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پیش گفتار

 بخش کشاورزي در کشورهاي درحال توسعه علی رغم رویارویي با چالش های متعدد، در پیشبرد توسعه ملي نقش 
مهمي ایفاء می کند. با توجه به آنکه تولید در این بخش غالباً توسط بخش خصوصي صورت می گیرد. معاونت های 
ارتباط  در  کشاورزي  بخش  در  ساز  توانمند  نهادهاي  به عنوان  ترویجي  واحدهاي  و  تحقیقاتي  مؤسسات  اجرایي، 
سیستماتیك بین تولید و گردش دانش و اطالعات بین بخش هاي مختلف ایفاي نقش می نمایند. ترویج و اجرا در 
کشاورزي ازجمله راهبردهاي ضروري انتقال یافته های تحقیقاتي به عرصه-های تولیدي محسوب می شوند.  ازآنجایی که 
یکي از سیاست های اصلي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي ایجاد یك زنجیره مناسب تولید تا عرضه 
دانش به بهره برداران می باشد، لذا انجام فعالیت های تحقیقاتي که منجر به تولید دانش و اطالعات مناسب و متناسب 
با شرایط کشور باشد از اولویت های برنامه های کاري مؤسسات/پژوهشکده ها / مراکز تحقیقاتي محسوب می شود. ازاین 
 رو پروژه های تحقیقاتي در سازمان در چهار محور کلي تقسیم بندی شده اند که عبارت اند از 1- پروژه های تحقیقاتي 
بنیادي 2- پروژه های تحقیقاتي کاربردي مقدماتي 3- پروژه های تحقیقاتي کاربردي فنآورانه 4- پروژه های تحقیقاتي 
کاربردي ترویجي. بدین منظور دفتر امور پژوهشي براي ساماندهي و انعکاس آخرین یافته های قابل ترویج منتج از 
پروژه های تحقیقاتي مؤسسات تابعه اقدام به تدوین مجموعه یافته های قابل ترویج نموده است. از این طریق مدیران 
ترویجي و اجرایي بخش کشاورزي و منابع طبیعي می توانند از جدیدترین یافته های تحقیقاتي اطالع حاصل نموده 
با مشخص شدن  اقدام نمایند. همچنین  از مشکالت اجرایي موجود در عرصه های تولیدي  و نسبت به رفع برخي 
خألهای موجود، مسیر آینده مؤسسات تحقیقاتي تعیین خواهد شد. عالوه بر این، مجموعه حاضر می تواند به عنوان 
ابزاري براي برنامه ریزی فعالیت های اجرایي و ترویجي به منظور انتقال یافته های تحقیقاتي مزبور به عرصه های تولیدي 

مؤثر واقع شود. 
مجموعه حاضر، به عنوان پانزدهمین سري از این مجموعه ها، حاصل تالش بخشي از فعالیت های محققان در 
سطح مؤسسات/پژوهشکده ها / مراکز تحقیقاتي تابعه وابسته سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاوزي مي باشد 
که گزارش نهایي پروژه هاي تحقیقاتي ایشان در سال 1391شماره فروست اخذ نموده اند. ادامه این روند و جمع 
آوري یافته هاي قابل ترویج منتج از گزارش هاي نهایي پروژه هاي تحقیقاتي در سال هاي آینده، مجموعه هاي ذي 
قیمتي را در اختیار قرار خواهد داد که کمك شایان توجهي به حل مشکالت بخش مي نماید. از طرف دیگر انتشار 
این مجموعه محققان را برآن مي سازد که فعالیت هاي خود را بیشتر بر دستیابي بر یافته هاي قابل ترویج مورد نیاز 
تولید کنندگان کشور استوار نمایند. در اینجا الزم می داند از کلیه همکاراني که در تهیه و تنظیم این مجموعه تالش 

نموده اند صمیمانه تشکر و قدرداني نماید. 

                                                                                                       دفتر امور پژوهشي 
                                                                                   سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: کاربرد روش آبیاري نواري یك در میان جهت افزایش بهره وري مصرف آب و کاهش دور آبیاري در باغ هاي پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 89007-06-06-2           مدت اجراي پروژه: 2 سال و 2 ماه
مجری مسئول : ناصر صداقتي                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

n-sedaghati@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اینکه در سال هاي اخیر در بسیاري از باغ هاي پسته به دلیل خشکسالي و کمبود شدید آب، دورهاي 
اثرات  به منظور کاهش  آبیاري سطحي،  بهینه سازي  و  دارد، اصالح  روز هم وجود  تا 120  آبیاري طوالني و حتي 
تنش هاي خشکي بر درختان پسته، بسیار ضروري به نظر مي رسد. لذا اگر از روشي استفاده نمود که در آن نوارهاي 
آبیاري به طور یك در میان در هر نوبت، آبیاري شوند و در نوبت بعد سمت دیگر درختان آبیاري گردند، دور آبیاري به 
نصف کاهش یافته و با استفاده از این مدیریت آبیاري گام بلندي در جهت افزایش بهره وري مصرف آب، کاهش دور 

آبیاري و حفظ منابع آبي برداشته مي شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
این روش در اغلب مناطق پسته کاري در صورتي که شوري آب آبیاري در آن مناطق کمتر از ds/m 8 بوده و امکان 
ایجاد بازه در کنار درختان جهت جداسازي آب دو طرف ردیف درختان باشد، قابل کاربرد مي باشد. ضمن اینکه در 
باغ هاي با فواصل ردیف هاي کمتر از 6 متر، این شیوه آبیاري بر روش کاهش عرض نوار ارجحیت داشته و هیچگونه 
تا  با آب هاي شیرین  باغ هایي که  نخواهد داشت. در  بین ردیف ها  تردد ماشین آالت کشاورزي در  مزاحمتي جهت 
لب شور )شوري آب کمتر از ds/m 8( آبیاري مي شوند، جهت جلوگیري از شیوع بیماري گموز، درختان اغلب روي 
پشته کاشته شده و یا در وسط جوي )در اصطالح محلي آغلو( قرار دارند، لذا انجام آبیاري یك در میان نوارها نیاز به 

هیچگونه عملیات خاکورزي نداشته و به راحتي قابل اجراست.
 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 با تغییر مدیریت آبیاري از حالت آبیاري سطحي )غرقابي( رایج به آبیاري یك در میان نوارهاي آبیاري، اغلب صفات 
رویشي درختان بطور معني داري بهبود خواهد یافت. با اجراي این شیوه آبیاري ضمن کاهش دور آبیاري به نصف 
حالت قبلي در باغ هاي با دور آبیاري زیاد، باعث افزایش 72 درصدي در بهره وري مصرف آب، افزایش وزن خشك 
محصول تا 1/1 کیلوگرم در هر درخت )916 کیلوگرم در هکتار(، کاهش درصد پوکي تا 7 درصد، افزایش درصد 

خنداني تا 12/7 درصد و کاهش تعداد دانه در انس پسته تا 1/8 واحد مي گردد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: معرفي سموم کم خطر براي بالتوري سبز )شکارگر پسیل معمولي پسته( به منظور حفاظت از این حشره 

مفید در باغ هاي پسته 
یافته منتج از پروژه شماره:  88007-06-06-2      مدت اجراي پروژه: 2 سال و 9 ماه

مجری مسئول: فاطمه کاظمي                              رتبه علمي: محقق
kazemi.f57@yahoo.aom :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
     پسیل معمولي پسته Agonoscena pistaciae bur. & Lau. از آفات کلیدي و درجه یك درختان پسته در 
سرتاسر مناطق پسته کاري کشور مي باشد که هر ساله میزان قابل توجهي خسارت به محصول پسته وارد مي کند. 
در حال حاضر مبارزه شیمیایي عملي ترین روش براي کاهش جمعیت آفت و جلوگیري از خسارت آن بوده و بیشترین 
سموم مصرفي در باغ هاي پسته علیه این آفت مصرف مي شود. پسیل پسته داراي دشمنان طبیعي زیادي از جمله 
بالتوري سبز است. بالتوري سبز در اواخر بهار و اوایل تابستان جمعیت نسبتا باالیي در باغ هاي پسته دارد و حفظ و 
حمایت از آن جهت تأثیر هر چه بیشتر آن در کاهش جمعیت پسیل ضروري به نظر مي رسد. یکي از راه هاي حفظ 
این حشره مفید در باغ هاي پسته، استفاده از آفت کش هایي است که تا حد امکان کمترین تأثیر سوء را بر این حشره 
داشته باشند و جهت دستیابي به این هدف بررسي اثرات جانبي حشره کشهاي مورد استفاده علیه پسیل معمولي 

پسته روي این حشره مفید ضروري مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
  براي اینکه بتوان تا حد امکان از دشمنان طبیعي که در باغ هاي پسته حضور دارند، براي کنترل آفات بهره برد، 
فراهم نمودن شرایط مناسب براي فعالیت آن ها بسیار حائز اهمیت مي باشد. با توجه به اثر سوء سموم شیمیایي 
روي دشمنان طبیعي، از جمله مواردي که در حمایت و حفاظت از آن ها مي توان مدنظر قرار داد مدیریت استفاده از 
سموم در باغ هاي پسته مي باشد که در این زمینه دو مورد را مي توان مورد توجه قرار داد. اول این که حتي االمکان 
از سمپاشي  درختان پسته در زمان فعالیت دشمنان طبیعي خودداري شود و دوم این که در صورت نیاز به سمپاشي 

علیه آفات، از سموم کم خطر براي دشمنان طبیعي استفاده گردد تا کمترین تلفات در حشرات مفید ایجاد شود. 
سموم انویدور، کالیپسو و موسپیالن در گروه سموم بي خطر، سم میتاک در گروه سموم با خطر جزئي و سم 
آکتارا در گروه سموم با خطر متوسط روي الرو سن یك )مرحله حساس( و حشرات کامل )مرحله مقاوم( بالتوري 
سبز طبقه بندي مي شوند. این سموم معموال روي طول دوره الروي و شفیرگي بالتوري نیز اثر دارند. به طوري که در 
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شفیره هاي بالتوري که در معرض سم اکتارا قرار گرفتند، هیچکدام به حشره کامل تبدیل نشدند. بنابراین توجه به 
زمان فعالیت بالتوري سبز و نوع سمي که براي کنترل پسیل استفاده مي شود بسیار اهمیت دارد. در مجموع استفاده 
از سمومي که تاثیر منفي کمتري روي بالتوري سبز دارند منجر به حفظ این حشره مفید در باغ هاي پسته و در نتیجه 
افزایش تاثیر آن در کاهش جمعیت پوره هاي پسیل خواهد شد. به تبع آن پایین آمدن جمعیت آفت در اثر فعالیت 

این دشمن طبیعي، مي تواند موجب کاهش استفاده از سموم شیمیایي گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
حفاظت از دشمنان طبیعی

بهره گیری از کنترل طبیعی برای مهار آفات در کنار روشهای شیمیایی

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

حشره كامل بالتوري سبز

الرو بالتوري سبز درحال تغذيه از پوره پسيل پسته
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: عدم تاثیر مغناطیسي کردن آب شور بر خصوصیات شیمیایي و نفوذ پذیري خاک، رشد و عملکرد درختان پسته

یافته منتج از پروژه شماره: 87003-0000-01-150000-014-2     مدت اجراي پروژه: 3 سال و 2 ماه
مجری  مسئول: ناصر صداقتي                                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش 

n-sedaghati@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در حال حاضر آب شیرین به عنوان یك کاالي اقتصادي، نقش اساسي را در تولیدات کشاورزي، صنعتي و تأمین 
ایفاء مي کند. بخش کشاورزي به لحاظ راندمان نازل آبیاري به تنهائي  نیازهاي بهداشتي و شرب در سطح جهان 
حدود 90 درصد آب قابل استحصال در کشور را مصرف مي کند، بنابراین ضروري است تا به هر وسیله ممکن، یا 
راندمان آبیاري را افزایش داد و یا راهکارهایي جهت استفاده از آب هاي شور و با کیفیت نامناسب، ارائه گردد. گزارشات 
متعددي در خصوص کاربرد آب مغناطیسي در کشاورزي وجود دارد. بخشي از این گزارشات از درجه علمي باالتري 
برخوردار بوده، ولي اعتبار علمي تعدادي از آنها نیز کم است. لذا بایستي به دو سئوال اساسي پاسخ داده شود که آیا 
با مغناطیسي کردن آب مي توان اثرات منفي آب هاي با کیفیت نامناسب را در آبیاري درختان پسته منطقه کاهش 
داد؟ آیا این همه مزایا و اثرات مثبت آب مغناطیسي که در گیاهان مختلف ذکر شد، آیا در آب هاي بسیار شوري که 

در آبیاري درختان پسته استفاده مي شود هم، دیده مي شود؟

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مجموع، مي توان گفت استفاده از دستگاه هاي مغناطیسي کننده آب با مگنت ثابت که در این تحقیق استفاده 
خصوصیات  نیز  و  پسته  درختان  عملکرد  و  رشد  بر  شور  آب  منفي  اثرات  کاهش  در  مثبتي  تاثیر  هیچگونه  شد، 

فیزیکوشیمیایي خاک نداشته و لذا باغداران باید از خرید آن و صرف هزینه اضافي خودداري نمایند. 
استفاده از آب شور )شوري 11/8 دسي زیمنس بر متر( در هر دو حالت معمولي و مغناطیسي، نسبت به تیمار 
شاهد )با شوري آب 6/5 دسي زیمنس بر متر(، باعث کاهشي در حدود 20 سانتي متر مربع در سطح برگ، کاهش 10 
درصدي تشکیل جوانه زایشي، کاهش رشد طولي و قطري شاخه ها به  ترتیب به  میزان 5 سانتي متر و 1/5 میلي متر، 
کاهش 0/5 کیلوگرم پسته خشك در هر درخت، افزایش هفت درصد پوکي، کاهش 10 درصدي خنداني و افزایش 
1/5 واحدي در انس پسته شد. ضمن این که استفاده از آب شور در شرایط مشابه از نظر میزان آب مصرفي، بهره وري 
مصرف آب را از 57 تا 70 درصد کاهش داد. مغناطیسي کردن آب هیچ گونه تأثیري بر بهبود وضعیت شیمیایي خاک 
از نظر شوري و نسبت جذبي سدیم نداشت. نتایج اندازه گیري سرعت نفوذ نهایي آب در خاک تیمارهاي مختلف نیز 
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نشان داد که در تمام تیمارهاي آب شور در هر دو حالت آب معمولي و مغناطیسي، سرعت نفوذ نهایي آب در خاک 
در انتهاي سال دوم آزمایش، تا 31/6 درصد کاهش یافت، درحالي که در تیمار شاهد تغییري نکرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
جلوگیری از صرف هزینه های بی مورد برای کشاورزان

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

نمونه دستگاه مغناطيسي كننده آب مورد استفاده و وضعيت استقرار آن در مسير جريان آب
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: استفاده از حشره کش »موِونتو اس سي 100« به منظور کنترل پسیل معمولي پسته در باغ هاي پسته

یافته منتج از پروژه شماره:. 89016-06-06-4                   مدت اجراي پروژه: یك سال و 6 ماه
مجری مسئول: سید یحیي امامي شهربابك                          رتبه علمي: مربي پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
این حشره  این محصول محسوب مي گردد.  آفت کلیدي  و  آفت درختان پسته  پسیل معمولي پسته مهم ترین 
از شیره گیاهي روي برگ ها تغذیه مي کند. خسارت آفت در جمعیت هاي باالتر از 10 تا 15 پوره روي هر برگچه 
اقتصادي است. آفت در ابتدا باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول سال جاري از نظر وزن دانه و درصد پوکي و دهن 
بست بودن مي گردد. عدم کنترل و طوالني شدن فعالیت آفت روي درخت، عالوه بر خسارت به محصول سال جاري، 
باعث ضعف عمومي درخت و ریزش برگ ها و جوانه هاي رویشي و جوانه هاي میوه سال بعد مي گردد که بسیار زیان بار 
تر از خسارت ابتدایي آفت ارزیابي مي گردد. براي کاهش جمعیت آفت روش هاي مختلف فیزیکي، زراعي و بیولوژیك 
ارایه شده است، اما با توجه به توانایي هاي ذاتي آفت مانند قدرت تولید مثل بسیار زیاد و داشتن نسل هاي متعدد، 
باغ داران ناگزیرند چند نوبت از سموم شیمیایي براي کنترل آفت استفاده کنند. ایجاد نسل هاي مقاوم و متحمل 
نسبت به سموم از دیگرخصوصیات ذاتي این حشره است به نحوي که اثر هر حشره کش بر روي آفت پس از چند 
سال استفاده به تدریج کم شده به طوري که در نهایت دیگر بر روي آفت تاثیر مناسب و مورد رضایت باغ دار را ایجاد 
نکرده و در نهایت باغ دار مجبور به تکرار سمپاشي و یا کاربرد سموم دیگر مي شود. این پروسه یکي از دالیل افزایش 
مصرف سموم در باغ هاي پسته است. بنابراین بررسي کارایي سموم مجاز و به خصوص آزمایش و معرفي سموم جدید 

از فعالیت هاي ضروري براي مدیریت جمعیت این آفت مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
    موِونتو حشره کشي با تاثیر سریع نمي باشد و اثر مناسب آن بعد از گذشت 7 روز قابل مشاهده مي-باشد. 
متوسط تاثیر این حشره کش پس از 14 روز 95/89درصد و پس از 21 روز 90/64درصد بود و به طور معني دار بهتر 

از سایر سموم آفت را کنترل کرده و لذا دوام تاثیر این حشره کش بیشتر از سایر سموم است. 
    توصیه مي شود به نکات کاربردي و مدیریتي زیر در هنگام استفاده از این حشره کش توجه شود. 

1 – این حشره کش با نام »موِونتو  SC 10درصد« یا »اسپیروتترامات 10درصد« در بازار ایران معرفي شده است 

و مقدار مصرف توصیه شده آن 0/5 لیتر در هزار لیتر آب مي باشد و بیشترین اثر آن بر روي پوره هاي آفت به خصوص 
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در سنین اولیه مي باشد. 
2- اثر موِونتو بعد از حدود یك هفته ظاهر مي شود. در این رابطه الزم است باغ داران به این مورد توجه داشته 
و زمان استفاده از موونتو را به نحو مناسبي مدیریت نمایند. به طور مثال در باغ هاي به شدت آلوده و یا در ارقام 
حساسي مانند اکبري، احمدآقایي و یا کله قوچي که نیاز به کاهش سریع جمعیت آفت مي-باشد از سموم دیگري 

که داراي اثر سریع تري هستند استفاده کنند و یا با کارشناس مشورت نمایند. 
3- با توجه به دوام تاثیر مناسبي که موونتو در این آزمایشات ایجاد کرد، لذا بهتر است این حشره کش در ماه هاي 
تیر و مرداد که طغیان هاي بیشتري ایجاد مي شود و درخت نسبت به آفت حساس تر است استفاده شود. همچنین 
با توجه به اینکه این حشره کش از طریق برگ ها جذب گیاه مي شود، بهتر است سمپاشي در زمان خنك شب یا 

روز صورت گیرد.
4-  الزم است دفعات استفاده از این حشره کش در طول سال محدود باشد و حتي المقدور در هر سال فقط یك 
نوبت از آن استفاده شود. زیرا هرچه تعداد و میزان استفاده از این حشره کش بیشتر شود؛ پدیده مقاومت آفت نسبت 
به موِونتو هم سریع تر ایجاد خواهد شد. لذا توصیه مي شود که باغ داران به این مورد توجه کافي داشته و از سمپاشي 

هاي مکرر با این آفت کش خودداري نمایند. 
5- در صورت امکان از آب مناسب )از نظر PH , EC و سختي( براي تهیه محلول سمي استفاده شود همچنین 
محلول سمي توسط سمپاش هاي مجهز به همزن تهیه شده و سریع مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در مورد اضافه 

کردن مواد افزودني و تنظیم کننده هاي PH با کارشناس مشورت کنند.
6- باید توجه داشت که فرموالسیون تجاري ثبت شده ي موِونتو در قوطي ها به راحتي ته نشین مي شود، لذا 
الزم است قبل از اضافه کردن آن به مخزن سمپاش، قوطي حاوي حشره کش، به خوبي تکان داده شود تا محتویات 

آن کاماًل با هم مخلوط شوند. 
7- در بعضي باغ ها ممکن است بعد از سمپاشي، جمعیت هایي از حشرات بالغ آفت که داراي قدرت پرواز هستند 
مشاهده شوند. در این زمان سم پاشي باغ ضرورت ندارد زیرا این حشرات قادر به تخم گذاري زیادي نمي باشند. در 

این صورت الزم است باغداران محترم با کارشناسان گیاهپزشکي مشورت نمایند. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با کاربرد نتایج حاصل از این تحقیق مي توان کنترل مناسب تري از آفت را بدست آورد. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته : 

 شكل 1- تعداد زيادي از پوره هاي سنين مختلف آفت پسيل معمولي پسته
 روي قسمتي از يك برگ  گياه در حالت طغيان شديد.

شكل 2- تغذيه پوره هاي پسيل معمولي پسته و ايجاد شكرك و فضوالت چسبناك روي برگ و زير درخت



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

19

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني ، پژوهشکده پسته
عنوان: ارتباط بین خشکي و بیماري گموز پسته 

یافته منتج از پروژه شماره: 84004-0000-05-150000-014-2     مدت اجراي پروژه: 3 سال و 6 ماه
مجری مسئول: معصومه حقدل                                                         رتبه علمي : مربي پژوهش

مجریان: امیر حسین محمدي،  اکبرمحمدي محمد آبادي و  بهمن پناهی  
      M-haghdel@pri.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
فیتوفتـورایی ریـشه و طوقـه )گمـوز( اسـت کـه ایـران، پوسـیدگی  بیماري هاي پسته در  از مهمترین    یکی 

باعث مرگ تعداد زیادي از درختان بارور و غیر بارور پسته می شود. در چرخه زندگی عامـل بیماري رطوبت نقـش 
اساسـی داشته و باعث افزایش پوسیدگی ناشی از فیتوفتورا و مرگ و میر درختان پسته می گردد. یکي از راهکارهاي 
پیشنهادي براي کنترل این بیماري مدیریت آبیاري مي باشد، که مي توان با کاهش میزان رطوبت خاک گسترش 

بیماري را در باغ محدود نمود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج پژوهش هاي مختلف نشان داده  که کنترل بیماري گموز در باغ هاي پسته ،  مبتني بر دو اصل موثر، یعني 
مدیریت آبیاري و استفاده از قارچکش هاي مناسب مي باشد. در تحقیق حاضرکه بر اساس مدیریت آبیاري )ارتباط بین 
خشکي و گموز( انجام گردیده است، مشخص شد که با خشك تر شدن خاک، آلودگي نهال هاي پسته به پوسیدگي 
فیتوفتورایي ریشه به میزان زیادي کاهش مي یابد. با توجه به اینکه دور مناسب آبیاري  در شرایط معمولي براي 
نهال هاي پسته )درختان پسته غیربارور( در اغلب مناطق پسته کاري با بافت  خاک شني لومي، بین 15 تا 25 روز قابل 
توصیه است، لذا پیشنهاد مي گردد که در این شرایط، به منظور کاهش بیماري گموز در نهال هاي پسته، دور آبیاري 
در سیستم آبیاري غرقابي به حدود 25 روز رسانده شود. عالوه بر این، استفاده از سیستم هاي آبیاري هاي تحت فشار 
سطحي و زیرسطحي، که اخیراً مورد استقبال فراواني قرار گرفته و در حال گسترش مي باشد، نیز موجب مي گردد 
که غرقاب شدن خاک در این باغ ها رخ نداده و به این ترتیب در چرخه زندگي فیتوفتورا اختالل ایجاد شده و کاهش 

آلودگي ریشه درختان بارور پسته به گموز مشاهده  گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
اطالع دقیقي از میزان پراکنش بیماري گموز در پسته کاري هاي کشور وجود ندارد. اما بررسي هاي میداني  حاکي 
از آلودگي 5 تا 30 درصدي مناطق مختلف پسته کاري کشور به بیماري گموز مي باشد. خسارت بیماري گموز پسته 
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در برخي مناطق از 2 تا 10 درصد برآورد گردیده است. با توجه به اینکه غرقاب شدن خاک نقش بسیار مهمي در 
چرخه  زندگي فیتوفتورا دارد  کاهش میزان رطوبت خاک با افزایش فواصل بین دو آبیاري یا استفاده از سیستم هاي 
آبیاري تحت فشار سطحي و زیرسطحي که منجر به خشك تر شدن ناحیه باالیي خاک مي شود مي تواند منجر 

کاهش حداقل 50 درصدي بیماري گردد

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

 نهال های پسته  مايه زنی با Phytophthora citrophthora  و ايجاد تنش خشكی

 مرگ ومير نهال های پسته آلوده به قارچ  در تنش خشكي
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: اثر مقادیر و روش های مصرف روی از منابع کودی مختلف بر عملکرد کمی و کیفی گالیل

یافته منتج از پروژه شماره: 87004-26-26-4                                  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: سید محمد بني جمالي                                               رتبه علمي: مربی پژوهش   

smbanijamali@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   گل گالیل جزء چهار گل اصلی تولیدی در کشور بوده و سطح زیر کشت آن حدود 352 هکتار می باشد. از 
این رو تغذیه بهینه در جهت افزایش عملکرد کمی وکیفی آن و از طرفی کاهش هزینه های تولید از اهمیت باالیی 
برخوردار است. از عناصر ضروری تغذیه گالیل عنصر روی می باشد که در خاکهای ایران بعلت آهکی و قلیایی بودن 
خاک از قابلیت جذب پایین برخوردار است. از طرفی به علت مصرف بی رویه کودهای فسفره بدون توجه به آزمون 
خاک و ضدیت این عنصر با عنصر غذایی روی، کمبود این عنصر کم مصرف را محتمل نموده است. مصرف بی رویه 
خاکی کودهای شیمیایی حاوی روی نیز می تواند منجر به مسمومیت خاک و گیاه گردد. در مواردی عدم رضایت از 
مصرف کود بذر مال روی توسط کشاورزان گزارش شده است. از اینرو به منظور بررسی اثر بخشی کود های بذرمال 
روی شرکت فوسین و بهینه نمودن مقدار و روش مصرف روی، کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از آلودگی منابع 

خاک و آب دارای اهمیت می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهت کاربرد کود روي در خاک هاي مشابه توصیه مي گردد: 

1- مصرف بذر مال حداکثر 100 گرم در لیتر روي از منبع نمونه تجاري )فوسین( در خاک هاي دچار کمبود روي 
قابل توصیه مي باشد و از مصرف مقادیر بیشتر در شرایط مشابه بایستي خودداري نمود. میزان باالي روي در خاک 
پس از برداشت در تیمار های بذر مال و خاکی قابل تامل است و بهتر است تا چندین سال با توجه به آزمایش خاک 

از مصرف کود روي خودداري شود و الزمست اثر باقیمانده کود در خاک نیز مورد بررسی قرار گیرد.
2- کاربرد بذر مال کود روي به میزان 200 گرم در لیتر از منبع اکسید روي نیز در صورت نیاز  به کود روي 
می تواند توصیه گردد. در این مورد نیز با توجه به مقدار نسبتاً باالي روي بایستي در سال هاي آتي با توجه به آزمایش 

خاک و بررسي اثر باقیمانده کود نسبت به مصرف مجدد کود روي اقدام نمود. 
3- چنانچه افزایش تعداد پیاز و پیازچه و وزن پیاز هدف تولید باشد، مي توان با استفاده از محلولپاشي سولفات 
روي با غلظت 4 گرم در لیتر در دو مرحله 3 و 6 برگي اقدام نمود، بدون آنکه میزان عناصر قابل جذب خاک را به 
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میزان زیادي تغییر داد. از این طریق ضمن صرفه جویی مالی، در حفظ تعادل عناصر غذایي در خاک و گیاه می توان 
اقدام کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
- تیمار T6 )بذر مال روي از منبع تجاري با غلظت 100 گرم در لیتر روي )Zn( موجب کاهش زمان الزم تا 
ظهور گل آذین، افزایش طول گل آذین، تعداد گلچه به ترتیب 3، 11/12 و 7/7 درصد و تیمار T4 )بذر مال روي از 
منبع اکسید روي با غلظت 200 گرم درلیتر روي )Zn( موجب افزایش وزن تر و خشك به ترتیب11/50 و 13/26 
درصد در مقایسه با شاهد شد. بیشترین تعداد پیاز و پیازچه و وزن پیاز از تیمار T9 )محلولپاشي برگي سولفات روي 
با غلظت 4 در هزار در دو مرحله )سه برگي و شش برگي( بدست آمد بطوریکه به ترتیب 12/61، 14/60 و 12/36 

درصد در مقایسه با شاهد افزایش نشان داد. 
-جلوگیری از آلودگی محیط زیست

 
عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از محل انجام پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: کاربرد آزوال بصورت کمپوست شده در بستر هاي کشت بدون خاک برای تولید گیاهان زینتی

یافته منتج از پروژه شماره: 70- 79 - 15- 12- 118              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجریان مسئول: محمد نقی پاداشت دهکایی و علی محبوب خمامی    رتبه علمي به ترتیب: استادیار و مربی پژوهش

مجریان: محسن اسماعیل زاده و مهدی غالمی
padasht45@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سرخس آزوال سطح بسیاری از تاالبهای استان گیالن را پوشانده و از نظر زیست محیطی یك مشکل محسوب می 
شود. از طرفی این گیاه غنی از مواد غذایی بوده و در بعضی کشورهای آسیای جنوب شرقی بعنوان کود سبز استفاده 
می شود. هدف از این تحقیق پیدا کردن بهترین بستر کشت گلدانی با توجه به ضایعات کشاورزی موجود در کشور و 
بررسی امکان جایگزینی آزوال بعنوان منبع تغذیه ای جهت پرورش گیاه فیکوس بنجامین و سایر گیاهان زینتی بوده 
است. فیکوس بنجامین به عنوان یك گیاه زینتی برگي در آزمایشات زیادي به عنوان گیاه مدل مورد استفاده قرار مي 

گیرد. در طی این تحقیق ارزش و اهمیت این گیاه آبزی مورد بررسی قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با افزودن100 گرم کمپوست آزوال به هر گلدان چهار لیتری از بسترهای کشت در مقایسه با 250 و 400 گرم، 
کمپوست آزوال رشد گیاه را تسریع کرده و چندین خصوصیت مهم باغباني مثل ارتفاع، قطر ساقه، وزن خشك، رنگ 

برگ و در نهایت بازار پسندی را در بسترهاي کشت مورد استفاده بهبود بخشیده است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
آزوال در حجم قابل توجهی در استانهای شمالی وجود دارد و با کمپوست کردن این مادۀ آلی با ارزش می توان 
از آن به صورت بهینه به عنوان منبع تغذیه ایی که به مرور زمان مواد غذایی آن توسط گیاه استفاده می شود، در 
تولید گیاهان زینتی استفاد نمود. همچنین با توجه به کارائي بستر ضایعات چاي-پوست چوب در مقایسه با بستر 
پرلیت-پیت )ترکیب وارداتي با توصیه خارجي( و بستر ضایعات چاي-خاکبرگ در تولید گیاهان زینتی گلدانی از این 

بستر استفاده نمود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

پرورش فيكوس بنجامين در بسترها و مقادير مختلف كمپوست آزوال كه بهترين نتيجه با افزودن 100 گرم آزوالی 
كمپوست شده در بستر ضايعات چای و پوست درخت كمپوست شده به نسبت 1:1 بدست آمد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنوان: اثر منابع و سطوح مختلف کلسیم بر خصوصیات کمي و کیفي گل گالیل

یافته منتج از پروژه شماره: 87005-26-26-2                            مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول : محمد علی خلج                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش   

khalaj56@yahoo.com   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گل گالیل، 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 گالیل دارد. باتوجه به اینکه گل 
گالیل یکي از گلهاي مهم شاخه بریده کشور بوده و متقاضیان زیادي دارد، بهبود خواص کمي و کیفي آن و توصیه 
کودي جهت نیل به عملکرد  بهینه از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باشد، چرا که ایران پتانسیل باالیي براي صادرات 
این گل به خارج دارد. بنابراین تعیین میزان مورد نیاز عناصر غذایي این گل جزء اولویت هاي تحقیقاتي کشور مي 
باشد و در این راستا به دلیل اینکه کلسیم در زمان گلدهی کمتر به طرف گل جذب می شود و شاخه گل دهنده 

استحکام کافی را نداشته و عالوه بر آن به آفات و بیماریها حساس می گردد، اجراي این طرح پیشنهاد  گردید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج پروژه، مصرف نیترات کلسیم با غلظت 1/2 گرم در لیتر کلسیم خالص در جهت بهبود خواص 

کیفی و کمی گل گالیل توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
 1/2( Ca5 به طور کلی نتایج حاصل از میانگین داده ها در دو سال نشان می دهد که تیمار کود کلسیم در سطح
گرم در لیتر کلسیم از منبع نیترات کلسیم( در صفات ارتفاع گل، قطر ساقه، قطر گلچه و عمر پس از برداشت نسبت 
به تیمارهای دیگر ارجحیت داشته است و باعث بهبود آنها نسبت به شاهد گردیده و قابل توصیه به گلکاران می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  Ca5 كميت و كيفيت بهترعملكرد پياز و گلهای گاليل توليدی با تيمار در سطح 
)1/2 گرم در ليتر كلسيم از منبع نيترات كلسيم(
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده گل و گیاهان زینتی 
عنـوان:  ارزیابي کارایي سـن شـکارگر)Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae در کنتـرل تلفیقي کنه تارتن 
)Tetranychus spp. (Acari: Tetranychidae و مقایسـه آن بـا ترکیبـات شـیمیائي و بیولوژیك )آبامکتین( روي رز 

  Rosa hybrida  Cultivar Vandenta رقم
یافته منتج از پروژه شماره: 87002-26-26-2                                  مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: اصغر حسینی نیا                                                       رتبه علمي: مربی پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
محصول   این  زیر کشت  باشد. کل سطح  مي  ایران  در  تولید شده  زینتي  محصوالت  مهمترین  از  یکي  رز  گل 
تولید شاخه در کشور  میزان  باشد.  مربع  می  متر  استان مرکزي 803350  در  و  مربع  متر  درکشور 5772744  
270474115 شاخه و در استان 64268000 شاخه است )بي نام، 1386(. کنه هاي تارعنکبوتي  از جمله گونه هاي 
T. urticae و فرم زمستانه کنه تارتن   T. cinnabarinus از آفات مهم رز بوده و سن Orius albidipennis  یکي از 
مهمترین شکارگرهای کنه هاي تارتن است. براي اجراي این آزمایش طرحي در قالب کرت هاي کاماًل تصادفي با 10 

تیمار و 3 تکرار در سال اول و 11 تیمار با 3 تکرار در سال دوم اجرا گردید
 تیمار های سال اول عبارت بودند از: 1- رهاسازي سن به نسبت 1 به 10 )یك سن شکارگر به نسبت ده کنه 
تارتن بالغ(،2- رهاسازي سن به نسبت 1 به 20 )یك سن شکارگر به نسبت بیست کنه تارتن بالغ(، 3- رهاسازي سن 
به نسبت 1 به 30 )یك سن شکارگر به نسبت سي کنه تارتن بالغ(، 4-آبامکتین 0/2 در هزار مخلوط با 0/5 در هزار 
روغن دانه چریش، 5-آبامکتین 0/2 در هزار مخلوط با 0/5 در هزار ولك، 6-آبامکتین 0/2 در هزار مخلوط با 0/5 
در هزار سوپر اویل، 7-آبامکتین 0/4 در هزار با 0/25 در هزار روغن دانه چریش، 8-پالیزین 2 در هزار، 9-شاهد آب 
پاشي، 10- شاهد بدون آب پاشي.در سال دوم تیمار هاي: 1- رها سازي سن به نسبت 1:20، 2- آبا مکتین 0/4 در 
هزار با 0/25 در هزار روغن چریش با رهاسازي 1:20،3- پالیزین 2 در هزار با رها سازي سن به نسبت 1:20،4-رها 
سازي 1:20 با 0/5هزار روغن دانه چریش،  5- پروپال 1 در هزار، 6- انویدور 0/3 در هزار، 7- انویدور 0/4 در هزار، 
8 - انویدور 0/5 در هزار، 9- آبا مکتین 0/4 در هزار با 0/25در هزار روغن چریش، 10-شاهد آب پاشي 11- شاهد 

بدون آب پاشي اجرا شد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پس از تجزیه تحلیل داده ها روش تلفیقي  استفاده از آبامکتین 0/4 در هزار با 0/25 روغن چریش همراه با رهاسازي 
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1:20 سن شکارگر به تعداد کنه با کنترل 94/54 درصد پنج روز بعد از تیمار، و با کنترل 97/05 درصد پانزده روز 
بعد از تیمار و با تأثیر 99/07 درصد بیست و پنج روز بعد از رهاسازي به عنوان بهترین راه کنترل توصیه شد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
تشویق کشاورزان و گلکاران به کنترل تلفیقی از مزایایی مهم این پروژه بود 

ميانگين درصد تلفات كنه در اثر اعمال تيمار هاي سال دوم  در سه زمان شمارش    

شمارش سومشمارش دومشمارش اولتیمارردیف

c 61/21c 82/05b 87/32رها سازي سن به نسبت 11:20

آبا مکتین 0/4 در هزار با 0/25 در هزار روغن 2
چریش با رهاسازي1:20

a 94/54a 97/05a 99/07

ab 79/05ab 90/76ab 92/79پالیزین 2در هزار با رها سازي سن به نسبت 31:20
bc 72/54bc 85/86ab 93/06رها سازي 1:20 با 0/5هزار روغن دانه چریش 4
a 89/25ab 92/38a 94/56پروپال 1 در هزار5
ab 82/07ab 92/54a 96/37انویدور 0/3 در هزار6
ab 86/72ab 93/67a 95/77انویدور 0/4 در هزار7
a 90/41ab 93/49a 96/32انویدور 0/5 درهزار8
a 91/63ab 93/78a 95/69آبا مکتین 0/4 در هزار با 0/25در هزار روغن چریش9
d 16/96d 18/27c 27/14شاهد آب پاشي10
e 0/030e 0/030d 0/030شاهد بدون آب پاشي 11

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1( تيمارهای اجرا شده در مرحله اول  كشت            شكل2( تيمارهای در حال اجرا پس از رها سازی سن شكارگر
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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: زمان مناسب برداشت شش رقم مرکبات بر اساس ویژگي هاي کیفي و ارزش غذایي

یافته منتج از پروژه شماره: 8011-17-17-2                       مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: جواد فتاحي مقدم                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اقلیم منطقه شمال ایران از نوع نیمه گرمسیري بوده و دما در نیمه دوم سال نسبت به مناطق گرمسیری کاهش 
بیشتری یافته و حتی خطر یخبندان و سرمازدگی نیز وجود دارد. به دلیل سرد بودن هوا، ارقام خونی مرکبات دیررس 
بوده و تشکیل رنگدانه های آنتوسیانین گوشت میوه به تاخیر می افتد. همچنین شرایط نامساعد سبب تاخیر در تغییر 
رنگ پوست پرتقال های غیرخونی چون تامسون و سیاورز )محلی( از سبز به نارنجی مي شود. بعالوه بین میزان قند 
میوه و اسیدیته در زمان برداشت معموالً نسبت متعادلی بوجود نیامده و باقی ماندن میوه روی درخت خطر آسیب 
سرمایی به میوه را شدیدتر می نماید. بنابراین وجود مشکل دیر رنگ گیري گوشت پرتقال های خونی و برداشت میوه ها 
با میزان رنگیزه کمتر، از میزان بازارپسندی آن به شدت می کاهد. از طرفی تولیدکنندگان تمایلی به نگهداری میوه 
روی درخت تا رنگ گیری کامل به دلیل وقوع خطر سرما و یخبندان قریب الوقوع ندارند. این دالیل باعث شده که 
علی رغم ارزش غذایی باالی این ارقام، تولیدکنندگان مرکبات رغبت کمتری نسبت به تولید این ارقام داشته باشند. 
در این پژوهش تالش شد تا امکان برداشت زودتر میوه )با کیفیت( شش رقم مرکبات )پرتقال هاي تامسون، سیاورز، 
از خطر سرماي  براي جلوگیري  برداشت  از شاخص هاي مختلف  استفاده  با  پیج(  نارنگي  و  سانگینلو  تاراکو،  مورو، 
 زودرس پاییزه و یا جلوگیري از اثرات منفي ناشي از باقي  ماندن بیش از حد میوه روي درخت در محصول سال آینده 

مورد بررسي قرار گیرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 ز جنبه ي رنگ پوست کلیه ي ارقام در آبان ماه به حد نصاب مطلوب رسیده اند ولي بایستي به نسبت قند و 
اسید نیز توجه نمود. بر اساس شاخص سبززدایي به جز سیاورز سایر ارقام را مي توان نزدیك به یکماه زودتر از آنچه 

در عرف شمال ایران متداول است )نیمه آذر( شروع به برداشت نمود.
 با توجه به اینکه کمینه میزان نسبت قند به اسید براي برداشت 6/5 است، بنابراین بر اساس این شاخص 
تامسون از نیمه ها تا آخر آبان، سیاورز از نیمه دي به بعد، مورو از اواخر آذر، تاراکو اول آذر و پیج از اوایل آبان در 
شرایط شمال کشور قابلیت برداشت دارد. بین نواحي شرق و غرب استان مازندران بطور 10 تا 15 روز ممکن است 
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تفاوت زماني باشد بدینصورت که در مناطق شرقي زودتر از تاریخ هاي فوق قابلیت برداشت دارند. 
 فعالیت آنتي اکسیداني گوشت و پوست ارقام تجاري شمال ایران بین 52/44 تا 98/32 درصد در زمان تجاري 

برداشت بود. این نشان دهنده ي مناسب بودن میوه و بخصوص پوست این ارقام جهت فرآوري و ارزش غذایي است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
در  یکنواختي  روند رشدي  میوه  وزن  و  میوه چون طول، عرض، حجم  داد که خصوصیات رشدي  نشان  نتایج 
طول رسیدن داشتند، هر چند سرعت آن در ارقام مختلف متفاوت بود. ضخامت پوست مرکبات در زمان کمي پس 
از بلوغ به حداکثر رشد رسیده و تغییر کمتري مي کند، ولي میزان تجمع عصاره میوه در غالب ارقام در مهرماه به 
حداکثر رسیده و سپس روند ثابتي دارد.  در میان ارقام، فقط نسبت TSS/TA رقم محلي سیاورز در آذرماه پایین 
بود. میزان فنل کل، فالونوئیدکل، آنتوسیانین کل، کارایي آنتي-رادیکالي، ظرفیت آنتي اکسیداني و فعالیت آنزیم هاي 
سنتز ترکیبات فنلي PAL و PPO در غالب ارقام در زمان رسیدن حداکثر بود.  مجموع ترکیبات فالونوئیدي شامل 
ارقام بود.  از بلوغ فیزیولوژیکی در بیشتر  نارینجین، هسپریدین، نئوهسپریدین و کاتچین در زمان رسیدن، بیشتر 
در مجموع،  رقم تامسون ، در نیمه ي دوم آبان قابلیت برداشت دارد. ارقام مورو و محلي سیاورز نیاز به باقي ماندن 
روي درخت دارند. هر چند در ایران رقم سیاورز بیشتر در صنعت آبمیوه گیري استفاده مي شود. بر اساس شاخص 
سبززدایي به-جز سیاورز سایر ارقام را مي توان نزدیك به یکماه زودتر از آنچه در عرف شمال ایران متداول است )نیمه 
آذر( شروع به برداشت نمود. این عمل راه را براي شرکت هاي بیمه کننده محصول نیز هموار مي نماید که حداکثر تا 

نیمه آذر متعهد به پرداخت خسارت به باغداران هستند. 

عکس/عکس های شاخص از یافته :

برداشت ميوه ي تامسون در شهريور                                      برداشت ميوه ي تامسون در مهر

برداشت ميوه ي تامسون در آذر         برداشت ميوه ي تامسون در آبان                             
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: حفظ خصوصیات کیفي وارزش غذایي میوه مرکبات در سردخانه با پوشش دهي

یافته منتج از پروژه شماره: 88012-17-17-2                      مدت اجراي پروژه: 2/5 سال
مجری مسئول: جواد فتاحي مقدم                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
هر ساله در ایران فقط بخشي از میوه ه ي مرکبات )شمال( به طور مستقیم وارد بازار مصرف مي شود و قسمت 
عمده ي آن به مدت 4-3 ماه در انبارهاي معمولي و یا سردخانه با یا بدون پوشش واکس نگهداري مي شوند. این در 
حالي  است که میوه هاي پوشش داده شده در اثر کاهش میزان تنفس هوازي درون میوه، دچار تنفس غیرهوازي و 
تولید استالدئید و طعم الکلي مي شوند. یافتن آستانه شروع ساخت این ترکیبات در میوه هاي با پوشش از موارد تعیین 
کننده مدت زمان مفید نگهداري میوه  پس از برداشت است. بدین منظور در این پژوهش با کاربرد چند پوشش )تیمار 
تراکم  با  نانوکامپوزیت  اتیلني  پلي  تولید کنندگان منطقه(، پوشش  استفاده  رایج و مورد  )نوع  تیمار واکس  شاهد، 
پایین و منافذ 25 میکرون و واکس به همراه پوشش پلی اتیلني( روي چهار رقم )پرتقال هاي تامسون، مورو، سیاورز 
و نارنگي پیج( و سپس نگهداري در سردخانه )5 درجه سلسیوس و رطوبت 85 درصد( و انبارمعمولي )10-7 درجه 
سلسیوس و رطوبت 65-70 درصد( به مدت سه ماه تالش شد تا  امکان حفظ کیفیت ظاهري، دروني و روند تغییر 

ترکیبات مفید پس از برداشت میوه  مورد بررسي قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 پوشش واکس بطور قابل توجهي مانع کاهش وزن و چروکیدگي پوست میوه و حفظ عصارهي کل میوه ميشود. 
همچنین خصوصیات ظاهري و حسي میوه نیز بخوبي حفظ ميشود. بنابراین با واکس ميتوان بازارپسندي میوه را 
افزایش داد. از طرفي غلظت واکس اهمیت حیاتي داشته و چنانچه حد بهینه رعایت نشود میوهها ضمن داشتن ظاهر 

خوب لیکن بدطعم، الکلي و تلخ مي-شوند.
 با اینکه برخي خصوصیات شیمیایي میوه چون میزان اسیدهاي آلي و قند میوه دچار تغییر نمي شود ولي میزان 
ترکیبات فنلي میوه کاهش ميیابد که به همان نسبت فعالیت آنتيرادیکالي میوه نیز که تعیین کنندهي ارزش غذایي 
میوه است تا حدودي کاهش ميیابد. طعم و مزهي میوه نیز در میوههاي واکس زده کاهش ميیابد. توصیه ميشود 
از واکسهایي استفاده شود که روزنههاي پوست میوه را بطور کامل مسدود نکند تا ضمن حفظ آب میوه، مانع تنفس 

غیرهوازي در میوه نیز شود. 
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 میوههاي تحت پوشش پلي اتیلني نانوکامپوزیت به تنهایي و یا همراه با واکس به دلیل تبادل بسیار پایین 
اکسیژن، در مدت کوتاهي بعد از تیماردهي دچار پوسیدگي و آلودگي به قارچهاي پنسیلیومي شدند. بنابراین به هیچ 
وجه استفاده از پوششهاي ضخیم و با منافذ کم و همچنین استفاده تلفیقي از واکس و پوشش پلياتیلني توصیه 

نميشود.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که میزان کاهش وزن میوه ها در هر چهار رقم در میوه هاي بدون واکس باالتر از واکس-دارها بود. 
فقط تیمار واکس تاثیر معني دار در میزان ضایعات میوه ي تامسون طي انبارداري داشت. میوه-هاي واکس خورده و 
نخورده تفاوت فاحشي از نظر شاخص هاي رنگ پوست میوه و تفاوت معني داري از نظر عصاره ي کل، pH و TSS طي 
انبارداري نداشتند. لیکن TA در کلیه ي ارقام و میوه هاي تحت تیمار طي انبارداري کاهش نسبي یافت. بطورکلي 
میزان آسکوربیك اسید میوه ي هر چهار رقم طي انبارداري کاهش یافت. روند کلي میزان فنل پوست بعد از برداشت 
بود.   از واکس زده ها  باالتر  انبار محتواي فنل میوه هاي بدون واکس  از  کاهشي بود لیکن در هر مرحله نمونه گیري 
همانند آنچه در پوست نیز مشاهده شد میزان مهار رادیکال هاي ABTS توسط عصاره ي گوشت از روز 60 تا پایان 
انبارداري در نمونه هاي بدون واکس غالب ارقام باالتر از واکس دارها بود. از نظر حسي، به جز رقم پیج، سایر ارقام 
وضعیت کیفي و حسي بهتري در حالتي که از پوشش واکس استفاده شده بود در مقایسه با بدون پوشش ها داشتند 

در حالیکه ظرفیت آنتي اکسیداني میوه هاي بدون پوشش باالتر بود. 
با انجام پوشش واکس از نوع استاندارد و با غلظت مناسب مي توان جلوگیري از کاهش وزن و چروکیدگي پوست 
میوه و همچنین درصد آب باال، بازارپسندي میوه را افزایش داد لیکن ارزش غذایي میوه را نیز در مراحل پس از 
برداشت نباید نادیده گرفت. با اینکه برخي خصوصیات شیمیایي میوه چون میزان اسیدهاي آلي و قند میوه دچار 

تغییر نمي شود ولي میزان ترکیبات فنلي میوه کاهش مي یابد که روي ارزش غذایي میوه موثر است. 

عکس/عکس های شاخص از یافته :

كاهش ضخامت پوست نشانه كاهش رطوبت پوست در  ضخامت پوست نشانه حفظ رطوبت پوست در ميوه هاي 
واكس زده است                                                   ميوه هاي واكس نزده است
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                     اعمال پوشش واكس روي ميوه        محل اندازه گيري تغييرات رنگ پوست ميوه
   

 پوسیدگي شدید میوه هاي با پوشش نانوکمپوزیت    پوسیدگي شدید میوه هاي داراي واکس و پوشش  
                                                                                                            نانوکمپوزیت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
 ،.Pulvinariaaurantii Ckll،عنوان: استفاده از سم جدید استامي پراید با سموم رایج در کنترل  بالشتك مرکبات

در استان مازندران
یافته منتج از پروژه شماره: 89016-17-17-4                             مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول: محمدفاضل حالجي ثاني                                       رتبه علمي: مربی پژوهش
mohamadfazelhalajisani@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مرکبات مهمترین محصول باغی استان مازندران می باشد. این استان با داشتن بیش از 100هزار  هکتار سطح زیر 
کشت و تولید ساالنه بیش از1800000 تن مقام اول تولید را در ایران داراست. شپشك ها بدلیل شرایط خاص آب 
و هوایی )درجه 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. هم چنین با ترشح 
عسلك موجب جذب قارچ دوده )فوماژین(،کاهش سطح فتوسنتز درختان و کاهش بازارپسندي محصول مي گردند. 
مصرف بی رویه سموم شیمیایی  و همچنین عدم رعایت تناوب در استفاده از سموم، جهت کنترل آفات بدون شناخت 
نوع آفتکش و طیف اثر آن نه تنها باعث اثر قابل توجهی در کنترل آفات ندارد بلکه باعث ایجاد مقاومت در آفات وآثار 

مخرب زیست محیطی می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از حد سموم  بیش  و  بی موقع  از مصرف  و جلوگیری  از سموم  استفاده  در  تناوب  رعایت  با  باید سعی شود   

شیمیایی، آثار سوء زیست محیطی را به حداقل رساند.
 کاربرد آفت کش های استامی پراید با دز 0/5 در هزار، آدمیرال با دز 0/5در هزار و آپالوود با دز 2 در هزار در 

مرحله رشدی پوره های سن اول بالشتك مرکبات برای جلوگیری از خسارت آفت توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
از آنجا که سم استامی پراید، تلفات قابل مالحظه ای در جمعیت بالشك مرکبات داشت می توان از این ترکیب در 
سمپاشی تابستانه استفاده نمود. رعایت زمان دقیق سمپاشی و تناوب استفاده از سموم با نحوه اثر متفاوت، موجب 

کاهش دفعات سمپاشی و درنتیجه کاهش آلودگی محیط زیست و جلوگیری از ایجاد مقاومت در آفات می شود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته :

خسارت بالشك مركبات
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: کاهش شدت سال آوری نارنگی انشو با محلول پاشی نفتالین استیك اسید

یافته منتج از پروژه شماره: 85017-8501-11-00 2400-023-2        مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: بابك عدولی                                                           رتبه علمي: مربی پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
صنعت تولید میوه تازه خوري مرکبات براي کسب درآمد اقتصادي قابل قبول نیاز به تولید همه ساله میوه هایي 
درشت و با کیفیت باال دارد. سال آوري )تناوب باردهي( پدیده اي است که در گروهي از ارقام مرکبات شایع بوده و 
باعث مي شود تا درخت پس از یك سال پُرمحصول که شامل تعداد فراواني از میوه هاي ریز و غیربازارپسند است دچار 
کاهش شدید باردهي شده و حتي گاهي عملکرد آن به حدود صفر برسد. این موضوع باعث زیان اقتصادي باغداران در 
هر دو سال پربار و کم بار شده و صنعت مرکبات نیز از این پدیده آسیب جدي مي بیند. بر این اساس در تمام مناطق 
مرکبات خیز جهان تالش هاي زیادي صرف یافتن شیوه هاي مناسب مبارزه با پدیده سال آوري و تعدیل باردهي ساالنه 
درختان مرکبات شده است.  در بخش قابل توجهي از این تحقیقات با استفاده از مواد شیمیایي تنك کننده گل یا 
میوه چه سعي گردیده تا در سال هاي پُربار از تعداد میوه هاي تولیدي کم و از تخلیه غذایي درخت جلوگیري شود تا 
ضمن امکان برداشت میوه هاي درشت تر و با کیفیت بهتر بتوان در سال بعد نیز عملکرد خوبي از میوه هاي بازارپسند 

داشت. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
باغداران تولید کننده نارنگي انشو مي توانند در سال هاي پُرمحصول )آور( پس از گذشت 30 روز از مرحله تمام گل 
درختان اقدام به محلول پاشي تاج درخت با محلول 300 میلي گرم در لیتر نفتالین استیك اسید )NAA( نموده و از 
این طریق با کاهش تعداد میوه هاي موجود روي درخت موجبات بهبود کیفیت میوه را فراهم آورده و از کاهش شدید 

باردهي در سال بعد جلوگیري نمایند. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
محلول پاشی درختان نارنگی انشو در بهار سال های آور با محلولی از NAA به غلظت 300 میلي گرم در لیتر 
می تواند ضمن ایجاد همگوني در عملکرد درخت و کاهش شدت سال آوری به حدود یك سوم درختان محلول پای 

نشده، اثرات مطلوبي را در کیفیت میوه هاي تولیدي داشته باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: کاهش خطر سرمازدگی مرکبات با روش های به زراعی

یافته منتج از پروژه شماره: 88001-17-17-0                           مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: بابك عدولی                                                     رتبه علمي: مربی پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مرکبات بومي اقلیم هاي گرمسیري و نیمه گرمسیري و دارای حساسیت باالیي به سرما هستند. بنابراین ضروري 
است تمهیداتي براي کاهش این خطر و باال بردن قدرت مقابله درختان با سرما اندیشیده شود. البته اجراي عملیات 
محافظت درخت در مقابل خسارت های ناشی از سرمازدگی در باغ هاي مرکبات همواره با پیچیدگی های فنی زیادي 
همراه بوده که نباید از نظر دور داشته شوند. از جمله این پیچیدگی ها می توان به افزایش قابل توجه تعداد درختان 
کشت شده در واحد سطح باغ ها، باال رفتن هزینه استفاده از سوخت های فسیلی، افزایش هزینه نیروی کارگری و 
گران بودن تجهیزات فني الزم، عدم امکان ارسال تجهیزات پیشرفته به بسیاري از باغ هاي مرکبات به دلیل نامناسب 
بودن موقعیت مکاني آنها اشاره کرد. در کنار همه این محدودیت ها باید هزینه تمام شده تولید و قیمت نهایی فروش 
محصول را نیز در نظر داشته و بر این اساس به دنبال روشی بود که ضمن برخورداری از کارایی مناسب، موجب 

افزایش بیش از حد هزینه های تولید نشده و باغداران را متضمن زیان  اقتصادی نکند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
الزم است باغداران قبل از بروز سرمای خسارت زا اقدام به پیچیدن تنه و بخش قاعده ای شاخه های اصلی درخت 

با یکی از سه ترکیب استفاده شده در این تحقیق شامل الیاف کنفی، الیه های فوم و یا برگ خرما نمایند. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
اندک موجبات کاهش خسارت سرمایي در  با صرف هزینه اي  این تحقیق می تواند  از  یافته حاصل  به کارگیری 
باغ هاي مرکبات و به ویژه برای درختان جوان تر را فراهم بیاورد. نتایج حاصل از پوشاندن تنه و شاخه-های اصلی با 

الیاف گیاهی یا فوم موجب کاهش شدت خسارت سرما از حدود 80 درصد به 20 درصد شده است.   
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: معرفي پایه هاي مناسب ارقام تجاري مرکبات در داراب

یافته منتج از پروژه شماره: 84019-0000-11-240000-049-2      مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجري مسئول: امیر رضا توکلي                                                   رتبه علمي:  مربی پژوهش

مجری: سمیه ابوالحسنی یاسوری 
tava1347@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان فارس با تولید بالغ بر یك میلیون و دویست هزار تن مرکبات، دومین استان تولیدکننده مرکبات کشور 
در  مرکبات  صنعت  باالی  سهم  و  کشور  جنوب  در  مرکبات  زیرکشت  سطح  افزون  روز  توسعه  به  عنایت  با  است. 
اشتغال زایی و اقتصاد منطقه، بکارگیری اصول فنی و علمی جهت تولید اقتصادي و پایدار محصول، امری ضروري 
است. از آنجا که احداث باغ مرکبات داراي هزینه زیادي بوده و بازگشت سرمایه نیز طوالني است، به منظور استفاده 
بهینه از منابع پایه آب و خاک و تولید اقتصادي و پایدار، برنامه ریزي اصولي و علمي در معرفي ارقام و پایه هاي تجاري 
که داراي سازگاري اقلیمي و پتانسیل تولید کمي و کیفي باالیي باشند، حائز اهمیت فراوان است. جهت دستیابی به 
این هدف، صفات کمي و کیفي 6 واریته پرتقال بر روي چهار پایه مختلف بررسی و بهترین ترکیب پایه و پیوندک که 

داراي خصوصات کمي و کیفي مطلوب و سازگار با اقلیم جنوب استان باشد، معرفي گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از پایههاي مقاوم به سرما نظیر نارنج در مناطقي که خطر سرمازدگي وجود دارد ميتواند خطرات 

ناشي از این پدیده را بطور قابل مالحظهاي کاهش دهد.
تعیین فاصله مناسب در زمان احداث باغ با توجه به پتانسیل رشد در ارقام و پایههاي مورد استفاده در نظر 
گرفته شود. بطور مثال ترکیب رقم پرتقال هاملین و پایه راف لمون درختاني پر رشد و داراي حجم کنوپي باال ایجاد 
مينماید. لذا پیشنهاد ميگردد فواصل کشت براي ارقام پرتقال هاملین، والنسیا و محلي بر روي پایههاي پررشد راف 
لمون، مکزیکین الیم و بکرایي حداقل 6 × 6 در نظر گرفته شود و براي ارقام پرتقال واشینگتن ناول و فراست ناول 

برروي پایه هاي پررشد فواصل حداقل 5 × 5 در نظر گرفته شود.
از  جلوگیري  منظور  به  و  ميرسد  گراد  سانتي  درجه   46 به  گاهاً  که  تابستان  در  دما  افزایش  به  باتوجه  
آفتابسوزي در درختان پیشنهاد ميگردد که از سیستم آرایش کشت مربع استفاده گردد تا خطرات آفتابسوزي بر 

روي درختان و میوه به حداقل برسد. 
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بهمنظور افزایش عملکرد کیفي و کمي در ارقام مرکبات نقش تغذیه گیاه بسیار مهم بوده لذا در طول دوره 
از عناصر پرمصرف N.P.K و کم مصرف Fe و Zn باتوجه به آزمون خاک و گیاه استفاده گردد

باتوجه به اینکه کیفیت میوه در مرکبات تحت تاثیر مستقیم اقلیم هر منطقه ميباشد و تجربه نشان ميدهد 
که ارقام پرتقال هاملین، واشینگتن ناول و فراست ناول در مناطق گرم استان با کاهش کیفیت میوه خصوصاً کاهش 
آب میوه، افزایش ضخامت پوست، زبري و ناصافي پوست دچار ميشوند. لذا بهتر است این ارقام در مناطق معتدلتر 

استان کشت شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از اجراي طرح بیانگر تاثیر معني دار پایه و پیوندک ارقام مختلف بر میزان عملکرد محصول و برخي 
از خصوصیات کیفي میوه مي باشد بطوریکه در بین پایه هاي مورد آزمایش، بیشترین عملکرد مربوط به ترکیب رقم 
پرتقال هاملین بر روي پایه راف لمون است و از لحاظ شاخص هاي کیفي نیز، پایه نارنج داراي برتري نسبي نسبت به 
سایر پایه ها مي باشد. همچنین برخي از شاخص هاي فیزیولوژیکي نظیر مقاومت به سرما، درصد آفتاب سوزي، زمان 

گلدهي، میزان گلدهي تحت تاثیر ترکیب پایه و پیوندک قرار مي گیرد.
بیشترین میزان تولید نارنگي اورالندوتانجلو مربوط به پایه نارنج است و از لحاظ خصوصیات کیفي نظیر ضخامت 
پوست و درصد گوشت به پوست نیز ارقام تولیدي بر روي پایه نارنج داراي برتري معني داري هستند. در مورد مکزیکن 
الیم نیز، بیشترین عملکرد این رقم مربوط به پایه راف لمون است و براي پرتقال هاملین و والنسیا نیز، راف لمون 

بهترین پایه است. مناسب ترین پایه براي پرشین الیم لیموعماني است. 

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

                                       نارنج         ولكامريانا

                              كلئوپاتراماندارين         رانگپوراليم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغباني، پژوهشکده مرکبات و میوه هاي نیمه گرمسیري 
عنوان: معرفي مناسب ترین پایه جهت ارقام تجاري پرتقال در جهرم

یافته منتج از پروژه شماره: 2-049-240000-11-0000-85007        مدت اجراي پروژه:  5 سال
مجري مسئول: مسعود فیاضي                                                              رتبه علمي:  مربی پژوهش

مجری: سمیه ابوالحسنی یاسوری                                           
fayazi_masoud@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تولید مرکبات در سطح کشور منحصراٌ توسط ارقام و پایه هاي محدودي انجام مي شود. استفاده از ارقام و پایه های 
مقاوم در برابر عوامل محدود کننده تولید همچون آب و هوا، شرایط بد خاک، بیماری ها و... می-تواند دامنه وسیعی از 
اختیارات را برای تولید کنندگان فراهم کند. بهبود کیفیت میوه و عملکرد، برداشت زودتر و یك دست شدن محصول، 
اجتناب از دوره نونهالی، کنترل اندازه درختان جهت کشت متراکم، کنترل لطمات حاصل از سرمازدگي و جلوگیری 
از بروز بیماري ها بمنظور دستیابی به حداکثر پتانسیل تولید در هر منطقه، استفاده از پایه ها و ارقام تجاري مناسب را 
اجتناب ناپذیر می نماید. بر این اساس مناسب ترین پایه ها جهت ارقام تجاري پرتقال در جنوب کشور معرفي می شوند 
که در صورت بکارگیری آن فرصت های زیاد اقتصادی را فراروی تولید کنندگان صنعت مرکبات کشور قرار خواهد داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 در ابتدا باید نوع استفاده از محصول تولیدی به صورت فرآوردههای صنعتی یا تازهخوری مشخص گردد تا بر 

اساس آن پایه و رقم مناسب برای رسیدن به حداکثر بهرهوری توصیه گردد. 
 با توجه به تنوع ارقام که از لحاظ تجاری ارزش متفاوتی دارند، لحاظ کردن میزان قیمت فروش محصول در 

کنار عملکرد تولیدی حائز اهمیت میباشد.
 به منظور دستیابی به حداکثر میزان عملکرد تولیدی و کارآیی عملکرد میتوان از ترکیباتی همانند رقم هاملین 

بر روی پایههای کلئوپاترا ماندرین یا راف لمون استفاده کرد. 
 از ارقامی همانند هاملین، تامسون ناول و شماره 4 رامسر بجای رقم محلی و برای جایگزینی پایه لیموترش با 

پایههای مناسب میتوان از پایههای نارنج، راف لمون و رانگپور الیم استفاده کرد. 
 پایه راف لمون به دلیل حساسیت به برخی بیماریها از جمله فیتوفترا و شوری خاک و همچنین کیفیت نسبتا 

پایین محصول بایستی در توصیه ترویجی مورد توجه قرار گیرد.
در خصوص ارقام الیم در جهرم، با توجه به اینکه بخش عمدهاي از لیمو ترش تولیدي در بخش صنعتي و به 
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منظور استحصال آبمیوه استفاده ميشود، استفاده از پایههایي که عالوه بر افزایش عملکرد باعث تولید آبمیوه بیشتر 
با میزان اسید باالتر ميگردند نظیر رانگپور الیم و ولکامریانا قابل توصیه است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
نتایج بررسی اثرات متقابل 7 پایه )لیموترش، راف لمون، کلئوپاترا ماندرین، بکرایي، نارنج، ترویر سیترنج و رانگپور 
فراست  و  ناول  فراست  ناول،  تامسون  ناول،  واشنگتن  هاملین،  رامسر،  )محلي، شماره چهار  پرتقال  رقم   7 و  الیم( 

والنسیا( بر روی صفات اندازه گیری شده به شرح ذیل می باشد:
از لحاظ ارتفاع، عملکرد میوه در درخت و حجم کانوپی رقم  شماره 4 رامسر به ترتیب بر روی پایه های راف لمون 
و بکرایی، از لحاظ عرض سایه انداز و درصد آبمیوه، به ترتیب رقم هاملین بر روی پایه های بکرایی و راف لمون، از 
لحاظ نسبت قطر پایه به پیوندک، کارآیی عملکرد و ضخامت پوست میوه، رقم محلی به ترتیب بر روی پایه های ترویر 
سیترنج، رانگپور الیم و لیموترش، از لحاظ شاخص سال آوری و وزن میوه رقم واشنگتن ناول به ترتیب بر روی ترویر 
سترنج و رانگپور الیم، از لحاظ نسبت طول به عرض میوه و درجه بریکس رقم فراست واشنگتن ناول به ترتیب بر روی 
پایه های بکرایی و نارنج، از لحاظ درصد اسید کل ترکیب رقم فراست والنسیا بر روی نارنج و از نظر نسبت بریکس به 

اسید کل رقم تامسون ناول بر روی پایه بکرایی قابل توصیه می باشند.

عکس/عکس های شاخص از یافته :  

                 راف لمون                                   پرتقال هاملين        پرتقال تامسون ناول

                 

رانگپوراليم                         نارنج                          پرتقال شماره چهار رامسر 
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موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
پژوهشکده سبزی و صیفی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده سبزی و صیفی
عنوان: عملکرد و بررسی صفات کیفی برخی ژنوتیپ های بومی وتجاری کاهوی ایرانی

یافته منتج از پروژه شماره:  89062-03-03-0             مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: سید حسن موسوی                              رتبه علمی: استادیار پژوهش 

 مجری: ناهید آملی           
mousavi218@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   تیپ های مختلفی از کاهو شامل: کاهو پیچ یا کلمی،کاهوی برگی، کاهوی ساقه ای و کاهو پیچ معمولی وجود 
دارد که هر کدام از این تیپ ها از نظر ارزش تغذیه ای و میزان امالح و مواد معدنی از یکدیگر متمایز هستند. بخش 
اعظمی از سطح زیر کشت کاهو در کشور ما را کاهوهای تیپ رومن تشکیل می دهند و در سالهای اخیر برخی ارقام 
مناسب و سازگار برای مناطق شمال و جنوب کشور معرفی شده و یا در دست معرفی هستند. شناسایی و ارزیابی 
ارقام مختلف کاهو در ایران و استفاده از آنها در برنامه های به زراعی از اهداف مهم به شمار می رود. دسترسی به 
ارقام و توده های تجاری داخلی و سازگار با شرایط اقلیمی باعث افزایش راندمان تولید، افزایش سودآوری، ممانعت از 

خروج ارز و استمرار تولید می گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
  به منظور ارزیابی عملکرد ارقام و توده های مختلف کاهوی رومن و ارزیابی صفات کیفی توده های کاهو، 18 الین 
تجاری کاهوی مازندران و 26 توده محلی از مناطق مختلف کشور همراه با یك رقم خارجی جمع آوری و مورد بررسی  
قرار گرفتند. بمنظور انتخاب ژنوتیپ های مناسب، کشت سال اول در اواخر مرداد ماه در مزرعه 400 هکتاری موسسه 
تحقیقات )کرج( و آذر ماه در ایستگاه قراخیل مازندران انجام شد. در سال دوم ارزیابی های کمی و کیفی صفات، 
جداگانه در کرج و ساری انجام شد. آماده سازی زمین شامل: شخم، دو نوبت دیسك، کودپاشی مطابق آزمون خاک 
منطقه، ماله و دیسك سبك انجام شد. مراقبت های معمول  زراعی بر حسب ضرورت اعمال گردید. سیستم آبیاری 
از نوع نواری و با دور آبیاری پنج روز و بمدت شش ساعت انجام شد. طول خطوط کاشت 5 متر و عرض پشته ها 60 
سانتیمتر، فاصله بوته ها از هم روی خطوط کشت 30 سانتیمتر و کشت در وسط پشته انجام شد. بررسی صفات مطابق 
توصیف نانه بین المللی انجام شد. یك هفته پس از کاشت، از طریق ارزیابی مشاهده ای و ویژگی های برگ شامل: 
وضع برگ )افتاده یا ایستاده( رنگ برگ، شدت حضور آنتوسیانین، وضعیت پهنك )در مرحله12-10برگی( شدت رنگ 
برگ، وضعیت رگبرگها )در مرحله بلوغ کامل( پیچیدگی برگ در هد، سفتی هد، عملکرد، وزن هد، وضعیت برگها در 
مرحله روزت، طول ساقه، رنگ فندقه، وزن هزار دانه، و ضعیت گلدهی، در شرایط مزرعه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند.
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تایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
بیشترین طول و عرض برگ، به ژنوتیپ جهرم به ترتیب با 35/70 و21/69 سانتیمترتعلق داشت و کمترین طول 
و عرض برگ، مربوط به ژنوتیپ برازجان، به ترتیب با 21/34 و11/87 سانتیمتر بود. همچنین از نظر تعداد برگ 
ژنوتیپ های گرگان 1 و جهرم، به ترتیب با 77/33 و75/66 عدد برگ، بود. بیشترین میانگین وزن تر بوته، مربوط 
به ژنوتیپ های جهرم و الین23، به ترتیب به وزن 1195 و1129 گرم و کمترین میانگین وزن تر بوته، مربوط به 
ژنوتیپ برازجان به وزن 492/33 گرم بوده است. باالترین وزن تر ساقه به الین 19 با 123/26 گرم تعلق داشت. در 
این بررسی ژنوتیپ قمی دارای آنتوسیانین و سایر ژنوتیپ ها فاقد آنتوسیانین بودند. همچنین 6 نوع تنوع رنگ در 
فندقه ژنوتیپ ها و نیز 7 گروه رنگی در برگهای بالغ ژنوتیپ ها مشاهده شد. در این مطالعه حساس ترین ژنوتیپ ها 
نسبت به بولتینگ به ترتیب، ژنوتیپ قمی، الین 18 و الین 15 و مقاوم ترین ژنوتیپ ها نسبت به بولتینگ ژنوتیپ 
های، سفید نیشابور، سیاه نیشابور، ورامین3 و سیاه دزفول بودند. در این بررسی سه تیپ عمده رشدی در ژنوتیپ 
های مختلف کاهوی ایرانی  مشاهده شد. در این میان ژنوتیپ قمی، دارای تیپ رشد ساقه ای و ژنوتیپ های سفید 

نیشابور، سیاه نیشابور، ورامین1 و ورامین2 دارای تیپ رشد برگی و سایر ژنوتیپ ها دارای تیپ رشد رومن بودند.

دستورالعمل فني و توصیه هاي ترویجي: 
 نگهداری و استفاده از ژنوتیپ های برتر به عنوان ژرم پالسم های ارزشمند در برنامه های به نژادی.

