف کش ها ی خاک مصرف )پیش رویشی( پس از نشاکاری میسر بود. در سال های اخیر به دلیل باتالقی 
شدن اراضی و استفاده از ماشین آالت سنگین در آماده سازی خاک و ... شالیکاران تمایل بیشتری برای خاک ورزی 
زودهنگام و انجام نشاکاری حدود یك هفته و یا بیشتر پس از پیش کاول دارند. بررسی ها نشان می دهد که در روش 
کشت فوق گیاهچه های نشایی برنج استقرار بهتری پیدا می کنند. مشکل این روش خاک ورزی آن است که علف های 
هرز در فاصله زمانی آماده سازی خاک تا نشاکاری و غرقاب دائم، رشد بیشتری کرده و در صورت کاربرد علف کش 
پس از نشاکاری، کارایی علف کش در کنترل آنها کاهش می یابد. بنابراین معرفی علف کش مناسب برای کاربرد قبل از 

نشاکاری با عملکرد انتخابی خوب بر روی برنج ضروری است و این نیاز بیش از  70 درصد شالیکاران است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
علف کش  پندیمتالین(  و  پرتیالکلر  اکسادیارژیل،  بوتاکلر،  )تیوبنکارب،  بررسی  مورد  مختلف  علف کش های  بین  از 
پرتیالکلر یا بوتاکلر عملکرد انتخابی بهتری بر روی علف های هرز و در صورت کاربرد قبل از نشاکاری را دارد، اّما برای 
اجتناب از اثرات سوء آن بر روی گیاهچه های برنج توصیه می شود علف کش حداقل 3 تا 7 روز قبل از نشاکاری )بعد از 
پیش کاول و تسطیح( و در کرت  های غرقاب مصرف شود. در بررسی های قبلی کاربرد این علف کش 3 تا 5 روز پس از 
نشاکاری توصیه شده بود. مصرف علف کش بالفاصله قبل از نشاکاری یا بعد از نشاکاری، موجب تنش در گیاهچه های 
نشایی برنج شده و استقرار برنج را به تعویق می اندازد. به عالوه الزم است از آبیاری زود هنگام پس از مصرف علف کش 

اجتناب شود چون سبب آبشویی و کاهش کارایی علف کش  می شود.
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باریك برگ کش ها، کاربرد یك علف کش پهن برگ یا جگن کش )لونداکس( نیز در شالیزار ضروری  بر  امروزه عالوه 
است و تأکید می شود که پس از نشاکاری مصرف شوند، زیرا که دارای اثرات هم افزایی بوده و مصرف دو علف کش قبل 
از کشت، سبب خسارت به گیاهچه های نشایی برنج می شود. در صورت نیاز به علف کش، جهت کاربرد قبل از نشاکاری، 

ماچتی و ریفیت علف کش های مناسبی هستند و ساترن )تیوبنکارب( علف کش مناسبی نیست.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
ذرات علف کش در صورت مصرف زود هنگام جذب خاک شده و از تنش آن بر گیاهچه های نشا ء شده برنج کاسته 
می شود. بعالوه با مصرف علف کش قبل از نشاکاری امکان کنترل علف های هرز در مراحل اولیه رویش و قبل از رقابت 
با گیاهچه های برنج فراهم می شود. با کنترل زود هنگام علف ها نیاز به وجین دستی تا 90 درصد و یا بیشتر کاهش 
می یابد. در مزارع سنّتی دارای آبیاری کرت به کرت، که در آن جریان آب در مزارع وجود دارد، مصرف علف کش پس 
از نشاکاری و جاری شدن زود هنگام آب، سبب شستشو و هدر رفتن بخشی از علف کش شده و کارایی یا طول دوره 
کارایی علف کش کاهش می یابد. علف کش های کلرواستامید ی )بوتاکلر و پرتیالکلر( دارای عالئم ظاهری گیاه سوزی 
مشخصی نبوده و بیشتر توقف رشد، تأخیر در استقرار و خشبی شدن برگ و ساقه را موجب می شوند که این عالئم 
برای کشاورزان و کارشناسان کمتر شناخته شده است و در واقع خسارت پنهان علف کش ها در مزارع وجود دارد ولی 

برای مردم شناخته شده نیست.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: بکارگیری قارچ کشی ویستا )Vista ( در کنترل بیماري بالست برنج در شمال کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 89004-04-04-4                   مدت اجرای پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول:  فریدون پاداشت دهکایی                            رتبه علمی: دانشیارپژوهش

مجریان: وحید خسروی ، مریم خشکدامن   
padashtf@yahoo.con :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باتوجه به اینکه بیشتر سطح زیر کشت مزارع شمال کشور به ارقام بومي، کیفي و حساس به بیماري بالست 
اختصاص دارد. بنابراین استفاده از قارچ کش ها براي کنترل بیماري و جلوگیري از خسارت آن اجتناب ناپذیر است. 
در مدیریت شیمیایي بیماري هاي گیاهي استفاده از قارچ کش هاي مختلف با نقطه اثرهاي متفاوت یك اصل مهم به 
شمار مي رود تا از مقاوم شدن بیمارگر در مقابل قارچ کش و خسارت به محصول جلوگیري به عمل آید. در این راستا 
یکي دیگر از راه حل هاي مهم، استفاده از مخلوط قارچ کش ها مي باشد. قارچ کش Vista هم مخلوطي از دو قارچ کش 
است و هم با هدف قرار دادن یك نقطه اثر دیگر در بیمارگر، یك نقطه اثر به نقاط اثر قبلي که توسط سه قارچ کش 
رایج و توصیه شده مورد هدف قرار مي گیرد اضافه مي نماید. بنابراین این قارچ کش مزایاي هر دو راه حل مدیریت 

شیمیایي بیماري را دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
موثره  ماده  با  و  وتابل  پودر  به صورت  اثر  نقطه  دو  ترکیبي  قارچکش  به عنوان یك  به  ویستا  قارچکش  از  استفاده 
))Tricyclazole + Thiophanate Methy1 (5/72%( به میزان 500-400 گرم در هکتار برای کنترل بالست در مزارع 

برنج می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
در مدیریت شیمیایي بیماري هاي گیاهي استفاده از قارچ کش هاي مختلف با نقطه اثرهاي متفاوت یك اصل مهم 
به شمار مي رود تا از مقاوم شدن بیمارگر در مقابل قارچ کش و خسارت به محصول جلوگیري به عمل آید. در این 
راستا یکي دیگر از راه حل هاي مهم، استفاده از مخلوط قارچ کش ها مي باشد. قارچ کش ویستا )Vista ( هم مخلوطي 
از دو قارچ کش است و هم با هدف قرار دادن یك نقطه اثر دیگر در بیمارگر، یك نقطه اثر به نقاط اثر قبلي که توسط 
قارچ کش های رایج و توصیه شده مورد هدف قرار مي گیرد اضافه مي نماید. بنابراین این قارچ کش مزایاي هر دو راه 

حل مدیریت شیمیایي بیماري را دارد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: علف کش تیوبنکارب )ساترن( در صورت مصرف قبل از نشاکاری موجب کوتولگی می شود و در صورت مصرف بعد از 

نشاکاری بهترین سوروف کش شالیزار است
یافته منتج از پروژه شماره: 85015-000-12-000-13-012-2            مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول: بیژن یعقوبی                                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 
Byaghoubi2002@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیشتر شالیکاران به اشتباه بر این باورند که علف کش های خاک مصرف شالیزار فاقد اثر سوء بر برنج نشایی هستند، 
بنابراین، آنها بدون توجه به توصیه ها، علف کش ها را قبل، بعد و یا همزمان با نشاکاری مصرف می کنند. علی رغم این که 
تاکنون علف کشی توسط مجامع تحقیقاتی و یا شرکت های تولید کننده جهت کاربرد قبل از نشاکاری معرفی نشده 
است، حدود 75 درصد کشاورزان علف کش ها را قبل از نشاکاری مصرف می کنند. بررسی ها نشان داد که بطورکلی 
برنج نشایی از بین علف کش های رایج شالیزار در کشور )در صورت کاربرد آنها قبل از نشاکاری(، دارای حساسیت 
بیشتری نسبت به علف کش تیوبنکارب )ساترن( بوده و خسارت این علف کش در خاک های باتالقی بسیار بیشتر و 
ایجاد مجموعه ای از اختالالت رشدی )کوتولگی( است. عالئم شاخص کوتولگی )کاهش ارتفاع، رنگ سبز تیره، تولید 
پنجه زیاد، دیررسی و ...( حدود پنج هفته پس از نشاءکاري قابل مشاهده است، که بروز دیر هنگام عالئم عارضه 

تشخیص رابطه بین کوتولگي و علف کش ها را برای شالیکاران دشوار مي سازد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برنج نشایی به کاربرد زود هنگام ساترن حساس است و از مصرف آن قبل از نشاکاری اجتناب نمایید. کاربرد ساترن 
قبل از نشاکاری نسبت به کاربرد آن بعد از نشاکاری سبب خسارت جّدی و کوتولگی در برنج و کاهش عملکرد شلتوک 
تا 25 درصد و یا بیشتر نیز می شود، درحالیکه مصرف علف کش بعد از کشت، فاقد اثرات سوء بر روی برنج بود. افزایش 
دوز علف کش آسیب به برنج را به شدت تشدید می نماید. بطور کلی تیوبنکارب در خاک های مختلف دارای رفتار متفاوتی 
است و اراضی باتالقی )خاک های ماندابی در پاییز و زمستان( اختالالت رشدی و گیاه سوزی )کوتولگی( بیشتر برنج را 
نسبت به خاک های دارای زه کش مناسب در خارج از فصل زراعی موجب می شود. تیوبنکارب سوروف را در مرحله  ظهور 
اولیه )پیش رویشی و اوایل رویش( کنترل می کند و گیاهچه های هرز رویش یافته )یك برگی و بزرگتر( نسبت به این 
علف کش متحمل می باشند، بنابراین تیوبنکارب را قبل از یك برگی سوروف و در مراحل اولیه رویش می نماید مصرف 
کنید. به عالوه  آب در حفظ کارایی علف کش  تیوبنکارب بسیار مؤثر است و کم آبی و حالت غیر غرقاب سبب کاهش کارایی 
تیوبنکارب و افزایش گیاه سوزی آن بر روی برنج می شود. تیوبنکارب سازگاری بسیار خوبی با بن سولفورون متیل دارد و 
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اختالط این دو علف کش و کاربرد پس از نشاکاری )3 تا 7 روز پس از نشاکاری( امکان کنترل تمام علف های  هرز شالیزار 
شامل )نازک برگ ها، پهن برگ ها و جگن ها( را در دوره بحرانی کنترل علف های هرز شالیزار فراهم می نماید.کاربرد ساترن با 
لونداکس جهت کنترل جگن ها و پهن برگ ها ضروری است که مصرف آنها قبل از نشاکاری خسارت شدید به برنج را موجب 
می شود و برای جلوگیری از آن، مصرف ساترن )به تنهایی و یا در اختالط با دیگر علف کش ها( پس از نشاکاری )7-3 روز( 
ضروری است. این علف کش در صورت کاربرد انفرادی و پس از نشاکاری از بهترین علف کش های شالیزار در کنترل سوروف 

و جگن های یکساله است و در اختالط با لونداکس تیماری ایده آل برای کنترل تمام علف های هرز شالیزار است.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
امروزه تنوع علف  کش های شالیزار از نظر مکانیزم عمل اندک است و حفظ تیوبنکارب به عنوان یك علف کش بازدارنده 
سنتز چربی به منظور حفظ تنوع در مدیریت شیمیایی علف های هرز شالیزار ضروری است. به عالوه از  نظر زیست محیطی 
از جمله کلرواستامید ها )بوتاکلر و پرتیالکلر(  نگرانی های جّدی در خصوص برخی علف کش های رایج و غالب شالیزار 
مطرح است، و تیوبنکارب از این نظر علف کش مطلوبی بوده و نگرانی های زیست محیطی در خصوص آن بسیار اندک 
است. در دنیا کمترین مقاومت سوروف به تیوبنکارب نسبت به دیگر علف کش های شالیزار گزارش شده است و از نظر 
کارایی کنترل علف های  است. طول دوره  بسیار خوبی  زیستگاه ها، علف کش  آلودگی  و عدم  آبشویی  و  زیست محیطی 
هرز برای تیوبنکارب بسیار مناسب است و نیاز به وجین دستی سوروف نخواهد بود. سازگاری بسیار خوب تیوبنکارب 
با لونداکس و کنترل تمام علف های هرز شالیزار این امکان را فراهم می سازد تا با اختالط دو علف کش در عمل نیاز به 
وجین دستی وجود نداشته باشد. نکته مهم این است که ساترن فقط بعد از نشاکاری و در کرت های غرقاب مصرف شود. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: باکتري هاي بیماري زاي بذرزاد برنج در استان مازندران 

یافته منتج از پروژه شماره: 86071- 0416- 04- 3     مدت اجراي پروژه:2 سال 
مجری مسئول: مهدی رستمی                                  رتبه علمي: مربی پژوهش

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بذر آلوده، منبع اصلي اینوکولم )زادمایه( اولیه براي ایجاد بیماري و  انتشار بیماري به مسافت هاي دور مي باشد.  
در مواردی در صورتی که میزان آلودگي در توده  بذري بسیار کم باشد، در شرایط مساعد، بیماري از گیاهان آلوده به 
گیاهان سالم گسترش یافته و در نهایت منجر به ایجاد اپیدمي مي شود. از طرفی تبادالت ژرم  پالسم بین اصالح گران 
انتشار  امکان  دیگر،  نقاط  به  دنیا  تحقیقاتی کشاورزي  بین المللي  مراکز  از  گیاهي  پالسم هاي  ژرم  و پخش  گیاهي 
بیماري ها را افزایش مي دهد. این خطر نه تنها باعث ورود یك بیمارگر جدید به منطقه عاري از آن بیمارگر مي شود، 
بلکه باعث ورود نژادهاي جدید بیماریزا به مناطقي مي شود که آن نژاد قباًل در آنجا وجود نداشته است. بنابراین 
شناسایی باکتری های بیماری زای همراه با بذر مهم و ضروری به نظر می رسد. چرا که باعث شناسایی عوامل بیمارگر 

باکتریایی بذرزاد و پیش بینی پتانسیل اپیدمی شدن آنها در مزرعه می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 Pantoea ananas، Acidovorax بر اساس آزمون های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی و اثبات بیماری زایی، چهار گونه
باکتري هاي به عنوان   avenae subsp. avenae,، ,Pseudomonas fuscovaginae , Pseudomonas syringae 

باکتری های  از  گونه  سه  یا  دو  به  شلتوک ها  زمان  هم  آلودگی  همچنین  شدند.  بذر شناسایي  با  همراه  بیماري زاي 
بیماری زا محرز شد.

 با توجه به آلودگی بذور به بیماری های باکتریایی در انتخاب بذر سعی شود مزارع سالم و عاری از آلودگی برای
 بذر گیری انتخاب شوند و  ترجیحا بذور بوجاری شده و گواهی شده مورد استفاده قرار گیرد. 

نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری یافته در عرصه: 
 16/5 ،A. avenae subsp. avenae 26 درصد به گونه ،P. ananas در مجموع 58/5 درصد از نمونه ها به گونه -

درصد به گونه P. fuscovagina، و 7/5 درصد به گونهP. syringae آلودگی داشتند. 
- آشنایي و شناخت بیشتر بهره برداران، با بیماري هاي باکتریایی بذرزاد برنج.  

- استفاده از بذور سالم سبب جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری های بذرزاد و جلوگیری از مصرف بی رویه و 
نابجای سموم شیمیایی خواهد گردید. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

عالئم بيماري سوختگی باكتريايی برنج روی رقم طارم محلی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: باکتری های بیماری زای همراه با بیماری پوسیدگی بذر و سوختگی خوشه برنج در استان مازندران

یافته منتج از پروژه شماره: 87003- 04- 04- 2         مدت اجراي پروژه :2 سال
مجری مسئول: مهدی رستمی                                  رتبه علمي: مربی پژوهش

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ارقام پرمحصول شیوع  با توسعه کشت  ، بیماری تغییر رنگ و قهوه ای شدن خوشه برنج،  در چند سال اخیر 
بیشتری در مزارع داشته است. این بیماری چند عاملی)Complex( بوده که قارچها و باکتری ها از عوامل اصلی ایجاد 
کننده آن می باشند. بیماری قهوه ای شدن خوشه های برنج روی همه ارقام محلی و پرمحصول با درجات مختلفی 

از وقوع و میزان آلودگی مشاهده می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
گونه  شد.  محرز  زا  بیماری  باکتریهای  از  گونه  سه  یا  دو   ، یك  همراهی  عالئم،  دارای  های  نمونه  از  جداسازی  در   -
 Pseudomonas به  Pseudomonas syringae و گونه ای شبیه  به عنوان گونه غالب، گونه    ،Pantoea ananas های 

fuscovaginae  و Acidovorax avenae subsp. avenae از نمونه های بیمار جداسازی شدند. 
- عالئم بیماری به صورت قهوه ای شدن خوشه بوده که معموال با عقیمی و پوکی شلتوک ها همراه می باشد. در مواردی 
سوختگی محورهای اصلی و فرعی خوشه مشاهده می شود. در آزمون بیماری زایی ارقام برنج، آلودگی ارقام پرمحصول 

مانند ندا، فجر و شیرودی در مقایسه با ارقام طارم محلی و هاشمی با درصد باالتری مشاهده شده است. 
-جدایه های Pseudomonas fuscovaginae  و Pseudomonas syringae  باعث آلودگی بیشتر تعداد خوشه و شلتوک 

روی خوشه شدند. در مقایسه گونه Pantoea ananas آلودگی کمتری را روی خوشه های برنج ایجاد نمود.
-  با توجه به حساسیت ارقام پرمحصول به باکتری های عامل بیماری، از کاشت ارقام حساس در مناطق مستعدی که 
دارای سابقه بیماری بوده و آلودگی باالیی از آن منطقه گزارش شده است، خودداری شود و ترجیحا از ارقام محلی و 

متحمل استفاده شود.
- زودکاشتها میزان آلودگی کمتر و در نتیجه خسارت کمتری را نشان می دهند و میزان آلودگی خوشه در دیر کاشت ها، 
بیماری  آلودگی و شیوع  میزان  افزایش  باعث  تاخیر در زمان کاشت در مناطق مستعد،  لذا  بیشتر مشاهده می شود. 

می گردد.لذا کاشت زود هنگام در مناطق دارای سابقه آلودگی و مستعد، جهت مدیریت بیماری توصیه می شود.
- بیماری زایی گونه Pantoea ananas روی ذرت به اثبات رسید که مبین دامنه میزبانی باکتری و توان تابستان گذرانی 

و زمستان گذرانی آن می باشد.  
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نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری یافته در عرصه: 
- آشنایي و شناخت بیشتر بهره برداران، با بیماري هاي باکتریایی خوشه برنج  

 -با توجه به آلودگی خوشه ها به بیماری های باکتریایی در انتخاب بذر سعی شود مزارع سالم و عاری از آلودگی 
برای بذر گیری انتخاب شوند و ترجیحا از بذور گواهی شده مورد استفاده شود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل1- عالئم بيماري قهوه ای شدن خوشه برنج روی رقم ندا)راست( ناشی از باكتری عامل پوسيدگی غالف برنج، - 
عالئم بيماري قهوه ای شدن خوشه برنج روی رقم فجر)چپ( ناشی از باكتری عامل پوسيدگی غالف برنج

   

شكل 2- عالئم پوسيدگی محورر اصلی و فرعی خوشه ناشی از باكتری عامل لكه نواری برنج 
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شكل-3 عالئم پوسيدگی بذر ناشی از باكتری های عامل قهوه ای شدن خوشه برنج 

 
 شكل-4 عالئم بيماری روی ذرت ناشی از گونه Pantoea ananas مبين دامنه ميزبانی باكتری

 عامل بيماری قهوه ای شدن خوشه برنج 
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موسسه تحقیقات علوم دامی کشور  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: افزایش کمیت و کیفیت توت فرنگی با توزیع کلنی های زنبور عسل در مزارع توت فرنگي در استان کردستان

یافته منتج از پروژه شماره:85057-0000-03-210000-080-4   مدت اجرای پروژه:1 سال و 6 ماه
مجری مسئول:عبدالستار کاکه خانیان                                        رتبه علمی:محقق

kakasatar@yahoo.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عدم آگاهي از اهمیت واقعي زنبور عسل در گرده افشاني، کلیه توجهات را به سوي محصوالت آن یعني عسل، موم 
و غیره معطوف داشته است. در حالکیه زنبور عسل در رابطه با حفظ فلور گیاهي، محیط زیست و جنگل ها و همچنین 
افزایش محصوالت نقش قابل توجهي دارد. در حال حاضر در اکثر کشورها نگهداري زنبور عسل در درجة اول به دلیل 
نقش آن در بازده اقتصادي از طریق گرده افشاني و افزایش محصوالت مي باشد و تولید فرآورده هایي چون عسل، 
موم  و .... در درجة دوم اهمیت قرار دارند. شناسایي و درک فوائد زنبور عسل در گرده افشاني گیاهان و درختان و 
پي بردن به اهمیت این مسئله در افزایش کمیت و کیفیت محصوالت زراعي و باغي براي کشاورزان و زنبورداران الزم 
و ضروري مي باشد.در صورت استقبال کشاورزان و استفاده از زنبور عسل در مزارع توت فرنگي افزایش چشمگیري 
در تولید این محصول خواهیم داشت و محصول با کیفیت بهتر تولید شده که از نظر امر بازار پسندي مطلوب و مورد 
توجه خواهد بود، عالوه بر آن مقدار زیادي عسل تولید شده که میزان افزایش درآمد کشاورزان و بهبود وضع تغذیه 
و نهایتاً افزایش سطح سالمت جامعه را در پي خواهد داشت. با توجه بهسطح زیر کشت توت فرنگي در استان بالغ 
بر 2000 هکتار با تولید سالیانه 30هزار تن میوهبه منظور پی بردن به نقش زنبور عسل در افزایش کمی و کیفی 
محصول توت فرنگی در یکی از مزارع توت فرنگی رقم کردستان، مطالعه ای جهت بررسی اثر گرده افشانیزنبور عسل 

و سایر حشرات بر کمیت وکیفیت محصول توت فرنگي در استان کردستان اجرا شد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
جهت افزایش کمیت و کیفیت میوه توت فرنگی و افزایش محصول، در زمان گلدهی مزارع توت فرنگی) از ابتدای 
گل دهی تا اواخر گل دهی با توجه به مناطق مختلف از اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه( در هر هکتار سه کندوی 

زنبور عسل مستقر گردد.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
1- افزایش میزان تولید محصول توت فرنگی بوسله زنبور عسل 37/87 درصد و همزمان بوسیله زنبور عسل و 

سایر حشرات 52/6 درصد .
2- میزان افزایش وزن صد عدد میوه بوسیله زنبور عسل30/16 درصد و همزمان بوسیله زنبور عسل سایر حشرات 
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45/9 درصد
3- کاهش میزان میوه های بدفرم از 72/16 درصد به 24/16با استفاده از زنبور عسل و سایر حشرات گرده افشان 

در گرده افشانی میوه توت فرنگی 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

بوته توت فرنگی در زمان گلدهی و مالقات بوسيله زنبور عسل
 

افزايش ميوه های بد فرم بدون حضور زنبور عسل و ساير حشرات گرده افشان
 

افزايش ميوه های سالم با حضور زنبور عسل و ساير حشرات گرده افشان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از تکنیك تلقیح مصنوعی در تولید ملکه زنبورعسل 

مدت اجرای پروژه:2 سال یافته منتج از پروژه شماره: 78-0210400000-06          
مجری مسئول: ناصر تاج آبادی                 رتبه علمی:  محقق
ntajabadi@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از آنجایی که دستیابي به یك نژاد اصیل و پر محصول بدون انجام عمل اصالح نژادی امکان پذیر نیست و بدلیل 
عدم توانایي انسان در کنترل جفتگیري ملکه در آمیزش طبیعي و آزاد ) مگر با ایجاد ایستگاههاي ایزوله( که خارج 
از کندو  صورت مي گیرد انجام عمل تلقیح مصنوعي ضروري مي باشد. بنابراین با توجه به محدودیتهاي دستیابی به 
ایستگاه هاي ایزوله درکشور،   نیاز به تولید ملکه با تولید باال، افزایش راندمان تولید ملکه در ایستگاههاي پرورش ملکه 

و ایستگاههاي تحقیقاتي و اصالح نژادي، نیاز است تا از تکنیك تلقیح مصنوعی استفاده گردد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
تولید زنبوران نر:

معموال 8 زنبورنر بالغ براي جفتگیري با ملکه نیاز است که با توجه به تلفات زنبوران نر و نرسیدن به بلوغ جنسي 
براي هر ملکه باید حدود 40 عدد زنبور نر بالغ در نظر گرفت. براي اینکار باید ابتدا کلنیهاي پدري  از یك ماه قبل 
ازشروع اولین پیوند یا 46 روز قبل از ظهور ملکه هاي بالغ اقدام به سازماندهي و تغذیه با خمیر و شربت و عسل روباز 

گردد، سپس پوکه نر داخل کلني ها قرار داده شود تا ملکه داخل آنها تخم نر بریزد.
- عملیات پرورش ملکه بصورت مصنوعی : 

تولید ملکه های باکره با برداشتن الرو از کلنیهاي مادري که داراي خلوص ژنتیکي کافي و صفات مناسبي باشند 
و  با خصوصیات آب و هوایي و شرایط منطقه مورد نظر سازگار باشند به روش مصنوعی صورت پذیرد.

-  تلقیح مصنوعي: 
- اطاق تلقیح مصنوعي: داراي فضاي مناسب به ابعاد 3×4 مترمربع، کف و دیوراها تا سقف سرامیك و قابل شستشو 

و ضد عفوني کردن باشد و در و پنجره بدون درز و محکم و دارای نور کافي باشد.
- دستگاه تلقیح مصنوعی: باید با مشورت یك فرد متخصص دستگاهی انتخاب گردد که کار کردن با آن راحت 

باشد و دارای بیشترین راندمان باشد.
سرم  از  است  الزم  میکروب  به  اسپرم  آلوده شدن  از  جلوگیري  و  سرنگ  بندي  آب  براي  فیزیولوژیك:  - سرم 

فیزیولوژیك استفاده  گردد که شامل آب مقطر، نمك طعام و استرپتومایسین به نسبت 0/25 درصد مي باشد.  
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- اسپرم گیری: ابتدا باید زنبوران نر بالغ را از جلو دریچه پرواز گرفته و آنها را در داخل قفس توری با ابعاد یك متر 
مکعب قرار داد تا پرواز نموده و مدفوع خود را دفع نمایند. سپس آنها را بین دو انگشت دست چپ گرفته و قسمت 
شکم را مالش دهید. با کمی فشار آوردن توسط دو انگشت به شکم آن، اسپرم از انتهای بدن زنبور نر خارج خواهد 
شد.سپس بوسیله سرنگ تلقیح که حاوی سرم فیزیولوژی آماده می باشد با مماس نمودن سر سرنگ به اسپرم، مایع 
زرد رنگ خارج شده را داخل سرنگ ذخیره نمایید. این عمل را تا رسیدن حجم اسپرم درون سرنگ به حدود 10 

میکرولیتر ادامه دهید.
- تلقیح ملکه: پس از اسپرم گیري و آماده کردن دستگاه تلقیح مصنوعي، ملکه مورد نظر را که حدود 6 تا 10 روز 
از تولد آن گذشته را به اتاق تلقیح مصنوعي آورده و آن را در قید ملکه قرار دهید،  بطوریکه حدود 3 بند از شکم آن 
از قید بیرون قرار گیرد و سپس شیلنگ گاز کربنیك را جهت بیهوش کردن ملکه به قسمت پایین قید وصل نمایید 
تا ملکه بیهوش شود. بعد از بیهوش شدن کامل ملکه قسمت واژن را به وسیله قالب هاي نیش وشکمي باز گردد که 
این عمل باید بدقت وبا ظرافت کامل انجام پذیرد. سپس سرنگ اسپرم زنبوران نر که از قبل آماده شده بود را بداخل 
واژن  ملکه برده و اسپرم به آرامي تزریق شود و بعد ازخاتمه کار ملکه از قید در آورده شود و کنار چند زنبور پرستار 
داخل یك قفس حمل ملکه قرار گیرد. پس از آن قفس داخل کلني انکوباتور یا کندوي پرستار گذاشته شود . بعد 
ازگذشت  24 ساعت ملکه را دوباره به اطاق تلقیح مصنوعي برده و بمدت 10 دقیقه گازco2 داده شود تا ملکه زودتر 
تخم ریز گردد. بعد از پایان گاز دهي ملکه داخل قفس به کندوي مورد نظر انتقال داده شود تا مورد پذیرش زنبوران 

کلني قرار گیرد و بعد از 72 ساعت از قفس آزاد گردد تا تخم ریزي را شروع نماید.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
عدم نیاز به ایستگاه های ایزوله  -1
امکان استفاده از نرهای انتخابی  -2

محدود به فصل نبودن تولید ملکه   -3

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

شکل 2: دستگاه تلقیح مصنوعي و نحوه قرار گرفتن           شکل 1 : نحوه گرفتن اسپرم از زنبور نر 
                                                                                                        ملکه باکره در قید ملکه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:پروار بره افشاری با استفاده از پس چر و تغذیه کمکي

مدت اجرای پروژه:  2سال و 3 ماه  یافته منتج از پروژه شماره: 4-13-13-86007 
مجری مسئول: نادر اسدزاده          رتبه علمی: استادیار پژوهش 

nader.asadzadeh4@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به  ولی  می پذیرد  مرتع صورت  از  استفاده  و  شیوه های سنتی  با  عموماً  ایران  در  گوسفند  پرورش  که  هر چند 
دلیل اینکه در سال های اخیر به سبب محدودت در مراتع و از طرفی افزایش زیرکشت محصوالت زراعی که بقایای 
باقی مانده آن قابل مصرف دام بوده، گوسفندداران از این بقایای کشاورزی برای دام داشتی و دام پرواری خود استفاده 
می کنند. با توجه به این مطلب که بقایا و پس ماند محصوالت کشاورزی چنانچه با تعلیف دام از چرچه خارج نگردد 
بوجود  مهیا می گردد(  دوم  نوبت  برای کشت  که  مزارعی  )بخصوص  بعدی  برای کشت محصوالت  باعث مشکالتی 
می آورد. با استفاده دام از این پس چر می توان بخشی از نیاز دام را تامین نمود. هدف از این مطالعه سیستم پروار بره 

از طریق استفاده از بقایاي باقي مانده بعد از برداشت گندم و جو با استفاده از تغذیه کمکي می باشد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
از تغذیه کمکي جو به میزان 300 گرم به ازاي هر رأس بعد از برگشت از مزارع در روز  استفاده  شود.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
متوسط افزایش وزن گروه سوم )300 گرم جو به ازاي هر رأس( نسبت به دو گروه دیگر بهتر بود. گروه اول )فقط 
از جا کلشي مزارع( طي دوره 90 روزه پروار نسبت به وزن زمان شروع پروار داراي 12/56 درصد وگروه دوم )150 
گرم جو به ازاي هر رأس( 18/91 درصد و گروه سوم  24/24 درصد افزایش وزن داشته اند. درآمد به ازاي واحد 
تولیدي در این آزمایش مورد بررسي قرار گرفت. نتایج نشان داد که نسبت درآمد گروه دوم به گروه اول به ازاي هر 
رأس بره مبلغ 29580 ریال سود بیشتر براي پرواربند حاصل گردید. سود حاصل از گروه آزمایشي سوم  به ازاي 
هر رأس بره معادل 46560 ریال نسبت به گروه اول بود. استفاده از تغذیه کمکي جو به میزان 300 گرم در روز بر 
افزایش وزن بره و بازده اقتصادي نسبت به گروه شاهد و گروهي که 150 گرم جو دریافت کرده بود مطلوب مي باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از گیاه دارویي جغجغه )کهورک( در جیره غذایی جوجه هاي گوشتي 

یافته منتج از پروژه شماره:  87063-13-39-2               مدت اجرای پروژه:  2 سال و 9 ماه
مجری مسئول: صیفعلی ورمقانی                                     رتبه علمی: استادیار پژوهش 

varmaghany@yahoo.com; s.varmaghany@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
امروزه گیاهان دارویی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیك ها در جیره غذایی جوجه هاي گوشتي مورد استفاده قرار 
می گیرند. گیاه دارویی جغجغه )کهورک( از قدیم االیام بصورت سنتي در درمان بعضي از بیماریها مورد استفاده قرار 
گرفته است، شهرستانهاي مهران، صالح آباد، ایوان، ایالم، شیروان و چرداول از توابع استان ایالم رویشگاه هاي اصلي 
این گونه هستند. مردم منطقه از جوشانده ساقه اصلي گیاه جغجغه براي درمان ناراحتي هاي قلبي، تپش قلب، تصفیه 
خون و باز کردن رگها استفاده مي  کنند. گیاه دارویی جغجغه عالوه بر دارا بودن خاصیت دارویی، مقادیر قابل توجهی 
مواد مغذی دارد. مقدار پروتئین خام، چربي خام، کلسیم، فسفر، پتاسیم، سدیم و منیزیم گیاه کامل جغجغه )برگ و 
ساقه ها( به ترتیب 16/32، 1/34، 1/3، 0/26، 2/28، 0/08 و 0/34 درصد است. گیاه دارویی جغجغه بدلیل دارا بودن 

خاصیت دارویی و ارزش تغذیه ای در جیره غذایی جوجه های گوشتی قابل استفاده است. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
گیاه دارویی جغجغه یکي از علف هاي هرز مزارع کشاورزي است که در مرحله رویش قبل از گل دهی )اردیبهشت 
ماه( برگ های زیاد و ساقه های جوانی دارد بنابر این بهترین زمان جمع آوری آن اردیبهشت ماه است. پس از جمع 
آوری بایستی گیاه کامل )برگ و ساقه ( در سایه خشك و آسیاب گردد. در زمان تهیه جیره غذای جوجه های گوشتی 
مقدار 1 درصد پودر این گیاه در جیره استفاده شود، به عبارت دیگر مقدار 10 کیلوگرم در 1000 کیلوگرم جیره 
قابل استفاده است. این گیاه از روز اول پرورش جوجه گوشتی تا پایان دوره پرورش می تواند در جیره غذایی مورد 

استفاده قرار گیرد. 