 توسعه کشت و کار ژنوتیپ های برتر و سازگار با شرایط هم اقلیم جهت تولید تجاری.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از مزارع آزمايش
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده سبزی و صیفی
عنوان: روشهاي مختلف پیوندزني و انتخاب پایه هاي مناسب برای بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد هندوانه رقم 

کریمسون سوئیت در شرق استان هرمزگان
یافته منتج از پروژه شماره: 90161-03-62-4                  مدت اجرای پروژه: 1 سال و 6 ماه

مجري مسئول: حامد حسن زاده خانکهدانی                        رتبه علمی: محقق
مجریان: ابراهیم ذاکري، حسین هوشیار، غالم سعیدي و غالمعباس شاکر درگاه

Hamed51h@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شرایط نامساعد آب و خاک که در چند سال اخیر بر تولید محصوالت کشاورزي این استان حاکم است تأثیر 
نامطلوب زیادي بر اقتصاد منطقه گذاشته و پتانسیل واقعي محصوالت عاید کشاورزان نمي شود. عالوه بر آن شیوع 
بیماریهاي قارچي و باکتریایي و ویروسي در مزارع کدوئیان خسارات زیادي وارد نموده است. با توجه به گسترش 
تولید گیاهان پیوندي در این خانواده و اثبات مقاومت این گیاهان به شرایط نامساعد آب و خاک و نیز تحمل به آفات 
و بیماریها، بررسي نشاءهاي پیوندي هندوانه و مقایسه آن با بوته هاي بذري امري ضروري به نظر مي رسد. در این 
تحقیق درصد گیرایي پیوند هندوانه رقم کریمسون سوئیت روي سه پایه کدو قلیاني، کدو تنبل و کدو شینتوزا که به 
سه روش حفره اي، نیمانیم و مجاورتي زبانه اي پیوند شده بودند مورد بررسي قرار گرفت. سپس نشاءهاي پیوندي به 

زمین اصلي منتقل و از نظر عملکرد و اجزاي عملکرد با هندوانه بذري مقایسه شدند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شرایط استان هرمزگان، تولید هندوانه پیوندی روی پایه کدو قلیانی به روش پیوند نیمانیم، پتانسیل بهتري 
نسبت به روش های مجاورتی و حفره ای و نیز نسبت به پایه های کدو حلوایی و شینتوزا دارد. با این حال استفاده از 

پایه شینتوزا در صورت دسترسی راحت به بذر نیز توصیه می گردد.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
این  تولید  ایران محسوب می شود.  در  یلدا  بازار شب  با هدف  هندوانه  تولید  منطقه  مهمترین  استان هرمزگان 
محصول با استفاده از نشاءهای پیوندی می تواند گیاه را در برابر عوامل خسارتزای زنده و غیرزنده مقاومتر کرده و 

پتانسیل تولید را افزایش دهد.  
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

پايه های توليدشده جهت انجام پيوند                   ساختار گلخانه ای جهت توليد نشاء     
 

ميوه هندوانه توليدی از يك نشاء پيوندی  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده سبزی و صیفی
عنوان: مقاوم سازی بوته هاي خیار پیوند شده بر روي پایه هاي مختلف نسبت به قارچ فیتوفترا عامل بوته میري جالیز

یافته منتج از طرح شماره: 85119-0000-00-121000-036-3    مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علی فرهادی                                           رتبه علمی: استادیار پژوهش  

مجری: صادق جاللی 
farhadi_siv@yahoo.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به باال بودن هزینه تولید خیار گلخانه اي نسبت به هواي آزاد در صورتیکه نکات زراعي و مدیریت گلخانه 
دقیقاً اعمال گردد ممکن است افزایش محصول بین پنج تا ده برابر بیشتر از شرایط مزرعه باشد، بیماري هاي خاکزي 
یکي از عوامل اصلي خسارت زا در گلخانة تولید سبزي و صیفي مي باشد به نحوي که بسیاري از تولیدکنندگان با شیوع 
و گسترش این بیماري تا حد ورشکستگي پیش رفته اند. لذا اعمال نکات و تکنیك هاي مراقبتي در مهار این عوامل 
بیماریزا مي تواند مفید و ضروري باشد. یکي از این موارد، پیوند خیار روی پایه های مقاوم است. بر این اساس می توان 
عمل پیوند زدن را در بین تولیدکنندگان گلخانه اي توسعه و ترویج نمود و مناسب ترین پایة مقاوم به بیماري هاي 
خاکزاد که منجر به کاهش خسارت می شوند را انتخاب نمود. این روش سبب کاهش مصرف سموم شیمیایي و باال 

بردن سالمت محصول تولیدي شده و در نهایت موجب افزایش کمیت و کیفیت میوه خیار گلخانه اي می شود.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از بکارگیری: 
گیاهان که به عنوان پایه برای پیوند کاندید شده بودند نسبت به فیتوفترا عامل بیماری بوته میری بوته ها در گلخانه 
عکس العمل متفاوتی داشتند. خیار بومی دستگردی، خیار هیبرید بوسکو، کدوی خورشتی بذر کوتاه و بذر کشیده و 
 ES-107، RS-841، حساسیت کم و بذور هیبرید ES-101 و RS-416 کدو حلوایی به شدت حساس، بذور هیبرید
ES-152  و کدوی تنبل )عمامه ای( مقاوم بوده اند. در سازگاری بین پایه و پیوندک و درصد ماندگاری گیاهچه های 

پیوندی مشخص گردید پایه کدو تنبل )عمامه ای( بیشترین درصد ماندگاری بوته را به خود اختصاص داد و هیبرید 
فرو کمترین تطابق پایه و پیوندک را داشت. این افزایش ماندگاری در پایه کدو تنبل منجر به افزایش رشد طولی بوته 
در طول فصل شد. هیبرید فرو علیرغم درصد پایین گیرایی پیوند، از عملکرد باالتری برخوردار بود و نسبت به شاهد 
)رقم خیار خسیب بدون پیوند( برتر بود. میزان تولید اول فصل )محصول نوبرانه(در پایه های هیبرید 101 و فرو برتر از 
شاهد بود و عملیات پیوند منجر به افزایش کمیت و کیفیت خیار گلخانه ای شد. در روش نوع پیوند هرچند بیشترین 
درصد گیرایی پیوند در روش حفره ای راسی صورت گرفت، اما روش پیوند نیمانیم سبب حصول عملکرد بیشتر و 
صفات رویشی برتر بوته گردید. در صورت اصالح روش پیوند نیمانیم و بهره گیری از شرایط اپتیمم رشدی و مراقبت 
از گیاهچه ها پس از عملیات پیوند می توان درصد گیرایی پیوند نیمانیم را  افزایش داد و به عنوان روشی مطلوب 

بخصوص در کشت های مکانیزه توصیه نمود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

گياهان پيوند شده آماده انتقال                          گياهان پيوند شده در اتاقك تكثير  

گياهان پيوندی انتقال يافته به گلدان
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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: ویدوجا رقم جدید درخت "به" با عملکرد باال و تحمل بهتر به آتشك

یافته منتج از پروژه شماره: 84010-04-120000-011-2        مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: حمید عبداللهی                                            رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجریان: ایوبعلی قاسمی و مرحوم محمود عدلی 
h.abdollahi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
علی رغم وجود تنوع ژنتیکی گسترده درخت به در ایران، تاکنون ارقام بسیار کمی از این درخت موردگزینش، 
معرفی و یا کشت و کار قرار گرفته است. بر اساس گزارشات، تنها رقم تجارتی و شناخته شده درخت به در کشور به 
رقم اصفهان است که در سطح جهان نیز با همین نام شناخته شده است. این رقم به اگرچه دارای کیفیت مطلوبی از 
نظر عطر و طعم میوه است، لیکن نقاط ضعف عمده و قابل توجهی نیز دارد که از آن جمله، کم باردهی و تولید اندک 
اسپور روی بازو های درخت، هرس پذیری اندک و هرس فرم و تربیت دشوارآن قابل ذکر است، به صورتی که عملکرد 
متوسط باغ های به ایران تحت تاثیر این خصوصیات رشدی رقم بوده و حدود 7 تن در هکتار است. عالوه بر این، 
حساسیت زیاد این رقم به بیماری آتشك سبب کاهش شدید سطح زیر کشت به در نیمه شمالی و برعکس گسترش 

این محصول در استان های اصفهان و کرمان طی دو دهه اخیر شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
رقم جدید ویدوجا با عملکرد متوسط 15 تا 18 تن در هکتار در مقایسه با 5 تا 10 تن در هکتار برای به رقم شاهد 
اصفهان در تراکم یکسان برای هر دو رقم، برتری عملکرد قابل توجهی نشان داده است. این رقم همچنین در دو 
شاخص ارزیابی مقاومت به آتشك در زمره ارقام با آستانه تحمل بهتر به این بیماری است. از نظر خصوصیات ظاهری، 
این رقم دارای خصوصیات کیفی در رده متوسط متمایل به خوب است. مهم-ترین صفت متمایز کننده و اقتصادی 
این رقم در مقایسه با رقم اصفهان، نوع شاخه بندی و توزیع یکنواخت شاخه های بارده اسپور در سرتاسر بازوهای آن  
بوده که این خود سبب عملکرد بیش تر آن خواهد شد. همچنین عادت باردهی و تراکم اسپور زیاد آن سبب می گردد 
تا روش فرمدهی محور تغییر یافته بعنوان روش مطلوب در این رقم، به طور بسیار مطلوبی سبب توزیع یکنواخت بار 

و افزایش عملکرد و کارآئی تاج گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
رقم جدید ویدوجا با عملکرد متوسط 15 تا 18 تن در هکتار در مقایسه با 5 تا 10 تن در هکتار برای به رقم 
شاهد اصفهان در تراکم یکسان برای هر دو رقم، برتری عملکرد قابل توجهی نشان داده است. همچنین عادت باردهی 
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و تراکم اسپور زیاد آن سبب می گردد تا روش فرمدهی محور تغییر یافته بعنوان روش مطلوب در این رقم، به طور 
بسیار مطلوبی سبب توزیع یکنواخت بار و افزایش عملکرد و کارآئی تاج گردد

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

رقم جديد به ويدوجا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: معرفی ارقام متحمل به خشکی انگور در کلکسیون ارقام ارومیه

یافته منتج از پروژه شماره:  87103-03-036                         مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: حسن محمودزاده                                            رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

Mahmoudzadeh45@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نظر به اهمیت مقابله با خشکسالي در تاکستانها بررسی ارقام انگور از نظر میزان تحمل به تنش خشکی راهکاری 
در جهت بهبود وضعیت انگورکاری در شرایط خشکسالی است. هدف برنامه بررسی میزان تحمل ارقام انگوراستان 
باالخص ارقامی که در شرایط دیم و کم آبی عملکرد مناسبی داشته اند و همچنین بررسی میزان تحمل به خشکی 
هیبریدهای بین گونه ای مقاوم به بیماری سرطان طوقه است بود. در این بررسي 51 رقم موجود بر اساس صفات 
مطالعه  این  در  شد.  انجام  کالستر  تجزیه  روش  به  بندي  گروه  اساس  بر  اولیه  گزینش  و  بررسي  مرفوفیزیولوژیك 
صفت هاي مرتبط نظیر میزان سطح برگ، میزان کرک بر روي رگبرگ هاي پهنك برگ، میزان کرک بر روي دم برگ، 
ضخامت برگ، تعداد روزنه در سطح تحتاني نسبت به سطح فوقاني برگ، ظرفیت نسبي آب برگ و ضخامت کوتیکول 

در الیه فوقاني برگ و همچنین زمان رسیدن میوه ها بررسي شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج  از 52 رقم و دورگ مورد بررسی ارقام گرمیان، طایفي و انگوتکه داراي بیشترین مقادیر صفات 
مرتبط با تحمل به خشکي بودند و در گروه متحمل قرار گرفتند. با توجه به  نتایج ارقام مذکور به عنوان ارقام متحمل 
به خشکي انتخاب و در آزمایشات بعدي به عنوان پایه، تولید کننده مستقیم و یا استفاده در دورگ گیریها به منظور 

تولید ارقام جدید متحمل به خشکي استفاده خواهند شد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
استفاده از ارقام متحمل جهت کاشت مستقیم و یا به عنوان پایه جهت پیوند ارقام حساس به تنش خشکي روي 
آنها یا استفاده از آنها در برنامه هاي به نژادي تولید ارقام متحمل به خشکي در سالهاي آتي از توصیه های ترویجی 

این پروژه می باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های  معتدله و سردسیری
عنوان: ارتقای کیفیت نهال در نهالستان

یافته منتج از پروژه شماره: 89075-03-043-4      مدت اجراي پروژه: 1 سال و 3 ماه
مجری مسئول: ابراهیم گنجی مقدم                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

e.ganji@hotmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نهال های تولیدی در نهالستان های کشور اکثرا در سال های ابتدایی کاشت فاقد شاخه جانبی بوده و از کیفیت 
پایینی برخوردار می باشند، بنابراین باغداران پس از غرس نهال در زمین اصلی می بایستی به منظور تحریك تولید 
شاخه های جانبی اقدام به سربرداری نهال از ارتفاع 70-80 سانتی متری از سطح زمین نمایند که این عمل منجر به 
تاخیر در باردهی حداقل به مدت 1 تا 2 سال خواهد شد. لذا تحریك به رشد شاخه های جانبی و افزایش کیفیت نهال 
به منظور تسریع در باردهی حائز اهمیت می باشد. شاخه دهی در نهال های جوان عامل مهمی در تولید زودهنگام 

باردهی درخت می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بررسي ها نشان داد که محلول پاشي نهال های موجود در نهالستان سه نوبت با بنزیل آدنین به غلظت 600 میلي 
گرم بر لیتر  منجر به افزایش  بیشترین تعداد شاخه  جانبی بر روی نهال می گردد، بطوری که نهال بعد از کشت در 

زمین اصلی نیاز به سربرداری نخواهد داشت. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
تیمارهای  با  شاخه  تعداد  اما  شدند  ها  نهال  زایی  شاخه  بهبود  سبب  شیمیایی  و  مکانیکی  تیمارهای  چه  اگر 
شیمیایی مخصوصا بنزیل آدنین نسبت به سربرداری افزایش چشمگیری داشت. به طوري که محلول پاشي در سه 
تیمارهای مکانیکی و  ایجاد کرد.  را  بیشترین تعداد شاخه  لیتر  بر  به غلظت 600 میلي گرم  بنزیل آدنین  با  نوبت 
شیمیایی در گیالس اثر بیشتری در شاخه زایی نسبت به سیب و گالبی داشتند. با کاربرد غلظت های باالتر و افزایش 
دفعات محلول پاشی در تیمارهای شیمیایی تعداد شاخه بیشتری ایجاد شد. آربولین اثری بر نهال های گالبی نداشت 
و برای ایجاد نتایج قابل قبول در شاخه زایی افزایش دفعات محلول پاشی توصیه می گردد. ارتفاع و قطر  نهال ها با 
تیمارهای سربرداری کاهش یافت ولی با تیمارهای شیمیایی مخصوصا آربولین افزایش چشمگیری نشان داد. زاویه 

شاخه با تیمارهای شیمیایی نسبت به تیمارهای مکانیکی افزایش چشمگیری داشت. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته

نمايی از نهالستان محل انجام تحقيق
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری
عنوان:  کاربرد کلسیم کلرید برای بهبود خصوصیات کیفي و عمر انبارماني میوه تعدادي از ارقام زردالو

 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:
بر اساس آمار منتشره توسط سازمان خواروبار جهانی، تولید ساالنه زردآلوي دنیا در سال 2006 میالدي بالغ بر 
3/2 میلیون تن بوده است که از مجموع 942، 474 هکتار سطح زیر کشت زردآلو تولید شده است. ایران با تولید 
280،000 تن زردآلو و سطح زیرکشت 388، 49 هکتار بعد از کشور ترکیه مقام دوم جهان را به خود اختصاص داده 
است. با این حال در نگاهی به روند صادرات این محصول متاسفانه مشاهده میشود که ایران حائز هیچ مقامی نیست. 
یکی از عوامل موثرمنفی در روند صادرات محصوالت تازه میوه زرد آلو عمر انبارمانی کوتاه این میوه است. میوه زردآلو 
بدلیل میزان تنفس باال و فرآیند سریع رسیدگي، داراي دوره انبارماني بسیار کوتاهي مي باشد، بنابراین الزم است که 
سریعا پس از برداشت به بازار عرضه شود، به عبارتي فاصله بین برداشت محصول تا رسیدن به دست مصرف کننده 
مي بایست به حداقل ممکن کاهش یابد. نتایج تحقیقات نشان داده است که مي توان با تغذیه مناسب میوه ها در 
قبل از برداشت محصول قابلیت حمل ونقل وهمچنین عمر انباري آنها را به مدت 3 تا 4 هفته افزایش داد. بدین 
منظور درجهت بررسي اثر تیمار کلسیم کلرید برروي خصوصیات کیفي میوه ارقام جهانگیري، قیسي شماره 2، قربان 
مراغه و زردآلو شماره )شاهرودي35(در طول دوره انبارماني و با هدف دستیابي به  حفظ کیفیت نگهداري و افزایش 
قابلیت حمل ونقل و انبارماني محصول ارقام نام برده آزمایشي در باغ تحقیقاتی کمال آباد در طی سال های1389 و 

1390به اجرا گذاشته شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای هر رقم به تفکیك سه سطح از غلظت کلرور کلسیم شامل شاهد )بدون هرگونه محلول پاشی( درصد(، غلظت 
0/5درصد و غلظت 1درصد از کلرور کلسیم و در سه زمان شامل 21 و 17، 13 روز قبل از برداشت محصول( انتخاب و 
محلول پاشی شدند. این طرح پژوهشي بر روي 4 رقم زردآلو 4 ساله با 7 تیمار محلول پاشی و هر تیمار در 3 تکرار در 
طي سالهاي 1389 و 1390 در باغ تحقیقاتی کمال شهر انجام گردید. روش آبیاري درختان نشتي بود. آنالیز میوه ها 
در 5 نوبت )در زمان برداشت و در 4 هفته متوالي در مدت انبارماني در سردخانه( شامل تعیین مقدار وزن تر و خشك 
میوه، سفتی بافت، حجم، قلیایت، مواد جامد محلول و تعیین مقدار غلظت عناصر غذایي کلسیم، ازت، منیزیم و پتاس 
در میوه بود. بهترین غلظت و زمان محلول پاشي با نمك  CaCl2 در جهت افزایش قابلیت حمل ونقل و انبارماني 
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همراه  با حفظ خواص کیفي میوه در سردخانه براي ارقام مورد مطالعه زردآلو در دو سال آزمایش )1389 و 1390( 
تعیین و معرفي گردید.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
نتایج آزمایشات نشان دادند که در هر سه رقم محلول پاشي با کلرور کلسیم در مقادیر 5/. و 1 درصد در  قبل از 
برداشت محصول باعث افزایش سفتي بافت میوه، مقدار کلسیم و کاهش مقدار تلفات وزن تازه میوه در هفته چهارم 
انبارماني در سردخانه نسبت به میوه هایي که هیچگونه محلول پاشي بر روي آنها اعمال نشده بود، می شود. افزایش 

عمر انبارمانی میوه زردالو با حفظ کیفیت از مزایای نتایج حاصل از انجام این پروژه بوده است.

 عکس/عکس هاي شاخص از یافته

                                      

محلول پاشی روی درختان تيمار
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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: بهترین شیوه تنك میوه در خرماي رقم استعمران 

یافته منتج از پروژه شماره: 029-83- 0000- 01- 190000- 018-2   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:
استعمران، رقم خرماي تجاری و غالب استان خوزستان است که بیشترین سهم را در صادرات خرماي کشور دارد. 
با توجه به این که عملیات تنك به عنوان یکي از اصول مهم نخلداري تجاري مي تواند در بهبود خصوصیات کمي و 
کیفي میوه خرما )مانند اندازه، شکل، رنگ و غیره( و افزایش بازارپسندي آن اثرات چشمگیري داشته باشد. به عالوه 
تنك کردن در کنترل سال آوري نخل، کاهش ریزش میوه، کاهش فشردگي، ساییدگي و بدشکلي میوه ها و افزایش 
سرعت رسیدگي محصول نقش به سزایي داشته باشد. البته تاکنون نیز تحقیق جامعي در زمینه بررسي اثرات روشها 
و مقادیر مختلف تنك بر عملکرد و خصوصیات کمي و کیفي میوه خرماي رقم سایر و معرفي بهترین شیوه تنك در 

این رقم صورت نگرفته است. به همین منظور انجام این تحقیق ضروري بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهت به دست آوردن میوه های درشت و تجاری یکدست همراه با عملکرد باال در این رقم، در کنار حذف یك سوم 
نوک خوشه در زمان گرده افشاني، گرده افشاني گل آذین ها را از چند روز قبل تا دو روز پس از باز شدن طبیعی اسپات 

انجام دهید و با آفاتی که باعث ریزش گل و میوه خرما می شوند به نحو دقیق و به موقع مبارزه کنید.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
حذف یك سوم نوک خوشه در زمان گرده افشاني، هم به دلیل تولید میوه هایی با بیشترین اندازه و ارزش تجاری 
توام با حفظ عملکرد باال از خرمای رقم استعمران و هم به خاطر کاهش هزینه های صعود از نخل و انجام تنك در 

مقایسه با تنك در اوایل مرحله کیمری، بهترین شیوه تنك می باشد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته

خرمای استعمران                      
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان:کنترل زراعی زنجرک خرما

یافته منتج از پروژه شماره:   90001-8905-1116-11-134          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مسعود لطیفیان                                                        رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجری: رضا دامغانی   
masoud_latifian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زنجرک خرما یکي از آفات مهم خرما در ایران است که در اکثر مناطق خرماخیز کشور وجود دارد و به پایه هاي نر و 
ماده ارقام مختلف خرما به طور یکنواخت خسارت وارد مي کند. با توجه به اهمیت این آفت، برنامه ریزي صحیح کنترل 
آن در قالب مدیریت تلفیقي کنترل آفات خرما ضروري مي باشد. امروزه مرحله سومي از توسعه سیستم هاي مدیریت 
تلفیقي آفات آغاز گردیده که در آن آفات مي بایست در طراحي برنامه هاي زراعي و مدیریت کل سیستم زراعي وارد 

گردند. در این مرحله روش هاي کنترل زراعي جایگاه خاصي در مدیریت کنترل آفات دارند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در هنگام احداث باغ رعایت فاصله کاشت مهم بوده و فاصله کاشت 8×8 متر توصیه مي گردد. از طرفی میانه کاری 
باعث افزایش تنوع  فعالیت دشمنان طبیعی آفت نظیر زنبورهای .Bracon sp  و .Goniozus sp می شود. از آن جا که 
این آفت با تغذیه از شیره درختان خرما باعث تضعیف آن ها مي گردد، توجه به وضعیت تغذیه درختان از اهمیت خاصي 
برخودار است. قطع برگ ها و دم برگ هاي اضافي و حذف پاجوش ها در کاهش تراکم جمعیت آفت مؤثر مي باشد. از آنجا 
که پوره و حشره  کامل زنجرک خرما داراي توانایي جابه جایي هستند هنگام هرس به برگ هاي باالیي منتقل مي شوند. 
بنابراین هرس برگ باید در زماني انجام شود که آفت در مرحله تخم است. براي این منظور مي توان از اواسط آذر ماه 

تا اواخر اسفند ماه اقدام به هرس نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
عملیات میانه کاری با میانگین ارزش 3/79 دارای بیش ترین تأثیر در کاهش تراکم جمعیت زنجرک خرما است. 
تراکم و فاصله کاشت نیز از موارد انتخاب الگوي کاشت مي باشد که مي تواند بر شدت آسیب آفات و بیماري هاي 
خرما تأثیر داشته باشد. ارزش کنترل این عامل به طور متوسط معادل 2/18 بوده است و پس از عملیات میانه کاری 
دارای بیش ترین تأثیر در کاهش تراکم زنجرک خرما بوده است. مجموع ارزش مدیریت تغذیه در کنترل زراعی آفت 
1/79 است. متوسط ارزش عملیات حذف پاجوش در کنترل زنجرک خرما معادل 0/53 و عملیات هرس برگ معادل 

0/51 بود.



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

65

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

زنجره خرما
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: معرفی پایه گرده افشان مناسب ارقام خرمای تجاری استعمران و برحی  

یافته منتج از پروژه شماره:   85004-8301-01-190000-018-2          مدت اجرا: 2 سال
مجری مسئول: عزیز تراهی                                                               رتبه علمي: مربی پژوهش

aziztorahi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نخل خرما گیاهی دو پایه است و تشکیل گل آذین های نر و ماده آن بر پایه های جداگانه تشکیل می-شود. لذا 
گرده  طرفی  از  است.  ضروری  کامال  اقتصادی  محصول  به  دستیابی  و  میوه  تشکیل  منظور  به  دستی  گرده افشانی 
نخل خرما، اثرات متعددی بر بافت و خصوصیات کمی و کیفی و به ویژه زمان رسیدگی میوه می گذارد. لذا تعیین 
مناسب ترین پایه گرده دهنده جهت بهبود ویژگی های کمی و کیفی و زمان رسیدگی دو رقم تجاری استان خوزستان 

یعنی سایر )استعمران( و بِرحی بسیار حائز اهمیت می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای گرده افشانی نخل خرمای رقم استعمران از گرده نر رقم غنامی قرمز و برای گرده افشانی نخل خرمای رقم 

برحی از گرده نر رقم غنامی سبز استفاده نمایید.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
گرده غنامی سبز در رقم برحی عالوه بر بهبود میوه نشینی و کاهش درصد ریزش، باعث تسریع روند رسیدگی 
میوه می گردد. اما رقم غنامی قرمز اثر مناسبتری بر خرمای رقم استعمران داشته باعث تسریع زمان رسیدگی میوه 

می گردد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

             غالف گل آذين های غنامی قرمز و غنامی سبز                                    نمای گل های رقم غنامی قرمز  

گرده افشانی دستی نخل خرما
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم باغبانی ، پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری  
عنوان: مناسب ترین زمان گرده افشاني غالفهای ارقام خرماي برحی و زاهدی در اهواز 

یافته منتج از پروژه شماره: 028-83- 0000- 01- 190000- 018-2    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:
رقم برحي یکي از ارقام پر محصول )تا حدود 350 کیلوگرم در درخت در ایران( و بسیار مهم استان خوزستان است 
که در مرحله خارک و رطب مصرف مي شود. رقم زاهدي نیز از ارقام خشك و بسیار مرغوب مي باشد. یکي از مهم ترین 
عوامل موثر بر تشکیل میوه و عملکرد محصول خرما، زمان گرده افشاني است. لذا اجرای تحقیق حاضر روی ارقام تجاري 
برحي و زاهدي 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 ضروری است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور به دست آوردن باالترین عملکرد در رقم برحی، گرده افشاني را 1 تا 2 روز پیش از باز شدن غالف و در 
رقم زاهدی، گرده افشاني را از 1 تا 2 روز پیش از باز شدن غالف تا روز باز شدن آن انجام دهید و در صورتي که کاهش 
دفعات و افزایش راندمان عمل گرده افشاني نیز مد نظر باشد، انجام گرده افشاني را  در رقم برحی، نهایتاً تا روز باز شدن 
غالف و در رقم زاهدی، حداکثر تا 4 روز پس از باز شدن غالف مي توان به تعویق انداخت. جهت 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 بکارگیری یافته در عرصه: 
گرده افشاني 1 تا 2 روز پیش از باز شدن غالف، برای رقم برحی و گرده افشاني 1 تا 2 روز پیش از باز شدن غالف 
همانند گرده افشاني در روز باز شدن آن، برای رقم زاهدی، از عملکرد باالتري نسبت به زمانهای گرده افشانی دیرتر از 
آن برخوردار مي باشند. تأخیر در انجام گرده افشاني از روز باز شدن غالف تا 8 روز پس از باز شدن آن در هر دو رقم 
مرتباً کاهش عملکرد را در پی داشت. این تأخیر با تغییر معنی داری در صفات کمی میوه برحی همراه  نبود اما  6 تا 

8 روز تأخیر در انجام گرده افشاني در رقم زاهدی، سبب افزایش وزن و قطر میوه شد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته :

نمايی از مراحل انجام آزمايش
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موسسه تحقیقات خاک و آب
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: توصیه مناسب کودی برای بهبود کمیت و کیفیت دو رقم پیاز )تگزاس ارلی و پریماورا( در استان های 

خراسان رضوی و هرمزگان
یافته منتج از پروژه شماره: 2-122-150000-00-0000-76054          مدت اجراي پروژه: 2 سال 

مجری مسئول: سید مجتبی نوری حسینی                                          رتبه علمي: مربی پژوهش
 مجری: یعقوبعلی کرمی 

nourihosseini@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
پیاز خوراکی یکی از سبزیهاي مهم دنیا محسوب شده و از نظر دارا بودن موادي چون پروتئین، کلسیم، آهن، 
فسفر، پتاسیم و نیز ویتامین های متعدد، خاصیت ضد قارچی و ضد باکتریایی و نیز تولید کالري اهمیت فراوان دارد. 
عدم مصرف بهینه عناصر غذایي در پیاز نظیر بسیاري دیگر از محصوالت کشاورزي، موجب افت خصوصیات کمی و 
کیفي می شود. این موضوع باعث شده است بازده اقتصادي زارعین پیاز کار کاهش یابد. عوامل کمی و کیفي نظیر 
عملکرد، وزن ماده خشك، غلظت نیترات،خاصیت انبارداري و سفتي بافت تحت تاثیر تغذیه و نوع رقم و اثرات متقابل 

آن ها است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
90، 45، 100 و 200 کیلوگرم در هکتار به ترتیب عناصر غذایی نیتروژن )N(، فسفر )P2O5(، پتاسیم )K2O( و 
گوگرد )S( به همراه 15 تن کود گاوی در هکتار دستیابی به میزان عملکرد مناسب )47/500 کیلوگرم در هکتار( را 

میسر می سازد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
حفظ  و  ارتقا  براي  باشد،  نمي  متعادل  شیمیایي  کودهاي  مصرف  عموما  کشور  در  که  واقعیت  این  به  توجه  با 
حاصلخیزي خاکها و حفظ محیط زیست  و دست یابي به عملکردهاي باالتر با حفظ کیفیت این توصیه  در مناطق 
کشت پیاز، کاربردخواهد داشت. با توصیه کودی پیشنهادی انتظار است عالوه بر دستیابی به عملکرد 45 تن در هکتار 

میزان نیترات کاهش یافته و درصد مادۀ خشك افزایش یابد. همچنین درصد رطوبت در غدۀ پیاز کاهش می یابد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: توصیه مقدار مصرف مناسب برای افزایش محصول و انبار مانی دو رقم پیاز در استان زنجان

یافته منتج از پروژه شماره: 86007-8310-00-181200-100-13    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: مجید نجفی                                                       رتبه علمی: محقق             

مجري: نایب دانشی      
 majidnajafi34@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از عناصر پرمصرف و مهم برای محصول پیاز گوگرد است که به صورت هاي گوگرد عنصري و آلي قابل مصرف 
است. آهکي بودن بیشتر خاک هاي مناطق پیازکاري کشور از جذب عنصر غذایي به ویژه عناصر میکرو توسط گیاه در 
خاک جلوگیري مي کند. اکسایش بیولوژیك گوگرد به وسیله میکروارگانیسم ها توسط باکتري هاي تیوباسیلوس که در 
شرایط هوازي در خاک زندگي مي کنند، قابلیت جذب عناصر فوق را براي گیاه افزایش مي دهند. با توجه به آهکي بودن 
اکثر اراضي کشاورزي استان زنجان، جذب عناصر غذایي با مشکل مواجه است. اکسیداسیون گوگرد در خاک سبب 
کاهش pH و افزایش جذب عناصر غذایي مي شود. از این رو توصیه مقدار مصرف مناسب گوگرد برای بهبود کمی و 

کیفی محصول پیاز و همچنین خاصیت انبارمانی ضروری است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار گوگرد به همراه باکتري هاي تیوباسیلوس برای افزایش جذب عناصر غذایي آهن، 

روي، مس و گوگرد در سوخ پیاز توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از این توصیه حداکثر محصول برای به رقم آذرشهر به میزان 42 تن در هکتار و رقم قولی قصه با عملکرد 
38 تن در هکتار قابل انتظار است. کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار گوگرد به همراه باکتری تیوباسیلوس بیشترین مقدار 

محصول و انبار مانی را نشان داد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: معرفی مناسب ترین روش خاک ورزی و مصرف کود نیتروژنه برای گیاه کلزا در کشت دوم پس از برداشت 

کشت برنج
یافته منتج از پروژه شماره:. 84026-0000-03-180000-059-2          مدت اجراي پروژه: 2 سال

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خاکورزی اولیه یکی از عملیات پر انرژی در کشاورزی است که تقریباً 50 درصد انرژی کل را به خود اختصاص 
داده است. با توجه به بحران انرژی در عصر حاضر و توجه به افزایش راندمان مصرف انرژی در تمام بخش های تولید، 
استفاده از روشهای کم خاکورزی در اولویت های بخش کشاورزی قرار داد. استفاده از خاکورزی حفاظتی در مقایسه 
با خاکورزی مرسوم تاثیرات بسزایی بر ویژگی های اکولوژیك مزارع از طریق تاثیر بر فراهمی عناصر غذایی، وضعیت و 
موقعیت مکانی بذر علفهای هرز و ترکیب و تراکم آنها دارد. با توجه به لزوم صرفه جویي در مصرف انرژي و نهاده هاي 
کشاورزي که از سوی مجامع علمي واجرایي نیز توصیه مي شود، نیاز به یك ترکیب مناسب کود نیتروژنه در شرایط 

آماده سازي متفاوت کشت کلزا برای بهره وري حداکثر با کمترین میزان مصرف انرژي ضروري به نظر مي رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
یك شخم و یك روتاری و مصرف 200 کیلوگرم اوره در هکتار برای کشت کلزا در استان مازندران بعد از کشت 

گیاه برنج توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
در کشت گیاه کلزا قبل از کاشت اقدام به سمپاشی با سموم علف کش می شود که جهت تأثیر مثبت سم نیاز به 
انجام عملیات شخم یا روتاری با فاصله زمانی حداکثر دو ساعت پس از محلولپاشی دارد، از این رو در صورت عدم 
خاکورزی کاهش چشمگیر محصول ناشی از افزایش علف هرز مشاهده خواهد شدکه به عنوان یك عامل رقابتی شدید 
با کلزا وارد عمل مي شود. انتظار بر این است که با بکارگیری دستورالعمل یاد شده در کشت کلزا به عنوان کشت 

دوم پس از گیاه برنج جمعیت علف هرز کاهش و راندمان در عملیات زراعی افزایش یابد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: اصالح روش کشت و مدیریت آبیاری برای افزایش بهره وری آب در گیاه پیاز )رقم قولی قصه( در استان 

زنجان 
یافته منتج از پروژه شماره: 83106-181203-045-3                     مدت اجراي پروژه: 4 سال

مجری مسئول: مهدی طاهری                                                  رتبه علمي: مربی پژوهش
مجري: نایب دانشی        

taheritekab@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان زنجان یکی از مهمترین استان های تولید کننده پیاز در کشور با میانگین محصول 32 تن در هکتار است. 
روش کشت پیاز در این استان فقط به صورت مستقیم بذري بوده است، اما در بسیاری از مناطق دیگر کشور کشت 
نشایي انجام مي شود. با توجه به اینکه کشاورزان در ایران هزینه آب آبیاری را در هزینه جاری و در نتیجه به هزینه 
واقعی خود محاسبه نمی کنند، از این رو در مصرف آب دقت زیادی ننموده و در موارد بسیاری بیش از نیاز گیاه آب 
مصرف می کنند. یکی از معضالت مهمی که کشاورزان استان زنجان با آن روبرو هستند عدم آگاهی از تعداد و دور 

آبیاری مناسب در کشت پیاز است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به وجود سرمای زود رس پاییزی در استان زنجان و زود رس بودن محصول کاشت نشایی، به منظور صرفه 
جویی در مصرف و افزایش کارآیی مصرف آب پیشنهاد می شود که اوال: به جای کشت بذری از کشت نشایی استفاده 
شود. با این شیوه تغییر کشت به صورت میانگین 20 روز دوره کشت کوتاه شود. ثانیا: در هر نوبت آبیاری به ارتفاع 

70 میلیمتر آب با فاصله زمانی 10 روز تا پیش از مرحله رسیدگی نسبت به روش آبیاری کرتی اقدام گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
به  دستیابی  پیشنهادی  آبیاری  مدیریت  و  نشایی  کشت  روش  از  استفاده  با  که  می دهد  نشان  مطالعات  نتایج 
میانگین عملکرد 49 تن در هکتار و بیشترین کارآیی مصرف آب با 10/295 کیلوگرم پیاز بر مترمکعب آب مصرفی 

قابل انتظار است. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان:  مدیریت مصرف کود نیتروژن در رژیمهای آبیاری مختلف در زراعت کلزا در اراک

یافته منتج از پروژه شماره:. 85034 -0000-01-180000-060-2        مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول: مسعود دادیور                                                        رتبه علمي: مربی پژوهش

dadivarm@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اهمیت کشت و سطح روبه ازدیاد کلزا در استان مرکزي، بررسي توام نیازهاي غذایي و آبیاري داراي 
اهمیت است. در حال حاضر میزان توصیه نیتروژن در شرایط مختلف رطوبتی یکسان است. که این موضوع سبب 
کاهش کارایی مصرف آب و کود و به دنبال آن افزایش هزینه می شود. برنامه ریزی دراز مدت در استان مبتنی بر 
افزایش سطح زیر کشت این محصول با تاکید بر افزایش راندمان نهاده ها و جنبه های زیست محیطی کشاورزی پایدار 

ایجاب می کند که توصیه های کود نیتروژن متناسب با میزان آب آبیاری انجام شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در تیمار آبیاري I1  میانگین میزان آب مصرفي در دو سال 555 میلیمتر با 7 بار آبیاري
در تیمار آبیاري I2 میانگین میزان آب مصرفي در دو سال 540 میلیمتر با 5 بار آبیاري
در تیمار آبیاري I3 میانگین میزان آب مصرفي در دو سال 522 میلیمتر با 4 بار آبیاري

نتایج نشان می دهد بین تیمارهاي آب و سطوح نیتروژن عامل تعیین کننده میزان آب بوده است. بنا بر این از اعمال 
تیمارهاي I2 و I3 )آبیاري پس از 10 و 13 روز( که گیاه را دچار تنش آبي مي کند باید جلوگیري کرد.همچنین کاربرد 
کود بیشتر در تیمارهای آبیاری پس از 7 و 13روز )70و 130  میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر( باعث کاهش کارآیی 
زراعی نیتروژن می شود ؛ در حالیکه در تیمار آبیاری I2 )آبیاري پس از10روز( که تنش خفیف تا متوسط است، بهترین 

کارآیی زراعی نیتروژن با مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
با توجه به شرایط آبیاری، مناسب  ترین سطح نیتروژن مشخص می شود. که می تواند در مصرف میزان بهینه 
کود در منطقه بکار گرفته شود. باالترین عملکرد دانه به میزان 3660 کیلوگرم از تیمار آبیاري  I1 با مصرف 150 
کیلوگرم در هکتار نیتروژن بدست آمد. در مواقعي که دور آبیاري بیشتر مي شود )تیمار I3( مناسب ترین مقدار 

نیتروژن 100 در هکتار است. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان:  مدیریت مناسب بقایاي گیاهي کلزا و مصرف نیتروژن بر محصول گندم در تناوب کلزا- گندم استان 

چهارمحال و بختیاری
یافته منتج از پروژه شماره: 84068-0000-03-180000-041-2         مدت اجراي پروژه: 5 سال

مجری مسئول: محمود محمدی                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش
m.mohamadi@areeo.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
غذایی  عناصر  و  گیاهی  بقایای  مدیریت  عامل  دو  به  می توان  پایدار  کشاوررزی  در  زراعی  راهکارهای  جمله  از 
اشاره نمود. افزایش مواد آلي خاک یکی از روش های کاربردی افزایش بهره وری از مزارع است. در خاک-هاي زراعي، 
سالیانه مقادیر قابل مالحظه اي از مواد غذایي بصورت محلول و خیلي بیشتر از آن بصورت بقایاي گیاهي و محصول 
از طریق مصرف کودهاي  غالباً  را  برداشت محصول  از  بعد  غذایي  مواد  زمین خارج مي گردد. کشاورزان کمبود  از 
شیمیایي جبران مي کنند، اما با مصرف کود شیمیایي، فقط تعداد محدودي از عناصر، آن هم بصورت غیر متعادل 
جبران می شود، در حالیکه گیاه مي تواند با جذب و انتقال تمام عناصر مورد نیاز به اندام ها و برگشت مجدد آنها، پس 
از برگرداندن بقایاي گیاهي به خاک، بسیاري از مواد غذایي مورد نیاز محصول بعدي را در حدي متعادل به خاک 
برگرداند. از سوي دیگر با گسترش کشت محصول کلزا به منظور تأمین روغن مورد نیاز کشور، مصرف کاه و کلش 
بوجود آمده از این محصول به یك پرسش تبدیل شده است، چراکه بر اساس شواهد موجود، به عنوان خوراک دام و 
یا به عنوان مصالح ساختماني مقبولیت الزم را به دلیل چرب بودن کاه حاصله ندارد. مدیریت بقایای گیاهی کلزا و 
مصرف نیتروژن می تواند راهکاری مناسب برای افزایش مواد آلي و بهبود خواص فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکی خاک 

و افزایش محصول باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در ابتدا با استفاده از گاو آهن برگردان دار کاه و کلش کلزا به زیر خاک برده شود و سپس 25 کیلوگرم در هکتار 
نیتروژن خالص از منبع اوره  قبل از کشت گندم مصرف شود که سبب افزایش مواد آلی خاک و عملکرد گندم کشت 

شده بعد از کلزا می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
- افزایش مواد آلی خاک

- افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک
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- کاهش تبخیر و تعرق از خاک
- افزایش کارآیی مصرف آب

- کنترل علف های هرز 
- افزایش عملکرد گندم کشت شده بعد از کلزا

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: استفاده از کمپوست پسماند شهري مشهد در رشد و عملکرد گوجه فرنگي استان خراسان رضوی

یافته منتج از پروژه شماره: 88060-10-43-4               مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: پیمان کشاورز                                      رتبه علمي: دانشیار پژوهش

             pykeshavarz@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشور ایران و بویژه استان خراسان رضوی به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشك و نیمه خشك و کمبود نزوالت 
جوي داراي گستره وسیعي از خاکهایي با مواد آلي اندک است. میزان کربن آلي خاک تقریبا در تمام خاک های استان  
پایین تر از حد بحراني است. این در حالی است که منابع سنتی مواد آلی در مناطق خشك و نیمه خشك محدود 
بوده و منحصر به کودهای دامی و گاهی کود سبز است. این مقدار محدود به هیچ وجه جوابگوی نیاز روزافزون بخش 
کشاورزی به کودهای آلی نیست. افزون بر این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در مورد کودهاي آلي باعث شده که 
قیمت کودهاي آلي اغلب باال و کیفیت آنها نامطلوب باشد و در نتیجه کشاورزان فقط براي محصوالت خاصي از این 
کودها استفاده نمایند. این در حالی است که فرآورده هاي کودي حاصل از پسماند هاي شهري منبعي دائمي و مناسب 

براي تامین مواد آلي خاک در مزارع کشاورزي می باشند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور افزایش محصول گوجه فرنگی  و همچنین بهبود وضعیت مواد آلی خاک توصیه می شود هر سه سال 

یك بار 45 تن در هکتار از کمپوست پسماند شهری گرانوله گوگردی استفاده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
استفاده از کمپوست پسماند شهری در تعداد زیادی از محصوالت کشاورزی با موفقیت همراه بوده است. با مصرف 
کمپوست پسماند شهری بهبود وضعیت مواد آلی خاک و تامین بخشی از نیاز غذایی گیاه امکان پذیر خواهد بود. 
انتظار بر این است که با مصرف کمپوست گرانوله گوگردی پسماند شهری مشهد در تلفیق با کود شیمیایی حدود 

50 درصد افزایش محصول بدست آید.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مناسب ترین میزان مصرف آب و بهترین روش قرار گرفتن نوارها در آبیاری قطره ای بر عملکرد سیب زمینی 

در منطقه جیرفت
یافته منتج از پروژه شماره: 2-127-150000-00-0000-81017               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:
سیب زمیني یکي از محصوالت زراعي مهم کشت شده در منطقه جیرفت است. با توجه به شرایط خاص این منطقه 
از نظر آب و هوایی، امکان کشت خارج از فصل این محصول وجود دارد. با توجه به کمبود آب در مناطق گرم و خشك 
کشور و نیاز به استفاده کارا از آب، سیستم های آبیاری تحت فشار با مزایاي فراوان درکشت سیب زمیني بایست در 

منطقه گسترش پیدا کند که این امر نیاز به ترویج بیشتر دارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در کشت سیب زمینی با روش قطره ای  مصرف 3587 متر مکعب آب در هکتار  و قرار گرفتن یك نوار تیپ قطره ای 
برای هر ردیف کاشت )وقتی که فاصله ردیفهای کشت 60 سانتی متر و بیشتر باشد( اگر فاصله  ردیفهای کشت کمتر 

از 45 سانتی متر شد یك نوار قطره ای برای دو ردیف استفاده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
 در روش سطحی میزان مصرف آب بیش از دو برابر روش قطره ای می باشد.  در صورتیکه در روش قطره ای کارایی 
مصرف آب 11/45 کیلوگرم سیب زمینی به ازاء هر مترمکعب آب )با عملکرد 40/74 تن در هکتار( است، از این رو 
که در شرایط کنونی در مناطق خشك و نیمه خشك مانند اراضی تحت کشت سیب زمینی در شهرستان جیرفت 

استفاده از سیستمهای نوین آبیاری در بهره برداری پایدار از منابع آب ضروری است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1- نمايی از سيستم قطره ای نواری در طرح سيب زمينی

شكل 2- نمايی از طرح سيب زمينی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: نوع و مقدار مصرف مناسب کودهای آلی در کشت خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت

یافته منتج از پروژه شماره: 86002-0000-06-180000-040-4       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید علی غفاری نژاد                                              رتبه علمي: استادیار پژوهش 

Ma_ghaffari51@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کودهای آلی که قبل از کشت گیاه استفاده می شوند  قسمتی از عناصر غذایی مورد نیاز خیار گلخانه ای را فراهم 
می کنند. مهمترین منبع کودهای آلی در کشت این محصول کود گاوی و مرغی است.  مصرف بیش از حد این کودها  
)50-30 تن در هکتار( در سالهای متوالی توسط گلخانه داران با افزایش شوری و غلظت فسفر و پتاسیم در خاک سبب 
عدم تعادل عناصر غذایی شده و مانع رشد گیاه می شود. این مشکل در گلخانه های تمامی مناطق کشور وجود دارد و 
پایداری تولید در این گلخانه ها را به شدت تهدید می کند. افزایش غلظت فسفر خاک سبب کمبود عناصر کم مصرف 
از جمله آهن و روی  و افزایش غلظت پتاسیم خاک سبب بروز عالیم سمیت این عنصر و کمبود منیزیم در گیاه خیار 
گلخانه ای می شود. افزایش میزان شوری خاک عالوه بر کاهش محصول سبب حساس شدن بوته به بیماریهای قارچی 
می شود. با شور شدن خاک در منطقه طوقه گیاه شکافهایی در این منطقه بوجود آمده و عوامل بیماری زای قارچی 
وارد گیاه شده و باعث بوته میری و بیماریهای آوندی می شوند. با مصرف مقدار و منبع مناسب کود آلی می توان از 

بروز مشکالت مذکور جلوگیری کرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
منبع کود آلی در مناطق مختلف بسته به فصل رشد متفاوت است. در مناطقی که رشد  گیاه در فصول سرد سال 
است بهترین منبع کود آلی کود مرغی  کامال پوسیده است. استفاده از کود مرغی کامال نپوسیده سبب  مسمومیت 
آمونیومي نشاء ها و بوته هاي جوان و اشاعه بیماری های قارچی در گلخانه می-شود.  تجزیه سریع کود دامی تازه و یا 
پوسیده که به طور صحیح کمپوست نشده باشد، در شرایط مرطوب و گرم گلخانه ها بشدت تهویه خاک را کاهش داده 
و تخلخل را پایین می آورد. در چنین شرایطی ریشه خیار که به کمبود اکسیژن حساس می باشد، دچار مشکل شده 
و پوسیده می شود. میزان مصرف این کودها بسته به میزان ماده آلی خاک و سابقه استفاده از آنها بین 10 تا 20 تن 
در هکتار می باشد.  در گلخانه هایی که تازه احداث شده اند می توان هر سال تا 20 تن در هکتار از این کود را قبل 
از کشت به روش مخلوط کردن در خاک استفاده کرد. اما در گلخانه هایی در آنها چندین سال کودهای آلی استفاده 

شده است، مصرف هر ساله  10 تن در هکتار قبل از کشت به روش مخلوط کردن در خاک نیز کفایت می کند.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
مصرف بهینه کودهای آلی در کشت خیار گلخانه ای مزایای زیر را به همراه دارد.

- صرفه اقتصادی: به دلیل قیمت زیاد این کودها مصرف بهینه و جلوگیری از مصرف بیش از حد صرفه اقتصادی 
را به دنبال دارد. از سوی دیگر با مصرف بهینه این کودها گیاهان سالم تری تولید شده و نیاز به مصرف سموم و آفت 

کش ها کم می شود. 
-  بهینه سازی مصرف بهینه کودهای آلی  در کشت خیار گلخانه ای از عدم تعادل عناصر غذایی در خاک گلخانه 

جلوگیری می کند. 
- مصرف بهینه کودهای آلی در کشت خیار گلخانه ای مانع آلودگی خاک گلخانه  و بوجود آمدن شوری ثانویه 
شده و در نتیجه منجر به پایداری تولید می شود و نیاز به تعویض خاک گلخانه که هزینه زیادی دارد بوجود نمی آید. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مصرف زياد كودهای آلی و شيميايی منجر به بروز مشكالت ناشی از شوری ثانويه در خاك شده است



84

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: توصیه مناسب برای گوگرد مصرفی به منظور بهبود  عملکرد کمی و انبار مانی ارقام پیاز سفید و قرمز در کرج

یافته منتج از گزارش نهایی شماره: 13-100-181200-00-8310-86007   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجریان  مسئول: سعید سماوات و محسن خدادادی                                       رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: جواد المعي، نایب دانشي، احمـد بـایبوردي، سید علي موسوي زاده
  agsama2000@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گوگرد از یك سو در ساخت برخی اسیدهای آمینه در گیاه نقش اساسی دارد و از سوی دیگر با کاهش pH خاک 
قابلیت فراهمی و جذب عناصر غذایی را در خاک برای گیاه افزایش می دهد. با توجه به آهکی بودن واکنش خاک در 
اکثر اراضی کشاورزی کشور گیاه با مشکالت جذب عناصر غذایی روبرو بوده و این امر در کاهش  محصول و کیفیت 
آن نقش بسزایی دارد. خصوصیات ارقام مختلف پیاز با هم متفاوت بوده در نتیجه شناخت صحیحی از گیاه و نحوه 
تغذیه آن می تواند در افزایش عملکرد و انبار مانی آن موثر باشد.  پیاز نیز از گیاهانی است که گوگرد در ساخت اسید 
پیروویك که عامل تندی پیاز است نقش مهمی دارد. از طرفی تولید باالی پیاز در کشور سبب شده که بخشی از این 
محصول در انبارها نگهداری شده و در زمان مناسب در اختیار مصرف کننده برسد، با توجه به اینکه بافتهای پیاز در 
مقابل پوسیدگی خیلی حساس می باشند، لذا باید به دنبال راه کارهایی بود که طول مدت انبار مانی آن را افزایش دهد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با مصرف گوگرد به میزان 200 کیلوگرم در هکتار بیشترین میزان عملکرد پیاز در رقم سفید مشاهده شد )44/5 
تن در هکتار( که نسبت به رقم قرمز به میزان 9 درصد افزایش نشان داد و این افزایش نسبت به شاهد آزمایش به 
میزان 52 درصد بود.  با مصرف گوگرد درصد جوانه زنی پیاز در انبار در رقم قرمز ری )2/6 درصد( کمتر از رقم سفید 
قم )7/7 درصد( بود.  کمترین درصد جوانه زنی پیاز در انبار با مصرف 200 کیلوگرم گوگرد در هکتار مشاهده شد که 
نسبت به شاهد بدون مصرف گوگرد 50درصد جوانه زنی کمتر بود و نیز تیمار 200 کیلوگرم درهکتار گوگرد به همراه 

یك کیلو گرم تیوباسیلوس در مرتبه دوم از لحاظ انبار مانی بود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
بیشترین مواد جامد محلول،  درصد ماده خشك سوخ، متوسط وزن سوخ، ارتفاع سوخ  و قطر سوخ با مـصرف 
اسید  مقدار  گوگرد  مصرف  میزان  افزایش  با  شد.  حاصل  تیوباسیلوس  همراه  به  گوگرد  هکتار  در  کیلـوگرم   200
پیروویك در پیاز کاهش نشان داد که کمترین میزان آن در تیمار 200 کیلوگرم گوگرد به همراه تیوباسیلوس بود که 

نسبت به تیمار 50 کیلو گرم مصرف گوگرد 19 درصد کاهش نشان داد. 
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به طور کلي صـفات میـانگین وزن و ارتفاع سـوخ، مواد جامد محلول درصد ماده خشك سوخ، قطر سوخ پیاز و 
میزان اسید پیروویك در رقم قرمـز ري نسبت به رقم سفید قم برتري داشت. همچنین اثر گوگرد بر میزان میانگین 

عملکرد پیاز در دو رقم مورد آزمایش تفاوت آماری معنی داری نداشت. 
در پایان می توان نتیجه گیری کرد که استفاده از گوگرد به عنوان ماده اصالح کننده در خاکهای قلیایی می تواند 

سبب بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه پیاز شود. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: میزان مطلوب عناصر غذایی در برگ خیار گلخانه ای در منطقه جیرفت

یافته منتج از پروژه شماره: 86001-0000-06-180000-040-4                  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید علی غفاری نژاد                                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش

Ma_ghaffari51@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عمده ترین محصول گلخانه ای کشور در حال حاضر خیار گلخانه ای است. آنچه این روزها در کشت  این محصول 
مشاهده می شود پدیده پرمصرفی و مصرف نامتعادل کودها می باشد. همچنین عامل اصلي شوري زیاد خاک گلخانه ها 
نیز ناشی از افزودن مقادیر بسیار زیاد کودهاي شیمیایي و آلي به خاک است. راه حل این مشکل مصرف بهینه کود 
است. یکی از  راههای تعیین میزان مناسب  مصرف کود در این گیاه استفاده از تجزیه گیاه است. تجزیه گیاه شامل 
تعیین آزمایشگاهی غلظت بحرانی عنصر هدف در کل یا اندام خاصی از گیاه بوده و روش عملی مفیدی برای نمایش 
وضعیت تغذیه گیاهان، توصیه کود و افزایش کارایی کودها است.  غلظت بحرانی به غلظتی از یك عنصر در اندام خاصی 
اطالق می شود که کمتر از آن کمبود را در گیاه ظاهر نموده و محصول را کاهش می دهد. این غلظت درگیاهان و 

مناطق مختلف متفاوت است. بنابراین تعیین این مقادیر در خیار گلخانه ای اهمیت ویژه ای دارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
این روش را باید با دقت به کار برد. نمونه برداری بافت گیاه نکته اساسی موفقیت این روش است. این روش برای 
هر گیاه ویژه است. گیاه باید در مرحله رشد خاصی باشد و اندام خاصی نمونه برداری شود و با باران و خاک آلوده 
نشده باشد. برای خیار گلخانه ای الزم است کشاورز پس از نمونه برداری از جوان ترین برگهاي بالغ )با دمبرگ( )معموال 
برگ چهارم تا ششم از انتهای بوته( در مراحل  اولیه گل دهي آن ها را به آزمایشگاههای خصوصی خاک ارسال کند. 
معموال در طول دوره باید دو تا سه بار اقدام به نمونه گیری برگ و تعیین غلظت عناصر نمود )به خصوص برای نیتروژن 
که افزایش آن موجب تجمع نیترات در میوه خیار می شود(. غلظت بحرانی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و منیزیم در برگ 
خیار گلخانه های در منطقه جیرفت به ترتیب 3/18، 0/38، 2/82  و1/38  درصد بدست آمد. همچنین غلظت بحرانی 
آهن، منگنز و روی به ترتیب 115/1، 41/2 و 52/75 میلی گرم در کیلوگرم بود. در صورتیکه غلظت عنصر گزارش 
شده کم تر مقادیر باال بود باید نسبت به رفع کمبود اقدام کرد. منابع کودی مناسب در مورد نیتروژن سولفات آمونیوم 
و نیترات آمونیوم هستند که به ترتیب به نسبت 1 به 3 به صورت کود آبیاری استفاده می شوند. سوپر فسفات تریپل 
قبل از کشت و دی آمونیوم فسفات بعد از کشت به صورت کود آبیاری می توانند برای فراهم کردن فسفر به کار روند. 
در مورد پتاسیم و منیزیم معموال از سولفات آنها به صورت کود آبیاری استفاده می شود. کود آبیاری کالت آهن برای 
رفع کمبود آهن قابل توصیه است. سولفات روی، منگنز و مس به صورت کود آبیاری یا محلول پاشی برای رفع این 
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سه عنصر کم مصرف استفاده می شوند. زمان مصرف هر کدام از این کودها در جدول 1 آورده شده است. در مورد 
میزان مصرف کودها با توجه به پیچیدگی هایی که در کشت این محصول وجود دارد و بسته به نوع کشت )خاکی یا 

هیدروپونیك( باید با توجه به نظر کارشناس مجرب اقدام کرد. 

جدول 1- زمان مصرف كودهای حاوی عناصر مختلف در كشت خيار گلخانه ای

بقیه عناصر 
غذایی

درصد منیزیوم 
مورد نیاز از 
کل نیاز کودی

درصدپتاسیم 
مورد نیاز از 
کل نیاز کودی

درصد فسفر  
مورد نیاز از 
کل نیاز کودی

درصد نیتروژن 
مورد نیاز از 
کل نیاز کودی

مرحله رشد

قبل از کشت1510121317
رشد رویشی3040282929
گل دهی و تشکیل میوه3030402933
برداشت میوه و بلوغ گیاه2520202921

نتایج و مزایاي حاصل ازبکارگیری یافته در عرصه :
با مصرف  بهینه کودهای شیمیایی شوری ثانویه درخاک و عدم تعادل عناصر غذایی در خیارگلخانه ای دیده نمی 
شود. شدت بروز بیماریها در این محصول کم شده و محصول سالم تری تولید می شود. در مصرف سم و کود صرفه 
جویی  و تولید اقتصادی تر می شود و در نتیجه شاهد افزایش عملکرد و کیفیت محصول خواهیم بود. همچنین از 
آلودگی خاک جلوگیری شده و تولید برای سالیان متمادی در این گلخانه ها امکان پذیر خواهد بود. به عبارت دیگر 
شاهد تولید پایدار محصول خواهیم بود. در مواردی مشاهده شده که به دلیل آلودگی، اقدام به تعویض خاک گلخانه 
می کنند که سبب تحمیل هزینه های هنگفتی به گلخانه دار می شود. با مصرف بهینه کود بر اساس تجزیه گیاه می 

توان از این هزینه جلوگیری کرد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: افزایش راندمان آبیاری و کارآیی مصرف آب گندم با استفاده از آبیاری موجی

یافته منتج از پروژه شماره:  84004-8308-06-180000-100-4        مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: علی اکبر عزیزی زهان                                              رتبه علمي: محقق

  azizizohan@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آبیاري  انجام مي شود.  آبیاري مزارع گندم کشور است و بصورت غیر مکانیزه  آبیاري سطحي اصلي ترین روش 
موجي بعنوان یکي از روش هاي بهبود آبیاري سطحي معرفي شده  است. توجه به این روش از آنجا ناشي شده که 
داراي پتانسیل افزایش راندمان آبیاري سطحی تا حد روش هاي آبیاري تحت فشار مي باشد. بخصوص که این سیستم 

با هزینه و محدودیت کمتر نسبت به روش هاي آبیاري تحت فشار قابل اجرا است. 
انتهای مزرعه  تا  ابتدا  از  فارویی( بدلیل طوالنی شدن زمان پیشروی آب  یا  )نواری  آبیاری سطحی  در سیستم های 
بویژه در شرایطی که طول مزرعه بلند باشد، زمان فرصت نفوذ در یك سوم اول و یك سوم آخر مزرعه تفاوت زیادی پیدا 
می کند. لذا برای آبیاری کافی در نیمه انتهایی مزرعه مقدار قابل توجهی از آب در نیمه اول مزرعه به صورت نفوذ عمقی 
از عمق خاک ناحیه ریشه گیاه خارج شده و به همراه خود مواد غذایی را نیز از دسترس گیاه خارج می کند. در شرایطی 
که سیستم آبیاری از نوع انتها باز باشد، مقدار قابل توجهی آب هم به صورت روآناب انتهایی از مزرعه خارج می شود. هر 
دوی این نوع تلفات آب از مزرعه باعث می شود که راندمان کاربرد آبیاری در مزرعه به مقدار معنی داری نسبت به شرایط 

پتانسیل آن روش آبیاری کاهش یابد و به تبع کارآیی مصرف آب آبیاری نیز کاهش شدید خواهد داشت.
آبیاری موجی روشی است که در آن جریان آب به طور متناوب بجای جریان پیوسته در آبیاری سطحی سنتی 
آبیاری جابجا  بوسیله یك شیر، زمان  با قطع و وصل جریان  آبیاری موجی  بکار می رود. در  نوار(  )فارویی و حتی 
می شود. با این کار سرعت نفوذ آب در قسمت خیس شده مزرعه با موج قبلی کاهش یافته و لذا یکنواختی توزیع 
و راندمان کاربرد آب در طول فارو یا نوار نسبت به حالت آبیاری پیوسته افزایش قابل توجهی می یابد. در نتیجه آن 

مقدار آب مصرفی آبیاری، نفوذ عمقی، روآناب انتهایی و آبشویی نیتروژن کاهش می یابد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از آبیاری موجی در مزارع و باغاتی که بصورت سطحی آبیاری می شوند، بخصوص برای آبیاری فارویی و 
کشت های ردیفی توصیه می شود. زارعین می توانند پس از دیدن آموزش های الزم و با استفاده از لوله های دریچه دار 
مانند هیدروفلوم و یا با استفاده از بیل و در صورت وجود استفاده از دریچه کشویی به راحتی اجرای این آبیاری را در 

مزارع اعمال و بطور قابل توجه ای راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب در مزرعه خود را افزایش دهند. 
برای اجرای این روش مزرعه به دو یا چند قسمت تقسیم می شود. آب آبیاری برای یك سیکل )زمان مشخص 
مثال نیم ساعت( وارد یك قسمت از مزرعه می شود. پس از این زمان آب از این قسمت قطع و برای زمان مشابه )یك 
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سیکل( وارد قسمت دیگر می شود. پس از گذشت زمان سیکل اول در قسمت دوم، آبیاری آن قسمت قطع و مجددا 
آب به قسمت اول انتقال می یابد و پس از گذشت زمان سیکل دوم برای این قسمت، مجددا سیکل دوم آبیاری قسمت 

دوم شروع می شود. 
سیکل های آبیاری آنقدر تکرار می شود تا آبیاری مزرعه کامل گردد. در سیکل های آبیاری که مرحله پیش روی 
به پایان رسیده، روآناب انتهایی در شرایط انتها باز را می توان به صورت مدیریت شده به حداقل رساند )بویژه برای 
شرایطی که از روآناب انتهایی استفاده مجدد نمی شود(.  استفاده از هیدروفلوم )لوله دریچه دار( مي تواند بطور موثري 
مشکالت ناشي از انتقال و توزیع آب در انهار مزرعه را کاهش داده و مدیریت توزیع آب بین جویچه ها را بخصوص در 

اجرای سیکل ها برای سیستم آبیاري موجي تسهیل نماید.
فاروهاي مناسب، کنترل علف هاي هرز و کاشت دقیق گیاه روي پشته ها )داخل  ایجاد  و  تهیه مناسب زمین 
فاروها( به طور موثري پیشروي آب در فارو را تسهیل و به یکنواختي زمان فرصت نفوذ در طول فارو )براي هر دو 
روش آبیاري( و به تبع آن افزایش راندمان آبیاري و کارآیي مصرف آب کمك خواهد کرد. این روش عالوه بر گندم 

برای محصوالت مختلف ردیفی از قبیل ذرت، چغندرقند، سورگوم و پنبه نیز قابل استفاده است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
در آزمایش انجام شده که در جویچه های گندم با طول 150 متر در خاک با بافت لومی رسی با درصد   -1
سنگریزه نسبتا زیاد انجام شد، حجم آب آبیاری مزرعه، آب نفوذ کرده به خاک و روآناب انتهایی از مزرعه در آبیاری 

موجی نسبت به آبیاری پیوسته به ترتیب 33، 30 و 71 درصد کاهش داشت.
کارآیی مصرف آب آبیاری در تولید دانه گندم 58 درصد و کارآیی مصرف آب نفوذ کرده در تولید دانه گندم   -2

51 درصد در آبیاری موجی نسبت به آبیاری پیوسته افزایش نشان داد.
استفاده از آبیاري موجي بخصوص براي تمام آبیاری ها بویژه خاک آب و دو آبیاری بعد از آن در شرایطي   -3
که طول فارو بلند باشد، با یکنواخت تر کردن زمان فرصت نفوذ در طول مزرعه، به طور موثري تلفات آب را کاهش 
داده و کمك زیادي به بهتر شدن بهره وري استفاده از آب در مزرعه و افزایش کارآیي مصرف آب در حدود 20 تا 40 

درصد به ترتیب برای خاک های سنگین و سبك و بسته به شرایط مدیریت قبلی مزرعه، خواهد کرد. 

 عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 عكس سمت راست نمای كلی بخشی از مزرعه آزمايشی اجرای پروژه و چگونگی توزيع آب با هيدروفلوم و 
عكس سمت چپ نحوه اندازه گيری و نمونه گيری رواناب انتهايی را نشان می دهد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: معرفی مناسب ترین روش  خاک ورزي و مواد اصالح کننده برای اصالح خاک هاي شور و سدیمي استان های 

آذربایجان غربی و البرز
یافته منتج از پروژه شماره: 88009-10-10-0                مدت اجراي پروژه: 2/5 سال
مجری مسئول: پرویز مهاجر میالنی                                رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان:  شهریار صفرپور حقیقی، رسول میرخانی        
Rasoul _mirkhani@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي نویسنده

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اصالح خاکهاي شور - سدیمي و سدیمي اغلب با استفاده از مواد اصالح کننده و مصرف حجم آب زیادي همراه 
بوده است که در مناطق خشك و نیمه خشك، به علت کمبود آب و درآمد کم زارعین اجرای آن با چالش روبرو است 
و از این رو یا انجام نمي شود و یا اینکه بطور ناقص انجام می شود. در انجام اصالح خاک استفاده از مواد شیمیایي 
بیش از دیگر راه ها مورد استفاده قرار گرفته است. اما به دلیل افزایش قیمت جهاني مواد اصالح کننده شیمیایي در 
دو دهه اخیر این روش ها بسیار پرهزینه هستند. در این رابطه توسعه تکنولوژي هاي مناسب اصالح خاک یا ترکیبي از 
آن ها براي مدیریت بهینه مزارع و تولید محصول بهتر در خاکهاي شور و سدیمي بسیار مهم و ضروري است. عالوه بر 
آن در مناطقي که دامداري با کشاورزي همراه است معموالً کودهای دامي به مقدار فراوان یافت مي شود. استفاده از 
کود دامي و مقایسه آن با دیگر مواد اصالح کننده خاکهاي شور و سدیمي و سدیمي مانند اسید سولفوریك از اهمیت 
زیادي برخوردار است. با توجه به وسعت رو به افزایش اراضي شور و سدیمي با بافت سنگین و میانگین pH باالتر از 
8/5 در دشت مهاباد و جنوب استان البرز، کاربرد روشهاي ساده، کم هزینه و سریع اصالح و بهسازي این گونه اراضي 
مانند استفاده از زیر شکن و شخم هاي معمولي و نیمه عمیق به همراه کاربرد مواد اصالح کننده به منظور افزایش 

راندمان اصالح ویژگي هاي فیزیکي و شیمیایي خاک هاي شور و سدیمي ضروري است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براي اصالح خاک هاي شور - سدیمي و سدیمي در ابتدا با استفاده از شخم برگردان دار خاک سطحی به عمق 15 تا 
25 سانتی متر شخم زده می شود. سپس به مقدار  50 تن در هکتار کود دامي به عنوان ماده اصالح کننده به جاي 

مصرف اسید سولفوریك به صورت مصرف سطحی )10-0 سانتی متری( توصیه می-شود.
در صورت نبود کود دامي براي اصالح خاکهاي شور-سدیمي و سدیمي، مصرف 6/5 تن در هکتار اسید سولفوریك 

براي این خاک ها توصیه مي شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
نتایج این آزمایش در دو منطقه مهاباد آذربایجان غربی و نظرآباد استان البرز نشان داد که اوأل در این مناطق به دلیل 
داشتن خاک شور - سدیمي و بافت سنگین بایستي از کشت سورگوم خودداري نمود. زیرا گیاه سورگوم به سله 
بندي حساس بوده و سبز تنك و غیریکنواخت میگردد. دوماً اصالح ویژگي هاي فیزیکي خاک هاي شور- سدیمي و 
سـدیمي بـر اصالح شیمیائي آن برتری داشته و بایستي در اولویت اقدام اجرایي قرار گیرد. موضوع اصالح ویژگي هاي 
فیزیکي خاک با کود دامي فراوان، از نظر هزینه ارزانتر و از نظر مصرف آسان تر از استفاده از مواد شیمیائي مانند 

مصرف اسـید سـولفوریك اسـت. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مصرف کود گوگرد در زراعت ارقام جدید کلزا )خراسان رضوی(

یافته منتج از پروژه شماره: 2-43-10-88056                                  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد قاسم زاده گنجه ای                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

 farshidganjehie@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از الویتهای مهم کشت در استان خراسان رضوی توسعه زراعت کلزا و کشت ارقام جدید آن در قسمتی از 
اراضی استان است. با توجه به باال بودن درصد روغن در ارقام جدید کلزا، کشت آن به منظور تامین نیاز قسمتی از 
روغن کشور ضرورت دارد. رقم جدید توصیه شده در استان خراسان رضوی شامل رقم مودنا بوده که رقمی با نیازهای 
تغذیه ای نرمال و پتانسیل عملکرد مطلوب است.گوگرد نیز یکی از عناصر پرمصرف مورد نیاز کلزا بوده که در بهبود 
کیفیت و افزایش درصد روغن در ارقام کلزا نقش بسیار مهمی دارد. بدین خاطر  مشخص کردن میان نیاز گوگردی 

کلزا در شرایط خاکهای استان خراسان رضوی از اهمیت زیادی برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از  استفاده  استان خراسان رضوی و همچنین کمبود گوگرد در خاک مزارع،  بودن خاکهای  به آهکی  توجه  با 
کودهای گوگردی که حالت پودری داشته باشد  به همراه باکتری تیوباسیلوس و مواد آلی پوسیده در زیر خاک قبل 
از کشت کلزا عالوه بر افزایش تولید در واحد سطح، باعث بهبود کیفیت ارقام جدید کلزا می گردد. برای این منظور 
توصیه می شود که از 300 کیلو گرم در هکتار کود گوگردی پودری به همراه 2/5 کیلو از باکتری تیوباسیلوس و 10 

تن مواد آلی پوسیده قبل از کشت رقم جدید کلزای مودنا در زیر خاک استفاده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
1-افزایش 20 درصد عملکرد دانه و 18 درصد وزن هزار دانه در رقم مودنا کلزا گردید.

2-درصد روغن دانه کلزا در رقم مودنا 15 درصد افزایش یافت.
3-درصد پروتئین در رقم مودنا کلز 12 درصد افزایش یافت.

4-باتوجه به همبستگی بسیار نزدیك بین عنصرنیتروژن با گوگرد، باعث افزایش 8درصد ارتفاع بوته در رقم کلزا 
مودنا گردید.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
    

 )الف(

 )ب(
الف و ب- تصاوير مزرعه كلزا در مزرعه طرق مشهد در حالتی كه مقدار 300 كيلوگرم در هكتار از كود گوگردی پودری 

قبل از كشت استفاده شده است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: معرفی مدیریت های مناسب مختلف نیتروژن برای افزایش محصول و راندمان مصرف ازت در گندم در شرایط شور

یافته منتج از پروژه شماره: 2-124-150000-00-0000-81065            مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: فرهاد دهقانی                                                            رتبه علمي: استاد یار پژوهش

مجري: اسماعیلی
 dehghany47@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به منظور کنترل اثرات سوء شوري بر تولید، راه حل هاي مختلفي ارائه شده است. بهینه سازي سطح حاصلخیزي 
خاک مي تواند با رفع برخي از مشکالت ناشي از سمیت اختصاصي عناصر و جبران فعالیت محدود ریشه در اراضي 
شور باعث بهبود برداشت عناصر توسط ریشه شده و عملکرد را افزایش دهد.  نوع، میزان و چگونگي مصرف کودهاي 
شیمیایي از جمله فاکتورهاي مهم در مدیریت مصرف کود خصوصاً ازت در شرایط شور مي باشد. انتخاب نوع مناسب 
کود ازته  با توجه به شوري خاک و سایر مدیریتهاي اعمال شده در این شرایط )مانند آبشویي( مي تواند باعث افزایش 
راندمان مصرف کود و کاهش اثرات مضر شوري از شود. در این طرح مدیریتهاي مختلف کود ازته شامل انواع مختلف 

کود ازته در مقادیر و روشهاي مختلف و در شرایط مزرعه ای بررسي گردید.    

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- مصرف کود ازته بر اساس میزان مواد الی خاک و با توجه به دستورالعمل موسسه عملکرد و راندمان مناسبی داشت. 
- با توجه به ضرورت مصرف آب بیش تر از نیاز گیاه در شرایط شور به منظور آبشویي و کنترل شوری در منطقه 
باالتر)سه یا چهار  با تقسیط  ازته  آبیاری بیشترین راندمان ها مربوط به مصرف کود های  اولین  ریشه خصوصا در 
مرتبه نسبت به بافت خاک و زمان اولین مصرف بعد از سبز شدن گندم( و یا مصرف کودهای کند رها است. مصرف 
کودهاي کندرها مخصوصاً کود اوره با پوشش گوگردي از لحاظ تولید دانه و کاه نتایج تقریبٌا مشابهي را با سایر منابع 

کود ازته نشان دادند.
- نوع کود در بسیاري از موارد، با توجه به اثر سایر عوامل کنترل کننده عملکرد مانند شوري، بر عملکرد اثر معني 
داري نداشت ولی کود سولفات آمونیم با عنایت به ماندگاري بیشتر در خاک در خاکهای با یافت سبك تر و یا درصد 
باالتر آبشویی به علت شورتر بودن آب و خاک، اثر مشابه کودهاي کندرها و یا تیمارهاي با تقسیط باالتر کود را نشان 

داد و برتری نسبی داشت.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
 کاهش آبشویی و هدر رفت کودهای ازته

 افزایش راندمان مصرف آب و کود با افزایش عملکرد در واحد سطح
 کاهش اثرات ثانویه شوری بر  عملکر با اصالح نسبت عناصر غذایی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مقدار مناسب مصرف کود آلی و روش خاک ورزی بر افزایش محصول سیب زمینی 

یافته منتج از پروژه شماره: 84104-0000-00-112200-062-3              مدت اجرای پروژه:2سال
مجری مسئول: علیرضا یزدان پناه                                                        رتبه علمی: مربی پژوهش

 yazdanpanah2@yahoo.com : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سیب زمینی از محصوالتی است که از نظر غذایی و نیز سطح زیر کشت در استان همدان از اهمیت باالیی بر 
خوردار است. سطح زیر کشت آن در استان همدان برابر با 20137 هکتار بوده و متوسط عملکرد آن 28 تن در هکتار 
است. بنا بر این برای افزایش عملکرد این گیاه و افزایش قدرت حاصلخیزی خاک از طریق مصرف کودهای آلی و با 
توجه به تایر آن تحقیق حاضر ضروری است.عالوه بر آن الزم است مصرف کودهای آلی با عملیات خاک ورزی مناسب 
برای به حد اکثر رساندن کارایی کودهای آلی هماهنگ باشد. این امر در جلوگیری از تخریب ساختمان خاک و بهبود 

خواص مختلف خاکهای فقیر زراعی موثر است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مصرف کود گاوی به میزان 40 تن در هکتار در پاییز و مخلوط سازی آن با خاک توسط دستگاه سیکلوتیلر تا 
عمق 20 سانتی متری توصیه می گردد. در ضمن میتوان با مصرف کود گاوی به میزان 20 درصد از کود شیمیایی 

مورد توصیه کاست و از این طریق نیز در مصرف کود شیمیایی صرفه جویی نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
با کاربرد و عمل به توصیه و یافته های این پژوهش میتوان تا 20 درصد محصول سیب زمینی برداشتی را افزایش 
داد و عالوه بر آن با کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک در اثر مصرف کود گاوی و حفظ و بهبود خواص خوب خاک 

زراعی که از سرمایه های مهم ملی است، گام برداشت.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: کاربرد گوگرد، کود دامی و مایه تلقیح باکتریهاي تیوباسیلوس برای بهبود عملکرد و میزان جذب عناصر 

غذایی در پرتقال جهرمی
یافته منتج از پروژه شماره: 87006-10-50-2                        مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجري مسئول: حمید رستگار                                               رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجری: علی داد کرمی

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عمدۀ خاکهاي ایران آهکي بوده و به دلیل زیادي کربنات کلسیم و pH باال شکل قابل استفاده برخی عناصر غذایی 
کمتر از مقدار الزم براي رشد مناسب گیاه است. استفاده از گوگرد همراه با باکتری هاي تیوباسیلوس و ماده آلی براي 
بهبود وضعیت تغذیه گیاه در خاک هاي آهکی و قلیایی موفقیت آمیز بوده است. کود دامي عالوه بر بهبود شرایط 
باکتري هاي  بیشتر  فعالیت  در  تقویت حاصلخیزي خاک،  و  ریشه  توسعة  براي  کردن خاک  مساعد  فیزیکي خاک، 
تیوباسیلوس است. باکتریهاي تیوباسیلوس نیز با اکسید کردن گوگرد و تبدیل آن به سولفات مي تواند بصورت موضعي 
خاک را اسیدي تر کرده و pH را بصورت موضعي کاهش دهند. در این شرایط جذب عناصر غذایي مشکل دار بهتر شده 

و رشد و عملکرد گیاه تقویت مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براي هر درخت پرتقال جهرمي،40 کیلوگرم کود حیوانی به همراه یك کیلوگرم گوگرد )2/5 درصد وزن کود دامی( 
و 10 گرم مایه ي تلقیح تیوباسیلوس پودري با جمعیت 107 در هر گرم خاک در سایه انداز درخت بصورت دایره دور 
تا دور درخت در شیاري به عمق 50 سانتیمتر توزیع و با خاک مخلوط شود. توجه شود که اگر شوري در باغ حادث 
شده از منبع ماده آلي شیرین و پوسیده شده استفاده شود. استفاده زیاد گوگرد ضمن کاهش pH خاک شوري خاک 

را نیز افزایش مي دهد که باید مدنظر قرار گیرد. آبیاري و مصرف سایر کودها هم بر اساس توصیه عمل شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
استفاده از 40 کیلوگرم کود حیوانی به همراه یك کیلوگرم گوگرد )2/5 درصد وزن کود دامی( و 10 گرم مایه ي 
تلقیح تیوباسیلوس محصول پرتقال جهرمي، فسفر قابل دسترس، جمعیت تیوباسیلوس خاک و آهن و منگنز برگ را 

افزایش مي دهد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

عملكرد درختان در اثر كاربرد گوگرد، كود دامی و مايه تلقيح باكتريهاي تيوباسيلوس
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: معرفی گیاهان پوششی مناسب با تاکید بر بهینه سازی سیستم های زراعی و توسعه کشاورزی پایدار در 

استان زنجان
یافته منتج از پروژه شماره: 3-045-121803-00-0000-83085       مدت اجراي پروژه: 6 سال

مجری مسئول: جواد المعی هروانی                                               
مجری: مهدی طاهری

taheritekab@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجری

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ضایعات محصوالت کشاورزی یکی از معضالت بخش کشاورزی است. ضایعات برداشت گندم را می توان در چهار 
بخش، ضایعات حاصل از عوامل طبیعی، ضایعات تأخیر در برداشت، ضایعات شیوه برداشت و ضایعات حمل و نقل 
گروه بندی نمود. برداشت گندم اغلب توسط کمباین انجام، که به دالیل مذکور و همچنین مهارت ناکافی در تنظیم 
از برداشت گندم به دلیل  از طرفی در قسمت اعظم این مناطق پس  با ریزش دانه می باشد.  کمباین همواره توأم 
محدودیت طول فصل زراعی، کاهش دما و شروع سرما و یخ-بندان در اوایل پاییز، امکان کشت دوم میسر نبوده و یا 
توأم با ریسك بسیار باال می باشد. در بیشتر استان-های شمال غرب کشور از  جمله استان زنجان اغلب بعد از برداشت 
گندم آبی )10 تیر لغایت 10 مرداد( مزارع را شخم زده و تا کاشت محصوالت بعدی زمین بدون پوشش رها و در 
بهار سال بعد یکی از محصوالت بهاره سیب زمینی، لوبیا، پیاز و آفتابگردان کشت می شود. در چنین شرایطی قطعات 
تحت کشت گندم و جو پس از برداشت به صورت آیش تابستانی باقی می مانند. در حالی که با وارد کردن  بقوالت 
علوفه  ای در چرخه تناوب زراعی، عالوه بر مزایای کنترل فرسایش خاک، تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، افزایش مواد آلی 
و کنترل علف های هرز، استفاده از کود سبز حاصله از این گیاهان ضمن کاهش تقاضا برای مصرف کودهای شیمیایی، 

در افزایش بهره وری محصوالت و گیاهانی که متعاقب آن کشت می گردد موثر شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
خلر و ماشك از جمله گیاهانی هستند که با توجه به کوتاهی طول مدت دوره رویشی )70-60 روز تا مرحله 50 
درصد گلدهی(، تحمل به سرما و خشکی، می توان آن ها را در برنامه کشت دوم بعد از برداشت گندم و جو قرار داده و 
علوفه  آن را در مرحله 50 درصد گلدهی )نیمه دوم مهرماه(، به صورت کود سبز، چرای مستقیم، علوفه  تر و خشك با 
هدف تأمین بخشی از کمبود علوفه  مورد استفاده قرار داد. بنابراین در انتخاب یك تناوب زراعی صحیح، باید به افزایش 
ماده آلی خاک از طریق تناوب توجه کرد و در صورتی که عوامل موثر بر اصول تناوب زراعی اجازه دهد، توصیه می شود 

کود سبز را در توالی کشت گونه های مختلف زراعی گنجاند.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
 نتایج این بکارگیری این دستورالعمل موفقیت تولید اقتصادی کود سبز گیاهان خلر و ماشك را در شرایط آیش 
تابستانی مناطق سرد بدون اشغال یك سال زراعی نشان داد. میانگین عملکرد ماده خشك این گیاهان در صورت 
کشت در فضاهای خالی آیش تابستانی  از 15 تا 25 تن در هکتار متغیر بوده که معادل تولید10-7/5 تن کود دامی 
می باشد. با کشت این گیاهان به عنوان کود سبز عالوه بر بازیافت ضایعاِت حاصل از ریزش گندم، جو و پسماند کاه 

و کلش، به کنترل زراعی علف های هرز نیز کمك شایانی می-گردد.
کوتاهی طول مدت دوره رویشی، تثبیت بیولوژیکی نیتروژن، تحمل به خشکی، سرما، آفات و بیماری های گیاهی 
و نیاز به نهاده کم، از ویژگی های بارز این گیاهان جهت کشت به عنوان علوفه  و کود سبز به شمار می آیند. با کشت 
گیاهان خلر و ماشك در فضاهای خالِی مناطق سرد و معتدل سرد کشور )پس از برداشت گندم، جو و کلزا(، عالوه بر 
مزایای فوق شرایط مناسبی برای حفاظت خاک از خطر فرسایش، افزایش مواد آلی، بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی 
خاک، کنترل علف های هرز، افزایش تنوع زیستی، کاهش تقاضا برای مصرف کودهای شیمیایی عملکرد گیاهانی که 

متعاقب آن ها کشت می گردند نیز افزایش می یابد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: استفاده از اختالط فاضالب تصفیه شده و آب معمولی برای حفظ پایداری تولید گندم در شرایط محدودیت آب 

یافته منتج از پروژه شماره: 89006-10-46-4                          مدت اجراي پروژه:  یك سال
مجری مسئول: علیرضا جعفرنژادی                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش

arjafarnejady@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکي از مشکالت کنوني و آینده جامعه بشري تامین آب کافي و با کیفیت مناسب است. این مشکل در مناطق 
خشك و نیمه خشك بدلیل کمبود نزوالت جوي، محدویت بیشتري را از نظر کشت و کار در بسیاري از مناطق ایجاد 
کرده است. بنابراین با توجه به وضعیت آب و هوایي کشور و بحران کمبود آب، استفاده از آبهاي غیرمتعارف نظیر 
فاضالب شهري یکي از راهکارهاي مقابله با این مشکل است. همچنین فاضالب سرشار از موادغذایي بوده که مي تواند 
به عنوان یك منبع کودي ارزان در نظر گرفته شود. استان خوزستان به عنوان یکي از مناطق مهم صنعتي و کشاورزي، 
نیز در بسیاري از مناطق با کمبود آب مواجه است، از این رو با توجه به اینکه در سالهاي آینده نیاز به تولید گیاه 
گندم آبی در استان خوزستان افزایش خواهد یافت، امکان به کارگیری از آب های نامتعارف در زراعت گندم در شرایط 

محدودیت آب می تواند راهگشا باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با در نظر گرفتن شرایط خاک و منطقه در شرایط محدودیت شدید آب مي توان با کاربرد و اختالط 75 درصد 
آب فاضالب تصفیه شده و 25 درصد آب معمولي در مزارع گندم استفاده نمود.  توصیه مي شود به منظور جلوگیري 
از افزایش شوري خاک از کاربرد مستمر آب فاضالب در خاک جلوگیري شود. الزم به ذکر است قبل استفاده از آب 
فاضالب میزان شوری آن اندازه گیری شود و از کاربرد آب فاضالب برای محصوالت برگی و تازه خوری اجتناب شود. 