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
1- استفاده از 1 درصد گیاه دارویی جغجغه در جیره غذایی در مقایسه با شاهد میزان تلفات جوجه ها را 4 درصد 

کاهش داد. 
2- کاهش تلفات 4 درصد در یك مرغداری 30000 قطعه ای که در سال حداقل 4 بار جوجه ریزی نماید معادل 

4800 قطعه جوجه در سال است.



486

3- میزان صرفه جویی یك مرغداری 30000 قطعه ای )با محاسبه وزن زنده پایان دوره 2/2 کیلوگرم و قیمت 
هر کیلوگرم وزن زنده 50000 ریال( در صورت استفاده از 1 درصد گیاه دارویی جغجغه  معادل 528 میلیون ریال 

در سال خواهد بود.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

 گياه دارويی جغجغه در مرحله رويشی

 استفاده از گياه دارويی جغجغه در جيره
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاهش خسارات ناشی از تنش در دام با زمانبندی مناسب عملیات مدیریتی در گله ها

مدت اجرای پروژه:   3/5 سال یافته منتج از پروژه شماره: 4-13-13-87013 
مجری مسئول: ابوالحسن صادقي پناه                        رتبه علمی:  استادیار پژوهش

h.sadeghipanah@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در برنامه هاي مدیریت واحدهاي دامداري به شاخص هاي استرس کمتر توجه شده است و زمان مناسب براي 
فعالیت هاي استرس زا چندان مشخص نیست. در صورتي که اگر فعالیت هاي استرس زایي مانند حمل و نقل، پشم 
چیني، واکسیناسیون، سم چیني، نصب شماره و .... در ساعاتي انجام شوند که شاخص هاي استرس مانند کورتیزول 
در سطح پایین تر و سیستم ایمني در وضعیت بهتري قرار داشته باشند، فشارهاي متابولیك و فیزیولوژیك کمتري 
به دام وارد مي شود. امروزه اثرات منفي متابولیك و فیزولوژیك استرس، خسارات قابل توجهي به واحدهاي دامداري 
وارد مي کنند که علت آن از نظر بسیاري دامداران پوشیده است. در صورتي که این فعالیت هاي استرس زا در ساعات 

مناسبي از شبانه روز انجام شوند، مي توان از بروز بخش قابل توجهي از این خسارات ممانعت کرد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
سیستم ایمني بدن گوسفند در عصر، در بهترین وضعیت قرار داشته و با توجه به اینکه غلظت هورمون کورتیزول 
در این ساعات کاهش نسبي دارد، بهترین زمان براي انجام فعالیت هاي استرس زا و مخاطره آمیز در گوسفند مي باشد. 
اما در طول شب افزایش کورتیزول موجب سرکوب سیستم ایمني شده بطوریکه این سیستم در طول شب تضعیف 
انجام فعالیت هاي  براي  این ساعات  لذا  شده و در ساعات صبح و پیش از ظهر در بدترین وضعیت خود قرار دارد، 
استرس زا مناسب نیستند و چه بسا احتمال ابتال گوسفندان به عفونت هاي مختلف و خسارات ناشي از آن را افزایش 

مي دهد.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
انتظار می رود با زمانبندی مناسب فعالیتهای مربوط به مدیریت گله، از 1 کیلوگرم اتالف وزن )شامل کاهش وزن 
و تلفات( در دام سبك و 10 کیلوگرم در دام سنگین پیشگیری کرد که با توجه به جمعیت دام کشور این رقم معادل 

حدود 60 هزار تن وزن زنده و 30 هزار تن گوشت قرمز می باشد که تقریباً یك چهارم میزان واردات کشور است.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

تغییرات شبانه روزي غلظت ایمونوگلوبولین سرم خون گوسفند )نوار سیاه رنگ روي محور X نشان دهنده ساعات 
تاریکي مي باشد(. تصویر فوق نشان دهنده افزایش توان ایمنی بدن میش در ساعات بعداز ظهر و کاهش آن در طول 
شب و به حداقل رسیدن آن در ساعات پیش از ظهر می باشد. لذا بهترین زمان انجام فعالیتهای استرس زا در گله 

در ساعات بعدازظهر می باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده ازپودر بقایاي کشتارگاهي طیور در تغذیه جوجه هاي گوشتي

یافته منتج از پروژه شماره:  86075-37-13-2             مدت اجرای پروژه:1سال و 6ماه
مجری مسئول :  محمود صحرائي                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

m.sahraei2009@gmaoil.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
افزایش روز افزون جمعیت کره زمین و به تبع آن افزایش جمعیت در کشورمان مسئله تهیه مواد غذایی بخصوص 
با منشاء حیوانی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است، به گونه ای که نیاز بیشتر به تولید مواد غذایی از یك طرف و 
استفاده از منابع غذایی کم هزینه، سالم و با ارزش نسبی مطلوب در امر تغذیه حیوانات از طرف دیگر، بسیار مورد توجه 
قرار بوده  است. پرورش جوجه های گوشتی یکی از منابع اصلی تامین پروتئین حیوانی در کشور محسوب می گردد.  
در این صنعت60 الی 70 درصد هزینه های پرورش مربوط به تغذیه می باشد،که در این میان منابع پروتئینی درصد 
بیشتری از این هزینه ها را به خود اختصاص می دهند. بنابراین ارزیابی ممتد منابع جدید و گوناگون مواد پروتئینی 
که هم از نظر رقابت با چرخه غذایی انسان مشکل ساز نبوده و هم ارزش غذایی مناسبی جهت تامین نیازهای رشد 
جوجه داشته باشند، ضروری می نماید. منابع پروتئین حیوانی در مقایسه با منابع پروتئین گیاهی دارای ترکیبات 
اسید آمینه ای متعادلی بوده و برتری خاصی از لحاظ تامین کلسیم، فسفر و ویتامین B12 و همچنین اسیدهای آمینه 
محدود کننده در جیره های طیور بویژه متیونین و الیزین دارند. لیکن تامین پروتئین حیوانی مورد نیازدر صنعت 
طیور از منابع اصلی آن از قبیل پودر ماهی  هزینة باالیی دارد، لذا توجه به سمت استفاده ازمحصوالت فرعی از قبیل 
پودر بقایای کشتارگاه طیورکه قیمت کمتری نسبت به منابع اصلی دارند، معطوف می گردد. پودر بقایای کشتارگاهی 
طیور یکی از محصوالت جانبی حاصل از کشتارگاه های طیور بوده و از فرآوری بخش های غیرقابل مصرف الشه حاصل 
می گردد.  همچنین مطالعات نشان داده که پودر بقایای کشتارگاه طیور با توجه به محتوای پروتئینی باال و در عین 
حال قیمت مناسب این فرآورده در مقایسه با سایر اقالم پروتئینی، از جنبه های تغذیه ای، اقتصادی و کاهش آلودگی 
زیست محیطی و بهداشتی کامال مورد توجه بوده و می تواند با جایگزین شدن به جای سایر منابع پروتئینی جیره، 

موجب کاهش هزینه های تغذیه ای و اقتصادی شدن تولید گردد. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1-تهیه بقایای کشتارگاهی طیور از مراکز معتبر

2- انجام آزمایشات الزم در زمینه کنترل کیفیت آن از قبیل آزمایش تعیین ترکیبات شیمیایی) رطوبت، پروتئین 
خام، چربی، خاکستر، کلسیم، فسفر و کل ازت فرار TVN( و آزمایشات میکروبی و سموم قارچی از قبیل آفالتوکسین ها

استفاده از آن به میزان 60 کیلوگرم در تن خوراک  -3



490

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از  6 درصد پودر بقایای کشتارگاهی طیور  هزینه هر کیلوگرم جیره غذایي  به میزان 100 الي 150 
تومان کاهش خواهد یافت و استفاده از این جیره ها سبب کاهش قیمت تمام شده هرکیلوگرم گوشت مرغ به میزان 

150 الی 200 تومان خواهد شد.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

نمايی از جوجه های گوشتی كه با پودر بقايای كشتارگاهی تغذيه شده اند
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از برگ خرمای عمل آوری شده با اوره در جیره گاومیش های پرواری 

مدت اجرای پروژه:   یك سال  یافته منتج از پروژه شماره: 4-46-13-88038               
مجری مسئول: عزیزکردونی                                                   رتبه علمی:  محقق

aziz_kardooni@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
براساس آمار موجود سطح وسیعي از اراضي استان خوزستان )37741 هکتار( زیر کشت نخلستانها مي باشد و 
تخمین زده مي شود ساالنه در حدود 82000 تن ضایعات برگ از نخلستانهای استان تولید گردد. از آنجایي که استان 
خوزستان در سالهاي اخیر با خشکسالي مواجه بوده و در این شرایط با کمبود منابع علوفه اي روبرو است لذا ضرورت 
دارد از ضایعات کشاورزي در تغذیه دام استفاده گردد. یکي از ضایعات کشاورزي، برگ درخت خرما است که تاکنون 
در استان خوزستان از آن در تغذیه دام استفاده نشده است. لذا با توجه به تعداد زیاد گاومیش در استان خوزستان 
)83 هزار راس( و توان باالی این دام بومی استان در مصرف مواد خشبی تصمیم گرفته شد در این راستا آزمایشي 
انجام گردد. این تحقیق با هدف استفاده بهینه از برگ خرما در شرایط خشکسالي و به دست آوردن مناسبترین نسبت 

جایگزیني برگ خرماي غني شده بجاي بخش علوفه اي جیره در تغذیه گوساله هاي پرواري گاومیش انجام گردید. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1- به منظور استفاده از برگ خرما در تغذیه دام،  ابتدا برگ هاي خرما خشك حاصل از هرس درخت هاي خرما 
پس از جدا کردن یك سوم قسمت انتهایي، توسط دستگاه خرمن کوب به قطعات 6-4 سانتي متري خرد شده و با 
استفاده از 5 درصد اوره )بر اساس ماده خشك  برگ خرما( غني سازي انجام گردد. به این منظور ابتدا 5 کیلو گرم 
کود ازته اوره در 89 لیتر آب حل می گردد و سپس به طور یکنواخت با 106 کیلوگرم برگ خرماي خرد شده مخلوط 
می شود و در کیسه پالستیکي ریخته شده و بوسیله نخ پالستیکي دهانه آن به گونه اي بسته می شود که مانع خروج 
هر گونه گاز تولید شده گردد. به عبارت دیگر می توان از پالستیك متری با عرض 1 الی 1/5  متری استفاده نمود 
و سر و ته آنرا با نخی بست. س از گذشت 4 هفته کیسه ها باز مي گردد و قبل از استفاده توسط دام جهت بر طرف 

شدن بوي زننده آمونیاک بمدت 8 ساعت در معرض هوا قرار مي گیرد.
2- مي توان برگ خرماي عمل آوري شده با 5 درصد اوره را تا 25 درصد کل جیره جایگزین نمود. 
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جدول 1- نسبت مواد خوراكي و تركيبات شيميايي و انرژی قابل متابوليسم جيره  دام ها ) بر اساس ماده خشک(

  درصدمواد خوراكی

25یونجه
25برگ خرماي غني شده با 5% اوره

17/5سبوس گندم

15جو
11ذرت

4کنجاله سویا
1مکمل ویتامینه معدني

0/75سنگ آهک
0/25اوره

0/5نمک
100مجموع

2/14انرژي قابل متابولیسم )مگاکالري برکیلوگرم(
134/73پروتئین خام )گرم در کیلوگرم(

10/28کلسیم )گرم در کیلو گرم(
4/45فسفر گرم )گرم در کیلوکرم(

2/31نسبت کلسیم به فسفر

از ترکیب جیره فوق در حدود  4 ماه در تغذیه گوساله های نر گاومیش استفاده گردید. 

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
از آنجایي که استان خوزستان در سالهاي اخیر با خشکسالي مواجه بوده و در این شرایط با کمبود منابع علوفه اي 
روبرو است لذا با در نظر گرفتن افزایش وزن روزانه900 گرم و ضریب تبدیل غذایی 8 مي توان برگ خرماي عمل 

آوري شده با 5 درصد اوره را تا 25 درصد کل جیره استفاده نمود.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

                                        برگ خرمای خرد شده
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دستگاه خرمنكوب

مراحل عمل آوری برگ خرما با اوره
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:   استفاده از بلوک خوراک کامل حاوی پیت- باگاس در تغذیه گوساله هاي نر پرواری

یافته منتج از پروژه شماره  :  88049-13-13-4               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:
مدیریت تغذیه دام دربسیاری از واحدهای پرواربندی اصولی نبوده و به دلیل عدم توازن مواد مغذی در جیره های 
غذایی، ضریب تبدیل غذایی نامطلوب است. از این رو بسیاری از واحدهای پرواربندی بهره وری مناسب را ندارند. با 
ارائه روش مدیریت صحیح و نظام دهی مناسب می توان تا حد زیادی بر این معضل فائق آمد. از دیگر محدودیت هاي 
عمده در این زمینه کمبود منابع خوراک دام مي باشد. این در حالی است که در مناطقی از کشور، حجم انبوهی از 
بقایای کشاورزی تولید می شود که می تواند بخش قابل توجهی ازخوراک دام ها را تامین نماید. اما امکان فراوری و 

نقل وانتقال آنها به مناطق هدف هزینه باالیی را در بر دارد.  
در این راستا، تولید خوراک دام به شکل بلوک های کامل مي تواند موثر واقع شود. بنابر این پژوهش حاضر با 
هدف تعیین کارایی و معرفی فن آوری بلوک خوراک کامل و استفاده از تفاله نیشکر درجیره غذایي گوساله هاي نر 

پرواري انجام شد. 

چکیده تحقیق انجام شده: 
جیره غذایي حاوي تفاله نیشکر به دو صورت مخلوط کامل معمولي و بلوک فشرده شده تهیه و به مدت 5 ماه در 
تغذیه دو گروه 12 راسی گوساله پرواري مصرف شد.  جیره بلوک شده با استفاده از ماشین هاي مخصوص به شکل 
بلوک های فشرده شده به وزن تقریبي حدود 15 کیلوگرم آماده شد. در طول دوره آزمایش گوساله ها در حد اشتها 

تغذیه شدند و میزان خوراک مصرفي، افزایش وزن ماهیانه و روزانه تعیین و ضریب تبدیل غذایي محاسبه شد. 

چکیده نتایج به دست آمده: 
میانگین وزن اولیه گوساله هاي دریافت کننده جیره هاي 1 )شاهد( و 2 )مخلوط بلوک شده( به ترتیب 226 و 
221 کیلو گرم بود و در پایان دوره آزمایش به ترتیب به 361 و 373 کیلوگرم رسید که نشان دهنده برتري جیره 
بلوک شده بود. کل افزایش وزن زنده گوساله ها در طول آزمایش براي گروه هاي 1 و 2 به ترتیب 135 و 152 کیلو 
گرم بود ) افزایش وزن باالتر گروه 2 به میزان 17 کیلو گرم(. خوراک مصرفی برای هر کیلو گرم افزایش وزن در گروه 

شاهد  9/03 و در گوساله هاي تغذیه شده با خوراک بلوک  8/34  کیلوگرم )برتری گروه 2( بود. 
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دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
- برای تهیه جیره غذایی گوساله های پرواری الزم است بر اساس جداول احتیاجات غذایی )متناسب با وزن و 
سرعت رشد( جیره مورد نیاز، با غلظت انرژي قابل متابولیسم 2/4 تا 2/5 و پروتئین خام 13 تا 14/5 درصد در ماده 

خشك، فرموله شود. 
- در این جیره ها می توان از تفاله نیشکر تا 12 درصد استفاده نمود. 

- جیره تهیه شده با استفاده از ماشین پرس به صورت بلوک فشرده شده و بسته بندی می گردد. بلوک ها به ابعاد 40 
در 50 در 15 سانتیمتری )با وزن 15 تا 20 کیلو( در کیسه های پالستیکی آماده می شود. بلو ک آماده شده به راحتی 
حمل و نقل و انبار شده و بسته به نیاز گوساله ها، روزانه، یك بلوک برای هر دو راس دام در آخور قرار داده می شود. 

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- با استفاده از تفاله نیشکر می توان بخشی از مواد فیبری جیره )12درصد کل جیره و 37درصد بخش علوفه ای( 

گوساله پرواری را تامین نمود.
- با مصرف خوراک کامل بلوک کشده سرعت رشد گوساله پرواری تا 10درصد افزایش می یابد که این افزایش در 

نتیجه بهبود در مدیریت خوراک دادن دام ها می باشد. 
- استفاده از جیره غذایی بلوک شده  بر مصرف خوراک و قابلیت استفاده از جیره غذایي روزانه اثر مثبت دارد  و 

این اثر منتج به رشد بهتر در دام های پرواری می شود. 
- عالوه بر این، با استفاده از خوراک دام بلوک شده، نیروي انساني مورد نیاز جهت خوراک دادن روزانه دام ها 

حدود 30 درصد کاهش می یابد.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

                          تغذيه گوساله پرواری با بلوك                           تصوير بلوك خوراك كامل 
                                       خوراك كامل

تصوير بلوك خوراك كامل
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:  سیلو کردن یونجه و استفاده از آن در تغذیه گاو شیرده 

مدت اجرای پروژه: 2 سال   یافته منتج از پروژه شماره:  4-63-13-86031         
مجري مسئول: عبدالحسین معیر                                       رتبه علمی:  محقق

moayer2004@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یونجه یکي از محصوالت زراعي عمده استان همدان مي باشد که سطح زیر کشت آن در حدود 40000 هکتار 
با تولید سالیانه بالغ بر 400 هزار تن یونجه خشك مي باشد. طی فرایند برداشت )خشك شدن، و بسته بندی( این 
محصول علوفه ای، بخش قابل توجهی از برگ ها، که بیشتری ارزش غذایی را دارا می باشند، در مزرعه تلف  می شود. 
از ضایعات این محصول ضروری است. پژوهش حاضر به منظور  ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری  بنابراین 
دستیابي به روش مناسب سیلونمودن علوفه تر و بررسي عملکرد یونجه سیلو شده نسبت به یونجه خشك در تغذیه 

گاو شیرده انجام شد. 
در مرحله اول سیلو سازي یونجه با 3 سطح مالس )صفر، 5 و 10 درصد( و هر سطح به نوبه خود با 4 سطح 
باکتري مخصوص سیلو )صفر، 1، 2 و3 درصد( در مقیاس آزمایشی انجام شد که نتایج نشان داد  5 درصد مالس و 
0/2 گرم اللسیل براي سیلوکردن یونجه مناسب است. در مرحله دوم طرح یك هکتار یونجه چین اول بر اساس نتیج 
مرحله اول سیلو گردید. یونجه سیلو شده بر روي 12 راس گاو شیرده )با جیره هاي حاوي صفر، 30 و 60 درصد 
یونجه سیلوشده به جاي یونجه خشك( مورد آزمایش قرار گرفت. در پایان پارامترهاي مربوط به عملیات و هزینه 
هاي برداشت، سیلوکردن، بازده مواد سیلویي در تغذیة دام، هزینه ها و درآمد مربوط به جیره هاي غذایي محاسبه و 

اثر برداشت و استفاده ازیونجه بر هزینه و درآمد مزرعه برآورد گردید.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
- به منظور حفظ ارزش غذایي یونجه مي توان یونجه را با نسبت هاي 0/2گرم اللسیل و 5 درصد مالس به شکل 

سیلو ذخیره نمود و در تغذیه گاو شیري استفاده نمود.
- از علوفه یونجه سیلو شده می توان تا 60 درصد به جاي یونجه خشك در جیره غذایی گاوهاي شیرده استفاده نمود.

دستورالعمل دقیق تر نوشته شود.  نحوه برداشت، پژمرده کردن اختمالی، چاپر و سیلو کردن ذکر شود. 

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
نتایج و مزایای کار، در حد ملموس )عدم نیاز به سمپاشی مزرعه و علف کش ها، .... میزان جلوگیری ا ز اتالف و 

ضایعات یونجه، تغییر در هزینه خوراک دادن، تغییر در میزان تولید کمی و کیفی شیر، ...(  نوشته شود. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

تصوير  چاپر كردن يونجه با دستگاه چاپر يونجه قبل از سيلو كردن

تصوير يونجه سيلو شده در گاوداری شركت ميثاق فامنين همدان

باز كردن سيلوی يونجه توسط مجری بعد از دو ماه جهت انجام آزمايشات
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از سیلوي سرشاخه نیشکر در تغذیه گاوهاي شیري نژاد هلشتاین

یافته منتج از پروژه شماره: 04-0210506103-71            مدت اجرای پروژه:  18 ماه
مجری مسئول: بهاءالدین عالم زاده                                   رتبه علمی: محقق

bahaalemzadeh@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیشکر از مهمترین و گسترده ترین محصوالت کشاورزي استان خوزستان مي باشد که بیش از صد هزار هکتار از 
اراضي این استان به کشت آن اختصاص یافته است و سالیانه حدود سه میلیون تن ضایعات و محصوالت فرعي قابل 
استفاده در خوراک دام تولید مي نمایند. سرشاخه مجموع قسمت انتهایي ساقه نیشکر و برگ هاي متصل به آن است 
که در زمان برداشت نیشکر در مزارع باقي مي ماند. بیشترین غلظت پروتئین در گیاه نیشکر در برگ هاي سبز در 
حال رشد قرار دارد که قسمت عمده آن در سرشاخه مي باشد. همچنین وجود مقداري قند در برگ هاي نیشکر یك 
عامل مؤثر در انرژي زایي آن محسوب مي شود که مي تواند به عنوان یك منبع خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد. 
با توجه به اینکه سرشاخه نیشکر در فصل برداشت )از اواخر مهرماه یا اوایل آبان  ماه تا فروردین ماه هر سال(حاوی 
میزان نسبتاً باالیی رطوبت می باشد، ضروری است که بالفاصله پس از استحصال، به نحوی عمل آوری شود که قابل 
نگهداری باشد. یکی از روش های عمل آوری و استفاده بهینه از آن سیلو کردن با استفاده از مواد افزودني می باشد.  

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
- سرشاخه های نیشکر از سطح مزارع نیشکر جمع آوری و توسط  چاپر به  قطعات  4 سانتي متري  خرد می شوند.

- سرشاخه های خرد شده در کف سیلو ریخته می شوند.
-   مواد افزودنی اوره  و مالس  نیشکر  به ترتیب با نسبت 0/5 و 3 درصد بر اساس سرشاخه نیشکر تازه )که  با آب  
مخلوط  شده اند( بر روي سرشاخه های مذکور توسط آبپاش ریخته شده و با سرشاخه های خرد شده مخلوط می شوند.
- الیه های بعدی سرشاخه های خرد شده نیز به همین ترتیب به سیلو اضافه و با مواد افزودنی مخلوط می گردند.

 - پس از ریختن هر الیه سرشاخه و اضافه کردن مواد افزودنی، می بایست الیه ها کاماًل فشرده و عاري از هوا گردند. 
- پس  از گذشت  مدت  45 روز سیالژ سرشاخه  های نیشکر آماده است که می تواند در جیره  غذایي  گاوهاي  شیرده 

مورد استفاده قرار می گیرد . 

جدول 1- درصد تركيبات جيره غذايي توصيه شده )60% علوفه و 40 % كنسانتره( 

جمع کل%کنسانتره%سیالژ سرشاخه%یونجه%جیره غذایی
15/8544/6539/5100مقدار
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دامداران منطقه مي توانند تا سطح 75 درصد از سرشاخه نیشکر سیلو شده جایگزین یونجه خشك و یا بخش علوفه اي 
جیره گاوهاي شیري )با تولید تا حدود 11 کیلوگرم( بنمایند.

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
- با سیلو کردن سرشاخه نیشکر  همراه با مواد افزودني )مانند مالس و اوره( ضمن ذخیره سازي این ماده خوراکي، 

مي توان بر کیفیت و خوشخوراکي آن نیز افزود. 
- با استفاده از سیالژ سرشاخه نیشکر در تغذیه دام، نه تنها تولیدات دامي کاهش نمي یابد بلکه با هزینه پایین 

تأمین سرشاخه نیشکر، از تحمیل مخارج اضافي بر دامدار جهت تهیه علوفه تا 30 درصد کاسته خواهد شد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:

        حمل سرشاخه نيشكر                                          سرشاخه نيشكر پس از برداشت نيشكر         

                       سیالژ سرشاخه نیشکر                        چاپر کردن سرشاخه نیشکر جهت تهیه سیالژ
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: مزایای کیفی و کمی کاهش دنبه و طول مدت پروار در بره های لری

یافته منتج از پروژه شماره: 85002-0000-07-210000-086-2   مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: بهروز یاراحمدی                                               رتبه علمی: استادیار پژوهش 

Behrouzy@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 گوسفند نژاد لري تقریباً نیمي از گوسفندان استان را تشکیل می دهد. گوسفند لري یکي از نژادهای دنبه دار و 
سنگین کشور است. سالیانه در استان بیش از 320 هزار رأس بره نر و ماده از نژاد لري آماده پرواربندی می شوند. 
این بره ها ازنظر فنوتیپي در سه گروه دنبه کوچك، دنبه متوسط و دنبه بزرگ قرار می گیرند. وزن دنبه در نژادهای 
گوسفند ایراني 14-13 درصد وزن الشه را به خود اختصاص داده است. در این میا ن گوسفندان لري با وزن دنبه ای 
در حدود 18- 15 درصد وزن الشه یکي از سنگین ترین دنبه ها را به خود اختصاص داده است. دامداران به پرورش 
بره های دنبه بزرگ عالقه مند مي باشند و درواقع گوسفنداني را چاق کرده اند که بجاي تولید گوشت، دنبه را با هزینه 
95810 ریال تولید نموده اند. لذا اگرچه وزن کشتار در این بره ها باال است اما راندمان الشه به طور محسوسي پائین 
بوده و عالوه بر آن درصد گوشت لخم نیز پائین است با توجه به مطالعه انجام شده ضریب تبدیل غذایي در بره هاي 
دنبه کوچك احتماالً می بایستی به واسطه ذخیره کمتر چربي در دنبه نسبت به سایر اندازه های دنبه برتري داشته 
باشد لذا چنانچه فرضیه فوق به اثبات برسد باعث کاهش هزینه های نگهداري و بهبود کیفیت الشه و تعیین مدت زمان 

مناسب پروار می شود.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
- بره های لری دنبه کوچك در مقابل بره های دنبه متوسط و بزرگ جهت پرواربندی ارجحیت دارند.

-  طول مدت پروار 90 روز به علت ضریب تبدیل غذایي مناسب و افزایش وزن روزانه باالتر به همراه هزینه تولید 
هر کیلوگرم افزایش وزن پائین تر جهت پروار قابل توصیه است.

نتایج و مزایای حاصل ازبه کارگیری یافته در عرصه:
- با توجه به میانگین وزن الشه گرم در دو مدت طول پروار 90 و 150 روز که به ترتیب 22/81 و 26/37 کیلوگرم 

بود. میانگین وزن الشه در مدت پروار 150 روز نسبت به 90 روز حدود 3/56 کیلوگرم بیشتر است. 
- افزایش طول مدت پروار، سبب افزایش ذخیره  چربي و وزن الشه، کاهش درصد گوشت لخم، زیادشدن ضریب 

تبدیل غذایي و درنهایت عدم رضایت مصرف کننده به دلیل کاهش کیفیت الشه مي شود. 
- بره های با دنبه کوچك با وزن کشتار کمتر دارای خصوصیات الشه بهتری نسبت به بره های با دنبه بزرگ با 
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وزن باالتری می باشند. 
- اگر بتوان 5 درصد از وزن دنبه 320 هزار رأس پرواری کاسته شده و به وزن الشه که متوسط استان 22/5 
کیلوگرم است افزوده شود و به 26/5 کیلوگرم برسد، این اختالف 4 کیلوگرمی الشه با قیمت 300 هزار ریال برای 

هر کیلوگرم الشه، سالیانه در استان 384000 میلیون ریال درآمد اضافی عاید دامدار می شود. 
- پیش بینی می شود با به کارگیری یافته های طرح مذکور به میزان 306 تن تولید گوشت قرمز استان افزوده شده و 
از 7700 تن به 8060 تن برسد؛ بنابراین می توان سالیانه مقادیر متنابهی گوشت بیشتر تولیدکرد که ازلحاظ اقتصادي 

براي پرواربند سودمند باشد.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

تصوير 1- محل انجام آزمايش تيمارهای مختلف
  

تصوير 2- وزن كشی و بيومتری گوسفندان لری پرواری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: عملکرد طول عمر اقتصادي گاوهاي مونبیلیارد 

یافته منتج از پروژه شماره: 85055 - 0000 - 07 - 210000 - 020 - 4   مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: هرمز منصوري                                                           رتبه علمی:  استادیار پژوهش 

مجری: نادر اسدزاده                                                
 nader.asadzadeh4@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
طول عمر اقتصادي دام در مزارع گاو شیري به عنوان یك  عامل اصلي اقتصادي شناخته شده است. طول عمر 
اقتصادي دام  در ارتباط با صفات تیپ، تولید و تولیدمثلي حیوان مي باشد.  از حدود سال 50 سال قبل، نژادهاي 
مختلف گاو به ایران وارد شده که  بیشترین تعداد مربوط به نژاد هلشتاین است و  در حال حاضر در اغلب گاوداري هاي 
صنعتي کشور، این نژاد پرورش داده مي شود.  نژاد هلشتاین داراي خصوصیات مثبت مختلفي است که مهمترین آن 
تولید شیر زیاد است و به عنوان پرتولیدترین نژاد گاو شیري در دنیا شناخته شده  است. استعداد تولید شیر زیاد در 
گاو هلشتاین سبب شده که این نژاد نسبت به سایر نژادها حساس  تر باشد و نیاز به مراقبت و مدیریت بسیار عالي 
دارد، لذا عمدتاً در واحدهاي گاوداري نیمه صنعتي و سنتي )که تعداد آن در کشور زیاد است( به دلیل عدم مدیریت 
و خدمات دامپزشکي مناسب، عملکرد این نژاد مطلوب نمي باشد. یکي دیگر از نژادهایي که در طي سي سال اخیر 
وارد کشور شده گاو دو منظوره شیري – گوشتي  مونبلیارد مي باشد. براساس اطالعات موجود میانگین زایش در این 
گله بیش از 5  شکم و میانگین تولید شیر آن حدود 23 کیلو گرم در روز مي باشد. درصورتي که اطالعات مربوط به 
گاو مونبیلیارد مورد تایید قرار بگیرد، با توجه به شرایط پرورش و محدودیت هاي تغذیه اي و مدیریتي در ایران حداقل 

در برخي مناطق مي تواند جایگزین مناسبي براي گاو هلشتاین باشد.     