همچنین پایش خصوصیات خاک نظیر شوری در هر دوره توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
حفظ پایداری محصول گندم در در سال های مواجه با خشکسالی کشاورزی، افزایش میزان فسفر و آهن دانه، 

افزایش بهره وری و  کارایی آب و استفاده از منابع آب نامتعارف.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: افزایش کارآیی مصرف آب لوبیا چیتی )رقم تالش( با مصرف کود پتاسیم 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-041-180000-01-0000-84067      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:
حبوبات بزرگترین منبع تأمین پروتئین گیاهی به شمار می آید، در بین حبوبات لوبیا با داشتن 25 درصد پروتئین 
یکی از منابع مهم تولید پروتئین و انرژی برای بشر محسوب می شود. به طوری که تقریباً 18/5 درصد پروتئین گیاهی 
انسان از حبوبات تأمین می شود. پتاسیم یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاه بوده و نقش های متعددی در گیاه 
از جمله فعال سازی آنزیم ها، تولید پروتئین ها و کربوهیدارت ها، فتوسنتز و انتقال مواد تولید شده، ساخت نشاسته 
و چربی، کاهش ازت غیر پروتئینی و کربوهیدرات های غیر اشباع، افزایش مقاومت در برابر آفات و بیماری ها و نیز 
مقاومت در برابر تنش های محیطی نظیر سرما، شوری، خشکی و افزایش کارایی مصرف آب را دارا می باشد. در استان 
چهارمحال و بختیاری، شهرستان لردگان با داشتن اقلیم مناسب یکی از مستعدترین مناطق لوبیا کاری در سطح 
استان و منطقه محسوب می  شود،. به طوری که سالیانه سطحی معادل 10 تا 8 هزار هکتار از اراضی این شهرستان 
به کشت لوبیا اختصاص می یابد. تغذیه اصولی و تأمین آب مورد نیاز گیاه، از عوامل مؤثر در افزایش کمی و کیفی 

این محصول می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استان  جنوب  در  لردگان  در شهرستان  واقع  خانمیرزا  لوبیاکاری دشت  اراضی  در  سال   2 مدت  به  تحقیق  این 
چهارمحال و بختیاری انجام شد. استفاده از کود پتاسه از منبع سولفات پتاسیم به میزان 1/25 برابر میزان کود پتاسیم 
توصیه شده بر مبنای آزمون خاک در زمان کاشت همراه خاک برای افزایش عملکرد و کارآیی مصرف آب و کاهش  

اثرات تنشی خشکی توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
بیشترین مقدار محصول از مصرف کود پتاسیم به میزان 1/25 برابر میزان کود پتاسیم توصیه شده بر مبنای 
آزمون خاک به میزان 3079 کیلو گرم در هکتار تن در هکتار به دست آمد. مصرف کود پتاسیم به میزان 1/25 برابر 
میزان توصیه شده بر مبنای آزمون خاک آب در مقایسه با مصرف کود پتاسیم به میزان توصیه شده بر مبنای آزمون 
خاک موجب افزایش 12 درصدی عملکرد گردید. بنابراین مصرف کود پتاسیم به میزان 1/25 برابر میزان کود پتاسیم 
توصیه شده بر مبنای آزمون خاک راهکاری مناسب و قابل توصیه برای مقابله با معضل بحران آب، افزایش محصول 
و کارآیی مصرف آب و افزایش مقامت گیاه لوبیا چیتی در مقابل تنش خشکی و درنتیجه نیل به یك کشاورزی پایدار 
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در مناطق خشك و نیمه خشك برای تولید محصول لوبیا چیتی محسوب می شود.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

چشم اندازی از محل اجرای پروژه تحقيقاتی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: توصیه مناسب کودهای شیمیایی برای کنترل بیماری پژمردگی ورتیسیلیوم سیب زمینی

یافته منتج از پروژه شماره: 88008-1016-50-3                     مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: اکبر همتی                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در  بیماریهاي شایع  از  یکي   Verticillium dahliae قارچ  توسط  زمیني  ورتیسیلیومي سیب  پژمردگي  بیماري 
مزارع سیب زمیني مخصوصاً مناطق معتدل سرد است که خسارات زیادي به کشاورزان وارد مي نماید. در استان 
فارس طي بررسي 69 مزرعه سیب زمیني در مناطق آباده، اقلید،خرم بید، وخرامه بیماری در 44 مزرعه با شدت 
نسبتاً زیادي مشاهده گردید. عناصر غذایي از طریق تغییر در الگوي رشد، ساختمان و ترکیب مواد شیمیایي گیاه 
سبب افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماري ها مي شوند. این عناصر فرایندهای متابولیکی سازگاری بین میزبان و 
پاتوژن را تحت تاثیر قرار داده و با کمك به تولید ترکیباتی نظیر فنون و اکسین توسط گیاه، مقاومت آن را در برابر 
عوامل بیماری زا افزایش می دهند. در صورت کمبود عناصر غذایی شرایط برای شیوع بیماری ها و آفات در گیاه 
افزایش می یابد، به عنوان مثال در صورت کمبود پتاسیم، دیوار سلولی نازک شده و رشد بافت های مریستمی  گیاه 
کاهش می یابد. این امر شرایط را برای  ورود پارازیت به اپی درم سلول مهیا می سازد.نتایج این تحقیق نشان داد که 
بیشترین مقدار عملکرد )40360 کیلوگرم در هکتار(  توام با کمترین امتیاز بیماری ورتیسیلیوم با مصرف  فسفر و 

پتاسیم بر اساس آزمون خاک و نیتروژن 40 درصد بیشتر از آزمون خاک بدست آمد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مناطقی که بیماری ورتیسیلیوم در مزارع سیب زمینی وجود دارد، برای جلوگیری از کاهش محصول، مصرف 
کودهای شیمیایی فسفر و پتاسیم بر اساس آزمون خاک و مصرف نیتروژن 40 درصد بیشتر از آزمون خاک توصیه می 
گردد. اما در مناطق فاقد این بیماری مصرف کودهای شیمایی پر مصرف بر اساس آزمون خاک صورت گیرد. از آنجا 
که نتایج آزمون خاک مزارع مختلف متفاوت می باشد، نمی توان مقدار مشخصی برای مصرف عناصر غذایی پر مصرف 

در مزارع آلوده به قارچ ورتیسیلیوم معین نمود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
ساالنه به طور متوسط از 160 هزار هکتار سیب زمینی کشت شده در کشور حدود پنج میلیون تن محصول تولید 
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می شود. زراعت سیب زمینی از نظر سطح زیر کشت در سبزیجات جایگاه اول و از نظر میزان تولید جایگاه دوم را به 
خود اختصاص داده است. در صورتی که با مدیریت استفاده از کود های شیمیایی بتوان از شدت بیماری ورتیسلیوم 
کاست و افزایش عملکرد فقط 10 درصدی را حاصل نمود، نزدیك نیم میلیون تن بر تولید سیب زمینی کشور افزوده 

می شود که ارزش اقتصادی خیلی زیادی برای کشور خواهد داشت.
البته افزایش مصرف 40 درصدی کودهای نیتروژن، پیامدهایی همچون افزایش هزینه و احتمال آلودگی بیشتر 

محصول و منابع آب و خاک را بدنبال داشته که از معایب این موضوع میباشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مقايسه بوته های بيمار و سالم و ميزان عملكرد آنها
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: معرفی متحمل ترین ارقام بادامهای دیرگل به شوری برای استان آذربایجان شرقی

یافته منتج از پروژه شماره: 85018-0000-03-180000-033-2              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: احمد بای بوردی                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 

 ahmad.bybordi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میزان تولید بادام در استان آذربایجان شرقی 12 هزار و 527 تن برآورد شده است .با توجه به ارزش اقتصادی، 
غذایی، مصارف تازه خوری و آجیلی بادام و با توجه به تحمل این گیاه باغی به شرایط سخت محیطی، توسعه باغات 
بادام در شرایط مناسب و با استفاده از ارقام اصالح شده می تواند نقش سازنده ای را در اقتصاد کشور داشته باشد .با 
توجه به افزایش سطح اراضی شور و شوری آب چاه های باغات بادام  استان تعیین میزان تحمل ارقام قدیمی و جدید 

گیاه بادام ضروری هست. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تحقیقات متعددی نشان داده اند که آستانه تحمل به شوري اکثر درختان میوه هسته دار از جمله بادام نسبت به 
تنش شوري پایین است، بطوری که گزارش شده است که حد آستانه تحمل این گیاه، 1/5 دسی زیمنس بر متر و شیب 
منحنی کاهش در عملکرد آن به ازای هر واحد شوری )دسی زیمنس بر متر(حدود 19 درصد است که بر اساس معادله 
مانس و هافمن در شوری 2/8 دسی زیمنس بر متر، به میزان 25 درصد و 4/1 دسی زیمنس بر متر به میزان 50 درصد 
و سرانجام در 6/8 دسی زیمنس بر متر تا میزان 100 درصد از عملکرد آن کاسته می شود. در تحقیقات انجام شده در 
زمینه بررسی میزان تحمل پایه های مختلف بادام نسبت به تنش شوری مشخص شده است که پایه GF677 متحمل به 
شوری می باشد. در حالی که پایه نماگاردحساسیت باالیی به شوري دارد. تحمل پایه GF677 نسبت به سطوح مختلف 
شوری حاصل از کلرید سدیم مورد بررسی قرارگرفته و نشان داده شده است که این پایه نسبت به شوری متحمل است 
به طوری که شوری تا 60 میلی موالر )5/5 دسی زیمنس بر متر( را تحمل می کند و ارقام اسکندر و آراز این پایه بدست 

آمده اند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
با توجه به گسترش روز افزون سطوح شوری در خاکهای استان معرفی ارقام متحمل ضرورتی انکار ناپذیر هست. 
در طی این تحیق مشخص گردید ارقام اسکند و آراز تحمل مناسبی به سطوح باالی شوری از خود نشان می دهند 
و می توانند در این اراضی بعنوان رقم غالب مورد کشت قرار گیرند. سطح زیر کشت این ارقام درسطح استان حدود 
300 هکتار می باشد و ارقام حاصل نسبت به اسایر ارقام رایج حدود ده درصد افزایش عملکرد بیشتری در شرایط 

مشابه دارند.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت مناسب آبیاری برای گیاه کلزا در حاجی آباد هرمزگان

یافته منتج از پروژه شماره: 79027-0000-00-150000-122-2-        مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: ابوالفتح مرادی                                                        رتبه علمي:  استادیار پژوهش

Moradi1373@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
  

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کلزا یکي از دانه هاي روغني بوده که به واسطه درصد وکیفیت باالي روغن آن در سال هاي اخیر جایگاه ویژه اي 
در تامین روغن مورد نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات آن پیدا کرده وکشت آن در بسیاري از مناطق از جمله 
منطقه حاجي آباد در استان هرمزگان رایج شده است. علیرغم گسترش کشت این گیاه در استان هرمزگان، متاسفانه 
اطالعاتی در خصوص نیاز آبی آن وجود نداشته و کشاورزان نمی دانند چه مقدار آب باید از طریق آبیاری در اختیار 
گیاه قرار دهند تا ضمن پیشگیری از هدر رفت آب، حداکثر محصول و در نتیجه بیشترین درآمد را بدست آورند. نتایج 
این تحقیق عالوه بر کشاورزان، می تواند توسط مهندسین و طراحان سیستم های آبیاری نیز مورد استفاده قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
گیاه کلزا برای تولید حدود 2/9 تن در هکتار دانه در منطقه حاجی آباد هرمزگان و مناطق با شرایط آب و هوایی 
مشابه حدوداً به 5200 مترمکعب آب نیاز دارد که الزم است مطابق با جدول )1( به روش آبیاری سطحی و در نظر 

گرفتن راندمان آبیاری )40 درصد( در دسترس گیاه قرار گیرد. 

جدول 1- ميزان آب مورد نياز و دور مناسب آبياری كلزا

فروردیناسفندبهمندیآذرآبانماه

2/3222/95/45/1نیاز آبی )میلی متر در روز(
1218221696دور آبیاری )روز(

276360440464486306حجم آب در هرآبیاری )متر مکعب(

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
در حال حاضر کشاورزان به هر هکتار کلزا در روش آبیاری سطحی حدود 5000 متر مکعب آب می دهند که 
بطور متوسط 1600 کیلوگرم محصول برداشت می نمایند. با بکارگیری نتایج این تحقیق و اعمال مدیریت تغذیه 
مناسب، می توان میزان محصول را تا حدود 80 درصد افزایش و کارایی مصرف آب را به میزان 0/24 کیلوگرم بر 

متر مکعب افزایش داد. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

گياه كلزا در مرحله گل دهی كه در داخل اليسيمتر كاشته شده و به ميزان مناسب آبياری شده است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: بهینه سازي توصیه کودی نیتروژن برای گیاه کلزا در مناطق گرم و سرد

یافته منتج از پروژه شماره: 87011-10-10-04                                 مدت اجراي پروژه:4 سال
مجری مسئول: فریدون نورقلی پور                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش

 مجریان: محمدرضارفیع، بصیر عطاردی، محمدزارع، محمداسماعیلی، عفت الزمان منتظری، مسعود دادیور،
اکبر همتی، سعید رادمهر، محمودشریعتمداری و محمد صالحی

nourfg@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 بررسی های میدانی انجام گرفته نشان می دهد که برای دستیابی به محصول بیشتر در در گیاه کلزا از طریق 
معرفی ارقام جدید که دارای پتانسیل جذب بیشتر عناصر غذایی و تولید بیشتر دانه هستند، نیاز است در توصیه های 
کودی نیتروژن برای این گیاه در مناطق گرم و سرد بازنگری شود. بازدیدهای مزرعه ای نشان داد که در مناطق گرم 
مصرف کود نیتروژن در سرک آخر به گرما برخورد نموده و گیاه کمتر فرصت استفاده از نیتروژن را دارد و یا در مناطق 
سرد به نظر می رسد گیاه نتواند با توجه به بارش های انجام شده در پاییز از کود نیتروژن پیش کشت استفاده نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به متفاوت بودن شرایط اقلیمی و خاکی مناطق، بهتر است توصیه کودی هر منطقه چه از لحاظ مقدار و 

چه از لحاظ نحوه تقسیط جداگانه انجام شود.
الف- در اراضی تحت کشت کلزای مناطق گرم: 1( یزد: مصرف مقدار 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار )  پایه و   روزت(، 
2( بهبهان: مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار )  پایه و   روزت(، 3( بیرجند: مصرف 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار 
)  پایه،   روزت و   قبل از گلدهی(، 4( گنبد: مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار )  پایه،   روزت و   قبل از گلدهی(.

ب( در اراضی تحت کشت کلزای مناطق سرد: 1( اقلید( مصرف 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار )  پایه،   روزت و   قبل 
از گلدهی(، 2( زنجان و ارومیه مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار )  پایه،   روزت و   قبل از گلدهی( و 3( کرمانشاه 

مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن در هکتار )  رزت و   قبل از گلدهی( مناسب است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
از مصرف مقدار مازاد کودهای  توان  این تحقیق در مناطق عمده کشت کلزا نشان داد که می  از  نتایج حاصل 
شیمیایی نیتروژنه که باعث آلودگی خاک و آب و محیط زیست می شود، جلوگیری نمود و هزینه تولید را کاهش 
داد. با توجه به این که مصرف بهینه نیتروژن در گیاه کلزا باعث رشد رویشی و زایشی مناسب، کاهش خسارت آفات 
و کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. مصرف کود مطابق دستورالعمل یاد شده سبب کاهش 50 درصدی هزینه 

مصرف این مواد خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: بهبود کمیت و کیفیت گیاه گندم با استفاده از مصرف مناسب کودهاي نیتروژنه و گوگردي

یافته منتج از پروژه شماره: 87024- 10-10-4                          مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: فریدون نورقلي پور                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

  nourfg@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گندم یکي از محصوالت زراعي راهبردی کشور است. نان که از فراورده هاي محصول گندم است یکي از غذاهاي 
مهم به ویژه در ایران و سایر کشورهاي جهان سوم است، بطوریکه حدود 40 درصد انرژي مصرفي مردم از طریق نان 
تامین مي شود. در حال حاضر جنبه کیفي تولید گندم نیز همانند جنبه کمي دارای اهمیت است تا بتوان آردي تولید 
نمود که داراي ارزش غذایي و کیفیت پخت نان خوبي باشد. تحقیقات اخیر نشان مي دهد که خصوصیات  کیفي 

پخت نان همبستگي نزدیك تري با غلظت گوگرد نسبت به غلظت نیتروژن دانه، دارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
کاربرد 180 کیلوگرم نیتروژن و 200 کیلوگرم در هکتار گوگرد از منبع گوگرد پودری تلقیح شده با مایه تلقیح 
تیوباسیلوس در سطح 4 درصد وزنی گوگرد برای بهبود کیفیت گندم رقم بهار در خاک هایی با خصوصیات مشابه در 

منطقه کرج قابل توصیه است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
با اجرای دستورالعمل یاد شده درصد پروتئین دانه، درصد زلنی، شاخص سختی دانه و محصول گندم افزایش 

می یابد که سبب افزایش ارزش غذایی نان تولیدی، باعث کاهش ضایعات آن خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: توصیه کودی مناسب نیتروژن برای گیاه کنجد در مناطق بهبهان، داراب، جیرفت و بوشهر 

یافته منتج از طرح: 014-10-10-8801-88002                               مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول: فریدون نورقلی پور                                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش

nourfg@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سطح زیر کشت گیاه کنجد با توجه به نیاز آبی کم، معرفي ارقام جدید پر محصول و مقاوم به بیماري ها برای 
شرایط خشك در حال توسعه است. درصد باالي تولید روغن خام نیز از دیگر مزایای این محصول است. لذا به علت نیاز 
شدید کشور به تولید روغن و جلوگیري از واردات بیشتر روغن خام، توجه بیشتر به این گیاه روغني ضروري به نظر 
میرسد. در این راستا نقش تغذیه صحیح و مناسب دارای اهمیت بوده و سبب افزایش عملکرد کمي و کیفي محصول 

شده و در نهایت منجر به افزایش سود آوري زارعین و کمك به توسعه کشت این محصول با ارزش خواهد شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شهرستان جیرفت، کاربرد تقسیط سه مرحله ای 150 کیلوگرم اوره در هکتار برای منطقه، قابل توصیه است. در 
شهرستان بهبهان کاربرد 50 کیلوگرم اوره در هکتار در دو تقسیط برای منطقه قابل توصیه است، مگر در صورتی که 
پخش این مقدار کود برای زارع ایجاد اشکال نماید. باید در نظر داشت که در این منطقه کاربرد مقدار بیشتر کود سبب 
افزایش معنی دار محصول نخواهد شد. در شهرستان داراب، کاربرد مقدار 150 کیلوگرم اوره در هکتار در دو تقسیط، 
قابل توصیه است. در شهرستان بوشهر، کاربرد 50 کیلوگرم اوره در هکتار در سه تقسیط برای مزارع با عملکرد زیر دو 
تن قابل توصیه است و این در زمانی است که در کشت قبلی ماده آلی مصرف نشده باشد. در این منطقه در صورتی 
که دستیابی به محصول باالی 2 تن هدف باشد، توصیه کودی نیتروژن متفاوت و به مصرف 200 کیلوگرم کود اوره 
در هکتار در دو تقسیط، مصرف بیش از 20 تن کود گوسفندی یا 5 تا 10 تن کود مرغی برای هر دو سال یکبار، نیاز 
است. برای دستیابی به عملکرد باالی دو تن، زمینه کشت قبلی و کاربرد ماده آلی موثر است. مصرف کود بیشتر و 
تقسیط سه مرحله ای در مناطق با بافت سبکتر )بوشهر و جیرفت( و کود کمتر با تقسیط دو مرحله ای در مناطقی با 
بافت سنگین تر )بهبهان و داراب( بیانگر این موضوع است که در بوشهر و جیرفت نیز در صورت داشتن اراضی زراعی 

با بافت خاک سنگین تر کشاورزان می توانند از تقسیط دو مرحله ای و میزان کود نیتروژن کمتر، استفاده نمایند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
با بکارگیری نتایج حاصل از این تحقیق در مناطق عمده کشت کنجد، می توان از مصرف مقدار مازاد کودهای 
شیمیایی نیتروژنه که باعث آلودگی خاک و آب و محیط زیست می شود، جلوگیری نمود و باعث کاهش هزینه تولید 
شد. با توجه به این که مصرف بهینه نیتروژن در گیاه کنجد باعث رشد رویشی و زایشی مناسب، کاهش خسارت آفات 
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و کاهش آلودگی زیست محیطی می شود، مصرف کود مطابق دستورالعمل، باعث کاهش 50 درصدی هزینه مصرف 
این مواد خواهد شد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته

واكنش گياه كنجد به مقادير مختلف نيتروژن در منطقه داراب فارس
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: مدیریت مناسب کم آبیاری برای زراعت پنبه در استان مازندران

یافته منتج از پروژه شماره: 3-120-152400-00-0000- 81093         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: داوود اکبری    

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کم آبیاري یکي از راه کارهاي اساسي بهینه سازي مصرف آب در شرایط محدودیت آب در اراضي فاریاب است 
که در آن گیاهان زراعي عماًل به مقدار کمتر از حداکثر الزم آبیاري مي شوند و در نتیجه مقداري جزئی از محصول 
کاهش خواهد یافت، اما در مصرف آب صرفه جویي قابل مالحظه ای اتفاق می افتد. در استان مازندران در حال حاضر 
سطح بسیار ناچیزی به زیر کشت پنبه می رود. قیمت نامناسب، عذم پشتیبانی جهت خرید محصول و عملکرد پائین 

آن باعث کاهش سطح زیر کشت این محصول در منطقه شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهت دستیابی به بهترین عملکرد پنبه در منطقه سه نوبت آبیاری در طی فصل رشد مورد نیاز می باشد. پیشنهاد 
می شود آبیاری در مرحله گلدهی، غوزه دهی و مرحله باز شدن غوزه ها انجام گیرد. کل حجم آب مورد نیاز برای دوره 

رشد محصول 2640 مترمکعب بوده که متوسط هر بار مقدار 880 مترمکعب آب برای اراضی کفایت می کند.

تایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با اعمال کم آبیاری )آبیاری به میزان 75 درصد نیاز آبی پنبه( 25 درصد در مصرف آب صرفه جویی می گردد. 

عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب میزان عملکرد محصول نیز به مقدار 1/7 درصد افزایش داشته است.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان: توصیه کودی مناسب بر پایه وضعیت حاصلخیزی خاک اراضی زراعی گندم و ذرت تحت شبکه آبیاری دشت قزوین 

یافته منتج از پروژه شماره:.  92103-10-51-4                       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  مهرزاد مستشاری                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش

mm_mohasses@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زراعی،  در خاک های  حاصلخیزی  وضعیت  بررسی  به منظور  کشاورزی  اطالعات خاک های  بانك  تدوین  و  تهیه 
برآورد نیاز کودی بر اساس میزان عنصر غذایی به ویژه در محصوالت زراعی از اهمیت خاصی برخوردار است. در حال 
به آزمایشگاه های خاکشناسی  انجام آزمایش ها  اراضی تهیه و جهت  نقاط مختلف  از  حاضر گرچه نمونه های خاک 
ارسال می گردد، ولی غالباً هیچ گونه مدارک مستدل دال بر پراکنش یکنواخت اراضی در دسترس نمی باشد. چنانچه 
با اعمال مدیریت صحیح و واحد بتوان از اراضی تحت کشت آن هم با مقیاس مناسب نمونه برداری خاک انجام داد، 
با توجه به سطح نمونه برداری و تعریف مقیاس می توان نسبت به پراکنش نسبتاً یکنواخت نمونه ها در اراضی اقدام 
و نقاط نمونه برداری ثبت شده با GPS را بر روی نقشه های با مقیاس مناسب پیاده نمود و از وضعیت حاصلخیزی و 
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک منطقه اطالعات الزم را به دست آورد و کمبود و بیش بود، میزان عناصر غذایی 

خاک را در نقاط موردمطالعه تعیین کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
باالیی  نسبتاً   pH دارای  قزوین،  آبیاری  کانال  و ذرت تحت شبکه  مزارع گندم  داد که 80 درصد  نشان  نتایج 
می باشند. 97 درصد اراضی دارای کربن آلی کمتر از یك، 60 درصد اراضی دارای کمبود فسفر، 2 درصد اراضی دارای 
کمبود پتاسیم،70 درصد اراضی دارای کمبود آهن، 43 درصد دارای کمبود منگنز، 71 درصد کمبود روی، 33 درصد 
کمبود بور و 22 درصد کمبود مس نشان می دهند. لذا در اراضی تحت کشت گندم برای هر هکتار مصرف 20 تن 
کود دامی پوسیده،350 کیلوگرم کود گوگرد همراه با تیوباسیلوس، 260 کیلو گرم  کود اوره، 150 کیلوگرم  سوپر 
فسفات تریپل قبل از کشت  و محلول پاشی سولفات منگنز، سولفات آهن و اسید بوریك با غلظت پنج  در هزار در 
مراحل پنجه زنی کامل، اوایل ساقه رفتن و مرحله گلدهی به صورت محلولپاشی توصیه می شود. در اراضی تحت کشت 
ذرت برای هر هکتار مصرف 20 تن کود دامی پوسیده،350کیلوگرم کود گوگرد همراه با تیوباسیلوس، 180کیلوگرم 
اوره، 165 کیلوگرم سوپرفسفات تریپل و 50 کیلو گرم سولفات پتاسیم قبل از کشت و محلول پاشی سولفات منگنز، 

سولفات آهن و اسید بوریك با غلظت پنج  در هزار در مرحله 6-7 برگی به صورت محلولپاشی توصیه می گردد.
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نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با توجه به نتایج حاصله  می توان توصیه کودی مناسب را بر اساس اطالعات موجود و پژوهش های انجام-یافته 
به تخصیص عادالنه و منطقی کودهای شیمیایی و مدیریت مصرف کود در  انجام و نسبت  در محصوالت مختلف 
روستاهای منطقه اقدامات الزم را به عمل آورد. از جمله ویژگی های این نتایج این است که به خصوصیات فیزیکی 
و شیمیایی خاک نیز توجه کافی می نماید و حتی االمکان توصیه دقیق تری  به عمل آید و درنهایت منجر به افزایش 

محصول می گردد.
 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

وضعیت حاصلخیزی خاك اراضی زراعی گندم و ذرت تحت شبکه آبیاری دشت قزوین
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات خاک و آب
عنوان:بهینه سازی مصرف  کودهای شیمیایی در اراضی تحت کشت  گندم و ذرت  با hvhmi نقشه های رقومی 

حاصلخیزی خاک و گیاه  به مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان قزوین
یافته منتج از پروژه شماره: 87008-10-51-4                   مدت اجراي پروژه: 5 سال

مجری مسئول: مهرزاد مستشاری                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش
 mm_mohasses@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشاورزی اصولی و علمی در تعیین تغییرپذیری ویژگی های خاک و بررسی عناصر موجود در خاک از اهمیت 
باالیی برخوردار می باشد. زیرا به  منظور دستیابی به عملکرد بیشتر و حفظ سالمت محصوالت کشاورزی، مدیریت 
کودی صحیح و جلوگیری از آلودگی خاک و آب الزم است. بررسی و تهیه نقشه های حاصلخیزی خاک به کمك 
نرم افزارهای پیشرفته شبیه سازی مانندGIS یکی از راه های اصلی حفاظت از خاک ها در مقابل مصرف بی رویه کودهای 
شیمیایی و یك راهکار اساسی در مصرف بهینه کودها در جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی می باشد. این مطالعه 
در راستای تحقق هدف کاهش و مصرف بهینه کود با کمك نقشه های حاصلخیزی خاک انجام گرفت. یافته های حاصل 
از این بررسی نشان داد که می توان به کمك داده های شبیه سازی  شده و بررسی کارشناسی و مطالعات میدانی محل 
می توان توصیه کودی مناسبی را در راستای حفاظت از منابع آب وخاک و تولید محصوالت سالم و باکیفیت ارائه داد 

که این مهم در کاهش هزینه ها بسیار اثربخش می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
این روش برای محصول گندم و ذرت برای اولین بار در استان قزوین برای 24 مرکز خدمات جهاد کشاورزی استان 
در 5 شهرستان این استان تهیه شد. نقشه های حاصلخیزی خاک و گیاه به صورت نرم افزار کودی در اختیار کارشناسان 
مرکز خدمات قرار گرفت که با کلیك بر روی منطقه مورد نظر با توجه به نتایج حاصلخیزی خاک و گیاه توصیه کودی 
منطقه را مشخص می کند و با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک هر منطقه می توانند مقدار و نوع کود 

مصرفی را دریافت کنند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
با بکارگیری یافته های حاصل از این پروژه در عرصه، عالوه بر افزایش عملکرد، تولید محصول سالم و افزایش 
بهره برداری در مصرف کود و کاهش هزینه های مربوطه دست یافتنی می باشد. با توجه به نتایج حاصله از نقشه های 
تجزیه خاک و گیاه در اراضی تحت کشت گندم مشخص شد شهرستان قزوین دارای کمبود عناصر نیتروژن، منگنز 
و آهن، شهرستان بویین زهرا دارای کمبود عناصر نیتروژن، منگنز و فسفر، شهرستان آبیك دارای کمبود عناصر بر، 
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این  یافته های  اساس  بر  و منگنز هستند.  نیتروژن، فسفر  دارای کمبود عناصر  تاکستان  و فسفر، شهرستان  منگنز 
با  اقتصادی وجود دارد.  الگوی  از وضع موجود به  با حرکت  اقتصادی و زیست محیطی  مطالعه، امکان بهبود منافع 
توجه به اینکه اختالف میانگین عملکرد در مزارع  با عملکرد باال و میانگین عملکرد در مزارع با عملکرد پایین 1,5 
تن در هکتار می باشد و سطح زیر کشت گندم  48934 هکتار در استان است، با احتساب به اینکه فقط 20 درصد 
گندمکاران یافته های مطالعاتی زیر را عملیاتی کنند، منجر به افزایش 186438540000 ریال منافع اقتصادی برای 
استان می گردد. در اراضی تحت کشت ذرت در شهرستان قزوین کمبود نیتروژن، منگنز و آهن، شهرستان بویین زهرا 
کمبود عناصر روی، آهن و فسفر، شهرستان آبیك کمبود عناصر بر، آهن و روی و در شهرستان تاکستان کمبود 
اقتصادی و  بهبود منافع  امکان  این مطالعه،  یافته های  بر اساس  به چشم می خورد.  نیتروژن، روی و منگنز  عناصر 
زیست محیطی با حرکت از وضع موجود به الگوی اقتصادی وجود دارد. با توجه به اینکه اختالف میانگین عملکرد در 
مزارع باال و میانگین عملکرد در مزارع پایین 20 تن در هکتار می باشد و سطح زیر کشت ذرت  21649 هکتار در 
استان است با احتساب به اینکه فقط 20 درصد ذرت کاران یافته های مطالعاتی زیر را عملیاتی کنند، منجر به افزایش 

155772800000ریال منافع اقتصادی برای استان می گردد.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

نقشه های رقومی حاصلخيزی خاك استان قزوين تحت كشت  گندم و ذرت
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موسسه تحقیقات کشاورزی دیم 



120

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : دستورالعمل مصرف کودهای نیتروژنی برای جو دیم در مناطق سرد و نیمه سرد

یافته منتج از پروژه شماره: 2-15-15-86073
مجري مسئول: ولی فیضی اصل                                     رتبه علمی: استادیار پژوهش 

vfeiziasl@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کودهاي نیتروژني اغلب از طریق افزایش عمق توسعه ریشه غالت، عالوه بر افزایش کارآیي استفاده از نیتروژن 
به  دستیابي  و  دیم  شرایط  در  تنش خشکي  اثر  کاهش  نهایت  در  و  آب  از  استفاده  کارآیي  افزایش  باعث  مصرفي 
عملکردهاي بهینه مي گردد. از سوی دیگر، تامین نیتروژن و جذب آن در شرایط دیم، به طور مستقیم به زمان و 
روش مصرف کود، شرایط فیزیکی خاک، آب و هوا و ویژگی های ژنتیکی گیاه بستگی دارد. در نتیجه، پاسخ به مدیریت 
مصرف کود از لحاظ میزان و زمان مصرف آن، از محلی به محل دیگر متفاوت خواهد بود. بر این اساس، پس از شناخت 
ضرورت مصرف کودهاي نیتروژني براي تولید بهینه ارقام مختلف جو دیم، شناخت نیاز نیتروژني این ارقام و زمان 
مناسب مصرف کودهاي نیتروژني موجب افزایش کارآیي استفاده از این کودها شده و در نتیجه تولید عملکردهاي 

مطلوب را در این مناطق در پي خواهد داشت که بررسی موارد یاد شده از اهداف اصلی پژوهش حاضر بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از بخش غالت  ارقام مختلف معرفی شده جو دیم )معرفی شده  نیتروژنی  نیاز  نیتروژن: متوسط  مقدار مصرف 
الی 3 تن در هکتار  دانه حدود 2  به عملکرد  نیمه سرد کشور جهت دستیابی  و  برای مناطق سرد  موسسه دیم( 
)پتانسیل ارقام متفاوت(، حدود 40 الی 45 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره )حدود 90 الی 100 

کیلوگرم اوره در هکتار( مورد نیاز می باشد.
با  زمان مصرف نیتروژن: مقدار 30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار )65 کیلوگرم اوره در هکتار( در پائیز همزمان 
کاشت و به صورت جایگذاری زیر بستر بذر و 15 کیلوگرم در هکتار )35 کیلوگرم اوره در هکتار( به صورت سرک 

همزمان با بارندگي هاي اوایل فصل بهار مصرف مي شود.
واسنجی نیتروژن خاک: برای دستیابی به عملکرد اقتصادی جو دیم باید حدود 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن 
معدنی در الیه 60-0 سانتی متری خاکرخ وجود داشته باشد. در چنین شرایطی نیازی به مصرف کودهای نیتروژنی 
برای جو دیم در مناطق سرد نیست، اما به دلیل کمی مواد آلی به عنوان منبع اصلی تامین نیتروژن طبیعی خاک 
در دیمزارهای ایران، مقادیر یادشده نیتروژن معدنی هرگز محقق نمی شود و نیاز به مصرف کودهای نیتروزنی برای 

تولید اقتصادی این محصول خواهد بود.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
بوته  ارتفاع  و  تعداد سنبله در واحد سطح )112-243(   )≤0P/01( افزایش معني دار از طریق  نیتروژن  مصرف 
)17/6-6/3 سانتی متر( به عنوان سطح اندام های فتوسنتزکننده گیاه، طول )0/2-1 سانتی متر بر بوته( و وزن )0/2-

0/1 گرم بر بوته( ریشه در مرحله پنجه زنی گیاه و کارایی استفاده از آب )2/5-1/3 کیلوگرم در هکتار بر میلی متر( 
باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه، بیولوژیك و کاه )0P/01≥( شد. 

نیاز نیتروژني جو در شرایط خشکسالی حدود 40 کیلوگرم در هکتار و در سال های نرمال 45 کیلوگرم در هکتار 
تعیین شد. 

در سال های نرمال و نزدیك به نرمال 30 کیلوگرم در هکتار آن در پائیز و 15 کیلوگرم در هکتار به صورت سرک 
همزمان با بارندگي هاي اوایل بهار مصرف مي شود. 

اثر بارندگي در افزایش عملکرد دانه جو دیم 2/1 برابر بیشتر از مصرف نیتروژن بود و این موضوع اهمیت بیشتر 
آب را نسبت به نیتروژن در دیمزارهای ایران اثبات  نمود.

به منظور دستیابی به عملکرد اقتصادی جو دیم باید حدود 80 کیلوگرم در هکتار نیتروژن معدنی در الیه 0-60 
سانتی متری خاکرخ وجود داشته باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

اثرات مصرف نيتروژن بر عملكرد جو ريشكدار و بدون ريشك
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : نحوه مصرف کود نیتروژن و روي در کشت گندم دوروم

یافته منتج از پروژه شماره پروژه:   88064 - 15 - 15 – 2      مدت اجرا: 3 سال
مجري مسئول: هادي خرسندي محقق                                   رتبه علمی: محقق 

   hkhorsandy@yhaoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گندم دوروم ماده اولیه صنایع ماکارونی سازی است. عملکرد پایین محصوالت زراعي به خصوص گندم در مناطق 
خشك در درجه اول مربوط به کمبود آب و بارندگي و در درجه بعدي مربوط به کمبود عناصر غذایي است. نیتروژن 
مهمترین عنصر غذایي است که اکثر اراضي کشاورزي با کمبود آن مواجه هستند و مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن 
بر اجزاء عملکرد مؤثر واقع شود. البته استفاده از کود نیز مانند هر سرمایه  می تواند بر رشد و نمو بوته ها و نهایتاً 
 )Zinc( گذاری دیگر بایستی از بازده منطقی برخوردار باشد. از بین کمبود عناصر غذایي کم  مصرف نیز، کمبود روی
مهمترین عامل محدود کننده بوده و تقریبا نصف خاک های زیر کشت غالت در دنیا به ویژه خاک های آهکی مناطق 

خشك و نیمه خشك دچار کمبود روی هستند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- مصرف 60 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به همراه مصرف 10 کیلوگرم در هکتار روي عملکرد دانه را افزایش 

می دهد.
- مصرف کود در زمان کاشت بیشترین اثر را دارد.

- رقم G1252 نسبت به سایر ارقام در مقابل مصرف کود عملکرد بیشتري تولید کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
با مصرف 30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در زمان کاشت در زراعت گندم دوروم حدود 33 درصد افزایش معني دار 
در عملکرد محصول وجود دارد و با مصرف 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در زمان کاشت حدود 55 درصد افزایش 
معنی دار عملکرد دانه را باعث می شود. همچنین مصرف همزمان 60 کیلوگرم کود نیتروژن و 10 کیلوگرم کود روي 
در هکتار نسبت به تیمار بدون مصرف کود باعث افزایش 51 درصد محصول دانه می گردد. لذا اگر مصرف کود روي 
در برنامه کشت گندم دوروم قرار گیرد، مي بایست مصرف 60 کیلوگرم کود ازت در هکتار مصرف شود و بدون مصرف 

کود نیتروژن مصرف کود روی تاثیری در عملکرد محصول نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 موسسه تحقیقات کشاورزي ديم          نام موسسه/پژوهشکده/مرکزملی: 
 

 

 

 کود نیتروژن و روي در کشت گندم دورومنحوه مصرف عنوان: 

 سال 8مدت اجرا:       2 – 00 - 00 - 77900شماره پروژه:   يافته منتج از پروژه 

  محققعلمی:  رتبه              هادي خرسندي محقق مجري مسئول: 

    hkhorsandy@yhaoo.comآدرس الکترونیکی مجري مسئول:

 تعريف مسئله و اهميت موضوع:

. عملكرد پايين محصوالت زراعی بـه خصـوص گنـدم در    وروم ماده اوليه صنايع ماكارونی سازي استگندم د
مناطق خشك در درجه اول مربوط به كمبود آب و بارندگی و در درجه بعدي مربوط به كمبود عناصر غذايی 

مقـدار و  د و است. نيتروژن مهمترين عنصر غذايی است كه اكثر اراضی كشاورزي با كمبود آن مواجـه هسـتن  
. البتـه  ها و نهايتاً بـر اجـزاء عملكـرد مـؤثر واقـع شـود      تواند بر رشد و نمو بوتهزمان مصرف كود نيتروژن می

ز بـين كمبـود   ا .باشـد  برخـوردار بـازده منطقـی   از استفاده از كود نيز مانند هر سرمايه گذاري ديگر بايستی 
-ن عامل محدود كننده بوده و تقريبا نصـف خـاك  مهمتري (Zinc)، كمبود روي نيز مصرفكم  غذايی عناصر

هاي آهكـی منـاطق خشـك و نيمـه خشـك دچـار كمبـود روي        هاي زير كشت غالت در دنيا به ويژه خاك
 .هستند

 دستورالعمل بکارگيري يافته در عرصه:
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تاثير مصرف نيتروژن و روي در عملكرد گندم دوروم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : گندم رقم جدید تك-آب مناسب کشت در شرایط آبیاري تکمیلي در مناطق سردسیر کشور 

یافته منتج از پروژه شماره: اجراي 37 پروژه مصوب                    مدت اجراي پروژه: 16 سال  
 مجری مسئول: مظفر روستایي                                              رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: داود صادقزاده،  مقصود حسـنپور حسـني، اسماعیل زاد حسن،رضا رضایي، کاظم سلیماني، غالمرضا عابدي 
 اصـل، ابراهیـم روحـی، امیرقلـي سـنجري،علي حسـامي، کـوروش نادرمحمـودي، رضا حق پرسـت، مصطفـي آقاي،

ملـك مسـعود احمـدي، امیـر دریایـي، فـرزاد افشـاري،   محمـد ترابـي،  محمد علـي دهقـان، وفا مردوخـي،  رحیم 
هوشـیار،  امیـر دریایـي،   سـید طـه دادرضائـي،  سـامان بهرامـي کمانگـر و  محمدتقي قاسـمي

  m.roustaii@areo.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کمبود آب یکي از مهمترین عوامل محدود کننده تولید گندم است. بر اساس گزارشات منتشره 700 الی 850 
هزار هکتار از اراضي زیر کشت گندم کشور )گندم آبي( بیش از 2 یا 3 آب براي آبیاري ندارند و کشاورزان در این 
مناطق معموال از ارقام دیم و در سطح بسیار کم از ارقام آبي براي کاشت استفاده مي کنند. با توجه به پتانسیل پایین 
ارقام دیم در شرایط آبیاري تکمیلي و بویژه حساسیت به ورس و بیماری در آنها و نبود ارقام مناسب براي این شرایط، 
موجب کاهش مقدار تولید گندم تحت شرایط آبیاری تکمیلی می شود. نتایج تحقیقات انجام گرفته در این خصوص 
در موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور در مراغه  نشان داد که الینهاي جدید با دو بار آبیاري در زمان هاي کاشت 
و مرحله آبستن بطور متوسط بیش از 3 الي4 تن در هکتار عملکرد دانه دارند. بنابراین اهمیت اصالح و معرفي ارقام 
مناسب براي این شرایط جهت تامین امنیت غذایي با توجه به تغییرات شدید آب و هوایي و وقوع خشکي هاي متوالي 

بسیار حائز اهمیت است.

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

2- تراکم کاشت: بر اساس  380-400 بذر در مترمربع )185-145 کیلوگرم در هکتار با توجه به وزن هزاردانه( 
3- فاصلة خطوط کشت:  17  الي 20 سانتي متر 

4- برای برآورد دقیق نیاز غذایی الزم است قبل از کاشت، آزمون خاک انجام گرفته و بر اساس آن میزان عناصر 
غذایی موجود در خاک، فرمول کودی توصیه شود. ولي در غیر این صورت از فرمول P25)20+40(N استفاده شود. 
5- کودهاي ازته)N40( و فسفاته)P25( در پاییز وموقع کشت باید به صورت جایگذاري در زیر بذر قرار داده شوند

6- عمق کاشت: 5-4 سانتی متر 
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7- در بهار در اولین فرصت و موقع بارندگي و یا در زمان آبیاري مقدار )N20( یا 40 کیلوگرم در هکتار  کود 
اوره به صورت سرک مصرف شود

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

10- عملیات تهیه بستر بذر، تناوبها، مبارزه با علف هاي هرز و رعایت اصول کاشت، داشت و برداشت در دستور 
العمل فني گندم موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور درج شده است، در صورت لزوم به دستورالعمل مربوطه 

مراجعه شود.

توصیه هاي فني آبیاري تکمیلي:
- اولین آبیاري بالفاصله بعد از کشت )از اول مهر الي 15 مهرماه( به میزان 45 میلیمتر انجام شود.

- آبیاري دوم در بهار بسته به میزان بارندگي و توزیع آن مي تواند از زمان ساقه دهي الي ظهور سنبله انجام شود. 
در سالهاي که بارندگي هاي بهاره در ماههاي فروردین و یا اردیبهشت مناسب و با توزیع مطلوب باشد،  آبیاري نوبت 
دوم با تاخیر انجام شود و در صورت وقوع تنش خشکي و کاهش میزان بارش در ماههاي فروردین و یا اردیبهشت، 
آبیاري نوبت دوم زودتر )ابتداي ساقه دهي( انجام شود و اگر شدت تنش زیاد باشد آبیاري سوم نیز براي جلوگیري 

از کاهش عملکرد در مرحله پرشدن دانه توصیه مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
کاشت این رقم در استانهاي سردسیر کشور )آذربایجانشرقي، غربي، کردستان، اردبیل، زنجان، قزوین، همدان و 
چهارمحال و بختیاري و سایر مناطق با آب و هوایي مشابه( و مناطقي که بیشتر از 2 و یا 3 آب براي آبیاري ندارند، 
توصیه میشود. رقم تك آب نسبت به بیماري زنگ زرد، قهوه اي، سیاهك ها عکس العمل نیمه مقاوم داشت. در سال 
زراعي 90-1389  رقم تك-آب در استان هاي کردستان و آذربایجان-غربي به ترتیب در سطح سه و هشت هکتار 
)با سه بار آبیاري( کشت گردید و میانگین عملکرد دانه آن به ترتیب 5133 و 6470 کیلوگرم در هکتار بود. رقم 
تك آب داراي تیپ رشد زمستانه، دانه قرمزسخت، مقاوم به سرما، مقاوم به ورس و نیمه حساس به ریزش دانه، با 
میانگین ارتفاع بوته 80 سانتیمتر، میانگین وزن هزار دانه 36 گرم و متحمل به تنش خشکي بود. رقم تك-آب از 
کیفیت نانوایي بسیار خوبي برخوردار است. در مجموع به دلیل دارا بودن پتانسیل عملکرد باال، کیفیت دانه خیلي 
خوب، مقاومت به سرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد و سایر ویژگي هاي مناسب زراعي دیگر، برای کاشت در شرایط آبیاري 

تکمیلي در مناطق سرد توصیه می شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تصاويری از گندم رقم جديد تك-آب
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : ماشك گل سفید، اولین لگوم مناسب کشت پاییزه در دیمزارهاي سردسیر و معتدل سرد 

یافته منتج از پروژه شماره: 89084-1553-15-3                   مدت اجرای پروژه:  10 سال
مجري مسئول: خشنود علیزاده                                            رتبه علمی: دانشیار پژوهش 

مجریـان: علیرضـا فخرواعظـي، جـواد المعـي، سـرحد بهرامـي، الیـاس نیسـتاني، اکبـر شـعباني، صادق شـهبازي، 
محمدعلـي دري، کریـم خادمـي، حمیـد محمـودي، جلیـل اصغـري میدانـي، حسـین مصطفایـي، افشـین بافنـده،

 رضا رحیم زاده، رحمن ابن عباسي
k.alizadeh@areo.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سیستم تناوبی غالب در دیمزارهای سردسیر و معتدل کشور بصورت گندم-حبوبات، گندم-آیش یا گاها کشت 
متوالي غالت بوده و گیاهان علوفه ای در تناوب وارد نشده اند. با توجه به وسعت اراضي دیم کشور و لزوم وجود 
محصولي جدید در تناوب زراعي دیمزارها، ماشك پانونیکا مي تواند در تولید بخشی از علوفه مورد نیازکشور و نیزسوق 
دادن کشاورزي دیم کشور به سمت یك کشاورزي پایدار نقش اساسي داشته باشند. ویژگی های رقم گل سفید از 
ماشك پانونیکا بخصوص از لحاظ تحمل سرما سبب شد تا بعنوان اولین لگوم مناسب کشت پاییزه در اراضی دیم 

سردسیر در تناوب با غالت معرفی شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تاریخ کشت مناسب این رقم، قبل از وقوع اولین بارندگي موثر پاییزه و همزمان با کشت رایج گندم در مناطق 
سرد و معتدل است. مناسبترین عمق کشت آن حدود 7-5 سانتیمتر است. میزان بذر مصرفی جهت تولید علوفه 
برابر 120 کیلوگرم در هکتار و جهت تولید بذر حداکثر 80 کیلوگرم در هکتار با فرمول کودي N20P40 توصیه 
مي شود. انواع حشرات برگ خوار مي توانند در مراحل اولیه رشد خسارت قابل توجهي به ماشك ها بزنند. استفاده از 
طعمه مسموم )2 کیلوگرم سوین یا 4 لیتر دیازینون مایع بهمراه 3 کیلوگرم شکر براي 20 کیلوگرم سبوس در هر 
هکتار( یا دیازینون گرانوله )10 کیلوگرم براي هر هکتار( جهت کنترل الروها و سوسك ها در مرحله گیاهك موثر 
است. برداشت محصول علوفه ماشك موقعي است که اولین نیام ها به رشد کامل رسیده و دانه هاي درون اولین غالف ها 

در مرحله خمیري باشند. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
میانگین عملکرد علوفه خشك این رقم 3500 کیلوگرم در هکتار و میانگین عملکرد ماشك مراغه )شاهد( 1300 
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کیلوگرم در هکتار بوده که رقم جدید نسبت به شاهد بیش از 2 برابر  افزایش عملکرد دارد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه و ماشك گل سفيد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : کاربرد مکمل غذایی اسیدآمینه ای در علوفه دیم

یافته منتج از پروژه شماره: 88089  – 15- 15 - 4      مدت اجراي پروژه:2سال
مجری مسئول:حمید محمودی                                   رتبه علمی:  مربی پژوهش 

Hmahmoodik@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به وسعت اراضي دیم کشور و لزوم وجود محصولي جدید در تناوب با گندم دیم، گیاهان علوفه اي خانواده 
لگومینوز مي توانند در تولید علوفه مورد نیازکشور، بهره برداري از مناطق کم بازده، بهبود حاصلخیزي خاک و نیز 
سوق دادن کشاورزي دیم کشور به سمت یك کشاورزي پایدار، نقش اساسي داشته باشند. براساس آمار وزارت جهاد 
کشاورزي گیاهان علوفه اي زیر کشت جهت تعلیف دام هاي کشور کافي نیست. یکي از راه حل ها جهت افزایش تولید 
علوفه، بهبود کمي و کیفي تولید علوفه از طریق استفاده از روش هاي مناسب به زراعي از جمله نهاده هاي آلي زیستي 
جهت تغذیه مناسب علوفه است. درهمین راستا استفاده ازمحرک هاي رشد از عوامل موثر در بهبود رشد کمي و 

کیفي محصول مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- کود ازتي از منبع اوره موقع کاشت در پاییز موقع زیر بستر بذر جایگذاري مي گردد.

- میزان مصرف کود ازتي 20 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار است. 
- بهترین زمان محلول پاشي برای افزایش کمی محصول در هر سه مرحله گیاهچه، ساقه دهی و مرحله گلدهي است.  

- محلول پاشي قبل از طلوع یا بعد از غروب آفتاب مناسب است.
- هریك از ترکیبات آلي حاوي اسیدآمینه، بصورت محلول پاشي روي برگ و بمیزان 1 لیتر در هکتار و با نسبت 

رقیق سازي 1 لیتر در 400 لیترآب محلول پاشي مصرف می شود.  

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
زمان  همچنین  دارد.  زیادي  تاثیر  علوفه  خشك  ماده  محتوي  پتاسیم  اي  اسیدآمینه  ترکیبات  با  محلول پاشي 
محلول پاشي ترکیبات اسید آمینه نیز در درصد ازت و فسفر ماده خشك گیاهي اثر خوبي دارد. بیشترین عملکرد دانه 
علوفه دیم با 592/5 کیلوگرم در هکتار و بیشترین میزان عملکرد ماده خشك علوفه با عملکرد 3555 کیلوگرم در 
هکتار در تیمار محلول پاشي با ترکیب اسید آمینه آمینول فورته حاصل شده که در سه مرحله گیاهچه، ساقه دهي 
و گلدهي مصرف می گردد. این تیمارها در مقایسه با تیمار شاهد )بدون محلول پاشي( به ترتیب 220 و 998 کیلوگرم 
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در هکتار افزایش عملکرد داشتند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مصرف كودهاي آلي اسيد آمينه اي در زمان هاي مختلف رشد در مزرعه علوفه ديم رقم گل سفيد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : کاربرد مکمل غذایی اسیدآمینه ای در گندم دیم

یافته منتج از پروژه شماره: 88087  – 15- 15 - 4        مدت اجراي پروژه:4سال
مجری مسئول: حمید محمودی                                    رتبه علمی:  مربی پژوهش

Hmahmoodik@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تولید گندم دیم جایگاه بسیار مهمي در تامین نیاز گندم کشور دارد. تالش برای افزایش تولید کمي و بهبود کیفي 
این محصول از طریق ارتقاء تغذیه از اولویت هاي تحقیقاتي دیم مي باشد. مصرف کودهاي شیمیایي در زراعت گندم 
دیم الزم است، لیکن استفاده زیاد از آن در اراضی خشك دیم دارای اشکال می باشد. لذا استفاده از کودهای زیستی 
به جاي کودهاي شیمیایي و یا کاهش مصرف کودهای شیمیایی قدم مهمی در تولید پایدار و تغذیه مناسب گندم 
است. در همین راستا استفاده از محرک هاي رشد از عوامل موثر در افزایش کمي و کیفي محصول هستند. کاربرد این 
فرآورده ها در زراعت گندم مي تواند با بهبود تولید، در محیط زیست و مقوله اقتصادي نیز اثر بخشي مثبت داشته 
باشد. فرآورده ها آمینو اسیدی با ترکیب عناصر ضروري کم مصرف و پر مصرف براي رشد گیاه کاربرد خاص خود را با 
محلول پاشي در اختیار گیاه قرار مي دهند. این فرآورده ها قابلیت جذب سریع دارند به طوریکه پس از پاشیده شدن 

روي گیاه در طول 7 ساعت تا 90 درصد جذب گیاه مي گردد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- محلول پاشي ترکیبات اسیدهاي آمینه آزاد به میزان یك تا 1/5 لیتر در هکتار انجام می گیرد.

- زمان دقیق محلوپاشي در مرحله خوشه دهي گندم دیم می باشد.
- محلوپاشي با ترکیب موثر  اسیدآمینه آمینول فورته بهترین نتیجه را می دهد.

- محلول پاشی بهتر است در اول صبح یا بعد از ظهر نزدیك غروب صورت گیرد تا جذب حداکثری صورت گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
افزایش داد.  با شاهد )بدون محلول پاشي( عملکرد را 486 کیلوگرم در هکتار   ترکیب اسید آمینه در مقایسه 
بهترین زمان محلول پاشي ترکیب اسیدآمینه اي مرحله ظهور سنبله است. مصرف توام کود هاي شیمیایي نیتروژني و 
فسفري بعالوه محلول پاشي با ترکیب اسید آمینه آمینول فورته در مرحله ظهور سنبله با 2641 کیلوگرم در هکتار 
بیشترین عمکرد دانه را داشت که با تیمار شاهد مشابه که محلول پاشي صورت نگرفته است 31 درصد افزایش عملکرد 
نشان داد. آمینول فورته محصول زیست محرک حاوي اسیدهاي آمینه آزاد  با قابلیت جذب سریع برگي، فعال کننده و 
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 P2O5 تنظیم کننده سوخت و ساز گیاهي است. این فرآورده با دارا بودن نیتروژن آمونیومي، نیتراتي و آلي و همچنین
توانسته اثر مثبت در افزایش کمي دانه گندم دیم رقم آذر2 داشته باشد.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

اثر محلول پاشي اسيدهاي آمينه آزاد بر رشد گندم ديم
 )تيمار محلول پاشي تركيب فسنوترن در مرحله چهار برگي گياه(

نحوه محلول پاشي تركيبات اسيد آمينه در مزرعه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                            
عنوان : کاربرد مکمل غذایی اسیدآمینه ای در نخود دیم

یافته منتج از پروژه شماره: 89004  – 15- 15 – 4      مدت اجراي پروژه:2سال
مجری مسئول:حمید محمودی                                   رتبه علمی: مربی پژوهش

Hmahmoodik@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نخود به عنوان مهمترین حبوبات در ایران، با سطح زیر کشت معادل 750 هزار هکتار و تولید 300 هزار تن با 
عملکرد متوسطي معادل 407 کیلو گرم در هکتار مي باشد. حدود 95 درصد سطح زیر کشت نخود در ایران به صورت 
دیم است.  متوسط عملکرد دانه نخود در ایران نصف میانگین عملکرد جهاني است. تالش برای بهبود تولید کمي 
و بهبود کیفي این محصول از طریق ارتقاء تغذیه و مقاوم کردن این گیاه به تنش هاي محیطي یکي از اولویت هاي 
تحقیقاتي دیم مي باشد. در همین راستا کاربرد فرآورده هاي آمینو اسیدي در زراعت نخود مي تواند با بهبود تولید، در 
محیط زیست و مقوله اقتصادي نیز اثر بخشي مثبت داشته باشد. فرآورده ها آمینو اسیدی با ترکیب عناصر ضروري 
کم مصرف و پر مصرف براي رشد گیاه کاربرد خاص خود را با محلول پاشي در اختیار گیاه قرار مي دهند. این فرآورده 
ها قابلیت جذب سریع دارند به طوریکه پس از پاشیده شدن بر روي گیاه در طول 7 ساعت تا 90 درصد جذب گیاه 

مي شوند و مواد مؤثره آنها بحساب می آیند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- محلول پاشي ترکیبات اسیدهاي آمینه آزاد به میزان 1 تا 1/5 لیتر در هکتار انجام می گیرد.

- زمان دقیق محلوپاشي در مرحله گلدهي است.
- محلوپاشي با ترکیب موثر اسیدآمینه هیومي فورته بهترین نتیجه را می دهد.

- محلول پاشی بهتر است در اول صبح یا بعد از ظهر نزدیك غروب صورت گیرد تا جذب ترکیب بخوبی صورت گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
محلول پاشي با ترکیب اسیدآمینه  هیومي فورته در مرحله گلدهي با 927 کیلوگرم در هکتار بیشترین عمکرد 
دانه را داشت. افزایش عملکرد دانه در تیمار محلول پاشي با ترکیب اسیدآمینه  هیومي فورته در مرحله گلدهي در 
ازترکیبات  استفاده  داد.  نشان  عملکرد  افزایش  در هکتار  کیلوگرم  محلوپاشي( 192  )بدون  تیمار شاهد  با  مقایسه 
مختلف اسیدهاي آمینه آزاد در درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه و درصد فسفر ماده خشك گیاهی اثر مناسب 
دارد. همچنین اثر زمان محلول پاشي ترکیبات اسیدآمینه نیز در درصد نیتروژن و پتاسیم دانه و درصد پتاسیم ماده 

خشك گیاهی مثبت بود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه انجام پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان :مکانیزاسیون مناسب برای توسعه کاشت گندم در تناوب با ماشك علوفه ای در راستای کشاورزی حفاظتی 

در مناطق سردسیر دیم
یافته منتج از پروژه شماره: 86001 –0000 – 06 – 230000 – 100 - 0

مجري مسئول: جلیل اصغری میدانی                                                        رتبه علمی: مربی پژوهش 
jasgh1340@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کشور ما براي تامین احتیاجات غذایي مردم به ناچار قسمتي از غالت، گوشت و لبنیات را از خارج کشور وارد 
مي  کند. جهت تامین احتیاجات فرآورده هاي دامي و متعادل ساختن تولید علوفه و غالت الزم است بخشي از اراضي 
دیم به تولید علوفه اختصاص یابند. مسائل به زراعي کشت و کار علوفه مخصوصاً نحوه تهیه زمین و کاشت که مي تواند 
نقش به سزایي در باال بردن عملکرد محصول داشته باشد بطور جدي بررسي نشده است. از طرفي ماشك علوفه اي 
یکي از گیاهان لگومینوز و تثبیت کننده ازت هوا در خاک مي باشد، لذا تاثیر و کاربرد استفاده از گیاهان لگومینوز 
در تناوب زراعي دیم چه به صورت استفاده توام مرتعـغله و چه به صورت استفاده از محصول دانه قابل انکار نیست و 
در کشورهاي پیشرفته سالهاست که این روش ها در شرایط دیم بکارگرفته شده و نتایج فوق العاده مطلوبي نیز داشته 
است و هدف آن کاهش سطح اراضي آیش به حداقل ممکن و یا بطور کلي حذف آیش مي باشد. علوفه تولیدي در 
اراضي دیم از جهات مختلف حائز اهمیت مي باشد و مي توان از علوفه به صورت کود سبز، چراي مزرعه اي، برداشت 

علوفه سبز، علوفه خشك براي ذخیره زمستانه و دانه تولیدي مورد استفاده قرار داد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از  استفاده   + قلمي  گاوآهن  با  شخم  روش  از  استفاده  گندم  عملکرد  افزایش  برای  علوفه-گندم  زراعی  تناوب  در 
سیکلوتیلر+کاشت گندم توسط خطي کار نسبت به سایر روش های خاکورزی پس از برداشت ماشك علوفه ای، برتری دارد.

در این روش با گاوآهن قلمی در زمین خراش کم عمقی ایجاد می شود و بالفاصله استفاده از سیکلوتیلر )گاوآهن 
قلمی دوار( با خرد کردن کلوخ ها بستر مناسبی را برای کاشت گندم توسط خطی کارها ایجاد می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با خطي کار موجب می شود  از روش گاوآهن قلمي+گاوآهن دوار عمودي )سیکلوتیلر( + کاشت  نتایج استفاده 
که در اعماق سطحی و عمیق خاک به ترتیب با 26/24 و 30/41 درصد، رطوبت وزني بیشتري حاصل شود. از نظر 
تعداد پنجه بارور در بوته، ارتفاع بوته، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد کاه و کلش، عملکرد 
دانه و عملکرد بیولوژیکي، استفاده از روش مذکور بهترین وضعیت را داشت. در این صورت نه تنها موضوع کشاورزی 



136

با رعایت تناوب زراعی، جلوگیری از تخریب اراضی و اصالح ساختمان خاک تحقق می یابد، بلکه از نظر  حفاظتی 
افزایش درآمد کشاورزان نیز که قسمتی از علوفه تولیدی برای تغذیه احشام صرف می شود، اهمیت فوق العاده ای 

پیدا می کند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه آزمايشی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : تعیین مناسب ترین زمان آبیاری تکمیلی و مقدار نیتروژن مورد نیاز در کاشت گندم دیم رقم کوهدشت 

یافته منتج از پروژه شماره: 8807 – 15 – 56 -2             مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: نصرت اله حیدرپور                                   رتبه علمی: مربی پژوهش

N.Heidarpour@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در زراعت دیم، عوامل مختلفي در تولید موثر بوده و برنامه ریزي را مشکل مي سازند. در میان این عوامل، تغییرات 
قابل کنترل هستند.  و غیر  زیاد  به سال دیگر  از سالي  و دماي هوا در مراحل مختلف رشد گیاه،  بارندگی  میزان 
کشور ایران به لحاظ واقع شدن در ناحیه خشك و نیمه خشك جهان از نزوالت آسماني محدودي برخوردار است. 
ویژگي هاي خاص این مناطق از جمله میزان کم نزوالت آسماني، پراکنش نامنظم و دماي باال موجب شده است تا آب 
به عنوان اولین عامل محدود کننده تولید محصوالت کشاورزي معرفي گردد. از طرفي نیتروژن نیز به عنوان مهم ترین 
عنصر غذایي مورد نیاز گندم بوده و مدیریت مصرف آن براي افزایش تولید دانه و پروتئین گندم از اهمیت فوق العاده 
اي برخوردار است. از این رو به منظور تعیین مناسب ترین زمان آبیاري تکمیلي و مصرف کود ازته مورد نیاز گندم 
رقم دیم کوهدشت در منطقه گرمسیري، این پروژه از سال زراعي 89- 1388 به مدت سه سال زراعي در ایستگاه 

تحقیقات دیم گچساران اجرا و نتایج مورد نظر به دست آمد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
- نیاز نیتروژنی گندم دیم کوهدشت در منطقه گرمسیری از منبع کود اوره به میزان 88 کیلوگرم در هکتار تعیین 

گردید.
- بهتر است معادل 44 کیلوگرم در هکتار کود اوره )50 درصد( همزمان با کاشت گندم و 44 کیلوگرم در هکتار 

دیگر نیز به صورت سرک همزمان با بارندگی در زمان پنجه زنی مصرف شود.
- مناسب ترین زمان آبیاری تکمیلی، دوره رشد گلدهی گندم و مقدار آن 50 میلی متر تعیین گردید.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با اجرای این پروژه مشخص گردید که آبیاری تکمیلی به میزان 50 میلی متر در زمان گل دهی گندم دیم رقم 
کوهدشت در منطقه گرمسیری و مصرف مقدار 88 کیلوگرم کود اوره )حدود 40 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص( 
باعث گردید عملکرد دانه از میزان 2497 به 3855 کیلوگرم در هکتار افزایش پیدا نماید. این افزایش حدود 54/4 
درصد رشد داشته است که در مقیاس بزرگ رقم قابل توجهی خواهد شد. مزیت حاصله از این یافته شامل مسائل 

اقتصادی، کاهش تنش خشکی در مرحله حساس گل دهی گندم و مصرف بهینه کود ازت می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه گندم ديم تحت شرايط آبياری تكميلی در زمان گل دهی با مصرف ۸۸ كيلوگرم كود اوره
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : استفاده از بذر با بنیه قوی ضامن دستیابی به عملکرد باال در گندم دیم        

یافته منتج از پروژه شماره:  88086-15-15-2             مدت اجرای پروژه: 2 سال
نام مجری مسئول: بهمن عبدالرحمنی                          رتبه علمی: استادیار پژوهش 

abdolrahmanib@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
توده هاي بذري با جوانه زني باال مي توانند در شرایط مزرعه اي عملکرد متفاوتي داشته باشند. این تفاوت در 
عملکردها، معموالً به قدرت یا بنیه بذر نسبت داده مي شود و انجمن بین المللی بذر آن را به صورت مجموع آن دسته 
از خصوصیات بذري که سطح فعالیت و کارکرد بذر یا توده بذري را طي جوانه زني و ظهور گیاهچه تعیین میکنند، 
تعریف کرده اند. بنابراین، بنیه بذر تنها یك خصوصیت قابل اندازه گیري نیست، بلکه یك مفهوم است که چندین 
ویژگي از خصوصیات بذر را توضیح مي دهد که شامل میزان و یکنواختي جوانه زني و رشد گیاهچه، مقاومت به تنش 
هاي محیطي بعد از کاشت و حفظ کارآیي بذر بعد از نگهداري است. بذرهایي که در برخي یا همه این موارد خوب 
عمل مي کنند، بذرهاي قوی )با بنیه باال( نامیده مي شوند و شناسایی و استفاده از این بذرها برای کاشت در مزرعه، 

تا حد زیادی می تواند یك عملکرد خوب را تضمین نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
صفات کیفي مرتبط با قدرت بذر در آزمایشگاه شامل درصد بذور زنده، درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، هدایت 
الکتریکي )نشت الکترولیت ها از بذور(، وزن خشك ریشچه، ساقچه است که برای تعیین توده بذری قوی قبل از 

کاشت بهتر است انجام شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این پژوهش حاکي از وجود اختالفات ژنتیکي بین ارقام مختلف از نظر شاخص هاي قدرت بذر در آزمایشگاه 
و صفات زراعي در مزرعه است و در ارقامي که قدرت بذر زیاد است به علت پایداري بهتر غشاهاي سلولي و کاهش 
نشت متابولیت ها به خارج از بذر در حین جوانه زني و افزایش تعداد گیاهچه-هاي نرمال، استقرار گیاهان در مزرعه 
نور و منابع موجود در  از  بهینه  استفاده  به  امر  این  و  افزایش مي یابد  نتیجه درصد پوشش سبز  یافته و در  بهبود 
خاک منجر مي شود که در نهایت موجب افزایش فتوسنتز و عملکرد دانه مي شود. رقم سرداری- 101 بعلت داشتن 

خصوصیات مورد اشاره، بیشترین عملکرد )2134 کیلوگرم در هکتار( را به خود اختصاص داد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات کشاورزی دیم                                                                                      
عنوان : تاریخ کاشت مناسب برای لگوم های علوفه ای یکساله به عنوان گیاه پوششي در سال آیش

یافته منتج از پروژه شماره: 85148-0000-04-230000-100-3        مدت اجرای پروژه:  یك سال
مجری مسئول: خشنود علیزاده                                                           رتبه علمی: دانشیار پژوهش

مجریان: جواد المعی هروانی، رضا رحیم زاده، محمد اسماعیلي آفتابدري 
k.alizadeh@areo.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

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: 
در این آزمایش زمان  هاي کاشت )پائیزه، انتظاري و بهاره( به عنوان فاکتور اصلی و گونه  هاي گیاهان علوفه-ای به 
 Lathyrus Sativus  ،عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. گیاهان علوفه ای مورد استفاده متعلق به سه گونه، خلر

، ماشك پانونیکا، Vicia paninica و نخود علوفه ای، Pisum avestum بودند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
  بیشترین مقادیر عملکرد ماده خشك خلر )0/69 تن در هکتار(، نخود علوفه ای )0/47 تن در هکتار( از کشت 
انتظاری و ماشك پانونیکا)0/46 تن در هکتار( از کشت پاییزه حاصل شدند.کشت بهاره هر سه گونه کمترین مقادیر 
عملکرد ماده خشك را به خود اختصاص داد. بین نوع گونه  هاي علوفه ازنظر میانگین عملکرد نیتروژن تفاوت در سطح 
احتمال یك درصد معنی دار بود. بیشترین مقدار عملکرد نیتروژن )14/9 کیلوگرم در هکتار( از کشت خلر حاصل 
شد. اثر زمان کاشت گیاهان علوفه ای بر عملکرد دانه گندم معنی-دار نبود. در تیمار افزودن کود سبز خلر به خاک 
عملکرد گندم به ترتیب، 160، 190 و 180 کیلوگرم بیشتر از تیمارهای افزودن کود سبز ماشك، نخود علوفه ای و 
آیش بوده به طوری که این تفاوت در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود.  برای اصالح خصوصیات فیزیکی خاک 
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و دستیابی به عملکرد باالی ماده خشك گیاهان علوفه ای و عملکرد گندم دیم، کشت پاییزه ماشك مجاری و کشت 
انتظاری گیاهان خلر و نخود علوفه ای بر سایر زمان  هاي کشت ترجیح داده مي  شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از مزرعه لگوم های علوفه ای يكساله به عنوان گياه پوششي در سال آيش
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موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور   
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل زراعی شته کلم در مزارع کلزا

یافته منتج از پروژه شماره:   057-81-15-11-119                 مدت اجراي پروژه:  2 سال
مجری مسئول: امیر محسنی امین                                          رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجري: مختار داشادی
a.mohseni@areeo.ac.ir   :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. مهم ترین آفت کلزا در بسیاری از استان های کشور است و در بعضی 
از سال ها با چهار نوبت سم پاشی،نتایج قابل قبول به دست نمی آید. این شته بسته به شرایط آب و هوائی20 – 15 
نسل در سال تولید می-کند. به برگ، ساقه، گل و غالف گیاه میزبان حمله می کند. علی رغم اینکه بین تغذیه خاک و 
خسارت آفات رابطه زیادی وجود دارد، متاسفانه روند توسعه مدیریت تلفیقی آفات و مدیریت تغذیه خاک به صورت 

کامال مجزا پیش می رود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- آزمون خاک به منظور تعیین میزان مقادیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم موجود در خاک با هدف انجام توصیه 

کودی. 
2- آبیاری زمین در دهه سوم شهریور و انجام عملیات شخم، دیسك و تسطیح کن در اواخر شهریور و با توجه 
اوره(   تریپل-  پتاسیم- سوپر فسفات  به میزان 100-150-100 )سولفات  نیاز خاک  تامین  آزمون خاک،  نتایج  به 

کیلوگرم.
3- کاشت محصول بالفاصله بعد از پایان عملیات شخم به صورت هیرم کاری در اواخر شهریور. 

4- 300 کیلوگرم باقیمانده کود اوره به 2 قسمت )هر قسمت 150 کیلوگرم( و ترجیحا 3 قسمت )هر قسمت 100 
کیلوگرم( تقسیط شده و تا قبل از آغاز مرحله ساقه دهی، به محض مساعد شدن دمای محیط در بازه زمانی بهمن تا 

فروردین در 2 تا 3 مرحله اقدام به پخش کود اوره به صورت سرک در خطوط کشت  شود. 
5- در خاک های نسبتا سنگین با بیش از 35 درصد رس، پس از ساقه دهی و گلدهی نیازی به مصرف کود سرک 
نیتروژنه نیست. زیرا در اینگونه خاک ها قدرت نگهداری آب و مواد غذایی به خصوص نیتروژن باالست. بنابراین توصیه 

می شود که در اینگونه خاک ها زمان مصرف کود سرک حداکثر تا اوایل مرحله ساقه دهی خاتمه یابد. 
6- آبیاری به موقع مزرعه و پرهیز از بروز تنش آبی به محصول.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
در صورت اجرای مراحل فوق، جمعیت شته مومی کلم در مقایسه با مزارع شاهد که این عملیات در آن ها انجام 
نشده، از نظر آماری کاهش معنی داری خواهد داشت و جمعیت باقیمانده آفت قادر به ایجاد خسارت اقتصادی نخواهد 

بود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته 

                             شته مومی كلم                                                        مزرعه كلزا قبل از ساقه دهی  



146

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : معرفی ارقام مقاوم کلزا به شته مومی کلم 

یافته منتج از پروژه شماره:  080-81-11-119                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول:  امیر محسنی امین                                    رتبه علمي: دانشیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
   Brevicoryne brassicae )L.(علی رغم تالش های گسترده ای که در سراسر دنیا برای کنترل شته مومی کلم
صورت می گیرد، این آفت باز هم یکی از مهمترین آفات می باشد. استفاده از ارقام مقاوم یکی از مهمترین ابزارهای 
مدیریت تلفیقی آفات محسوب می گردد. مقاومت گیاه محصول در مقابل آفت مورد هدف سبب تحمل گیاه در مقابل 

خسارت و همچنین کاهش جمعیت آفت خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- کاشت ارقام مقاوم به این آفت مانند ارقام گروه PF و رقم Opera و پرهیز از کاشت ژنوتیپ های حساس مانند 

 VDH98/8003 و ARC2
مهار  عملیات  انجام  برای  کامل  آمادگی  و  آفت  دقیق جمعیت  پایش  منظور  به  دقیق  و  متوالی  بازدیدهای   -2

شیمیایی در صورت لزوم.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از ارقام مقاوم روند افزایش جمعیت شته مومی کلم را کاهش داده و سرعت ازدیاد جمعیت شته در مزارع 

مدیریت شده را در مقایسه با سایر مزارع به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته 

                   اجتماع شته مومی کلم                                مزرعه کلزا در زمان گلدهی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل بیولوژیك قارچ های مهم خاکزاد در گلخانه خیار  

یافته منتج از پروژه شماره: 84088-0000-02-100000-100- 0           مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: داریوش شهریاری                                       رتبه علمي: استادیارپژوهش

مجري: حسین سماواتیان
dshahriari37@ gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کشت خیار گلخانه اي در دهْه اخیر بسرعت در کشور گسترش یافته است، این گیاه در دو زمان اوایل پاییز و اواخر 
زمستان کاشته می شود. بدین جهت همواره شرایط برای حمله و آلودگی عوامل بیماریزای خاکزاد مانند قارچ هاي 
Pythium aphanidermatum و drechsleri phytophthora عامل مرگ گیاهچه، بوته میري خیار فراهم می گردد. 
بکارگیری ترکیبات شیمیایي در کنترل  بیماری اگر چه میزان مرگ و میر را کاهش می دهد، ولي روش پایدار و 
مطمئن نبوده و اثرات مخرب زیست محیطي و بهداشتي به همراه دارد.از اینرو بکارگیری مواد بیولوژیك حاوی قارچ 
آنتاگونیست تریکودرما در بستر ریشه گیاهان در کنترل عوامل بیماریزای فوق الذکر روش کارا و  موثری محسوب 

می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ترکیب بیولوژیك )قارچ تریکودرما TV-VA-101(، جدایه بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی 
ورامین با غلظت 2 گرم در یك لیتر آب مقطر استریل تهیه و به میزان 10 سی سی از محلول حاصله با 100 گرم 
مخلوط سبوس گندم + کاه و کلش  پاستوریزه )1:1( افزوده و پس از بهم زدن اولیه به مدت20 روز )10 روز تاریکی 
و 10 روز نور( در دمای اتاق در کیسه های نایلونی شفاف استریل نگهداری شود. سپس ترکیب حاصله به میزان 5 
درصد حجمی با خاک بستر کشت خیار تا عمق 20 سانتی متری مخلوط و پس از گذشت 5-4 روز اقدام به کاشت 

بذر خیار شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه 
از بیماری مرگ گیاهچه و  بکارگیری ترکیبات بیولوژیك توصیه شده سبب کاهش20 درصدی خسارت ناشی 
بوته میری در گلخانه های خیار می شود که از نظر اقتصادی مانع افت عملکرد خیار می شود. این نتیجه به همراه صرفه 
جویی در مصرف سموم وتولید محصول سالم نتایج و مزایای به کارگیری یافته فوق در عرصه گلخانه های کشاورزان 

می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته 

 تكثير قارچ آنتاگونيست تريكودرما در ارلن )سمت راست( و 
مقايسه گياهچه های خيار تيمار شده با تريكودرما در مقايسه با شاهد بيمار )سمت چپ(



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

149

 

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل غیرشیمیایی مگس میوه زیتون 

یافته منتج از پروژه شماره: 84001-8401-04-100000-100-4                   مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: محمدولی تقدسی                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: سعید قناد آموز، علی زرنگار
mtaghaddosi @yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مگس میوه  زیتون، )Bactrocera olea )Rossi آفت جدیدی برای باغ ها ی زیتون کشور است. کاهش ارزش روغن 
زیتون تا میزان 80 درصد و کاهش میزان کنسرو تولیدی تا100 درصد، در نقاطی از جهان که این آفت موفق به 
استقرار گردیده، وجود دارد. این آفت که در طول تاریخ با گونه زیتون سازگاری پیدا نموده است، به تابستان های گرم 
و زمستان های سرد حساس بوده و در مواجه با شرایط نامناسب جمعیت آن به شدت کاهش می یابد. برداشت محصول 
کنسروی زیتون در مناطق اجرای تحقیق، به طور معمول از  اوایل شهریور و برداشت محصول روغنی، از اوایل آبان 
شروع می گردد ولی تاخیر در عملیات برداشت و یا برداشت ناقص محصول این امکان را برای آفت فراهم می نماید که 
با استفاده از شرایط مطلوب آب و هوایی وبهره گیری از میوه باغ های برداشت نشده و یا میوه های باقی مانده روی 
درخت و یا ریخته شده پای درختان زیتون، زاد و ولد نموده و به توسعه و افزایش جمعیت بپردازد. در چنین شرایطی 
تخم های آفت به دفعات در ماه دی و الروهای آن در ماه اسفند مشاهده می-گردد. شروع بهنگام عملیات برداشت و 
پاک سازی باغ ها از هرگونه میوه زیتون، مانع بروز خسارت آفت به محصول همان سال و کاهش محسوس جمعیت 
آن در سال های آتی می-گردد. نکته مهم دیگر، کشت و کار رقم "زرد" در این مناطق است که رقم غالب بوده و در 
حدود 70 درصد محصول باغ های منطقه را به خود اختصاص می دهد. این رقم در طول ماه-های تابستان،  به علت 
میزان رشد و سایر شرایط فیزیولوژیکی برای آفت جذابیتی نداشته و درمقابل ارقامی نظیر "ماری" و "کنسروالیا" 
که زودرس تر هستند، مورد حمله و تخم ریزی مگس زیتون قرار می گیرند. این دو رقم در پاییز، به علت تغییر رنگ 

سریع تر، در مقایسه با ارقامی که هنوز سبز هستند، مطلوبیت کم تری برای آفت دارند.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برداشت محصول کنسروی از اوایل شهریور و برداشت محصول روغنی از اوایل آبان، سبب حفظ سالمت محصول 
زیتون از حمله و خسارت مگس میوه ی زیتون می گردد. در زمان برداشت باغ های زیتون بایستی به سرعت و به طور 
کامل از میوه زیتون، اعم از میوه های روی درختان، میوه های ریزش کرده و حتی محصول برداشت شده پاک سازی 

شوند.
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 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه 
از تامین محصول  با توصیه صورت گرفته، استفاده از حشره کش های شیمیایی،کاهش خواهد یافت و گذشته 
سالم، زمینه برای بقای حشرات مفید و حفظ تعادل اکولوژیك باغات زیتون برای ممانعت از طغیات سایر آفات زیتون 

فراهم می گردد.    

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

از بين رفتن مگس زيتون در زمان خروج از ميوه در اثر حرارت باالی تابستان

 از بين رفتن شفيره مگس زيتون در زمان خروج از ميوه در اثر حرارت باالی تابستان
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : معرفی رقم حساس زیتون به بیماری نماتد ریشه گرهی 

یافته منتج از پروژه شماره: 85068-0000-10-100000-009-2      مدت اجراي پروژه: 3سال و 6 ماه 
مجری مسئول: فرحناز جهانشاهي افشار                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

Afshar_fj@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نماتدهاي مولد ریشه گرهي، .Meloidogyne spp به عنوان یکي از مهم ترین عوامل بازدارنده رشد و زوال زیتون 
مي باشند. آلودگي اکثر باغات و بعضاً نهال هاي تولید شده در استان هاي مختلف کشور به این عامل خسات تزا محرز 
شده است. رقم زیتون زرد بومي ایران است و در اکثر مناطق زیتون کاری ایران کشت می شود. نماتد ریشه گرهی 
گونه M. javanica از لحاظ آستانه خسارت اقتصادي روي رقم زرد زیتون یك نماتد در 10 گرم خاک با نرخ تکثیر 

207/42 نعیین شده است. 

 دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
چون رقم زیتون زرد نسبت به گونه M. javanica بسیار حساس است حتی وجود یك عدد نماتد هم می تواند در 
زمان خیلی کوتاهی باعث ایجاد خسارت اقتصادی و نهایتاً منجر به زوال این رقم شود. بنابراین باید در موقع احداث 
باغات جدید از سالمت نهال و خاک اطمینان کامل حاصل شود. با توجه به حساسیت باالی این رقم استفاده از نهال 

آن در باغ جدید االحداث توصیه نمی شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
وقتی کشاورز آگاهی داشته باشد که حتی یك نماتد هم قادر خواهد بود در فاصله زمانی کوتاهی کاهش خسارت 
چشمگیری را ایجاد کند، حساسیت بیشتری در انتخاب نهال از خود نشان می دهد و با این آگاهی در باغات الوده 

قدیم هم با مدیریت و کنترل می تواند باعث کاهش خسارت شود.
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عکس/ عکس های شاخص از یافته:

        الف-ايجاد گره روی ريشه                                         ب- ريشه سالم )راست( ريشه آلوده )چپ(

ج- نهال سالم )راست( و آلوده )چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل غیر شیمیایی کنه بنه زعفران

یافته منتج از پروژه شماره: 85075-00000-03-100000-042-2     مدت اجراي پروژه: 4 سال و 6 ماه
مجری مسئول: حسن رحیمی                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
زعفران گرانترین محصول کشاورزي است و مانند سایر محصوالت متاثر از یکسري عوامل محدود کننده از جمله 
خسارت آفات خاکزی نظیر کنه )Rhizoglyphus robini Claparede )Acari: Acaridae مي باشد. این کنه به دلیل 
تاثیر  آفات زعفران می باشد.  از مهم ترین  و  باقي مانده  براي مدت مدیدي در خاک مزرعه  رژیم غذایی چند خواری 
استفاده از سموم شیمیایی در کنترل این آفت اثرات سوءی بر محصول و محیط زیست وارد می کند به همین دلیل 

می توان برای کنترل این آفت از روش های غیر شیمیایی استفاده کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مناطقی که امکان تناوب به دلیل عدم زمین مناسب برای کاشت مجدد زعفران وجود ندارد، توصیه می گردد 
در اواسط بهار هم زمان با خواب حقیقی زعفران پیازهای زعفران به صورت خشکه بدون زخمی شدن با ادوات مناسب 
از خاک خارج و در ابتدای تیرماه مزرعه آبیاری شود. سپس بعد از گاورو شدن مزرعه 20 تن کود دامی به و بوسیله 
ادوات مناسب نظیر روتوتیلر با خاک مخلوط گردد. آنگاه به مدت30 روز روی خاک پالستیك شفاف کشیده شود. 

پس از انجام این عملیات در شهریور ماه همان سال و یا در خرداد ماه سال بعد مجدداً زعفران کاشته شود.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته : 
1- سی روز آفتابدهی بهترین اثر را روی جمعیت کنه دارد.