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
با توجه  به باالتر بودن طول عمر عملکردي و  عملکرد باروری بهتر و ماندگاری بیشتر گاوهای مونبلیارد در گله مورد 

بررسي، پرورش این دام در مناطقي که گاو هلشتاین عملکرد مطلوبي ندارد، مي تواند توصیه گردد. 

نتایج و مزایای حاصل ازبه کارگیری یافته در عرصه:
براساس نتایج این تحقیق، عملکرد باروری و ماندگاری گاوهای مونبلیارد در مقایسه با اطالعات منتشر شده در 
مورد گاوهای هلشتاین و براون سویس در ایران، مطلوب ارزیابی شده  و تولید شیر کمتر در هر دوره شیردهی در 

مقایسه با نژاد هلشتاین می تواند با تعداد بیشتر دوره شیردهی، قابل جبران باشد. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از بلوک مکمل غذایی اوره مالس در تغذیه دام های نشخوار کننده

مدت اجرای پروژه: 2 سال یافته منتج از پروژه شماره: 2-088-210000-02-0000-83071 
مجری مسئول:رمضانعلی عزیزی                  رتبه علمی:  مربی پژوهش

Azizy2001@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولیدات دام در کشور، به طور نسبتاً زیادی وابسته به خوراک های خشبی به ویژه فرآورده های فرعی محصوالت 
کشاورزی است که غالباً دارای کیفیت پایین بوده و از نظر پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی بسیار فقیر هستند. 
از طرفی برای تأمین مکمل های پروتئینی با کمبود مواجه هستیم و به دلیل اینکه غاالبا وارداتی هستند قیمت آن 
ها بسیار باالست. استفاده از مواد ازته غیر پروتئینی مانند اوره  برای جبران کمبود ازت مورد نیاز دام باعث افزایش 
مصرف خوراک های خشبی و بهبود عملکرد میکروب ها درشکمبه می شود. فناوری استفاده از بلوک های غذایی 
جامد، همچون بلوک اوره مالس برای تأمین کمبود ازت، ویتامین ها و مواد معدنی مواد خوراکی خشبی از جمله 

راهبردهای کاربردی مکمل های غذایی محسوب می شود.   

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
مواد اصلی تشکیل دهنده بلوک مکمل غذایی اوره مالس شامل: اوره  )10-4 درصد(، مالس ) 45-0 درصد(، سبوس 
و یا سایر علوفه های خشبی )30-10 درصد(، نمك و مواد معدنی ) 3 -0/5 درصد(، سیمان- آهك- بنتونایت ) 2-10 

درصد( و سایر مواد )20 -10 درصد(.

 مواد مورد استفاده و ميانگين درصد استفاده از  آنها در  تهيه بلوك مكمل غذايی اوره مالس

درصدمواد تشکیل دهنده بلوکدرصدمواد تشکیل دهنده بلوک
2دی کلسیم فسفات36مالس

0/1مکمل مواد معدنی38سبوس گندم
4آب10اوره

4بنتونایت2سیمان
2آهك1/9نمك
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تركيب شيميايي بلوك هاي مكمل غذايي اوره مالس

انرژي قابل 
متابولیسم

)Kg مگا کالري در(

پروتئین خام
)درصد(

کلسیم
)درصد(

فسفر
)درصد(

ماده  خشك
)درصد(

2/0537/70/790/5483/8

ساخت بلوك ها ي مکمل غذایي اوره مالس
 قبل از تهیه بلوک باید  قالب هاي چوبي با ابعاد 7 × 12× 20 سانتي متر ساخته شود. البته می توان از اشکال 

و ابعاد متفاوت دیگری نیز در ساخت قالب ها استفاده نمود.
 ابتدا اوره به مالس افزوده می شود و به خوبی به هم زده می شود تا کاماًل در مالس حل گردد.

  سپس مکمل ویتامینی ، نمك و بنتونیت به مخلوط اوره و مالس اضافه می شود
 به میزان دو برابر مقدار وزنی سیمان وآهك آب اضافه می شود و کامال با هم مخلوط و به مواد اولیه اضافه می شود.

 سبوس را داخل وان فلزی ریخته و مخلوط بدست آمده از مرحله قبل به آن اضافه می گردد و کامال با هم 
مخلوط می شوند. البته می توان برای راحتی کار از میکسر افقي برای  مخلوط کردن مواد استفاده نمود.

  مخلوط نهایی را داخل قالبها ریخته و با یك استوانه مناسب به  صورت دستی کاماًل فشرده می شوند و سپس 
به مدت 2 تا 3 روز  به حال خود رها شده تا مخلوط کامال شکل جامد به خود بگیرد. 

 براي جلوگیري از چسبیدن مخلوط به سطح داخلی قالب ها از ورقه هاي نازک نایلون استفاده شد )شکل 1(. 
تا کاماًل خشك شده و  از قالب خارج و در جریان هوا قرار داده شوند  اولیه  از شکل گیري  باید پس   بلوک ها 
استحکام الزم را به دست آورند.  مدت الزم براي سفت و محکم شدن بلوک ها به دماي محیط و جریان هوا بستگی دارد. 
 برای تعیین میزان سختي و مقاومت بلوک هاي تولیدشده، مطابق شکل زیر با فشار وارد کردن یك فرد 70 
کیلوگرمي بر قسمت انتهایي بلوک و مقاومت در برابر شکسته و خرد شدن انجام می شود و چنانچه بلوک خرد نشد 

از استحکام مناسبی برخوردار است.

 
تعيين ميزان استحكام بلوك به روش ساده

- مقدار مصرف بلوک مکمل غذایی اوره مالس بستگی به نوع و وزن دام دارد. معموال یك بلوک پنج کیلوگرمی 
برای مصرف هفت تا ده روز یك گاو به وزن 350 تا 400 کیلوگرم کافی است.
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- از بلوک مکمل غذایی اوره  مالس نباید در تغذیه دام های جوان که کمتر از شش ماه سن دارند استفاده نمود. 
- همچنین نباید در تغذیه دام هایی که در طول روز چیزی نخورده و گرسنه هستند استفاده شود.

- از مصرف زیاد بلوک مکمل غذایی اوره مالس باید پرهیز نمود. 
- در موقع استفاده از بلوک مکمل غذایی اوره مالس، آب تمیز و تازه باید همیشه در اختیار دام باشد.

- بلوک مکمل غذایی اوره مالس را باید به دور از بارش باران, برف و رطوبت نگهداری نمود.

نتایج و مزایای حاصل ازبه کارگیری یافته در عرصه:
- میانگین مصرف روزانه بلوک مکمل غذایی اوره مالس درگاوهاي شیرده در این پژوهش 380 گرم بود.

- میانگین تولید شیر در حدود 1/1 کیلوگرم بیشتر از میانگین تولید شیر در گروه شاهد بود.
نتایج حاصل از این تحقیق و سایر مطالعات نشان داد که تهیه بلوک مکمل غذایی اوره مالس بسیار آسان  است. 
و استفاده از مکمل غذایی اوره مالس باعث کاهش خطرات ناشی از مسمومیت احتمالی درمقایسه با سایر روش های 
مصرف اوره درتغذیه نشخوارکنندگان می شود. استفاده از مکمل غذایی اوره مالس در تغذیه دام واحد های خرده 
پای روستایی و عشایری ضمن حفظ سالمتی دام در افزایش عملکرد تولیدی و تولید مثلی دام های نشخوارکننده 

موثر است.  

عکس/عکس های شاخص از یافته:

تركيبات و وسايل مورد نياز برای تهيه بلوك مكمل غذايی اوره مالس

قالب های حاوی بلوك اوره مالس
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بلوك آماده مصرف در تغذيه دام های نشخواركننده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: افزایش بازدهی گوسفندان زل در سیستم پرورش صنعتی 

مدت اجرای پروژه: 5 سال یافته منتج از پروژه شماره:  4-20-210000-04-0000-85004 
مجری مسئول: سیما ساور سفلی                       رتبه علمی:  استادیار پژوهش 

simasavar@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گوسفند زل یکی از ریز جثه ترین گوسفندان کشور است. با توجه به کاهش ظرفیت تولید مراتع، زیر کشت رفتن 
مراتع میان بند و افزایش وابستگی به تغذیه دستی و به دنبال آن افزایش هزینه هاي تولید، اغلب پرورش دهندگان 
این نژاد به دنبال افزایش بازدهی گله هاي خود از روش های مختلف از جمله آمیخته گري غیر اصولی و غیر علمی 
با نژادهاي سنگین جثه بوده اند. یکی از روش هاي مناسب برای حفظ این نژاد و افزایش درآمد دامداران، استفاده از 
آمیخته گري کنترل شده با مبانی علمی است. هدف از این بررسی امکان افزایش بازدهی گوسفندان زل با نگهداري و 

پرورش در سیستم صنعتی بدون استفاده از مرتع و آمیخته گری آنها با گوسفندان نژاد شال است.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
نمودن  همزمان  منظور  به  بود.  شال  قوچ  پدری  پایه  و  زل  میش  مادری  پایه  تحقیق،  این  آمیخته گری  برنامه  در 
زایش ها، کلیه میش ها با استفاده از پروژسترون )سیدر( همزمان شدند و مورد هورمون تراپی قرار گرفتند و سه زایش 
در دو سال را با روش پرورش صنعتی به جای پرورش معمول سنتی توصیه می نماید. به منظور به کارگیری نتایج 
این تحقیق در عرصه توصیه می شود: )1( توجه به اقدامات بهداشتی منظم )پشم چینی، حمام ضد انگل، دریافت 
داروي ضد انگل و کنترل سالمتی(، نیاز تغذیه ای و استفاده از برنامه های مدیریت تولیدمثل در حین اجرای برنامه 
آمیخته گری ضروری است. )2( با توجه به اینکه آمیخته گری کنترل شده با حفظ ذخایر ژنتیکی بومی سبب افزایش 
توان تولیدمثلی و افزایش تولید بره در آمیخته ها نسبت به نژاد خالص می شود، الزم است در برنامه آمیخته گری 

انتخاب پایه پدری و مادری به درستی انجام شود. 

نتایج و مزایای حاصل ازبه کارگیری یافته در عرصه:
1. با استفاده از برنامه آمیخته گری کنترل شده بین میش زل با قوچ شال، بره هاي نر و ماده آمیخته از بره هاي 

نر و ماده زل سنگین تر خواهند بود.
2. با بکارگیري روش آمیخته گری کنترل شده در این تحقیق، وزن از شیرگیري بره هاي آمیخته )شال* زل(  

نسبت به بره هاي خالص زل 22 درصد و وزن انتهاي پروار آنها حدود 26 درصد بیشتر بود. 
3. در انتهای دوره پروار در پرورش صنعتی نسبت به روش معمول در منطقه، بره های زل خالص 165% و بره های 
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آمیخته )شال * زل( 234 درصد وزن بره تولیدی بیشتری داشتند. در شرایط پرورش معمول در منطقه از هر 100 
راس میش در سال حدود 2030 کیلوگرم بره در انتهاي 100 روز پروار حاصل شد در حالی که در شرایط پرورش 
صنعتی در بره هاي زل خالص این مقدار به 5382 کیلو ) با 165 درصد افزایش( و در بره هاي آمیخته )شال* زل( به 

6774 کیلو ) با 234 درصد افزایش( افزایش نشان داد.
4. درصد الشه، درصد گوشت لخم و درصد استخوان در هریك از دوره های پروار تحت تاثیر ترکیب ژنتیکی و 
جنسیت بره قرار نگرفت و تفاوت معنی داری مشاهده نشد، ولی درصد چربی الشه در هر سه دوره پروار در بره های 

نر زل و ماده شال – زل کمتر از بقیه بود.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

گوسفند زل
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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: قیمت گذاری پسته بر مبنای کیفیت، گامی موثر در راستای تولید محصول سالم و با کیفیت برتر

یافته منتج از پروژه شماره: 8607 -06-06-2               مدت اجراي پروژه:3 سال و 6 ماه
مجري مسئول : رضا صداقت                                       رتبه علمي:  استادیار پژوهش 

مجری: سید جواد حسینی فرد
sedaghatr@gmail.com: آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مسئله اساسي فرآروي صنعت پسته، کاهش قدرت رقابتي پسته کشور در بازارهای جهانی، هم به لحاظ کیفیت 
و سالمت محصول و هم  به لحاظ قیمت تمام شده آن مي باشد. ارتقاً کمي وکیفي محصول، ارزش گذاری محصول 
بر اساس شاخص های کیفیت ، سالمت و مدیریت مناسب هزینه ها از جمله مهمترین مؤلفه هایي هستند که توجه 
به آنها مي تواند مشکل ایجاد شده را تاحدود زیادي مرتفع سازد. از راهکارهاي مناسب جهت اصالح مدیریت باغات 
پسته با هدف ارتقای کمی و کیفی محصول و کاهش بهای تمام شده،  بهره گیري هر چه بیشتر از شیوه عملکرد 
باغداران پیشرو و نیز ارائه یافته های جدید در این زمینه به باغداران مي باشد. لذا با اعمال مدیریت مناسب و به 
طور همزمان تدوین نظام قیمت گذاری محصول پسته بر مبنای شاخص های کیفیت و سالمت برتر، می توان هم به 

سودآوری بیشتر و هم به کیفیت باالتر در تولید دسترسی یافت. 

 دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
باید براي کیفیت بهتر و محصول سالم تر در بازار فروش پسته ارزش بیشتري در نظر گرفته شود، تا کسب سود 
بیشتر در درازمدت مانعي براي تولید محصول سالم و با کیفیت نباشد. برای این منظور بایستی معیار اصلی قیمت 
گذاری پسته، توجه به سالمت و کیفیت محصول باشد. در این راستا الزم است تا اوال شاخصهای یك محصول سالم و 
با کیفیت که قبال توسط کارشناسان و محققین پسته تدوین شده،  به ذینفعان که شامل کشاورزان و خریداران پسته 
می باشند آموزش داده شود و ثانیا قیمت گذاری محصول پسته بر اساس شاخصهای معرفی شده به ذینفعان شامل 

کشاورزان وخریداران محصول و با نظارت دولت و حاکمیت صورت پذیرد.  
                                                                                  

نتایج و مزایای حاصل ازبه کارگیری یافته در عرصه:
1- تولید محصول پسته سالم تر 

2- تولید محصول پسته با کیفیت برتر
3- افزایش سودآوری حاصل از تولید محصوالت سالم تر و با کیفیت تر 

4- افزایش رقابت پذیری بر مبنای کیفیت برای پسته ایران در بازار جهانی
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمائی از يک باغ با مديريت خوب و محصول با كيفيت برتر در استان كرمان
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان: پروتکل تولید الینهاي دابلد هاپلوئید )100 درصد خالص ژنتیکی( در گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 86012-05-05-2                   مدت اجراي پروژه: 3/5 سال
مجری مسئول: دکتر مهران عنایتی شریعت پناهی                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش

mehran.shariatpanahi@abrii.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولید گندم هم به عنوان اساسي ترین محصول استراتژیك و هم به لحاظ سهم باالی آن در الگوي تغذیه خانوار و 
تامین بخش عظیم کالري و پروتئین مورد نیاز جمعیت رو به تزاید کشور همواره مورد توجه خاص قرار دارد. متوسط 
رشد سرانه مصرف گندم در چهل سال اخیر، ساالنه 4/5 درصد رشد داشته است. با توجه به محدودیت هاي افزایش 
سطح زیر کشت گندم، افزایش عملکرد مي تواند نقطه اتکاء راه کارهاي عملي براي پاسخگویي به نیازهاي کشور باشد. 
از عوامل کاهنده عملکرد در واحد سطح مي توان به تنشهاي زیستي مانند آفات و بیماریها و تنشهای محیطی نظیر 
خشکی و شوری اشاره کرد. بدلیل اینکه استفاده از روشهاي شیمیایي و زراعي براي کنترل بیماریها در گندم بطور 
کامل کارا نمي باشد و ارزیابی بیماری تحت تاثیر عوامل محیطي و اثر متقابل میزبان و پاتوژن می باشد نشانگرهاي 
مولکولي مي توانند در جهت تکمیل روشهاي اصالحي مفید باشند. جمعیتهاي دابلد هاپلوئید وسیله اي قوي براي 
شناسایي همبستگي و اثرات متقابل ژني،  تخمین واریانس ژنتیکي و تعداد ژنهاي کنترل کننده صفات کمي مي 
باشند. همچنین استفاده از سیستم دابلدهاپلوئیدی در برنامه های اصالحی دورگ گیری )هیبریداسیون( باعث کاهش 

زمان برنامه اصالحی و افزایش کارایی انتخاب می گردد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به نتایج تحقیق حاضر،  موارد زیر به عنوان دستورالعمل مراحل تولید الینهای دابلدهاپلوئید گندم از 

هیبریدهای اولیه معرفی می شوند: 
الف- کشت مواد گیاهی والدینی

به منظور ایجاد الینهاي دابلدهاپلوئید )صد در صد خالص(، از هیبرید های F1 گندم استفاده می شود. این هیبرید ها 
از تالقی ارقام پرمحصول ولي حساس به بیماري یا تنش غیر زنده با  ارقام مقاوم به بیماری یا تنش غیر زنده ایجاد می 
شوند. بذور هیبرید های F1 گندم در مزرعه و همچنین در گلخانه کشت می شوند. برای به دست آوردن خوشه های 
حاوی بساک و نتیجتا جداسازی میکروسپور ها در گلخانه هر دو هفته یك بار تعداد 15-12 گلدان در نظر گرفته شده 
و در هر کدام تعداد 5-4 بذر کاشته می شود. محتوای گلدان ها متشکل از ترکیب پیت و پرلیت و مقداری خاک مزرعه 
به نسبت 2:1:1 است. گیاهان در گلخانه در دمای 2±24 درجه سلسیوس در روز و 2±15 درجه سلسیوس در شب، 
در شرایط 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی با رطوبت 60% و روشنایی 10000 لوکس رشد می نمایند. ضمناً 
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جهت بهاره سازی )Vernalization( بذور زمستانه آنها در اتاق رشد در دمای 4 درجه سلسیوس، ده ساعت روشنایی 
و رطوبت 80 درصد به مدت دو ماه نگهداری شده و سپس به گلخانه منتقل می شوند.