2- بیشترین عملکرد گل و کم ترین جمعیت کنه در 20 تن کود دامی که 30 روز آفتابدهی اعمال شده باشد 
توصیه می گردد. با به کار گیری این روش مزارعی که قابلیت کشت زعفران ندارند، مجدداً قابلیت کشت را دارا خواهند 

یافت.
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عکس/ عکس های شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : مدیریت  تلفیقي علف هرز بروموس در مزارع گندم 

یافته منتج از پروژه شماره.:  85024-0000-08 -100000-044-2      مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول:منصور سارانی                                                         رتبه علمي: مربی پژوهش

mansoor_sarani@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از  است.  اما  پذیر  امکان  )آپیررس(  با علف کش دومنظوره -سولفوسولفورون  در گندم   کنترل  انتخابي  بروموس 
آنجائیکه  علف کش-هاي این  گروه  در زمره  علف کش هاي    پر خطر از نظر  بروز مقاومت -محسوب  مي شوند  و پس  از 
مدتي  علف هاي  هرز  به  آن  مقاوم  مي گردند و عالوه  بر آن  داراي  اثرات  سوء باقیمانده  در خاک  بوده  و احتمال -خسارت 
به  محصوالت تناوبي  را دارند، ما ناچار به  استفاده  از  تناوب  در -استفاده  علف کش ها  از سایر  گروه ها  هستیم . بدین 
 منظور از تناوب کلزا که  از محصوالت  سازگار  با منطقه  هستند، استفاده  نموده  و در  این محصول  از گراس کش هاي  

اختصاصي استفاده مي کنیم.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در مناطقي که بروموس به عنوان علف هرز مهم گندم مطرح است گندم را در تناوب با کلزا کشت می نمایند. در 
کلزا بروموس را با استفاده از گراس کش گاالنت سوپر )هالوکسي فوپ- آر متیل استر( به مقدار 600 سي سي در 
هکتار در زمان 3-4 برگي بروموس و در گندم با استفاده از علف کش آپیروس)سولفوسولفورون( به مقدار 26/6 گرم 
در هکتار به همراه یك لیتر سیتوگیت در ابتداي پنجه زني گندم به میزان یك پاشش کنترل می نمایند. سموم ذکر 

شده دارای تایید از سازمان حفظ نباتات می باشد.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته : 
  استفاده از تناوب کلزا با گندم عالوه بر اینکه به دلیل باال بودن توان رقابتی کلزا در مقایسه با بروموس باعث 
کنترل مؤثر این علف هرز می شود، به جهت استفاده از علف کش هالوکسی فوپ آر متیل استر )گاالنت سوپر( در کلزا 
تناوب در استفاده از گروه های علف کشی نیز رعایت شده و احتمال بروز مقاومت در بروموس کاهش پیدا می کند. با 
انجام این عملیالت عالوه بر کنترل علف هرز و پاک شدن زمین و تضعیف بانك بذر افزایش عملکرد و درآمد زارعین 

را شاهد خواهیم بود.
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عکس/ عکس های شاخص از یافته:

 اثر آپيروس بر بروموس در گندم                                               اثر گاالنت سوپر بربروموس در كلزا
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل غیرشیمیایی بیماري جاروک لیموترش 

یافته منتج از طرح شماره: 0000-8501-11-100000-100-        مدت اجراي پروژه: 5 سال                          
مجري مسئول: محمد صالحی                                                   رتبه علمي: دانشیارپژوهش

salehi_abarkoohi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
زنجرک Hishimonus phycitis به عنوان ناقل بیماری جاروک لیموترش معرفی می-گردد. لیموترش به دلیل 
تولید محصول زیاد، قیمت نسبتا باال، سازگار بودن با آب و هوا و خاک های جنوبی، بازار مصرف و سرانه اشتغالی که 

در یك هکتار ایجاد می کند با هیچکدام از محصوالت کشاورزی متداول در مناطق جنوبی قابل مقایسه نیست. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
 تهیه نهال از نهالستان های محلی، یا از مناطق سالم دیگر، استفاده از پایه های مقاوم، پایش درختان مرکبات 
و ردیابی بیماری حداقل دو بار در سال در فصل های تابستان و پاییز بر اساس عالئم ظاهري، امحاء کلیه درختان 
لیموترش آلوده، از بین بردن همزمان کانون های آلوده )باغ های آلوده غیراقتصادی( که منبع عامل بیماری و زنجرک 
می باشند، در باغ های آلوده ای که از نظر باغدار نگهداری آن ها مقرون به صرفه است، جاروک ها باید حذف شوند.ک 
کلیه درختان و علف هاي هرز هر باغ دو بار در سال )در زمان اوج جمعیت زنجرک ناقل( با حشره کش هاي مجاز و 

مناسب به منظور مبارزه با حشره ناقل بیماري سم پاشي شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه
با بکارگیري این دستورالعمل مي توان صنعت لیموترش را در استان هاي سیستان-بلوچستان، هرمزگان و کرمان 
احیا کرد و از گسترش بیماري در استان هاي لیموخیز دیگر از جمله فارس و از خسارتي معادل دو هزار میلیارد تومان 

جلوگیري بعمل اورد. 
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عکس/ عکس های شاخص از یافته:

از بين رفتن اكثر درختان در يك باغ ليموترش در اثر بيماری جاروك
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : معرفی ناقل بیماری جاروک لیموترش

یافته منتج از پروژه شماره: 85002-8501-11-100000-100- 4            مدت اجراي پروژه: 5 سال                          
مجري مسئول: محمدصالحي                                                             رتبه علمي: دانشیارپژوهش

salehi_abarkoohi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیماري جاروک لیموترش به دلیل سراسري شدن عامل بیماري در گیاه میزبان، قابل درمان نبودن وکشندگي، 
تنهایي  به  لیموترش،  بیماري  اقتصادي ترین  و  مهمترین  عنوان  به  سریع،  همه گیري  پتانسیل  و  زنجرک  با  انتقال 
عامل  درکنترل  مهم  فاکتورهاي  از  یکي  مي باشد.  مرکبات حساس  سایر  و  لیموترش  براي صنعت  تهدیدي جدي 

بیماری جاروک لیموترش، تعیین ناقلین و دامنه میزبانی این آفات می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
زنجرک Hishimonus phycitis به عنوان ناقل بیماری جاروک لیموترش معرفی می گردد. جمعیت زنجرک ناقل 
روی درختان آلوده بیشتر از جمعیت زنجرک ناقل روی درختان سالم است. این امر نشانگر تاثیر جاروک ها در جلب 
و تکثیر حشره ناقل می باشد. در باغ های آلوده ای که نگهداری آن ها مقرون به صرفه است برای جلوگیری از توسعه 

بیماری توصیه می شود جاروک ها حذف شده و علیه ناقل سم پاشی شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیرییافته در عرصه
زنجرک Hishimonus phycitis در طبیعت ناقل بیماري جاروک لیموترش مي باشد. در صورتیکه در باغ هاي 

آلوده زنجرک ناقل کنترل شود از گسترش بیماري جلوگیري مي شود. 

عکس/ عکس های شاخص از یافته:

            زنجرك Hishimonus phycitis ناقل بيماری چاروك ليموترش
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : معرفی رقم مقاوم لیموترش به بیماری جاروک

یافته منتج از پروژه شماره:85001-8501-00- 101200-100-4             مدت اجراي پروژه: 5 سال                          
مجري مسئول: محمدصالحی                                                            رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجریان: محمد مهدی فقیهی، مهدی ازادوار، عبداله زبرجد
salehi_abarkoohi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیماري جاروک لیموترش به تنهایي تهدیدي جدي براي صنعت لیموترش و سایر مرکبات حساس مي باشد. یکی 
از راه های کمك به اقتصاد باغدارانی که باغ های لیموترش آن ها در معرض نابودی است معرفی محصوالت جایگزین 

مناسب در منطقه می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
پرشین الیم بسیاری از خصوصیات لیموترش را داراست و جایگزین مناسبی برای آن در مناطق جنوبی می باشد. 
بعضی از ویژگی های پرشین الیم عبارتند از: مقاومت نسبی به سرما در مقایسه با سایر ارقام الیم، پتانسیل تولید 
و  واسانس مطلوب  زودرسی محصول، عطر  انبارداری خوب،  قابلیت  پرآب،  و  بذر  بدون  نازک  پوست  باال،  محصول 

مناسب جهت صادرات به بازارهای هدف، درختان کم تیغ وسهولت در برداشت محصول.
پرشین الیم یك لیموترش مقاوم به بیماری جاروک مي باشد. باید نهال هاي آن روي پایه هاي مقاومي مانند نارنج 

یا ولکامر تهیه شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
یکی از راه های کمك به اقتصاد باغداران که باغ های لیموترش آن ها در معرض نابودی است جایگزین درختان 

لیموترش با این رقم توصیه شده می باشد.
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عکس/ عکس های شاخص از یافته:

سالم ماندن نهال پرشين اليم علي رغم پيوند جاروك ليموترش )در انتها( روي آن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل شیمیایی کك چغندر قند

یافته منتج از پروژه شماره: 85148-1653-55-3                             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: سیدمهدی محجوب                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

smmahjob@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
چغندرقند یکي از محصوالت مهم استان کرمانشاه مي باشد که هر ساله بیش ازده هزارهکتار از اراضي مرغوب و 
آبي استان به زیرکشت آن مي رود. کك چغندرقند مهمترین آفت این محصول است که تقریبا در تمام مزارع استان 
بعنوان یك آفت کلیدي خسارت سنگیني را در مرحله 2 تا 4 برگی وارد می کند. درصورت کنترل نکردن جمعیت 
این حشره، کشاورز ناگزیر به واکاري و کشت مجدد می باشد، لذا، در اوایل دوره رشد گیاه، در سطوح وسیعي عملیات 
با مصرف  بصورت محلول پاشي  آفت  این  با  مبارزه شیمیایي  در حال حاضر،  آن صورت مي گیرد.  برعلیه  سم پاشي 

سمومي نظیر زولون، اکامت و... انجام مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
یکي از حشره کش هاي جدید و مناسبي که مي تواند جایگزین سموم معمول شود، حشره-کش گاچو )ایمیداکلوپرید( 
است که به روش ضدعفوني بذر 200 گرم برای هر هکتار توصیه می گردد. با توجه به میزان تاثیر و پایداري این سم، 
مي توان بجاي سموم رایج، از سم گاچو برای کنترل این آفت استفاده کرد. زیرا پایداری این سم تا 2 ماه بوده و تا 
آن موقع گیاه چغندر قند فاز رویشی را گذرانده و خسارت به کمترین میزان خود می رسد. این سم برای چغندر قند 
توصیه شده و دارای مجوز از سازمان حفظ نباتات می باشد. در حال حاضر غالب بذور کشت شده همراه پلیت با سم 

گاچو آغشته می گردد.
حفظ  طبیعي  دشمنان  جمعیت  و  شده  منطقه حذف  یك  در  گسترده  سم پاشي هاي  روش،  این  از  استفاده  با 

می گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با استفاده از این حشره کش به مقدار توصیه شده کك چغندرقند به خوبی کنترل می شود و نه تنها آثارخسارت 

بندرت مشاهده مي شود، بلکه وضعیت رشدي بوته ها نیز بسیار بهتر خواهد بود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته

)باال( بدون استفائه از گاچو )پايين( استفاده از گاچو
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان :  دوره زمانی مورد نیاز برای ریشه کنی علف هرز جودره )Hordeum spontaneum( در مزارع دیم

یافته منتج از پروژه شماره: 88050-16-59-2                                    مدت اجراي پروژه: یك سال
مجری مسئول: سیدکریم موسوی                                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

skmousavi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در پی رواج تك کشتی گندم در برخی نواحی کشور، جمعیت علف های  هرز باریك برگی نظیر جودره رو به افزایش 
نهاده است. اکثر علف کش های رایج گندم نیز قادر به کنترل مناسب علف هرز جودره نیستند. این در حالی است که 
اتکای به مدیریت زراعی می تواند چاره ساز مدیریت پایدار این علف هرز سمج باشد. پایین بودن سطح خفتگی بذر و 
طول عمر کم بذر در خاک گویای امکان مدیریت کاماًل موفقیت آمیز این علف هرز حتی در مزارع با سطح آلودگی 
بسیار باالست. با رعایت تناوب زاعی مناسب با وارد کردن کشت حبوباتی از قبیل نخود و عدس یا رعایت دوره آیش 
و بهره گیری از باریك برگ کش های مناسبی نظیر کلتودیم می توان سطح جمیعت علف هرز جودره را به میزان زیادی 

کاهش داد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
 - از کشت مستمر گندم و جو خودداری و نظام تناوب زراعی پایدار مبتنی بر کشت حبوبات جایگزین شود.

 - مزرعه آلوده به علف هرز جودره را به کشت محصوالت پهن برگ نظیر حبوبات )نخود و عدس( یا آیش اختصاص 
دهید.

- توجه شود که علف هرز جودره در دوره طوالنی از سال از اوایل پاییز با وقوع اولین بارندگی ها تا اواسط فصل 
بهار مصادف با آخرین بارندگی ها جوانه زده و سبز می شود. البته عمده رویش جودره در اوایل پاییز اتفاق می افتد.

- از عملیات خاک ورزی که سبب زیر خاک بردن بذور علف هرز جودره می شود، خودداری شود. با وقوع اولین 
بارش های پاییزی بخش اعظم بذور علف هرز جودره سبز می شوند که بدین ترتیب فرصت مناسبی برای کنترل آنها 

فراهم می شود.
- در اوایل فصل بهار پیش از گلدهی نخود، زمانی که علف های هرز باریك برگ در مرحله پنجه زنی هستند، با 

کاربرد علف کش کلتودیم به مقدار یك لیتر در هکتار علف های هرز باریك برگ رویش یافته را کنترل نمایید.
- به هنگام برداشت نخود نیز توجه شود تا تك بوته های احتمالی جودره در سطح مزرعه در حین عملیات برداشت 
وجین شوند. بدین ترتیب به سهولت در یك سال از ریزش بذر جدید علف هرز جودره در سطح مزرعه جلوگیری به 

عمل می آید.
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- در اوخر فصل بهار ضمن پایش مزرعه، متناسب با تراکم بوته جودره باقی مانده یا جدیداً رویش یافته، راهکار 
کنترلی مناسب به کار گرفته شود )وجین تك بوته ها و در صورت سطح باالی آلودگی کنترل شیمیایی با استفاده از 

باریك برگ کش ها توصیه می شود(.
- برای کشت گندم در سال بعد از کشت بذور بوجاری نشده به دلیل احتمال آلوده بودن به بذر علف هرز خودداری شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
بسیاری از مزارع گندم به خصوص در مناطق دیم زاگرس به دلیل سطح باالی آلودگی علف هرز جودره دچار 
کاهش عملکرد شدید هستند و سال به سال مساله حادتر می شود. با به کارگیری این توصیه های زراعی پایدار، معضل 

اساسی طغیان علف هرز جودره در سطح مزارع گندم کشور کامال قابل مدیریت است.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : معرفی رقم مقاوم سانته به ویروس برگ قاشقی سیب زمینی 

یافته منتج از پروژه شماره: 85087 –0000–11–100000–062          مدت اجراي پروژه: 2 سال و6 ماه
مجری مسئول: جعفر نیکان                                                           رتبه علمي: استادیارپژوهش

jnikan@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ویروس برگ قاشقی سیب زمینی یکی از مهمترین و گسترده ترین ویروس های سیب زمینی است که در اکثر 
مناطق کشت و کار این محصول وجود دارد. آلودگی به این ویروس باعث کاهش کمیت و کیفیت )بازار پسندی( 
محصول سیب زمینی می گردد. خسارت ناشی از آلودگی به این ویروس را ساالنه 20 میلیون تن در دنیا ذکر کرده اند. 
همانند دیگر ویروس های بیماري زای گیاهی موثر ترین روش مبارزه با این بیماری نیزاستفاده از ارقام مقاوم مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
با  این پروژه 6/6 درصد بود که در مقایسه  به ویروس برگ قاشقی سیب زمینی در  میزان آلودگی رقم سانته 
سایر ارقام مورد بررسی جزو ارقام مقاوم گروه بندی شد. مطابق کاتالوگ ارقام، رقم سانته در برابر سایر ویروس های 
مهم و هم چنین برخی عوامل بیماری زا مانند نماتد سیستی سیب زمینی نیز نسبتا مقاوم می باشد. از طرفی این رقم 
دارای خصوصیات زراعی مطلوب از جمله پتانسیل عملکرد باال نیز می باشد. نکته مهم در مورد این رقم این است که 
رقم سانته نسبت به تنش های محیطی مانند تنش تغذیه ای متحمل است و از این نظر کاندیدای خوبی برای تولید 
محصوالت سالم و ارگانیك می باشد. بنابر این مالحظات پیشنهاد می گردد هر جا که امکان دارد بخصوص در مناطقی 
که دارای سابقه آلودگی شدید به ویروس برگ قاشقی هستند یا زمانی که هدف تولید محصول ارگانیك باشد از این 

رقم استفاد گردد.   

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با توجه به اینکه کاهش عملکرد در اثر آلودگی به ویروس برگ قاشقی سیب زمینی در ارقام حساس تا 65 درصد 

نیز می رسد، کاشت این رقم می تواند به میزان قابل توجهی از کاهش محصول جلوگیری نماید. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل1. تصاوير بوته، غده، جوانه و گل سيب زمينی رقم سانته 

شكل2. عاليم آلودگی سال اول به ويروس برگ قاشقی سيب زمينی ناشی از مايه كوبی ويروس توسط شته ناقل
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : کنترل بیولوژیك پروانه کرم ساقه خوار برنج 

یافته منتج از پروژه شماره: 86147-16-16-2                           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:همت دادپور مغانلو                                            رتبه علمي: محقق

dadpour@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
و  ایفا کرده  برنج نقش مهمی  نواری  تریکوگراما در کنترل جمعیت کرم ساقه خوار  زنبورهای  اخیر  در دو دهه 
رهاسازی های انجام گرفته، نتایج مختلفی را در برداشته است. در حال حاضر جهت تکثیر زنبور تریکوگراما عمدتاً از 
تخم بید غالت استفاده مي گردد و پرورش پیاپي زنبور روي میزبان واسط باعث سازگاري آنها به شرایط آزمایشگاهي 

و حتي میزبان آزمایشگاهي مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
باتوجه به فعالیت گسترده شکارگران، بایستی بر این نکته دقت داشت که خروج زنبور در همان ساعات اولیه 
رهاسازی اتفاق بیفتد تا از معرض حمله شکارگران عمومی تخم در امان باشد. در صورت ضرورت کنترل شیمیایی، 
کاربرد  بین  مناسب  زمانی  فاصله  رعایت  استفاده شود.  ساقه خوار  کرم  علیه  میکروبی  و  انتخابی  از حشره کش های 

آفت کش ها و رهاسازی زنبور رعایت شود.
- رهاسازی زنبور تریکوگراما در مزارع برنج یك گرم )100 تریکوکارت در هر هکتار و در یك نوبت( برای نسل 

اول و برای نسل دوم، در دو نوبت یك گرمی توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
استفاده از زنبور توصیه شده باعث صرفه جویی در زمان، افزایش پارازیتیسم تخم آفات، کنترل بهتر آفات، حفظ 
افزایش حفاظت زنبورهای تریکوگراما، کاهش  بیولوژیك و  نهاده های  محیط زیست، صرفه جویی بیشتر در هزینه 

کاربرد سموم شیمیایی، کمك به تولید محصول عاری از سم می کند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مزرعه برنج رهاسازی شده توسط زنبور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان :کنترل شیمیایی بیماري زنگ زرد گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: 86154- 16- 16-0                  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: همایون کاظمي                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: ساسان رجایي و محمدعلی آقاجانی نسب
  khomkaza@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیماری های گیاهی از جمله عوامل محدود کننده تولید در بسیاری از مناطق گندم خیز کشور می باشند. زنگ ها 
از مهم ترین بیماری های گندم در بسیاری از مناطق دنیا و از جمله ایران محسوب می شوند. بطور کلی در کشور ما 
زنگ زرد از اهمیت بیشتری نسبت به زنگ های سیاه و قهوه ای برخوردار است و در سال هایی که شرایط محیطی 
برای بروز بیماری مناسب باشد، سبب خسارت قابل توجهی روی ارقام حساس گندم می شود. عامل بیماری زنگ زرد 
گندم قارچی بنام Puccinia striiformis  f.sp. tritici می باشد. در مدیریت این بیماری استفاده از ارقام مقاوم و 

قارچکش های مناسب بیشترین اهمیت را دارند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
مي توان قارچکش هاي آمیستار اکسترا 28 درصد SC به میزان 0/75 لیتر در هکتار و فالکن 46 درصد EC  به 
میزان 0/6 لیتر در هکتار را در مرحله برگ پرچم )با بروز و مشاهده اولین عالیم بیماري( علیه بیماري زنگ زرد گندم، 
در یك نوبت سم پاشی توصیه کرد. این دو قارچکش در هیات نظارت بر سموم سازمان حفظ نباتات به ثبت رسیده 

است. سمپاش مورد استفاده از نوع شارژي با نازل قابل تنظیم و فشار پاشش 4 بار مي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
استفاده از این قارچکش های توصیه شده موجب کنترل مناسب بیماري و افزایش عملکرد محصول گندم تا 24/6 
درصد می شود. این میزان از افزایش عملکرد در کانون هاي آلوده به بیماري، مي تواند در تولید گندم کشور بسیار مهم 

و قابل توجه باشد.   
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

عاليم بيماري زنگ زرد گندم در تيمار شاهد           

  مزرعه محل اجراي پروژه كنترل شيميايي زنگ زرد گندم                    
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: استفاده از گیاهان پوششي چندساله در مدیریت علف هـاي هـرز باغـات بمنظور کـاهش مصـرف علف کش ها

یافته منتج از پروژه شماره: 86136-16-04-04                                مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: بتول صمدانی                                                        رتبه علمي: استادیارپژوهش

 bsamedani@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کاشت گیاهان پوششي در بین ردیف درختان، مي تواند جایگزین رشد علف هاي هرز موجود در باغ گردد. گیاهان 
پوششي یکساله مانند چاودار، یك ساله هایي که مجدا تولید بذر مي کنند و گیاهان پوششي دائم براي این منظور 
توصیه شده اند. این پوشش چندساله فواید مهمي دارد: فرسایش خاک را کاهش مي دهد، سطح مناسبي براي ماشین 
آالتي که رفت و آمد مي کنند، ایجاد مي کند، از ایجاد گرد و خاک و نشستن آن روي میوه ها جلوگیري مي کند، عایقي 
بر ضد نفوذ سرما در زمستان ایجاد مي کند، حرکت مواد غذایي کلیدي شامل کلسیم بداخل ناحیه ریشه درخت را 
افزایش مي دهد و ممکن است پناهگاه زمستانه براي حشرات مفید باشد. همچنین مواد آلي خاک در طول زمان را 

افزایش مي دهد که اگر pH خاک مناسب باشد، نیاز براي کود فسفره در طول فصل رشد درخت حذف شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
برای کاشت گیاهان پوششی الزم است که سطح باغ توسط یك شخم کم عمق از بقایای علفهای هرز پاک گردد. 
کاشت گیاهان پوششی در اوایل پاییز انجام می گیرد و نیاز می باشد که کود ازت مورد نیاز این گیاهان به خاک 
اضافه گردد. گیاهان پوششی چندساله بروموس اینرمیس )Bromus inermis( به میزان 60 کیلوگرم بذر در هکتار 
و فستوکا اوینا )Festuca ovina( به میزان30 کیلوگرم بذر در هکتار مناسب کاشت در باغات مناطق سردسیری می 
باشند. این گیاهان پس از کاشت تا مرحله جوانه زنی نیاز به آبیاری دارند. در بهار سرزنی گیاهان پوششی تا ارتفاع 

10 سانتی متر نیاز می باشد. این گیاهان قادر به کنترل علف های هرز زمستانه و تابستانه در باغات هستند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
- کاهش مصرف علف کش ها در باغات و افزودن مواد آلی خاک

- تامین علوفه برای دام
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: خصوصیت آنتي بیوزي چند رقم تجاري کلزا نسبت به شته مومي کلم 

یافته منتج از پروژه شماره: 86104 - 0000- 04- 100000- 033- 2          مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: محمد جعفرلو                                                               رتبه علمي: مربي پژوهش

m.jafarlou@areo.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شته مومي کلم یکي از آفات مهم زراعت کلزا است. این آفت با تغذیه از شیره ي گیاهي اندام-هاي هوایي میزبان 
خود به ویژه گل آذین خسارت قابل توجهي به محصول وارد مي نماید. شته مومي کلم در عین حال قادر است، بعضي 
از عوامل بیماري هاي گیاهي از جمله بیماري هاي ویروسي را در مزرعه انتقال و گسترش دهد. با توجه به اهمیت 
کشت دانه هاي روغني به ویژه کلزا ضروري است، شیوه هاي مناسب کنترل این آفت مورد بررسي قرار گیرد. در بین 
راهکارهاي کنترل عملي آفات، استفاده از ارقام مقاوم به لحاظ ایمن بودن در محیط زیست و مقرون به صرفه بودن 

آن در مقایسه با سایر روش هاي کنترلي از جایگاه متعالي برخوردار است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
خسارت اصلي شته ي مومي کلم در حساس ترین مرحله ي رشدي کلزا یعني مرحله گل دهي اتفاق می افتد و بین 
ارقام متداول کشت کلزا مانند اپرا، زرفام و مدنا و غیره  از نظر تأثیر بر روي ویژگي هاي زیستي شته ي مومي کلم که 
بتواند جمعیت آن را در حد پایین نگه دارد، تفاوتی وجود ندارد. بنابراین واکنش ارقام مختلف کلزا در مقابل این آفت 

یکسان بوده و در انتخاب این ارقام براي کشت  نمی توان تفاوتی قائل شد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه
بین ارقام متداول کشت کلزا از نظر واکنش آنها به شته ي مومي کلم تحت شرایط مزرعه اختالفی وجود ندارد. 
ناتالی  بنابراین برای کنترل این آفت مهم، بهتر است از رقم هاي جدید متحمل نسبت به شته مومي مثل نپتون، 
استفاده کرد. شایان ذکر است این ارقام پس از مطالعات آزمایشگاهی و تایید مقاوم بودن آنها نسبت به این آفت قابل  

استفاده و توصیه می-باشند.  
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

در حال انجام  عمليات صحرايی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل شیمیایي سن مادر در مزارع گندم

یافته منتج از پروژه شماره:  86001-8603-100000-100-0                 مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول:  عزیز شیخی                                                             رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: حسین نوری، روح اله احمدی، علیرضا حق شناس، مهدی مهجوب
ar_haghshenas22@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مهمترین آفت گندم در کشور سن گندم مي باشد و ساالنه خسارت کمي وکیفي قابل توجهي به این محصول 
وارد مي کند. اغلب اوقات مبارزه شیمیایي علیه سن مادر از کارایي خوبي برخودار نیست. الزم است از حشره کش های 
میکروکپسول فنیتروتیون، امولسیون فنیتروتیون، گرانول فنیترتیون، امولسیون دلتامترین و گرانول ری جنت-اي در 

زمان سم پاشي علیه سن مادر استفاده کرد تا بهترین آن مشخص شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
استفاده از فنیتروتیون به میزان 4 کیلو در هکتار، میکروکپسول فنیتروتیون به میزان2 لیتر در هکتار در مرحله 

قبل از ظهور خوشه و در یك نوبت سم پاشی به عنوان بهترین سموم علیه کنترل سن مادر توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
امولسیون  فنیترتیون،  گرانول  فنیتروتیون،  امولسیون  فنیتروتیون،  میکروکپسول  حشره کش های  از  استفاده 
دلتامترین و گرانول ری جنت توصیه شده به علت دوام بیشتر درشرایط مزرعه باعث می شود کنترل خوبی نسبت یه 

این افت داشته باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

سم پاشی در مزرعه الوده به سن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: استفاده از عناصر معدنی برای کنترل بیماري شانکر سیتوسپورایي درختان سیب 

 یافته منتج از پروژه شماره: 86063-0000-101800-036-03               مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: احمد حیدریان                                                          رتبه علمي: مربی پژوهش     

مجری: مسعود تدین نژاد
ahmadheidarian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شانکر سیتوسپورایي درختان سیب ناشی از قارچ Cytospora spp.، یك مشکل جهاني است. عامل بیماري ابتدا 
نرم شدن  باعث  تغییر رنگ،  بر  تنه ها و سرشاخه هاي سیب شده که عالوه   ناحیه پوست شاخه ها،  باعث عفونت در 
پوست در محل های آلودگی می شود. بتدریج لکه-هاي آلوده گسترش یافته، در قسمت وسط لکه ها، پوست خشکیده، 
شکاف  برداشته و به شانکر تبدیل مي شود. اندازه ی شانکرها بر اساس شرایط محیطي، محل آلودگی و وضعیت درخت 
از نظر تغذیه و شادابي، متفاوت مي باشد. در باغ های سیب گلدن دلیشز  شهرستان سمیرم با عالئم بیماری شانکر 
سیتوسپورایی، مشخص  شد کمبود عناصر معدنی پتاسیم و کلسیم و زیاد بودن  نیتروژن می تواند یکی از عوامل بروز 
و توسعه بیماری باشد. به کارگیري برخي ترکیبات قارچ کش براي حفاظت درختان و یا پانسمان زخم هاي هرس با 

چسب هاي حاوي ترکیبات مسی براي کنترل شیمیایي توصیه  می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
استفاده متعادل سه عنصر غذایی کلیدی )سولفات آمونیوم به میزان 700 گرم، سولفات پتاسیم به میزان 500 
گرم یك نوبت قبل از بیدار شدن درختان و 5 نوبت محلول پاشی کلرور کلسیم به میزان 5 در 1000، به فاصله 8 روز 
بعد از تشکیل میوه( همراه با سایر عناصر توصیه  شده توسط موسسه خاک و آب، بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان 

سیب را تا 83/79 درصد کاهش می  دهد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
تغذیه متعادل گیاه یك فرایند اساسی در کشاورزی پایدار است، به همین دلیل کنترل بیماری های گیاهی مقرون 
به صرفه تر و سازگارتر با محیط زیست می باشد. استفاده مطلوب از عناصر غذایی بیماری را به کم ترین سطح قابل قبولی 
کاهش می دهد که کنترل آن با روش های مدیریتی دیگر مانند آفت کش ها، موفق تر و ازنظر اقتصادی توجیه پذیرتر 
است. تغذیه مطلوب یکی از روش های جایگزین کنترل بیماری های گیاهی است که در افزایش عملکرد و کیفیت 

محصول نیز تأثیر بسزایی دارد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

عالئم شانكر سيتوسپورايی درخت سيب
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل زراعی کرم های پیله خوار نخود 

یافته منتج از پروژه شماره: 86152-16-59-2                                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: روشنك قربانی                                                        رتبه علمي: استادیارپژوهش

rghorbani85@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 Heliothis viriplaca, Heliothis peltigera, Helicoverpa armigera کرم های پیله خوار نخود  شامل گونه های
از مهم ترین آفات نخود در کشور هستند و سهم به سزایی در کاهش میزان محصول دارند. اگرچه کاربرد آفت کش ها 
محور کنترل تلفیقی آفات تلقی می شود، اما ویژگی این آفت امکان به کار گیری روش های شیمیایی را برای کنترل آن 
با مشکل مواجه ساخته  است. طیف پایداری ترکیباتی که در مبارزه با کرم های پیله خوار استفاده می شوند، خطراتی را 
متوجه دشمنان طبیعی آفت و محیط زیست می سازد. کنترل زراعی یکی از مؤثرترین و ساده ترین روش های کنترل 

این آفت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
کاشت زود هنگام نخود باعث کاهش جمعیت و خسارت کرم های پیله خوار شده و بیشترین عملکرد را نیز باعث 
می شود. به نظر می رسد هنگامی که تراکم کشت زیاد است امکان جابه جایی الروهای آفت بیشتر و راحت  تر بوده 
و آفت قادر است تعداد بوته های بیشتری را آلوده ساخته و خسارت بیشتری وارد کند و زمانی که تراکم کشت کم 
باشد، تعداد کم بوته در واحد سطح قادر به جبران خسارت ناشی از آفت پیله خوار نیست. بنابراین تراکم حدواسطی 
نیاز است که هم خسارت کمتری از آفت ببیند و هم در صورت تغذیه آفت و وجود خسارت قادر به تحمل بوده و 
عملکرد مطلوبی داشته باشد. لذا توصیه می شود به جای کشت بهاره، در مناطقی که امکان دارد، کشت در اسفندماه 
صورت گیرد. در ضمن تراکم 50 بوته در مترمربع به عنوان تراکمی با کمترین جمعیت و خسارت ناشی از کرم های 

پیله خوار توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
-کنترل مطلوب آفت پیله خوار

-کاهش مصرف سموم شیمیایی
-کاهش هزینه های داشت

-کاهش آلودگی محیط زیست
-افزایش تأثیر بکارگیری روش های کنترل بیولوژیك
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل شیمیایی بیماری سفیدک پودری )سطحی( انگور 

یافته منتج از پروژه شماره: 86108-16-63-04.                          مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: محمد حسن بختیاری                                          رتبه علمي: مربی پژوهش

moha_bakht@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از  ایفا کند. یکی  انگور از درختان بسیار ارزشمندي است که مي تواند نقش مهمي را در اقتصاد کشور  درخت 
مهم ترین عوامل کاهش کمیت و کیفیت محصول انگور، بیماري سفیدک پودری است. در حال حاضر این بیماري در 
تمام مناطق کشت و پرورش انگور دنیا شیوع داشته و در شرایط مناسب آب و هوایی قارچ عامل بیماری، باعث کاهش 
شدید محصول شده و ارزش بازار پسندي و مدت انبارداري آن می کاهد. قارچ عامل بیماری قادر است تمام بافت های 
سبز تاک شامل برگ )هر دو سطح برگ(، دم برگ، خوشه، دم خوشه و سرشاخه ها را مورد حمله قرار داده و آسیب 
جدی وارد کند. مشخص ترین عالمت بیماري روي برگ ها ظاهر مي شود. اگر برگ هاي جوان و در حال رشد آلوده 
شوند، رشد آنها متوقف شده و سطح آنها چروکیده شده و پیچ و تاب مي خورد. هر دو سطح برگ مي تواند در تمام 
مراحل رشد مورد حمله قرار گرفته و آلوده شود. در سطح برگ ها لکه هاي سفید رنگي که بعدا روي آنها را پوشش 

آردي مي پوشاند بوجود مي آید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
سموم قابل توصیه به ترتیب تاثیر و اولویت عبارتند از:
1-پنکونازول )توپاس EW 20 درصد( 0/125 در هزار 

2-تری فلومیزول )تریفمین )WP15 درصد  0/3 در هزار  
الزم به ذکر است که سموم فوق الذکر به ترتیب اولویت بندی فوق و موجود بودن در بازار  و هم چنین با رعایت 
تناوب سالیانه در مصرف انواع سموم مصرفی )برای ممانعت از وقوع احتمالی مقاومت بیمارگر ها به سموم(  توصیه 
می شوند. بهترین زمان سم پاشی، به محض مشاهده اولین نشانه های  بیماری است یعنی حدودا از اواسط اردیبهشت 
ماه لغایت پایان خرداد ماه می تواند متفاوت باشد. تعداد دفعات سم پاشی 3 تا 4 نوبت الزم است که مرحله آخر در 
زمان ترش و شیرین شدن غوره ها است و مرحله ما قبل آخر حدودا 14 روز قبل از آخرین سم-پاشی ضروری است. 
در تکمیل کنترل بیماری، رعایت نمودن هرس منظم و هر ساله، قطع شاخه هاي آلوده و خشکیده و سپس جمع آوري 

و سوزانیدن آن ها در کاهش خسارت بیماری، مفید و موثر است 
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
یا توصیه های ذکر شده، در برنامه کنترل شیمیایی و بکار گیری نکات دستورالعمل فوق الذکر سبب کنترل بیماري 
یا کاهش معنی دار و اقتصادي خسارت بیماري می گردد. رعایت دقیق غلظت سموم مصرفی و هم چنین رعایت تناوب 
در مصرف انواع قارچ کش ها در طی سالیان متوالی باعث می شود تا نتیجه خوب حاصل شود و از سم پاشی های بی رویه 

که آلودگی محیط زیست و هدر رفتن نیرو و سرمایه را به دنبال دارد، اجتناب گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

عالئم سفيدك روی برگ بصورت پوشش گردآلود 

و خسارت شديد بيماری سفيدك پودری روی خوشه های انگور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل غیرشیمیایی مگس میوه ی زیتون با استفاده از تله های زرد و فرومونی

مدت اجراي پروژه: 3 سال  یافته منتج از پروژه شماره: 87042 – 16 – 0-16   
مجری مسئول: رئوف کلیایی                                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان:  محّمد ولی تقّدسی و سعید قناد آموز 
rkolyaee@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
این حشره از آفات مهم وکلیدي زیتون  می باشد که یك میزبانه و چند نسلي بوده و به انواع زیتون اهلي و وحشي 
خسارت وارد می کند. خسارت مگس زیتون شامل )نیش( روی سطح میوه، تغذیه الرو و به جا گذاري فضوالت و در 
نتیجه تخریب گوشت میوه و ریزش میوه می باشد. به این ترتیب میوه آلوده امکان کنسرو شدن را از دست مي دهد. 
همچنین تغذیه الرو باعث تسهیل ورود میکرو-ارگانیسم ها به داخل میوه و در نتیجه ایجاد پوسیدگی و افت کیفیت 
نمی شود،  اعمال  آن  علیه  مناسبی  کنترل  و  گردیده  مستقر  زیتون  مگس  که  از جهان  نقاطی  در  می گردد.  روغن 
خسارتی بالغ بر 80 در صد از بابت کاهش میزان و کیفیت روغن وارد مي شود. به نظر می رسد استفاده از تله هاي زرد 
رنگ عمودي همراه با فرمون جنسي مصنوعي آفت، می تواند یکی از مناسب ترین روش غیرشیمیایی برای مقابله با 

این آفت باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
محل نصب تله های زرد چسبنده همراه با فرمون جنسی  در درجه اول در ارتفاع سه متری و در درجه بعدی در 
ارتفاع دو متری توصیه می شود. در خصوص جهت نصب نیز، جهت های غربی و جنوبی مناسب  تر است و همچنین 
تعداد تله های مورد نیاز، 10-12 عدد در هکتار توصیه می-شود. استفاده از این روش 30-25 درصد کاهش آلودگی 

را در پی دارد. لذا برای آلودگی های متوسط )زیر 40 درصد(، مناسب است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
استفاده از روش توصیه شده می تواند مانعی جهت استفاده از سموم شیمیایی در کنترل این آفت به شمار آید. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تله زرد چسبنده عمودي به همراه فرمون جنسي مصنوعي مگس زيتون
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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 9 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 درصد چریش 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 و یا در تناوب با سایر آفتکش ها استفاده نمود. این کاربرد می تواند با ظهور جمعیت کنه ها انجام شود. چون 
در 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 بکارگیری 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:

مزرعه آلوده به كنه 

سمپاشی مزرعه با كاربرد كنه كش فرموله شده چريش EC 1.28 درصد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان:معرفی حشره کش به منظور حفاظت و حمایت از زنبورهای پارازیتوئید شته ها

یافته منتج از پروژه شماره: 87081-16-16-2                    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: شهرام شاهرخی خانقاه                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش

 shahrokhi@iripp.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شته ها از مهمترین آفات سامانه های کشاورزی هستند که خسارت کمی و کیفی زیادی به محصوالت زراعی و 
باغی وارد می کنند. زنبورهای پارازیتوئید نقش قابل مالحظه ای در کنترل بیولوژیك این گروه از آفات ایفا می کنند. 
این زنبورها به دلیل تخصص میزبانی و قدرت جستجوگری قابل مالحظه، در کشورهای مختلف به طور موفقیت آمیز 
برای کنترل بیولوژیك شته ها مورد استفاده قرار گرفته اند، بنابر این الزم است نسبت به حفاظت و حمایت از آن ها 
اقدام شود. حشره کش ها مهمترین عوامل نابود کننده پارازیتوئیدها به شمار می روند که عالوه بر تلفات حشرات  کامل، 
فعالیت   با  ناسازگار  آفت کش های  از  استفاده  دلیل  به همین  قرار می دهند.  تاثیر  را تحت  آن ها  نابالغ  مراحل  حتی 
عوامل کنترل بیولوژیك، طغیان های پی در پی آفات هدف و ظهور آفات ثانوی را در بیشتر سامانه های کشاورزی 
موجب می شود. حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی اولین استراتژی کنترل بیولوژیك بوده و در این راستا اثر منفی 
حشره کش های توصیه شده برای کنترل شته ها )پریمیکارب، دی متوآت، ایمیداکلوپراید و پی متروزین( روی زنبورهای 
پارازیتوئید بررسی و حشره کش انتخابی و مناسب برای کاهش تلفات این گروه از عوامل کنترل بیولوژیك معرفی 

می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ایمیداکلوپراید  هکتار(،  در  کیلوگرم   0/5 دز  با  درصد   50 وتابل  )پودر  پریمیکارب  حشره کش  چهار  بین  از 
)سوسپانسیون 35 درصد با دز 250 میلی لیتر در هکتار(، دی متوات )امولسیون 50 درصد با دز یك لیتر در هکتار( 
و پی متروزین )پودر وتابل 25 درصد با دز یك کیلوگرم در هکتار( توصیه شده  برای کنترل شیمیایی شته ها، سه 
حشره کش پریمیکارب، ایمیداکلوپراید و دی متوات تمامی حشرات کامل زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae را در 
دز توصیه شده مزرعه ای از بین بردند، ولی پی متروزین انتخابی  عمل کرده و 73 درصد حشرات کامل زنبورها زنده 
ماندند. همچنین پی متروزین هیچ گونه اثر منفی روی مرحله شفیرگی زنبور پارازیتوئید و میزان خروج زنبور از شفیره 
نداشت. لذا توصیه می شود به منظور حفاظت و حمایت از زنبورهای پارازیتوئید، در زمان شروع آلودگی محصول به 

شته از حشره کش پی متروزین )پودر وتابل 25 درصد( به میزان یك کیلوگرم در هکتار استفاده شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
1- حفاظت از زنبورهای پارازیتوئید و جلوگیری از طغیان های پی در پی شته ها

2- تقویت جمعیت زنبورهای پارازیتوئید شته ها و کاهش نیاز به استفاده از کنترل شیمیایی در سال های بعد

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شته های موميايی شده حاوی شفيره زنبور پارازيتوئيد در پشت برگ گياه كلزا         

گلدان های حاوی كلنی زنبورهای پارازيتوييد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: معرفی الین های مقاوم لوبیا به کنه تارتن و بیماری های مهم ویروسی 

یافته منتج از پروژه شماره:87002-8702-16-42-12                         مدت اجراي پروژه:3 سال
مجری مسئول: زریر سعیدی                                                            رتبه علمي:دانشیارپژوهش

zarirsaeidi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در حال حاضر مهمترین عامل محدود کننده کشت لوبیا وجود کنه تارتن دو لکه ای می باشد که در مواقع طغیان 
خسارت آن به 100 درصد مي رسد. سم پاشی های بی رویه علیه آفت نقش مهمي در افزایش هزینه هاي تولید، آلودگي 
محیط زیست، از بین بردن دشمنان طبیعي و همچنین بقایاي غیر مجاز سم بر محصول دارد. بیماري هاي ویروسي 
پس از کنه تارتن دو لکه اي مهمترین مسئله گیاه پزشکي مزارع لوبیا هستند. استفاده از ارقام مقاوم به عنوان مهمترین 

و موثرترین راه کنترل کنه تارتن دو لکه ای و بیماري های ویروسی محسوب مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
الین های L19 و J29 به دلیل تحمل بهترنسبت به کنه تارتن دولکه ای و بیماری های ویروسی از یك طرف و 
داشتن صفات مطلوب زراعی از طرف دیگر به عنوان الین های سازگار و مناسب معرفی می شوند. لذا توصیه می شود 

که مورد تکثیر قرار گرفته و کشت آن ها ترویج گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
استفاده از الین های متحمل ذکر شده در باال، سبب کاهش هزینه هاي تولید، کاهش مصرف سموم و جلوگیری از 

آلودگي محیط زیست، کاهش بقایاي غیر مجاز سم بر محصول و حفظ دشمنان طبیعی می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                                                استفاده ازالين مقاوم لوبيا
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل تلفیقی علف های هرز در ذرت دانه اي 

یافته منتج از پروژه شماره:87064-16-43-2                         مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: مجید عباس پور                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش

 majidabbaspoor2009@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ذرت بعنوان یکي از محصوالت اساسي در بین گیاهان زراعي از جایگاه و اهمیت ویژه اي برخوردار است. با توجه 
به نیاز سالیانه بیش از 3/5 میلیون تن ذرت دانه اي در کشور، واردات آن همه ساله انجام مي شود. کشت ذرت به  
سه روش: کشت یك ردیفه و دو ردیفه بر روي پشته، و کشت در کف فارو انجام مي شود. هر یك از روش هاي کشت 
مذکور براي کشاورزان هر منطقه داراي مزایاي نسبي مي باشد. لیکن هیچ مالک علمي براي اثبات برتري این روش ها 

وجود ندارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
توصیه می شود از علف کش نیکوسولفورون )کروز( به مقدار 1/5 لیتر در هکتار در زمان 3 تا 5 برگی ذرت )2 تا 
4 برگی علف های هرز( و تراکم کاشت ذرت به مقدار 90000 بوته درهکتار استفاده شود. این علفکش مجوز مصرف 
از سازمان حفظ نباتات دارد و برای کنترل علف های هرز در ذرت ثبت شده است. علف های هرز تاج خروس و خرفه 
را به خوبی کنترل می کند ولی در کنترل سلمه ضعیف است که اختالط آن با علف کش برومایسید )به میزان 1 لیتر 
در هکتار( این ضعف را برطرف می کند. سم پاش پشت تراکتوری با نازل شره ای که کالیبراسیون آن به دقت انجام 

شده باشد، برای سم پاشی مناسب است

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
کاربرد بهینه علف کش با استفاده از دز مناسب و تراکم مناسب کاشت می تواند باعث افزایش عملکرد ذرت گردد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تاثير مناسب علف كش نيكوسولفورن
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: معرفی ارقام متحمل گندم نان و دوروم به شته سبز گندم  

یافته منتج از پروژه شماره: 87052-15-15-2                                 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید وحید فرهنگي                                                  رتبه علمي: محقق 

 v.farhangi@areeo.ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
امروزه استفاده از ارقام مقاوم زراعی در برابر آفات یکي از موفق ترین برنامه هاي اجرایي بوده و استفاده از گیاهان 
مقاوم، ضمن کاهش هزینه هاي تولید   ، از لحاظ اکو لوژیکي، از سالم ترین شیوه هاي کنترل آفات محسوب مي گردد. از 
ویژگي هاي دیگر ژنوتیپ های مقاوم بهبود تأثیر سایر راهکار هاي کنترلي اعم از کنترل شیمیایي، بیو لوژیکي و زراعی 
در تلفیق با آنها است. بر این اساس، استفاده از ژنوتیپ های مقاوم در برنامه هاي کنترل تلفیقي آفات )IPM( بهترین 

شیوۀ مدیریتي به شمار می آید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از ارقام مقاوم می تواند مانع خسارات زیاد این آفت به محصول گندم شود. با توجه به کشت ارقام متداول 
زراعی گندم دوروم و نان، می توان با اطمینان گفت، در مورد ژنوتیپ های گندم نان، رقم رصد، حساس ترین و رقم 
آذر2 مقاومترین رقم و نیز رقم چهل دانه، مقاوم  ترین و رقم گردیش حساس ترین ژنوتیپ بین گندم های دوروم مورد 

بررسی نسبت به این شته می باشند.
رقم آذر2 با ویژگي هایی مانند تحمل به تنش هـاي خـشکي، سرما، تحمل به بیماري زنـگ زرد، زودرسـي، مقاومـت 
بـه ورس، پایـداري عملکرد دانه بیشترین سطح زیرکشت گندم های دیم زمستانه را به خود اختصاص داده که بعالوه ارتفاع 

بیشتر این رقـم موجـب تولیـد کـاه زیـاد مي شود و در تغذیه دام به بهره بردار کمك زیادي خواهد کرد.
و  زردک  کشور(گردیش،  دوروم  بـومی  تـوده هـاي  و  ارقـام  دورگ گیري(تالقـی)بـین  انجام  می رسد  نظر  به 
چهل دانـه( بـا ارقـام و الین هاي خارجی که در آن به تیپ رشد(مقاومت به سرما)به عنوان یکی از معیارهاي تالقی 
اهمیـت داده شود، می تواند موجب تولید ارقام و الین هاي جدیدي گردد که با افزایش تنوع ژنتیکی جمعیـت، امکان 
انتخاب ژنوتیپ هاي متحمل به شرایط مناطق سردسیر دیم را فراهم آورد. در راستاي این هدف تالقی سایر ارقام با 
رقم چهل دانه بر خصوصیاتی همچون مقاومت به سرما، ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، مساحت برگ پرچم، وزن 

صد دانه و عملکرد دانه در بوته اثرات افزایشی داشته است.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با توجه به کشت ارقام مقاوم توصیه شده نسبت به شته سبز گندم در مزارع، می توان تا حدود زیادی از خسارت 
وارده توسط آفت پیشگیری بعمل آورد و به جهت اجتناب از مبارزه به روش شیمیایی یا سایر روش ها، هزینه های 

تولید کاهش یافته و در عین حال محصول سالمتری نیز بدست می آید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شته سبز گندم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کاربرد نازل هاي مناسب براي کاربرد علف کش ها در ذرت

یافته منتج از پروژه شماره:   88094-16-16-7                          مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: احمد حیدری                                                   رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجري: محمد رضا کرمي نژاد
Heidari419@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
روي  بر  است.  مطرح  غالب  روش  عنوان  به  در کشور  هرز  علف هاي  کنترل  براي  علف کش ها  بکارگیري  امروزه 
به لحاط میزان خروجي محلول مصرفي  نازل هاي مختلفي را نصب کرد که هر کدام  سمپاش هاي بومدار مي توان 
و الگوي پاشش و میزان بادبردگي تفاوت هائي دارند. انواع نازل هاي هیدرولبك که بر روي بوم سمپاش هاي پشت 
تراکتوري قابل نصب مي باشند شامل انواع نازل هاي بادبزني )تی جت(، شره اي )Flood jet( و نازل هاي القا کننده 
هوا )Air induction( هستند. با توجه به تفاوت هائي که در ماهیت هر کدام از این نازل ها وجود دارد بکارگیري هر 
کدام از این نازل ها بر روي کنترل علف هاي هرز ذرت، عملکرد محصول و دوز موثر کاربرد علف  کش باید بررسي شود 

تا بتوان بر اساس آن توصیه نهائي را براي کاربران علف کش ها در ذرت ارائه نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
القا کننده  هر چند بکارگیري هر کدام از نازل هاي تي جت 8002، تي جت 11004، شره اي 11004 و نازل 
هوا 11004 تاثیر یکساني در کنترل علف هاي هرز ذرت دارند. ولي نازل شره-اي 11004 به دلیل بادبردگي کمتر 
و پوشش یکنواخت تر قطرات علف کش روي علف هاي هرز مناسبتر است. از این نازل مي توان براي کاربرد علف کش 
ریموسولفورون+نیکوسولفورن )اولتیما( با دوز 125 گرم در هکتار براي کنترل علف هاي هرز ذرت در مرحله 3-4 
برگی ذرت استفاده نمود. در صورتیکه مزرعه فقط به علف های هرز پهن برگ آلوده است نیازی به استفاده از این 

علف کش نیست چون این علف کش بیشتر روی باریك برگ ها موثر است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
بکارگیري نازل هاي شره اي مي تواند تا حد زیادي میزان بادبردگي علف کش را در زمان سم-پاشي کاهش دهد و 
پوشش یکنواختي از قطرات سم روي علف هاي هرز ایجاد کند که نتیجه آن کنترل مناسبتر علف هاي هرز است. در 
این نازل به دلیل ساختار آن امکان گرفتگي نازل نسبت به سایر نازل ها کمتر است لذا امکان کاربرد توام سم و کود 

هاي مایع نیز فراهم است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                  نازل بادبزنی                                       نازل شره ای                                         نازل القا كننده هوا
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل شیمیایی پسیل آسیائي مرکبات

یافته منتج از پروژه شماره:  88003-8802-16-16-014                      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: احمد حیدری                                                             رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجریان: سمیه رنجبر و مجید عسکري
Heidari419@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نیمه  و  گرمسیري  مناطق  در  مرکبات  آفات  مهمترین ترین  از  یکي   Diaphorina citri مرکبات  آسیایي  پسیل 
گرمسیري دنیاست و در سال های اخیر بعنوان یکي از مهم ترین معضالت باغات مرکبات در جنوب کشور مطرح است. 
پسیل مرکبات با مکیدن از شیره گیاهی و تزریق بزاق سمی، باعث بد شکلی در برگ و ساقه می شود. همچنین تغذیه 
آن موجب اختالل در فتوسنتز شده و با ترشح عسلك در شاخه و برگ های مورد تغذیه زمینه را برای رشد و فعالیت 
قارچ های مولد دوده فراهم می کند. عالیم بیماری شامل زرد شدن جوانه ها, ایجاد لکه های زرد و سبز روی برگ ها, 
خشك شدن شاخه های جوان, ریزش بیش از حد میوه ها, کوچك و بد شکل شدن میوه ها, دانه های عقیم سیاه و 
کوچك است. اما اهمیت اصلی این آفت, بدلیل انتقال بیماری خطرناک گرینینگ یا میوه سبز است که توسط باکتری 
Candidatus liberibacter asiaticus ایجاد می شود و می تواند طی چند سال درختان آلوده را از بین ببرد. بر این 

اساس کنترل شیمیائي این آفت با توجه به ناقل بودن آن ضرورت پیدا مي کند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای کنترل این حشره مي توان از حشره کش هاي تیامتوکسام )آکتارا WG 25 درصد( با غلظت 0/4 در هزار، 
ایمیداکلوپراید )کونفیدور SC 350( با غلظت 0/4 در هزار و تیامتوکسام )مموري SC 24 درصد( با غلظت 0/4 در 
هزار استفاده کرد. کاربرد این حشره کش ها با طغیانی شدن آفت قابلیت کاربرد دارد، ولی تاکید می شود در زمان 

گل از سمپاشی خودداری شود و در سال فقط یکبار از این نوع سموم )گروه نئونیکوتینوئید( استفاده شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
این حشره داراي زادآوري باال و همچنین تعداد نسل زیاد است. بنابراین با توجه به قدرت انتقال بیماري گرینیگ 
توسط این آفت مي توان با بکارگیري این حشره کش هاي توصیه شده ضمن کاهش خسارت مستقیم آفت از انتقال 

بیماري گرینیگ نیز جلوگیري نمود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

پوره و ترشحات مومی پسيل مركبات

سمپاشی درختان مركبات
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: عوامل موثر بر کاهش خسارت چکاوک ها در مزارع کلزا

یافته منتج از پروژه شماره: 88119-16-16-0                         مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: ابوالقاسم خالقي زاده                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: مسعود تقی زاده، سلیمان خرمالی 
akhaleghizadeh@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پرندگان بخصوص چکاوک ها در زمان رویش بوته هاي کلزا )پاییز و زمستان( در مراحل دو برگي تا پنجه زني گیاه 
و تا قبل از مرحله ساقه زني خسارت زا هستند. چکاوک آسماني )Alauda arvensis( مهم ترین پرنده خسارت زا به 
بوته هاي کلزا مي باشد به طوري که اگر پرندگان به صورت دسته جمعي در نقطه اي تجمع و تغذیه کنند، باعث خسارت 
لکه اي در سطح مزرعه مي-گردند که نیاز به کنترل خسارت پرندگان مي باشد. تعیین الگوهاي استفاده گونه خسارت زا 

در سطح مزرعه مي تواند به پیشگیري از خسارت بیانجامد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
باالترین میزان خسارت در استان گلستان می باشد )2/4±52/8 درصد(. میزان خسارت مربوط به چکاوک آسماني 
بیشتر از خسارت چکاوک کاکلي بود. در تراکم، ارتفاع و تاج بوته هاي کلزا خسارت بیشتري مشاهده شد. در زمین هاي 
بزرگتر نیز به علت حضور جمعیت بیشتر پرندگان خسارت آنها بیشتر بود. در مزارع کنار جاده به علت رفت و آمد 
انسان ها خسارت پرندگان کمتر بود. بر اساس نتایج به دست آمده، توصیه هاي زیر پیشنهاد مي شود: کاشت کلزا با 
تراکم بذر بیشتر )تا 100 بوته در متر مربع( در مناطق داراي خسارت پرندگان، کاشت زودتر کلزا در ابتداي پاییز 
و قبل از مهاجرت چکاوک هاي آسماني، تاخیر وجین علف هاي پهن برگ بعد از رشد برگ هاي بوته هاي کلزا، کاشت 

مزارع گندم و کلزا در کنار هم، و کاشت کلزا در زمین هاي کنار جاده ها.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با رعایت موارد باال، میزان خسارت پرندگان کمتر شده، در میزان مصرف مواد فیزیکي و شیمیایي براي دورکردن 
پرندگان خسارت زا صرفه جویي خواهد شد. همچنین از مجبور شدن کشاورزان به شخم زدن زمین هاي خسارت دیده 

و کاشت محصول دیگر با تاخیر جلوگیري خواهد شد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

عاليم خسارت پرندگان به بوته هاي كلزا.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: علف هاي هرز پهن برگ مقاوم به علف کش در مزارع گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: 8803-90001-16-16-014               مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجري مسئول: اسکندر زند                                                      رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: شهرام نوروززاده، آذر ماکنالي، ناصر باقراني، پیمان ثابتي و محمد رضا جمالي
eszand@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گندم به عنوان محصولی استراتژیك، یکي از منابع انرژي و پروتئین در تغذیه انسان است. در تولید این محصول 
با ایجاد خسارت 23 درصدي از اهمیت خاصي برخوردارند. مبارزه شیمیایي براي مهار علف هاي هرز  علف هاي هرز 
مزارع گندم سابقه طوالني داشته و مقاومت علف هاي هرز به علف کش ها از پیامدهاي کاربرد متوالي علف کش ها است 
که در طي ده سال اخیر به یك چالش جدي تبدیل شده است. با توجه به سابقه مصرف پهن برگ کش هایي مثل 
توفوردي و گرانستار،  در سال های اخیر گزارش هایی از نارضایتی کشاورزان گندم کار در برخي از استان هاي کشور 
از کارایي این علف کش ها به گوش  می رسد. لذا پی جویي علف هاي هرز بهن برگ مقاوم به علف کش از نظر وضعیت 

مقاومت و توصیه های مدیریتی ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
علف کش  به  بررسی  مورد  کاذب  خردل  و  وحشی  خردل  مختلف  توده های  درصد   70 در  مقاومت  دلیل  به 
می شود  توصیه  همچنین  شود.  محدود  معضل  این  درگیر  مناطق  در  بایستی  علف کش  این  از  استفاده  گرانستار، 
بر  این که  به  با توجه  استفاده شود.  این علف-های هرز  برای مدیریت  با نحوه عمل متفاوت  از سایر علف کش های 
اساس بررسی ها، هیچ یك از توده های خردل وحشی و خردل کاذب از استان های فارس، خوزستان و گلستان به 
علف کش توفوردی مقاوم نبودند، این علف کش همچنان می تواند به عنوان یکی از گزینه های شیمیایی برای کنترل 

علف های هرز پهن برگ گندم در این مناطق مطرح باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با آگاهی از وضعیت علف های هرز پهن برگ مقاوم در مناطق مختلف می توان نسبت به ارائه راهکارهای مدیریتی 
از علف کش های  استفاده  را در خصوص  توصیه های مناسب  اطالعات می توان  این  بکارگیری  با  اقدام کرد.  مناسب 

تناوبی موثر بر توده های پهن برگ مقاوم و یا استفاده از روش های دیگر، بکار گرفت.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: استفاده از باکتری هم زیست در جمعیت های ماده زای زنبور 

یافته منتج از پروژه شماره:  88124-16-16-7                    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول:  شهرام فرخي                                            رتبه علمي:  استادیار پژوهش

مجریان: جالل شیرازي و همت دادپور مغانلو
 shahram.farrokhi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
زنبور تریکوگراما از آن دسته عوامل کنترل بیولوژیك است که در جهان توجه زیادی را به خود معطوف داشته 
همچون  مهمي  آفات  کنترل  براي  شده  شناخته  بیولوژیك  عامل  یك  عنوان  به  تریکوگراما  زنبور  ایران  در  است. 
ساقه خوارهاي برنج و ذرت، کرم گلوگاه انار، کرم میوه خوار گوجه فرنگي و پیله خوار نخود در سطح قابل توجهي از 
جمله در 75 هزار هکتار از شالیزارهاي شمال کشور رهاسازي مي شود. با استفاده از عوامل بیولوژیکی در محار و 

کنترل آفت عالوه بر کاهش استفاده از سموم می توان از محصول ارگانیك استفاده کرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از الین تك جنسي آلوده به Wolbachia زنبور T. brassicae به عنوان گونه ي غالب در کشور که تمام 
افراد آن ماده زا هستند، مي تواند عالوه بر کاهش هزینه هاي تولید انبوه، افزایش کارایي کنترل بیولوژیك را در پي 
داشته باشد. با توجه به تأثیر شرایط محیطي )دما و تغذیه با آنتي بیوتیك( بر غلظت باکتري و بالتبع درصد افراد 
آلوده در جمعیت، ضروري است در موقع انتخاب و ایجاد جمعیت خالص زنبور مادري، ابتدا به شیوه ي تك ماده کردن 
زنبورهاي باکره )Isofemale( نوع بکرزایي و میزان آلودگي باکتریایي زنبورهاي ماده در جمعیت تعیین شود. سپس 
بسته به درصد آلودگي PI-Wolbachia، الزم است به منظور استفاده از مزایای نسبی هر یك از دو حالت نسبت به 

حذف کامل آلودگي زنبورها و یا ایجاد الین خالصي از جمعیت تك جنسي ماده زا اقدام نمود )شکل 1(. 
نحوه ي تعیین نوع بکرزایي زنبورها به روش Isofemale: پس از جمع آوري دسته هاي تخم پارازیته و قرار دادن آنها 
در لوله هاي شیشه اي جداگانه، هر یك از سوش ها در شرایط C°2±23، رطوبت نسبی 10±60 درصد و طول دوره ی 
روشنایی 16 و تاریکی 8 ساعت، یك نسل روی تخم میزبان واسط )بید غالت Sitotroga cerealella یا پروانه آرد 
Ephestia kuehniella( پرورش داده مي شوند. برای تعیین وضعیت بکرزایی و تولید مثل زنبورها، الزم است تخم های 
پارازیته به  صورت انفرادی و مجزا در لوله  آزمایشي قرار داده شوند. براي این منظور ابتدا تخم هاي سیتوتروگا )که 
به وسیله قلم مو از روي مقوا جدا شده اند( و یا تخم های عقیم شده ي افستیا با استفاده از رطوبت یا بخار آب در سطح 
داخلي لوله هاي آزمایشي )15×100 میلی متر( چسبانده مي شوند. پس از پارازیت شدن آنها توسط جمعیت  هاي مورد 
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نظر و سپري شدن مراحل الروي و شفیرگي در دماي C°1±21، تخم هاي سیاه شده با قلم موي ظریف از سطح شیشه 
جدا شده و هر یك از آنها به صورت انفرادي در لوله هاي آزمایشي کوچك )12×75 میلی متر( قرار داده مي شوند. 
پس از خروج حشرات کامل نسل اول از تخم هاي انفرادي، تخم تازه ی میزبان واسط در اختیار زنبورهای ماده  ي باکره 
)isofemale( گذاشته شده و در نهایت نسبت جنسی نتاج آنها و درصد افراد بکرماده زا در 40 عدد زنبور ماده  از هر 
جمعیت برآورد مي شود. با مشاهده  افراد ماده زا و دوجنسی در یك جمعیت، مي توان نسبت به ایجاد الین های خالص 

و تداوم پرورش آنها در شرایط مناسب و کنترل شده اقدام نمود. 
الف( درصورتیکه ماده زایي ناشي از باکتري Wolbachia در کمتر از 10درصد افراد جمعیت وجود داشت )جمعیت 
mixed(، بهتر است تا جمعیت دوجنسي به عنوان زنبور مادري انتخاب شود. بدین منظور الزم است پس از آنکه 

زنبورها 3-2 نسل متوالي با آب و عسل آغشته به تتراسایکلین )100 میلي گرم در میلي لیتر( تغذیه شدند دو نسل 
دیگر نیز در دماي باالتر از 28 درجه سلسیوس پرورش داده شوند. بدین ترتیب ضمن حذف کامل باکتري ولباخیا 
از معدود افراد آلوده در جمعیت مخلوط )mixed(، از بروز اثرات منفي احتمالي آن نیز در جمعیت مادري پیشگیري 
خواهد شد. در صورت مشاهده آلودگي در بین 35- 10 درصد افراد جمعیت، سایر شاخص ها و ویژگي های زنبورهای 

آن جمعیت می بایست به عنوان معیار تصمیم گیری در نظر گرفته شود.
ب( چنانچه ماده زایي در بیش از 35درصد جمعیت وجود داشت و در نظر باشد زنبور مادري از الین ماده زاي 
از  بهره مندي  منظور  به  شود،  انتخاب   )fixed )جمعیت  آلوده اند  هم زیست  باکتري  به  آن  افراد  تمام  که  خالصي 
مزیت هاي فني و اقتصادي آن الزم است تکثیر جمعیت اولیه زنبور را زودتر از زمان معمول )اواخر پائیز( در دماي 
23-20 درجه انسکتاریوم آغاز نموده و تا پیش از رهاسازي در مزرعه ادامه داد. براي انطباق بیشتر زنبور با شرایط 
محیطي مزرعه، دو نسل آخر زنبور تا قبل از رهاسازي در دماي باالتر )25 الی 28 درجه سلسیوس( پرورش داده 
اتالف تخم  انسکتاریوم در زمستان و همچنین  براي گرم کردن  نیاز به صرف هزینه  این ترتیب بدون  به  مي شود. 
سیتوتروگا براي تکثیر زنبورهاي نر که در کنترل آفت هیچ گونه نقشي ندارند، صرفه جویي در هزینه هاي تولید تا 

حدود30درصد امکان پذیر خواهد بود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
1. ارائه دانش فني نحوه ي خالص سازي، تکثیر و استفاده از جمعیت هاي تك جنسي و دوجنسي عاري از باکتري 

همزیست
2. افزایش راندمان و صرفه جویي در هزینه  هاي تولید انسکتاریوم ها به میزان 30درصد به واسطه  حذف زنبور نر 
از چرخه پرورش انبوه، که با توجه به حجم تولید سالیانه تریکوکارت در کشور مبلغ قابل توجهي را تشکیل مي دهد.
3. کاهش هزینه هاي تولید محصول و حفظ ذخایر ژنتیکي و محیط زیست بر اثر حذف یا بهینه شدن مصرف 

سموم شیمیایي. 
4. فراهم نمودن زیرساخت هاي الزم در جهت تأمین اهداف برنامه پنجم توسعه کشور مبني بر پوشش 25 درصد 

از عرصه هاي کشاورزي با شیوه ي مدیریت تلفیقي و کنترل غیرشیمیایي آفات و در نهایت تولید "محصول سالم".
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 

 

 

 
 

 

 

 

هايپارازيتهازطبيعتآوريتخمجمع
 وانتقالآنهابهآزمايشگاه

پرورشزنبوررويميزبانواسط
 Cº2±22بهمدتيكنسلدردماي

زايجمعيتدرصدافرادماده

* Cº1±21دردماي

 %11كمتراز ** %23بيشاز

    

حذفكاملباكتريازجمعيتبااستفادهاز
 تيمارآنتيبيوتيكوپرورشدردمايباال

 

 جنسيايجادالينخالصتك

جنسيوپرورشزنبورايجادالينخالصدو
 درانسكتاريوم منتخب

نسكتاريومجنسيمنتخبدراپرورشزنبورتك
 تردردماينسبيپائين

 

Isofemaleعددزنبورمادهبهروش01*بررسينوعبكرزايي
فتهخواهدشد.هادرنظرگرهاوويژگيدرصدافراد،سايرشاخص11-23درصورتآلودگي**

مراحل ارزيابي ميزان آلودگي زنبورهاي تريكوگراما به
PI-Wolbachia و ايجاد الين هاي تك جنسي يا دوجنسي.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل علف هرز خارشتر با افزودن ماده افزودنی در آب علف کش 

یافته منتج از پروژه شماره: 88052-16-43-2.                               مدت اجراي پروژه: 2سال و 6 ماه
مجری مسئول:محمد بازوبندی                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
آب عمده ترین حامل جهت مصرف علفکش ها است، از سویي آب بیشتر مناطق کشاورزی که از آن برای تهیه 
محلول علفکش ها استفاده می شود شور، سخت و pH آن ها باال است. کیفیت آب مورد استفاده جهت سم پاشی می تواند 
کارآیی علفکش ها را تحت تاثیر قرار دهد. این امر از کارایی علفکش های دارای ماهیت اسیدی ضعیف مانند گالیفوسیت 

می کاهد. لذا استفاده از یك افزودنی که این مشکل را برطرف ساخته یا کاهش دهد، ضروری به نظر می رسد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در مناطقي که آب مورد استفاده جهت سم پاشي علفکش ها از چاه تامین مي شود و سختي آن باال است )امالح 
کلسیم و منیزیوم آن باال است( کارایي علفکش هاي هورموني مانند توفوردي و گالیفوسیت )رانداپ( بسته به میزان 
سختي آب تا حدود 90 درصد کاهش پیدا مي کند. افزودن3 تا 5 کیلوگرم سولفات آمونیوم به ازاي هر 100 لیتر 
آب جهت سم پاشي علفکش هاي هورموني مانند توفوردي و گالیفوسیت )رانداپ( در هر محصول زمانیکه سختي آب 

حامل علفکش باال باشد، توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
افزودن سولفات آمونیوم به میزان توصیه شده بطور محسوسي موجب برطرف شدن این نقیصه مي گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

        استفاده از مواد افزودنی در اب سم پاشی به گياه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: اثر باقی مانده علف کش های ذرت بر گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: 88009-8803-16-43-014                  مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول:محمد حسن هادی زاده                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: اسکندر زند، محمدرضا جمالی، پرویز شریفی زیوه، رضا پورآذر
m.hadizadeh@areeo.ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
علفکش ها باید از نظر باقی مانده خطرساز برای محصول بعدی تناوب مورد آزمون قرارگیرند. یعنی کشت گیاه 
بعدی تناوب، در محل قبلی گیاه سال گذشته پس از برداشت بدون نگرانی از اثر باقی ماندن سم بر روی آن کشت شود. 
مهمترین گیاه در تناوب با ذرت گندم است که به باقی مانده علفکش های اختصاصی ذرت حساسیت نشان می دهد. 
باقی مانده سم نه تنها از نظر کشاورزی بلکه از لحاظ سالمت محیط زیست و جریان آب های زیرزمینی و سطحی نیز 

حایز اهمیت است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از علفکش های سولفونیل اوره و لوماکس در ذرت می تواند بسته به شرایط اقلیمی و خاکی باعث اثرات 
سوء بر گیاه بعدی تناوب شود و ضروری است در مواردی که میزان ماده آلی خاک کم و واکنش شیمیایی خاک به 
سمت قلیایی تمایل دارد از نبود باقی مانده سموم سولفونیل اوره و لوماکس مطمئن شد. باقی مانده علفکش های 
سامسون، اکوئیپ و اولتیما اگر در میزان توصیه شده هر یك در ذرت بکاربرده شده باشد، زیر حد خسارت به گندم 
است. ولی باقی مانده علفکش تیتوس )ریمسولفورون 50 گرم در هکتار در مرحله 6-3 برگی ذرت( می تواند بسته به 

شرایط منطقه باعث خسارت به گندم شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
از علفکش ها در ذرت ضروری است ولی باقی مانده علفکش های لوماکس و تیتوس بسته به  هر چند استفاده 
شرایط می  تواند باعث خسارت به گندم شود. با در نظر گرفتن این موضوع و رعایت نکات ایمنی می توان از خسارت 

جلوگیری کرد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

عاليم سفيد شدن برگ های گندم توسط لوماكس )عكس از آزمايش نيست(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل غیر شیمیایی مگس میوه مدیترانه ای در باغ های میوه با استفاده از تله های جلب کننده

یافته منتج از پروژه شماره: 88089-16-50-2                             مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: حسین پژمان                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

hossein.pezhman@yahooo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نام علمی )Ceratitis capitata )Wiedemann( )Diptera: Tephritidae مخرب ترین  با  مگس میوه مدیترانه ای 
گونه مگس میوه در جهان است. این مگس به بیش از 350 گونه گیاهی شامل انواع درختان میوه هسته دار، دانه دار، 
برخی از گونه های جنگلی و زینتی و همچنین انواع سبزی و صیفی خسارت می زند. به طور کلی، کنترل شیمیایی این 
مگس به دلیل رفتار تخم-گذاری مگس ماده در زیر پوست میوه و تغذیه الروها از درون میوه بسیار مشکل می باشد. 
روش شکار انبوه یکی از متداول ترین روش های کنترل مگس های میوه در دنیا می باشد که ابداع و تولید انواع تله و 
مواد جلب کننده جدید سبب توسعه کاربرد آن در چند دهه اخیر شده است. شکار انبوه به عنوان یکی از مهم ترین 
راهبردها برای کنترل آفت مورد توجه قرار گرفته است. ترکیب مناسب تله و ماده جلب کننده نقش اساسی در موفقیت 
روش شکار انبوه دارد لذا انتخاب بهترین ترکیب از بین انواع تله ها و مواد جلب کننده موجود از ضرورویات می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در انتخاب ترکیب مناسب تله و ماده جلب کننده برای شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای عواملی مانند میزان 
کارایی ترکیب در شکار آفت )مگس میوه مدیترانه ای(، میزان شکار حشرات غیر هدف، نسبت جنس نر به ماده در 
جمعیت شکار شده و هزینه نصب و شارژ دو باره تله ها موثرند. با در نظر گرفتن عوامل فوق به ترتیب، ترکیب هر یك 
از تله های تفری تراپ، مك فیل و جکسون + پارافرمون تری مدلور )یك عدد فرمون( و یا ترکیب هر یك از تله های 
تفری تراپ و مك فیل+ طعمه غذایی بیولور به عنوان بهترین گزینه ها برای شکار انبوه مگس میوه مدیترانه ای در 

باغ های میوه توصیه می شوند. 
بهترین زمان نصب تله ها هم زمان با شروع تغییر رنگ پوست میوه گیاهان میزبان است. بهترین زمان نصب تله ها 

در باغ های با سیستم کشت مخلوط دهه سوم خردادماه و در باغ های یکدست نیمه اول شهریور ماه می باشد. 
زمان تعویض ماده جلب کننده: بهترین زمان تعویض تری مدلور در تله ها هر سه ماه یك بار )البته دوام و شکار 

موثر این جلب کننده تا شش ماه نیز مشاهده شد( و بیولور هر 2 ماه یك بار توصیه می شود.
زمان تعویض کارت چسبنده درون تله ها: در صورت استفاده از کارت های چسبنده به عنوان عامل کشنده مگس های 

جلب شده و محبوس شده درون تله ها، زمان تعویض آنها هر 2-3 هفته یك بار توصیه می شود
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
1- حفظ محیط زیست و حشرات مفید و دشمنان طبیعی

2- کاهش هزینه مبارزه

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

بطری پالستيكی حاوی سراتراپ                    تله تفری تراپ حاوی بيولور 

تله تفری تراپ حاوی مايع سراتراپ                      تله مك فيل حاوی تری مدلور 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: اصالح روش کشت لوبیا برای کنترل بیماري پوسیدگي فوزاریومي ریشه

یافته منتج از پروژه شماره: 88047-1603-61-3                               مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجري مسئول: محمدرضا لك                                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش

 مجری: عادل غدیری           
rezalak2000@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیماري پوسیدگي فوزاریومي ریشه با عامل Fusarium solani یکي از بیماري هاي مهم مزارع لوبیاي مي باشد. 
قارچ عامل بیماري خاکزي و مبارزه با آن مشکل است. استفاده از روش-هاي شیمیایي در کنترل قارچ هاي خاکزي 
تاثیري ندارد. عملیات زراعي در مراحل کاشت، داشت و برداشت بر شدت بیماري هاي پوسیدگي ریشه موثر است. 
اکثر کشاورزان از تاثیر عملیات زراعي بر عوامل بیماري زا در مزارع آگاهي ندارند و تنها راه مبارزه را استفاده از سموم 

شیمیایي مي دانند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در مزارع با سابقه آلودگي به بیماري پوسیدگي فوزاریومي ریشه، کاهش تراکم بوته در متر مربع )بین 30 تا 40 
بوته در متر مربع( و کشت به صورت جوي و پشته با یکبار خاکدهي قبل از گلدهي جهت کاهش خسارت بیماري 

توصیه مي شود.

تایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
انتخاب تراکم مناسب و روش کشت مناسب )ذکر شده( باعت افزایش عملکرد خواهد شد. ضمن اینکه با انجام 

خاکدهي پاي بوته با علف هاي هرز هم مبارزه مي شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

         تيمارهای آزمايشی پروژه بررسي تاثير تراكم و نوع 
      كاشت در شدت بيماري پوسيدگي فوزاريومي ريشه لوبيا
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان:استفاده از مواد شیمیایی برای افزایش مدت انبارداری سیب زمینی 

یافته منتج از پروژه شماره: 88065-1416-63-34                       مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: فرزاد گودرزی                                                       رتبه علمي: مربی پژوهش

مجري: عزیز باقری
 bagherisa78@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ساالنه حدود 30تا 35 درصد از سیب زمینی تولید شده دچار فساد شده و از بین می روند. روش هایي که براي 
جایگزیني با روش هاي شیمیایي پیشنهاد شده است، پرتودهي محصوالت کشاورزي است. پرتودهي به طور قاطع از 
جوانه زني سیب زمیني جلوگیري مي کند. اما این نکته را نیز یادآوري مي نمایند که عکس العمل غده هاي سیب زمیني 
به دزهاي مختلف پرتو و تغییرات کمي و کیفي آنها طي انبارداري بسیار متفاوت است. ضمن آنکه اطالع از حداقل 
دز مورد نیاز براي سالم سازی محصول با اندازه های مختلف، چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ کیفي و عملکردی 

بسیار راهگشا است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
روش پرتودهی، به علت نیاز به دوز باالتر از 0/18 کیلوگرم، روشی نسبتاً مناسب اما غیراقتصادي برای افزایش عمر 
انبارداری سیب زمینی زودرس و کنترل جوانه زنی آن است. با توجه به هزینه اعمال پرتودهی، استفاده از دوز 1/5 
گرم در کیلوگرم کلروپروفام مناسب ترین نتیجه را به دنبال دارد و براي مدت 4 ماه نگهداري، قابلیت برابري و رقابت 

با تیمارهاي پرتودهي را دارا مي باشد. این سم دارای مجوز مصرف از سازمان حفظ نباتات می باشد

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
استفاده از روش توصیه شده فوق الذکر، از جوانه زنی زود هنگام غده های سیب زمینی و باال رفتن ضایعات سیب 
زمینی جلوگیری می کند. این امر خسارت قابل توجهی را به کشاورزان تولید کننده وارد می کند. با استفاده از پرتو 
دهی و کلروپروفام ضمن حفظ کیفیت می توان از فساد این غده ها جلوگیری کرد و از نظر اقتصادی به نفع کشاورز 

بوده و سبب صرفه جویی در آب می شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  

  
  وضعيت جوانه زنی غده هاي تيمارهای شاهد )راست( و 1/5 گرم كلروپروفام )چپ(  

سيب زمينی رقم مارفونا،  پس از چهار ماه نگهداري در انبار غيرفنی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل غیرشیمیایی علف های هرز در مزارع چغندرقند

یافته منتج از پروژه شماره: 88037-16-16-2                                   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: 
هر چند طي دهه هاي اخیر مشکل علف هاي هرز به مقدار زیاد و از طریق کاربرد علف کش ها حل شده است، اما 
امروزه و به دلیل اصرار بیش از حد کشاورزان بر کاربرد علف کشها، مشکالت دیگري همچون شیوع بیماریهای مختلف 
انسانی و دامی، آلودگی های زیست محیطی و ظهور پدیده مقاومت در علف های هرز گریبانگیر بشر شده است. این 
مشکالت در برخي مناطق و در محصوالتي همچون چغندرقند، ذرت، گندم و برنج که بیشترین فروش جهاني علف 
کش ها در آنها به ثبت رسیده است، بیشتر است. این در حالي است که با تغییرات اندکي در مدیریت مزرعه و تلفیق 
آنها با کاربرد علف کش ها ضمن کاهش آلودگي هاي زیست محیطي، بر کارآیي مدیریت علف هاي هرز و پایداري آن 
افزوده خواهد شد. در این ارتباط، شناخت روش هاي غیرشیمیایي مدیریت علف هاي هرز کمك بسیار زیادي به مدیران 

مزرعه خواهد نمود تا بسته به امکانات موجود، روش هاي جایگزین را تعیین و بکار ببندند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 1- در سیستم تك ردیفه، کاشت بذر چغندرقند در مرکز پشته های 50 سانتی متری انجام شود.

2- استفاده از ادوات مکانیکی )کولتیواتور( برای حذف علف های هرز موجود در حد واسط بین ردیف های کاشت 
در مرحله 4 تا 6 برگی چغندرقند.

برای  آام  بتانال پراگرس  به منظور کنترل علف های هرز موجود روی پشته های کاشت، کاربرد علف کش   -3
حذف پهن برگها و گاالنت سوپر برای حذف باریك برگها ضروری است. علف کش های فوق در مرحله 2 تا 4 برگی 

چغندرقند توصیه می شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با تلفیق روش های غیر شیمیایی و شیمیایی، ضمن کنترل بهتر علف های هرز، از آلودگی های زیست محیطی 
کاسته خواهد شد. کاربرد ادوات مکانیکی به همراه مصرف علف کش ها به مقدار بیشتری موجب کاهش جمعیت 

علف های هرز شده و کارآیی روش های مدیریتی را افزایش و از هزینه های تولید می کاهد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: مبارزه با کنه هاي تارتن محصوالت جالیزي کشور

یافته منتج از پروژه های شماره: 89109-16-16-04                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مسعود اربابی                                                       رتبه علمي: استاد پژوهش 
مجریان: محمد سعید امامی، محمد جواد عصاری، مسعود تقی زاده، حسن رحیمی، داوود شیر دل

 marbabi18@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
 ,T. turkestani Ugarov & Nikolski ،و کنه ترکستانی T. cinnabarinus (Boisd.(،کنه تارتن قرمز گلخانه ای
از آفات مهم کشت مزرعه ای خربزه، هندوانه، خیار، بادمجان، گوجه فرنگی، فلفل شیرین و... در ماههاي گرم سال 
می باشند. جابجائی جمعیت کنه های تارتن توسط تارهای تنیده شده و وزش باد؛ آلودگی بسترکشت، علف های هرز 
پهن برگ و تردد انسان در مزرعهصورت می پذیرد. از آنجائیکه صیفی جات منبع غذایی الزم برای تغذیه و خسارت 
حداکثری کنه های تارتن در مدت زمان کوتاهی هستند، لذا کنترل آنها توسط سموم در کوتاه مدت اجتناب ناپذیر 
است. برای بهبود این روش، بکارگیری کنه کش های جدید و ارگانیك در تناوب مصرف و کاهش اثرات سوء آنها 

توصیه می شود. 
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:

- درصورتیکه سابقه آلودگی و مبارزه شیمیایی علیه کنه های تارتن، Tetranychus spp. و دیگر آفات کنه ای 
)کنه حنایی، Aculops lycopersici کنه زرد و پهن، Polyphagotarsonemus latus وجود داشته باشد، در فصل 
زراعی بعدی که همچنان قصد می باشد که کشت صیفی جات  ادامه یابد، الزم است شخم پاییزه )حداقل عمق 10 

سانتی متر( انجام شود.  
- قرار دادن جمعیت زمستان گذران تحت تاثیر سرمای منهای صفر با یخ آب زمستانه و در صورتیکه سرما طوالنی 
باشد، جمعیت قابل مالحظه ای از جمعیت ماده بالغ زمستان گذران تلف شده و کنترل آلودگی موثرتری در فصول 

بهار و تابستان بعد انجام می شود.
- با استفاده از نمونه برداری منظم ازکشت صیفی جات، بخصوص در مزراعی که سابقه آلودگی به کنه دارند و 
میانگین دمای محیط باالی 20 درجه سلسیوس باشد، با مشاهده حداقل 3 الي 5 کنه از جمعیت فعال در سطح 

زیرین 40 درصد نمونه برگ ها که بصورت تصادفی جمع آوری شده اند زمان مبارزه می باشد. 
- الزم است زمان محلولپاشی صبح زود تا قبل از ساعت 9 صبح انجام شود، تا حداکثر تاثیر تماسی کنه کش 
های مورد اشاره )ابرون و بایومایت( بوجود آید. محلولپاشی در ساعات روز و غروب آفتاب، موجب کاهش تاثیر تماسی 

کنه کش ها خواهد شد.
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-استفاده از اداوت سم پاشی با قابلیت محلولپاشی درسطح زیرین برگ و با توجه به اینکه بیشترین فعالیت و 
خسارت کنه های تارتن در ابتدا درسطح زیرین برگ ایجاد می گردد، نقش بسزایی در کنترل و جلوگیری از فعالیت 

مجدد آفات کنه ای و کاهش دفعات وهزینه های مصرف کنه کش ها خواهد داشت.
-از کنه کش ابرون، Oberon 240 SC با ماده موثره اسپیرومیسیفن spiromesifen با حجم مصرفی 500 الی 
600 میلی لیتر/هکتار در شرایط اعالم شده در بند 2 می توان کنترل الزم بر جمعیت کنه های تارتن صیفی جات 

بوجود آورد. 
- در صورتیکه شدت جمعیت کنه های تارتن با میانگین بیش از 10 کنه از مراحل فعال در سطح زیرین بیش 
از 50 درصد نمونه برگها که بصورت تصادفی جمع آوری شده اند، باشد، الزم است با یك نوبت آب پاشی در ساعات 
روز نسبت به کاهش جمعیت مراحل فعال و شرایط مساعد برای تاثیر تماسی کنه کش های مورد نظر ایجاد و سپس 
بعد از 24 الی 48 ساعت و در صبح زود و برای کنترل موثر و بلند مدت از کنه کش ایرون استفاده و تلفات بیش از 

90 درصد بر جمعیت کنه آفت وارد ساخت. 
-بکارگیری غلظت 2 در هزار کنه کش بایومایت براساس شرایط بند 2 با توجه به اینکه دوره کارنس کوتاهی دارد 
از محلولپاشی این کنه کش تا سه روز قبل از برداشت محصول صیفی می توان استفاده کرد. از محلولپاشی اضافه و 
بیش از یکبار پوشش گیاه خودداری تا مانع از اثرات سوء روی جمعیت کنه های شکارگر در بستر خاک مزارع صیفی 

جات گردد. بکارگیری هریك از این دو کنه کش برای یك نوبت در یك فصل زراعی توصیه می گردند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با کنه کش های هگزي  تناوب مصرف  بایومایت در  و  ابرون  توصیه شده کنه کش های  از غلظت هاي  استفاده 
تیازوکس )نیسورون(، اتوکسازول )باروک(، اسپیرودایکلوفن )انویدور( در مزارع آلوده صیفی جات می تواند از بروز 

مقاومت سریع کنه های تارتن به یك نوع کنه کش جلوگیری نماید. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

             
              عكس 1: كنه ماده بالغ تارتن قرمزگلخانه ای                           عكس 2: كنه ماده بالغ تارتن دو نقطه ای

)Tetranychus cinnabarinus(                                             ) Tetranychus urticae (                          
                    در سطح زيرين برگ خيار مزرعه ای                                     در سطح زيرين برگ خيار مزرعه ای
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل شیمیایی کنه های تارتن محصوالت گلخانه ای 

یافته منتج از پروژه شماره: 89107-16-16-04                            مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: مسعود اربابی                                                     رتبه علمي: استاد پژوهش 

مجریان: محمد سعید امامی، پروانه برادران
 marbabi18@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تولید کیفی و کمی محصوالت گلخانه ای آفات کنه ای و حشره ای می-باشند. مبارزه  از مهمترین معضالت 
شیمیایی علیه کنه های تارتن به عنوان موثرترین روش مورد استفاده گلخانه داران است. کنه های تارتن به لحاظ 
دوره نسلی کوتاه )5 الی 7 روز(، دارا بودن نسلهای متعدد، زاد آوری باال، توانایی در تطبیق پذیری با شرایط محیطی 
و میزبان گیاهی، تغذیه از سبزینه برگ و کاهش رشد گیاه، اهمیت اقتصادی ویژه ای دارند. بطوریکه اولین آفات 
مقاوم به بسیاری از سموم در محیط های گلخانه ای ایران و جهان معرفی شده است. از راهکارهای جلوگیری و کاهش 
مقاومت کنه های تارتن استفاده از تناوب مصرف کنه کش از ترکیبات جدید است که باعث کاهش دفعات سم پاشی، 

باقی مانده و هزینه های مصرف خواهد شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از کنه کش فلورامایت 24درصد SC به غلظت های 0/4 و 0/5 در هزار   -1

2- برای حداکثر کارائی کنه کش فلورامایت، الزم است با نمونه برداری تصادفی از قسمت های مختلف هریك از 
سه گیاه میزبان در سطح گلخانه نسبت به جمع آوری حداقل تعداد 100 نمونه برگ از قسمت های مختلف هر یك 
از سه گیاه میزبان اشاره شده، اقدام نمود. در صورتیکه میانگین جمعیت فعال کنه )شامل الرو، نمف و بالغ( کمتر از 
3 کنه در سطح زیرین برگ های توت فرنگی و رز و 5 کنه در سطح زیرین برگ خیار گلخانه ای باشد و 30 درصد 
نمونه برگها حاوی جمعیت فعال کنه باشد، محلولپاشی طی روزهای گرم بهار و تابستان صبح زود تا قبل از ساعت 9 
صبح انجام شود. در فصول پائیز و زمستان نیز در طی ساعات روز می توان اقدام به محلولپاشی غلظت توصیه شده 

کنه کش فلورامایت نمود. 
از 10 کنه در سطح  برداری تصادفی بیش  نمونه  تارتن در  نتایج میانگین جمعیت کنه های  3- در صورتیکه 
زیرین بیش از 70 درصد نمونه برگها مشاهده گردد، آنگاه با آب شویی و دمای بیش از 30درجه سلسیوس نسبت 
به شستشوی جمعیت فعال از سطح زیرین برگ میزبان آلوده اقدام نمود. از غلظت 0/4 و 0/5 در هزار کنه کش 

فلورامایت به ترتیب در گلخانه هایی که سابقه مصرف کم و زیاد کنه کش ها را دارند، استفاده شود.
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 4-استفاده از آب شویی در فواصل 7 روز تا سه نوبت به نحو چشمگیری فعالیت جمعیت کنه های تارتن را کنترل 
می کند. همچنین از اختالط 1/5 در هزار مایع صابون در آب می توان در فاصله دو نوبت آب شویی یا 10 روز بعد 

از محلولپاشی کنه کش استفاده و نیاز به دفعات سم پاشی را کاهش داد. 
5- لحاظ نمودن درجه pH آب و مقدار کمتر از 6/5 درجه برای محلولپاشی کنه کش فلورامایت موجب افزایش 

تلفات کنه تارتن و حالت قلیائی آب باعث کاهش کارائی آن خواهد شد. 
6- از برداشت محصول صیفی جات گلخانه ای تا حداقل 5 روز بعد از محلولپاشی فلورامایت خودداری شود..

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
محلولپاشی کنه کش فلورا مایت در تراکم و درصد آلودگی کم کنه های تارتن، کارائی الزم و کنترل بلندمدتی را 

در مقایسه با دیگر کنه کش ها خواهد داشت و باعث کاهش دفعات سم پاشی و کاهش هزینه می شود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

خسارت زرد و خشك شدن برگ های بوته های خيار همراه با كاهش رشد گياه و ميوه خيار در شرايط گلخانه ای 

 خسارت زرد شدن برگهای كشت رز هيدورپونيك گلخانه ای توسط كنه تارتن دونقطه ای
 Tetranychus urticae در رديف ها و از فاصله نزديك
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل شیمیایی جوندگان 

یافته منتج از پروژه شماره: 89084--16-16-04                                مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: کیانوش جعفری                                                        رتبه علمي: محقق

مجري: سعید سودي
Kianoosh.jafari@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
جوندگان با بیش از 2200 گونه بزرگترین راسته پستانداران هستند. آنان به عنوان مهمترین آفت محصوالت 
کشاورزي در میان مهره داران محسوب مي شوند. هوش، قدرت تطابق و زادآوري باالي جوندگان مبارزه با آنها را تبدیل 
به یکي از معضالت بزرگ کشاورزي در برخي مناطق نموده است. در ایران نیز برخي گونه هاي جوندگان همانند موش 
مغان و موش ورامین به عنوان آفت، هر ساله خساراتي را به مزارع و باغ هاي کشاورزي وارد مي کنند. از رایج ترین 
روش های کنترل جوندگان استفاده از جونده کش های سریع االثر است، همانند فسفر دوزنگ Zn3P2 که اگر چه به 

سرعت اثر می کند، ولی به لحاظ پدیده طعمه گریزی در جوندگان، میزان اثر آن ناگهان دچار کاهش می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
اصول مبارزه با جوندگان به ویژه موشها، استفاده از طعمه )فسفر دوزنگ( به میزان 20 گرم در ورودی النه مرکب 
است. با توجه به نتایج سریع در به کارگیری فسفر دو زنگ، کشاورزان و باغداران تمایل زیادی به استفاده از این 
جونده کش دارند. اما باید توجه داشت که بهتر است بیش از یك بار در یك فصل زراعی از این جونده کش استفاده 
نشود. اگر در ابتدا از این جونده کش استفاده می شود، در یك فاصله یك یا دو هفته از جونده کش های آنتي کوآگوالنت 
برادی فاکوم،  همانند  آنتی کواگوالنت هایي  از  ابتدا  مي توان  یا  و  شود  استفاده  برومودیالون  و  برادی فاکوم  همچون 
دیفاناکوم و برومودیالون که با نام ها و برندهای تجاری مختلف در بازار یافت می شوند استفاده کرد. سپس در یك 
فاصله دو هفته-ای از جونده کش های سریع االثر مثل فسفر دو زنگ استفاده کرد. نکته دیگر استفاده از پیش طعمه 
است که استفاده از این جونده کش را به شرایط پایدارتری می رساند و دوام اثر آنرا افزایش مي دهد. پیش طعمه 
متشکل از همان طعمه است، بدون مواد موثره که باعث جلب بیشتر جونده آفت به جونده کش خواهد شد. این پِیش 
طعمه بهتر است در فاصله سه شب مانده به کار گیری طعمه اصلی همانند طعمه سمی در ورودی های النه جونده 

قرار داده شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
افزایش کارایی جونده کش و جلوگیری از کاهش اثر جونده کش فسفر دو زنگ.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل غیرشیمیایی کرم خراط با استفاده از روش شکار پروانه  هاي نر 

یافته منتج از پروژه شماره: 89005-16-16-014و89003-16-16- 014      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد جواد ارده                                                             رتبه علمي: استادیارپژوهش

مجریان: حسن رحیمی، علی جوینده، هادی زهدی
mjardeh@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کرم خراط که به اسامي پروانه فري و پروانه خراط نیز نامیده مي شود، از جمله آفات خسارت زا در درختان مثمر 
و غیرمثمر می باشد. الرو این پروانه چوبخوار بخصوص به درختان گردو، سیب و در نهالستان ها خسارت زیادی را 
وارد می سازد. کنترل و مبارزه شمیایي با الروهاي این آفت بدلیل فعالیت درون تنه درختان بسیار مشکل است. لذا 
مناسب ترین روش کنترل این آفت مبارزه با حشرات کامل است. در این راستا استفاده از تله هاي فرموني مي تواند در 
جلب هر چه بیشتر حشرات نر این آفت موثر بوده و احتمال جفت گیري و تولید مثل و در نهایت رشد جمعیت آفت 
را کاهش دهد. به عالوه این روش بخاطر تاثیر مستقیم بر روي آفت و عدم تاثیر جانبي آثار سوء زیست محیطي و 

اجتماعي را در پي نخواهد داشت.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- این آفت زمستان ها را به صورت الروهاي سنین مختلف درون تنه و شاخه درختان سپري مي کند. در اواسط 

بهار شفیره تشکیل شده و حدود دو هفته، در اواخر بهار حشرات کامل بتدریج ظاهر مي شوند. 
برای شکار این حشره از تله های چسبنده استفاده می شود. برای این کار مقداری چسب مخصوص شکار حشره 
را روی یك صفحه پالستیکی به ابعاد 22×36 پخش کرده و در کف تله قرار می دهیم. پخش کننده فرمون جنسي 

حشره به کمك یك سیمي نازک از مرکز قاعده کوچك به فاصله یك سانتي متري از کف تله نصب می گردد.
فروموني  بار پخش کننده  ماه یك  و هر  بار سطح چسبنده  تله ها هر دو هفته یك  براي حفظ قدرت شکار   -

جایگزین شود.
-  نصبیك تله در ابتدای فصل در محلي که آلودگي باالتر است انجام می شود که با مشاهده ترشح شیره سیاه 

رنگ از سوراخ هاي حاصل از فعالیت الرو آفت روي تنه درخت گردو قابل تشخیص است. 
- تله ها باید بطور ثابت و با فاصله کافي از تنه درخت )حداقل 1/5 متر( نصب شوند. به عبارت دیگر تله کمترین 

تاثیر را از باد هاي بهاري داشته و مانعي )از جمله برگ ها( براي ورود پروانه ها به درون تله ها وجود نداشته باشد. 
- براي ثبت خروج اولین پروانه ها در مناطق سردسیر )ارتفاع بیش از 1800متر( از اواسط اردبیهشت ماه یك تله 
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در ارتفاع 3 متري از سطح زمین نصب و یك یا دو روز در میان وجود شکار ثبت گردد.
- یك هفته بعد از ثبت اولین شکارها، روش هاي مدیریتي کنترل حشرات بالغ از جمله نصب تله ها در ارتفاع باال 

صورت گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیرییافته در عرصه:
- زمان ظهور و شروع فعالیت حشرات کامل پروانه هاي کرم خراط با کمترین هزینه و با دقت بیشتري انجام 

مي پذیرد. 
- با استفاده از تله  تعداد بیشتري شکار و با تعداد کمتري پخش کننده فروموني امکان پذیر است.

- تله هاي ذوزنقه اي با کارآیي بیشتر و مصرف کمتر فرومون، هزینه هاي کنترل و مدیریت جمعیت آفات را کاهش 
مي دهد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

ابعاد و نحوه نصب سطح چسبنده در تله ذوزنقه اي
                                                                            

              نماي داخلي تله هاي ذوزنقه اي         پروانه هاي شكار شده در تله ها ذوزنقه اي
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: معرفی ارقام مقاوم سیب برای کنترل کرم خراط

یافته منتج از پروژه شماره: 89008 -8903-16-16-014            مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علی حسینی قرالری                                         رتبه علمي: استادیارپژوهش

ahosseinig@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سیب یکی از محصوالت مهم و اقتصادی در ایران بوده و کنترل آفات مربوط به آن اهمیت زیادی دارد. یکي 
از مهمترین آفات چوبخوار در ایران، کرم خراط  )Zeuzera pyrina L. )Lep.: Cossidae، است. این آفت داراي 
میزبان های مهمي نظیر درختان سیب، گالبي، گردو و به می باشد. خسارت آفت در استان-هاي شرقي و مرکزي کشور 
شدید است. فعالیت آفت باعث خشکیدگي سرشاخه ها، کاهش محصول و در نهایت خشکیدگي درختان می شود. 
بنابراین، ارزش خسارت وارده با احتساب هزینه کاشت مجدد و زمان الزم جهت به ثمر نشستن و تولید اقتصادي 
محصول، بسیار زیاد مي باشد. استفاده از ارقام مقاوم و شناسایی مکانیسم های مقاومت در درختان مقاوم نسبت به این 

آفت می تواند در بهینه کردن مدیریت آن و حفظ محیط زیست از اثرات سوء سموم موثر باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- ارقام مقاوم سیب ’Northern spy’، ‘Jonathan’، ‘Prime Gold’ و ‘Red spur cooper’ در باغاتی که کرم 
خراط حالت طغیانی دارد، توصیه می شود. رقم حساس ‘Richared Delicious’ در مکا ن هایی که کرم خراط حالت 

طغیانی دارد، توصیه نمی شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
- کاهش استفاده از سموم شیمیایی

- حفظ محیط زیست
- سادگی روش کنترلی برای کشاورزان
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                             الرو کرم خراط                                        عالیم خسارت کرم خراط روی تنه درخت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: معرفی ارقام مقاوم گردو جهت کنترل کرم خراط

یافته منتج از پروژه شماره: 89007 -8903-16-16-014                  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: علی حسینی قرالری                                               رتبه علمي: استادیارپژوهش

ahosseinig@gmail.co :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کرم  ایران،  در  چوبخوار  آفات  مهمترین  از  یکي  است.  ایران  در  اقتصادی  و  مهم  محصوالت  از  یکی  گردو 
خراط،)Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae، است. این آفت داراي میزبان های مهمي نظیر درختان سیب، گالبي، 
گردو و به می باشد. خسارت آفت در استان هاي شرقي و مرکزي کشور شدید است. فعالیت آفت باعث خشکیدگي 
سرشاخه ها، کاهش محصول و در نهایت خشکیدگي درختان می شود. بنابراین، ارزش خسارت وارده با احتساب هزینه 
کاشت مجدد و زمان الزم جهت به ثمر نشستن و تولید اقتصادي محصول، بسیار زیاد مي باشد. استفاده از ارقام مقاوم 
و شناسایی مکانیسم های مقاومت در درختان مقاوم نسبت به این آفت می تواند در بهینه کردن مدیریت آن و حفظ 

محیط زیست از اثرات سوء سموم موثر باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- رقم مقاوم ‘Z63 با نام "جمال" در باغاتی که کرم خراط حالت طغیانی دارد، توصیه می شود.

- رقم حساس ‘Z30 با نام "دماوند" در مکان هایی که کرم خراط حالت طغیانی دارد، توصیه نمی گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
- کاهش استفاده از سموم شیمیایی

- حفظ محیط زیست
- سادگی روش کنترل برای کشاورزان
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  الرو كرم خراط                    

 عاليم خسارت كرم خراط روی تنه درخت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: تعیین زمان مبارزه با نسل اول کرم ساقه خوار برنج با استفاده از محاسبه روز-درجه 

یافته منتج از پروژة شماره:. 89063-16-16-22        مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 سال
مجری مسئول:جعفر محقق نیشابوری                   رتبه علمي: استاد پژوهش 

 mohaghegh@iripp.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
است  کشور  شمال  در  ویژه  به  و  ایران  در  برنج  آفت  کلیدي ترین   ،Chilo suppressalis برنج،  ساقه خوار  کرم 
به طوری که برنامة کنترل سایر آفات برنج بر اساس این آفت تنظیم می شود. تنظیم برنامة مبارزه با کرم ساقه خوار 
برنج وابسته به اطالع از ظهور پراونه هاست که هر نوع عملیاتی اعم از کنترل زیستی و یا شیمیایی را بهتر می توان 
به انجام رساند. بر این مبنا مدل پیش آگاهي از ظهور پروانه هاي نسل اول کرم ساقه خوار برنج براساس روز-درجه و با 

استفاده از میزان جلب حشرات کامل به تله های فانوسی و داده های هواشناسی تهیه شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مناسب ترین زمان برای آغاز محاسبة مقدار روز-درجه، یازدهم دی ماه )اول ژانویه( و بهترین دمای مبنا، صفر 
درجة سلسیوس است. بر این اساس میزان روز-درجة محاسبه شده براي 10، 25، 50، 75 و 90 درصد ظهور حشرات 
کامل نسل اول کرم ساقه خوار برنج به ترتیب برابر 1360، 1502، 1656، 1811 و 1960 برآورد شد. دمای روزانه از 
نزدیك ترین ایستگاه هواشناسی منطقه دریافت شود. یعنی از اول دی ماه در روزهایی که دما باالی صفر است میزان 
دما با هم به طور روزانه جمع بسته می شود، و قتی که مجموع آن ها به دماهای یادشده رسید درصدهای مذکور از 

جمعیت پروانه های نسل اول ظاهر شده است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
تنظیم زمان ظهور حشرات کامل بدون صرف هزینه هاي پایش طوالني مدت و گسترده

پیش بینی زمان بهینه برای عملیات کنترل آفت.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

پروانه های ماده ) راست( و نر ) وسط( و الرو) چپ( كرم ساقه خوار برنج
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: شیوۀ پرورش دو سن شکارگر دشمن طبیعی آفات برگخوار برنج

یافته منتج از پروژه شماره:. 057-79-11-107 و 89064-16-16-2         مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: جعفر محقق نیشابوری                               رتبه علمي: استاد پژوهش 

 mohaghegh@iripp.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بوم سامانه های  در  به-ترتیب  عمومی  شکارگران  از   Arma custos و   Andrallus spinidens شکارگر  سن های 
زراعی و جنگلی شمال کشور هستند. آفات برگخوار زراعی مانند کرم سبز برگخوار برنج، Naranga aenescens، و 
آفات برگخوار جنگلی مانند برگخوار سفید آمریکایی Hyphantria cunea از مهمترین گروه آفاتی هستند که به ترتیب 
مورد تغذیة سن های فوق در بوم سامانه های زراعی و جنگلی شمال کشور قرار می گیرند. با توجه به این که کنترل این 
آفات و سایر آفات برگخوار درختان به ویژه در عرصه هاي جنگلی و یا عرصه های نزدیك به آن عمدتاً باید بر راهبرد 
مهار زیستی استوار باشد و از ورود آفتکش های شیمیایی در این عرصه ها اجتناب شود، معرفی و یا تقویت دشمنان 
طبیعی موثر این گروه از آفات اهمیت مضاعفي پیدا می کند. سن های شکارگر یادشده از جملة این دشمنان طبیعی 

هستد که به اختصار شیوه پرورش آن ها بیان می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
- قرار دادن شرایط اتاقك پرورش و یا انکوباتور در دماي 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبي 60-70  درصد 

و دوره نوري 16 ساعت روشنایي و 8 ساعت تاریکي.
- قراردادن دستجات تخم سن های شکارگر )تا بیست دسته تخم( در ظرف های پرورش نیم-لیتری همراه پنبة 

مرطوب. سن اول پورگی در همین ظرف ها طی می شود.
 ،Galleria mellonella ،انتقال و نگهداری پوره ها به ظروف یك و نیم لیتری همراه آب و الرو پروانة موم خوار -
)سن دو تا 300 عدد، سن سه تا 200 عدد، سن چهار تا صد عدد، سن پنج تا پنجاه عدد و حشرات کامل تا ده جفت 

نر و ماده(.
- وجود قطعات گیاهی )مانند غالف لوبیاسبز( برای تامین برخی ویتامین ها و نیز کاغذ مچاله-شده برای جلوگیری 

از همخوارگی توصیه می شود.
- این شکارگران در شرایط اتاقك پرورش طی مدت 30 تا 35 روز از تخم یك روزه به حشرۀ کامل تبدیل می شوند. 

حدوداً پنجاه درصد تخم ها به مرحلة حشرۀ کامل می رسند.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
- عدم ورود آفت کش های صنعتی زیان آور به عرصه های حساس طبیعی.

- مهار طوالنی مدت آفات برگخوار در انبوهی معمولی.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تغذيه پوره ها ) راست( و حشره ) چپ( سن شكارگر Andrallus spinidens از شكار

  Arma custos ظرف پرورش ) راست( و حشرات كامل ) چپ( سن شكارگر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل شیمیایی علف هاي هرز مزارع ذرت دانه اي ایران

یافته منتج از پروژه شماره: 89040-16-16-04                             مدت اجراي پروژه: 1 سال و 9 ماه
مجري مسئول: محمدعلي باغستاني                                           رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: اسکندر زند، رضا پورآذر، پیمان ثابتي، ابراهیم ممنوعي و فرخ الدین قزلي
baghestani40@hotmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ذرت از جمله گیاهان زراعي است ک براي مبارزه با علف هاي هرز، وابستگي زیادي به علف-کش ها دارد. تا کنون 
10 علف کش براي مبارزه شیمیایي با علف هاي هرز مزارع ذرت در ایران به ثبت رسیده است که از این تعداد نیز دو 
علف کش بدلیل از رده خارج شدن در بازار وجود ندارند. محدود بودن مکانیزم عمل علف کش هاي توصیه شده براي 
مزارع ذرت و مخاطرات ناشي از مصرف متوالي علف کش هایي که مکانیزم عمل مشابه دارند، از جمله مهمترین دالیل 

براي ثبت علف کش هاي جدید در مزارع ذرت ایران است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کاربرد علف کش فورام سولفورون+یدوسولفورون )مایستر( به میزان 1/5 لیتر در هکتار جهت کنترل علف هاي هرز 

ذرت بخصوص توق و چسبك توصیه مي گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با توجه به تاثیر مناسب علف کش فورام سولفورون+یدوسولفورون )مایستر( بر بسیاری از علف-های  هرز پهن برگ 
و باریك برگ  ذرت استفاده از این علف کش با کنترل مناسب علف های هرز سبب افزایش عملکرد ذرت خواهد شد. 
همچنین این علف کش می تواند در تناوب با سایر علف کش های رایج ذرت در جهت جلوگیری از مقاومت علف های هرز 

به علف کش ها موثر باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل علف هاي هرز در ذرت

یافته منتج از پروژه شماره: 8902--16-16-014                     مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجري مسئول: اسکندر زند                                                  رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: محمدعلي باغستاني، محمدحسن هادیزاده، حسین نجفي، مهدي مین باشي، رضا پورآذر، فرخ الدین 
قزلي، محمدرضا کرمی نژاد، پیمان ثابتي، مجید عباسپور، پرویز شریفي زیوه، مژگان ویسي، دالور بهروزي،  ابراهیم 

ممنوعي،  شهرام نوروززاده، محمد رضا جمالي،  سپیده حاتمي و آژنگ جاهدي ترک
eszand@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
علف هاي هرز براي کسب آب، مواد غذایي و نور با ذرت رقابت نموده و باعث کاهش میزان محصول آن مي شوند. 
در صورتي که در مزارع ذرت این عوامل ناخواسته مدیریت نگردند، میزان خسارت آ ن ها تا 86 درصد مي رسد. با توجه 
به بررسي ها بسیاری از علف کش هاي به ثبت رسیده در مزارع ذرت بدلیل آنکه طیف علف کشي وسیعي را شامل 
نمي شوند، الزم است جهت تکمیل مبارزه شیمیایي و وسیع تر نمودن طیف کنترل علف هاي هرز در مبارزه شیمیایي، 
این علف کش ها در اختالط و یا در تلفیق با روش های  دیگر در مزارع ذرت بکاربرده شوند. لذا بررسی در زمینه تاثیر 
ترکیبات مختلف علف کش ها بر طیف علف های هرز و همچنین تاثیر سایر روش ها به تنهایی یا در تلفیق با علف کش ها 

بر مدیریت علف های هرز ضروری به نظر می-رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1( مخلوط برومایسید ام آ )نیم تا یك لیتر در هکتار(+ اولیتما )125 گرم در هکتار( و همچنین برومایسید ام آ )یك 

لیتر در هکتار( + کروز )یك و نیم لیتردر هکتار( برای مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت توصیه می شود.
2( علف کش جدید لوماکس )مزوتریون+ اس متاالکلر +تربوتیالزین( نیز با توجه به متفاوت بودن از نظر نحوه 
عمل با دز 4/5 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی برای مبارزه با کلیه علف های هرز مزارع ذرت بجر قیاق و برخی 

چند ساله ها قابل توصیه می باشد.
 + هکتار(  در  لیتر   1( نیکوسولفورون  علف کش های  مخلوط  ذرت  والدی  الین های  با  مبارزه شیمیایی  برای   )3
برومایسید )1 لیتر در هکتار( و همچنین لوماکس )مزوتریون+ اس متاالکلر +تربوتیالزین( با دز 2/5 لیتر در هکتار 

قابل توصیه می باشد.
5( کشت دوردیف و افزایش تراکم )15 درصد بیشتر از تراکم توصیه شده( باعث افزایش قدرت رقابت ذرت خواهد 

شد و عملکرد ذرت را افزایش خواهد داد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با آگاهی از کارآیی علف کش ها بر طیف به خصوص علف های هرز می توان نسبت به انتخاب گزینه مناسب شیمیایی 
با روش های غیر  تلفیق  از علف کش ها در  اقدام کرد. همچنین استفاده مناسب  با توجه به وضعیت آلودگی مزرعه 

شیمیایی عالوه بر کاهش خسارت علف های-هرز، سبب کاهش مصرف سموم در مزارع نیز می شود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل علف هاي هرز در ذرت

یافته منتج از پروژه شماره: 8902--16-16-014                     مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجري مسئول: اسکندر زند                                                  رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: محمدعلي باغستاني، محمدحسن هادیزاده، حسین نجفي، مهدي مین باشي، رضا پورآذر، فرخ الدین 
قزلي، محمدرضا کرمی نژاد، پیمان ثابتي، مجید عباسپور، پرویز شریفي زیوه، مژگان ویسي، دالور بهروزي،  ابراهیم 

ممنوعي،  شهرام نوروززاده، محمد رضا جمالي،  سپیده حاتمي و آژنگ جاهدي ترک
eszand@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
علف هاي هرز براي کسب آب، مواد غذایي و نور با ذرت رقابت نموده و باعث کاهش میزان محصول آن مي شوند. 
در صورتي که در مزارع ذرت این عوامل ناخواسته مدیریت نگردند، میزان خسارت آ ن ها تا 86 درصد مي رسد. با توجه 
به بررسي ها بسیاری از علف کش هاي به ثبت رسیده در مزارع ذرت بدلیل آنکه طیف علف کشي وسیعي را شامل 
نمي شوند، الزم است جهت تکمیل مبارزه شیمیایي و وسیع تر نمودن طیف کنترل علف هاي هرز در مبارزه شیمیایي، 
این علف کش ها در اختالط و یا در تلفیق با روش های  دیگر در مزارع ذرت بکاربرده شوند. لذا بررسی در زمینه تاثیر 
ترکیبات مختلف علف کش ها بر طیف علف های هرز و همچنین تاثیر سایر روش ها به تنهایی یا در تلفیق با علف کش ها 

بر مدیریت علف های هرز ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1( مخلوط برومایسید ام آ )نیم تا یك لیتر در هکتار(+ اولیتما )125 گرم در هکتار( و همچنین برومایسید ام آ )یك 

لیتر در هکتار( + کروز )یك و نیم لیتردر هکتار( برای مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت توصیه می شود.
2( علف کش جدید لوماکس )مزوتریون+ اس متاالکلر +تربوتیالزین( نیز با توجه به متفاوت بودن از نظر نحوه 
عمل با دز 4/5 لیتر در هکتار به صورت پس رویشی برای مبارزه با کلیه علف های هرز مزارع ذرت بجر قیاق و برخی 

چند ساله ها قابل توصیه می باشد.
 + هکتار(  در  لیتر   1( نیکوسولفورون  علف کش های  مخلوط  ذرت  والدی  الین های  با  مبارزه شیمیایی  برای   )3
برومایسید )1 لیتر در هکتار( و همچنین لوماکس )مزوتریون+ اس متاالکلر +تربوتیالزین( با دز 2/5 لیتر در هکتار 

قابل توصیه می باشد.
4( کشت دوردیف و افزایش تراکم )15 درصد بیشتر از تراکم توصیه شده( باعث افزایش قدرت رقابت ذرت خواهد 

شد و عملکرد ذرت را افزایش خواهد داد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با آگاهی از کارآیی علف کش ها بر طیف به خصوص علف های هرز می توان نسبت به انتخاب گزینه مناسب شیمیایی 
با روش های غیر  تلفیق  از علف کش ها در  اقدام کرد. همچنین استفاده مناسب  با توجه به وضعیت آلودگی مزرعه 

شیمیایی عالوه بر کاهش خسارت علف های-هرز، سبب کاهش مصرف سموم در مزارع نیز می شود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: مدیریت علف هاي هرز در سورگوم

یافته منتج از پروژه شماره: 8901--16-16-014                          مدت اجراي پروژه: 2 سال و 3 ماه 
مجري مسئول: اسکندر زند                                                        رتبه علمي: استاد پژوهش

مجریان: محمدعلي باغستاني، محمدحسن هادیزاده، اسکندر زند، رضا پورآذر، علیرضا برجسته
eszand@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سطح زیر کشت سورگوم در جهان نزدیك به 40 میلیون هکتار و سطح زیر کشت آن در ایران در سال 1389 
حدود 260000 هزار هکتار بوده است. این گیاه با توجه به خصوصیات مورفولولوژیکي و فیزیولوژیکي منحصر به 
فردي که دارد به عنوان شاخص گیاهان زراعي مقاوم به خشکي معرفي شده است و نسبت به سایر گیاهان زراعي 
در شرایط دشوار آبیاري مقاوم تر بوده و نیاز آبي کمتري دارد. سورگوم از پتانسیل تولید باالیي نیز برخوردار بوده و با 
شرایط آب و هوایي ایران به خصوص مناطق گرم و خشك و معتدل سازگاري خوبي دارد. به دلیل کوچك بودن بذر 
سورگوم، گیاهچه هاي حاصل از جوانه زني بذرها نسبتا ضعیف بوده و توانایي رقابت با علف هاي هرز را ندارد. به همین 

دلیل کنترل علف هاي هرز یکي از اساسي ترین عملیات مدیریت داشت در زراعت سورگوم مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1. کاربرد استوکلر به صورت پیش رویشی )3/5 لیتر در هکتار( به همراه برومایسید ام آ )بروموکسینیل+ام سي پي آ( 

به میزان 1/5 لیتر از ماده تجارتی برای کنترل علف های هرز سورگوم توصیه می شود.
2. علف کش لوماکس به مقدار 3 لیتر در هکتار از ماده تجاری، به صورت پیش و یا پس رویشی نیز برای کنترل 

علف های هرز سورگوم قابل توصیه می باشد.
3. تلفیق روش هایی مانند تراکم کشت، الگوي کشت، زمان کوددهی و کولتیواسیون می توانند به کاهش فشار 
علف های هرز کمك کنند، ولی به تنهایی برای کنترل علف های هرز کافی نبوده و توصیه می شود که از این تیمارها 

همراه با مقادیر کاهش یافته علف کش برای کنترل علف های هرز استفاده شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
محصول  از  توجهی  قایل  بخش  می توان  علف های هرز،  مدیریت  غیرشیمیایی  و  شیمیایی  روش های  بهینه سازی  با 

سورگوم را حفظ نمود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان:کنترل شیمیایی و مکانیکی پیچك در آیش- چغندر قند

یافته منتج از پروژه شماره89028-16-16-2                                    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: فریبا میقانی                                                                رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجری: محمدرضا کرم نژاد
fmaighany@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از میان علف هاي هرز، پیچك از اهمیت ویژه اي برخوردار است. پیچك یکي از ده علف هرز خطرناک دنیا به شمار 
مي آید. ریشه کني پیچك مقدور نیست، زیرا بذور آن در خاک حداقل 30 سال زنده مي مانند. پیچك در سراسر نواحي 
معتدل دنیا دیده مي شود و از طریق جنسي با تولید بذرهاي با عمر طوالني و از راه رویشي با استفاده از سیستم 
ریشه اي گسترده، تولیدمثل مي  کند. پیچك در ایران به عنوان علف هرز مهم مزارع گندم، جو، چغندرقند، پنبه، ذرت، 
دانه هاي-روغني، حبوبات، سبزي و صیفي، زعفران، زیره، علوفه، توتون، توت فرنگي و باغ ها مطرح است. بنابراین، 
مدیریت آن با هدف افزایش عملکرد محصوالت زراعی، پژوهش با ارزشی است. علف کش توصیه شده اي براي کنترل 
این علف هرز چندساله و مشکل ساز )بجز علف کش فلوروکسي پیر در ذرت( در دست نیست. بنابراین معرفي راهکاري 
عملي براي کنترل شیمیایي پیچك در زمان آیش با هدف کاهش خسارت آن در محصوالت زراعي باارزشي مانند 

چغندرقند و سیب زمیني و افزایش عملکرد آنها از اهمیت زیادي برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
آنها  یعني  تقسیط  یافته  لیتر در هکتار و سپس دوز  توفوردي  )2+6(  از گلیفوزیت+  استفاده  توصیه  بهترین   -

گلیفوزیت+ توفوردي  )3+1( لیتر در هکتار و تکرار سمپاشي پس از رشد مجدد پیچك مي باشد. 
- عملکرد چغندرقند در پاسخ به خاک ورزي افزایش بیشتري نشان می دهد.

-گلیفوزیت 6 لیتر در هکتار + سولفات آمونیوم جزء تیمارهاي برتر براي کاهش تراکم پیچك در آیش محسوب 
مي شود. 

-عملکرد چغندرقند  در پاسخ به گلیفوزیت+ توفوردي  )3+1( لیتر در هکتار افزایش بیشتری از خود نشان داد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
کنترل پیچك در زمان آیش منجر به کنترل چشمگیر این علف هرز چندساله و متعاقب آن افزایش عملکرد گیاهان 

زراعی با ارزشی از قبیل چغندرقند خواهد می شود. 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان:کنترل شیمیایی علف هرز در گیاه تریتیکاله

یافته منتج از پروژه شماره:89161-16-43-0                    مدت اجراي پروژه:1 سال و 6 ماه
مجری مسئول: مجید عباس پور                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان:  محمدرضا کرمی نژاد، رضا ولی اهلل پور، پرویز شریفی زیوه
 majidabbaspoor2009@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به دماهای کم در  اقلیمی متفاوت سازگاری دارد. تحمل تریتیکاله نسبت  از شرایط  به دامنه وسیعی  ترتیکاله 
اوایل دوره رشد رویشی بیشتر از گندم است. وضعیت مزارع تریتیکاله دیم با توجه به پدیده خشکسالي مطلوب بوده 
و مزارع داراي تولید خوبي هستند. این محصول در سال هاي خشکسالي جایگزیني مناسب براي جو دیم می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مصرف علف کش های دو منظوره آپیروس )26/6 گرم در هکتار(، آتالنتیس )1/5 لیتر در هکتار(، توتال )40 گرم در 
هکتار(، شوالیه )400 گرم در هکتار(، و پنتر )2 لیتر در هکتار( و باریك برگ کش های آونج )4 لیتر در هکتار(، تاپیك 
)0/8 لیتر در هکتار(، ایلوکسان )2/5 لیتر در هکتار( و پوماسوپر )0/8 لیتر در هکتار( به  منظور کنترل علف های هرز 
باریك برگ تریتیکاله توصیه می شوند. زمان استفاده از این علف کش-ها در اوایل پنجه زنی و در مرحله 3 تا 5 برگی 
علف هرز می باشد. بسته به دسترس بودن علف کش ها و علف های هرز غالب مزرعه )پهن برگ یا باریك برگ( مصرف 
تنها یکی از علف کش های دومنظوره و در صورت وجود تنها علف هرز باریك برگ مصرف تنها یکی از باریك برگ 
کش ها کفایت می کند. ضمن اینکه تناوب در مصرف علفکش ها در سال های متمادی مانع بروز مقاومت علف های هرز 
به علف کش ها می شود. در جمع بندی نتایج تمامی مناطق مورد بررسی، مصرف باریك برگ کش تاپیك 0/8 لیتر 
در هکتار و علف کش دو منظوره آپیروس 26/6 گرم در هکتار بهترین علف کش ها برای کترل علف هرز در تمامی 

مناطق می باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
افزایش  و  با دوز مصرفی تعیین شده می تواند،کنترل مناسبی روی علف های هرز  بهترین علف کش  از  استفاده 

عملکرد محصول تریتیکاله داشته باشد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: مبارزه شیمیایی با علف های هرز سورگوم علوفه ای

یافته منتج از پروژه شماره:89001-8901-16-43-014            مدت اجراي پروژه: یکسال و 6 ماه
مجری مسئول:محمد حسن هادی زاده                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: محمدعلی باغستانی، رضا پورآذر
m.hadizadeh@areeo.ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سورگوم، .Sorghum bicolor L ، یك گیاه زراعی علوفه ای از خانواده غالت، متحمل به کم آبی و با کارایی مصرف 
آب باال است که در حال گسترش سطح زیر کشت در کشور است. با وجود مزایای زیاد این گیاه، تعداد تحقیقات به زراعی 
و به ویژه مدیریت علف های هرز آن درکشور بسیار کم است. با توجه به حساسیت سورگوم به علفکش ها الزم است 
راهکارهای مبارزه شیمیایی با حداقل تاثیر سوء بر عملکرد سورگوم و حداکثر مهار علف های هرز مورد بررسی قرار گیرند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مصرف استوکلر یك نوبت به شکل پیش رویشی )3/5 لیتر در هکتار( و جهت تکمیل مبارزه یك نوبت مصرف پس 
رویشی بروموکسینیل+ام سي پي آ )در مرحله 5-3 برگی به میزان 1/5 لیتر از ماده تجارتی برومایسید ام آ( پیشنهاد می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
شدن بنفش  و  زردی  شکل  به  اثر  نشانگان  بروز  باعث  مواردی  در  پیش رویشی  شکل  به  استوکلر   مصرف 

 گیاهچه های سورگوم می شود. ولی اثرات معموال موقتی است و با پیشرفت فصل و رشد سورگوم رفع خواهد شد. کارایی 
مهار گونه های پیچك صحرایی، قیاق و اویارسالم با تیمار فوق زیاد نیست و الزم است تحقیقات بیشتری انجام شود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                    كنترل مناسب علف های هرز و عاليم بنفش 
                شدن برگ ها كه به مرور در طی فصل رفع خواهد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: مبارزه شیمیایي با علف هاي هرز در ذرت 

یافته منتج از پروژه شماره: 89002-8902-16-43-14       مدت اجراي پروژه:1 سال و 8 ماه
مجری مسئول:محمد حسن هادی زاده                               رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجریان: محمدرضا کرمی نژاد،پرویز شریفی زیوه، محمد حسن هادی زاده، مجید عباسپور      

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تولید بذر ذرت در کشور اهمیت زیادی دارد. علف های هرز خسارت زیادی به محصول ذرت وارد می کند که منجر 
به کاهش عملکرد تولید بذر می شود. مهار علف های هرز ذرت با استفاده از روش-های کنترل شیمیایی نیازمند دقت 

نظر بیشتری است زیرا الین های والدی اساسا از تحمل کمتری برخوردارند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
یا  و  لیتر در هکتار(،  برومایسید )1+1  یا کروز+  لیتر در هکتار،  لوماکس 3/5 -2/5  نوبت علفکش  مصرف یك 
اولتیما 170 گرم در هکتار، همگی به شکل پس رویشی در 5-3 برگی سورگوم، بسته به منطقه کارایی خوبی برای 
مهار علف های هرز دارند. با این حال یك نوبت استفاده از لوماکس 2/5 لیتر در هکتار در مرحله 5-3 برگی برای همه 

مناطق منطقی به نظر می رسد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از علفکش های توصیه شده عالوه بر مهار مناسب علف های هرز می تواند بدون ایجاد خسارت جدی به 
ذرت، منجر به کاهش هزینه  های اقتصادی مهار علف های هرز در مزارع الین های والدی ذرت رقم 704 شود. خسارت 

ظاهری ناشی از مصرف لوماکس موقتی است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                عاليم سفيد شدن برگ ها توسط لوماكس )چپ(
                          كه به مرور در طی فصل رفع خواهد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: معرفی ارقام مقاوم جدید گندم نسبت به شته سبز گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: 89159-16-46-4                              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: یداله خواجه زاده                                                 رتبه علمي: دانشیار پژوهش

khajehzadeh1339@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در سال هاي اخیر در خوزستان شته سبز گندم به عنوان گونه غالب در اسفند ماه، در جمعیت هاي متراکم روي سنبله هاي 
گندم ظاهر و از دانه هاي شیري گندم تغذیه مي کنند. با توجه به حساسیت مزارع گندم به کاربرد سموم و ایجاد مقاومت 
در شته ها، استفاده از روش هاي کنترل سالم مانند ارقام مقاوم جایگاه مهمي در برنامه مدیریت انبوهي آفات دارد با توجه به 

جمعیت آفت در مزرعه حتی االمکان می توان از روش های کنترل غیرشیمیایی برای کاهش جمعیت آفت استفاده کرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
یکی از بهترین روش های کنترل آفت استفاده از ارقام مقاوم است. با توجه به ارقام موجود می توان توصیه کرد در 
نواحی آلوده به این آفت از ارقام مقاوم DH-86-9، کویر و دنا برای جلوگیری از خسارت شدید استفاده نمود و از کاشت 

ارقام حساس مانند بهرنگ، SS-83-3 و دهدشت پرهیز کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
-  کاهش مصارف سموم

-  استفاده بهینه از سم و کاهش اثرات سوءزیست محیطی،

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                    

                                                               شته سبز گندم                                                               كفشدوزك
                                                                                                                                              7 نقطه اي شكارگر             
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: استفاده از مشتقات درخت زیتون تلخ برای کنترل نماتد ریشه گرهی

یافته منتج از پروژه شماره:89033-16-56-2                       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عباس صالحي اردکاني                                  رتبه علمي: دانشیارپژوهش

salahi_abbas@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نماتد هاي مولد گره ریشه، Meloidogyne spp. داراي گستردگي جهاني بوده و ضمن کاهش شدید محصوالت 
کشاورزي، قادرند طیف وسیعي از گیاهان را مورد حمله قرار دهند. که در حال حاضر یکي از اهداف نظام کشاورزي 
در دنیا و خصوصاً ایران، کاهش مصرف آفت کش هاي شیمیایي می باشد. در بین خانواده هاي گیاهي که خاصیت آفت 
 M. azedarach ،و زیتون تلخ .Azadirachta indica L کشي دارند، گیاهان خانواده ملیاسه خصوصاً گیاهان چریش

از اهمیت بسیار زیادي برخوردار هستند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
توصیه می شود با اضافه نمودن 2 گرم پودر خشك بذر زیتون تلخ، به ازاي هر کیلوگرم خاک، یا همچنین عصاره آبي )2 
گرم پودر در 100 میلی لیتر آب در یك کیسه ململی( به نسبت 2 درصد، )از ابتدای رویش تا مرحله برداشت به طوریکه 
پودر داخل کیسه و در مخزن آب وجود داشته باشد( براي کنتر ل نماتد در شرایط گلخانه اي و یا مزرعه استفاده شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
از دیگر مزایاي این روش، سهولت مصرف، کاهش هزینه و کاهش زمان کنترل بیماری است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                    
                          عصاره آبی بذر گياه زيتون تلخ                                             بذر و برگ گياه زيتون تلخ      
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درخت زيتون تلخ

                 ريشه گوجه فرنگی آلوده به نماتد گره ريشه                                     ريشه گوجه فرنگی سالم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل غیرشیمیایی مگس میوه زیتون با استفاده از تله جلب کننده

یافته منتج از پروژه شماره: 89095-16-16-4                        مدت اجراي پروژه: 1 سال و 6 ماه
مجري مسئول: سعید قنادآموز                                                 رتبه علمي: مربی پژوهش

saeidghanad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مگس زیتون، Bactrocera oleae از آفات مهم و اختصاصی زیتون است. الروهای این آفت با تغذیه از گوشت میوه 
و ایجاد سوراخ خروجی مگس در میوه باعث خسارت مستقیم و نفوذ و رشد عوامل قارچی ساپروفیت سبب پوسیدگی 
و لهیدگی میوه می گردد. استفاده از روش تلفیقی با کاربرد کمترین میزان سم و رعایت مسائل بهداشتی و توجه به 

تغذیه و آبیاری باغ می تواند تاثیر بسزایی در کنترل این آفت داشته باشد 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با نصب تله های غذایی مك فیل )حاوی پروتئین  اوایل شهریور  تا  از اواخر مرداد  توصیه می گردد که باغداران 
هیدرولیزات 3 درصد(، و از اوایل شهریور با نصب انواع تله های فرمونی و مگنت ال در قسمت بیرونی و ارتفاع میانی 
اقدام نمایند. به منظور نتیجه گیری بهتر الزم است به ازای هر درخت یك تله زرد چسبنده و در هر  تاج درخت 
هکتار حداقل دو تله فرمونی و 5 الی 10 تله مك فیل نصب گردد. رعایت بهداشت باغ شامل جمع آوری میوه های 
ریخته شده و شخم زمستانه پای درختان و همچنین برداشت زودتر محصول )قبل از آبان ماه( تاثیر زیادي درکنترل 

آفت،کاهش میزان آلودگي و در نتیجه حفاظت از محصول تولیدي خواهد داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
بکار گیری تلفیقی انواع تله ها با نسبت های توصیه شده به دلیل خاصیت هم پوشانی، معایب اختصاصی هر یك 
از تله ها را پوشش می دهد و تله ها نسبت به یکدیگر می توانند حالت هم افزایی ایجاد نمایند، به نحوی که در کاهش 
میزان آلودگی کل باغ تاثیر داشته باشند. روش مناسب برای کنترل و کاهش خسارت مگس زیتون تلفیق روش ها 
از تله های غذایی، تله های زرد چسبنده، تله های  و تله های مختلف به صورت ترکیبی می باشد.که شامل استفاده 

فرمونی، تله های مگنت ال که در باال اشاره شد، می باشد
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                    
                          

تله های غذايی مك فيل، مگنت ال و زرد چسبنده بهمراه فرمون
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل تلفیقی راب

یافته منتج از پروژه شماره: 89018-16-58-2                    مدت اجراي پروژه:2 سال
مجري مسئول: سعید قنادآموز                                                 رتبه علمي: مربی پژوهش

saeidghanad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
راب  ها از آفات مهم محصوالت زراعي، باغي، سبزي و صیفي،گل وگیاهان زینتي و محصوالت گلخانه اي در استان 
گیالن مي باشندکه هرساله خسارت قابل توجهی بخصوص در اوایل فصل رویشي وارد مي سازند. مهمترین راب هاي 
 Agriolimax reticulatus و راب معمولی Parmacella ibera خسارت زاي گیالن شامل گونه های راب بزرگ خانگی

می باشد که بیشترین خسارت را وارد مي سازند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
پسماندهای کارخانه دخانیات )توتون( به تنهایی و پوسته برنج در ترکیب با مقدار کمی از یك سم تماسی یا 
گوارشی کم خطر به میزان 1 درصد در اوایل بهار پس از مشاهده راب ها و در صورت مشاهده الودگی مجددا 10 روز 
بعد تاثیر خوبی در کنترل حلزون ها و لیسك ها دارد. در صورت توسعه و ترویج این روش عالوه بر کاهش مصرف سم 
در محیط زیست می توان با مدیریت صحیح میزان زیادی از پسماندهای کشاورزی و صنعتی استان را صرف کنترل 

آفات و نهایتاً افزایش تولید و بهره وری کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
ضایعات توتون در صورت مدیریت مناسب می تواند در کنار سایر ترکیبات مرسوم بعنوان ترکیبی موثر در کنترل 
یکی از آفات مهم منطقه شمال کشور بکار رود و ازاین طریق عالوه بر کاهش مصرف سموم شیمیایی، در دفع مناسب 

ضایعات کشاورزی و صنعتی و حفظ محیط زیست منطقه نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

استفاده از ضايعات توتون برای كنترل راب
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل شیمیایی بیماری های قارچی میوه مرکبات در انبار 

یافته منتج از پروژه شماره:89049-16-60-4                          مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: سید وحید علوی                                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

alavi_v@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
میوه  روی  بیماریزا  عوامل  می افتد.  اتفاق  انبارداری  هنگام  در  مرکبات  محصوالت  به  خسارت  میزان  بیشترین 
مرکبات یکی از مهمترین دالیل این ضایعات به شمار می آید. تیابندازول )تکتو( قارچ کشی است که از گذشته برای 
ضدعفونی میوه مرکبات توصیه شده ولی در سالیان اخیر کنترل مناسبی روی پوسیدگی های قارچی نداشته و احتمال 

بروز مقاومت مطرح می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده  و  قارچ کش  نوع  بودن  نامشخص  انبار،  در  مرکبات  میوه  پوسیدگی های  افزایش  علل  مهمترین  از  یکی 
بی رویه از انواع قارچ کش ها بدون بررسی الزم می باشد. کمترین میزان کل میوه پوسیده متعلق به قارچ کش رورال 
تی-اس به نسبت دو در هزار است که می تواند پوسیدگی پنیسیلیومی را به خوبی کنترل نماید. بهترین روش پاشش 
قارچ کش روی میوه ، به مدت سی ثانیه یا غوطه وری میوه به مدت یك دقیقه در محلول قارچ کش در شرایط قبل ار 

ورود محصول به انبار می باشد. این سم دارای مجوز مصرف از سازمان حفظ نباتات می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
قارچ کش رورال تی-اس با دوز مصرفی توصیه شده به عنوان جایگزین قارچکش های رایج می تواند پوسیدگی های 

انباری میوه مرکبات را به حداقل برساند. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

ابتالی ميوه مركبات به بيماريهای كپك آبی )راست( و پوسيدگی ترش )چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کنترل زنجره مو  با استفاده از حشره کش ایمیداکلوپراید )کنفیدور®( 

یافته منتج از طرح شماره: 89005-8904-16-16-014    مدت اجراي طرح:  4 سال
مجری مسئول: حسین فرازمند                                             رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجریان: مظاهر یوسفي، سیدحیدر ولي زاده 
h.farazmand@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
انگور یکي از مهمترین میوه هایي است که در ایران از جایگاهي ویژه در بین درختان میوه برخوردار است. عوامل 
مختلفي از جمله آفات گیاهي ساالنه باعث وارد آمدن خسارت فراواني به موستانها و زیانهاي مالي فراوان به موکاران 
مي شوند که آگاهي سریع و شناسایي آنها و نیز مبارزه صحیح،  مي تواند کمك موثري در باال رفتن سطح تولید و 
کیفیت محصول باشد. زنجره مو، Psalmocharias alhageus، یکي از مهمترین مشکالت باغهاي انگور کشور مي 
باشد. خسارت آن فوق العاده زیاد بوده و در برخي از مناطق موکاري به 40 تا 50 درصد مي رسد. خسارت این آفت 
از طریق پوره ها با مکیدن شیره گیاهي در منطقه ریشه و همچنین حشرات ماده بالغ با ایجاد شکاف و تخمریزي در 

داخل شاخه هاي یکساله و به ندرت دو ساله صورت مي گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در خردادماه )قبل از خروج پوره های سن آخر از خاک(، خاک سایه انداز درخت به عمق حدود 20 سانتي-متر 
برداشته شده و سپس مقدار 15 میلي لیتر حشره کش ایمیداکلوپراید )کنفیدور®، Sc350( در 20 لیتر آب حل و 
در خاک سایه انداز درخت ریخته و خاک برگردانیده مي شود. درصورت استفاده از سایر فرموالسیون هاي حشره کش  
ایمیداکلوپراید )از قبیل فرموالسیون ایرانی، چیني و هندي(،  غلظت 20 میلي لیتر به ازاء هر درخت توصیه مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
- کاهش خسارت آفت زنجره مو و افزایش درآمد انگورکاران
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

برداشتن خاك سايه انداز درخت

ريختن محلول سم در پاي درخت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان: کاربرد خاک دیاتومه فرآوري شده برای کنترل زنجره مو

یافته منتج از طرح شماره: 89004-8904 -16-16-014           مدت اجراي طرح:  3 سال
مجری مسئول: حسین فرازمند                                             رتبه علمي: دانشیارپژوهش

مجریان: مظاهر یوسفي، سیدحیدر ولي زاده 
h.farazmand@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
انگور یکي از مهمترین میوه هایي است که در ایران از جایگاهي ویژه در بین درختان میوه برخوردار است. عوامل 
مختلفي از جمله آفات گیاهي ساالنه باعث وارد آمدن خسارت فراواني به موستانها و زیانهاي مالي فراوان به موکاران 
مي شوند که آگاهي سریع و شناسایي آنها و نیز مبارزه صحیح،  مي تواند کمك موثري در باالرفتن سطح تولید و 
کیفیت محصول باشد. زنجره مو، Psalmocharias alhageus، یکي از مهمترین مشکالت باغهاي انگور کشور مي 
باشد. خسارت آن فوق العاده زیاد بوده و در برخي از مناطق موکاري به 40 تا 50 درصد مي رسد. خسارت این آفت 
از طریق پوره ها با مکیدن شیره گیاهي در منطقه ریشه و همچنین حشرات ماده بالغ با ایجاد شکاف و تخمریزي در 

داخل شاخه هاي یکساله و به ندرت دو ساله صورت مي گیرد

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
کاربرد الیه خاک دیاتومه فرآوري شده )سایان®( در عمق خاک سایه انداز درخت مو می تواند با ایجاد ممانعت 
در عبور پوره های زنجره و تلفات آنها، موجب کاهش جمعیت آفت در خاک پای درختان انگور شود. جهت مصرف، 
در خردادماه )قبل از خروج پوره های سن آخر از خاک(، ابتدا خاک سایه انداز درخت به عمق 30 سانتیمتر برداشته 
شده و پس از ریختن خاک دیاتومه فرآوري شده به ضخامت حدود 1 الي 2 سانتي متر، خاک اصلي برگردانده مي شود. 
با توجه به باقي ماندن طوالني الیه حاک دیاتومه در عمق خاک سایه انداز درخت، بعد از حدود 4 سال نیاز به تجدید 

آن مي باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
- کاهش خسارت زنجره مو و افزایش درآمد انگورکاران

- کنترل آفت در قالب اجرای برنامه مدیریت تلفیقی
- تولید محصول سالم و ارگانیك



248

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

ريختن خاك دياتومه در پاي درخت                      برداشتن خاك سايه انداز درخت                                 

برگرداندن خاك سايه انداز درخت
    



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

249

 

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: یك سال و شش 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 از حشره 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 بکارگیری یافته در عرصه: 
دارای  حشرات(   رشد  کننده  )تنظیم   IGR حشره کش هاي  گروه  از  )آتابرون(  زرون  کلرفلو  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 
ترکیبات مهارکننده هاي سنتز کتین و ترکیبات موثر روي هورمون جواني و هورمون پوست اندازي مي باشد. استفاده 
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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: کنترل شیمیایي سن گندم 

یافته منتج از پروژه شماره: 90019-16-16-040              مدت اجراي پروژه: 1 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:
با توجه نتایج حاصل از این آزمایش در مناطق مختلف، سموم جدید دلتامترین SC 2.5% با غلظت 250 میلي 
لیتر در هکتار و کاراته زئون CS100  با غلظت 75 میلي لیتر در هکتار جهت کنترل سن مادر و پوره سن گندم در 

سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
این سموم ثبت شده و در لیست فهرست سموم 1396 حفظ نباتات اشاره شده است.

حشره کش کیمیادلتا  SC 2.5 به جای زایلن موجود در حشره کش دلتامترین، از حالل آب استفاده شده   -1
است که خود یك امتیاز برای این حشره کش بوده و باعث کاهش هزینه و خطرات زیست محیطی می شود.

کپسول  میکرو  فرموالسیونهای  مزایای  از  است.  میکروکپسول  فرموالسیون  دارای    CS100 زئون  کاراته   -2
خاصیت و ماهیت رهایش تدریجی دارند )Slow-release( و  پوشش طوالنی تر حشره کش در مزرعه که در ریزش 

های آفت را در مقطعی 15 تا 20 روزه  کنترل می نماید.  
4-زمان مبارزه بر اساس فنولوژی گیاه نمی باشد، بلکه براساس دستورالعمل اجرایی مبارزه شیمیایی سن گندم است.

با توجه به سطح مبارزه علیه سن گندم در دو مرحله، این کاهش میزان حشره کش باعث صرفه جویی اقتصادی 
میلیاردی می شود. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مرزعه 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   
baghestani40@hotmail.com :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 بکارگیری 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 مالحظه اي خواهد 
داشت. یکي از روش هاي رایج مدیریت علف های هرز ذرت استفاده از علف کشها است. از آنجا که کاربرد علف کش ها 
با خطر بروز پدیده مقاومت همراه خواهد بود، بنابراین استفاده از روش هاي غیرشیمیایي مانند کولتیواسیون برای 
کاهش مصرف علف کشها از اولویت ها 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 درکف 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 بکارگیری یافته در عرصه: 
چنانچه ادوات مناسب خاکورزي در دسترس باشد، با کشت ذرت در کف 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: 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 بکارگیری 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 

افزایش یافته و تولید مثل نماتد هم می تواند کاهش یابد.  
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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 شیمیایی علف هرز در مزارع ارزن دم روباهی

یافته منتج از پروژه شماره:90059-16-43-0                        مدت اجراي پروژه:یك 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 بکارگیری 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 هاي شاخص از یافته: 

)Setaria italica( نمايی از خوشه در ارزن دم روباهی رقم باستان

 نمايی از خسارت شديد تاپيك )غير قابل توصيه در ارزن( )0/۸ ليتر
در 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 سن Aelia در مزارع گندم شمال استان آذربایجان غربی

یافته منتج از پروژه شماره:89016-16-16-04                               مدت اجرا: 2 سال 
مجری مسئول: مریم فروزان                                                        رتبه علمی:  استادیار پژوهش             

              
تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 

گندم و جو بعنوان یك محصول راهبردی از اهمیت فوق العاده ای در کشور برخوردارند. آفت درجه اول گندم 
بدون تردید سن معمولی گندم Eurygaster integriceps است. اما سن Aelia furcula تاکنون بعنوان یك حشره 
آفت درجه دوم در غالت کشور مطرح بوده و گهگاه و در برخی از مناطق اهمیت می یافته است. در سالهای اخیر بعضا 
جمعیت آن در گندم بیش از گذشته به چشم می خورد و نگرانی هایی را پیرامون آن فراهم آورده است. سن های 
Aelia نیز همانند سن های جنس Eurygaster در هیدرولیز پروتئین دانه ها نقش دارند. از این رو دانستن نوسانات 

جمعیت آن در مناطق مستعد از اهمیت خاصی برخوردار است

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 Aelia نتایج طرح مذکور حاکی از این است که در مزارع غالت شمال استان آذربایجان غربی سن های جنس
همراه سن های جنس Eurygaster حضور دارند و قادرند که خسارت مشابهی را به دانه های غالت وارد آورند. سن 
A.furcula به لحاظ تطابق فنولوژیك دیرتر از سن معمولی گندم در مزارع غالت ظاهر می شود و هنگام برداشت 
گندم برخی از افراد جمعیت آن بصورت پوره های سنین آخر هستند. همین مورد در مورد سن A.acuminata نیز 
صدق می کند. از آنجا که خسارت هر دو جنس مشابه می باشد لذا در سنجش میزان سن زدگی، جمعیت سن های 

Aelia  نیز بایستی در شمارش ها لحاظ شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
به لحاظ نحوه خسارت تفاوتی بین سن های غالت از جمله سن های جنس Aelia و جنس Eurygaster وجود ندارد. 
همه این سن ها می توانند در انبوهی مشخص با صدمه به دانه گندم از خاصیت نانوایی آن بکاهند بطوریکه خسارت 

بیش از دو درصد دانه های گندم سبب از بین رفتن خاصیت نانوایی آنها شود.
در سنجش میزان سن زدگی، جمعیت سن های Aelia  نیز بایستی در شمارش ها لحاظ شود.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمونه برداری از سن های Aelia  و Eurygaster در مزارع گندم
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
عنوان : معرفی حشره کش تیوسیکالم SP50 درصد )اویسکت( برای کنترل مگس مینوز برگ سبزی

یافته منتج از پروژه شماره: 8909816-16-04             مدت اجرا: 2 سال 
مجری مسئول: مریم فروزان                                      رتبه علمی:  استادیار پژوهش             

              
تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 

با  کشاورزان  باشد  مي  مطرح  آفات  مدیریت  برنامه  در  حربه  آخرین  عنوان  به  شیمیایي  کنترل  که  آنجا  از   
بکارگیری انواع آفت کش های طیف وسیع اقدام به سمپاشي هاي بي رویه و مکرر کرده که نتیجه آن از بین رفتن 
پارازیتوئیدهاي مفید و موثر در کنترل آفت، افزایش هزینه، بروز پدیده مقاومت در آفت، طغیان دوباره آفت و مهمتر 
از همه افزایش باقیمانده سموم در محصول است. استفاده مداوم از آفت کش ها امروزه سبب شده که مگس مینوز 
برگ سبزی تبدیل به یك مشکل جدي شود. یکي از بزرگترین مشکالت در رابطه با این آفت این است که به سرعت 
به حشره کش ها مقاوم مي شود. دلیل دیگر طغیان آفت از بین رفتن دشمنان طبیعي آنها مي باشد. لذا کاربرد 
ترکیباتی که پایه زیستی داشته باشند به جهت تاثیر بهتر و بدون عوارض بهداشتی جایگزینی سموم براساس ساختار 

طبیعی بجای سموم شیمیایی در اولویت انتخاب قرار می گیرند.
یکي از مهمترین آفات خیار و گوجه فرنگی خصوصا در شرایط گلخانه هاي ایران مگس هاي مینوز

عملکرد  کاهش  نهایت  در  و  گیاه  فتوسنتز  سطح  کاهش  با  که  باشد  مي   Liriomyza sativae (Blanchard(
محصول خسارت زیادي به گلخانه داران وارد مي کند. خسارت وارده توسط این آفت گاهي اوقات 100 درصد محصول 

را از بین مي برد. 

روش اجرای یافته در عرصه
حشره کش تیوسیکالم با غلظت 0/5 و 0/75 در هزار روی مگس مینوز به ترتیب 82/25 و 76/25 درصد کارایی 
دارد. برای افزایش نفوذپذیری این حشره کش با فرموالسیون SP به داخل بافت برگ پیشنهاد می شود که از مواد 
همراه مانند سیتوویت برای افزایش کارایی و کاهش دز مصرفی آن استفاده شود. زیرا این ترکیبات نفوذپذیری آفت 

کش به داخل برگ را افزایش می دهند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 کاهش خسارت آفت 

 کاهش اثرات سوء سموم شیمیایی
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

برگهای آلوده به مگس مينوز برگ سبزی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور                                                                              
Eurygaster integriceps عنوان : معرفی حشره کش دلتارال برای کنترل سن معمولی گندم

یافته منتج از پروژه شماره: 93099-16-16-04            مدت اجرا: 1 سال 
مجری مسئول: مریم فروزان                                      رتبه علمی:  استادیار پژوهش             

              
تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 

در چند دهه اخیر دلتامترین با فرموالسیون EC به بازار عرضه شده است. در فرموالسیون EC یك حالل آلی 
بنام زایلین وجود دارد که در سال های اخیر به علت خطرات بهداشتی و زیست محیطی این ماده، تالش هایی برای 
ساخت فرموالسیون آب پایه شده است. در این راستا برخی از شرکت های تولید کننده سموم فرموالسیون های دیگر 
از دلتامترین از جمله فرموالسیون Sc را به بازار ارائه داده اند. این فرموالسیون غلیظ و کرم مانند بوده که در موقع 

مصرف با آب به صورت معلق در می آید. 
سن گندم Eurygaster integriceps همواره یك آفت کلیدی بوده و مناطق انتشار سن گندم در حال حاضر از 
مرزهای غربی تا مرزهای شرقی کشور بجز کویرهای فالت ایران و نوار ساحلی را شامل می شود. خسارت مربوط به 
سن معمولی گندم تاریخچه بسیار طوالنی دارد و در حال حاضر یکی از مسائل مهم گیاهپزشکی ایران محسوب می 
شود. این روند در سالهای اخیر شدید بوده است، طوریکه در سالهای 1390 و 1391 سطح کنترل شیمیایی علیه این 

آفت بترتیب 1165229 و 979925 هکتار بوده است.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
از  مادر در 14 روز پس  دلتارال )0/62و 0/5 در هزار( روی سن  تاثیر دزهای توصیه شده  و  بیشترین کارایی 
سمپاشی 100 و 96/09 درصد و روی پوره سن دو و سه در 14 روز پس از سمپاشی 96/5 و 93/02 درصد بود. هم 
چنین درصد سن زدگی در تیمارهای مذکور بترتیب 0/57 و 1/08 درصد بود. لذا این ترکیب قادر به کنترل بیش از 
80 درصدی سن گندم بود و با توجه به مقدار مصرف کمتر آنها قابل توصیه می باشد. ضمنا بهترین توصیه دلتامترین 

SC 2.5 درصد )دلتارال( با غلظت 0/5 در هزار جهت کنترل سن مادر و پوره سن گندم پیشنهاد می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 مصرف سموم و اثرات زیست محیطی آنها کاهش می یابد.

 از مزایای دیگر این فرموالسیون کار کردن با آن آسان و احتمال گرفتگی نازل ها بسیار کم است. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مزرعه گندم آلوده با سن مادر و پوره سن دو و سه-سمپاشی مزارع مذكور
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موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: استفاده از چوب دوازده گونه درخت در صنایع چوب و کاغذ

یافته منتج از پروژه شماره: 12-09-09-8708-88001         مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: حسین فامیلیان                                         رتبه علمي: محقق      

husseinfamilian@gimail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
براي تصمیم گیري هاي علمي و  ایران،  از جمله چوب هاي  بالقوه منابع طبیعي  توانایي هاي  با کلیه  آشنایي 
کاربردي، در حال و آینده ضروري است. زیرا هر برنامه ریزي موفقی در توسعه، احیاء و بهره برداري از منابع طبیعي، 
که با بحران های شدید کم آبی رو برو می باشد، صرفا با شناخت کامل منابع امکان دارد. در این رابطه ابعاد الیاف 
چوب برخی از درختان از نقاط مختلف کشور که تاکنون کمتر مورد مطالعه قرار گرفته، بطور کامل بررسی شد. و 
در صورتیکه صاحبان صنایع، بخصوص کاغذ سازی، مجبور به استفاده از این چوبها داشته باشند، این یافته،  به آنها 
کمك می کند تا  با استفاده از ضرایب کاغذ سازی بدست آمده تصمیم بهتری در انتخاب و یا ترکیب الیاف، جهت 
تولید کاغذ بگیرند. استفاده از این نتایج کمك می کند تا بدون هیچ هزینه اضافی نوع و ویژگیهای کاغذ تولید شده 

توسط چوب این درختان از قبل پیش بینی شود.

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

می توان چنین پیش بینی کرد:
ضریب درهم رفتگی یا الغری، هرچه بیشتر باشد     تشکیل برگهای کاغذ آسانتر و کاغذ حاصله مرغوبتر است.
ضریب انعطاف پذیری، هرچه بیشتر باشد  مقاومت کاغذ تولید شده در برابر گسیختگی، ترکیدن و تا خوردن، 

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

 )درصد(

ضریب مقاومت 
به پارگی 
)درصد(

ضریب درهم 
رفتگی

طول الیاف 
گونه درخت)میکرون(

1افرا شیردار47/810430/38524

2اقاقیا45132581074
3بارانك529355/81157
4چریش5110242819
5چنار42145491270

6زبان گنجشك48/310733/67740

7سمر41155451200
8شیشم58/670/7340/8930

9عرعر519640/821009
10کرت50103501011
11کهور41170441132
12لور33233551223

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

با دقت بیشتر ی درختان مورد نظر خود را انتخاب کنند.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

الياف حاوی كريستال در چوب چريش)100*(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: اصول کشت و استقرار گل محمدی به شیوه دیم

یافته منتج از پروژه های شماره:8301-08-170000-100-0     مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول:  حسین محمدی                                              رتبه علمي: محقق

مجریـان: سـیدرضا طبایـی عقدایی، محمـود طالبی، یعقـوب ایران منش، فرشـاد حقیقیـان، زینب قلـی پوروحمزه 
علی شـیرمردی.

Hmohamadi2000@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سطوح وسیع دیم زارهاي کم بازده از نظر تولیدات ناهمگون با شرایط طبیعي، لزوم انتخاب و کشت گیاهان مناسب 
و سازگار را آشکار می کند. براي این منظور انتخاب و کشت گیاهان دارویي چند سالة سازگار با شرایط دیم هر منطقه 
مثل گل محمدی به عنوان کشت جایگزین گیاهان یکساله غالت، مي تواند بهترین گزینه باشد. استقرار گل محمدی 
چندساله، ضمن ایجاد پوشش گیاهي، مي تواند از فرسایش ناشي از شخم هاي مکرر ساالنه جلوگیري کند. ترویج 
این روش زراعت دیم گل محمدی در عرصه هاي شیب دار و غیره در سطوح وسیع کشور، مي تواند تحولي در حفظ و 
احیاي اکوسیستم هاي زراعي دیم کشور ایجاد کند. از این رهگذر، گل محمدی به دلیل ارزش دارویي، مي تواند مورد 
استفاده کشاورزان و بهره برداران محلي قرار گیرد. ایجاد اشتغال در بخش هاي مختلف تولید و فرآوري محصوالت 
گل محمدی بدست آمده، عامل مهمي در تغییر شرایط اقتصادي، اجتماعي زارعین دیم کار کشور است. البته، در 
صورت معرفي و فروش محصوالت سالم، ارگانیك و با کیفیت گل محمدی دیم ایران به کشورهاي مشتاق این گونه 

محصوالت، ارزش افزودۀ فوق العاده اي نصیب تولید کنندگان و دیم کاران محلي خواهد شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
زمان کشت گل محمدی دیم:

در شرایط کشت دیم، زمان کاشت به موقع و مدیریت حاصلخیزي خاک اهمیت بیشتري دارد. حفظ حاصلخیزي 
خاک مي تواند پایداري تولید را بهبود ببخشد. کشت دیم باید زماني انجام شود که رطوبت و دما مناسب باشد)کشت 

زمستانه(.
مراحل انجام عملیات:

- تهیه نقشه کاشت با توجه به میزان بارندگي، شیب زمین، وضعیت توپوگرافي.
- پیاده کردن نقشه. 

- تعیین فواصل کاشت: در کشت دیم فواصل با توجه به میزان بارندگي و شیب زمین انتخاب شود فاصله حدود 
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3×2 متر مناسب است.
- عمق کاشت و ابعاد گودالها: با توجه به مشخصات خاک گودال هایی به عمق 80  و قطر 60 سانتی متر مناسب است.

- چاله هاي کاشت قبل از شروع بارندگی های پاییزه ایجاد و به منظور حاصلخیزی خاک، مقداری کود پوسیده 
دامی موقع کشت نهال باخاک مخلوط و اضافه شود. 

- براي نهاده هاي اولیه کشت از ارقام مورد تأیید موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و مراکز تحقیقات تابعه استفاده شود.
- از پاجوش یا قلمه ریشه دار )نهال( اکسشن های مناسب و از طریق گلدان منتقل و حمل شود.

- عملیات آبیاری فقط در سال اول جهت استقرار پایه ها انجام شود.
- جمع آوري روان آب ها در مکان هاي محدود جهت آبیاري اراضي خشك در مواقع بحراني ضروري است.