ب- ضدعفونی و جداسازي میکروسپورها 
بسته به مرحله مناسب هر رقم، زمان برداشت سنبله ها متفاوت خواهد بود. مثال در رقم فالت باید سنبله ها تقریبا 
داخل غالف برگ پرچم باشند و فقط به اندازه یك شکاف باریك از داخل غالف نمایان باشد. این حالت منطبق با 
مرحله انتهایي تك سلولي میکروسپور است. سنبله ها توسط قیچی از ارتفاع 5 سانتی متری خاک بریده شده و در 
یك ارلن حاوی آب مقطر قرار داده شده و برای جلوگیری از هدر شدن رطوبت یك کیسه نایلونی روی آنها کشیده 
و سپس به اتاق کشت حمل می شوند. پس از آوردن سنبله ها به اتاق کشت و ضد عفونی هود ابتدا چند کاغذ صافی 
استریل زیر هود قرار گرفته و سپس سطوح بیرونی سنبله ها یکی یکی توسط الکل 70 درصد اسپری می شود. در 
ادامه، از داخل غالف سنبله خارج  گردیده و روی کاغذ صافی قرار داده می شود. سپس حدود 50 میلی لیتر الکل 
70درصد درون یك لوله آزمایش ریخته شده و سنبله ها یکی پس از دیگری در آن غوطه ور گردیده و به مدت یك 

دقیقه چرخانده شده و ضد عفونی کامل صورت می گیرد.
برای جداسازی بساکها ابتدا از گلچه های جانبی گلوم و گلومل توسط پنس خارج شده، با این کار بساک ها کاماًل 
نمایان می شوند. در این حالت هر سه بساک با نوک پنس گرفته شده و به داخل شیشه حاوي محلول شستشو منتقل 
مي گردند. درب شیشه ها بسته شده، سپس روی یك همزن مغناطیسی با دور rpm 600-500 به مدت حدود 3-4 
دقیقه قرار داده شده تا با حرکت مگنت و ضربه زدن به جدار شیشه میکروسپورها از داخل دیواره بساک به درون 
محیط ریخته شوند. تغییر رنگ محیط با خروج میکروسپور ها و پاره شدن دیواره بساک روی می دهد. در این مرحله 
درب شیشه باز شده و کلیه محتویات آن از یك صافی با قطر منافذ 60 میکرو متری عبور داده می شود. پس از 
عبور از صافی میکروسپورها داخل فالکن 50 میلی لیتری جمع آوری شده و داخل سانتریفیوژ با دور rpm1100 و به 
مدت 5 دقیقه قرارداده می شوند. پس از سانتریفیوژ، مایع رویی توسط سمپلر خارج و دور ریخته می شود. سپس بر 
روی رسوب سفید رنگ باقی مانده که حاوی میکروسپورهای جدا شده است، کمی محیط شستشو ریخته و دوباره 
سانتریفیوژ انجام می شود. این عمل برای خالص سازی هر چه بیشتر رسوب حاصل از دیواره های سلولی بساک انجام 
می گیرد. پس از دومین سانتریفیوژ مجدداً مایع رویی خارج شده و رسوب حاصل در محیط کشت A260 با تراکم 
104×2 در هر میلی لیتر در پتری های 6 سانتی متری و یا در مالتی دیش های شش تا دوازده خانه ای با حجم هر خانه 
3-2 میلی لیتر وارد می شوند. پتری های حاوی میکروسپور با پارا فیلم بسته شده و در تاریکی در انکوباتور 25 درجه 
سلسیوس نگهداری می شوند. پس از 4 روز از آغاز کشت تخمدان ها به تعداد 4-1 عدد در هر میلی لیتر به پتری های 
حاوی میکروسپور اضافه شده و دوباره پس از بستن درب پتری ها با پارافیلم به انکوباتور 25 درجه سلسیوس و شرایط 

تاریکی منتقل می شوند.
ج- القاي جنین زایي در میکروسپورهای جداشده

بین 4 تا 7 روز پس از کشت میکروسپور در گندم ساختارهای ستاره ای شکل در مرکز میکروسپورها مشاهده می 
شود. حدود 2 هفته پس از کشت، ساختارهای چند سلولی با میکروسکوپ اینورت مشاهده می شوند. یك تا یك ماه 

ونیم پس از کشت، جنین ها با اندازه و شکل های مختلف و با چشم غیر مسلح قابل مشاهده اند.
د- باززایي جنین ها و ایجاد گیاهان هاپلوئید 

جنین ها به محیط باززایی ) )A2R که از نظر ترکیبات شبیه محیط کشت A260 بوده )با این تفاوت که قند به 
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کار رفته در آن ساکارز است و از فیتاژل جهت جامد کردن استفاده شده است( انتقال داده می شوند. جنین ها پس از 
استقرار در محیط باززایی به مدت یك هفته در تاریکی در دمای 25 درجه سلسیوس نگهداری و پس از آن به اتاق 

رشد با شدت نور 3000-2000 لوکس و دمای حدود 20 درجه سلسیوس انتقال می یابند.
ه- تعیین سطح پلوئیدي گیاهان باززایی شده و تیمارگیاهان هاپلوئید با کلشیسین 

برای تعیین سطح پلوئیدی از دستگاه فلوسایتومتر مدل PA 1 Partec استفاده می شود. از آنجایی که گیاهان 
هاپلوئید عقیم هستند، با تیمار آنها با کلشیسین اقدام به تولید گیاهان دیپلوئید بارور)دابلدهاپلوئید( می شود. بهترین 
زمان اعمال تیمار کلشیسین در مرحله سه برگی گیاهچه ها می باشد. به دلیل رشد سریع گیاه در این مرحله جذب 

کلشیسین از طریق ریشه سریعتر می باشد. 
و- بذرگیری از الین هاي دابلدهاپلوئید 

پس از مراحل مضاعف سازي کروموزوم ها از الینها در گلخانه با ایزوله کردن سنبله ها با پاکت سلوفان بذرگیری 
صورت می گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
مهمترین مزیت روش دابلد هاپلوئید ي در اصالح گیاهان، رسیدن به خلوص کامل ژنتیکي در حداقل زمان ممکن 
است. بنابر این معرفي رقم و یا الین خالص در کمترین زمان ممکن صورت مي گیرد. در میان روشهاي مختلف تولید 
این  در  شده  ارایه  پروتکل  است.  روش  کارآمدترین  و  میکروسپور جدیدترین  روش کشت  هاپلویید،  دابلد  گیاهان 
پژوهش پروتکلي کاربردي و قابل استفاده است، هرچند اثر ژنوتیپ در جنین زایی و باززایی میکروسپورهاي گندم و 

تولید گیاه آلبینو و سبز موثر است. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

      شكل 1  : نحوه ضدعفوني كردن سنبله های گندم                    شكل 2  : نحوه جداسازی بساك و تخمدان
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          شكل 3  : نحوه جداسازی ميكروسپور ها از داخل                   شكل 4  : عبور محيط حاوی بساك های پاره شده
                  بساك به روش مگنت مغناطيسی                                  از صافی به منظور جداسازی ميكروسپورها

 

       شكل 5  : وارد كردن ميكروسپور ها به                                    شكل 6  : انتقال تخمدان ها پس از 4 روز
         مالتی ديش های حاوی محيط كشت                                         به محيط كشت حاوی ميكروسپور

 

 

شكل 7  : ميكروسپور زنده و دارای قدرت جنين زايی با ساختار ستاره ای شكل زير ميكروسكوپ اينورت
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شكل 8  : جنين ها به اشكال و اندازه های مختلف )راست(، جنين ها به همراه تخمدان در محيط كشت زير بينوكولر)چپ(

  
شكل 9  : گياهچه سبز و آلبينو

 
شكل 10  : گياه سبز منتقل شده به گلدان

تخمدان

جنین
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان:کلید شناسایی ساده گونه های رز ایرانی برای ایجاد هیبریدهای جدید

یافته منتج از پروژه شماره: 85001-8504-01-140000-013-2  مدت اجرای پروژه: 5 سال 
مجری مسئول: پریسا کوباز                                                           رتبه علمی: استادیار پژوهش  

 pkoobaz@abrii.ac.ir:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اصالح رز موجب تولید ارقامی با رنگ, فرم و عطر دلخواه شده  است. ارقام امروزي به دلیل فرم غنچه، تعداد زیاد 
گلبرگها، رنگ هاي بازارپسند،گل هاي بزرگ و قابلیت چندبار گلدهي بسیار مورد توجه قرار گرفته اند، اما متاسفانه با 
وجود داشتن کیفیت هاي برتر آنها به بسیاري از بیماري هاي قارچي نظیر لکه هاي سیاه، زنگ زرد و سفیدک سطحي 
اساس  بر  ولي  مي باشد  موجود  رز  گونه هاي  از  بعضي  در  بیماري ها  این  به  مقاوم  ژن هاي  مي باشند.  برگ حساس 
گزارشها، مقاومت نسبي در هیچ یك از ارقام امروزي یافت نمي شود. هر ساله اصالحگران رز هزاران تالقي براي تولید 
ارقام جدید رز انجام مي دهند اما چون در این برنامه هاي اصالحي از گونه هاي رز به ندرت استفاده مي شود )بین 
5-10 درصد از گونه هاي شناخته شده( و از طرفي بین ارقام موجود تفاوت هاي بسیار کمي وجود دارد، این ذخایر 
ژنتیکي تقریبا هم شکل و یکسان گشته اند. بنابراین استفاده از گونه هایي که تا کنون براي اصالح استفاده نشده اند، در 
برنامه هاي اصالحي گامي اساسي در اصالح رزها به شمار مي آید و تعیین تنوع رزهاي وحشي مهمترین و اساسي ترین 
مرحله در این راستا مي باشد. ارایه یك کلید شناسایی ساده و کارامد می تواند راهنمای مناسبی برای کارشناسان 

ترویجی در انتخاب و شناسایی منابع بومی به منظور بهره برداری جهت بهنژادی باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بر اساس مطالعات انجام شده، کلید شناسایی برای تمامی گونه ها و هیبریدهای جمع اوری شده  رز در ایران 
تهیه شد. 13 گونه )94 جمعیت( در دو فصل)بهار و پاییز( از 16 استان کشور جمع آوري  و بر اساس 64 صفت 
مورفولوژیك شناسایی شدند. در این میان نمونه های جمع آوری شده یك گونه جدید در دو منطقه بیجار و بانه برای 
اولین بار گزارش شد. همچنین سه هیبرید جدید نیز از ایران معرفی شد که می تواند برای تولید هیبریدهای جدید 

مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
تحقیقات  سازمان  انتشارات  در   90/422 شماره  به  شده  فروست  نهایی  گزارش  در  شده  ارایه  شناسایی  کلید 
کشاورزی برای هر گونه کامال شفاف بوده و قابل استفاده برای کارشناسان اجراست. با توجه به پیچیدگی موجود برای 

کلیدهای قبلی می توان از صفات کلیدی حاصله برای گونه های مورد مطالعه بهره برد.
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عکس /عکس های شاخص از یافته:

نمونه رز ايرانی و نقشه پراكنش آن در كشور
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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:نحوه بررسی پارت های بذری غالت در کرت های کنترلی   

یافته منتج از پروژه شماره  2-50-08-89020         مدت اجراي پروژه: یك سال
مجری مسئول: سیاوش کریمی                                رتبه علمي: محقق

 Kaimi.bazr@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کرت های کنترلی با هدف بررسی خلوص بذری و بیماری های بذرزاد پارت های بذری تولیدی تشکیل می-گردند. 
در فرآیند تکثیر و تولید بذر عوامل مختلفی وجود دارند که موجب کاهش یا افزایش خلوص بذر می-شوند. برای 
حصول اطمینان از کاهش نیافتن کیفیت بذر در اثر اختالط مکانیکی، جهش، گرده افشانی با گرده های نامطلوب، الزم 
است مراحل مختلف بذر از طریق بررسی بذور تولیدی در هر مرحله از تکثیر از نظر استانداردهای کیفیت بذر مورد 
ارزیابی قرار گیرد. لذا به این منظور الزم است خصوصیات متمایز کننده یك رقم، از سایر ارقام تعیین نمود. به این 
ترتیب امکان شناسایی ارقام و محموله های بذری که دارای پایداری و ثبات الزم در خصوصیات متمایز کننده رقم، 
مندرج در شناسنامه رسمی رقم هستند، فراهم گردد. اینگونه خصوصیات نه تنها در تایید و شناسایی ارقام بلکه در 

تعیین خلوص بذری رقم نیز کاربرد داشته و در بررسی-های مزرعه ای کرت های کنترلی نیز قابل استفاده هستند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ابتدا به منظور سهولت در اندازه گیری خصوصیات زراعی و مورفولوژیکی یك رقم، تمام محموله های بذری آن 
رقم )تولید شده در مناطق و تولید کنندگان مختلف( در یك گروه قرار گرفته و در کنار یکدیگر کشت می-گردند. 
مزیت این نوع گروه بندی آن است که ارقام مشابه در کنار یکدیگر قرار گرفته و به سادگی امکان مشاهده اختالف 
جزئی و آلودگی های احتمالی موجود در یك کرت را می توان در کرت های مجاور مورد بررسی قرار داد.هم چنین برای 
از خصوصیات مورفولوژیکی تك بوته، نظیر طول و عرض برگ،  برداری  یادداشت  ایجاد سهولت در اجرای عملیات 
با فاصله )فاصله خطوط کاشت 25 سانتی متر( در کرت های کنترلی استفاده می شود  ارتفاع گیاه و غیره از کشت 
مندرج  با خصوصیات  آن  مقایسه  و  کرت  هر  داخل  بوته های  از خصوصیات  یادداشت برداری  )حاجیلویی،1387(.با 
در شناسنامه ملی رقم، برآوردی از خلوص ژنتیکی رقم به دست می آید. سرانجام با شناسایی و شمارش بوته های 
خارج از تیپ و بیماری های بذر زاد هر رقم در هر طبقه بذری، و با مقایسه این نسبت با نسبت های مورد پذیرش 
در استاندارد ملی بذر نسبت به شناسایی محموله های بذری استاندارد اقدام می گردد. برای کاشت بذر ابتدا اقدام به 
تهیه بستر خوب و یکنواختی می گردد تا از رشد سریع و استقرار یکنواخت گیاهچه در کرت های کنترلی اطمینان 
حاصل شود. احتیاجات زراعی کرت های کنترلی اغلب مانند کشت های تجاری است با این تفاوت که در کرت های 
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کنترلی الزم است شرایط به گونه ای در نظر گرفته شود که خصوصیات گیاه و تفاوت های موجود بین ارقام حفظ و 
شرایط کرت ها امکان اجرای آزمون های مختلف را در خالل مراحل مختلف رشد گیاه فراهم نماید. کشت بذور مورد 
استفاده در کرت های کنترلی غالت به صورت دستی و بدون استفاده از ادوات و بذرکار انجام می شود. در کرت های 
کنترلی خصوصا کرت-های کنترلی غالت باید از حداقل میزان کود استفاده شود تا شرایط خوابیدگی و ورس ساقه 
برای گیاهان فراهم نگردد. همچنین باید از بکارگیری علفکش ها و تنظیم کننده های رشدی که می توانند مورفولوژی 