- به علت وجود آفات و بیماري هاي مشترک با تیره رزاسه )به خصوص بادام( حتي االمکان در نزدیکي این باغات 
بادام و رویشگاههای بادام وحشی این گونه کشت نشود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
با توجه به وجود سطح قابل توجه اراضی ملی دیم رها شده و تخریب یافته در استان، قابلیت احیای  این اراضی 
با گیاهان دارویی اقتصادی و مقاوم به کشت در شرایط دیم از جمله گل محمدی وجود دارد. با توجه به اینکه نتایج 
بررسی سازگاری اکسشن های مختلف گل محمدی در کم بارش ترین اقلیم استان )شهرکرد( حکایت از تولید مناسب 
و اقتصادی برخی از اکسشن ها در شرایط دیم دارد، بنابراین الزم است اصول علمی کشت گل محمدی به شیوه دیم 
برای بهره برداران تشریح شود چرا که نحوه انتقال، کاشت و استقرار پایه های کاشته شده در زمین های دیم کم بازده 

به لحاظ ایجاد یك کشت پایدار، از اهمیت زیادی برخوردار است. 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

كاشت گل محمدی در قطعه ترويجی و استقرار آن در منطقه كوهرنگ
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی ویژگیهای فیزیولوژیکی درختان بلوط ایرانی حساس به خشکیدگی

یافته منتج از پروژه شماره: 92005- 9151-09-39-12        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: احمد حسینی                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: محمد متینی زاده، علی نجفی فر، جعفر حسین زاده
Ahmad.phd@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از مهمترین  فعالیت حیاتی درخت و سالمت زندگی آن دارد. آب  با میزان  تنگاتنگی  ارتباط  آبی  آب و روابط 
منابع اکولوژیکي محدودکننده اکثر درختان و رویشگاه هاي جنگلي است. مرگ و میرهاي اخیر درختان بلوط که در 
بسیاري از جنگلهاي زاگرس و بویژه جنگلهاي ایالم روي داده است، بطور ریشه اي و زمینه اي ناشي از خشکسالیهاي 
شدیدي است که در اثر تغییرات اقلیمي اتفاق افتاده است. بنابراین خشکسالي تاثیرات خود را از طریق عدم بارش، 
کمبود رطوبت هوا، افت سفره هاي زیرزمیني و کاهش رطوبت خاک در ناحیه ریشه هاي درختان جنگلي، بر حیات 
درختان گذاشته و درختان هم بسته به خصوصیات ذاتي و محیطي خود واکنشهاي متفاوتي به تنش خشکي از خود 
بروز مي دهند. در اثر تنشهاي خشکي ممتد وارده بر درختان بلوط، درختان دچار ضعف فیزیولوژیك شده و زمینه 
براي عوامل و تنشهاي ثانویه همچون طغیان آفات فراهم شده و تاثیرات شدید و کشنده اي بر درختان مي گذارند. 
با توجه به گستردگي خشکیدگي و مرگ و میر گونه هاي درختي و بویژه گونه بلوط در جنگل هاي زاگرس و نیز 
اهمیت گونه بلوط بدلیل جایگاه اکولوژیکي و غالبیت آن در توده هاي بلوط جاي آن دارد که پدیده  خشکیدگی 
درختی بطور جامع از جوانب مختلف بررسي گردد. در این تحقیق عکس العمل فیزیولوژیکي درختان بلوط به تنش 
خشکسالي مورد بررسي قرار گرفته  است که از یافته های آن می توان به شناخت ویژگیهای فیزیولوژیکی درختان 
یافته ها می تواند در شناسایی و مدیریت حفاظت و احیاء درختان  این  یا دچار خشکیدگی اشاره نمود.  خشکیده 
جنگلی که هنوز دچار خشکیدگی درختی نشده و یا در مجاورت درختان و توده های دچار خشکیدگی قرار دارند، 

استفاده شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
وقوع  دنبال  به  ایرانی  بلوط  سرخشکیده  درختان  برگ  نسبی  رطوبت  محتوای  مقادیر  کاهش  به  توجه  با   -1
خشکسالی، می توان با استفاده از شیوه های مختلف ذخیره نزوالت موجبات ذخیره رطوبت خاک، تداوم فعالیتهای 

حیاتی در شرایط بحرانی خشکسالی و افزایش شانس زنده مانی درختان باقیمانده و زادآوری آنها را فراهم نمود.
2- در شرایط تنش خشکی و کمبود رطوبت خاک هر گونه عملی که بتواند به انجام بهتر فعالیتهای حیاتی درخت 
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کمك کند،  می تواند در زندمانی و گذر از بحران درختان تحت تنش نقش موثر و مفیدی ایفا کند. بر این اساس 
می توان توصیه به هرس تاج این گونه درختان نمود. چرا که با کاهش تاج این درختان می توان منابع محدود رطوبتی 
خاک در شرایط تنش را به طرز بهتری به مصرف بهتر درخت رساند و توزیع بهتری از آب و مواد معدنی در سطح 

تاج و نیز انتقال بهتری از مواد ساخته شده از برگ به اندامهای ذخیره کننده انتظار داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
نتایج نشان داد که درصد رطوبت برگ، محتوای رطوبت نسبی برگ درختان بلوط ایرانی سرخشکیده و میزان 
جذب نسبی آب آنها نسبت به درختان سالم، به دلیل کاهش توانایی آنها در جذب رطوبت خاک و یا کاهش توانایی 
در حفظ آب جذب شده کاهش یافته است، اما در عین حال میزان رنگیزه های فتوسنتزی و آنزیم های آن ها نسبت به 
درختان سالم تفاوت معنی داری پیدا نکرده است که این امر می تواند مبین سعی درخت در تحمل تنش کمبود آب، 
کاهش تنش آب در پیکره خود و گذر از بحران خشکسالی باشد. همچنین میزان پرولین برگ درختان سرخشکیده 
بلوط ایرانی نسبت به درختان سالم بیشتر بوده است که این امر در جهت کاهش تنش در پیکره درخت رخ داده است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از درختان بلوط ايرانی با كالسه های خشكيدگی تاجی سالم، ماليم، متوسط و شديد )از راست به چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: کاربرد ذخیره نزوالت در مقابله با خشکیدگی درختان بلوط

یافته منتج از پروژه شماره:.  50314                               مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول:    جعفر حسین زاده                                    رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: ایاد اعظمی، مهدی پورهاشمی، ماشاءاهلل محمدپور، ساسان رشیدی
j.hoseinzadeh@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
براساس یافته های پژوهشی متعدد یکی از دالیل احتمالی بروز پدیده خشکیدگی بلوط، ضعف بیالن رطوبت و 
تنش ناشی از خشکی خاک عنوان شده که آن را ناشی از مؤثر نبودن بارشها در اثر فرسایش و کوبیدگی خاک های 
جنگلی در زاگرس می دانند. با توجه به این فرضیه و شواهدی که دال بر صحت آن وجود دارد، هرگونه اقدامی برای 
تزریق و ذخیره بیشتر رطوبت در خاک جنگل می تواند در کاهش تنش و مقاوم سازی درختان برای مقابله با پدیده 
خشکیدگی مؤثر واقع گردد. کارایی روشهای مختلف ذخیره نزوالت در افزایش نفوذ بارش و بهره وری بهتر از آب 
باران در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است، اما استفاده از این روشها برای مقابله با خشکیدگی درختان بلوط 
مورد آزمایش قرار نگرفته بود که در تحقیق مرتبط با این دستاورد، به کمك دو روش ذخیره نزوالت مورد آزمون قرار 

گرفته و نتایج رضایت بخشی از آن حاصل شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
قبل از هر چیز باید مناطق بحرانی جنگل شناسایی و سپس برنامه اجرای روش مناسب ذخیره نزوالت در نظر 
گرفته شود و یکی از روشها باتوجه به هزینه، توان و غیره برای کار انتخاب گردد. برای این منظور الزم است که از 
مصالح طبیعی محل استفاده شود. در مرحله بعد با توجه به بودجه و امکانات نسبت به تعیین درختان اولویت دار 
اقدام گردد. برای اجرای روش چاله فلسی، متناسب با گستره تاج درخت، تعداد چهار چاله فلسی مانند شکل )1( به 
گونه ای ایجاد می گردد که همه بخش سایه انداز درخت را پوشش دهد. چنانچه از بانکت خطی استفاده میگردد، 
باتوجه به جهت شیب عرصه یك نهر یا بانکت عمود بر جهت شیب در باالدست درخت مانند شکل )2( به گونه ای 
اجرا میشود که فاصله نقطه مرکزی آن تا تنه درخت حدود یك سوم قطر تاج و طول بانکت برابر با قطر تاج درخت 
باشد. حاشیه و عمق چاله ها بایستی به گونه ای باشد که بتواند حداکثر ذخیره نزوالت را برای درخت ایجاد نماید. 
تمامی عرصه های جنگلی بلوط زاگرس با شیب کم تا متوسط و دارای خاک سطحی که در معرض تنش خشکی 

هستند میتوانند مناطق قابل توصیه براي این دستاورد باشند.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
روش ذخیره نزوالت خطی به میزان 21 درصد نسبت به شاهد )بدون ذخیره نزوالت( و روش چاله فلسی یا بانکت 
هاللی به میزان 39 درصد نسبت به شاهد موجب افزایش رطوبت خاک شده است. به نظر می رسد که روش چاله 
فلسی با توجه به تعداد و پوشش بیشتر سطح زمین اثر بیشتری در افزایش رطوبت خاک داشته است. بطور کلی تأثیر 
روش های بکار گرفته شده ذخیره نزوالت نسبت به شاهد، در تغییر درجه سالمت درختان معنی دار بوده و توانسته 

است شرایط مطلوب معنی داری را برای بهبودی آنها ایجاد نماید.
از آنجایی که برای روش بانکت فلسی اجرا شده در این پژوهش، به میزان دو برابر روش بانکت خطی نیروی کار 
الزم صرف شده است بایستی در برنامه ریزی های اجرایی مورد توجه قرار گیرد و روش بانکت خطی که کم هزینه 

تر بوده و اجرای آن حتی بصورت مکانیزه امکان پذیر است، بیشتر توصیه می شود.
حفظ بقایای الشبرگ درختان و امکان بهبود شرایط خاک از طریق افزایش مواد آلی در خاک، مزیت بسیار مهم 
دیگری برای چاله های ذخیره نزوالت است که میتواند ارزش اجرایی این روشها را برای بخشهای زیادی از جنگلهای 

زاگرس که دچار فقر خاک شده اند، دوچندان کند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

آويشن در رويشگاه طبيعی
شكل 1: شمای اجرايی روش چاله فلسی ذخيره نزوالت

 
شكل 2: شمای اجرايی روش بانكت خطی ذخيره نزوالت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: اصول انتخاب مناسب درختان برای استفاده در فضای سبز مناطق صنعتی

یافته منتج از پروژه شماره:493141-09-42-4                                 مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: حسن جهانبازی گوجانی                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: یعقوب ایرانمنش،عبدالمحمد محنت کش، روانبخش رئیسیان، مجید فرزان
 jahanbazy_hassan@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
رشد جمعیت انسانی، توسعه صنایع، افزایش آالینده های جوی، تخریب و کاهش سطح جنگل های طبیعی و تغییر 
اقلیم منجر به افزایش توجه به توسعه درختکاری و ایجاد فضای سبز در مناطق مختلف دنیا گردیده است. برای این 
منظور شناسایی گونه های مناسب و متناسب با اهداف درختکاری و سازگاری گونه های مورد نظر با شرایط اکولوژیك 
منطقه جدید از اهمیت باالیی برخوردار است. توجه به مقاومت گونه ها به شرایط زیستی منطقه نظیر مقاومت در برابر 
خشکی، شوری، آالینده های جوی، سرما، گرما و غیره از مواردی است که باید به آن توجه شود.قانون،کارخانجات و 
نواحی صنعتی رابه ایجاد فضای سبز در اطراف خود موظف کرده استتا ضمن کاهش اثرات آالینده ها، نقش مهمی 
انتخاب صحیح محل احداث  ایفا  نمایند. امروزه در کشورهای پیشرفته دنیا، ضمن  در تغییر میکروکلیمای منطقه 
کارخانجات بزرگ، با بهره گیری از سیستم های فیلترینگ، ضمن جذب و دفع اکثر آالینده های تولیدی، با ایجاد فضای 
سبز مصنوعی، آب و هوای منطقه خود را در حد استاندارد حفظ می نمایند. تجربه درختکاری و ایجاد فضای سبز در 
اطراف صنایع بزرگ کشور از جمله مجتمع فوالد مبارکه نشان داده که گونه های انتخاب شده با شرایط اکولوژیك 
منطقه انطباق نداشته و این امر موجب زوال تدریجی برخی گونه ها نظیر سرو نقره ای، توت، اقاقیا و سنجد شده است. 
با توجه به اینکه هزینه ایجاد و نگهداری چنین فضاهای بزرگی سنگین است و از طرفی عدم موفقیت آنها موجب 
ایجاد نگرانی روانی در ساکنین مناطق نزدیك خواهد شد، لذا توجه به اصول صحیح در انتخاب گونه و مناسب بودن 

آن برای شرایط رویشگاه جدید از اهمیت باالیی برخوردار است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
گام اول: بررسی دقیق منطقه شامل مطالعه خاک )بافت، ساختمان، اسیدیته، هدایت الکتریکی، عمق مناسب، 
محدودیت های احتمالی و وضعیت حاصلخیزی(، مطالعه زمین شناسی، بررسی منابع آب )میزان و کیفیت و نوع آن(، 
مطالعه دقیق هوا و اقلیم )میزان، پراکنش و نوع بارش، درجه حرات متوسط، بیشینه و کمینه بلند مدت، رطوبت 

نسبی، تعداد روزهای یخبندان و غیره(، آالیندها )نوع، مقدار و نحوه سرایت آنها به درختان(.
گام دوم: بررسی دقیق فلور منطقه شامل گیاهان علفی، بوته ای، درختچه ای و درختی موجود در منطقه
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گام سوم: استفاده از نتایج آزمون سازگاری )در صورت وجود(
گام چهارم: تناسب اراضی با تلفیق اطالعات پایه و مشخصات آالیندها با خصوصیات گونه های مورد نظر

گام پنجم: انتخاب گونه بر اساس تناسب اراضی منطقه
گام ششم: تهیه نهال و بذر از پایه های بومی در منطقه که سازگاری آنها به اثبات رسیده است.

گام هفتم: کشت درختان بر اساس اصول فنی شامل ابعاد مناسب گود، اضافه نمودن کود بر اساس آزمون خاک، 
انتقال مناسب نهال و کاشت آنها در زمان مقرر

گام هشتم: نگهداری از فضای سبز شامل آبیاری، تغذیه، تنك کردن و هرس مناسب و به موقع بر اساس نیاز توده

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
یکی از معضالت صنایع بزرگ کشور ایجاد فضای سبز پایدار است. توصیه های فوق منجر به ایجاد فضای سبز 
پایدار و با حداقل هزینه نگهداری خواهد شد زیرا گونه های بومی هر منطقه با شرایط طبیعی و بدون نیاز به آبیاری 
استقرار یافته و به حیات خود ادامه می دهند. در مجموع آثار اقتصادی رعایت موارد ذکر شده برای صنایع بزرگ 
بسیار چشمگیر خواهد بود و از تبعات روانی و اجتماعی ناشی از عدم سازگاری گونه های کاشته شده و خشك شدن 

آن جلوگیری خواهد شد.

 عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمايی از محل اجرای طرح
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: ویژگي های مناسب چوب Eucalyptus nitens برای صنعت کاغذ سازی

یافته منتج از پروژه شماره: 9014-09-109-2                     مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: عباس فخریان روغنی                                  رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: سعید مهدوي، فرداد محمد،  مهدي برازنده گلبابایي 
fakhryan@rifr-ac.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در حـال حاضـر یکـی از مشـگالت مهـم کارخانـه هـای تولیـد خمیر کاغـذ در کشـور کمبود مـاده اولیـه چوبی می 
باشـد. ایـن قضیـه باعـث شـده کارخانـه هـای خمیـر کاغذ سـازی بـا ظرفیـت کمتر و ضـرر اقتصـادی بیشـتری به 
تولیـد خـود ادامـه دهنـد.  در دنیـا بیـش از 3000 نـوع کاغـذ تولید می شـود کـه ویژگی هر کـدام از ایـن کاغذ ها 
بـه الیـاف چوبـی کـه صفحـه آن کاغذ را تشـکیل می دهنـد دارد. فقط در کشـور شـیلی سـالیانه از 3/9 میلیون تن 
چـوب درخـت اکالپتـوس  بـرای تولیـد خمیـر کاغـذ اسـتفاده مـی شـود. بنابرایـن، در این تحقیـق، امـکان تکثیر و 
توسـعه چـوب درخـت اکالیپتـوس نیتنـز  Eucalyptus nitens ایـن درخت و تعییـن ویژگی های الیاف بـرای تولید 
خمیـر کاغـذ و امـکان دسترسـی بـه شـرایط پخت مناسـب از لحاظ راندمـان تولیـد، و مقاومت هـای مکانیکی کاغذ 

هـای تولیـدی  از آن مـورد ارزیابـی قرار مـی گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نمونه برداري از چوب درخت اکالیپتوس نیتنز Eucalyptus nitens   از طرح بررسي سازگاري و خصوصیات کمي این 
درخت از ایستگاه تحقیقات پیلمبرا در استان گیالن انجام گرفت. پس از پوست کنی نمونه ها به خرده چوب )چیپس( 
Eucalyptus nitens، دو روش  نیتنز  اکالیپتوس  از چوب  به منظور پخت چوب و تهیه خمیر کاغذ  تبدیل شدند. 
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. مقاومت های مکانیکی کاغذهای دست ساز اندازه 

گیری، مورد مقایسه و موارد کاربرد آنها تعیین شد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
Eucalyptus nitens در بسیاری از مناطق، حتی مناطق سردسیر به منظور استفاده از آن در تولید خمیر کاغذ کرافت 
با سه تکرار 1/95 درصد،  کاشته می شود. میانگین میزان مواد استخراجي، خاکستر ولیگنین این چوب به ترتیب 
2/74 درصد و 20/84 درصد اندازه گیري شد. حداقل وزن مخصوص خشك و بحراني این چوب، 0/603 و 0/514 و 
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حد اکثر آنها به ترتیب 0/788 و 0/662 گرم بر سانتي متر مکعب اندازه گیري شد. طول الیاف این درخت بین 1/68 
- 0/48میلي متر، قطر آنها بین 25/64 – 12/82 میکرون، قطر حفره سلولي بین 17/95 – 7/69 میکرون و ضخامت 
دیواره سلولي بین 3/85 – 2/56 میکرون به دست آمد. نتایج نشان مي دهد که چوب اکالیپتوس نیتنز در مقایسه با 
دیگر اکالیپتوسها از لیگنین کمتري بر خودار است. طول الیاف آن قابل مقایسه با پهن برگان است. براي پخت چوب 
این درخت قرایند خمیر سازي  کرافت )سولفات( مورد استفاده قرار گرفت. بازده خمیر کاغذها بین حداقل 48/55 
درصد و حداکثر 52/44 درصد و عدد کاپاي آنها بین 14/65 تا 29/34 اندازه گیري شد. نتایج نشان داد که خمیرکاغذ 

اکالیپتوس نیتنز از شرایط کمي و کیفي خوبي در مقایسه با دیگر پهن برگان برخوردار است. 

شكل 1 منحني تغييرات بازده و عدد كاپا )زمان پخت 1 ساعت و درجه 
حرارت  پخت 170 درجه سانتي گراد( تحت تاثير ميزان قلياييت مؤثر

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

                خرده چوب Eucalyptus nitens                                              دايجستر)ديگ پخت(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: زراعت چوب گز شاهی در حاشیه کویر مرکزی ایران

یافته منتج از پروژه شماره:60-5486                                  مدت اجراي پروژه: 5 سال 
مجری مسئول: محمدحسین صادق زاده حالج                       رتبه علمي: محقق

مجری: رسول میرآخورلی
h_sadeqzade@outlook.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گز شاهي ).Tamarix aphylla L( درختي است سریع الرشد، همیشه سبز و مقاوم به خشکي و شوري و قلیائیت 
خاک که در دشتهاي شور و حاشیه رودخانه ها گسترش دارد. عالوه بر امکان استخراج برخي مواد شیمیایي صنعتي 
از برگ، پوست و گال گز، چوب این گونه نیز با دارا بودن جرم حجمی نیمه-سنگین، مواد استخراجي زیاد و الیاف 
کوتاه، قابلیت  استفاده در انواع صنایع وابسته به چوب نظیر تخته-خرده سازي، کوره هاي اکسیداسیون و احیاء، معادن، 
صندوق سازي و ساخت درب و پنجره را دارد. در برخي استانهاي جنوبي از چوب این گونه در صندوق سازي و تولید 
نئوپان و MDF در اختالط با سایر چوبها استفاده مي شود. در سنوات اخیر اقداماتي توسط دستگاه هاي اجرایي در 
خصوص زراعت چوب با گونه گز شاهي در اراضي شور با مشارکت مردم صورت گرفته و سطوحي از اراضي بیاباني 
ملي و مستثنیات به جنگل کاریهاي تولیدي این گونه اختصاص یافته است، لیکن اقدامات انجام شده به طور عمده 
در استانهاي جنوبي کشور )به ویژه استان فارس( بوده و استعدادیابي و شناسایي محدودیت هاي اراضي و روشهاي 
کاشت این گونه مبنایي کاماًل تجربي دارد. در این پژوهش امکان ایجاد جنگل کاریهای تولیدی از این گونه در اراضی 
با شوری و قلیائیت باال در حاشیه کویر مرکزی ایران بررسی و جمعیت های مقاوم این گونه برای توسعه در مناطق 

مزبور مورد شناسایی قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
عملیات کاشت گز شاهي عموماً با کاشت مستقیم قلمه در عرصه انجام می گیرد. قلمه ها به طول تقریبی 20 و قطر 
تقریبی 1 سانتی متر از شاخه های یك ساله استحصال و بدون هیچگونه تیمار خاصی قابل کشت مستقیم در عرصه 
هستند. میزان جوانه زنی قلمه ها حتی در اراضی بسیار شور نیز بسیار باالست. براساس نتایج این پژوهش حتی در 
عرصه های دارای شوری 60 میلی موس بر سانتی متر، مشروط بر آبیاری مناسب در فصل رویش، امکان کشت و پرورش 
جنگل کاری تولید گز شاهی وجود دارد. به گونه ای که پس از گذشت 3 سال با زنده مانی 70 درصد، میانگین ارتفاع 
جست ها به 3 متر و میانگین قطر جست ها به 5/2 سانتی متر رسید. با توجه به برودت زیاد زمستانه در مناطق حاشیه 
کویر مرکزی ایران، فروردین ماه مناسب ترین زمان کاشت قلمه هاست. تراکم کاشت قلمه ها بسته به مقدار آب و بازار 
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هدف متغیر بوده و پس از طي دوره رویش 3 تا 10 سال )بسته به نوع چوب مورد نیاز و بازارپسندي آن( درختان 
قطع شده و در دوره هاي بعد با پرورش جست گروه هاي بوجود آمده چوب مورد نیاز به صورت شاخه زاد استحصال 
مي-گردد. جمعیت های دست کاشت موجود در حاشیه کویر مرکزی ایران مناسب ترین جمعیت ها برای کاشت در این 

مناطق به دلیل سازگاری بیشتر با برودت زمستان هستند.

نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری یافته در عرصه: 
با توجه به سطح و حجم وسیع آب و خاکهاي شور و شوروقلیا در کشور ما و رها و بال استفاده بودن اغلب این آبها 
و خاکها، ایجاد جنگل کاریهاي چندمنظوره با گونه هاي مقاوم و شورپسند نظیر گز شاهی با مشارکت بخش خصوصي 
از جمله راهکارهایي است که مي تواند عالوه بر دربرداشتن مزایاي بي شمار وجود پوشش گیاهي در اراضي بیاباني 

نقش بسزایي در استفاده بهینه از این اراضي و ایجاد اشتغال و جلوگیري از مهاجرت روستائیان ایفا نماید. 

عکس/ عکس های شاخص یافته:

نمايی از عمليات و عرصه اجرای پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی ارقام مناسب و پر تولید صنوبر جهت اجرای زراعت چوب در استان مازندران

یافته منتج از پروژه شماره: 89012-09-60-2                 مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: جمشید مختاری                                     رتبه علمي:  مربی پژوهش 

مجریـان: علـی رضـا مدیررحمتـی، عـزت ا... ابراهیمـی، کرمعلـی ذبیحی، رضـا مهدوی، سـیروس صابرآملـی، علی 
نی برها

Mokhtari_snbr86@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تخریب مداوم جنگلهای کشور که تنها در شمال حدود 50000 هکتار در سال برآورد گردید، زنگ خطری کامال" 
جدی می باشد که چنانچه اقدام اصولی و سریع در این مورد معمول نگردد می تواند در آینده نه چندان دور نابودی 
کامل جنگلها را بدنبال داشته باشد. یکی از اساسی ترین راههای مقابله با این تخریب، کاشت و توسعه جنگلکاری 
به ویژه با درختان سریع الرشد و از آن جمله صنوبر است که در مدت زمان کوتاه، نیاز تعداد زیادی از کارخانجات 
چوب کشور را تامین نموده و از این طریق ضمن حفاظت جنگلهای طبیعی و اجرای طرحهای جنگلداری، از نابودی 
عنوان  با  تحقیقاتی  پروژه  نتایج  آورد. دستاورد حاضر  حاصل  به عمل خواهد  بیشتر جنگلها جلوگیری  تخریب  و 
"آزمایش مرحله نهایی سازگاری ارقام مختلف صنوبر )پوپولتوم مقایسه ای( جهت معرفی مناسب ترین آنها به اجرا در 
چمستان" در ادامه طرح ملی" جمع آوری ارقام بومی و احداث خزانه های سلکسیون با ارقام بومی وخارجی  صنوبر در 
مازندران" تعریف و اجرا گردید. براساس نتایج کسب شده از طرح پیشین، تعداد 16 کلن تاج باز و 12 کلن تاج بسته 
در طرح جدید مورد آزمایش قرار گرفتند. هدف از اجرای طرح حاضر، تعیین مناسب ترین ارقام صنوبر ازنظر سازگاری 
اکولوژیکی، میزان تولید چوب در واحد سطح در کشت متمرکز در استان مازندران جهت معرفی به واحدهای اجرا و 
صنوبرکاران منطقه و دستیابی به روشهای مناسب کاشت و داشت و برداشت به منظور ارائه به کشاورزان و روستائیان 

بوده که با اجرای طرح، یافته های آن  به صورت دستاورد قابل ترویج مورد استفاده بهره برداران می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 Populus deltoides 63/10، Populus deltoides 67/51، ابتدا نهالهای یك ساله 4 کلن صنوبر دلتوئیدس شامل
 ,455  Populus euramericana 488،  Populus euramericana دورگه  کلن   5 و   Populus deltoides 77/51

Populus euramericana blance  Populus euramericana pacher  و P.interamericana  سلکسیون می شوند 
یعنی نهالهایی که طول آنها بین 1/5 تا 3 متر و قطر در ارتفاع یك متری آنها بیش از یك سانتی متر و دارای یك تنه 
واحد و جوانه انتهایی سالم می باشند، انتخاب و نهالهای ضعیف و دارای بیماری و یا آفت حذف می شوند. صنوبرکاری 
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مذکور در مناطق کم ارتفاع و جلگه ای مازندران و در اراضی دارای بافت خاک متوسط تا سبك که سطح آب زیرزمینی 
باال نبوده و خاک حالت هیدرومرفی ندارد، قابل اجراست. به این منظور قبل از کاشت، آزمایش خاک جهت تعیین 
ویژگیهای فیزیکی- شیمیایی خاک الزم است. زمان کاشت  اواخر بهمن ماه تا پایان اسفندماه  است. ترجیحا" فاصله 
کاشت نهالها 4×4 متر در زمینی که قبال" شخم و یا دیسك زده شد در نظر گرفته می شود. آبیاری نهالها در سالهای 

اولیه با توجه به دوره خشکی در هر منطقه ضروری است.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکار گیری یافته در عرصه : 
انتخاب ارقام سازگار حاصل از اجرای طرح تحقیقاتی و اعمال روش های مناسب کاشت و داشت در اراضی مناسب، 
نخست می تواند  استقرار حداکثری نهالها را موجب گردد. دوم اینکه تولید ساالنه را از  20-15 مترمکعب تا 30 

مترمکعب در هکتار افزایش خواهد داد و در نهایت افزایش درآمد صنوبرکاران را درپی خواهد داشت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تصوير1- نمايی از توليد نهال طرح سازگاری صنوبر  در چمستان  تصوير2– صنوبر دلتوئيدس P. d. 77/51 در چمستان 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: نحوه نگهداری و بکارگیری کنجاله بنه به منظورهای مختلف 

یافته منتج از پروژه شماره: 86059-8602-09-09-14          مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: حسن عسکری                                       رتبه علمي: استاد پژوهش

askary2@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
استحصال روغن از دانه های بنه، موجب تولید مقدار فراوانی از کنجاله می شود. این کنجاله می تواند استفاده های 
متعددی از جمله تغذیه ی دام داشته باشد. اما ویژگی های این فراورده چیست؟ آیا ارزش این ماده فقط در همین 
حد می باشد؟ آیا با توجه به منابع پروتئینی، لیپیدی و سایر ترکیبات دیگری که در کنجاله ی بنه باقی می ماند، 
استفاده دیگری ندارد؟ آیا این کنجاله می تواند توسط میکروارگانیسم ها بخصوص قارچ ها آلوده شود ویا مورد استفاده 
به  آلوده شدن آن  امکان  بنه ذکر کرده اند،  برای  به برخی خواص ضدمیکروبی که  با توجه  آیا  باشد؟  غذایی داشته 

میکروارگانیسم ها به ویژه قارچ ها وجود دارد؟
لذا هدف از انجام تحقیقی که انجام شد، بررسي وضعیت رشدی قارچ های ساپروفیت)Penicillium sp.)، قارچهای 
حشره کش) Lecanicillium muscarium و Beauveria bassiana ( و یا قارچ خوراکی )Agaricus bisporus( روي 

بستر کنجاله ی بنه بوده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مخاطبین این یافته، بهره برداران بنه می باشند که از جنگلهای بنه میوه ها را برداشت کرده و از آنها روغن کشی 
می کنند. لذا بکارگیری نتایج این تحقیق می تواند برای بهره برداران بنه و کنجاله آن ارزش افزوده اینجاد کند. 
همچنین نحوه نگهداری صحیح این مواد در مقابل کپکها مشخص شده است. دامداری ها و مرغداران که از کنجاله 

بنه به عنوان مکمل غذایی برای تغذیه دام و طیور استفاده می کنند می توانند مخاطبین این یافته باشند.
 به طور کلی نتایج نشان داد که تحت شرایط عادی امکان رشد قارچ روی کنجاله وجود ندارد. اما تحت شرایط 
رطوبتی مناسب سه قارچ Penicillium sp., B. bassiana و  L. muscarium روی محیط جامد کنجاله رشد کرده 

و تکثیر می یابند
 همچنین امکان رشد و تکثیر قارچ های  B. bassian و  L. muscarium روی محیط مایع حاوی عصاره ی 

کنجاله ی بنه نیز امکان پذیر بود.
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 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
1- با توجه به اینکه کنجاله بنه با قارچ های ساپروفیت می تواند آلوده شود، توصیه می گردد برای انبارداری آن 

تا زمان مصرف در محیط خشك و با رطوبت کم نگهداری شود. 
2- کنجاله ها را نباید به هیچ وجه درون کیسه های پالستیکی نگهداری کرد. زیرا امکان آلوده شدن آن به قارچ 

های مختلف وجود دارد.
3- برخالف نظرات برخی محققین، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که این فراورده حاوی مواد ضد قارچی نیست.

4- در صورتیکه ضرورت و نیازی وجود داشته باشد از آن می توان به عنوان مواد همراه برای کشت قارچهای 
مفید حشره کش استفاده کرد.

5- استفاده از کنجاله بنه برای تولید قارچ های مفید می تواند به عنوان افزودنی برای بستر کشت استفاده شده 
و ایجاد ارزش افزوده نمود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان : معرفی گیاه گون اسپرسی به منظور احیای مراتع نیمه استپی

یافته منتج از پروژه شماره:11-0310205909 – 76              مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: براتعلی غالمی                                                رتبه علمي: مربی پژوهش  

مجریان: حسین توکلی، فریده ثقفی خادم          
gholamiam@yahoo.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تأثیر مدیریت نادرست در طول زمان و حاکم بودن شرایط اکولوژیکي شکننده در بیشتر مناطق استان خراسان 
باعث شده تا بسیاري از مراتع مرغوب استان تخریب و گونه هاي مهاجم و زیاد شونده جایگزین گونه هاي مرغوب 
شوند. برگشت به حالت قبلي و ایجاد تعادل در اکوسیستم های تخریب شده کار بسیار مشکل و از طرفي نیاز به 
زمان طوالني خواهد داشت. داشتن اطالعات و شناخت کافي از خصوصیات اکولوژیکي گیاهان مهم مرتعی و بومي 
از گیاهان  این گونه یکي  آمد.  بوجود خواهد  را  توسعه مراتع  و  و اصالح  احیا  نگهداري،  و  امکان حفظ  هر منطقه 
بسیارخوشخوراک مرتعي )کالس I( با ارزش مراتع استان خراسان مي باشد که به دلیل خوشخوراکي باال و از طرفي 
چراي بي رویه مراتع در معرض نابودي قرار گرفته است بطوریکه این گونه را عمدتاً در مناطق حفاظت شده، دور از 
دسترس دامها و حاشیه دیمزارها مي توان مشاهده کرد. معرفی گیاه و شناخت خصوصیات رویشگاهی آن می تواند 
در مدیریت و توسعه کشت این گونه در مناطق نیمه استپی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به خشك سالی های 
متوالی حادث شده در سالیان اخیر، یکی از گیاهانی است که می تواند جهت احیای مراتع مناطق نیمه استپی و 
مناطق کوهستانی و مخصوصا با صرف کمترین نهاده بصورت مراتع دست کاشت و یا کشت و احیای رویشگاه طبیعی 

مورد استفاده قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مناطق  در  که  باشد  استان خراسان می  بومی  و  مهم  گیاهان  از  یکی   Astragalus brevidens اسپرسی،  گون 
کوهستانی و نیمه استپی استان خراسان پراکنش دارد. این گونه یکي از گیاهان بسیار مناسب جهت اصالح و احیای 
مراتع نیمه استپی محسوب می شود که در  دامنه ارتفاعی 1250 تا 2500 متر از سطح دریا و دامنه تغییرات بارندگي 
بین حداقل 200 تا حداکثر 550 میلیمتر در سال در رویشگاه هاي مختلف سازگار شده است. بدلیل داشتن ریشه 
عمیق به خشکي مقاوم است و این گونه به خاکهاي با بافت لومی، لومی رسی و لومي سیلتی  غیر شور و فاقد گچ با 
مواد آلی نسبتا متوسط سازگار شده است. PH مناسب براي رشد گیاه بین 7/8– 6/5 متغییر است. میزان پروتئین 
خام گیاه 20/4  درصد در زمان گلدهي است که قابل مقایسه با یونجه بوده و از نظر خوشخوراکی در کالس I طبقه 



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

285

بندی می شود. به منظور کشت گیاه در اواخر تیر ماه و پس از رسیدن بذر گیاه را می توان از رویشگاه جمع آوری 
کرد )بذر گیاه به ریزش مقاوم است و غالف بذر دار تا مدت زیادی بر روی گیاه باقی می ماند(. پس از بوجاری و 
قبل از کشت به دلیل داشتن پوسته سخت بتراست بذور بصورت مکانیکی  خراش داده شود تا درصد سبز شدن گیاه 
افزایش یابد. بذر گیاه در دمای 20- 10 درجه سلسیوس جوانه می زند و بهترین زمان کشت بذر در فصل پاییز و قبل 
از شروع بارند گیهای پاییزه می باشد. البته امکان کشت بهاره گیاه نیز در اواخر اسفند و در اولین فرصت وجود دارد. 

در کشت دیمزارها می توان بصورت مخلوط با گندمیان تولید علوفه با کیفیت مناسب و پایدار داشت.  

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
استفاده از گونه های بومی به منظور کشت و توسعه گونه های مقاوم به شرایط سخت محیطی در مناطق خشك 
و نیمه خشك  باید در الویت احیای مراتع این مناطق قرار گیرد. به دلیل کم توقع بودن این گیاه می توان در ایجاد 
مراتع دست کاشت و یا در احیای مراتع تخریب شده نیمه استپی و کوهستانی و همچنین تولید علوفه در دیمزارهای 
کم بازده از کشت این گونه استفاده کرد که عالوه بر تولید علوفه در پایداری اکوسیستم می تواند نقش مهمی داشته 
باشد. با توجه به میزان باالی پروتئین خام گیاه، می تواند در جیره غذایی دامهای منطقه در تامین پروتئین دامها 
موثر باشد. با توجه به کم توقع بودن گون اسپرسی می توان این گیاه را در بسیاری از دیمزارهای رها شده و کم بازده 

بصورت مخلوط با گندمیان چند ساله و یا به منظور ایجاد مراتع دست کاشت از این گیاه استفاده کرد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

   شكل 1- كشت ديم گون اسپرسی در ايستگاه بجنورد                 شكل2- رويشگاه گياه در ارتفاع 1250 متری
                                                                                                                  )حوزه سد طرق مشهد(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنـوان :معرفـی روش هـای مناسـب اسـتفاده از ذخیـره نـزوالت و بهتریـن دور آبیـاری جهت اسـتقرار نهـال های 

چـش و کهـور محلـی در منطقـه دشـتیاری جابهار
یافته منتج از پروژه شماره:. 04-0310107000-76          مدت اجراي پروژه: 5 سال 

مجری مسئول: علی اکبر عامری                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجریان: فرشاد حسن پور، مهدی افروزیان

aliakbarameri@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
استان سیستان و بلوچستان دارای محدوده وسیعی نوار ساحلی در حاشیه دریای عمان می باشد که پتانسیل 
عظیمی را برای رشد و توسعه استان فراهم آورده است. وجود دشتهای سوزان و فاقد پوشش گیاهی و شرایط سخت 
و خشن اقلیمی، استفاده از پتانسیل های موجود را با مشکل مواجه کرده است. همچنین اغلب اراضی زراعی و باغی و 
تاسیسات مختلف صنعتی، تجاری و حمل و نقل به علت وزش طوفان شن هر ساله دچار خسارت می شوند که ایجاد 
یك جنگل مصنوعی با استفاده از گونه های بومی و سازگار منطقه  )به عرض حداقل 1 تا 2 کیلومتر( در سرتاسر نوار 

ساحلی جنوب استان می تواند شرایط را برای بهره برداری بهتر از منابع آبی و خاکی استان فراهم آورد.
به عالوه وجود جنگل در سواحل جنوب، با توجه به تولید بخشی از چوب الزم در صنایع لنج سازی، می تواند 
به رونق اقتصادی نوار ساحلی استان کمك نماید. عالوه بر این جنگل دارای فراورده های جانبی متعددی است که 

در مجموع به ایجاد فرصت های شغلی و رفع نیازهای ساکنین محلی نوار ساحلی جنوب استان کمك خواهد نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
1-آماده سازی عرصه و احداث بندهای خاکی و سازه های هاللی: نتایج طرح نشان داد روش های ذخیره نزوالت برای 
کاشت و استقرار نهال ها شامل ایجاد بندهای خاکی و سازه های هاللی مناسب منطقه می باشند. برای ایجاد بند 
خاکی پس از انتخاب عرصه، اقدام به نقشه برداری عرصه برای تعیین جهت شیب زمین، تعیین محل و جهت احداث 
بندهای خاکی می نماییم. برای ایجاد بندهای خاکی، دیواره هایی عمود بر شیب زمین )در امتداد خطوط تراز( به 
طول 100 متر و ارتفاع 1/5 متر در سرتاسر عرصه ایجاد می نماییم. فاصله بین دو دیواره از یکدیگر بستگی به فاصله 
ردیف های کاشت می تواند از 6 متر تا 10 متر متغیر باشد.. برای ایجاد سامانه های هاللی نیز بایستی شیب منطقه 
محاسبه شده بطوری که دهانه سامانه های هاللی عمود بر جهت شیب باشد. ارتفاع سامانه های هاللی 6 تا 80 سانتی 
متر و قطر آنها 3 متر انتخاب می شود تا بتواند حجم مناسبی از بارش را در خود ذخیره نماید.پس از احداث بندهای 
خاکی، و یا سامانه های هاللی اقدام به حفر گودال جهت کاشت نهال ها به ابعاد 40×40×40 سانتی متر می نماییم. 
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2-آماده سازی خزانه و تولید نهال: گونه های سازگار برای کاشت در منطقه دشتیاری جابهار گونه چش و کهور 
محلی می باشد. برای تولید نهال ابتدا درختان مادری مناسب جهت بذرگیری انتخاب و در زمان رسیدگی بذر اقدام 
به جمع آوری بذور مورد نیاز می گردد. با توجه به اینکه از هر گونه حدود 250 نهال برای یك هکتار الزم است )در 
روش فاصله نهال 6 متر(، بایستی برای هر هکتار اقدام به نهیه 300 گلدان پالستیکی بشود)50 گلدان اضافی برای 
اطمینان و موارد ضروری( و گلدان ها با مخلوط به نسبت 1:1:1 خاک زراعی، ماسه و کود حیوانی پوسیده پر شود. 
عملیات کاشت بذرها در گلدان در آذرماه انجام می شود. در هر گلدان 3 بذر قرار داده شده و روی آن خاک داده می 
شود. عمق کاشت در گلدان 2 تا 3 سانتی متر می باشد. پس از کاشت بذرها در گلدان ها و آبیاری آنها، گلدان ها 
مورد حفاظت و آبیاری طی 4 ماه قرار گرفته و علف های هرز گلدان ها نیز به طور دستی کنترل می شوند. طول دوره 
ابیاری با توجه به شرایط محیطی بین 5 تا هفت روز می باشند و ضروری است گلدانها در سایه درختان نهالستان 
قرار داده شوند. پس از سبز شدن نهال ها در گلدان ها و اظمینان از استقرار در گلدان ها یکی از نهال ها باقی مانده 

و دو تای دیگر در صورت سبز شدن با قیجی از ناحیه طوقه بایستی قطع شوند.
به  نهال ها  انتقال  اردیبهشت، عملیات  اوایل  و  اواخر فروردین  : در  3-انتقال نهال ها به عرصه و کاشت نهال ها 
عرصه و کاشت آنها، انجام می گردد. در هنگام انتقال نهال ها سعی گردد گلدان ها دارای رطوبت کافی بوده و پس از 
جداسازی بخش پایینی گلدان پالستیکی، نهال ها در عمق مناسب در گودال ایجاد شده کشت گردند به طوری که 
یقه نهال در سطح خاک قرار گیرد و در اطراف گلدان تشتك مناسبی که حداقل 20 لیتر آب را در خود حفظ نماید 
ایجاد گردد. پس از کاشت نهال ها جهت استقرار اولیه نهال ها، شش دور آبیاری به فواصل 10 روز )به مدت دو ماه 
اعمال گردد( و سپس دور آبیاری 20 روز به مدت 4 ماه دیگر طی خشك ترین ماه های سال ادامه یابد. در ضمن 
عملیات حفاظت، مبارزه با علفهای هرز در محدوده تشتك ها و ترمیم آنها در طول دوره استقرار نهال ها بایستی 
انجام شود. عملیات آبیاری نهال ها در سال دوم نیز در ماه های فصل خشك سال با دوره 20 تا 30 روزه انجام می 
شود و پس از سال دوم نهال ها ریشه دوانده و مستقر می شوند و فقط با استفاده از اب ذخیره شده توسط بندهای 

خاکی به رشد خود در سالهای بعد ادامه خواهند داد.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
حفاظت خاک و احیاء جنگل های ساحلی و همچنین مشجر نمودن نوار ساحلی و ایجاد چشم انداز مناسب و آرام 
نمودن محیط خشن و ناسازگار نوار ساحلی جنوب با ایجاد پوشش درختی مناسب در مناطق فاقد پوشش گیاهی 
که در نهایت باعث توسعه صنعت اکوتوریسم در منطقه خواهد گردید از نتایج و مزایاي حاصل ازبکارگیری این یافته 

در عرصه است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نحوه احداث سامانه هاللی به منظور ذخيره نزوالت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: تکثیر جنسی سرخدار از طریق کشت بافت

مجری مسئول: علی جعفری مفیدآبادی        رتبه علمي: دانشیار پژوهش 
مجري:  سهیال نراقی 

Jafari mofidabdi@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
احیاء جنگلهای شمال کشور بدلیل اهیمت فراوانش در حفظ محیط زست و اقتصاد کشور امری ضروری است. با 
توجه به تخریب روز افزون سطح جنگلها بشدت کاهش یافته و بعضی از گونه های بسیار با ارزش آن در حال انقراض 
قرار دارد. از جمله مهمترین آنها گونه سرخدار است. با توجه به تخریب رویشگاه سرخدار،  زادآوری طبیعی این گونه 
 در رویشگاه آن مشکل است. لذا ضرورت دارد برای تهیه نهال و نهالستان از گونه روش تکثیر جنسی آن بصورت

 In vivo و  In vitro  مورد بررسی قرار گیرد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
-جمع آوری میوه رسیده و در آوردن بذر

-  شستشوی اولیه بذر- پیش سترون سازی
- ایزوله کردن تخمك در شرایط سترون در زیردستگاه هود المینار

- کشت تخمك  در محیط کشت MS   فاقد هورمون + 30 گرم در لیتر ساکارز
- جوانه زنی جنین

- پرآوری گیاهچه درون شییشه ایی
- ریشه زایی در محیط کشت ریشه زایی

- انتقال به خاک گلدان
- تهیه نهالستان

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
- احیاء جنگلهای در حال انقراض

- توسعه صنعت چوب
- ایجاد اشتغال
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنـوان: تولیـد ارقـام متحمـل و نیمه متحمل به سـفیدک  پودری اسـپرس  زراعی جهت کشـت در اراضی مسـتعد 

علوفه کاری کشـور 
مجری مسئول:محمد علی علیزاده                 رتبه علمي: دانشیار  پژوهش 

alizadeh202003@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
منشاء بیماري سفیدک پودري اسپرس ناشي از قارچ Leveillula taurica است که بافت برگ در زیر حاوی لکه ها و 
روی برگ همراه با پوشش قارچی برنگ سفید پودری در مي آید. خسارت ناشی از این بیماري بصورت کندي رشد 
گیاه و کوچك ماندن خوشه ها و ریز و چروکیده شدن دانه ها و کاهش میزان عملکرد تظاهر می یابد. مرحله اصلي 
خسارت آن در چین دوم و سوم مي باشد. تغذیه دام ها از علوفه آلوده به بیماری سفیدک اسپرس موجب سقط جنین 
مي گردد. استفاده از سموم برای از بین بردن سفیدک پودری به دلیل عوارضی که مواد شیمیایی در تعلیف دام دارند 
امری ریسك پذیر می باشد. انتخاب ارقام های متحمل به سفیدک پودری در اسپرس زراعی با اهمیت ترین موضوع 
دستاورد حاضر است. بدین منظور انجام تحقیق جهت انتخاب ارقام متحمل و نیمه متحمل به سفیدک پودری در 
غالب پروژه های مصوب در سطح کشور  مورد هدف این پژوهش بود. بدین منظور، دو پروژه  ملی با عناوین "ارزیابی 
جمعیت های اسپرس به سفیدک سطحی"  و" ارزیابي و تکثیر بذر جمعیت هاي متحمل به بیماري سفیدک سطحي 
در اسپرس زراعي"  بترتیب در دو مرحله زمانی 1387 تا 1390، و 1392 تا 1395 انجام گرفت. دو رقم 15353-

کرج و 3001-کرج با شاخص شدت بیماری زیر 25 درصد  به عنوان جمعیت های متحمل به سفیدک  پودری و دو 
جمعیت اشنویه و پلی کراس البرز  با شاخص  شدت بیماری 25 تا 50 درصد در حد ارقام نیمه متحمل انتخاب شدند.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با انجام دو پروژه ملی در سطح کشور و بدست آوردن یافته نظیر ارقام متحمل به سفیدک پودری اسپرس )-کرج 
و 3001-کرج( و نیمه متحمل)اشنویه و پلی کراس البرز(،  نکات فنی کاربرد این دستاورد در عرصه در قالب موارد 

ذیل قابل ارائه می باشند: 
1( مشخص کردن مکان الگوی کشت ترویجی اسپرس )حداقل پنج مکان( در سطح کشور با همکاری معاونت 
ترویج و نظام بهره برداری -  وزارت جهاد کشاورزی جهت تولید بذر با استفاده از بذرهای جمعیت های متحمل و 
نیمه متخمل تولیدی از ایستگاه البرز و مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان های تبریز، اصفهان، لرستان 
و زنجان. 2( کشت بذرهای متحمل 15353 و 3001، نیمه متحمل )اشنویه و پلی کراس( نسبت به سفیدک پودری 
در مزارع اسپرس کشور بصورت کشت پاییزه و بهاره،  3( بررسی و ارزیابی تولید بذر جمعیت های متحمل در مناطق 
تحت کشت مورد نظر سطح کشور طی دوسال متوالی. 4( استحصال بذر جمعیت ها از مزارع تولیدی و تایید آنها 
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انبوهی  رها سازی  بذر کشور. 5(  و گواهی  ثبت کنترل  و موسسه  تحقیقات  مرکز  ترویج،  اداره  کارشناسان  توسط 
بذرهای تولیدی جمعیت های متحمل و نیمه متحمل به سفیدک در اراضی کم بازده و مستعد علوفه در سطح کشور.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
استفاده از جمعیت های متحمل و نیمه متحمل به سفیدک پودری اسپرس، میزان خسارت وارده بر  چین   )1
های دوم و سوم اسپرس کاهش می یابد و  موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه می گردد 2( استفاده علوفه 
جمعیت های متحمل و نیمه متحمل به سفیدک پودری توسط دام از بیماری نفخ دامها و سقط جنین آنها جلوگیری 
می نماید. 3( کشت جمعیت های متحمل و نیمه متحمل به سفیدک می تواند به صورت آبی و دیم در اراضی کم 
بازده و پرشیب کشور که مستعد علوفه کاری هستند موجب غنای پوشش گیاهی شود و از فرسایش خاک جلوگیری 

نماید. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

        شكل 1- جمعيت اشنويه نيمه متحمل                      شكل 2 : قطعه توليدي بذر جمعيت آلوده اروميه-سمت راست(
 )سمت چپ و جمعيت حساس  راست- تبريز(                 وجمعيت نيمه متحمل اشنويه)سمت چپ  ايستگاه البرز-كرج (

شكل 3: قطعه توليدي بذر متحمل 15353 )البرز-كرج(   شكل 4: قطعه توليد بذر متحمل به سفيدك 3001 )البرز –كرج(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: توانمند سازی بذرهای گیاهان به روش های خواب شکنی  جهت رویش مطلوب 

مجری مسئول:محمد علی علیزاده                 رتبه علمي: دانشیار  پژوهش 
alizadeh202003@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به آب و گازها، وجود مواد  نفوذ نسبت  عواملي نظیر خصوصیات فیزیکي )وجود پوششهاي سخت و غیر  قابل 
بازدارنده، نارس بودن جنین، هر یك به تنهایي و یا ترکیبي از آنها سبب ایجاد خواب در بذر مي-گردند. جهت بر 
طرف نمودن موانع فیزیکي از روشهاي مختلفي نظیر خراش دهي مکانیکي و شیمیایي، برداشتن پوششهاي سخت 
و غیره استفاده مي شود. براي برطرف نمودن خواب درونی بذر )وجود مواد بازدارنده جوانه زني و نارس بودن جنین( 
از روش های مختلفي نظیر سرما دهی و انبارداری خشك استفاده مي شود. براي جوانه زني آن دسته از بذرهایي که 
داراي جنین نارس هستند، قرار گرفتن بذر براي یك دوره معین )بسته به میزان تکامل جنین( در شرایط محیطي 
معمولي الزامي مي باشد. هدف این پروژه استفاده از روش هاي خواب شکنی شامل: بهبود یا توسعه  جوانه زنی جهت 

رشد گیاه چه براي استقرار و  آسان نمودن عملیات کشت می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
راهکارهای مهم توانمند سازی  بذرها شامل موارد ذیل می باشند: 

- استفاده از روش های رفع خواب بذر: 
رفع خواب فیزیکی بذرها: شستشوي بذر با آب، اعمال پیش سرما، پیش گرما و استفاده از مواد شیمیایي، از جمله 
از بذرها استفاده مي شود.  جهت بر طرف نمودن  روشهایي هستند که براي بر طرف نمودن خواب تعداد زیادي 
خواب فیزیکی از روش هایی نظیر سایش بذرها با کاغذ سمباده، سوزن، تیغه تیز، سوهان،  ذرات زاویه دار شن، و 
خرده شیشه انجام می گیرد. در خراش دهی با مواد  شیمیایی برای آن دسته از بذرهای گیاهان با پوسته ضخیم  
از اسید سولفوریك غلیظ 98 درصد استفاده میشود. قرار گرفتن بذور در اسید بسته به نوع گیاهان از دو دقیقه تا 
120 دقیقه توصیه می شود.  استفاده از آب داغ )گرمای مرطوب با دمای 80 درجه سلسیوس به مدت 10 دقیقه( و 
گرمای خشك )دمای 100 درجه سلسیوس( برای رفع خواب فیزیکی بذر گیاهان درختی با منشا گرمسیری توصیه 
می گردد.  خواب بذر گیاه درختی نیلکی در دمای 120 درجه سلسیوس به مدت سه روز شکسته می شود. پوسته 
بذر گونه مرتعی گون،  با تناوب دمایی 20 تا 30 درجه سلسیوس نفوذ پذیر شده و لذا خواب فیزیکی آن  بر طرف و 

رویش آن میسر می گردد.      
استفاده ازروش های پیش سرما: )در درجه حرارت 4 تا 5 سلسیوس جهت رفع خواب بذرهای با منشا سردسیری 
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توصیه می گردد. این آزمون عالوه بر اینکه محك خوبي براي تعیین بنیه بذر در این شرایط بوده، و باعث شکستن 
خواب بذور بعضي از گونه هاي گیاهي نیز مي شود. این پدیده بـــراي گونه هاي گیاهي مرتعي و جنگلي با منشا 
سردسیری  ضرورت دارد. زمان مورد استفاده برای رفع خواب بذرها بستگی به نوع خواب فرق خواهد داشت. بذرهایی 
که دارای خواب سطحی )غیر عمیق( مثل سبزیجات، گیاهان زینتی در دمای معمولی و شرایط نگهداری خشك 
خواب آنها شکسته می شود.   خواب بذرهای بعضی از گونه های دارویی و مرتعی به مدت دو هفته در دمای پایین 
3 تا 10 درجه سلسیوس شکسته میشود.  خواب بذر گونه های درختی  نظیر افرای سیاه، افرای شبه چناری، گیاه 
باریجه و گاو گندم از نوع خواب متوسط بوده که برای رفع خواب بذر آنها  میبایست به مدت شش ماه در دمای 4 
درجه سلسیوس  قرار گیرند. برای گیاهان دارای خواب عمیق می بایست بذر آنها بسته به نوع گیاه به مدت دو ماه 

تا یکسال در سرما قرار گیرند.      
پس رسی بذرها در شرایط انباداری خشك:  براي جوانه زني آن دسته از بذرهایي که داراي جنین نارس هستند، 
قرار گرفتن بذر براي یك دوره معین )بسته به میزان تکامل جنین( حداقل شش ماه تا دو-سال در شرایط محیطي 
و شرایط  کامل شده  بودن شرایط، رسیدگي جنین  در صورت مساعد  و  زمان  با گذشت  الزامي مي باشد.  معمولي 

فیزیکي و شیمیایي بذر براي جوانه زني مناسب مي گردد، 

نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری یافته در عرصه:
نفوذ پذیر شدن پوسته بذرها به آب و هوا یکی از مهمترین  مزایای  روش رفع خواب فیزیکی بذر گیاهان بوده که 
موجب توانمند شدن آنها  برای افزایش رویش و  بنیه در عرصه می باشد.  افزایش رویش بذر و یکنواخت سبز شدن 
بذرها از مزایای مهم استفاده از روش پیش سرما جهت رفع خواب درونی آنها تلقی می گردد.  در روش انبار داری 
خشك بذرهای با جنین  نارس، براي جوانه زني فعال شده و همچنین پوشش بذر دچار تغییرات فیزیکي و شیمیایي 

مي شود و بذرها مساعد رویش مي گردند. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

    شكل 1:  بذر  تيمار شده گياه دارويی كرچك با سرما         شكل2: بذر  تيمار شده گياه دارويی بادرنجبويه با سرما 
                                                                                                                     بيشترگياه چه های كمتر
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عنوان: افزایش توان سبز شدن بذر گیاه دارویی مرزه با القا روش های خواب شکنی   

مجری مسئول:محمد علی علیزاده                 رتبه علمي: دانشیار  پژوهش 
alizadeh202003@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اکثر گونه هاي جنس مرزه در مناطق سنگالخي و صعب العبورکشور رویش دارند و براي بررسي و چگونگي رویاندن 
بذر آنها القا روش های خواب شکنی نظیر تیمارهای خراش دهي )مکانیکي و شیمیایي(، سرما و پس رسي ضروری می 
باشد. فرآیند توانمند سازي بذر شامل رفع خواب بذر  با استفاده  از روش های پس رسی،  پیش سرما، سایش بذرها 
با سمباده کاغذی، استفاده از مواد شیمایی برای اکثر گیاهان بخصوص برای گیاهان منابع طبیعی)جنگلی، مرتعی و 
دارویی( دارای کاربرد ویزه دارد. هدف از انجام این پژوهش استفاده از روش هاي القا رفع خواب بذرها شامل  بهبود 

یا توسعه  جوانه زنی جهت رویش و یکنواخت سبز شدن بذرهای گونه های مرزه بوده است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
راهکارهای مهم توانمند سازی  بذرها شامل موارد ذیل می باشند: 

پس رسی بذرها در شرایط انباداری خشك:  براي جوانه زني آن دسته از بذرهایي که داراي جنین نارس هستند، قرار 
گرفتن بذر براي یك دوره معین )بسته به میزان تکامل جنین( در شرایط محیطي معمولي الزامي مي باشد. با گذشت 
زمان و در صورت مساعد بودن شرایط، رسیدگي جنین کامل شده و شرایط فیزیکي و شیمیایي بذر براي جوانه زني 
مناسب مي گردد. بر اساس این روش  بذرهای بعضی از نمونه های گونه های مرزه  برای پس رسی در شرایط درجه 

اطاق به مدت شش ماه نگه داشته شدند.   
استفاده ازروش های پیش سرما: )در درجه حرارت 4 تا 5 سلسیوس جهت رفع خواب بذرهای گونه های دارویی 
بخصوص مرزه با منشا سردسیری توصیه می گردد. این آزمون عالوه بر اینکه محك خوبي براي تعیین بنیه بذر در 
این شرایط بوده،  باعث شکستن خواب بذور بعضي از گونه هاي گیاهي نیز مي-شود. این پدیده بـــراي گونه هاي 
گیاهي مرتعي و جنگلي با منشا سردسیری  ضرورت دارد. با استفاده از این روش بذرهای بعضی از گونه های مرزه  با 

منشا سردسیری به مدت دو تا سه هفته در دمای 4 درجه سلسیوس قرار گرفتند. 
 رفع خواب فیزیکی بذرها: شستشوي بذر با آب، اعمال پیش سرما، پیش گرما و استفاده از مواد شیمیایي، از جمله 
روشهایي هستند که براي بر طرف نمودن خواب تعداد زیادي از بذرها استفاده مي شود.  جهت بر طرف نمودن خواب 
فیزیکی از روش هایی نظیر سایش بذرها با کاغذ سمباده، سوزن، تیغه تیز، سوهان،  ذرات زاویه دار شن، و خرده 
شیشه انجام می گیرد. در خراش دهی با مواد  شیمیایی برای آن دسته از بذرهای گیاهان با پوسته ضخیم  از اسید 
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سولفوریك غلیظ استفاده میشود. استفاده از آب داغ )گرمای مرطوب( و گرمای خشك برای رفع خواب فیزیکی بذر 
گیاهان درختی های با منشا گرمسیری توصیه می گردد. با  قرار دادن الگوی این روش ها، بذر بعضی از نمونه های 
گونه های مرزه با منشا گرمسیری در معرض خراش دهی مکانیکی با استفاده از سمباده و خراش دهی شیمیایی 

)الکل 70 درصد(  قرار داده شدند.  
مزایای روش های رفع خواب بذرها:   نفوذ پذیر شدن پوسته بذرها به آب و هوا یکی از مهمترین  مزایای  روش رفع 
خواب فیزیکی بذر گیاهان بوده که موجب توانمند شدن آنها  برای افزایش رویش و  بنیه در عرصه می باشد.  افزایش 
رویش بذر و یکنواخت سبز شدن بذرها از مزایای مهم استفاده از روش پیش سرما جهت رفع خواب درونی آنها تلقی 
می گردد.  در روش انبار داری خشك بذرهای با جنین  نارس، براي جوانه زني فعال شده و همچنین پوشش بذر دچار 

تغییرات فیزیکي و شیمیایي مي شود و بذرها مساعد رویش مي گردند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 شكل 1:  بذرهای رويش يافته گياه مرزه خوزستانی  با منشا لرستان 
 دراثر  تيمارهای پس رسی، سرما، خراش دهی فيزيكی،خراش دهی شيميايی در مقايسه با شاهد
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عنوان: استفاده از ساقه شاهدانه )hemp( به عنوان ماده اولیه مناسب  غیر چوبی برای تولید خمیر کاغذ

یافته منتج از پروژه شماره:  45431                 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:محمد مهدی برازنده                   رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: حسین حسینخانی، عباس فخریان، سعید مهدوی، حسین فامیلیان، رضا جزایری
mbaraz@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکي از منابع جایگزین براي تولید خمیر کاغذ، گیاهان غیر چوبي مي باشند. این گیاهان داراي مزایایي نسبت به 
مواد اولیه چوبي هستند که از آن جمله مي توان به کوتاهي دوره رشد، نیاز محدود به حاصلخیزي )زمین( و آبیاري 
و همچنین میزان لیگنین کم که سبب کاهش میزان انرژي و مواد شیمیایي مورد استفاده در فرایندهای تولید خمیر 
کاغذ مي شود، اشاره نمود. از جمله گیاهان غیر چوبی که مورد استفاده صنایع چوب و کاغذ قرار گرفته است، می 
توان به شاهدانه اشاره نمود. به طور کلي براي استفاده از خمیر کاغذ شاهدانه در صنایع خمیر و کاغذ سازي، این 
خمیر کاغذها با خمیر کاغذ هاي تولید شده  از سایر مواد اولیه )چوبي( مخلوط مي شوند.کاغذ ساخته شده از شاهدانه 
نسبت به کاغذ هایي که از چوب ساخته مي شوند، چندین بار بیشتر مي تواند مورد بازیافت قرار گیرد. همچنین از هر 
هکتار شاهدانه می توان حدود 5 تن خمیر کاغذ تولید نمود. شاهدانه در استانهای گیالن و مازندران کشت می شود. 

همچنین در بندر گز، خراسان، مغرب ایران، ترمیس در اراک، بلوچستان و جنوب غربی ایران می روید.
به منظور امکان استفاده از این گیاه غیر چوبی در صنایع چوب و کاغذ، ترکیب شیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1-شاهدانه در مقابل سرما حساس بوده و در دوره رشد آن نباید سرما و یخبندان وجود داشته باشد زیرا این دو 

عامل، گیاه جوان شاهدانه را از بین می برد. 
2-زمینی که در آن شاهدانه کاشته می شود، باید از نظر مواد غذایی کاماًل غنی و حاصلخیز و دارای عمق کافی 

بوده و تهویه در آن بخوبی انجام شود.
3-در صورتیکه برای تقویت و اصالح زمین از کودهای دامی استفاده شود، می توان در هر هکتار 20 تا 40 تن 

همراه با شخم پائیزه به زمین اضافه نمود. همچنین شاهدانه در طول دوره رشد، به فسفر زیادی نیاز دارد.
و کمیت  کیفیت  رفتن  برباال  زیرا عالوه  گیرد  قرار  تناوب  اول  در  است  بهتر  وجینی  گیاهان  مانند  4-شاهدانه 
محصول، بعد از شاهدانه زمین کاماًل تمیز است وگیاه بعدی که در تناوب قرار می گیرد، محصول خوبی تولید خواهد 

نمود.
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5-بهترین زمان کاشت با در نظر گرفتن واریته و شرایط جوی از اوایل تا اواخر اردیبهشت ماه است.
6-چنانچه شاهدانه برای تولید الیاف کشت گردد، حدود 80 تا 100 کیلوگرم در هکتار بذر مورد نیاز است.

7-در مناطقی که بارندگی کافی وجود ندارد به علت آنکه در دوره زندگی، هر هکتار زراعت شاهدانه به حدود 
4500 متر مکعب آب نیاز دارد و لذا الزم است در این مدت 6 تا 8 بار آبیاری گردد ولی در مناطق با بارندگی مناسب 

مثل گیالن و مازندران، کاشت آن به صورت دیم امکان پذیر است.
8-زمان برداشت شاهدانه بستگی به آب و هوا و واریته دارد چون پایه های نر حدود سه هفته زودتر از پایه های 

ماده میرسند، به همین نسبت برداشت آنها زودتر انجام می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
1-استفاده از ماده اولیه مناسب و عدم نیاز به قطع درختان جنگلی و همچنین عدم وابستگی به واردات چوب 

برای تأمین ماده اولیه مورد نیاز صنایع تولید خمیر کاغذ در کشور. 
2-ویژگیهای ممتاز خمیر کاغذ ساخته شده از شاهدانه نسبت به خمیر کاغذهای ساخته شده از مواد لیگنوسلولزی چوبی.

3-اقدام در جهت پیشبرد اهداف مورد نظر در اقتصاد مقاومتی

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

گياه شاهدانه
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Koenig عنوان: برآورد و مدل سازی شمار بذر درختان بلوط با استفاده از روش چشمی

یافته منتج از پروژه شماره:  88068-09-09-0   مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مهدی پورهاشمی                       رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: سیدکاظم بردبار، اسداله کریمی دوست، یحیی خداکرمی،  پریسا پناهی، یونس رستمی کیا 
pourhashemi@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به دلیل اهمیتی که بذر بلوط، در تجدید حیات جنسی این گونه و هم در تغذیه وحوش دارد، برآورد یا تعیین 
شمار بذر درختان بلوط همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. شمارش بذر روی تاج درخت دقیق ترین و در 
عین حال مشکل ترین و هزینه بردارترین روش تعیین شمار بذر درختان بلوط است. به-منظور سهولت اندازه گیری و 
کم هزینه کردن عملیات اجرایی، از اواسط قرن گذشته میالدی روش هایی به-نام روش های برآورد چشمی ابداع و مورد 
استفاده قرار گرفتند. نتیجه اجرای این روش ها به طور معمول منجر به برآورد شاخص بذردهی درخت و توده جنگلی 
می شود، اما در روش Koenig که در سال 1994 توسط پژوهشگری به همین نام در آمریکا ابداع شد، با استفاده از 
مدل سازی، شمار بذر درختان بلوط برآورد می شود. اجرای این روش که بسیار ساده و کاربردی است، تحولی در دانش 
جنگل شناسی جنگل-های بلوط ایجاد کرد. هرچند این دانش فنی در جنگل های دنیا به ویژه آمریکا از قدمت قابل 
توجهی برخوردار است، اما در جنگل های ایران که گستره بلوط های آن بیشتر از شش میلیون هکتار است، نوپاست و 

در این پژوهش برای اولین بار به آن پرداخته شد. درنتیجه، نتایج آن می توان بسیار مفید و کارآمد باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
این یافته برای کلیه درختان بلوط بومی قابل استفاده است. برای اجرای روش Koenig، در نیمه اول شهریور 
)پیش از شروع ریزش اولین بذرها( باید ابتدا تاج زنده درخت به صورت چشمی به دو نیمه فوقاني و تحتاني تقسیم 
 شود. این کار برای درختان بلند توسط دوربین دوچشمی انجام خواهد شد. سپس، هر نیمه به سه قطاع )کمان( 
تقسیم شده و به طور کاماًل تصادفي یك قطاع از هر نیمه برای شمارش بذرها انتخاب  می شود. یك آماربردار ابتدا در 
مدت 15 ثانیه بذرهاي قابل رؤیت یکي از قطاع هاي منتخب را شمارش می کند. سپس، همین شخص در مدت زمان 
15 ثانیه دیگر همین روش را براي قطاع منتخب دوم انجام داده و از مجموع دو عدد، تعداد بذرهاي شمارش شده در 
مدت زمان 30 ثانیه محاسبه  می شود که به آن N 30 گفته مي شود. از سوی دیگر، برای مدل سازی با استفاده از این 
روش برای درختان و توده-های جنگلی بلوط که اولین بار این روش در آن ها اجرا می شود، الزم است شمار واقعی 
بذر درخت با استفاده از روش شمارش تاجی نیز مشخص شود که طی آن کلیه بذرها روی تاج درخت شمارش می-
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شوند. درنهایت، بین عدد به دست آمده از روش Koenig با عدد به دست آمده از روش شمارش تاجي رابطه رگرسیوني 
مناسب محاسبه می شود تا در آینده بتوان براي منطقه مورد نظر فقط با شمارش بذر در مدت زمان 30 ثانیه به روش 
Koenig، شمار بذر تولیدي کل درخت را برای سایر درختان این گونه برآورد کرد. پیشنهاد می شود برای دستیابی 

به نتایج بهتر، اندازه گیری ها حداقل در یك بازه زمانی 3 تا 5 سال تکرار شوند، همچنین برای مدل سازی، لگاریتم 
داده ها در محاسبات وارد شود. برای اینکه امکان مقایسه تولید بذر درختان بلوط با اندازه تاج مختلف وجود داشته 
باشد، الزم است شمار بذر در یك متر مربع سطح تاج )تراکم بذر( نیز برای هر درخت محاسبه شود. برای این منظور 

باید با اندازه گیری قطر بزرگ تاج هر درخت و قطر عمود بر آن، سطح تاج محاسبه شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
  ،(Quercus brantii( اجرای این روش در توده های جنگلی شش منطقه جنگلی کشور در مورد گونه های برودار 
مازودار )Q. infectoria)، وی ول )Q. libani)، اوری )Q. macranthera( و بلندمازو )Q. castaneifolia( منجر به 
)همبستگی  شده  محاسبه  مدل های  همبستگی  شد.  ساده ای  رگرسیونی خطی  مدل های  ارائه  و  بسیارخوب  نتایج 
بین روش Koenig با روش شمارش تاجی( در مناطق مختلف مورد مطالعه بین 0/69 تا 0/80 متغیر بود. درنتیجه 
می توان این روش برآورد چشمی را به عنوان یکی از روش های مناسب برای تعیین وضعیت بذردهی توده های جنگلی 
بلوط کشور و همچنین مدل سازی تولید بذر معرفی کرد. اجرای این روش در عرصه بسیار ساده بوده و نیاز به زمان 
و نیروی پرسنلی کمی دارد، درنتیجه هزینه  برداشت های صحرایی بسیار کاهش می یابد. عالوه براین، با مدل سازی در 
این روش با استفاده از مدل های خطی ساده، می توان وضعیت تولید بذر درختان بلوط را در بازه های زمانی طوالنی تر 

پایش کرد که منجر به کسب نتایج سودمندی در این زمینه خواهد شد.   

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل 1- اندازه گيری قطر تاج درختان بلوط در دشت  ارژن فارس

 
 

شكل 2- شمارش تاجی بذر درختان بلوط در جنگل هلو شهرستان بانه )استان كردستان(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی روش چشمی Whitehead برای تعیین وضعیت تولید بذر بلوط های بومی ایران

یافته منتج از پروژه شماره:  88068-09-09-0   مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مهدی پورهاشمی                       رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

مجریان: سیدکاظم بردبار، اسداله کریمی دوست، یحیی خداکرمی،  پریسا پناهی، یونس رستمی کیا 
pourhashemi@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
برآورد شمار بذر درختان بلوط به واسطه نقشی که بذرها هم در تجدید حیات جنسی این گونه و هم در تغذیه 
حیوانات جنگلی دارند، حائز اهمیت است. تعیین شمار بذر درختان بلوط با استفاده از روش های مختلفی امکان پذیر 
است. دقیق ترین و در عین حال دشوارترین روش، شمارش درختی یا تاجی است که در آن کلیه بذرها روی تاج 
درخت شمارش می شوند. دشواری روش شمارش تاجی، پژوهشگران را به استفاده از روش های نمونه برداری ساده ای 
که برآورد به نسبت دقیقی از مقدار بذر تولیدی هر پایه ارائه می دهند )مانند تله های بذر(، ترغیب کرده است. عالوه بر 
روش های فوق، از اواسط قرن گذشته روش هایی به نام روش های برآورد چشمی ابداع شدند که در این روش ها به طور 
بسیار ساده با مشاهده تاج درخت توسط چشم غیرمسلح یا مسلح )با استفاده از دوربین دوچشمی(، وضعیت بذردهی 
درختان بلوط مطابق با شیوه نامه هر روش نمره دهی شده و شاخص بذردهی درخت محاسبه می شود. به رغم گستره 
این  تاکنون  کشور  داخل  در  متأسفانه  ارسباران،  و  هیرکانی  زاگرس،  در جنگل های  بومی  بلوط های  مالحظه  قابل 

روش ها مورد استفاده قرار نگرفته اند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
متداول-ترین  از  یکی   Whitehead روش  است.  استفاده  قابل  بومی کشور  بلوط  درختان  کلیه  برای  یافته  این 
روش های برآورد چشمی است که در سال 1969 توسط پژوهشگری به همین نام ارائه شد. برای اجرای این روش، 
ضروریست در نیمه اول شهریور )پیش از شروع ریزش اولین بذرها( تاج درخت را مشاهده و به صورت چشمی اسکن 
کرد. درصورتی که درخت کم ارتفاع باشد، تاج درخت با چشم غیرمسلح و در صورتی که ارتفاع درخت زیاد باشد، با 
استفاده از دوربین دوچشمی،  تاج مشاهده می شود. پس از مشاهده کامل تاج درخت، ابتدا درصدي از تاج که داراي 
بذر است، برآورد شده و نمره اي مطابق با جدول 1، بخش اول به درخت تعلق مي گیرد. سپس در همان قسمت از 
تاج که داراي بذر است، درصد شاخه هاي داراي بذر برآورد شده و نمره دیگري مطابق با جدول 1، بخش دوم به هر 
درخت تعلق می گیرد. در مرحله بعد، متوسط شمار بذرهاي هر شاخه برآورد شده و نمره اي به درخت تعلق مي گیرد 
)جدول 1، بخش سوم(. از مجموع نمرات سه گانه فوق برای هر درخت شاخصی محاسبه می شود که رتبه بذردهي 
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نامیده می شود و با استفاده از جدول 1، بخش چهارم، وضعیت بذردهی درخت مشخص می  شود. برای محاسبه این 
شاخص در سطح توده کافي است مجموع رتبه های بذردهی کل درختان نمونه تقسیم بر تعداد درختان نمونه شود. 

این نمره بین صفر تا 10 متغیر است.

Whitehead جدول 1- طبقه بندی وضعيت توليد بذر در روش

1( طبقه بندي درختان 
بلوط بر مبناي سهم تاج 

داراي بذر

2( طبقه بندي درختان 
بلوط بر مبناي سهم 
شاخه هاي داراي بذر

3( طبقه بندي درختان 
بلوط بر مبناي متوسط 

شمار بذرهای شاخه

4( طبقه بندي نهایی 
وضعیت بذردهي 

درختان بلوط
درصدي از تاج که 

درصد شاخه هاي نمرهداراي بذر است
متوسط شمار نمرهداراي بذر

طبقه نمرهبذرهاي شاخه
بذردهي

رتبه 
بذردهي

2/49-0ضعیف0صفر0کمتر از 5 درصد0کمتر از 5 درصد

به نسبت 21-1 عدد331-6 درصد331-6 درصد
ضعیف

2/5-4/49

6/49-4/5متوسط42-3 عدد662-34 درصد662-34 درصد

8/49-6/5خوب63-5 عدد1003-67 درصد1003-67 درصد

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
  ،Quercus brantii ،اجرای این روش در توده های جنگلی شش منطقه جنگلی کشور در مورد گونه های برودار  
مازودار، Q. infectoria، وی ول، Q. libani، اوری، Q. macranthera و بلندمازو، Q. castaneifolia حاکی از دقت 
تاجی  )ضریب  شمارش  روش  با  روش  این  بین  خوبی  بسیار  همبستگی  به طوری که  داشت،   روش  این  قبول  قابل 
همبستگی در مناطق مختلف مورد مطالعه بین 0/66 تا 0/94 متغیر بود( وجود داشت. در نتیجه می توان این روش را 
به عنوان یکی از روش های مناسب برای تعیین وضعیت بذردهی توده های جنگلی بلوط کشور معرفی کرد. این روش  از 
نظر اجرایی در عرصه بسیار ساده بوده و نیاز به زمان و نیروی پرسنلی کمی دارد، درنتیجه هزینه های اجرایی بسیار 
کاهش می یابد. عالوه براین، با کاهش هزینه های اجرایی می توان توان تولید بذر درختان بلوط را در بازه های زمانی 

طوالنی تر پایش کرد که منجر به اطالعات با ارزشی در این زمینه خواهد شد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 شکل 1- برآورد چشمي بذر در روش Whitehead با استفاده از دوربین دوچشمي )جنگل حاتم مشکین شهر(
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شكل 2- شمارش تاجی بذر در ختان بلوط در روستای هلو شهرستان بانه )استان كردستان(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: افزایش ریشه زایی قلمه های تهیه شده از سرشاخه  های درختان سفیدپلت با استفاده از هورمون 

یافته منتج از پروژه شماره: 87079-09-09-2                مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: پژمان پرهیزکار                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: فرهاد اسدی، مصطفی خوشنویس و بیت اهلل امان زاده
Parhizkar@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
رویشگاههای درخت سفیدپلت به بهانه های مختلف مورد تعرض قرار گرفته و موجبات کاهش سطح زیر کشت 
این گونه را فراهم آورده است. ازدیاد این گونه بیشتر از طریق جست های ریشه جوش انجام می-پذیرد. کوبیده شدن 
بودن  به دلیل خوشخوراک  از عوامل کاهش جست ها می باشد. در مواردی هم که جست ها ظاهر می شوند،  خاک 
توسط دام مورد چرا قرار می گیرند. بذر این گونه نیز از قوه نامیه مناسبی برخوردار نمی باشد. ناگفته پیداست که در 
چنین شرایطی باید اقدامی جهت حفظ و حمایت رویشگاههای این گونه انجام پذیرد. به عالوه این گونه می تواند نیاز 
کارخانه های خرده چوب را نیز تامین نماید و با رویش متوسط ساالنه 0/8 سانتی متر جزو گونه های تند رشد به حساب 
می آید. سفیدپلت گونه ای در معرض خطر است و زود رشد بودنش نسبت به سایر درختان جنگلی در مناطق جلگه ای 
و پایین بند، پتانسیل باالیی در استفاده برای جنگلکاری در نقاط خالی جنگل دارد. افزایش ریشه زایی قلمه های نازک 
و قلمه های تهیه شده از سرشاخه های درختان این گونه می تواند موفقیت تولید نهالها را تضمین نماید. بنابراین ازدیاد 
این گونه جنگلی عالوه بر اینکه از انقراض آن جلوگیری می نماید، می تواند نیاز کارخانجات خرده چوب را از طریق 

زراعت چوب نیز فراهم آورد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ابتدا قلمه های یکساله سفیدپلت در بهمن ماه با قطر متوسط یك سانتی متر و طول 18 تا 20 سانتی متر به نحوی 
تهیه گردند که در هر قلمه بین 3 تا 5 جوانه وجود داشته باشد. برخالف انتظار قلمه های قطورتر )تا 1/5 سانتی متر( 
ریشه زایی و زنده مانی مناسبی نداشتند. در صورت کمبود قلمه با قطر متوسط یك سانتی متر، می توان از قلمه های 
کم قطر )0/5 سانتی متری( که با استفاده از هورمون تقویت شده اند استفاده گردد. برای این منظور 1/25 گرم هورمون 
الکل  از فروشگاههای لوازم آزمایشگاهی و مواد شیمیایی( را در 500 میلی لیتر  ایندول بوتیریك اسید )قابل تهیه 
اتیلیك )الکل سفید( حل نموده و حجم محلول را با آب مقطر به 1000 میلی لیتر )یك لیتر( می رسانیم. ظرف حاوی 
محلول باید ضد نور بوده و در محیط تاریك و دمای 8 تا 15 درجه سلسیوس نگهداری گردد. دمای کمتر موجب 
بلوری شدن محلول می گردد. این حجم محلول تهیه شده برای تحریك حدود 3000 قلمه کم  قطر سفیدپلت کفایت 
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می کند. قبل از کاشت، نیمه انتهایی قلمه ها به مدت 10 ثانیه در محلول یادشده قرار داده شود. سپس قلمه ها در 
اواخر بهمن در بستر خاک سبك به نحوی کاشته شوند که یك تا دو سانتي متر از قلمه با یك جوانه بیرون از خاک 
قرار گیرد و جوانه خارج از خاک رو به نور باشد. عرصه کاشت قبال باید به صورت جوی و پشته تبدیل گردد. عرض 
پشته ها 30 سانتی متر و فاصله لبه دو پشته یك متر باشد. قلمه ها در دو طرف پشته با فاصله 25 تا 30 سانتی متر از 

یکدیگر کاشته شوند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
استفاده از این روش در سطح کوچك، کارایی تولید نهال ها )نسبت بین نهال تولید شده در پایان فصل رویش، به 

تعداد قلمه هاي کاشته شده( را از 30 درصد به 45 درصد افزایش داده است.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

افزايش توليد قلمه های سفيدپلت با استفاده از هورمون ايندول بوتيريك اسيد
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: افزایش عملکرد آویشن باغی و دنایی با استفاده از بهترین سیستم تغذیه  

یافته منتج از پروژه شماره: 86029-8601-09-09-14   مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: بهلول عباس زاده                                  رتبه علمي: استادیار  پژوهش

مجریان: محمدحسین لباسچی، محمود نادری، رحمت اهلل باصری، ابراهیم شریفی عاشورآبادی، مهدی میرزا، فضل اهلل 
صفی خانی، بانج شفیعی

babaszadeh@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گیاه آویشن در صنایع غذایی، دارویی )انسانی و دامی(، بهداشتی و آرایشی استفاده متنوع و فراوانی دارد به طوری 
و  دارویی  اهمیت گیاهان  به دلیل مشخص شدن  امروزه  دنیا می باشد.  اسانس معروف  از جمله ده  آن  اسانس  که 
از عرصه های  انواع آویشن  این گیاهان، بخصوص  آنها، متاسفانه شاهد برداشت های بی رویه  تمایل مردم به مصرف 
به  باال  با کمیت و کیفیت  تولید گیاهان دارویی  نیز  از عرصه های طبیعی و  برای کاهش برداشت  طبیعی هستیم. 
منظور حفاظت از محیط زیست، تولید اقتصادی و عرضه گیاهان دارویی با ماده موثره باال نیاز به توسعه کشت و ارائه 

نسخه های به زراعی مناسب می باشد. 
با توجه به ورود گونه آویشن باغی به ایران و استفاده وسیع این گونه  دارویی در صنایع مختلف دارویی، غذایی، 
آرایشی و بهداشتی، بررسی مسایل به زراعی آن و معرفی تیمارهای مناسب کودی برای افزایش کمیت و کیفیت آن 
اهمیت زیادی دارد. از طرفی به دلیل انحصاری بودن آویشن دنایی و باال بودن کیفیت این گیاه به لحاظ درصد اسانس 
و درصد ترکیبات فنلی )تیمول و کارواکرول(، لزوم توسعه کشت و کار این گونه و جایگزینی آن با آویشن باغی اهمیت 

زراعت این گونه و معرفی تیمارهای کودی مناسب را افزایش داده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی آویشن باغی، Thymus vulgaris بهتر است در زمان آماده سازي زمین 
مقدار 10 تن کود دامی همراه با 100 تا 120 کیلوگرم از فسفر و پتاسیم در هکتار به خاک اضافه شده و حدود 
100 کیلوگرم کود اوره در 3 تقسیط مساوی )در زمان آماده سازی خاک، در مرحله استقرار گیاهچه ها و  یك هفته 
قبل از برداشت چین اول( به زمین داده شود یا حداقل 40 تن کود دامی کامال پوسیده در مرحله آماده سازی به 
خاک اضافه شود. برای تولید بهینه آویشن دنایی Thymus daenensis میزان مصرف کود شیمیایی پر مصرف حدود 
100 کیلوگرم به همراه 10 تن کود دامی یا 40 تن در هکتار کود دامی به تنهایی بهتر است طبق دستور گفته شده 
برای آویشن باغی استفاده شود. این توصیه برای خاکهای لومی و دارای ماده غذایی متوسط به لحاظ عرف بوده و در 



306

خاکهای فقیر از لحاظ ماده غذایی، بخصوص شنی و رسی می توان مقدار کود بیشتری استفاده کرد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
نتایج مربوط به آویشن باغی نشان داد که در سال اول، بیشترین عملکرد اسانس از تیمار مخلوط کودهای دامی 
و شیمیایی  با میانگین 22/43 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. اما باالترین درصد تیمول )48/05 درصد( متعلق به 
مصرف 40 تن در هکتار از کود دامی بود. در سال دوم به لحاظ افزایش درصد تیمول و عملکرد اسانس، تیمارهای 

مخلوط کود دامی و شیمیایی بهترین تیمارها بودند. 
در آویشن دنایی در سال اول مشاهده شد که استفاده از مخلوط کودهای دامی و شیمیایی با میانگین 19/37 
کیلوگرم در هکتار بیش از 3 برابر عملکرد اسانس را نسبت به شاهد افزایش داد. حداکثر تیمول با میانگین 74/1 
درصد از مصرف 40 تن در هکتار کود دامی بدست آمد. در سال دوم مشاهده شد که بیشترین درصد و عملکرد 
اسانس مربوط به تیمار مخلوط کودهای دامی و شیمیایی با میانگین 1/44 درصد و 19/56 کیلوگرم در هکتار بود 
که باز عملکرد اسانس نسبت به شاهد 2 برابر بود. در آویشن دنایی نیز مانند آویشن باغی باالترین عملکرد سرشاخه 
گل دار و درصد اسانس در هر دو سال متعلق به چین اول بود. بنابراین برای تولید انواع آویشن بهتر است از کود دامی 
کامال پوسیده و یا مخلوطی از کودهای دامی و شیمیایی )به مقدار کم( همزمان با آماده سازی زمین به خاک افزود.

عکس/عکس های شاخص از یافته : 

                               نمايی از مزرعه                              بررسی صفات مورفولوژی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
و  چهارمحال  استان  های  صنوبرکاری  در   Populus alba × Populus euphratica هیبرید  گونه  از  استفاده  عنوان: 

بختیاری
یافته منتج از پروژه شماره: 71-0310817000-82             مدت اجراي پروژه: 4 سال

مجری مسئول: یعقوب ایران منش                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش
مجریان: محمود طالبی، آیت ا... غالمیان

y_iranmanesh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گسترش فعالیت هاي صنوبرکاري از جمله زراعت چوب در اراضي مستعد، کشت در بستر رودخانه ها و اطراف 
لحاظ  به  برتر  پایه هاي  معرفي  درگرو  بادشکن،  به صورت  مزارع  حاشیه  و  کشاورزي  مزارع  در  آب  انتقال  جوهاي 
اقتصادي و مقرون به صرفه بودن آن مي باشد. افزایش توان تولید چوب در واحد سطح عالوه بر تمایل جدي کشاورزان 
در تولید چوب، موجب رونق اقتصادي در روستا و ایجاد اشتغال مي گردد. به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح 
و نهایتاً استفادۀ حداکثر از پتانسیل منابع موجود تولید هیبریدهاي گیاهي، بعنوان یك راهکار عملي، همواره مورد 
توجه کشورهاي مختلف جهان بوده است. لذا این تحقیق با هدف افزایش توان تولید چوب در واحد سطح، با ارزیابي و 
معرفي پایه هاي دورگ و تعیین دامنه اکولوژیکي رشد آنها صورت پذیرفت تا ضمن بررسي امکان دستیابي به گونه ای 
با فرم رویشي مناسب و مقاومت به شرایط سرد و خشك استان، باعث شده تا با ایجاد انگیزه در کشاورزان به منظور 
تولید چوب، موجبات رونق اقتصادي در روستاها و ایجاد اشتغال فراهم  گردد. استفاده از گونه هیبرید معرفی شده 

می تواند اهداف فوق را محقق نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
طی 4 سال انجام این تحقیق، گونه هیبرید Populus alba× Populus euphratica که از لحاظ رویش کمی و 

کیفی در مقایسه با رقم های بومی استان برتری نشان داده است:

رويش ساليانه ارتفاع و قطر برابر سينه گونه معرفی شده در مقايسه با گونه های بومی استان
 Populus alba× Populus

euphraticaبومی Populus albaبومی Populus nigra

0/8 متر1/2 متر1/3 متررویش ارتفاعی )سالیانه( 

0/5 سانتی متر1/1 سانتی متر1/2 سانتی متررویش قطری )سالیانه( 
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در حال حاضر پایه های آن در  استان وجود داشته، لذا موارد زیر در بکارگیری یافته در عرصه ضروری است:
- تکثیر هیبرید موجود از طریق قلمه 

- ایجاد خزانه  به منظور تولید نهال یك و دوساله 
- جابجائی نهال ها به همراه خاک اطراف ریشه به طوریکه به ریشه های گیاه آسیبی وارد نگردد.

- رعایت فاصله کشت 2 تا 3 متر با هدف تولید بیوماس چوبی بیشتر و تنه سیلندریك

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
یکی از محدودیت های کشت در استان چهارمحال و بختیاری سرمای شدید زمستانه و سرمای دیررس بهاره 
است. با توجه به اینکه در طول مدت اجرای این پروژه سرماهای شدید زمستانه )پایین تر از 30- درجه سلسیوس( 
و سرمای دیررس بهاره اتفاق افتاد، این هیبرید کامال از سرما در امان ماند و گونه ای مقاوم به سرماست. همچنین 
رویش ارتفاعی و قطری این گونه نیز در مقایسه با گونه های بومی استان بیشتر است. از طرفی از آنجایی که یکی از 
گونه های استفاده شده در این هیبرید، پده، Populus euphratica است و گونه پده گونه ای مقاوم به شرایط گرم و 
خشك است، به نظر می رسد که هیبرید معرفی شده بتواند شرایط کم آبی را نیز تحمل نماید که البته این موضوع، 
پژوهش جداگانه ای را می طلبد. در مجموع استفاده از این گونه هیبرید از مزیت نسبی قابل توجهی جهت استفاده در 

صنوبرکاری های استان برخوردار است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

populus alba× populus euphratica گونه هيبريد
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مقايسه ميانگين ارتفاع كل در گونه های مورد مطالعه

مقايسه ميانگين ارتفاع تنه در گونه های مورد مطالعه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: انتخاب گونه های درختی به منظور کاشت در فضای سبز شهری با هدف جذب و کاهش دی اکسید کربن جو

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: 
در  دي اکسیدکربن  به ویژه  گلخانه اي  گازهاي  غلظت  افزایش  از  ناشي  زمین  کره  گرماي  افزایش  و  اقلیم  تغییر 
اتمسفر است. جذب کربن توسط برگ گیاهان طي فرآیند فتوسنتز و استفاده از کربن آن براي ساختن اندام های 
این گاز در جو است.  براي کاهش مقدار  ارزان ترین و ساده ترین راه کار ممکن  گیاهی )برگ، ریشه، ساقه و میوه( 
جنگل هاي شهري از باارزش ترین اکوسیستم هاي جنگلي هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با انسان و نیز کارکردهاي 
متنوع خود ازقبیل زیبایي منظر، جذب دی اکسید کربن جو، کاهش انواع آلودگي ها، تولید اکسیژن و تلطیف هوا ارزش 
قابل   توجهي دارند. باغ هاي گیاه شناسي داخل یا پیرامون شهرها از مهم ترین جنگل هاي شهري محسوب مي شوند 
که به دلیل تنوع قابل  مالحظه گونه هاي گیاهي، تأثیر زیادی در کاهش دي اکسید کربن جو دارند. باغ گیاه شناسي 
ملي ایران با مساحت 145 هکتار و دارا بودن کلکسیون هاي مختلف جنگلي و غیرجنگلي بومي و غیربومي مهم ترین 
باغ گیاه شناسي کشور است که به دلیل نزدیکي با شهر تهران نقش ارزنده ای در کاهش آلودگي هواي این شهر دارد. 
این یافته به اهمیت کاشت گونه های درختی در فضاهای سبز شهری با هدف کاهش دي اکسیدکربن جو می پردازد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای اجرای این یافته مراحل زیر باید انجام شود:

1- انتخاب تعدادی درخت از هر گونه 
2- جمع آوری برگ های بخشی از تاج درخت

3- خشك کردن برگ ها در آزمایشگاه با استفاده از آون
4- توزین وزن خشك برگ ها با ترازوی دیجیتال

5- سوزاندن بخش کوچکی از برگ ها در کوره الکتریکی و توزین خاکستر به دست آمده
6- محاسبه درصد کربن برگ ها

از بند فوق در  با ضرب کردن عدد به دست آمده  7- محاسبه مقدار جذب دي اکسید کربن جو توسط برگ ها 
ضریب 3/67 
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 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
را فراهم می سازد. در  آلومتری گونه های مورد بررسی  برای محاسبه مدل های  این روش، مقدمات الزم  اجرای 
این یافته، مقدار جذب دی اکسید کربن جو توسط برگ هشت گونه درختی ممرز )Carpinus betulus(، بلندمازو 
وي ول  ،)Q. infectoria( مازودار   ،)Q. brantii( برودار   ،)Acer velutinum( پلت   ،)Quercus castaneifolia( 

)Q. libani(، بنه )Pistacia atlantica( و پده )Populus euphratica( به ترتیب 9/25، 11/82، 8/19، 8/8، 12/98، 
8/91، 11/67 و 4/66 کیلوگرم برآورد شد. پس از شمارش تعداد پایه هاي موجود گونه هاي مورد مطالعه در باغ، 
را جذب کنند. درکل  قادرند ساالنه 14427/4کیلوگرم دی اکسید کربن جو  فوق  برگ گونه های  مشخص شد که 

مزایای این یافته به شرح زیر می باشد:
1- قابلیت اجرای این یافته برای سایر گونه های باغ و همچنین برای درختان کاشته شده در جنگل های شهری 

)پارک های شهری، پارک های جنگلی، درختان خیابانی و درختان کاشته شده در محاوط، منازل و غیره( 
2- قابلیت اجرای این یافته برای جنگل کاری ها و عرصه های جنگلی طبیعی کشور 

3- تعیین نقش هر یك از گونه های درختی در جذب دی اکسید کربن جو

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1- جمع آوری برگ درختان در باغ گياه شناسی ملی ايران

شكل 2- توزين برگ درختان در آزمايشگاه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: استفاده از چوب هفت نوع درخت صنوبر در صنایع چوب و کاغذ 

یافته منتج از پروژه شماره: 2-016-170000-07-0000-85033     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  حسین فامیلیان                                                  رتبه علمي:  محقق                                       

مجریان: رضا جزایری، فرداد گلبابایی 
husseinfamilian@gimail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
  مسئله و یکی از مشکالت اصلی صنایع چوب و کاغذ کشور، تهیه ماده اولیه است. درحال حاضر اکثر واحدهای 
تولیدی و صنعتی برای تهیه ماده اولیه مناسب، دنبال راه کارهایي چون واردات چوب، توسعه زراعت چوب و استفاده 
از ضایعات کشاورزي براي حفظ منابع طبیعی و جنگل هاي موجود کشور مي باشند و در این بین استفاده از منابع 
چوب داخلی اهمیت بیشتری دارد. در زراعت چوب اولین چیزي که جلب توجه مي کند استفاده از گونه هاي سریع 
الرشد براي نزدیك شدن به منافع اقتصادي است. یکي از شاخص ترین درختان سریع الرشد که چوب آن درعین اینکه  
مصارف وسیع و گوناگوني در نزد ملل و اقوام مختلف دارد، از مقبولیت زیادی بین صاحبان صنایع چوب و کاغذ برخوردار 
است، صنوبر مي باشد که اکثر مردم با آن آشنایي دارند و می توان برای آبیاری آنها از فاضالبهای خانگی و صنعتی نیز 

استفاده کرد.
 برای استفاده بهتر از هر نوع چوب باید ویژگیهای آنرا شناخت، به همین دلیل خصوصیات بنیادي هفت صنوبر زیر 

بررسي شد. 
امریکایی، P. euphratica؛ صنوبر  پده،  P. caspica؛  P.alba؛ سفیدپلت،  Populus nigra 47/3؛ سپیدار،   تبریزی 

P.n. betulifolia ؛P. trichocarpa ،؛ صنوبر کالیفرنیاییP. euramericana.triplo 

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

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

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

ضریب رونکل، هرچه بیشتر باشد  مقاومت کاغذ در برابر پارگی بیشتر می شود.
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جدول طول و ضرايب كاغذ سازی الياف ارقام صنوبر

ضريب انعطاف 
پذيريدرصد

ضريب مقاومت به 
پارگي )رانكل(درصد

ضريب درهم 
رفتگي

طول الياف 
پايه)ميليمتر(

63/5۸57/2932/92۸70P.alba

63/5457/3۸44/751040P.euphratica

64/7554/4336/35900P.n.betulifolia

66/3550/723۸/45990P.trichocarpa

62/7959/2534/91910Populus nigra 47/3

67/544۸/0641/2512۸0P.caspica

67/6047/9439/201090P.euramericana.triplo

از نتایج آزمایشات که از دقت و تکرار بسیار زیادی بدست آمده مشخص شد که:
طول الیاف سفید پلت ازهمه بیشتر است.

ضریب درهم رفتگی الیاف پده از همه بیشتر است.
ضریب انعطاف پذیری الیاف   صنوبر امریکاییtriplo  ازهمه بیشتر است.

ضریب مقاومت به پارگی )رانکل(  تبریزی ازهمه بیشتر است.
الزم به ذکر است که کلیه ارقام بررسی شده برای صنایع چوب و کاغذ کشور مناسب می باشند

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

دقت بیشتر ی درختان مورد نظر خود را انتخاب کنند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

الياف چوب تبريزی درمقطع شعاعی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: استفاده از ساقه کلزا برای ساخت نئوپان 

یافته منتج از پروژه شماره: 88015-09-09-2                    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  مسعود رضا حبیبی                                       رتبه علمي: مربی پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
جنگلهای  برداری  بهره  قابل  کل  سطح  می باشد.  فقیر  کشورهای  زمره  در  جنگلی  پوشش  لحاظ  به  ایران  کشور 
تجاری ایران حدود 1/2 میلیون هکنار برآورد می شود. این در حالی است که در سال های گذشته به دلیل نیاز کشور به 
محصوالت صفحه ایی چوبی )نئوپان(، تعداد کارخانجات تولید کننده این محصوالت، افزایش یافته است. این امر گویای 
نئوپان کشور نمی باشد و جهت  نیاز صنعت  از منابع جنگلی جوابگوی  تولید شده  این واقعیت است که مقدار چوب 
برطرف نمودن این کمبود، استفاده از مواد اولیه جایگزین از جمله پسماند گیاهان کشاورزی امری الزم و ضروری به 
نظر می رسد. در این خصوص یکی از منابع لیگنوسلولزی غیر چوبی، گیاه کلزا است. میزان پسماند گیاه مذکور حدود 
4-6 تن برای هر هکتار گزارش شده است که به دلیل کم بودن ارزش غذایی، برای خوراک دام توصیه نمی شود. لذا با 

توجه به مطالب اشاره شده، استفاده از آن برای ساخت نئوپان مورد توجه قرار گرفته است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اکالیپتوس  با ماده چوبی دیگری همچون چوب  را  باید ساقه کلزا  استاندارد  با ویژگی های  نئوپان  برای ساخت 
مخلوط نمود و استفاده خالص از ساقه کلزا برای ساخت این محصول، توصیه نمیگردد. در این راستا ابتدا ساقه کلزا 
و چوب اکالیپتوس،  خرد شده و به ابعاد مناسب برای ساخت تخته تبدیل می شود. سپس نسبت به خشك کردن 
خرده های مورد نظر اقدام می شود. پس از خشك کردن خرده ها، نسبت به چسب زنی آنها اقدام می شود. سرانجام با 
استفاده از پرس گرم نئوپان ساخته می شود. الزم به ذکر است که میزان مصرف پسماند )ساقه کلزا(، نباید بیش از 

50 درصد باشد. 
 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
1-معرفی ماده اولیه غیرچوبی برای صنعت نئوپان 

2- ایجاد ارزش افزوده، از طریق استفاده از پسماند محصوالت کشاورزی )ساقه کلزا( برای ساخت نئوپان
3- ایجاد درآمد برای کشاورزان از طریق فروش پسماند مذکور )ساقه کلزا( به جای سوزاندن آنها 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 نئوپان ساخته شده از مخلوط كلزا و چوب اكاليپتوس
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:  افزایش مقاومت بیولوژیکی MDF با استفاده از تیمار شیمیایی

یافته منتج از پروژه شماره: 88016-09-09-2                       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: رضا حاجی حسنی                                               رتبه علمي: محقق

مجریان: بهبود محبی، سیده معصومه زمانی و ابوالفضل کارگرفرد
Reza.hajihassani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به محدودیت منابع جنگلي موجود در کشور و همچنین توسعه روزافزون صنایع چوب و کاغذ ضروري به نظر 
مي رسد افزایش عمر محصوالت چوبي مي تواند نقش مهمي در استفاده بهینه از منابع محدود جنگلي ایفا نماید. یکي از 
روشهاي افزایش طول عمر فراورده هاي مرکب چوبي مقاوم نمودن آنها در مقابل عوامل طبیعي به ویژه حمالت قارچي 
با استفاده از روش استیله کردن مي باشد که در سالهاي اخیر در دنیا رایج گردیده است. افزایش طول عمر محصوالت 
چوبي با این روش از نظر اقتصادي حائز اهمیت بوده و باعث مي گردد ضمن حفظ منابع جنگلي، اشتغالزایي محسوسي 
در این زمینه به وجود آمده و از نظر اجتماعي مي تواند بسیار سودمند باشد ضمن آنکه واحدهاي صنایع چوب کشور 

مي توانند با تکنولوژي روز آشنا شده و قابلیت رقابت با صنایع چوب دیگر کشورها را پیدا نمایند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
     مرحله اول، تهیه الیاف از چوب و یا ماده لیگنوسلولزی مورد نظر می باشد که با استفاده از تیمار بخار گرمایی و 
دستگاه پاالیشگر صورت می گیرد. در مرحله بعد جهت انجام تیمار شیمیایی ابتدا الیاف را خشك نموده و سپس با 
استفاده از انیدرید استیك تحت تیمار شیمیایی قرار می گیرند. الزم به ذکر است که با توجه به هدف مورد نظر الیاف 
در دما و زمان متفاوتی می توانند تحت تیمار شیمیایی قرار گیرند. پس از پایان زمان واکنش و خروج الیاف از سیلندر 
اشباع، جهت خارج نمودن اسید استیك و انیدرید استیك از نمونه ها، آنها را در آب غوطه ور نموده و شستشو می دهیم. 
سپس الیاف تیمار شده را برای به کارگیری در ساخت MDF مجددا خشك می نماییم. پس از پایان عملیات تیمار 
شیمیایي و خشك شدن کامل، نوبت به ساخت تخته فیبر با دانسیته متوسط می رسد که شامل مرحله چسب زنی، 

تشکیل کیك، پرس گرم و در نهایت مشروط سازی می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
     نتایج به دست آمده نشان داد که در اثر تیمار استیالسیون و نیز افزایش شدت تیمار مقاومت بیولوژیك 
تخته ها افزایش قابل مالحظه اي پیدا مي کند؛ به طوري که باالترین میزان کاهش وزن پس از 16 هفته مجاورت با 
قارچ عامل پوسیدگي سفید و قهوه اي، مربوط به نمونه هاي شاهد)تیمار نشده( بودند که به ترتیب برابر با 39/96 و 
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49/31 درصد مي باشد و پایین ترین میزان کاهش وزن مربوط به نمونه هاي تیمار شده در شدت استیالسیون 15/8 
درصد مي باشد که به ترتیب برابر با 1/605 و 16/93 درصد بوده است. به عبارت دیگر با افزایش شدت استیالسیون تا 
16 درصد افزایش وزن، شدت تخریب قارچ رنگین کمان در طي 16 هفته به میزان 95/3 درصد  کاهش یافته است، 
که این نکته در مورد قارچ پوسیدگي قهوه اي به حدود 66/44 درصد رسید. لذا نتایج به دست آمده حاکي از تاثیر 

مثبت استیالسیون در جلوگیري از تخریب قارچي مي باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: ترکیب بهینه پسماند ني و هرس باغات  انار در ساخت تخته خرده چوب

یافته منتج از پروژه شماره:88017-09-09-2                          مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: رضا حاجی حسنی                                            رتبه علمي: محقق 

مجریان: سید وحید غلمانی، محمد هادی راد، حسین حسینخانی، ابوالفضل کارگرفرد، امیر نوربخش و فرداد گلبابایی
Reza.hajihassani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به محدودیت منابع جنگلي کشور و همچنین توسعه روزافزون صنایع چوب و کاغذ، ضروري به نظر مي رسد 
که استفاده از منابع لیگنوسلولزي حاصل از ضایعات کشاورزي و هرس باغات نقش مهمي را در استفاده بهینه از منابع 
افزوده  )ارزش  اقتصادي   از نظر  برای ساخت تخته خرده چوب  این پسماندها  از  استفاده  نماید.  ایفا  محدود جنگلي 
این زمینه به وجود  باعث مي گردد ضمن حفظ منابع جنگلي، اشتغالزایي محسوسي در  بیشتر( حائز اهمیت بوده و 
آمده و حائز اثرات سودمند اجتماعي باشد ضمن آنکه واحدهاي صنایع چوب کشور مي توانند با تکنولوژي روز آشنا 
شده و قابلیت رقابت با صنایع چوب دیگر کشورها را پیدا نمایند. از طرفی با توجه به این که کاربرد پسماند کشاورزی 
در ساخت تخته خرده چوب سبب کاهش خواص فیزیکی و مکانیکی آن می گردد، لذا یافتن ترکیب بهینه پسماند ني و 
هرس باغات انار برای ساخت تخته خرده چوب به گونه ای که حداقل خصوصیات قابل قبول را داشته باشد، امری اجتناب 
ناپذیر می باشد. با توجه به سطح مزارع و باغات موجود در استانهای کشور و دارا بودن پتانسیل تولید پسماند کشاورزی 
و هرس باغات، به کارگیری این منابع در تولید محصوالت چوبی از جمله نئوپان، نیاز کشور به واردات این محصول را 
مرتفع می نماید. لذا یافتن ترکیب بهینه در به کارگیری این منابع برای ساخت محصولی با ارزش افزوده بیشتر به نحوی 

که دارای حداقل استانداردهای الزم باشد امری ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
    مراحل ساخت تخته خرده چوب از پسماند ني و هرس باغات انار به شرح ذیل می باشد:

ضایعات حاصل از هرس درختان انار و ضایعات ني با استفاده از دستگاه خردکن و به طور مجزا خرد شده و سپس 
توسط آسیاب حلقوي به پوشال تبدیل می گردند. برای آماده سازی پوشال با ابعاد مناسب برای ساخت تخته خرده چوب 
از دو الك با منافذ درشت و ریز به ترتیب جهت جداسازي ذرات بسیار درشت و ریز که خارج از درجه بندي مناسب 
ساخت تخته خرده چوب است، استفاده می شود. در مرحله بعد پوشال جداسازی شده توسط خشك کن خشك می گردد 
به طوری که رطوبت نهایي آنها به زیر 3 درصد کاهش -یابد. سپس نوبت به ترکیب پوشال نی و پوشال حاصل از 
ضایعات باغات انار می رسد که با توجه به میزان ترکیب بهینه، آنها را مخلوط می نماییم. گام بعدی چسب زني ترکیب 



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

319

آماده شده  می باشد که با توجه به هدف و محصول مورد نظر می توان از چسب های مختلف و درصد متفاوتی از آنها 
استفاده نمود. پوشال چسب خرده با استفاده از سیستم های متفاوتی مانند پنوماتیکی، مکانیکی و یا دستی و... تبدیل 
به کیك خرده چوب می گردند. سپس کیك خرده چوب توسط پرس گرم و با تنظیم شرایط پرس )دما، فشار، زمان و 
سرعت بسته شدن پرس( به تخته مورد نظر تبدیل می شود. در نهایت عملیات مشروط سازی به منظور تنش زدایی 

تخته های ساخته انجام می گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به این که کشور ایران هنوز یکی از واردکنندگان محصوالت چوبی مانند MDF و نئوپان می باشد، لذا 
احداث واحدهای تولیدی تخته خرده چوب در مناطقی از کشور که پتانسیل مناسبی برای تولید پسماند کشاورزی 
و هرس باغات دارند ضمن اینکه می تواند نیازهای بازار داخلی را مرتفع نموده و از خروج ارز جلوگیری نماید، سبب 
ارزش افزوده این پسماندها می گردد. از طرفی با توجه به قیمت این ضایعات، کشاورزان و باغداران به جمع آوری و 
فروش آنها ترغیب شده و از رهاسازی یا سوزاندن آنها که دارای اثرات مخرب زیست محیطی می باشد امتناع خواهند 
نمود. اشتغالزایی یکی دیگر از مزایای به کارگیری این یافته می باشد که با توجه به موضوع بیکاری در کشور و اهمیت 
آن، این امر می تواند سبب به کارگیری تعدادی از افراد به طور مستقیم و غیرمستقیم شده و بهبود اقتصاد خانواده، 
جامعه  و کشور را به همراه داشته باشد. از طرفی رویکرد صنایع چوب کشور در به کارگیری این ضایعات به جای 

منابع جنگلی در تولید محصوالت چوبی سبب کاهش فشار بر منابع طبیعی کشور خواهد شد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: تولید تخته های چوب   پالستیك از چوب سمر  

یافته منتج از پروژه شماره: 88018-09-09-2           مدت اجراي پروژه:  3 سال 
مجری مسئول:  ابوالفضل کارگرفرد                           رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: امیر نوربخش، فرداد گلبابائی  
 a_kargarfard@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سمر درخت  میباشد.  برخوردار  مناسبي  پتانسیل  از  که  کشور  شمال  جنگلهاي  از  خارج  چوبي  منابع  از  یکي    

)Prosopise juliflora( است که به کهور پاکستاني نیز معروف می باشد و دارای سابقه کاشتی بیش از 50 سال در 
کشور بوده و در حال حاضر در وسعت بیش از 160 هزار هکتار در نوار ساحلي جنوب کشور سهم زیادي از فضاهاي سبز 
و جنگلهاي دست کاشت این منطقه را به خود اختصاص داده است. هم اکنون 8 استان جنوبی کشور داراي جنگلهاي 
دست کاشت از این گونه مي باشند. درخت سمر سریع الرشد بوده و قادر به  تولید 2/5 تن چوب در هکتار در سال 
در مناطقي که امکان رشد سایر درختان وجود ندارد، مي باشد. با این حال چوب این درخت به دالیل مختلف از قبیل 
مواد استخراجی و دانسیته باال، تنه ناصاف و تیرگی رنگ از کاربرد چندانی برخوردار نمی باشد. ولی استفاده از الیاف 
و آرد چوب این درخت را می توان برای تولید تخته های چوب-پالستیك استفاده نموده و ضمن کنترل پراکنش این 
درخت در نواحی چنوبی کشور، با ایجاد کارگاه ها و واحد های تولیدی تخته های چوب-پالستیك موجب اشتغالزائی 

و ارزش افزوده زیادی شد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
    رعایت مراحل ذیل به منظور استفاده از چوب سمر در تولید صفحات چوب-پالستیك توسط بهره برداران توصیه 

می گردد. 
در مرحله اول باید طی عملیات هرس و پاکسازی در مناطق تحت پوشش این درختان، شاخه ها و تنه های مازاد قطع 
و جمع آوری گردد. در مرحله دوم با استفاده از آسیاب های صنعتی اقدام به تولید آرد چوب با مش بندی ترجیحی 
بین 40 تا 60  شده و پس از شستشو با آب گرم )به منظور کاهش مواد استخراجی( و خشك کردن آنها تا رطوبت 
حدود 1 درصد. در مرحله سوم با استفاده از پلیمر پلی پروپیلن به مقدار 60 درصد و 40 درصد آرد چوب سمر به 
همراه مواد سازگار کننده می توان با دستگاه های تزریق صنعتی نسبت به تولید قطعات مختلف مانند چارچوب درب 

و پنجره، میز و صندلی و غیره اقدام شود. 
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
این گونه درختی به دلیل سازگاری مناسب و ایجاد پوشش سبز در جنوب کشور از موقعیت منحصر به فردی 
برخوردار است ولی به دالیل مختلف از چوب آن در صنایع استفاده جندانی نمی توان کرد. به همین دلیل تولید تخته 
های چوب-پالستیك با استفاده از چوب درخت سمر دارای مزایای متعددی است که می توان به مواردی مانند سر و 
سامان دادن به جنگلهای این گونه درختی به خصوص هرس کردن و حذف درختان مزاحم و مصرف چوب آنها، ایجاد 
اشتغال به واسطه جمع آوری چوب و انتقال آنها به واحدهای تولیدی،  ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید فراورده های 
مختلف چوب-پالستیك و امکان توسعه جنگلهای دست کاشت ازاین گونه چوبی به دالیل مختلف محیط زیستی و 

اقتصادی در منطقه جنوب کشور. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمونه ای از درخت سمر )كهور پاكستانی در جنوب كشور )راست( و قطعات چوب-پالستيك )چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: تولید خمیرکاغذ کرافت از چوب اکالیپتوس گراندیس  

یافته منتج از پروژه شماره: 86205-8401-07-17000-016-2     مدت اجرای پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: سعید مهدوی                                                  رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

مجریان: احمد برهاني، مسعودرضا حبیبي، کامیار صالحي، محمدحسن عصاره، میترا امام 
smahdavi@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با اجرایی شدن طرح تنفس جنگل، تأمین چوب مورد نیاز کارخانه های کاغذسازی کشور از طریق زراعت چوب 
اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این میان، استفاده از چوب درختان سریع الرشد مثل اکالیپتوس ها به دلیل بیشتر 
بودن مقدار تولید چوب در هکتار نسبت به صنوبرها ارجحیت دارد. استفاده از چوب اکالیپتوس گراندیس در مدت 
زمان کوتاه بهره برداری، ضمن جبران کمبود چوب مورد نیاز کارخانه های کاغذسازی کشور و تولید کاغذ کرافت با 
استحکام زیاد که مورد نیاز مبرم صنایع بسته بندی است، زمینه اشتغال مولد را فراهم آورده و از واردات کاغذ کرافت 

و خروج ارز جلوگیری خواهد کرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 1- این درخت نسبت به سرمای زیر صفر حساس بوده و باید در مناطقی با حداقل دمای بیش از صفر درجه 
سلسیوس کاشته شود 2- پس از قطع درختان 4 ساله، چوب آنها به خرده چوب تبدیل می شود و سپس با استفاده 
از مواد شیمیایی + اعمال حرارت 170 درجه سلسیوس+ مدت زمان 45 تا 90 دقیقه( از خرده چوب ها خمیرکاغذ 
کرافت قهوه ای تهیه می شود. 3- خمیرکاغذ کرافت قهوه ای می تواند مستقیماً در کاغذهای بسته بندی و یا پس از 

سفید شدن به وسیله رنگبری، استفاده شود.   

نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری یافته در عرصه: 
1- مناسب بودن سرعت رشد این گونه، شکل مناسب تنه و نیز استحکام آن برای ساخت خمیر کاغذ کرافت 2- 
توصیه کاشت آن در مناطق مناسب )مناطق با دمای باالی صفر درجه( به صورت انبوه برای زراعت چوب 3- مقدار 
چوب تولید شده در هر هکتار نسبت به صنوبرهای تندرشد حدود 50درصد بیشتر است 4- افزایش اشتغال زایی و 

تأمین چوب مورد نیاز برای ساخت کاغذ کرافت
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عکس/عکس های شاخص از یافته : 

درخت اكاليپتوس گرانديس 2 ساله

                     خمیرکاغذ قهوه ای کرافت                                           چوب اکالیپتوس



324

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: ساقه پنبه منبع درآمدی مضاعف برای پنبه کاران

یافته منتج از پروژه شماره:   83001-8001-07-170000-016-2   مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: کامیار صالحی                                                    رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجریان: عباس فخریان سعید مهدوی
Kamyarsalehi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کارشناسان سازمان پنبه کشور میزان ماده خشك چوبي باقیمانده از برداشت محصول پنبه را در مزارع پنبه کشور 
حدود 11 تا 14 تن در هکتار برآورد کرده اند. این مقدار در مقایسه با رویش حجمي سالیانه جنگل های شمال کشور 
که به طور متوسط براي جنگل های راش حدود 3مترمکعب )2000 کیلو با رطوبت 10 درصد( چوب در هکتار در سال 

در نظر گرفته مي شود مقدار قابل مالحظه ای است که می تواند منبع درآمد خوبی برای پنبه کاران باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
باقی می ماند که به علت چوبی بودن به سادگی قابل  از ساقه گیاه پنبه در مزارع پنبه  همه ساله مقدار فراوانی 
پوسیدن  نیست. این ضایعات مشکالتی فراوانی را برای پنبه کارها ایجاد می کند. جمع آوری و سوزاندن این ضایعات 
بسیار مشکل و هزینه بر است. در سال های اخیر مرکز تحقیقات ماشین آالت کشاورزی بر روی دستگاهی کار می کند 
که بعد از برداشت پنبه، پنبه کار می تواند ساقه های آن را نیز از زمین خارج کند و در گوشه ای از مزرعه جمع آوری 

نماید. استفاده از این ضایعات در یك واحد تولیدی کوچك کمك فراوانی به کشت پنبه خواهد بود.  

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه :
بحث جمع آوري و نگهداري ضایعات پنبه جهت استفاده در کارخانه هاي صنایع چوب از موانع اصلي استفاده از 
این ماده اولیه و همچنین دیگر ضایعات کشاورزي است که باید ازلحاظ اقتصادي مورد توجه قرار گیرد, اما در مورد 
صنایع کوچك بحث کمي متفاوت است. در کارخانه هاي کوچك مقواسازي و کاغذسازي که از مواد اولیه به صورت 
محلي استفاده مي کنند ضایعات کشاورزي در مقایسه با محصوالت جنگلي از اولویت اقتصادي خوبي برخوردارند و 

مي توانند جایگزین محصوالت جنگلي بشوند.
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

  40x مقطع عرضي ساقه گياه پنبه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: حد مجاز برداشت علوفه از گونه هاي مهم مرتعي در مراتع قشالقی استان اردبیل

یافته منتج از پروژه شماره:   85004-8501-02-170000-100-4     مدت اجراي پروژه: 4 سال
 مجری مسئول: جابر شریفی                                                        رتبه علمي: استادیا پژوهش

مجری: علی احسانی
Sharifnia.j@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
     امروزه بدلیل نداشتن الگوی مناسب در مدیریت چرا و از طرفی استفاده هاي مفرط و چراي زود هنگام، توان 
تولیدي مرتع چه از نظر کمي و چه کیفي کاهش یافته و تکافوي غذاي مورد نیاز دامهاي  موجود را ندارد. شناخت 
بارندگی  تغییرات  مقابل  در  گیاهان  پذیری  تاثیر  دوره چرا، چگونگی  در طول  مرتعي  گیاهان  تولیدي  خصوصیات 
الذکر  امری ضروری است و بدون لحاظ کردن اطالعات فوق  برنامه ریزي مدیریت دام و مرتع  و رطوبت خاک در 
برنامه ریزي مقدور نمي باشد. هدف این تحقیق بررسي اثرات تکرار برش اندامهاي هوایي بر روي ماده خشك کل، ماده 
خشك اندام هاي هوایي، ماده خشك ریشه ها، درصد تخصیص ماده خشك در این قسمت ها، وضعیت پنجه زني 
و در نهایت تحمل گیاهان مرتعي در مقابل برش به عنوان شرایط مشابه سازي شده چرا مي باشد تا براساس نتایج 

حاصل به توان در خصوص مقاومت به چراي آنها قضاوت نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
و    Kochia prostrata،Stipa hohenackeriana، Artemisia fragrans های،  گونه  در  که  داد  نشان  نتایج 
Astragalus brachyodonuts  بین سال های مورد بررسی از نظر تولید علوفه اختالف معني داري درسطح احتمال 1 
درصد  خطا وجود دارد. همچنین مقایسه میانگین نشان داد که میانگین تولید علوفه بین سال ها، بر اساس نوع گونه ها 
متفاوت بوده است. برخی گونه ها مثل: Stipa hohenackeriana  و Astragalus brachyodonuts نسبت به کاهش 
 Astragalus brachyodonuts بارندگی در فصل رویش حساس تر می باشند. از نظر تیمارهای برداشت، به جز گونه
در بقیه گونه ها اختالف معني داري در سطح احتمال 1 درصد  وجود دارد. همچنین مقایسه میانگین بین تیمارهای 
برداشت علوفه نشان داد که بیشترین مقدار تولید در تیمار شاهد و کمترین مقدار بین تیمارهای اعمال شده بسته به 

نوع گونه متفاوت بوده است. حد برداشت مجاز به تفکیك گونه در جدول 1 ارایه شده است.  
  یافته های تحقیقاتی را می تواند در کالس های ترویجی به مرتعداران به زبان ساده انتقال داد همچنین نتایج طرح 
در قالب نشریه فنی برای مروجان و کارشناسان منابع طبیعی قابل استفاده خواهد شد. تهیه تقویم چرایی براساس 
حد بهره برداري مجاز گونه هاي مهم مرتعي، ارایه برنامه اجرایی از سویی دستگاه اجرایی ذی ربط و اعمال آن در 

پروانه چرا و طرح های مرتعداری از دیگر راهکارهاست.
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  جدول1، خالصه نتايج مربوط به نحوه استفاده از گونه های مورد مطالعه

بهترین زمان برداشتضریب برداشت مجاز )درصد(نام گونه
Artemisia fragrans 50تیر ماه
Kochia prostrata 50تیر ماه
Stipa  hohenackeriana 50 اردیبهشت ماه25 تا
Astragalus brachyodonuts 50 اردیبهشت و خرداد ماه25 تا
Noaea mucronata 25اردیبهشت ماه
Falcaria vulgaris 50اردیبهشت ماه
Annual Plants 70اردیبهشت ماه

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با بکار گیری نتایج این طرح و رعایت حد بهره برداري مجاز گونه هاي مهم مرتعي ضمن استفاده بهینه از مرتع، 
گونه های مرتعی شاخص مرتع پویا شده و از تخریب خاک که زیر ساخت مرتع و پوشش گیاهی جلوگیری می شود. 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

                   شكل1- تيمار 25 درصد برداشت                                        شكل 2- پايه های 25 درصد برداشت 
         گونه Artemisia fragrans در سايت تحقيقاتی                             گونه Kochia prostrata در سايت                              

                    شكل 3- تصويری از پايه های                                            شكل4- تصويری از پايه های
       گونه  Stipa hohenackerianaدر مرحله گلدهی           گونه Astragalus brachyodontus درمرحله رشد رويشي
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: داکتیل باغی با عملکرد کمی و کیفی باال برای مراتع نیمه استپی استان زنجان

یافته منتج از پروژه شماره: 7901-05-170000-016-1      مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: پرویز مرادی                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجری: فرزاد بیات موحد
 parvizmoradi@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
   علف باغ )Dactylis glumerata( یکی از گرامینه های مهم مرتعی چند ساله مناسب مناطق سردسیری است که 
در مناطق معتدله جهان و در سطح وسیعی از مراتع کشور شامل استانهای شمالی و سلسله جبال البرز و زاگرس 
می روید. این گیاه در اروپا، آسیا، اطراف مدیترانه، شمال و جنوب آمریکا، ژاپن، نیوزلند و استرالیا به طور معمول 
در طبیعت می روید. این گونه در مناطقی با ارتفاع 500 تا 3000 متر و بارندگی بیش از 300 میلی متر در یال می 
روید. در قرن اخیر به اهمیت اقتصادی و زراعی علف باغ پی برده شده است و امروزه کشت و زرع این گیاه به عنوان 
علوفه خالص، چراگاه های طبیعی و مخلوط با سایر گرامینه های مرتعی در برنامه های احیای مراتع قرار گرفته است. 
علف باغ به صورت علوفه نیز برداشت می شود. بعد از چرا یا برداشت به سرعت رشد می کند و عملکرد خوبی در 
سال های دوم و سوم دارد. این گیاه همچنین مقاومت خوبی به سایه دارد. گیاهی خوشخوراک و دارای ارزش غذایی 
باالیی است. میزان ماده خشك قابل هضم و درصد پروتیین آن در مرحله گلدهی به ترتیب 54 و 10 می باشد  با 
توجه به داده های ارائه شده در این دستاورد، علف باغ  به دالیل داشتن مزایایی از قبیل خوش خوراکی و تولید علوفه 
قابل توجه و در نهایت حفاظت خاک، قابل توصیه به مراتع زنجان و اقلیم سردسیری شمالغرب کشور می باشد. در این 
دستاورد، رقم مناسب علف باغ برای شرایط آبي و دیم مراتع نیمه استپی استان توصیه می گردد که منتج از ارزیابي 

ژتوتیپ های موجود در بانك ژن از این گونه می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به مقایسه عملکرد جمعیت  های مختلف علف باغ تحت شرایط آبی، به طور میانگین 2616 کیلوگرم در 
هکتار علوفه خشك تولید می شود که جمعیت  ها ی با عملکرد باال به ترتیب عبارتند از:6، 1، 36، 12و 34. در این 
بین، جمعیت  6 با منشأ اردبیل با بیشترین عملکرد علوفه )kg/ha 3926( قابل توصیه خواهد بود. بر همین اساس، 
برای شرایط دیم، به طور متوسط 519 کیلوگرم علوفه خشك در هکتار در جمعیت های علف باغ تولید می شود که 
در این میان، جمعیت  3 با منشأ مرند با دارا بودن 1000 کیلوگرم در هکتار علوفه خشك  در رتبه اول قرار گرفته 
و می تواند به شرایط دیم توصیه گردد. برای توصیه علوفه با کیفیت علوفه باال به همراه عملکرد نسبتا باال، جمعیت  
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بومی 1 با منشأکرج قابل توصیه خواهد بود. 
نکات فنی قابل توجه در کشت این گونه برای دیمزارهای کم بازده و مراتع نیمه استپی در مناطق سردسیری 

کشور عبارتند از:
1- کشت بذور ژنوتیپ ها در پایان مهر و اوائل آبان قبل از ریزش نزوالت پاییزي صورت گیرد. 

2- در کشت مستقیم بذور در شیارها در عمق 4-2 سانتیمتري عمق زمین کشت گردند.
3- سعي گردد کشت قبل از بارش و یا پس از بارش و گاو روشدن زمین صورت گیرد.

4- در سال استقرار مبارزه با علف های هرز پهن برگ  با سم توفودی  انجام  گیرد
5- در سال استقراراز برداشت علوفه  یا چرای دام خودداری شود  تا گیاه بتواند بخوبی مستقر شود

6-  برای تکثیر بذر ژنوتیپهای برتر،  شرایط کنترل شده و آبی توصیه می گردد.
7- مناطق مورد کشت دیم با بارندگی بیشتر از 300 میلی تر در سال می باشد.

8- در مزرعه کشت شده دیم قبل از بارندگی بهاره 100 کیلوگرم کود اوره  معادل 50 کیلوگرم نیتروژن خالص 
به زمین داده شود 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
علف باغ به همراه دیگر گراس هاي علوفه اي ضمن اینکه از هدر رفتن حاصلخیزي خاک توسط عمل فرسایش در 
اثر شستشو جلوگیري مي کند، همزمان در تولید علوفه براي دام و متعاقب آن غذاي پروتئیني انسان را نیز تولید مي 
کند در اراضي شیب دار براي کنترل فرسایش خاک گراس ها از اجزاي اجتناب ناپذیر اکوسیستم مراتع هستند. به 
همین جهت توسعه و ترویج کشت گراس هاي علوفه اي در مراتع و اراضي کشاورزي بعنوان مکمل لگوم ها تاثیر قابل 
مالحظه اي در تامین علوفه مورد نیاز دام ها و افزایش تولید فرآورده هاي دامي خواهد داشت. علف باغ با دارا بودن 
1000 کیلوگرم در هکتار علوفه خشك در شرایط دیم، عالوه بر تولید علوفه، نقش مهمی را در حفاظت از مراتع 

خواهد داشت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نمايی از محل اجرای پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: ارقام مناسب صنوبر در دوره  های بهره برداری کوتاه  مدت در استان مازندران 

یافته منتج از پروژه شماره: 03-0310614000-74   مدت اجراي پروژه: 5 سال  
مجری مسئول: جمشید مختاری    رتبه علمي:  مربی پژوهش 

مجریان: علی رضا مدیررحمتی، عزت ا... ابراهیمی، علی برهانی، فخرالدین ضیایی ضیابری، احمد همتی
Mokhtari_snbr86@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکي از مسائل مهم که در بهره برداري جنگل و صنوبرکاري هاي مردمي، مشکالت قابل توجهي به بار مي آورد 
دورۀ طوالني بهره برداري مي باشد که آن نیز به دلیل باال بودن سن بهره برداري این درختان است به هرحال استفاده 
از درختان صنوبر با توجه به زود رشد بودن آنها تا حد زیادي این مشکل را حل نموده است، اما همین درختان در 
صورت کاربرد چوب آنها در صنایع  کبریت سازي، تخته الیه، تخته جعبه و... که نیاز به قطر باال مي باشد در دوره 
هاي 15-10 ساله به بهره برداري مي رسند و این مدت زمان براي تولید کنندگان صنوبر قابل تحمل نبوده چون به 
راکد شدن سرمایه مي انجامد و باعث دلسردي و عدم عالقمندي کشاورزان به کشت صنوبر شده و در نتیجه کاهش 
هر چه بیشتر تولید چوب را در کشورمان به دنبال خواهد داشت. بنابراین جستجوي روشهایي در کشت و کار صنوبر 
که بتواند در دوره هاي کوتاه 2-3-4 ساله تولید چوب نموده و نیاز صنایع سلولزي از قبیل تخته خرده چوب، کاغذ 
سازي، فیبر سازي را برآورده نماید هم مي تواند انگیزه هاي الزم در جهت ترغیب کشاورزان و روستائیان به کاشت 
صنوبر را بوجود آورد و هم با تولید انبوه چوب در واحد سطح، یك نوع خودکفایي را در صنایع داخلي ایجاد  خواهد 
نمود. در نتیجه اجرای این تحقیق تعدادی از کلن های پرمحصول صنوبر در دوره های دو، سه و چهارساله تعیین شدند 

که سازگار با شرایط رویشگاهی و اقلیمی استان مازندران می باشند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این روش ابتدا عرصه مناسب انتخاب و زمین را مشابه اراضی زراعی شخم و سپس کود حیوانی پوسیده به 
مقدار 40 تا 50 تن در هکتار به آن اضافه می گردد. پس از آن دو بار دیسك عمود برهم و در صورت نیاز بایستی با 
استفاده از روتیواتور خاک آن کاماًل نرم گردد. اگر دوره بهره برداری دو ساله درنظر گرفته شود چوب آالت تولیدی به 
دلیل قطر کم در صنایع تخته خرده چوب قابل مصرف است. اما اگر دوره سه ساله انتخاب شود چوب تولید شده در 
تولید ام دی اف و تخته خرده چوب استفاده خواهد شد و نهایتاً  چوب  تولید شده در دوره چهارساله مورد استفاده در 
کاغذسازی، نئوپان و ام دی اف خواهد بود. بنابراین بایستی هدف از تولید چوب مشخص شود. در این روش، کاشت 
نهال وجود ندارد بلکه کاشت مستقیم قلمه های استاندارد انجام می شود که در دوره دوساله فاصله کاشت قلمه ها بر 
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روی ردیف ها 50 سانتی متر، در دوره سه ساله و چهارساله از 60 سانتی متر تا 1 متر درنظرگرفته می شود. عملیات 
داشت همچون زراعت محصوالت کشاورزی شامل وجین و مبارزه با رستنی های مزاحم، آبیاری و مبارزه با آفت ها و 
بیماری ها به نحومطلوب انجام می شود. در زمستان سال اول کلیه جستها کف بر گردیده تا تنظیم و یکنواختی رشد 
جستها صورت گیرد. در سالهای بعد آبیاری و کوددهی ادامه دارد و در پایان هردوره، برداشت محصول به صورت 
مکانیزه با دروگر و یا نیمه مکانیزه با اره موتوری صورت می گیرد. سپس در بهار سال بعد با آبیاری به پایه ها جست زنی 
صورت می گیرد و دوره بعدی همچون دوره قبل با مراقبت کامل و اجرای عملیات داشت تداوم می یابد. این چرخش 

می تواند تا سه الی چهار دوره ادامه یابد.   
بهترین رقم های صنوبر در این روش، کلن های دلتوئیدس همچون P. d. 69/55 , P. d. 77/51 , P. d. 73/51   و 

کلن های اورآمریکن از قبیل   P. e. triplo  و P. e. 561/41  می باشند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
P. e. trip- با تولید ساالنه 20/05 تن ماده خشك چوبی در هکتار و کلن P. d. 69/55  در دوره دو ساله کلن
 lo با تولید ساالنه 17/52 تن در هکتار حداکثر تولید را دارا بودند و همین کلن ها به انضمام کلن P. d. 77/51  و

P. d. 73/51   چوب فراوانی در دوره های سه و چهارساله تولید نمودند. بنابراین می توان انتظار داشت که صنوبرکاران 

با اجرای این روش هم  به درآمد بیشتری دست یابند و هم نیاز صنایع چوب را تامین نمایند. در این روش در دوره 
دوم به بعد نیاز به عملیات کاشت نداشته و به این ترتیب صرفه-جویی در هزینه اجرای عملیات وجود خواهد داشت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تصوير1- نمايی از طرح "بهره برداری كوتاه مدت..."  در چمستان         
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفي دو گونه اسپرس جهت کاشت در مناطق نیمه استپي

یافته منتج از پروژه شماره: 86033-00000-09-50-4    مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول:مهرناز ریاست                                           رتبه علمي: مربي پژوهش

مجریان: عباس قمري زارع و رحمان حدادي
riasat.mehrnaz@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
اسپرس از جنس هاي با ارزش مرتعي و علوفه اي است که در ایران تنوع قابل توجهي دارد و به دلیل اهمیت گیاه، 
چه از نظر مرتعي و چه از نظر علوفه اي، الزم است مطالعات بیشتري روي آن انجام گیرد. با توجه به اهمیت این جنس 
و این موضوع که شرایط کم آبي )تنش خشکي( به عنوان یکي از مهمترین عوامل محدود کننده تولیدات کشاورزي 
و منابع طبیعي به حساب مي آید، بررسي تنوع ژنتیکي و مقایسه گونه ها از نظر عملکرد،فرم رویشي، ترکیب مواد 
غذایي و همچنین شناخت گو نه هاي متحمل به خشکي ما را در شناخت پتانسیل گونه ها یاري کرده و استفاده بهینه 
از این ذخایر ژنتیکي را موجب مي شود، هدف از انجام این پژوهش شناسایي پتانسیل هاي بالقوه موجود در گونه هاي 
با ارزش اسپرس موجود در استان فارس و معرفي گونه هاي برتر از نظر ارزش غذایي و مقاومت به تنش خشکي به 

بخش اجرا و مرتع داران به منظور استفاده از نتایج در برنامه هاي اصالح و توسعه مراتع مي باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از گونه هاي اسپرس مورد مطالعه، دو گونه  O. viciaefolia و  O. melanotricha از نظر کیفیت علوفه و ارزش 
غذایي و همچنین مقاومت به خشکي به ترتیب در رده هاي اول و دوم قرار گرفتند. دو گونه اسپرس مذکور در مناطق 
قابل کاشت  بوانات، خرم بید، سپیدان، مرودشت و شیراز  اقلید،  آباده،  تا معتدله استان در شهرستان هاي  سردسیر 
مي باشند از آنجا که بهره برداران با نحوه کاشت و تکثیر اسپرس در شرایط منابع طبیعي آشنایي چنداني ندارند لذا در 
ابتدا کاشت این گونه ها به صورت پایلوت و بازدید بهره برداران و ارائه توضیحات الزم مي تواند در ترغیب بهره برداران 

در کاشت گونه هاي اسپرس مؤثر باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: نورسنجي در جنگل

یافته منتج از پروژه شماره: 90018-09-09-2 مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول:  خسرو ثاقب طالبي      رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان:  ارسالن همتي، عباس اکبرزاده
saghebtalebi@rifr-ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
نور بخشي از امواج الکترومغناطیس با طیف بین 380 تا 760 نانومتر است که توسط چشم انسان دریافت مي شود. 
اما چون در مطالعات اکولوژیك عموما فتوسنتز محور اصلي بررسي هاست، طیف بین 400 تا 700 نانومتر که نور 
موثر در فتوسنتز  است مورد توجه قرار مي گیرد. نور با اهمیت اکولوژیکي خود در انتقال و ورود انرژي، اثر خود را در 
محیط زنده و غیرزنده به جا مي گذارد و انرژي مورد استفاده در فرآیند فتوسنتز و عوامل مورد استفاده در تنظیمات 
نوري رشد و نمو گیاهان را نیز تأمین مي کند که نتیجه ي آن تولید بیوماس اولیه توسط اتوتروف هاي کلروفیل دار 
است. شدت نور در اکوسیستم هاي مختلف بسیار متنوع است. در یك اکوسیستم جنگلي، تاج پوشش درختان از ورود 
نور به الیه هاي زیرین ممانعت به عمل مي-آورد، در نتیجه انرژي قابل دسترس گیاهان آشکوب تحتاني را محدود 
مي سازد. هنگامي که نور در جنگل از الیه هاي مختلف تاج و تنه ي درختان عبور مي کند، به اشکال مختلف تغییر 
مي کند. مقدار نوري که در داخل جنگل وجود دارد همیشه کمتر از محیط خارج از آن است و هر چه جنگل انبوه تر 
باشد میزان نور کمتري از آن عبور مي کند و به سطح زمین مي رسد. نور عالوه بر اهمیت فوق العاده اش در کربن گیري 
گیاهان، در پرورش جنگل نیز اهمیت زیادي دارد، زیرا اساس عملیات پرورش جنگل را تشکیل مي دهد و تنها عامل 

اکولوژیکي است که مي توان مقدار و شدت آن را در داخل توده هاي جنگلي تغییر داد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
یکي از روشهاي اندازه گیري غیر مستقیم خصوصیات مختلف نور محیطي، استفاده از عکسبرداري نیم-کروي با 
لنزهاي چشم ماهي )fish-eye( است که تاریخچه ي طوالني در اکولوژي گیاهي دارد. این نوع عکسبرداري یك 
روش سریع براي ثبت ساختار تاج پوشش جنگل در یك نقطه و زیر تاج پوشش است. با روي هم قرار دادن شبکه ي 
خط سیر خورشید بر روي عکس ها، مي توان یك بررسي کلي انجام داد که آیا اندازه گیري نور محیط جنگل در شرایط 
نماینده ي واقعي شرایط نوري آن محیط انجام شده و آیا تابش مستقیم نور خورشید در آن محل در یك زمان خاص 
از طول سال رخ خواهد داد. این تکنیك را مي توان براي بررسي میزان در معرض تابش نور مستقیم قرار گرفتن 
مناطق شیبدار، مطالعه ي گیاهان شیب هاي شمالي و جنوبي، تخمین تشعشعات رسیده از مکان هاي مختلف، ثبت 
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تابش خورشید و تخمین میزان نور مستقیم در زمان هاي مختلف طول سال در گلخانه ها و سایر مکان ها به کار برد. 
استفاده از این تکنیك جایگزین روش هاي ثابت بررسي اقلیم نور براي اهداف اکولوژیکي نخواهد شد، اما این روش یك 
ابزار ارزشمند در تفسیر اطالعات پیچیده  به دست آمده محسوب مي شود. در صورت عدم دسترسي به دوربین-هاي 
چشم ماهي، مي توان از روابط رگرسیوني بین درصد تاج پوشش و مقدار نور اندازگیري شده در این تحقیق و یا موارد 
 )LAI( مشابه استفاده نمود. همچنین با تعیین تیپ جنگل و برآورد میزان نور دریافتي مي توان شاخص سطح یرگ

براي توده را برآورد کرد که نمایانگر میزان تولید آن جنگل خواهد بود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
اطالعات صریح و روشن مکاني درباره ي نور موجود در محیط جنگل، براي درک فرآیندهاي اکولوژیکي زیرآشکوب 
و ارتباطات بین گونه ا ي الزم و ضروري است. امکان پیش بیني خصوصیات ساختاري تاج پوشش با استفاده از اطالعات 
حاصل از اندازه گیري هاي در عرصه که به سادگي قابل جمع آوري است، وجود دارد و این اطالعات براي درک بهتر 
ارتباطات فیزیولوژیکي و اکولوژیکي مورد نیاز است. به عنوان مثال، زادآوري و توالي گیاهان جنگلي در زیرآشکوب، 
به مقدار زیادي تحت تأثیر ساختار تاج پوشش و میزان نور دریافتي است. الگوي مکاني گونه ها به ویژه در مراحل 

جواني نیز همبستگي زیادي با نور دارد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 شكل 1- نمايش ميزان انرژي دريافتي )باال( و تصاوير نيم كروي چشم ماهي )پايين(
 براي محاسبه شدت نور نسبي در جنگل
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: نیاز رویشگاهي درختان جنگلي  

یافته منتج از پروژه شماره: 84002-0000-01-170000-100-0   مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: خسرو ثاقب طالبي                                            رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: ارسـالن همتي، بابا خانجاني شـیراز، سـیدزید اله میرکاظمي،توحید ابراهیمي، اکبر برزگر قاضي، یحیي خداکرمي، 
 معصومـه خان حسـني،مجتبي حمزه پـور، سـیدکاظم بردبـار، یونـس رسـتمي کیا، عزت الـه ابراهیمـي، پـدرام غدیري پـور، 
ناصـر مهاجـر، غالمرضـا دمـي-زاده، غالمرضا گودرزي، حسـن جهانبـازي گوجاني،مصطفـي رمضاني، منوچهر طهماسـبي، 

علي اصغـر زهره ونـدي
saghebtalebi@rifr-ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کشور ایران در مقایسه با سایر نقاط دنیا به لحاظ پوشش جنگلي کشوري فقیر محسوب مي شود ولي به لحاظ تنوع 
گونه اي و گیاهي و ذخایر ژنتیکي گیاهي درجهان کم نظیر است. شرایط طبیعي و موقعیت جغرافیایي ایران طوري 
است که این کشور را در تقاطع چهار منطقه گیاهي مهم قرار داده و تنوع اقلیمي موجب پیدایش حداقل 3 ناحیه 
رویشي منفك از یکدیگر شده است: منطقه ایران و توراني  که عناصر گیاهي آن حدود 60 درصد گیاهان ایران را 
تشکیل مي دهند. منطقه هیرکاني  که زیر مجموعه منطقه گیاهي اروپا و سیبري است، و منطقه خلیج- عماني  که سر 
راه عناصر گیاهي سند و سوداني قرار گرفته است. هر گونه درختی جنگلی دارای نیازهای رویشگاهی خاص و دامنه 
پراکنش مشخصی است که بر اساس انعطاف پذیری یا به خاطر قدرت رقابت زیاد آنها تغییر مي کند. هرگونه برنامه 
ریزی در جنگل، به-ویژه جنگلکاري، باید بر پایه شناخت گونه ها، نیازها و عکس العمل آنها نسبت به دخالت های 
جنگلشناسی و شرایط محیطي باشد. شناخت گونه های جنگلی نیز در زمینه های مختلف مرفولوژی درخت، فنولوژی، 
تکثیر، رویش و رشد، پراکنش )عمودی و افقی(، نیازهای رویشگاهی )وضعیت فیزیولوژیکی، اکولوژیکی- اجتماعی، 

فیزیوگرافی و فرم زمین، عوامل اقلیمی، خاک و عوامل محدودکننده( نیازهای نوری و حرارتی انجام مي شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
یافته هاي موردنظر شامل تصاویر شماتیك گسترش یك گونه از نظر ارتفاع از سطح دریا، جهت جغرافیایي، شیب 
زمین، فرم زمین، طول و عرض جغرافیایي یا به عبارت دیگر پراکنش عمودي و افقي گونه )شکل 1( و همچنین 
اکوگرام پراکنش گونه ها با توجه به دو عامل اسیدیته و رطوبت خاک است )شکل 2(. با در دست داشتن کتابچه 
راهنماي حاوي اطالعات فوق براي مهمترین گونه هاي جنگلي در مناطق رویشي هیرکاني، ایران و توراني و صحارا- 
سندي مي توان دامنه حضور و گسترش یك گونه را شناخت و همچنین از اطالعات موجود، مناطق مناسب براي 
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جنگلکاري با هر گونه را تشخیص داد.

 شكل1- نمايش شماتيك ارتفاع از سطح دريا يا پراكنش عمودي )راست(، پراكنش افقي )وسط- باال(، 
جهت جغرافيايي و شيب زمين )وسط- پايين( و فرم زمين )چپ(.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با استفاده از یافته هاي این پژوهش به راحتي مي توان انتظار حضورگونه هاي جنگلي را در مناطق مختلف، شیب ها، 
جهت ها و ارتفاعات مختلف برآورده نمود و همچنین یا توجه به شناخت نیاز رویشگاهي هر گونه مي توان نسبت به 

کشت و جنگلکاري با هرگونه با اهداف مختلف در مناطق مناسب براي گسترش آن گونه اقدام نمود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

دو گونه كمياب و نادر بارانك )چپ(  و گالبي وحشي )راست( در شمال ايران.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: تعیین روش مناسب استقرار بنه )Pistacia atlantica( در حوزه هاي آبخیز داراي پراکنش طبیعي

یافته منتج از پروژه شماره: 84003-0000-01- 170000- 0075- 2      مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: داریوش قربانیان                                                       رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: حیدر شرفیه، حسین نبوی فرد، فرزانه بهادری، سیدعلیرضا حسینی، محمد امیرجان
darghorbanian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بنه، Pistacia atlantica در پایداری اکوسیستم مناطق خشك و نیمه خشك نقش مهمی دارد. مناسبترین روش 
استقرار آن در حوزه های آبخیز و مناطق در معرض بیابانی شدن، نهالکاری و استفاده از پنج دور آبیاري، یك دور 
بالفاصله بعد از کاشت نهال و چهار دور براساس نظر کارشناسي، همراه با احداث سطح آبگیر هاللي شکل و پوشش 
کاه یا سنگ و سنگریزه به عنوان مالچ، می باشد. استفاده از رطوبت حاصل از بارش در مناطق خشك و نیمه خشك 
اهمیت زیادی دارد، لذا برای استفاده از رواناب سطحي الزم است به وضعیت توپوگرافي و آبراهه هاي منطقه توجه 
ویژه شود و محل استقرار نهالها فقط در کف و اطراف آبراهه ها در نظر گرفته شود. همچنین با احداث هاللی در جهت 
شیب، رواناب حاصله از بارش کنترل و به کنار نهال های کاشته شده هدایت شود. بر اساس نتایج به دست آمده 
استقرار بنه به وسیله کاشت مستقیم بذر در مناطق منتخب امکان پذیر نیست. اما بر اساس نتایج طرح، استقرار نهال 
بنه همراه با تامین رطوبت مورد نیاز در سال اول امکان پذیر است. فواصل کاشت نهال حداقل 5 تا 6 متر پیشنهاد 
می گردد. این فاصله با توجه به نوع و تراکم پوشش گیاهی و همچنین وضعیت توپوگرافی عرصه متغیر است. حفر 
گودال با قطر 50 و عمق 60 سانتیمتر ضروریست. پس از انتقال نهال در نیمه فصل پاییز، گودال ها از خاک پر شده 

و نهال گلدانی پس از پاره کردن کف گلدان پالستیکی، کاشته می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- تهیه بذر بنه: جهت تهیه نهال خوب، به بذر مناسب و باکیفیت نیاز است. لذا ابتدا باید پایه هاي بذري مناسب 
و سالم شناسایی گردد. شادابي، عدم وجود آفات و بیماری ها، رشد مناسب درخت و بذردهي از مهمترین خصوصیات 
پایه مورد نظر است. بذر جمع آوري شده باید سالم بوده و دارای پوسته سبز زیتونی، سرشار از روغن و قوه نامیه 
مناسب باشد. زمان بذرگیری با توجه به شرایط اقلیمی و توپوگرافی منطقه از اوایل پاییز شروع می شود. در زمان 

بذرگیری پوسته روغنی بذر به رنگ سبز زیتونی و تیره می شود.
2- آماده سازي بذر: براي زدودن پوسته سبز و حذف تانن موجود در پوسته، بذرها داخل آب ریخته می-شود. 
برای اثربخشی بیشتر هر دو روز یکبار اقدام به تعویض آب شده و این عمل تا حذف کامل پوسته سبز به مدت ده 
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تا پانزده روز ادامه می یابد. در طي این مدت پوسته سبز بذر کامال از بین رفته و آماده براي سرمادهي می شود. برای 
شستشو و کاهش حداکثری تانن و صمغ موجود در پوسته بذر، می توان آن را داخل کیسه کنفی ریخته و به مدت 
10 روز در آب روان قرار داد. این موضوع در افزایش میزان جوانه-زنی بذر اثر مثبت دارد. سپس بذرها باید در معرض 
سرمای طبیعی یا مصنوعی قرار گیرند. سرما براي از بین بردن مقاومت پوسته سخت بذر و همچنین احتماال براي 
ایجاد برخي فعل و انفعاالت شیمیایي براي شروع فعالیت جوانه زني نیاز است. پس از یك هفته، اکثر بذرها شکاف 
خورده و به اصطالح خندان می-شوند. در این حالت بذر آماده جوانه زنی است. براي نگهداري آنها، پس از ضدعفوني 
با استفاده از سموم قارچ کش نظیر کاربو کسین تیرام، بنومیل به نسبت 2/5 تا 3 در هزار و هیپوکلرید سدیم )مایع 
سفیدکننده( 0/5 به مدت 5 الي10 دقیقه، داخل کیسه هاي پارچه اي ریخته و زیر ماسه مرطوب گذاشته شده و در 
فضای بیرون نگهداری می شود. با توجه به سرماي هوا، بذور بدون تحرک تا اواسط اسفند ماه باقي می مانند. با آغاز 
فصل رویش ومساعد شدن شرایط محیطي و افزایش دما، جوانه زني بذرها نیز شروع می شود. براي سرعت بخشیدن 
به روند جوانه زنی، بذرها را از داخل ماسه خارج نموده و پس از قرار دادن بین قطعه اي پارچه آغشته به سم قارچ کش 
زینب، به محیط گرم با درجه حرارت بین 27 – 25 درجه سانتیگراد منتقل می گردد. سرعت جوانه زني بذرها به شدت 
افزایش یافته، به طوریکه هر روز بیش از 80 تا90 بذر جوانه زده و رشد مي نمایند. بعد از جوانه زدن بذرها می توان 
با قارچ کش PCNB یا بنومیل 4 در هزار ضدعفوني کرد. این بذرهای جوانه زده آماده کاشت در زمین اصلی )روش 

بذرکاری( و یا گلدان-های پالستیکی)روش نهال کاری( هستند.)شکل 3(

نمايی از بذر بنه و جوانه های آن. بذرهای زرد و نارنجی معموال قوه ناميه ندارند.

تولید نهال 
برای تولید نهال مناسب پس از جوانه دار شدن بذرها، در گلدان های پالستیکی پر شده توسط ترکیب مناسبی از 
خاک، کاشته می شوند. تولید نهال گونه های جنگلی مناطق خشك به شکل گلدانی بهتر از ریشه لخت است. کاهش 
آسیب به ریشه هنگام انتقال و کاشت نهال و افزایش توان نهال در برابر تغییرات ناگهانی محیط نهالستان و عرصه از 
مهمترین دالیل ارجحیت تولید نهال گلدانی است. البته هزینه تولید و انتقال نهال در این روش زیاد است اما با توجه 

به افزایش میزان موفقیت نهال کاری، تولید نهال گلدانی توصیه می شود. 
براي این منظور از کیسه هاي پالستیکي به ارتفاع 25 تا 30 سانتیمتر استفاده مي شود. البته هر چه ارتفاع کیسه ها 
بیشتر باشد )45 سانتیمتر و یا بیشتر( رشد نهال بهتر و پیچیده شدن ریشه کمتر است. از آنجایي که محیط رشد در 
گیاهان گلداني محدود است و این گیاهان مانند گیاهاني که در مزرعه و باغ کشت مي-شوند نمي توانند ریشه هاي 
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خود را گسترش داده و به طور طبیعي از منابع غذایي خاک استفاده کنند. لذا براي برآورده ساختن احتیاجات گیاه، 
خاک درون کیسه ها را مخلوطي از دو قسمت ماسه و یك قسمت خاک زراعي مرغوب )لومي( و یك قسمت کود دامي 
پوسیده یا خاک برگ پوسیده انتخاب مي شود. ترکیب خاک باید به گونه اي باشد که به هنگام کاشت نهال در محل 

اصلي، خاک اطراف ریشه بکلي یا عمدتا فرو نریزد. همچنین قابلیت حفظ رطوبت را نیز داشته باشد.
بــراي کاشت بذر جوانه دار در گلدان، در مرکز آن کمي گودي ایجاد کرده و بذر را داخل آن قـرار داده و روي بذر 
را با خاک برگ و یا آمیزه اي از کود دامي و خاک برگ پوشانده می شود. جوانه بذر بسیار حساس بوده و به آسانی از 
بذر جدا می شود. لذا در هنگام کاشت بذر دقت الزم باید صورت گیرد. معموالً براي تسهیل در عملیات آبیاري، زمین 
مورد نظر را به اندازه ارتفاع گلدان ها خاک برداري  کرده، سپس گلدان ها را طوري مي چینند که در فواصل 1/5-2 
متري، راهروهایي براي عبور و مرور کارگران وجود داشته باشد. قسمت باالي گلدان ها معموالً هم سطح زمین بوده، 
در نتیجه آبیاري به طریقه غرقابي امکان پذیر مي شود. درون هر کیسه معموالً دو دانه بذر جوانه دار   کاشته می شود 
که پس از سبز شدن و چهار و پنج برگي شدن گیاهچه ها، قوي ترین آنها انتخاب نموده، دیگري حذف مي شود. حتماً 
بایستي در ته کیسه ها سوراخ-هاي کوچکي به عنوان زهکش ایجاد نمود. زمان بذرکاری گلدان ها از نیمه دوم اسفند 
ماه آغاز می شود. پس از کاشت بذر جوانه دار، آبیاری گلدان ها به روش غرقابی یا آبپاشی صورت می گیرد. با توجه 
به اوضاع جوی، از اوایل فروردین جوانه ها از خاک خارج شده و تا اواخر فروردین به مرحله دوبرگی می رسد. ایجاد 
سایه بان با ضخامت کم و با ارتفاع 2 تا 3 متری بر روی گلدان ها، عالوه بر کاهش مصرف آب در افزایش استقرار 
بذرهای جوانه دار کمك می کند. نگهداری، وجین و آبیاری نهال ها تا اواسط شهریور انجام می گیرد. سپس یك دوره 
تنش خشکی به نهال ها وارد نموده و در نهایت از اواسط آبان قبل از آغاز یخبندان، امکان انتقال نهال به داخل عرصه 

فراهم می گردد. الزم است قبل از انتقال نهال آبیاری کاملی صورت گیرد.

رعایت نکات زیر در کشت گلداني الزم مي باشد.
بذر را عمیق کشت نکنید.  -1

2-  مقدار کود دامي را در ترکیب خاک گلدان آنقدر زیاد نکنید که باعث سوزاندن و از بین رفتن بذر شود.
3-  هنگام پر کردن گلدان حدود 4-3 سا نتیمتر از سطح گلدان را خالي نگه دارید. این اقدام باعث مي شود 

که آب به اندازه کافي در اختیار گیاه قرار بگیرد.
4-  بذرها را هنگام کاشت ضد عفوني نمایید.

5-  اگر بیش از یك نهال در هر گلدان روئیده شده در زمان دو تا چهار برگی شدن نهال، بهترین و قوي-ترین 
نهال را در آن نگهداري و دیگر نهال ها را به مالیمت و با احتیاط با قاشقکي در آورده و در دیگر گلدان هایي که به 
این منظور آماده شده اند بکارید. در غیر این صورت الزم است بجز یك نهال بقیه نهال ها را حذف کرد تا مسئله رقابت 
بین باعث ضعیف شدن و خشك شدن نهال ها نگردد. هنگام حذف کردن تا آنجا که امکان دارد نهال ها را نکنید زیرا 
باعث هوازدگي و خشك شدن نهال اصلي مي گردد بهتر است با قیچي از طوقه قطع کنید. در هر صورت بعد از حذف 

نهال ها به گلدان ها آب بدهید.
6-  آبپاشي یا آبیاري گلدان ها اگر در هواي خنك انجام شود بهتر است.

7-  تا زمانیکه جوانه بذرها از خاک خارج نشدند، نباید رطوبت گلدان ها کمتر از 70درصد ظرفیت زراعي باشد. 
در موقع انتقال به زمین اصلي، کیسه ها را به آهستگي بدون آنکه صدمه اي به ریشه ها وارد شود و خاک   -8
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اطراف آن بریزد، پاره کرده، گیاه را به زمین اصلي انتقال مي دهند.
9- زمان خروج جوانه ها از خاک برخی آفات بزرگ مانند کالغ و موش می توانند خسارت زیادی به نهالستان وارد 
نمایند. به طوریکه در یك مرحله تولید نهال در دامغان، بیش از 80 درصد خسارت وارد شد. لذا اجرای تمهیداتی 

برای جلوگیری از خسارت آفات ضروری است.

انتخاب عرصه و نهال کاری
مناسب ترین مناطق برای جنگل کاری با گونه بنه، جنگل های مخروبه و مناطق دارای پراکنش است. رویشگاه های 
بنه معموال در کوهپایه های رشته کوه های البرز، زاگرس و ارتفاعات میانی کشور دیده مي-شود. عمق خاک سطحي تا 
نیمه عمیق و بافت آن اغلب سبك و شني مي باشد. بسیاري از پایه ها روي اراضي سنگالخي و سنگي دیده مي شوند. 
در اغلب مناطق گونه های درمنه، بادام وحشی، برخي انواع سالسوال، تعداد محدودي انواع گراس ها، کاروانکش، پرند 
و برخي گونه هاي علفي یکساله به صورت گونه-هاي همراه مشاهده می شود. در باال دست جوامع بنه نیز اغلب گونه 
اورس ).Juniperus sp(  پراکنش دارد. متوسط بارش در مناطق منتخب نباید کمتر از 250 میلیمتر باشد. در غیر 
نهال کاری مشخص  برای  نظر  مورد  نقاط  مناسب،  انتخاب مکان  از  موفقیت کاهش می یابد. پس  میزان  این صورت 

می گردد. 
با توجه به اهمیت استفاده از رطوبت حاصل از بارش در مناطق خشك و نیمه خشك، استفاده از رواناب سطحي 
جهت استقرار نهال در اولویت قرار داشته و با توجه به وضعیت توپوگرافي و نیز آبراهه هاي منطقه، محل استقرار نهال ها 
به گونه ای طراحی شود که حداکثر بهره وري از رواناب ها و سیالب هاي احتمالي گیرد. همچنین برای ذخیره سازی و 
حفظ رطوبت خاک اطراف نهال، عالوه بر استفاده از مالچ طبیعی، سعی شود با احداث هاللی در جهت شیب، رواناب 
حاصله از بارش به کنار نهال های کاشته شده هدایت گردد. فواصل کاشت نهال حداقل 5 تا 6 متر پیشنهاد می گردد. 
این فاصله با توجه به نوع و تراکم پوشش گیاهی و همچنین وضعیت توپوگرافی عرصه متغیر است. حفر گودال با قطر 
50 و عمق 60 سانتیمتر ضروریست. پس از انتقال نهال در نیمه فصل پاییز، گودال ها از خاک پر شده و نهال گلدانی 
پس از پاره کردن کف گلدان پالستیکی، کاشته می شود. فشردن خاک اطراف نهال و آبیاری بالفاصله بعد از کاشت 

در موفقیت استقرار نهال موثر است.  