گیاه را تحت تاثیر قرار دهند پرهیز نمود.
زاد کرت های  بذر  بیماری های  ارقام، سایر گونه ها و  از سایر  برداری ها،  یادداشت  از خاتمه  این تحقیق پس  در 
کنترلی، داده های مربوط به طبقات بذری هر رقم به عنوان مشخصات نمونه در نظر گرفته می شود و استاندارد های 
مصوب طبقات بذری به عنوان مشخصات جامعه در نظر گرفته و وضعیت کرت های کنترلی هر رقم در طبقه بذری با 

استاندارد مصوب همان طبقه بذری مورد بررسی و قضاوت قرار گرفت.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه: 
با مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی نمونه های شرکت کننده در مزرعه کرت های کنترلی، اصالت نمونه های بذری، 
مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفت، سپس بیماری های بذر زاد و تعداد بوته های سایر ارقام و سایر گونه ها در هر کرت 
کنترلی با مشاهده و شمارش تعیین و با مقایسه با استاندارد های ملی مصوب کنترل و گواهی مزارع تولید بذر گندم 

در خصوص خلوص ژنتیکی محموله های بذری قضاوت شد.
بررسی ها و تجزیه و تحلیل هاي انجام شده در میان کرت هاي کنترلی بر اساس تجزیه و تحلیل تك تك کرت-ها، 
تجزیه و تحلیل بر اساس طبقات بذري و نهایتا بر اساس رقم هاي مختلف، صورت می گیرد. در رابطه با صفات کیفی به 
این دلیل که تقریباً اعداد ثابت بودند و به دلیل تشابه واریانس، قادر به شرکت در همبستگی نیستند و از نظر آماري 
تفاوت آن ها معنی دار نیست. در رابطه با صفات کمی بعد از یادداشت برداري داده هاي همه صفات )طول گیاه، طول 
پدانکل، طول ریشك و تعداد سنبلچه در سنبله( داده ها بر اساس تك تك کرت-ها )همه ارقام و طبقات(، طبقات 
)رقم هاي مختلف در سه طبقه پرورشی، مادري و گواهی شده( و ارقام )رقم-هاي مختلف بدون توجه به طبقه بذري( 

دسته بندي می شوند.
غالب  در  نتایج  اصلی صورت می گیرد.  مولفه هاي  به  تجزیه  و  تجزیه خوشه ای  از  استفاده  با  تحلیل ها  و  تجزیه 

دندروگرام ها )در طبقات مختلف و ارقام(  و جدول هاي گروه بندي نمونه ها، ارائه می شود.
بر اساس نتایج این تحقیق مشخص می شود برنامه کنترل وگواهی بذر استان فارس در سال زراعی 88-89

در هر سه طبقه بذري )پرورشی، مادري و گواهی شده( روند مناسبی داشته است و به ترتیب از طبقه گواهی 
برخوردار  بهتري  وضعیت  از  طبقات  خلوص  و  گروه ها  تشابه  این  پرورشی(  و  )مادر  باالتر  طبقات  سمت  به  شده 
هستند. در ارتباط با رقم ها آن طور که در این سال مشاهده می شود رقم هاي قدیمی تر در چرخه تکثیر بذر )مانند 
چمران و یاواروس( از وضعیت مناسب تري نسبت به برخی ارقام جدید چون بهرنگ برخوردارند. همچنین نکته اي 
دیگر که در رابطه با صفات بررسی شده قابل توجه به نظر می رسد این است که در تمامی کرت هاي بررسی شده، 
یادداشت برداري هاي انجام شده از صفات کیفی اعدادي بسیار مشابه را از نظر آماري، نشان داده است، که تجزیه و 
تحلیل و طبقه بندي آن ها از لحاظ آماري معنی دار نمی باشد، و این خود نشان دهنده تشابه بسیار نزدیك رقم ها یا 

طبقات در رابطه با این صفات می باشد و تنها در رابطه با صفات کمی تفاوت هاي آماري مشخص می گردد.
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بندي کرت های موجود در هر طبقه، هر  لحاظ گروه  از  بذري  نهایت مشخص گردید که در هر سه طبقه  در 
سه طبقه در خود داراي چهار گروه هستند، در میان کرت هاي طبقه پرورشی خالص ترین کرت، کرت یك چمران 
پرورش سه می باشد. در میان کرت هاي طبقه مادري و گواهی شده نیز به ترتیب خالص ترین کرت چمران کرت دو 
و شیرودي کرت 3 می باشد. در میان رقم هاي مختلف بررسی شده بیش ترین خلوص در رقم چمران و کم ترین آن 

در رقم بهرنگ مشاهده شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

  

مزرعه كرت های كنترلی غالت استان فارس سال 88-89
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: بکارگیری نتایج حاصل از ارزیابی کیفی بذر غالت در بهبود تولید و کنترل کیفی بذر
یافته منتج از پروژه شماره: 89022-08-08-2             مدت اجراي پروژه: یك سال

مجری مسئول: سعید اُسروش                                    رتبه علمي: مربی پژوهش
مجریان: ویکتوریا عسگری، هوشنگ پاشاپور، مهرداد جناب، حمیدرضا توکلی و مهران شرفی زاده 

s.osroosh@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تولید بذر رسمی غالت )گندم و جو( با پنج طبقه بذری: 1- بذر به نژادگر 2 و3- بذر پرورش دو و سه، 4- بذر 
مادری و 5- بذر گواهی شده و تولید  بیش از 450000 تن، فراگیرترین محصول بذری کشور است. در چرخه تولید 
بذر غالت مجموعه اي ازدستگاه های ستادی، تحقیقاتی و اجرایی مسؤولیت سیاستگذاری، تولید هسته های بذری، 
تکثیر بذر تجاری و نظارت و کنترل کیفی بذر را برعهده دارند. در زمان اجرای این تحقیق بیش از 180 شرکت  شامل 
خدمات حمایتی کشاورزی و بخش خصوصی اعم از اتحادیه های تعاونی روستایی و واحدهای خصوصی تولیدکننده 
بذر به کار تولید بذر اشتغال داشتند. ورود بخش خصوصی به عرصه تولید بذر از اوایل دهه هشتناد وگسترش آنها کار 
تولید بذر غالت را بیش از پیش توسعه داده و پیچیده نمود. از اهداف تولید بذر گواهی شده در اختیار داشتن منبعی 
از بذر با کیفیت، سالم و مطمئن)استاندارد( برای  عرضه به بازار کشاورزی است. سنجش وضعیت تولید بذر پس از 
ضروری بود. از سوی دیگر الزم است هر  گذشت چند سال از ورود بخش خصوصی به چرخه تولید بذر غالت امری  
چند سال یك بار به منظور ارزیابی کیفیت بذر در کشور، توانمندی نواحی مختلف در تولید بذر به صورت سراسری 
بررسی شده و با توجه به پیشرفت ها و یا وضعیت های خاصی که رخ داده است استاندارد ملی تولید بذر  مورد ارزیابی 

مجدد قرارگرفته و در صورت لزوم ارتقاء یا اصالح شود. 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این ارزیابی، کیفیت بذر براساس عوامل درج شده در استاندارد ملی تولید بذر با اجرای آزمون های آزمایشگاهی 
تعیین شد و نتایج حاصل از آزمون ها با استاندارد ملی تولید بذر مقایسه گردید. همچنین تجزیه واریانس داده ها 
برای تعیین اثرات نوع کشت و اقلیم بر صفات کیفی بذر گندم و جو، مقایسه میانگین داده های حاصل از آزمون ها 
در اقلیم ها، طبقات و ارقام مختلف بذری و رده بندی شرکتهای تولید کننده بذر گندم و جو بر مبنای کیفیت بذر 
تولید شده، انجام شد. در ادامه مقایسه شاخص های کیفی بذر گندم و جو و ضرورت اجرای آزمون شمارش سایر 
بذرها- براساس دستورالعمل انجمن بین المللی آزمون های بذر، ISTA با مقایسه نتاج حاصل از  شمارش بذر ها در 

نمونه های 120 گرمی و 1000 گرمی صورت گرفت. 
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نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
تجزیه وتحلیل داده های حاصل از این پژوهش تفاوت بین اقلیم های مختلف کشور در تولید بذر و توانایی متفاوت 
استان ها و واحدهای تولید کننده بذر را نشان داد. در بکارگیری نتایج حاصل از پژوهش برنامه ریزی برای موارد زیر 

تهیه و اجرا شد.
- بازنگری استانداردهای ملی تولید بذر غالت، 

- آموزش کارشناسان ناظر بر تولید بذر و همچنین 
- ضرورت رتبه بندی شرکت های تولید کننده بذر 

ميانگين  درصد جوانه زنی و خلوص فيزيكی در اقليم های مختلف و كشت آبی و ديم ارقام گندم، سال زراعی 87-88.

نوع كشت و اقليم

آبی
معتدل

آبی
گرم جنوب

آبی
گرم شمال

آبی
سرد

ديم
سرد

ديم
گرم

92.991.393.49595.391.2درصد جوانه زنی استاندارد
4.34.84.63.83.45.4درصد بذر مرده

2.52.81.91.81.92.8درصد گياهچه های غيرعادی

98.498.998.898.598.198.7درصد خلوص فيزيكی
 بذر ساير محصوالت 

)تعداد در نمونه120گرمی(
0.880.852.100.300.590.62

 بذرعلف های هرز غيرمجاز 
  )تعداد در نمونه 120گرمی(

0.250.2300.601.500.12

جدول باال نشان می دهد، با وجودی درصد جوانه زنی استاندارد در انواع کشت آبی و دیم و همچنین در اقلیم های 
مختلف کشور فراتر از حداقل استاندارد است)طبقه گواهی شده 85 و مادری و پرورشی سه 90 درصد(، اما میزان 
درصد جوانه زنی در کشت های آبی و دیم و همچنین هر یك از اقلیم ها متفاوت است. بنابراین برای ضریب اطمینان 

بیشتر از تولید بذر با کیفیت، تولید بذر در کشور باید به سمت مناطق مناسب تر برای تولید بذر سوق داده شود. 
همچنین نتایج آنالیز داده ها نشان داد، امکان ارتقای سطح استاندارد درصد جوانه زنی استاندارد برای بذر جو در 
استاندارد ملی در حال حاضر وجود ندارد و سطح کنونی استاندارد در شاخص درصد جوانه زنی استاندارد برای بذر 

گندم در حد قابل قبول و مطلوبی است.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: ارتقای خلوص ژنتیکی هسته های بذری ارقام جو با استفاده از توصیفگر رقم 

یافته منتج از پروژه شماره:  89022-08-08-02      مدت اجراي پروژه: یك سال
مجری مسئول: سعید اُسروش                                 رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: ویکتوریا عسگری، هوشنگ پاشاپور، مهرداد جناب، حمیدرضا توکلی و مهران شرفی زاده 
s.osroosh@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
خلوص ژنیتکی از مهمترین ویژگی های یك رقم است که در مزرعه قابل تشخیص و ارزیابی است. تقاضا برای یك 
رقم به دلیل تفاوت در صفات ژنتیکی آن  رقم است. در فرآیند معرفی رقم در ایران عمدتاً صفات زراعی مورد توجه 
قرار می گیرد. از صفات گیاهشناسی که در امر خالص سازی رقم حالت کاماًل بارز دارد می توان به تیپ رشد، ارتفاع 
بوته،  طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، رنگ دانه،  رنگ ریشك، رنگ سنبله تراکم و شکل سنبله ، ریشك دار بودن یا 
نبودن سنبله اشاره نمود. اما برای تولید و تکثیر رقم توجه به صفات پیش گفته کافی نیست و الزم است در این خالص 
سازی الین ها و ارقام، صفات گیاهشناسی فردی و گروهی درج شده در توصیفگرهای اتحادیه بین المللی حفاظت از 
ارقام جدید گیاهی مبنای کار قرار گرفت مورد توجه قرار گیرد. در سال زراعی 89-88 برای بررسی وضعیت خلوص 
ژنیتکی ارقام در حال تکثیر جو 32 نمونه از پارت های بذری ارقام در طبقات بذری پرورشی3، مادری وگواهی شده از 
سراسر کشور کشت و بر اساس مستندات باال بررسی شد. نتایج ارزیابی ها نشان داد میانگین اختالط و میزان پارتهای 
بذری غیراستاندارد در طبقات بذر پرورشی3، مادری و گواهی شده جو به ترتیب معادل 2/7، 3/9 و 5/5 درصد بود. 

بنابراین برای بهبود وضعیت خلوص ژنیتکی ارقام جو مراکز تحقیقاتی و واحدهای تولیدکننده بذر غالت می توانند 
با استفاده از توصیفگر ارقام که در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر تهیه شده است- خلوص ارقام جو خود را در 

مزارع تولید بذر ارتقاء دهند.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 نسبت طول گلوم و ريشک آن به

طول بذر در سنبلچه ميانی
 نوع كرك های محور

سنبلچه بذر
 كركی بودن شيار شكمیوضعيت پوشش بذر

بذر

123121212

 طول ريشک
 )درمقايسه با سنبله(

تعداد رديف در 
سنبله

آنتوسيانين انتهای تراكم سنبله
ريشک ها

357121357912
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طول ريشکطول سنبله) بدون ريشک(طول پدانكلطول گياه )ساقه+سنبله+ريشک(

ميلی مترميلی مترميلی مترميلی متر

 نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
معرفی رقم نتیجه تالش سازماندهی شده در برنامه های بهنژادی و سرمایه گذاری در تولید هسته های بذری و 
فرآوری آن ها است. معرفی رقم که در چرخه تولید بذر رسمی جای دارد، دارای تعریف مشخص علمی از یك "رقم" 
است. بنابراین برای حفظ رقم نیازمند ایجاد و حفظ خلوص ژنیتکی و فیزیکی در بذر نوکلئوس آن رقم و طبقات 
بذری پرورشی حاصل از آن است. نتایج حاصل از این تحقیق اثبات ناخالصی ژنیتکی و مکانیکی در تولید هسته های 
بذری است. ضرورت توجه به تفاوت ها و صفاتی که منتج به حفظ خلوص ژنتیکی می-شود از نکاتی است در نتایج 
این پژوهش بر آن تأکید دارد. به طور کلی این صفات و ویژگی ها را قابل تقسیم به دو گروه صفات بارز و صفات ریز 
است. در صورتی که درصد اختالط با صفات بارز مانند رنگ ریشك، یا ارتفاع زیاد بوته، زیاد نباشد، کشاورز تولید 
کننده بذر قادر به خالص سازی مزرعه است. اما صفات ریز که قطعا غیریکنواختی را مزرعه ایجاد می کند مستلزم 
خالص سازی در هنگام تولید هسته های بذری پرورشی یك است. به طور کلی به کارگیری و مزایای حاصل از نتایج 

این پژوهش در عرصه بدین قرار است:
1. بهنژادگران: برای خالص سازی هسته های بذری نوکلئوس و تبعاً پرورشی 1، بکارگیری صفات گیاهشناسی درج 
شده آزمونهای تمایز، یکنواختی و پایداری عالوه کاهش زمان برای معرفی ارقام امید بخش  و امکان Protect کردن 
رقم پس از ثبت آن، شرایط کاتالوگ فنی برای هر رقم ایجاد کرده و برای فرآیند بسیار مهم و فنی حفظ یا نگهداشت 
رقم  ضوابط کافی را بدست می دهد. از سوی دیگر با در اختیار قرار دادن هسته های بذری خالص ژنتیکی، اختالط 
در مزارع تولید به اختالط های فیزیکی محدود می شود که با آموزش و رعایت نظم وا نضباط در فرآیند تولید بذر 

خلوص ژنتیکی در سطح استانداردهای ملی مزارع تولید هسته های بذری و  گواهی شده دست یافتنی خواهدشد.
2. کارشناسان کنترل و گواهی بذر و همچنین واحدهای تولیدکننده بذر - حتی برای اولین بار-  هنگامی که 
یك رقم را کشت می کنند با دراختیار داشتن توصیفگر یا دیسکریپتور فنی رقم معرفی شده به خوبی با ویژگی های 

مورفولوژیکی رقم آشنا شده و خلوص ژنتیکی مزرعه تولید بذر را به شفافیت نظارت و گواهی می کنند. 
3. واحدهای تولیدکننده بذر جو می توانند با استفاده از توصیفگر رقم به ویژه در هسته های بذری عالوه بر بهبود 
خلوص رقمی و تولید مزرعه استاندارد، هزینه خالص سازی در طبقات مادری و گواهی شده را نا حد صفر کاهش 

دهند.

1-  Maintenance    
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 تصوير 1 و 2 ، نمونه ای از تفاوت، وجود آنتوسيانين در خطوط روی لما در برخی ارقام جو .
 اين تفاوت در زمان رسيدگی كامل از بين می رود.

تصوير 3،  نمونه ای از تفاوت، اندازه متفاوت طول ريشک در مقايسه با سنبله در ارقام جو

تصوير3، نسبت طول گلوم و ريشک آن به دانه، جو، ارقام بهمن و سهند)باال( و كرك های محور سنبلچه بذر جو در الین 
4 شوری و صحرا،  منبع جزایری و همکاران، 1391

5 mm5 mm
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: اثر آللوپاتی کلزا بر شاخص های جوانه زنی سویا

یافته منتج از پروژه شماره:01-08-08-89009         
رتبه علمي: استادیار پژوهش  بیتا اسکویی  مجری مسئول: 

B_oskouei@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اثر آللوپاتی در واقع به معنای افزایش قدرت رقابت در گیاهان جهت بقای نسل خود از طریق مهار جوانه زنی 
و رشد سایر گیاهان می باشد. شناخت این اثرات در گیاهان امروزه سرآغاز بسیاری از تحقیقات بنیادی است زیرا 
استفاده از ترکیبات آلی و طبیعی در زدودن عوامل ناخواسته )نظیر علف های هرز و عوامل بیماری زا( بزرگترین 
ارمغان در جهت حفظ و سالمت طبیعت است. تحقیقات نشان می دهد که اضافه کردن اندام های گیاه کلزا به صورت 
مالچ در سطح باالی خاک )10-0( سبب به تاخیر انداختن جوانه زنی بذر می شود که علت این بازدارندگی، تولید 
تیوسیونات ها از گلوکوزینوالت در حضور آنزیم میروزیناز است. از آنجایی که در بسیاری از مناطق کشت سویا، کلزا 

کشت قبلی می باشد لذا شناخت اثرات آللوپاتیکی کلزا بر شاخص های جوانه زنی سویا ضروری به نظر می رسد.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نتایج این تحقیق نشان می دهد که بقایای گیاه کلزا دارای مواد آللوشیمیایی است که می تواند بر رشد سایر 
گیاهان اثر گذارد این موضوع باید در تناوب کشت گیاهان زراعی به ویژه سویا مد نظر قرار گیرد. با توجه به اثرات 
منفی آللوپاتی مشاهده شده کلزا بر جوانه زنی بذر سویا، ضروری است این مورد در استانداردهای نظارت بر تولید بذر 

سویا مد نظر قرار گیرد، به طوری که بین کشت کلزا و سویا فاصله زمانی مناسب موجود باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
رعایت فاصله زمانی مناسب بین کشت سویا و کلزا می تواند از بروز بدسبزی های احتمالی جلوگیری نماید. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: مناسبترین اندازه بذر گلرنگ در فرآوری به منظور تولید بذور با کیفیت 

یافته منتج از پروژه شماره:  87002- 08- 08- 2          مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: حسین صادقی                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکي از مشکالت موجود در مزارع گلرنگ در کشور ما مشکل عدم سبز یکنواخت بخصوص در مزارع دیم مي 
باشد لذا با توجه به این مشکل در صورت استفاده از بذور با سایز مناسب و قدرت جوانه زني بیشتر، مشکل عدم سبز 
یکنواخت مزارع نیز تا حدي حل شده و از طرفي در نتیجه استفاده از بذور مناسب سرعت جوانه زني و سبز شدن و 
رشد سریعتر و در نهایت عملکرد بیشتري خواهیم داشت همچنین میزان بذر مصرفي در واحد سطح نیز کاهش یافته 
و از نظر اقتصادي به نفع زارع خواهد بود. بر این اساس این مطالعه با هدف ارزیابی نقش اندازه دانه بر جوانه زنی و 

سبز شدن بذر گلرنگ در آزمایشگاه و مزرعه انجام شد.
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
این  از  نتایج حاصل  ارائه  اندازه بذر در جوانه زنی و استقرار مناسب گیاهچه ها در مزرعه،  به اهمیت  با توجه 
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 نشان داد که رقم گلدشت با دارابودن بیشترین مقداردرصد جوانه زنی)86%(، وزن تر ساقه چه )3/18(، وزن 
خشك ساقه چه )0/166(، وزن تر ریشه چه )0/43( و وزن هزار دانه )48/4( نسبت به سایر ارقام برتری نشان داد. 
تأثیر اندازه بذر بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، وزن تر ساقه چه، وزن خشك ریشه چه و وزن هزاردانه معنی 
دار بود. بطوریکه بذور درشت با دارا بودن بیشترین درصد جوانه زنی )79/91(، وزن تر ساقه چه )2/85(، وزن خشك 
ساقه چه )0/168(، وزن تر ریشه چه )0/41( و وزن هزار دانه )44/51( در رتبه باالتری قرار داشتند. همچنین رقم 
گلدشت بیشترین مقدار درصد ظهور )86/22 درصد(، سرعت ظهور )25/96(، وزن هزار دانه )62/77(، تعداد قوزه 
)56/23(، تعداد دانه در قوزه )43/44(، قطر قوزه )30/95( و عمکرد دانه )255/44 گرم در مترمربع( را دارا بود.  با 
توجه به مشاهده بیشترین درصد ظهور )80/75(، وزن هزاردانه )51/96( و عملکرد دانه )230/75 گرم در مترمربع( 
در بذور دانه درشت می توان نتیجه گیری نمود که بذور درشت رقم گلدشت نسبت به بذور سایر ارقام وضعیت بهتری 

داشتند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: کلید شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی ارقام گلرنگ

یافته منتج از پروژه شماره: 86010-0000-02-280000-110-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید حسین جمالی        

jamaly.h@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مطابق تبصره 4 ذیل ماده 3 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، موسسه موظف است ثبت ارقام 
رایج کشور را در اولویت قرار دهد. این امر منجر به تهیه کلکسیون مرجع ارقام گردیده تا ارقام جدید متقاضی ثبت یا 
معرفی از طریق آزمونهای تمایز، یکنواختی و پایداری )DUS( با آن مقایسه گردند. همچنین شناسنامه مورفولوژیکی 

ارقام، ابزاری مفید برای بازرسین مزارع در کنترل مزارع تولید بذر می باشد. 
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
شناسنامه مورفولوژیکی تهیه شده شش رقم گلرنگ )پدیده، ورامین 295، محلی اصفهان، اصفهان 28، گلدشت 
و سینا( در شناسایی رقم از ارقام خارج از تیپ )off-type( در فرایند کنترل و بازرسی مزارع تولید بذر مورد استفاده 
قرار می گیرد. همچنین در آزمایشگاه از کلید مولکولی AFLP ارائه گردیده می توان در شناسایی رقم و ارزیابی 

خلوص ژنتیکی این ارقام استفاده نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
در این تحقیق کلید شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی شش رقم گلرنگ تهیه گردید که عالوه بر استفاده در 
آزمونهای DUS می توانند در شناسایی و کنترل مزارع تولید بذر توسط بازرسین مزارع مورد استفاده قرار گیرند. 
ارقام  برای بررسی اصالت ژنتیکی   )Post control( ارقام مذکور می تواند در کرت های کنترلی همچنین شناسنامه 

مورد استفاده قرار گیرد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: شناسایی و ثبت تعدادی از ارقام فلفل با استفاده از صفات مورفولوژیکی

یافته منتج از پروژه شماره: 88005-08-08-2                     مدت اجراي پروژه: دوسال
مجری مسئول: وحیده رضوی                                             رتبه علمي: محقق

v_razavi500@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شناسایی منابع ژنتیکی و ارقام گیاهی عالوه بر اینکه در برنامه های به نژادی موثر می باشد در تمایز ارقام به منظور 
حمایت از مالکیت فکری ارقام گیاهی و اعطای حقوق به نژادگر به مالکین آنها اهمیت بسیاری دارد. یك رقم جدید 
موقعی مورد حمایت قرار می گیرد که پس از آزمون، شرایط فنی الزم را با توجه به قانون، برای ثبت احراز کرده باشد.

 
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:

به منظور بررسی تمایز، یکنواختی و پایداری ارقام فلفل، تعداد هشت رقم فلفل  در قالب طرح بلوک های کامل 
بلوک در سالهای 89-88 در مزرعه تحقیقاتی موسسه ثبت و گواهی بذر ونهال مورد بررسی قرار  با سه  تصادفی 
گرفتند. در این طرح دو رقم جدید اصالح شده با ارقام شناخته شده فلفل مورد بررسی و شناسایی قرار گرفتند تا 

تمایز آنها از سایر ارقام شناخته شده و یکنواختی آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. 
صفات شامل 43 صفت مورفولوژیك )28صفت کمی و 6 صفت کیفی و 9 صفت شبه کیفی( مطابق با دستورالعمل 

ملی آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری در فلفل بر روی بوته های فلفل مشاهده یا یادداشت برداری شد.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
برای بررسی تمایز، ارقام با استفاده از صفات گروهبندی کننده ذکر شده در دستورالعمل ملی در چند گروه قرار 
گرفتند. تفکیك ارقام با استفاده از جداول مقایسه ای داخل هر گروه انجام گرفت. در این مطالعه سه صفت رنگ میوه 
در زمان رسیدن، شکل میوه در برش طولی و تعداد لوب میوه به تنهایی توانست تمامی هشت رقم را از هم تفکیك 
نماید ولی دو رقم جدید متقاضی ثبت یکنواختی و پایداری الزم را نشان ندادند. پس شرایط الزم جهت حمایت 
قانونی را نداشتند. اطالعات مورفولوژیکی حاصل از این ارقام در پایگاه داده ها ذخیره شده و در تمایز ارقام جدید 

بعدی استفاده خواهد شد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمونه های مختلف فلفل



538

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: پایش مزارع بذری سیب زمینی از نظر وجود بیماری های فیتوپالسمایی 

یافته منتج از پروژه شماره:     87005-08-08-2    مدت اجراي پروژه:  3 سال  
مجری مسئول : فاطمه خلقتی بناء                          رتبه علمي: مربی پژوهش

Khelghati50@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در  توسعه  به  رو  بیماری های  از  یکی  زمینی  سیب  سرارغوانی  بیماری  ویژه  به  فیتوپالسمایی  بیماریهای 
جمله از  فیتوپالسما  مختلف  های  گونه  می رود.  شمار  به  ایران  در  خوراکی  زمینی  سیب  کشت  مختلف   مناطق 

 Phytoplasma trifolii، Ca. Phytoplasma astris و Ca. Phytoplasma solani به عنوان عوامل همراه در بروز 
عالئم این بیماری در ایران معرفی شده اند. بر اساس استاندارد سالمت بذر سیب زمینی عوامل فیتوپالسمایی مهم 

بوده و بذری تولیدی باید عاری از این عوامل باشد. این تحقیق با هدف ارزیابی مزارع بذری  انجام شد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
جهت ارزیابی میزان آلودگی مزارع بذری مورد بازدید میدانی قرار گرفت و بر اساس مشاهده چشمی درصد وقوع 
 Nested PCR عالئم مرتبط با بیماری های فیتوپالسمایی ثبت می شود. جهت ردیابی عوامل فیتوپالسمایی از آزمون

با پرایمرهای عمومی مطابق دستورالعمل بهینه سازی شده در گزارش استفاده می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
بر اساس این نتایج، در 11 درصد از مزارع بذری مورد بررسی از ارقام تجاری مختلف آلودگی فیتوپالسمایی ردیابی 
شد. همچنین در 01/. درصد از غده های بذری مورد مشاهده، عالئم جوانه مویی مشاهده شد. باند اختصاصی مربوط به 
فیتوپالسما در 81 درصد ازاین جوانه های مویی، ردیابی شد. با توجه به گسترش آلودگی فیتوپالسمایی سیب زمینی 
در مزارع کشور و احتمال انتقال آلودگی فیتوپالسمایی از غده های آلوده به ظاهر سالم، نتایج این تحقیق می تواند در  

بهبود فرآیند تولید بذر سیب زمینی موثر باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال                                                                              
عنوان: روش های ردیابی Phoma lingam  در توده های بذری کلزا و امکان ردیابی آن با روش های مولکولی   

یافته منتج از پروژه شماره:. 87006-08-08-2          مدت اجراي پروژه:  3 سال  
مجری مسئول : فاطمه خلقتی بناء                             رتبه علمي: مربی پژوهش

Khelghati50@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 Leptosphaeria maculans  و فرم جنسی  Phoma lingam بیماری قارچی ساق سیاه چلیپائیان  با عامل  
یکی از بیماری های مهم و  اقتصادی کلزا در سراسر دنیا است. این بیماری بذر زاد بوده و پاتوتیپ پرآزار آن زخم 
های گسترده ای را در  ساقه ایجاد می کند. جهت تشخیص آلودگی بذری به این قارچ ، به طور معمول از روش های 
مبتنی بر بالتر استفاده می شود. اما آزمون بالترتوانایی شناسایی پاتوتیپ پر آزار و خطر ناک این پاتوژن را ندارد. این 
تحقیق با هدف یافتن روش تشخیص سریع، حساس و اقتصادی  برای تشخیص آلودگی  به پاتوتیپ های پر آزار  با 

استفاده از آغازگرهای اختصاصی انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
آزمون واکنش زنجیره ای پلی مراز با آغازگرهای اختصاصی می تواند جهت شناسایی پاتوتیپ خطرناک بیمارگر 

به راحتی در آزمایشگاه بکار گرفته شود.

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
دست یابی به روش حساس، سریع و اقتصادی برای تشخیص آلودگی به بیماری ساق سیاه که می تواند مقادیر 
از 11 روز که در روشهای  آلودگی  بر آن کاهش زمان ردیابی  یابی کند و عالوه  را رد  قارچی  مایه  زاد  بسیار کم 
آزمایشگاهی معمول مورد نیاز می باشد،  به 4-5 روز ، به ویژه در مواردی که توده های های حجیم بذری در مدت 
زمان محدودی  باید مورد آزمون  قرار گیرند ، از مزایای دیگر این روش است. با توجه به اهمیت کلزا بعنوان یکی از 
مهمترین دانه های روغنی در کشور و همچنین اهمیت بیماری  بذر زاد ساق سیاه فوما ، انجام چنین مطالعاتی در 
آزمایشگاه سالمت بذر به عنوان آزمایشگاه مرجع  بیماریهای بذر زاد با هدف  دسترسی به یك روش ساده ، سریع 
و حساس  به ویژه جهت پیشگیری از عدم تشخیص پاتوتیپ های پر آزار این عامل بیماری زا ،  ضروری می باشد. 
با توجه به اهمیت  خطر آلوده شدن مناطق غیر آلوده در صورت وجود آلودگی بذور به پاتوتیپ خطرناک این عامل 
بیماریزا و  با توجه به این که  ابزار های مولکولی تنها روش مطمئن در شناسایی این گونه قارچی شمرده می شود، 
انجام این نوع مطالعات برای شناسایی پاتوتیپ های این عامل بیماریزا ضروری است.این تحقیق اولین گام  جهت 

شناسایی  پاتوتیپ های عامل ساق سیاه در بذور کلزا در کشور می باشد.
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