نگهداری عرصه های احیاء شده
1- قرق مناطق جنگلی مهمترین برنامه در اصالح و احیاء عرصه های جنگلی است. محققان با بررسي در جنگل هاي 
منطقه خبر بافت به این نتبجه رسیدند که در اثر قرق کامل جنگل هاي منطقه، مي توان امید داشت زادآوري درختان 
از طریق دانه زاد و یا شاخه زاد ادامه یابد، هرچند که این درختان بر روي سنگ-هاي مادري قرار گرفته باشند. بنابراین 
با قرق کردن عرصه، مهمترین عامل نابودکننده پوشش جنگلي مناطق بنه خیز، کنترل شده و احیاء آن با کمترین 
هزینه امکان پذیر خواهد شد. نهال کاری و بذرکاری در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که عرصه های مورد نظر کامال 
قرق بوده و از ورود دام جلوگیری شود. 2- مبارزه با برخي آفات و بیماری های مهم، مخصوصا مبارزه بیولوژیکي با 
آفات مغزخوار. 3- انجام عملیات آبخیزداري در جهت استحصال رواناب ها و ذخیره سازی آن برای استفاده نهال های 
مستقر شده. 4- استفاده از مالچ های طبیعی و مصنوعی جهت نگهداری رطوبت خاک اطراف نهال. مناسب ترین و 
ارزان-ترین مالچ استفاده از قلوه سنگ های موجود در اطراف محل نهال کاری است. این سنگ ها را به صورت متراکم 
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در اطراف نهال قرار داده تا از تبخیر رطوبت جلوگیری نماید.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
ایجاد پوشش گیاهی در مناطق خشك و نیمه خشك و حوزه های آبخیز

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

محل کشت و نهال بنه
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عنوان: زمان مناسب ورود دام به مرتع و خروج دام از مرتع در منطقه سارال کدام است؟ 

یافته منتج از پروژه شماره:  85002-8501-02-170000-100-4          مدت اجراي پروژه: 5 سال
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مجری: علی احسانی
k.saedi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکی از اساسی ترین سؤال ها در یك مرتع این است که چه زمانی دام را وارد مرتع مناطق مرتفع سردسیری نماییم به 
گونه ای که هم کمیت و کیفیت علوفه مناسب باشد و هم در اثر چرای زودرس خاک مرطوب در اثر لگدکوبی دام سفت 
نشود و همچنین، به گیاه آسیبی وارد نشود. سفت شدن خاک سطحی عواقب بدی دارد و در درازمدت باعث کم شدن 
تولید مرتع می شود. همچنین، باید بدانیم که چه زمانی حد بهره برداری مجاز صورت گرفته است و گیاهان نباید بیش از 
آن مقدار مورد تعلیف دام قرار گیرند. اهمیت رعایت زمان مناسب خروج دام از این بابت است که هم گیاه بتواند تجدید قوا 
نماید و هم مقداری تولید برای پوشش سطح خاک باقی بماند. مهمتر اینکه، برای حیات وحش نیز مقداری غذا باید بماند 

که نمونه مهم آن حشراتی است که نیازمند این غذا هستند و در صورت کمبود غذا به مزارع کشاورزی هجوم می آورند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مراتع مناطق سردسیری، باالی 2000 متر از سطح دریا، معموالً در سال های معمولی، تا اوایل اردیبهشت، به علت 
سردی هوا دام نمی تواند وارد مرتع شود. خوشبختانه گیاهان اصلی و مرغوب مرتعی در این مناطق با توجه به عادتی 
که دارند تا این زمان رشد نسبتاً مناسبی داشته اند. بنابراین، در سال معمولی تاریخ ورود دام اوایل اردیبهشت برای 
دامنه های جنوبی و پایین دست موجود در سامان عرفی مناسب است، چراکه با وجود رطوبت کافی این گیاهان سریعاً، 
قادر به تجدید قوا هستند و حتی تا حدودی تولید مجدد خواهند داشت. اما خروج دام باید وقتی صورت بگیرد که 
چرای دام به حد مجازش رسیده باشد که این مقدار برای این مناطق در سال معمولی حدود 70-60 درصد تولید 
ساالنه گونه های مرغوب است که در یك دستورالعمل جداگانه ارائه شده است. در مناطقی مانند سارال، هر چقدر 
تعداد دام را در اوایل فصل بیشتر کنیم و در عوض دام را زودتر از مرتع خارج کنیم، بهتر است. در هر حال، برای 
جلوگیری از بذرخواری دام باید در اوایل تا اواسط مرداد، دام از مرتع خارج شود. از آنجا که در کشور ما چرای دام در 
تمام سطح مرتع انجام می شود قطعه بندی حصاردار وجود ندارد، الزم است برای تجدید نسل و تجدید قوای مرتع هر 

ساله قسمتی از آن چرا نشود و استراحت داده شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
از آنجا که تقریباً تمامی مراتع مناطق مرتفع در وضعیت متوسط هستند، موارد ذیل در اثر اجرای صحیح عوامل 

اصالحی، مانند این توصیه ترویجی، مورد انتظار خواهد بود:
حفظ پایداری تولید و درآمد بهره بردار از مرتع  -

عدم تخریب مراتع نسبتاً خوب کشور  -
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: تعیین گونه گیاهی مناسب چرای دام با توجه به رفتار چرایی گوسفند کردی در مناطق قشالقی استان ایالم

یافته منتج از پروژه شماره: 85020-8501-02-170000-100-4          مدت اجراي پروژه: 5سال
مجری مسئول:ماشاهلل محمدپور                                                       رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجریان: جعفر حسین زاده، محمد فیاض
mohammadpourr@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گیاهان مرتعی بسته به شرایط اقلیمی و محیطی دارای ارزش رجحانی مختلفی می باشند و دام نیز در این شرایط رفتار 
چرایی متقاوتی نشان می دهد. با بررسی درصد بهره برداری مشخص شدکه ارزش رجحانی گیاهان در سال های خشك 
افزایش میابد و در فروردین ماه ارزش رجحانی گیاهان بیشتر از سایر ماهها است. در بین گونه های مورد بررسی گونه های 
گل میمونی بیابانی و )شور( Salsola lachnantha بیشترین ارزش رجحانی را دارند و کمترین ارزش رجحانی مربوط به 
گونه پرند ایالمی می باشد. در روش زمان سنجی مشخص شد که ارزش رجحانی در ماهها و سالهای مورد بررسی یکسان 
بوده و تفاوت معنی داری وجود نداشته است و در بررسی بین گونه ها مشخص شد که گندمیان و پهن برگان یکساله در 
گروه A قرار دارند و90 درصد زمان چرا به این گیاهان تعلق دارد و Salsola lachnantha )شور(، گونه بوته ای ترات در 
گروه AB قرار دارند و سایر گونه ها کمتر مورد توجه دام قرار دارند واز نظرارزش رجحانی درگروه B  قرار می گیرند. این 

دام اغلب در شیبهای کمتر از 15 درصد چرا می نماید و با افزایش شیب کمتر شاهد چرای دام خواهیم بود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
گوسفندان کردی در طول فصل رشد و چرا، گیاهان گندمی و پهن برگ یك ساله را بر سایر گیاهان ترجیح 
 میدهند و در انتهای فصل رشد که در مناطق قشالقی اواسط فروردین ماه میباشد دام را به استفاده از گونه های

 بوته ای و بهره برداری از این گیاهان در مناطق با شیب کمتر از 15 درصد سوق داد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
میتوان با استفاده از گیاهان بوته ای مدیریت مناسبتری بر دام و مرتع اجرا نمود و خطرات خشکسالی را کاهش 
داد. زیرا تولید گیاهان یکساله مرتعی در خشکسالی به شدت کم شده و این امر بر تولیدات دامی اثر زیادی داشته و 

اثر منفی بر وضعیت اقتصادی بهره برداران دارد.  
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: چگونگي خوابشکني و افزایش جوانه زني بذرگونه هاي درختي و درختچه اي ارتدکس موجود در بانك ژن 

منابع طبیعي
یافته منتج از پروژه شماره: 86016-0000-09-09-2   مدت اجراي پروژه: 5 سال

مجری مسئول:  محسن نصیري                                  رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجریان: معصومه ایزدپناه و حیدر پناهپور

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بذرهاي ارتدکس )Orthodox( به آن دسته از بذرها اطالق مي شود که تحمل خشك شدن و کاهش محتواي رطوبتي تا 
حدود5درصد را داشته و داراي قدرت ذخیره سازي باالیي در سردخانه بوده و عمر به نسبت طوالني دارند درحالي که بذرهاي 
رکالسیترانت )Recalcitrant( داراي نقطه بحراني مي باشند و درصد رطوبت آنها را نمي توان بیش از حد معیني)12-31 
درصد( کاهش داد. تقریبا تمام گونه هاي مناطق معتدله جرو گروه اول مي باشند. بسیاري از بذرهاي ذخیره شده به دالیل 
مختلف از جمله طول دوره انباداري و یا شرایط نامطلوب و تغییرات عوامل محیطي قوه نامیه آنها کاهش مي یابد و الزم 

است به طوره دوره اي بررسي و احیا شوند.
در مورد اهمیت موضوع مطالب ذیل قابل ذکر است: 

- به دست آوردن مناسبترین و اقتصادي ترین روش درخصوص جوانه زني بذر گیاهان مناطق جنگلي کشور
-تأمین پوشش گیاهي مناطق جنگلي با گیاهان همان منطقه و جلوگیري از انقراض گونه ها  

و در توجیه اقتصادي- اجتماعي موضوع مطالب ذیل قابل ذکر است:
- جلو گیري از فرسایش ژني و از بین رفتن ذخایر ژنتیکي موجود در مناطق جنگلي کشور

- ایجاد اشتغال در مناطق روستایي و حاشیه جنگل در نتیجه جلوگیري از مهاجرتهاي بي رویه و افزایش پتانسیل 
جنگلها

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
انجام و  آزمونهاي تکنولوژي بذر جهت تعین درصد رطوبت، وزن هزاردانه، درصد خلوص و تعیین قوه نامیه نمونه ها 
بذرهایي که مشکل جوانه زني داشته تحت تاثیر تیمارهاي خاص خوابشکني قرار گرفتند. این تیمارها با توجه به نوع خواب 
بذر و نیازهاي اکولوژیکي گونه گیاهي اعمال و شامل:سرمادهي در زمانهاي مختلف و دماهاي متفاوت، آب گرم، تیمار با 
عوامل شیمیایي نظیر نیترات پتاسیم، آب اکسیژنه، هورمون GA3 در غلظتها مختلف، خراشدهي با سمباده، سوهان و اسید 
سولفوریك در غلظتها و زمانهاي متفاوت باتوجه به سختي پوسته، تاریکي و فتوپریودهاي مختلف بودند. هر تیمار شامل 
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چهار تکرار 100-25 عددي بذر بود و عالوه بر بررسي روي سطح و بین کاغذ صافي از گلدانهاي حاوي ماسه بادي نیز به 
عنوان بستر استفاده شد.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
در بررسي توان انبارداري و حفظ قوه نامیه بذرهاي درختي ارتدکس مشخص شد که بذرهاي درشت تر )مانند بادام 
کوهي،کاج رادیاتا و کاج دریایي( دیرتر دچار زوال بذر مي شوند ولي گونه هاي داراي بذر ریز)نظیر توسکا، غان و تاغ( 
به سرعت دچار افت قوه نامیه مي شوند. ماسه بادي مناسبترین بستر جهت بررسي توان جوانه زني بذرهاي درشت مي 

باشد. بخشي از دستاوردها که مربوط به مناسب ترین تیمارها مي باشند در جدول ذیل خالصه  شده است:

تیمار مطلوب نام گونه و کد بانك ژن
خوابشکني

باالترین 
درصد 

جوانه زني

نام گونه و کد 
بانك ژن

تیمار مطلوب 
خوابشکني

باالترین 
درصد 
جوانه 

زني

  شب خسب
Albizzia juilbrissin

خراش 
شیمیایي )اسید 

سولفوریك 
50درصد(

78

اکالیپتوس  
 Eucalyptus
  microtheca

*)11147(

دو ماه سرمادهي   
)4 ºC(

62

  توسکاي قشالقي  
  1149 Alnus glutinosa 6دو ماه سرمادهي

زبان گنجشك   
 Fraxinus

 rotundifolia
 )16970(

24 ساعت 
خیساندن و حذف 

بال
12

 توسکاي ییالقي
Alnus subcordata

)16971(

یك ماه 
سرمادهي

)4 ºC(
11

 دم گاوي 
  Smirnovia

 torcstana
)18185(

خیساندن در آب 
داغ 60 درجه

38

   تنگرس    بادام کوهي-
  Amygdalus** 

lycioides
)23614(

یك ماه 
سرمادهي

92 Moringa گازرخ
peregerina

 بذر تازه، شرایط 
آزمایشگاه و 

شوري تا 100 
میلي موالر

78

 

  زرشك
  Berberis khorasanica 

)3519( **

تیمار توأم  سرما  
)ºC 4( و خراش 

دهي
48

 Myrtus** مورد
    communis

)18510(

24 ساعت 
خیساندن حذف 

غالف
78
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 Betula humilis غان
)16976(  

دو ماه سرمادهي 
)4 ºC(

35

 کهور بوشهر 
 Prosopis

 stephaniana
)3791(

خراش 
با  سمباده، 

خیساندن در آب 
داغ80 درجه 
)بستر ماسه(  

48

کلیر
 Capparis(**  

)deciduas

خیساندن در آب 
داغ 60 درجه 

45
  Rhus coriaria
سماق )20086(

24 ساعت 
خیساندن، یك 

ماه سرما و خراش 
با سمباده

15

  Carpinus  ممرز  
)1151(    betulus

دو ماه سرمادهي 
)4 ºC(

22  Stocksia ** کهتر
   brohulica

آب داغ80 درجه 
و خراش  با 

سمباده )بستر 
ماسه(

38

 Celtis داغداغان  
 )23648( australis

دو ماه سرمادهي 
)4 ºC(

28 Tilia نمدار
platyphyllus

دو ماه سرمادهي 
)4 ºC(

32

** Crataegus  زالزالک 
babakhanloui

خراش با  
سمباده  و 

خیساندن در آب
48

  Vitex بنگله
   pseudonegundo

)26344(

خیساندن در آب 
داغ 60 درجه 

60

Eucalyptus اکاليپتوس  
 camaldulensis

 )26286(

دو ماه سرمادهي 
)4 ºC(

عناب )19396( 74
  Ziziphus jujube

جدا نمودن بخش 
گوشتي و جریان 

آب
18

*کد نمونه در بانك ژن  ** گونه هاي اندمیك

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

)4 

ºC( شكل1- شكستن خواب بذر سه گونه اكاليپتوس با اعمال تيمار دوماه سرمادهي 
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        شكل2- جوانه زني بذر كهور)Prosopis stephaniana( سمنان)راست( و بوشهر)چپ(
 با اعمال تيمارهاي خراش با سمباده  و خيساندن

         شكل3- شكستن خواب بذر گونه بادام كوهي)تنگرس(                      شكل4-جوانه زني بذر گونه گاز رخ 
)Amygdalus lycioides)                                               (Moringa peregerina(                              

                             با اعمال تيمارهاي سرمادهي                                در شرايط آزمايشگاه و اعمال تيمارهاي شوري

 شكل5- شكستن خواب بذر گونه كهتر Stocksia brohulica با اعمال تيمارهاي آب داغ۸0 درجه 
و خراش با سمباده روي دو بستر
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: ارزش رجحانی و رفتار چرایی دام در مراتع زمین سنگ در استان هرمزگان

یافته منتج از پروژه شماره: 39289/62/2                     مدت اجراي پروژه:4 سال
مجری مسئول:محمدامین سلطانی پور                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

masoltanipoor@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
الزمه برنامه ریزي و مدیریت مرتع و دام، شناخت رفتار چرایی و ارزش رجحانی گیاهان یك مرتع است زیرا که 
گونه هاي مرتعي در هر یك از ماه هاي فصل چرا ارزش چرایي معیني دارند و دام چرنده نیز در مقاطع زماني مختلف 
فصل چرا و نیز در مکان هاي مختلف عرصه چرا از جمله درجات شیب و ناهمواري ها از خود رفتار چرایي خاصي 
بروز مي دهد. این بررسی به منظور تعیین ارجحیت چرای دام بر روی گونه های مهم و تعیین رفتار چرایی دام از سال 
1385 به مدت چهار سال در منطقه زمین سنگ در مختصات جغرافیایي 27 درجه و 22 دقیقه و 45 ثانیه عرض 

شمالي و 56 درجه و 50 دقیقه و 3 ثانیه طول شرقي جاده بندرعباس- جاسك انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براي تعیین ارزش رجحاني گونه ها از دو روش مکمل زیر استفاده شد: 

الف- درصد بهره برداري شده گونه ها: در این روش درصد بهره برداري شده گونه ها در هر ماه از فصل چرا با استفاده 
از قفس هاي زوجي تعیین شد. بدین نحو که در هر بار قسمت هاي چریده شده هر گونه در خارج پالت با موجودي همان 
قسمت در داخل پالت مورد مقایسه قرار گرفته و با توزین آنها مقادیر مصرف شده بدست آمد. این روش تنها درصدهاي 
بهره برداري شده از گونه ها را توسط دام هاي گله نشان مي دهد اما براي تعیین ارزش رجحاني یك گونه توسط یك دام 

معین الزم است از روش زمان سنجي استفاده گردد.
ب-  زمان صرف شده براي چرا ي گونه ها: در این روش زمان صرف شده براي چراي گونه ها در هر ماه از فصل چرا 
از روش زمان سنجي با دوربین فیلم برداري  تعیین شد. بدین نحو که در هر ماه یك روز در یك زمان حدود 20 دقیقه از 

چراي دام روي گونه ها فیلم تهیه و با انتقال آن به کامپیوتر زمان هاي چراي هرگونه معین شد. 
ج- روش شاخص انتخاب گونه: در این روش پس از اندازه گیری میزان تولید و مصرف گونه نسبت به اندازه گیری سهم 
گونه ها در تولید و سهم آنها در جیره )درصد از کل علوفه چرا شده( اقدام شد. سپس از تقسیم نسبت گونه در جیره دام 
)درصد( بر نسبت گونه در علوفه موجود )درصد( شاخص انتخاب گونه بدست آمد و در نهایت با توجه به جدول زیر ارزش 

رجحانی گونه ها محاسبه شد.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج بررسي رفتار چرایي دام نشان داد که در طی سال های مورد بررسی بین 31 تا 39 درصد از زماني که 
 Aeluropus littoralis، Atriplex دام در مرتع حرکت مي کند به چرا اختصاص داشته است. تعداد 5 گونه دایمي
چراي  مورد   Halocnemum strobilaceum و   leucoclada، Alhagi graecorum، Desmostachyabi pinnata
 Suaeda fruticosa، Taverniera spartea، این گونه در تمامی پنج سال بهمراه گونه هایی چون  دام واقع شد. 
Tamarixsp. و Lyciumshawii در مرتع موجود مورد چرا واقع شدند. گونه های Halocnemum strobilaceum و 
Desmostachyabi pinnata جز گونه های با تراکم زیاد و مصرف کم و گونه Atriplex leucoclada جز گونه های 
با تراکم کم و مصرف زیاد بود. بیش ترین درصد بهره برداری در ماه های مختلف در سال های مورد بررسی از گونه 
های Aeluropus littoralis، Atriplex leucoclada  و  Alhagi graecorum و کم ترین درصد بهره برداری از گونه 
های Halocnemum strobilaceum و Desmostachya bipinnata  بود. ارزش رجحانی بر اساس روش درصد بهره 
برداری گونه ها به ترتیب در گونه های Alhagi graecorum، Atriplex leucoclada و Aeluropus littoralis  بود. 
سه گونه  Aeluropus littoralis، Atriplex leucoclada  و  Alhagi graecorum در ماه های مختلف در سال های 
مورد بررسی جز گونه های کامال و نسبتا خوشخوراک طبقه بندی شد. گونه های Halocnemum strobilaceum و 
 Aeluropus  جز گونه های با خوشخوراکی متوسط یا غیر خوشخوراک بودند. سه گونه  Desmostachyabipinnata

littoralis، Atriplex leucoclada  و  Alhagi graecorum  در تمامی شرایط شروع رشد رویشی، رشد 
زایشی و مرحله بذرذهی، آغاز مرحله رکود و حتی در شرایط خشك مورد بهره برداری واقع شدند که این موضوع برای 
مراتع با شرایط مرتع زمین سنگ یك موضوع بسیار مهم است. گونه Halocnemum strobilaceum در ماه های که علوفه 
کم است مورد استفاده است. گونه Desmostachya bipinnata  در برخی فصل ها بیش تر مورد تعلیف واقع شد. زمانی 
که علوفه در مرتع کم باشد، زمانی که درگیاه در مرحله گلدهی و بذردهی باشد. این گونه بواسطه سیلیس زیاد در برگ ها 
کم تر مورد استقبال دام قرار می گرفت ولی در شرایط خاص مثال زمانی که برگ ها تازه روییده اند مورد مصرف واقع می 
شد. نتایج روش زمان سنجي با استفاده از دوربین فیلم برداری نیز با روش تعیین تولید و مصرف کامال همخوانی داشت 
  Aeluropus littoralis، Atriplex leucoclada و گونه هایی که بیش تر مورد بهره برداری واقع می شدند همان سه گونه
 Aeluropus بود. نتیجه گیری کلی را می توان به این صورت بیان کرد که علیرغم آنکه سه گونه  Alhagi graecorum  و
littoralis، Atriplex leucoclada  و  Alhagi graecorum از تراکم کم تری در مرتع برخوردار هستند ولی میزان بهرداری 
دام از آنها بیش تر است. این گونه ها در کل فصول و در تمامی شرایط فنولوژی مورد بهره برداری واقع می شوند. دو گونه 
های Halocnemum strobilaceum و Desmostachya bipinnata  با توجه تراکم زیاد کم تر مورد تعلیف واقع می شوند 

که با توجه شرایط خاص مرتع همان زمان ها هم بسیار مهم و با اهمیت است.



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

351

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: زمان مناسب ورود و خروج دام در مرتع زمین سنگ استان هرمزگان

یافته منتج از پروژه شماره:39927/62                             مدت اجراي پروژه:4 سال
مجری مسئول:محمدامین سلطانی پور                            رتبه علمي: استادیار پژوهش

masoltanipoor@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مراتع از گونه هاي گیاهي مختلفي تشکیل شده است که هر یك داراي مراحل رویشي و زایشي متفاوتي مي باشند. 
بنابراین هر یك از گونه ها در زمان خاصي از دوره رویش آمادگي چرا داشته و در زمان خاصي نیز باید چراي آن 
متوقف شود. گذشته از آن خاک مرتع نیز در زمان هاي معیني آمادگي ورود دام به مرتع را دارد. بدون شناخت این 
خصوصیات در یك مرتع تعیین فصل چرا و مدیریت چرا و دام مقدور نمي باشد. با انجام این بررسي، امکان تجدید 
نظر در برنامه مدیریت چراي مراتع مناطق داراي پوشش گیاهي مشابه فراهم مي شود. به همین منظور برای تعیین 
ورود بموقع دام به مرتع و خروج به هنگام آن از مرتع، این تحقیق در شوره زار غرب روستاي زمین سنگ در 50 

کیلومتری شرق بندرعباس بمدت 4 سال )1389-1386( اجراءشد. 

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 و سپس از هرگونه  10 پایه انتخاب گردید. اطالعات مربوط 
به مراحل فنولوژي و ارتفاع کل گیاه براي هر پایه در مقاطع زماني 15 روزه در مرحله رویشي و 7 روزه در مرحله زایشي 
اندازه  گیري  و در فرم ویژه اي ثبت گردید. مراحل فنولوزی مورد نظر عبارتند بودند از: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 مد نظر قرار گرفت.، آغاز و خاتمه مرحله رسیدن بذر و ارتفاع گیاه. ارتفاع در گندمیان و فورب ها ارتفاع 
کل گیاه از سطح خاک و در بوته اي ها ارتفاع متوسط رشد سبزینه اي سال جاري برروي بوته و در گیاهان خوابیده طول 

اندامهاي رویشي در نظر گرفته شد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که بین 3 گونه مرتعی از نظر مراحل فنولوژی در سال های مورد بررسی تفاوت وجود دارد. به طوری که 
در سال مرطوب شروع رشد گیاهی بین دو تا سه هفته زودتر و در سال های خشك همین مدت دیرتر آغاز می شود ضمنا 
از نظر طول مدت زمان فعالیت رویشي و زایشي گیاهان تفاوت وجود دارد. بررسي ها نشان داد که با خنك شدن هوا و آغاز 
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بارندگي و شروع فصل رویش گونه ها در منطقه ساحلي استان، گونه آلوروپوس رشد رویشي اش از اول دي ماه شروع مي 
شود و ماههاي بهمن و اسفند این رشد ادامه مي یابد و در اوایل فروردین ماه رشد رویشي به پایان مي رسد. در دهه دوم 
فروردین گلدهي آغاز و تا آخر ماه ادامه مي یابد. در اوایل اردیبهشت ماه بذردهي آغاز مي شود و تا اواخر ماه بذور ریزش 
مي کنند. دوره خواب گیاه از اوایل خرداد ماه شروع و تا اواخر آذر ماه یعني شروع فصل رویش بعدي به طول مي انجامد. 
در گیاهان هالوکنموم و دسموستاخیا شروع رشد رویشي از اول اسفند ماه است. در گونه دسموستاخیا این رویش تا دهه 
دوم خرداد ادامه مي یابد. در دهه دوم خرداد گلدهي آغاز و تا دهه سوم تیرماه ادامه مي یابد. در اوایل مردادماه بذردهي 
آغاز مي شود و تا اواخر ماه بذور ریزش مي کنند. دوره خواب گیاه از دهه دوم شهریورماه شروع و تا اواخر بهمن ماه یعني 
شروع رویش سال بعد گیاه به طول مي انجامد. در گونه هالوکنموم دوره رشد رویشي بسیار طوالني تر از دو گونه قبلي 
است. رشد رویشي از اول اسفند شروع و دهه اول شهریورماه ادامه مي یابد. از دهه دوم شهریورماه رشد زایشي آغاز و تا 
دهه دوم مهرماه گلدهي ادامه مي یابد. در دهه سوم مهر ماه بذردهي آغاز و دهه سوم آذر بذور ریزش مي کنند. از اول 
دي ماه دوره خواب آغاز شده و تا دهه سوم بهمن ادامه مي یابد. در منطقه زمین سنگ دام ها روستایي هستند و ورود و 
خروج آنها در مرتع تابع شرایط کشاورزي در منطقه است. در ایامي که در روستا کشاورزي فعال است دام ها براي چرا وارد 
مرتع مي شوند ولي در زماني که کشاورزي غیر فعال است دام در زمینهاي کشاورزي مي چرد و از پس چر مزارع بهره مي 

برد و اصال وارد مرتع نمي شود.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: حد بهره داری مجاز سه گونه مرتعی ، Halocnemum strobilaceum, Desmostachya bipinnata و 

Aeluropus littoralis
یافته منتج از پروژه شماره:39929/62                   مدت اجراي پروژه:4 سال 

مجری مسئول: محمدامین سلطانی پور                   رتبه  علمي: استادیار پژوهش
masoltanipoor@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
میزان بهره برداري مناسب و مجاز از مرتع باعث پایداري، جلوگیري از تخریب، پایداري گیاهان مرغوب و ارتقا 
وضعیت آن مي شود. در مدیریت اکوسیستمهاي مرتعي، حفظ و توسعه پوشش گیاهي از مشخصه اي عمده مي باشد. 
شدت چراي مناسب, بهره گیري مداوم و اقتصادي را در مرتع موجب مي گردد و براي نیل به پایداري و تداوم تولید 
در مراتع و تعیین مناسب ترین حد بهره برداري، مطالعه اثر شدت هاي مختلف برداشت بر تولید علوفه سه گونه   
Halocnemum strobilaceum،Desmostachya bipinnata و Aeluropus littoralis در منطقه زمین سنگ استان 

هرمزگان انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
  ,Halocnemum strobilaceum،Desmostachia bipinnata در این بررسي سه گونه از گیاهان مهم مرتعي در سایت
و  Aelorupus littoralisانتخاب گردید. بررسی از سال 1385 لغایت 1389 به مدت 4 سال انجام شد و ماهانه در فصل 
رویش نسبت به اعمال تیمارها اقدام گردید. درصد قابل برداشت از تولید جاري در هر دفعه برداشت از رابطه درصد تیمار 
مورد نظر تقسیم بر حاصل طول روزهاي فصل چرا تقسیم بر دوره هاي برداشت در هر منطقه رویشي بدست آمد. پس از 
مشخص شدن درصد قابل برداشت در هر زمان و شمارش ساقه ها و یا شاخه هاي مربوط به رویش جاري، درصد مربوطه 
از قسمت هاي مختلف گیاه قطع شد. علوفه برداشت شده از هر پایه در هر زمان بطور جداگانه در پاکت هاي کاغذي قرار 
گرفته و پس از خشك شدن توزین مي گردد و در پرونده طرح قرار گرفت. برداشت هر سال یك ماه پس از شروع رویش 
آغاز و در انتهاي رویش خاتمه یافت. از هر گونه 10 پایه براي هر تیمار و جمعا 40 پایه  انتخاب و با پیکه چوبي و یا حلقه 
هاي فلزي عالمت گذاري شد. این پایه در طول اجراي طرح از چراي دام محفوظ ماند. برداشت تیمارها با قیچي معمولي 

و یا با قیچي باغباني انجام شد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که برداشت علوفه سبز پایه های گونه  Halocnemum strobilaceum هیچ تاثیری منفی در رشد آن 
نداشته و در برخی ماه ها افزایش رشد رویشی را نیز بدنبال داشته است و با توجه عدم مشاهده مرگ و میر در پایه ها 
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برداشت از این گونه هیچ مشکلی را در مرتع ایجاد نمی کند و می توان تا 75 درصد برداشت از این گونه را پیشنهاد کرد. 
در گونه Desmostachya bipinnata برداشت تاثیر منفی بر رشد گیاه گذاشت و میزان علوفه کاهش یافت ولی این کاهش 
منفی دار نبود. از آنجایی که در سال آخر حدود 60 درصد پایه در تیمار 75 درصد خشك شدند، بنابراین می توان برداشت 
مجاز از این گونه را تا 50 درصد پیشنهاد کرد. در گونه Aeluropus littoralis  برداشت تاثیر منفی بر رشد گیاه گذاشت 
و کلیه تیمارها با شاهد تفاوت معنی داری نشان دادند اگرچه بین تیمارها تفاوتی مشاهده نشد. با توجه به مرگ و میر 40 

درصد پایه ها در سال آخر در تیمار 75 درصد، برداشت از این گونه نیز تا 50 درصد می توان مجاز پیشنهاد کرد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی زمان  مناسب ورود و خروج دام )بز بومی یزدی( در مراتع  ییالقی منطقه استپي استان یزد

یافته منتج از پروژه شماره: 85001-8501-02-170000-100-4            مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول:  ناصر باغستانی میبدی                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: محمد تقی زارع و علی احسانی
                                               N_baghestani@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
آمادگي پوشش گیاهي مرتع به گیاهان تازه رسته فرصت میدهد تا در عرصه مستقر شوند. گیاهان خوشخوراکی 
که هنوز استقرار نیافته و ذخیره سازی کربوهیدارت ها در آن ها به  حد مطلوب نرسیده باشد،  بشدت  در معرض 
خطرچرای زود رس می باشند. با ورود زود هنگام دام این گیاهان مورد تعلیف شدید قرار می گیرند و با تغییراتی که 
بر ترکیب  پوشش گیاهی عرصه بوجود می آید، وضعیت آن مرتع تنزل خواهد یافت. رطوبت باالی خاک مرتع در 
زمان ورود دام موجب  لکد کوبي خاک شده و بر نفوذپذیری آن تاثیر منفی می گذارد. بنابراین  زمان  مناسب ورود 
دام به مرتع  موقعی است که پوشش گیاهی و خاک  آن عرصه آمادگی چرا پیدا کرده باشند. در زمان خروج دام از 
مرتع نیز گیاهان بایستي فرصت کافي براي بازسازي خود و ذخیره سازي کافي براي تنفس در طول فصل خواب گیاه 
و در شروع رشد در سال آتي دارا باشند. خروج دیر هنگام دام نیز بر پوشش گیاهی و خاک مرتع اثرات خسارت زا بر 
جای میگذارد. با توجه به مطالب مورد اشاره، زمان مناسب ورود و خروج دام در هر مرتعی  به نوع پوشش گیاهی و 
شرایط  آبهوایی آن بستگی دارد  و تعیین آن از اصول اساسی در مدیریت مرتع محسوب می گردد. در این دستاورد 

علمی به معرفی این مهم در مراتع ییالقی منطقه استپی استان یزد پرداخته شده است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
زمان ورود دام به مرتع در مراتع استپی تابع نوسانات بارندگي سالیانه است و زمان آن بسته به میزان ریزش هاي جوي  
از دهه اول فروردین لغایت اواخر اردیبهشت ماه تعیین مي گردد. در سال هاي معمول تا مساعد میزان تولید علوفه گیاهان 
یکساله که خوشخوراکی باالیی برای دام چراکننده بز بومی یزدی منطقه دارند در خور توجه می باشد. به منظور  بهره گیري 
بهینه از علوفه هاي یکساله، آغاز زود هنگام فصل چرا در ترسالي ها پیشنهاد می گردد. در چنین شرایطی با ورود دام به 
مرتع در دهه اول فروردین ماه مشکل حادي در رابطه با لگدکوبي مرتع وجود ندارد و فشار چرایی برروی گیاهان چندساله 
مرتع وارد نمی شود. اما  نبود علوفه گیاهان یکساله در سال های خشك)خصوصا بسیار خشك(  موجب می گردد تا دام 
چراي خود را با گیاهان چند ساله آغاز نماید. گیاهانی که هنوز آمادگی چرا پیدا نکرده اند. در این سال ها بسته به وضعیت 
رویشی گیاهان شاخص چند ساله، زمان ورود دام به اواخر اردیبهشت ماه موکول می گردد. در این مراتع زمان خروج دام 
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به عرصه متاثر از میزان و زمان بروز ریزش های جوی و زمان وقوع هوای سرد تاثیر گذار بر رفتار چرای دام در آن عرصه 
می باشد، که حداکثر تا پایان فصل پاییز اتفاق می افتد.  

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
زمان ورود دام در منطقه مورد مطالعه بر اساس پروانه هاي چراي صادره، ثابت و در نیمه اردیبهشت ماه منظور شده 
است. در حالي که بر اساس نتایج فوق الذکر اجراي  زمان ثابت ورود دام به منطقه بدون توجه به ریزش هاي جوي بروز 
یافته مناسب به نظر نمي رسد. در سال های مساعد گیاهان یکساله خوشخوراک سهم باالیی در تولید ساالنه عرصه دارا می 
باشند. چنانچه  چرا بر روی این علوفه از دهه اول  فروردین ماه آغاز نشود، بزودی خشك شده و از کمیت و کیفیت آن ها 
کاسته می شود. در مناطق استپي خاک مرتع عموما در زمان های پیشنهادی برای ورود دام آمادگی چرایي دارد. بنابراین 
اندازه گیري رطوبت خاک به منظور تعیین زمان آمادگي مرتع در مراتع مناطق استپي کاربردي ندارد. زمان خروج دام در 
منطقه بر اساس پروانه هاي چراي صادره در نیمه شهریور ماه تعیین شده است. در حالی که عرصه تا اواخر پاییز با رعایت 
ظرفیت چرا می تواند مورد تعلیف دام واقع شود. این افزایش طول فصل چرا نکته مثبتی است که در مدیریت چرا در این 

مناطق می تواند مورد توجه قرار گیرد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

        Stipa arabica عرصه تحت چرای دام                                            گياه خوشخوراك                           

sieberi Artemisia گياه شاخص 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:  میزان مجاز  علوفه مرتعی منطقه سارال برای  چرای دام 

یافته منتج از پروژه شماره:  8501-02-170000-100-1    مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: کاظم ساعدی                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: فرهنگ قصریانی
k.saedi@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکی از اساسی ترین سؤال ها در یك مرتع این است که چه درصدی از تولید علوفه ساالنه مرتع را مجازیم که به 
چرای دام برسانیم و چه میزانی از تولید را هم برای بقای گیاه و هم برای تداوم تولید و حفظ خاک باید باقی بگذاریم. 
اصاًل، گیاهان مرغوب مرتع ما در منطقه سارال کدامند؟ تا چه حدی از این گیاهان چرا شود به آنها آسیب جدی 
وارد نمی شود و مرتع ما سالیان دراز می تواند تولید کمی و کیفی خوبی داشته باشد؟ اگر بتوانیم به این سؤال ها پاسخ 
دهیم می توانیم ظرفیت تعداد دام مرتع مورد نظر را به دست آوریم به گونه ای که بهترین حالت به دست آید یعنی 
حداکثر بهره برداری بدون آسیب جدی به تداوم حیات مرتع. به عبارت دیگر یعنی تداوم یك مرتع خوب که هم سایر 

جانداران بهره مند باشند و هم تولید گوشت و شیر از مرتع کاهش نیابد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ابتدا باید چند گونه مهم مرتعی را انتخاب کنیم. این گونه ها، آنهایی هستند که دام به خوبی از آنها چرا می کند و به 
برای گوسفند خوشخوراک  این گونه ها  در منطقه سارال  اصطالح کارشناسان مرتع گونه خوشخوراک هستند. مخصوصاً 
باشند. بعد از دو ماه که دام در مرتع حضور دارد نگاه میکنیم ببینیم که حدوداً چند درصد از این گونه های خوشخوراک 
چرا شده است. هر گونه ای قادر است یك مقدار مشخصی از برگ خود را از دست بدهد و بیشتر از آن مشکالت زیادی پیدا 
خواهد کرد. از آنجا که منطقه سارال آب و هوای مناسبتری از بسیاری از مراتع کشور را دارد و معموالً، علوفه آن تروتازه تر و 
آبدارترند، تقریباً همه گونه های گیاهی قابل تعلیف هستند. بنابراین، در صورتی که گونه های خوشخوراک مان را رصد کنیم 
می-توان گفت خیالمان از بابت کل مرتع آسوده خواهد بود. در خشکسالی ها، به طور متوسط اگر میزان چرای گونه های 
مرغوب در حدود 50 درصد باشد دیگر باید دام را از مرتع خارج کنیم. در سال های خوب می-توانیم تا زمانی که 70 درصد 
علوفه این گونه ها چرا ود، دام را در مرتع نگه داریم. توجه داشته باشید که خود اینکه چه زمانی دام را وارد مرتع کنیم 
خودش بحث دیگری دارد که در جای خود به آن نیز پاسخ خواهیم داد. میتوان محاسبه شدت بهره برداری از مرتع خود را با 
هزینه اندکی به کارشناس مرتع بسپاریم. حتماً در نظر داشته باشیم که برای تولید کافی بذر و انتشار آن باید برای قطعاتی 

از مرتع استراحت ساالنه در نظر گرفته شود. این کار، عمر مرتع خوب ما را تضمین می کند. 
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری 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 حفظ پایداری تولید و درآمد بهره بردار از مرتع  -

ترغیب به عدم تخریب قطعی مرتع  -
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:  زمان آمادگی مرتع برای بهره برداری و کنترل ورود و خروج دام در مراتع مغان و سبالن استان اردبیل

یافته منتج از پروژه شماره:  85001-8501-02-170000-100-4      مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: جابر شریفی                                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجری: علی احسانی
Sharifnia.j@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکی از برنامه  هاي ملی مهم اصالح وتوسعه مراتع، اصالح مدیریت چرا و بهره برداری صحیح از مرتع است. بهره 
برداری بهینه از مرتع، مستلزم شناخت خصوصیات عناصر مرتع ازجمله گونه های گیاهی، دام های استفاده کننده از 
مرتع و عوامل تاثیر گذار محیطی می باشد. دستیابی به اطالعات کاربردی در این خصوص در حفظ، استفاده بهینه و 
مستمراز آن حائز اهمیت است. مدیریت مرتع ایجاب می کند که زمان آمادگی مرتع  از نظر گیاه و خاک رعایت گردد، 
بدون شناخت آن عناصر، تعیین فصل چرا و مدیریت دام و مرتع مقدور نمي باشد. یکی از راه حل های مناسب برای 
تشخیص زمان بهره برداری از مراتع، استفاده از مطالعه فنولوژی یعنی بررسی تاریخ بروز پدیده های زیستی مختلف 

در گیاهان اصلی مرتع و وضعیت رطوبتی ظاهری خاک بستر مرتع می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
یافته های تحقیقاتی را می توان در کالس های ترویجی به مرتعداران به زبان ساده انتقال داد، همچنین نتایج طرح در 
قالب نشریه فنی و یا دست آورد تحقیقاتی برای مروجان و کارشناسان منابع طبیعی قابل استفاده می باشد تا در برنامه 

ریزی مدیریت دام و مرتع به کار گرفته شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
بر اساس مجوز چرا )پروانه بهره برداری(، فصل چرا در مراتع مغان از اول آبان تا 15 اردیبهشت ماه است، ولی نتایج 
تحقیقات انجام یافته نشان داد که بهترین زمان چرا در مراتع قشالقی از اول آبان تا اواسط دی ماه است. در مراتع 
میانبند در فصل بهار، اواسط اردیبهشت ماه تا آخر تیر ماه. در ارتفاعات )مراتع ییالقی( از 15خرداد تا 15 شهریور ماه 
است. نتایج نشان داد که از نظر مراحل فنولوژی در گونه مورد مطالعه بین سالهای مورد بررسی، تفاوت وجود دارد. 
به طوری که در سال مرطوب در صورت مهیا شدن دما شروع رشد گیاهی بین 15 تا 30 روز زودترآغاز شده و طول 
رویش نیز زیادتر می شود. در سالهای خشك نیز با گرم شدن زودتر دمای محیط شروع رویش گیاهان زودتر آغاز 
شده اما طول رویش کوتاهتر می شود. در صورت اجراي برنامه مدیریت چرا در مراتع، تعادل دام و مرتع حفظ شده، از 
تخریب و فرسایش خاک جلوگیری خواهد شد. همچنین با بهره برداري اصولي، منابع تولید با حفظ منابع پایه یعنی 
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آب، خاک،گیاه. تولید مرتع پایدار شده و نهایتاً موجب افزایش آمد مرتعداران مي شود.  

عکس/عکس های شاخص از یافته:

شكل 1- تصويری از چرای كنترل شده در سايت ارشق استان اردبيل.

 شكل 2 - تطبيق منحنی آمبرو ترميك با مراحل فنولوژی در گونه Artemisia fragrans در سال ۸6 .
عالمت زرد مرحله ريزش بذر است.



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

361

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:   حد مجاز برداشت علوفه از گونه هاي مهم مرتعي در مراتع قشالقی استان اردبیل

یافته منتج از پروژه شماره:   85004-8501-02-170000-100-4    مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: جابر شریفی                                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجری: علی احسانی
Sharifnia.j@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکی از برنامه  هاي ملی مهم اصالح وتوسعه مراتع، اصالح مدیریت چرا و بهره برداری صحیح از مرتع است. بهره 
برداری بهینه از مرتع، مستلزم شناخت خصوصیات عناصر مرتع ازجمله گونه های گیاهی، دام های استفاده کننده از 
مرتع و عوامل تاثیر گذار محیطی می باشد. دستیابی به اطالعات کاربردی در این خصوص در حفظ، استفاده بهینه و 
مستمراز آن حائز اهمیت است. مدیریت مرتع ایجاب می کند که زمان آمادگی مرتع  از نظر گیاه و خاک رعایت گردد، 
بدون شناخت آن عناصر، تعیین فصل چرا و مدیریت دام و مرتع مقدور نمي باشد. یکی از راه حل های مناسب برای 
تشخیص زمان بهره برداری از مراتع، استفاده از مطالعه فنولوژی یعنی بررسی تاریخ بروز پدیده های زیستی مختلف 

در گیاهان اصلی مرتع و وضعیت رطوبتی ظاهری خاک بستر مرتع می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
یافته های تحقیقاتی را می توان در کالس های ترویجی به مرتعداران به زبان ساده انتقال داد، همچنین نتایج طرح در 
قالب نشریه فنی و یا دست آورد تحقیقاتی برای مروجان و کارشناسان منابع طبیعی قابل استفاده می باشد تا در برنامه 

ریزی مدیریت دام و مرتع به کار گرفته شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
   نتایج نشان داد که در گونه های، Kochia prostrata، Stipa hohenackeriana، Artemisia fragrans  و 
Astragalus brachyodonuts  بین سال های مورد بررسی از نظر تولید علوفه اختالف معني داري درسطح احتمال 1 
درصد  خطا وجود دارد. همچنین مقایسه میانگین نشان داد که میانگین تولید علوفه بین سال ها، بر اساس نوع گونه ها 
متفاوت بوده است. برخی گونه ها مثل: Stipa hohenackeriana  و Astragalus brachyodonuts نسبت به کاهش 
 Astragalus brachyodonuts بارندگی در فصل رویش حساس تر می باشند. از نظر تیمارهای برداشت، به جز گونه
در بقیه گونه ها اختالف معني داري در سطح احتمال 1 درصد  وجود دارد. همچنین مقایسه میانگین بین تیمارهای 
برداشت علوفه نشان داد که بیشترین مقدار تولید درتیمار شاهد وکمترین مقدار بین تیمارهای اعمال شده بسته به 
نوع گونه متفاوت بوده است. حد برداشت مجاز به تفکیك گونه در جدول 1 ارایه شده است. با بکار گیری نتایج این 
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طرح و رعایت حد بهره برداري مجاز گونه هاي مهم مرتعي ضمن استفاده بهینه از مرتع، گونه های مرتعی شاخص 
مرتع پویا شده و از تخریب خاک که زیر ساخت مرتع و پوشش گیاهی جلوگیری می شود. 

جدول1، خالصه نتايج مربوط به نحوه استفاده از گونه های مورد مطالعه

بهترین زمان برداشتضریب برداشت مجازنام گونه
Artemisia fragransتیر ماه50  درصد
Kochia prostrataتیر ماه50  درصد

Stipa  hohenackerianaاردیبهشت ماه25 تا 50  درصد
Astragalus brachyodonutsاردیبهشت و خرداد ماه25 تا 50  درصد

Noaea mucronataاردیبهشت ماه25  درصد
Falcaria vulgarisاردیبهشت ماه50 درصد

Annual Plantsاردیبهشت ماه70 درصد

             شكل1– تيمار 25درصد برداشت گونه                               شكل2– پايه های 25 درصد برداشت گونه
          Artemisia fragrans در سايت تحقيقاتی                             Kochia prostrata در سايت تحقيقاتی

                 شكل 3- تصويری از پايه های گونه                                       شكل4- تصويری از پايه های گونه
            Stipa hohenackeriana در مرحله گلدهی              Astragalus brachyodontus درمرحله رشد رويشي
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: معرفی روش تولید انبوه گیاه دارویی بنفشه معطر Viola odorata در استان اصفهان

یافته منتج از پروژه شماره: 87090-09-09-0                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سعید دوازده امامی                                    رتبه علمی : استادیار پژوهش

s.12emami@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
روغن بنفشه یکی از قدیمی ترین و مهمترین روغن های دارویی در ایران محسوب می شود. تعدد مصارف دارویی 
در طب سنتی  و نیاز روز افزون بازار، باعث شده جمع آوری انواع خودروی گیاه از عرصه ها و مزارع جوابگوی میزان 
تقاضا نباشد. در کنار مصارف سنتی، توجه اخیر طب جدید به این گیاه بعنوان منبع تامین مواد دارای خاصیت ضد 
سرطان ضرورت توجه به تولید انبوه آن را دو چندان می کند. علیرغم مهارت گلکاران در تولید انواع زینتی بنفشه 
که معموال یکساله هستند و دوام گلدهی چند ماهه دارند، تولید کنندگان با دوره زندگی و چگونگی مراحل رشد 
این گیاه آشنا نیستند. برخی بهره برداران، گل این گیاه را از محل های رویش طبیعی و برخی باغات )بعنوان علف 
هرز( جمع آوری و عرضه می کنند. بنابراین برای تامین مواد اولیه بازار عطاری، صنایع داروسازی مدرن و انجام امور 
پژوهشی الزم است روشهای تولید انبوه گیاه، مراحل رشد و زمان برداشت این گیاه معرفی گردد. قیمت هر کیلوگرم 
از گل بنفشه معطر در سال 1396 مبلغ 250 هزار تومان اعالم شد. که تا حدی می تواند بیان کننده ارزش تولید 

این محصول باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تکثیر گیاه بنفشه معطر بوسیله بذر و تقسیم بوته )جداسازی استولون های ریشه دار( امکان پذیر است. تکثیر با بذر 
قدری مشکل است و نایکنواختی مکانی و زمانی دارد. بهترین روشی که توصیه می شود استفاده از روش تقسیم بوته است. 
هر بوته بسته به اندازه 3 تا 10 ساقه رونده ریشه دار تولید می کند که با جداسازی هریك در بهمن ماه می توان اقدام به 
جابجایی و کشت گیاه نمود. گیاهان مستقر شده در همان سال و یا سال بعد از نیمه دوم بهمن ماه تا نیمه اول فروردین 
گلدهی دارند. این گیاه چند ساله است و مکانهای سایه و نیمه آفتاب را ترجیح می دهد. کاشت آن در آفتاب باعث سوختگی 
برگهای گیاه در ماههای خرداد تا شهریور می گردد. جمع آوری گل از نیمه دوم بهمن تا فروردین ماه انجام می شود. در 
صورت عدم برداشت گل، برداشت بذر از پایان تیرماه تا مهرماه انجام می شود. در طب سنتی هدف تولید گل و در طب 

مدرن هدف تولید برگ است.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
  در طبیعت بنفشه در محل های سایه در شکاف سنگ ها و در برخی باغات مناطق نسبتا سردسیر مانند ارتفاعات 
کرکس در استان اصفهان دیده می شود. شروع گلدهی گیاه در اواخر زمستان که هنوز هوا سرد و زمین ها گل آلود 
است، جمع آوری و دسترسی به منابع گیاهی را مشکل می سازد. ضمن اینکه پراکندگی مکانها خود بر یکنواختی 
مواد موثره تاثیر گذاشته و برنامه ریزی دارویی را مشکل می کند. تولید انبوه بنفشه معطر در مزارع، با معرفی و 
شناخت زمان تولید گل و بذر در گیاه به تولید کنندگان این امکان را می دهد که در یك محدوده مکانی و زمانی 
مشخص به حجم قابل توجهی از مواد اولیه یکنواخت دسترسی داشته باشند.  به نظر می رسد استفاده از بذر برای 

تولید انبوه این گیاه نیازمند انجام تحقیقات بیشتر است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

وضعيت عمومی برگ، گل، ريشه  و استولون های بنفشه و جدا سازی آنها برای استفاده در توليد انبوه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
 عنوان: تعیین نیاز آبی اکالیپتوس میکروتکا )Eucalyptus microtheca( و اکالیپتوس سارجنتي

 )Eucalyptus sargentii( در شرایط آبیاری با آب شور با استفاده از آزمایشات الیسیمتري
یافته منتج از پروژه شماره: 88029- 09-64-2                   مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجری مسئول:  محمد هادی راد                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش
Mohammadhadirad@gmail.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گونه  از   )Eucalyptus microteca( اکالیپتوس سارجنتي  و   )Eucalyptus microtheca( میکروتکا  اکالیپتوس 
هاي اکالیپتوس مي باشند که تحمل أنها نسبت به شوري و خشکي نسبتا باال است. با مطالعه نیاز آبی و همچنین 
روابط آبي از جمله تاثیر تنش خشکي بر ویژگیهاي فیزیولوژیکي و مورفولوژیکي، مدیریت بهره برداری از آنها با توجه 
به نوع هدفی که برنامه ریزی می شود، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقوله به آنها توجه شده است. 

استفاده از الیسیمتر و تعیین ضریب گیاهي )kc( ما را به اهدافی که ذکر شد، به خوبی راهنمایی نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اکالیپتوس میکروتکا )Eucalyptus microtheca( و اکالیپتوس سارجنتي )Eucalyptus microteca( از تبخیر و تعرق 
ساالنه کمتري نسبت به تبخیر و تعرق پتانسیل برخوردار بوده و از جمله گونه هاي مقاوم به خشکي اکالیپتوس محسوب 
مي گردند. استفاده از آب شور )با شوری 7 دسی زیمنس بر متر( در آبیاری آنها نشان از تحمل نسبتاً خوب آنها به شوری 
دارد. ضریب گیاهي E. microtheca و E. sargentiiدر شرایط آبیاری ذکر شده و در حد ظرفیت زراعي به ترتیب 0/45 
 با نیاز آبي ساالنه 833/4 میلي متر و 0/67 با نیاز آبي ساالنه 1227/9 میلي متر اندازه گیري شد. این موضوع نشان داد که

 E. microtheca با نیاز آبی کمتر و تولید تقریباً یکسان از مقاومت باالتری به خشکی نسبت به E. sargentii برخوردار 
است. با این شرایط استفاده از این دو گونه در شرایط خشك و تا حدودی شور امکان پذیر بوده و می تواند پوشش سبز 
همراه با عملکرد نسبتاً باال به همراه داشته باشد. اولویت کاشت این گونه ها در احداث بادشکن در حاشیه مزارع با مصرف 
 آب نسبتا کم و سرعت رشد خوب می باشد. رشد دو گونه ذکر شده در اراضی شور مزیت این دو گونه نسبت به سایر

گونه های اکالیپتوس می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 )Eucalyptus microtheca( با توجه به مقاومت نسبتا باالي گونه هاي اکالیپتوس مورد آزمایش )اکالیپتوس میکروتکا
و اکالیپتوس سارجنتي )Eucalyptus sargentii( به خشکي و شوري، استفاده از آنها در اراضي کم آب و یا شور توصیه 
مي شود. مقاومت باالتر گونه میکروتکا کاربرد آن را در اراضي خشك که محدودیت منابع آب وجود دارد مورد توجه قرار 
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گیرد. دسترسي گیاهان ذکر شده به آب بیشتر موجب افزایش تولید و عملکرد موثرتري نسبت به گیاهان تحت تنش شده 
و شرایط را براي رشد بیشتر فراهم نمود. در این شرایط به نظر مي رسد در صورت دسترسي به منابع اب غیر متعارف مثل 
آب هاي شور و یا فاضالب، شرایط براي کشت و بهره مندي از بیشترین عملکرد از آنها مورد انتظار است. رشد رویشي 
گونه سارجنتي به صورت شعاعي و تولید انشعابات زیاد، عملکرد چوب آن کم و از تاج پوشش خوبي براي کنترل باد به 
عنوان بادشکن برخوردار است که کاشت آن در اراضي مناسب با هدف ذکر شده توصیه مي گردد. کشت تلفیقي دو گونه 
مورد آزمایش در اراضي شور و مرطوب به عنوان بادشکن مي توانند نواقص همدیگر را برطرف و عملکرد مناسبي به همراه 

داشته باشند.

 عکس/عکس های شاخص از یافته: 

 )Eucalyptus sargentii( و اكاليپتوس سارجنتي )Eucalyptus microtheca( تعيين نياز آبی اكاليپتوس ميكروتكا 
در شرايط آبياری با آب شور و استفاده از آزمايشات اليسيمتري
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان: تعیین میزان تحمل به شوری ژنوتیپهای برتر رازیانه 

یافته منتج از پروژه شماره: 91012-23-38-2                 مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: لیلی صفایی                                                رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: حسین زینلی، سعید دوازده امامی
safaii2000@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شوري آب و خاک از عمده ترین عوامل محدود کننده تولید و کشت گیاهان در مناطق خشك و نیمه خشك 
است. اکثر نقاط ایران نیز با مشکل شوري آب و خاک مواجه هستند. با افزایش جمعیت و نیاز به تولید غذای بیشتر، 
گرایش به استفاده از منابع آب و خاک شور بیشتر شده و تجارب بسیاری هم اکنون در سرتاسر دنیا در مورد استفاده 
از این منابع نامطلوب وجود دارد. اکثر گزارش ها حاکی از این است که شوری و خشکی سبب کاهش رشد و تولید 
ماده ی خشك گیاه می شود. لذا بررسي تحمل و عکس العمل به شوري گیاه مي تواند منجر به مدیریت بهینه کشت 

آنها در شرایط شوریهاي مختلف گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
رازیانه معموال از طریق بذر تکثیر می شود. کاشت گیاه به صورت پاییزه )در مناطقی که زمستانهای بسیار سرد نداشته 
باشند( و بهاره است. در صورت کاشت بهاره بهترین زمان کاشت انتهای اسفندماه یا اوایل فروردین می باشد. در شرایط 
شوری آب آبیاری ژنوتیپهای بومی تحمل بیشتری نسبت به شوری داشته و نسبت به ارقام خارجی ارجحیت دارند. در 

شرایطی که میزان شوری آب تا 2 دسی زیمنس بر متر است ارقام خارجی عملکرد باالتری خواهند داشت.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
از آنجا که امروزه مشکل شوری آب آبیاری به دلیل مشکالت بارش و کم آبی در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد، 
لذا آگاهی از میزان تحمل گیاهان نسبت به شوری، تصمیم گیری در زمینه کاشت را آسانتر می نماید. لذا با توجه به نتایج 

این طرح براحتی می توان در مورد کشت گیاه رازیانه در شرایط شوری آب آبیاری تصمیم گیری نمود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

مزرعه رازيانه و آبياری گياه با آب شور تهيه شده
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور                                                                                   
عنوان:  گزینش جمعیت مناسب سیاه تاغ )aphyllum Haloxylon( جهت ایجاد باغ بذر بر اساس میزان پاسخ به 

تنش خشکي 
یافته منتج از پروژه شماره: 88033-09-64-2                     مدت اجراي پروژه: 7 سال

مجری مسئول:  محمد هادی راد                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش
Mohammadhadirad@gmail.com : آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سیاه تاغ )Haloxylon aphyllum( به عنوان یکي از مهمترین گونه هاي موجود در مناطق خشك و بیاباني است 
که کاربرد گسترده ای در تثبیت شن و بیابان زدایی داشته و استفاده از آن داراي سابقه نسبتاً طوالنی است. علی 
رغم مقاومت باالی این گیاه در برابر تنش های محیطی، احتمال وجود مقاومت بیشتر در جمعیت های مختلف آن که 
در مناطق اکولوژیکی متفاوت در کشور رویش دارند، وجود دارد. با این شرایط می توان از بذر مناسب که از شرایط 
مطلوبتر و از مقاومت بیشتری برخوردار است در تولید نهال و بیابان زدایی استفاده  تا معضالت مربوط به استقرار 

اولیه کاهش و همچنین از دیرزیستی بیشتر آن بهره جست. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش بر مقاومت باالی تاغ به تنش خشکی از طریق به کارگیری مکانیسم های متعدد 
تاکید می گردد. لذا استفاده از بذر جمعیت های مختلف این گونه از تاغ برای تولید نهال تفاوت چندانی نداشته و در صورت 
وجود شرایط مناسب برای کاشت آنها در عرصه های بیابانی، می توان از بذر تمام جمعیت های مورد آزمایش استفاده و 
نسبت به تولید نهال اقدام نمود. آبیاری مناسب در مراحل اولیه استقرار و کاشت آنها در عرصه هایی که امکان ذخیره سازی 
رطوبت در خاک وجود داشته باشد، مثل تپه های ماسه ای توصیه و بر آن تاکید می گردد. برای برخورداری از پایه های 
مناسب که امکان تولید بذر برتر در آنها وجود داشته باشد، بر ایجاد باغ بذر در یکی از مناطق مستعد کشور و تامین بذر 

مورد نیاز بر اساس استانداردهای تولید بذر مادری نیز تاکید می گردد.   

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نسبت به جمع آوری بذر از شش جمعیت غالب شامل جمعیت های برگرفته از استان های یزد )دشت یزد - اردکان(، 
اصفهان )منطقه کاشان(، سمنان )شهر سمنان(، خراسان جنوبی )بیرجند(، سیستان و بلوچستان )منطقه زابل( و کرمان 
)شهر کرمان( و تولید نهال از آنها اقدام و نسبت به اعمال سه تیمار رطوبتی شامل 100، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی 
در شرایط الیسیمتری اقدام گردید. بعد از اندازه گیری شاخص های مورد نظر مشخص گردید که تمامی جمعیت ها از 
مقاومت بسیار باالیی نسبت به شرایط محیطي برخوردار بوده و قادر ند تغییرات شدید رطوبت خاک را تحمل نموده و 
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افزایش پتانسیل تورژسانس و  افزایش پتانسیل اسمزي،  از طریق  افزایش پتانسل آب  از جمله  با مکانیسم هاي متعددي 
بهبود گنجایش نسبي آب و حفظ طوالني مدت آب در برگ هاي خود، تغییر در ساختار مورفولوژیکي برگ و تبدیل برگ 
به شاخسار هاي میله اي شکل، بهبود کارایي فتوسنتز، بهبود کارایي مصرف آب، بهبود نسبت ریشه به اندام هوایي، کاهش 
حجم و سطح تاج پوشش و...... با خشکي مقابله نمایند. بدلیل باال بودن این مقاومت و تغییرات بسیار شدید براي ایجاد 
مقاومت بر حسب موقعیت مکاني، تغییرات بوجود آمده در جمعیت هاي مختلف عموماً موقتي بوده و عکس العملي از گیاه 
در برابر تنش وارد شده مي باشد. به عبارتي بدلیل گستره وسیع مقاومت در این گونه از تاغ، تمامي جمعیت ها عکس العمل 
یکساني را در برابرتنش خشکي از خود نشان دادند. در حال حاضر استفاده از جمعیت هاي مختلف براي تولید نهال و 
کاشت آنها در شرایط اقلیمي متفاوت بویژه از نظر بارندگي، تفاوتي نداشته و مي توان بذور جمع آوري شده از هر جمعیت 
که از نظر سایر شرایط به عنوان بذر برتر شناخته مي شود، در تمامي مناطق کشور مورد استفاده قرار داد. تفاوت هاي جزئي 
در برخي صفات مورد اندازه گیري در جمعیت هاي مختلف، ممکن است ناشي از خطاي آزمایش و یا شروعي بر ایجاد تغییر 
باشد که در آینده باید  به آن توجه نمود. آبیاري مناسب نهال هاي تاغ در ابتداي کاشت و استقرار آنها بر روي خاک هاي 
مناسب )بافت سبك( براي پایداري و بهبود طول عمرگیاه ضروري است. شوري آب و یا خاک، در صورت تامین رطوبت 

کافي مانعي براي رشد مناسب گیاه نمي باشد.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

تفاوت های مورفولوژيكی ناشی از اعمال تنش خشكی در جمعيت های مختلف سياه تاغ
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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: مناسب ترین کمباین جهت برداشت گندم از نظر فنی و اقتصادی 

یافته منتج از پروژه شماره: 85013 -0000-00-220300-100-3      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد شاکر                                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
گندم مهم ترین ماده غذائي در مصرف خوراک کشور است. به طوري که بیش از 50 درصد انرژي هر فرد در ایران 
از نان تامین مي شود. استان فارس یکی از تولیدکنندگان گندم در کشور می باشد و چند سال مقام اول را به خود 
اختصاص داده است. عالوه بر مناسب بودن آب و هوا، کشاورزان و دست اندرکاران تولید، یافته هاي تحقیقاتي قابل 
ترویج نیز نقش زیادی در تولید دارند. هر سال در زمان برداشت گندم، مقدار زیادی از این محصول در مراحل مختلف 
)قبل و در حین برداشت با کمباین( به صورت ضایعات از دسترس کشاورزان خارج می شود. بنابراین اولین قدم جهت 
انتخاب نوع مناسب  برنامه ریزی برای کاهش ضایعات گندم، برآورد مقدار ضایعات و شناسایی عوامل مؤثر بر آن و 
کمباین است. گزارشات مختلفی در رابطه با میزان ضایعات گندم ارائه شده است که این میزان حدود 6 تا 8 درصد 
تولید را شامل می شود. با کاهش ضایعات گندم در مرحله برداشت، امکان افزایش قابل توجهي در تولید مزارع کشور 
وجود دارد. در این تحقیق عملکرد کمباین هاي جدید با نوع قدیمي آن )کمباین های کالس، نیوهلند، جاندیر 1165 
و جاندیر 955( ارزیابی و مقایسه شد و مناسب ترین نوع کمباین جهت برداشت گندم از نظر فنی انتخاب و پیشنهاد 

گردید. همچنین اقتصادی ترین کمباین که ضامن حداکثر منافع کشاورزان باشد نیز تعیین و ارائه شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اینکه کمباین کالس از ظرفیت مزرعه اي )سطح برداشت شده از مزرعه بر حسب هکتار در ساعت( 
باالتري برخوردار بود و همچنین از نظر تلفات کیفي )درصد وزنی دانه های خرد شده گندم( داراي کمترین مقدار 
بود، لذا این نوع کمباین جهت برداشت غالت پیشنهاد  می گردد. از نظر تلفات کلي )تلفات شانه برش، واحد کوبنده 
و واحد جداکننده و تمیز کننده(، نیز حدود 2/7 درصد را دارا بود. ضمنا مناسب ترین سرعت دوراني استوانه کوبنده 
جهت کمباین ها در زمان برداشت، سرعت 650 دور در دقیقه توصیه می شود. رطوبت گندم در زمان برداشت حدود 

7 تا 8 درصد بود و برای ارقام مختلف گندم می توان این نتایج را بکار برد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
نتایج نشان داد که کمباین کالس از ظرفیت مزرعه اي باالتري برخوردار بود. به طوریکه با 1/02 هکتار در ساعت 
بیشترین ظرفیت مزرعه اي را داشت. همچنین این نوع کمباین از نظر تلفات کیفي داراي کمترین مقدار )3/69 
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اقتصادی نشان داد که منافع  ارزیابی  را داشت.  تلفات کلي، کمباین کالس حدود 2/7 درصد  نظر  از  بود.  درصد( 
کمباین داران با تغییر نوع کمباین از جاندیر 955 به کمباین های جدید افزایش می-یابد. همچنین کمباین جاندیر 
نیوهلند  کمباین  به  نسبت  درکمباین کالس  و سرمایه گذاری  نیست  توصیه  قابل  منفی شدن سود  دلیل  به   955

اقتصادی تر مي باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

كمباين جاندير                                                          

     كمباين كالس



374

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: کنترل علف های هرز پنبه با استفاده از ماشین جدید کولتیواتور درون پشته ای

یافته منتج از پروژه شماره:  86084-141601-50-3                مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: محمدعلی به آئین                                           رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجریان: محمد فریدون پور، محمد حسن حکمت
m.behaein@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
علف هاي هرز به دلیل رقابت خود با گیاهان زراعي باعث کاهش عملکرد آن ها مي شوند. کنترل علف هاي هرز بخش 
قابل توجهي از هزینه تولید گیاهان زراعي را به خود اختصاص داده و دستیابي مطلوب به این هدف باید به صورت 
با  قرار گیرد، روش مکانیکي  استفاده  از روش هاي موثر که مي تواند مورد  انجام پذیرد. یکي  اصولي، دقیق و مداوم 
استفاده از کولتیواتور است. در مناطق پنبه خیز کشور ما و از جمله در استان فارس، علف کش که به صورت عمده سم 
تریفلورالین می باشد، یك بار و فقط قبل از کاشت مورد استفاده قرار گرفته و تا هفته چهارم موثر است. بنابراین الزم 
است که بین هفته های چهارم تا هشتم، از کولتیواتور استفاده شود. کولتیواتورهاي رایج )پنجه غازی(، فقط علف هاي 
هرز موجود در جویچه ها را تحت تاثیر خود قرار مي دهند که در این صورت علف های هرز کنار پشته ها و در نزدیك 
گیاه، روی پشته ها باقی می مانند. بنابراین با ساخت دستگاهي که قادر باشد عملیات کنترل علف هاي هرز درون جوي 
و پشته ها را به صورت درون پشته اي و توام انجام  دهد، می توان به طور موثرتری علف های هرز را کنترل و عملکرد 

محصول را افزایش داد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
این دستگاه از سه نوع تیغه که روی پشته های محصول کار می کنند، تشکیل شده است. تیغه دوار در جلو، که 
عالوه بر سست نمودن خاک و بهبود تهویه آن، تعدادي از علف هاي هرز نیز از بین می رود. تیغه فنری در وسط 
باعث مي شود که علف-هاي هرزي که روي  و در موقع حرکت روي خاک،  انعطاف پذیر داشته  دستگاه که حالت 
زمین به حالت خوابیده قرار گرفته اند، بلند شده تا به وسیله تیغه بعدی قطع شوند. تیغه کاردي در آخر دستگاه که 
با لبه تیز خود علف هاي هرزي را که به صورت ایستاده یا خوابیده قرار گرفته اند، قطع مي نماید. با توجه به این که 
پس از عملیات توسط کولتیواتور درون پشته اي، پشته ها حالت اولیه خود را از دست می دهند، بنابراین از تیغه هاي 
پنجه غازي پس از تیغه هاي کاردي، درون جوي ها استفاده می گردد که خاک را از درون جوي، روي پشته ها هدایت 
مي نمایند. این عمل، عالوه بر کنترل علف های هرز درون جوی، به شکل دهي مجدد ردیف هاي کاشت و خاک دهي 
پاي بوته نیز کمك می نماید. الزم به یادآوری است که برای استفاده از این نوع کولتیواتور، باید دستگاه کاشت را 
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طوری تنظیم نمود تا بذرهای پنبه در وسط خطوط کاشت روی پشته ها، کاشته شوند تا در استفاده از کولتیواتور 
درون پشته ای، آسیبی به محصول نرسد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
1-  کنترل 93 درصدی علف هاي هرز با کولتیواتور درون پشته ای در مقایسه با کنترل 87 درصدی روش مرسوم 

استفاده از سم تریفلورالین + کولتیواتور پنجه غازی. 
 2- کولتیواتور درون پشته ای عالوه بر قابلیت دفع علف هاي هرز، خاک دهي پاي بوته و سله شکني را نیز انجام 

می دهد.
 3-  استفاده از کولتیواتور درون پشته اي کاهش تردد ماشین هاي کشاورزي را در مزرعه به دنبال دارد.

درصدی  افزایش 23  باعث  مرسوم،  کولتیواتور  از  استفاده  به  نسبت  پشته ای  درون  کولتیواتور  از  استفاده   -4  
عملکرد پنبه  می شودکه نتیجه کنترل موثر علف های هرز می باشد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

دستگاه كولتيواتور درون پشته ای

مقايسه كنترل علف های هرز در كولتيواتور درون پشته ای با كولتيواتور پنجه غازی همراه با سم تريفلورالين
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: شاخص های مکانیزاسیون ماشین های خودگردان کشاورزی )تراکتور و کمباین(   

یافته منتج از پروژه شماره مصوب: 90158-14-14-2        مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجري مسئول: نیکروز باقری                                          رتبه علمی: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ماشین های خودگردان کشاورزی به ویژه تراکتور و کمباین به عنوان مهم ترین ماشین ها در توسعه مکانیزاسیون 
در  عمده ای  چالش های  دارای  کشاورزی  خودگردان  ماشین های  حوزه  حال  این  با  می کنند.  نقش  ایفای  کشاورزی 
زمینه های فنی، اقتصادی و مدیریتی است. وجود این چالش ها موجب شده تا در طول سال های گذشته، زمینه الزم 
نحوه  بودن  نامناسب  به  این چالش ها می توان  از جمله  نشود.  فراهم  ماشین های خودگردان کشاورزی  توسعه  برای 
تأمین و توزیع تراکتور و کمباین، نامناسب بودن شاخص های سنجش مکانیزاسیون و همچنین عدم برنامه ریزی اصولی 
برای دستیابی به وضعیت مطلوب شاخص ها در برنامه های توسعه کشور اشاره نمود. از این رو، تعریف شاخص های 
ماشین های  توسعه  برای  راه  نقشه  تدوین  قالب  در  شاخص ها  این  مطلوب  وضعیت  محاسبه  و  جدید  مکانیزاسیون 
این پروژه، می تواند به صورت یك دستورالعمل کلی در اختیار  نتایج  خودگردان کشاورزی در کشور ضرورت دارد. 

کارشناسان، بهره برداران و حتی مدیران به منظور مدیریت مکانیزاسیون عرصه قرار گیرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1.به منظور توسعه ماشین های خودگردان کشاورزی، توصیه می شود ترکیب توانی و توزیع جغرافیایی ماشین های 

خودگردان کشاورزی اصالح شود. 
2. ماشین های خودگردان مجهز به فناوری های جدید تولید شود و هم زمان آموزش های الزم به بهره-برداران 

داده شود. 
3. با توجه به وجود معظل کوچك بودن سطح اغلب مزارع و پراکنده بودن آن ها، به موازات اعمال سیاست های 

یکپارچه سازی، توصیه می شود از ماشین ها و فناوری های مناسب اراضی کوچك استفاده شود.
افزایش بهره وری ماشین های کشاورزی، ماشین های  انجام به موقع عملیات کشاورزی مختلف و  4. به منظور 

مناسب از طریق تشکل ها و شرکت های مکانیزاسیون کشاورزی به صورت امانی در اختیار کشاورزان قرار گیرد. 
عهده  بر  مکانیزاسیون کشاورزی  و شرکت های  تشکل ها  مزرعه، هدایت  به  علمی  یافته های  ورود  منظور  به   .5

متخصصان ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون گذاشته شود.
6. تراکتورها و کمباین های مورد استفاده با شرایط اقلیمی و نظام بهره برداری سازگار شوند. 
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7. استانداردهای الزم در مراحل تولید و استفاده از ماشین های خودگردان کشاورزی تدوین و اجرا شود. 
منظور  به  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مطالعات  منطقه،  یك  به  ماشین  و  فناوری  نوع  هر  ورود  از  قبل   .8

امکان سنجی ورود فناوری به منطقه انجام شود.
9. سرمایه گذاری الزم برای حمایت از تولید داخلی ماشین های کشاورزی انجام شود. به منظور کاهش قیمت 
خرید، تا حد امکان هزینه های تولید ماشین های ساخت داخل کاهش یابد. سیاست های حمایتی دولت نیز برای تولید 

داخلی کارآمدتر شود. 
10. قبل از واردات هر نوع فناوری و ماشین، مطالعه الزم در خصوص تطابق فناوری و ماشین وارداتی با شرایط 
کشور توسط مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با همکاری مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی انجام شود. 

همچنین واردکنندگان ملزم به انجام آموزش های الزم و ارائه خدمات پس از فروش شوند. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
1. در شرایط فعلی به ازاء هر 34/4 هکتار یك تراکتور وجود دارد. با استفاده از نتایج این پروژه و تأمین شرایط 

مطلوب، به ازاء هر 14/7 هکتار یك تراکتور وجود خواهد داشت. 
2. تعداد کمباین غالت موجود در کشور، یك کمباین برای هر 631 هکتار زمین است که این شاخص به یك 

کمباین غالت برای هر 392 هکتار زمین افزایش می یابد.
3. نسبت کمباین های محصوالت خاص به کمباین های غالت 4 درصد است که به 10 درصد ارتقا خواهد یافت. 

4. راندمان کششی تراکتورها در ایران 40 درصد است که به 75 درصد خواهد رسید.
5. ضایعات برداشت کمباین حدود 10 درصد است که در وضع مطلوب به 4 درصد کاهش می یابد.

6. تعداد تراکتورهای سبك فرسوده از 48 درصد به 6/7 درصد، تعداد تراکتورهای متوسط فرسوده از 65 درصد به 
9/1 درصد، تعداد تراکتورهای سنگین فرسوده از 43 درصد به 7/5 درصد و تعداد تراکتورهای فوق سنگین فرسوده 

از 11 درصد به 1/5 درصد کاهش می یابد.
7. تعداد کمباین های غالت فرسوده از 54 درصد به 7/6 درصد کاهش می یابد. 

8. استفاده از نتایج این پروژه ضمن شفاف سازی وضعیت کّمی و کیفی تراکتورها و کمباین های موجود در ده 
استان کشور، موجب شناسایی چالش های پیش روی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی می شود. 

9. به کارگیری نتایج این یافته، می تواند موجبات پیشبرد هر چه سریع تر و اصولی تر مکانیزاسیون را در فرآیند 
تولید محصوالت کشاورزی محقق نماید.



378

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تفكيك توانی تراكتورها در 10 استان مورد مطالعه 

پراكنش  تراكتورها با توان ۸0 تا 110 اسب بخار در ده استان مورد مطالعه



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

379

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: باالبرهای جدید )Z( برای انتقال ذرت بذری

یافته منتج از پروژه شماره:    89012-14-14-2               مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول:  حمیدرضا گازر                                        رتبه علمي:   دانشیار پژوهش 

   hgazor@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از  بذر آن در کشور  تولید  فرایند  به  توجه  بذل  و  اساسي کشاورزي در کشور مي باشد  از محصوالت  یکي  ذرت 
ملزومات دستیابي به اهداف کالن در طرح جامع ذرت کشور است. میزان بذر ذرت تولیدی در کشور حدود10 هزار تن 
در سال گزارش شده است. میزان تلفات دانه )شکستگی و ترک خوردگی( در فرایند تولید بذر ذرت حدود 15 تا20 
درصد بوده و بیش از یك سوم تلفات فوق الذکر )7-5 درصد تلفات کل( در کارخانه های فرآوری و تولید بذر ذرت ایجاد 
می شود. این میزان تلفات فرآوری بذر، عالوه بر زیان های مستقیم اقتصادی ناشی از کاهش ارزش بذر تولیدی، باعث 
کاهش بهره وری آب، انرژی و دیگر نهاده های مصرف شده در فرایند تولید بذر ذرت شده و نشان دهنده ی ضرورت 
بازنگري و بهینه سازي فرایندهاي تولید بذر ذرت در کشور می باشد. بررسی های انجام شده در کارخانه های فرآوری 
و تولید بذر ذرت منطقه مغان  )تولید کننده90 درصد از بذر ذرت مورد نیاز کشور( نشان داد که در مراحل مختلف 
فرآوری بذر ذرت، حدود 24 درصد از شکستگی و ترک خوردگی دانه ها مربوط به سیستمهای انتقال دانه پیاله ای 
رایج )الواتورها( می باشد که زیان اقتصادی آن معادل 21 میلیارد تومان در سال برآورد می شود. لذا  به منظورکاهش 
 Z(  تلفات بذر به هنگام انتقال درکارخانه های تولید بذر، عملکرد باالبرهای جدیدی موسوم به الواتورهای پاندولی

شکل( مورد بررسی قرار گرفت و با باالبرهای پیاله ای رایج در ایستگاههای ذرت خشك کنی مقایسه شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور حذف صدمات فیزیکی بذر ذرت در حین فرآوری بعد از مرحله خشك کردن بالل و دانه کنی در خط 

تولید از باالبر های جدید )Z( تا مرحله کیسه گیری و انبارش نهایی استفاده گردد.   

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
1. کاهش صدمات فیزیکی بذر در حدود 87 درصد نسبت به باالبر های پیاله ای مرسوم

2. این باالبرها حدود 8 برابر شانس ترک خوردگی را  نسبت به باالبرهای پیاله ای مرسوم کاهش می دهند
3. جلوگیری از شکستگی بذری به میزان 5 درصد

4. جلوگیری از ترک خوردگی 18 درصدی بذر در کارخانه های فرآوری بذر
5. جلوگیری از تحمیل خسارات  21 میلیارد تومانی صنعت بذر ذرت در سال در کشور
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

   باالبرهای رايج                                

)Z( باال بر های جديد 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: معرفی مناسب ترین روش برداشت مکانیزه بقایاي ذرت دانه اي براساس کمیت و کیفیت بقایاي برداشت شده و 

پارامترهاي عملکردي ماشین
یافته منتج از پروژه شماره: 3-14-1413-86067                  مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمدرضا مستوفی سرکاری                           رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجري: ابوالفضل عباسی 
m.mostofi@aeri.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در کشور ما کشاورزان بعد از برداشت ذرت دانه ای معموال با مشکل بقایای آن روبرو می باشند. این بقایا بصورت 
سوزاندن، چرا دادن و خارج کردن از مزرعه تا حدودی کنترل می شود. ولی در خصوص برداشت و جمع آوری بقایا 
به منظور تغذیه دام تحقیق چندانی صورت نگرفته است. همچنین وجود بقایای بجامانده بعد از عملیات خاک ورزی 
معمول، مشکالت عدیده ای را برای کاشت محصول بعدی به دنبال دارد. معموال تناوب ذرت – گندم در سطح کشور 
متداول بوده که با وجود بقایای موجود در سطح خاک امکان کشت محصول بعدی با خطی کار را با مشکل مواجه می 
سازد. بنابراین مقدار زیادی بذر مصرف می گردد تا کاشت محصول با ماشین سانتریفوژ انجام شود. لذا تحقیق حاضر با 
هدف برداشت مکانیزه و تعیین ارزش غذائی بقایا برای تغذیه دام، باقی گذاشتن پوشش کافی در سطح خاک به منظور 

حفظ ماده آلی خاک در عملیات خاک ورزی و همچنین امکان کاشت محصول بعدی )گندم( با خطی کار می باشد.
با عنایت به طرح جامع، تولید شیر و گوشت و تامین منابع خوراک دام یك مسئله اساسی می باشد. در این راستا 
بقایای محصوالت کشاورزی و بخصوص بقایای ذرت دانه ای منبع غذائی قابل توجهی محسوب می شود. بطوریکه 
در آمارنامه سال 94-93 ذکر شده است، سطح زیر کشت ذرت دانه ای در این سال 166 هزار هکتار بوده است که 
تولید محصولی در حدود 1/2 میلیون تن بدست آمده است. با توجه به منابع مورد مطالعه در این تحقیق تولید بقایا 
نیز رقم مشابهی را شامل می گردد که با برداشت و جمع آوری 70 درصد کل بقایای موجود در مزرعه ساالنه 840 
هزار تن بقایا قابل برداشت بوده که در این صورت بیش از 33 درصد نیاز علوفه کشور تامین می گردد. الزم به ذکر 
است ارزش اقتصادی این مقدار بقایای ذرت بعنوان علوفه بازای هر تن 65 دالر معادل 54/6 میلیون دالر خواهد بود. 
از طرف دیگر با توجه به اینکه معموال ذرت در تناوب با گندم می باشد لذا در 166 هزار هکتار زمین زراعی گندم با 
خطی کار کشت شده و با در نظر گرفتن 180 -200 کیلوگرم بذر گندم بازای هر هکتار 31/54 هزار تن بذر مورد 
نیاز خواهد بود. در حالیکه مقدار بذر مورد نیاز برای کاشت با سانتریفوژ 300-350 کیلوگرم بازای هر هکتار می باشد 
)53/95 هزار تن( لذا 22/41 هزار تن بذر صرفه جوئی خواهد شد. با در نظر گرفتن قیمت متوسط بذر گندم بازای 
هر کیلوگرم 1500 تومان، بیش از 33/62 میلیارد تومان صرفه اقتصادی خواهد داشت. بنابراین اهمیت اجرای این 

دستاورد توجیه اقتصادی دارد.  
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دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1. نوع سامانه های مکانیزه برداشت بقایای ذرت دانه ای در میزان بقایای برداشت شده موثر است. 

2. ماشین ساقه کن و موور دوار به ترتیب بیشترین میزان برداشت کلی بقایا )ساقه، برگ و گل آذین( را به خود 
اختصاص داده و ساقه خرد کن در مرتبه بعدی قرار دارد. 

3.  یشترین ساقه ها توسط ماشین ساقه کن برداشت شده و به ترتیب ماشین های موور دوار و ساقه خردکن در 
مراتب بعدی قرار می گیرند. 

4. االترین ظرفیت مزرعه ای برای ماشین ساقه کن بوده و موور دوار و ساقه خردکن در مراتب بعدی قرار دارند. 
5. میزان پروتئین خام بقایای برداشت شده توسط موور دوار و ماشین ساقه کن بیشترین مقدار بوده ولی مقدار 

آن برای برداشت توسط ساقه خرد کن در مرتبه بعدی قرار دارد. 
6. مترین میزان خاکستر مربوط به بقایای برداشت شده توسط ماشین ساقه کن بوده که با برداشت بقایا با موور 

دوار در مرتبه اول قرار گرفته و برداشت بقایا با ساقه خرد کن در مراتب بعدی قرار می گیرد. 
7. قابلیت هضم ماده خشك،  ماده آلی و ماده آلی در ماده خشك بقایای برداشت شده توسط موور دوار و ماشین 

ساقه کن در مرتبه اول قرار گرفته ولی بقایای برداشت شده توسط ساقه خرد کن دارای مقدار کمتری بود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 برداشت بقایا با ماشین ساقه کن صورت گرفته تا امکان جمع آوری قسمت خشبی بقایا )ساقه( که نمی پوسد، 
وجود داشته و بقیه بقایا )برگ و گل آذین( که در نتیجه عملیات خاک ورزی حفاظتی )کم خاک ورزی( زیر خاک 

رفته و می پوسد، موجب افزایش ماده آلی خاک را فراهم می نماید. 
 همچنین امکان کاشت محصول بعدی در تناوب با ذرت دانه ای )معموال گندم( میسر شده و عملیات کاشت 
با خطی کار صورت گرفته و بذرپاشی صورت نگرفته و بدین وسیله صرفه جوئی قابل توجهی در مصرف بی رویه بذر 

گندم بعمل می آید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

عمليات برداشت بقايای ذرت دانه ای با ماشين ساقه كن )سمت راست(- انجام خاك ورزی ثانويه و آماده شدن زمين 
برای كشت محصول بعدی )سمت چپ(
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: برداشت مکانیزه پرتقال تامسون ناول با استفاده از شاخه تکان در باغات شمال کشور )رامسر(

یافته منتج از پروژه شماره: 34-14-1417-89110-             مدت اجراي پروژه: یکسال و 6 ماه
مجری مسئول: محمدرضا مستوفی سرکاری                            رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجري: جواد فتاحی مقدم 
m.mostofi@aeri.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکی از مشکالتی که امروزه در زمینه تولید و عرضه محصوالت باغبانی وجود دارد، باالبودن هزینه ها و ضایعات 
برداشت میوه است. مرکبات از جمله محصوالت باغی بوده که از جایگاه باالیی در زمینه اشتغال و ارز آوری برخوردار 
است.  کشور ایران با برداشت ساالنه 2/4 میلیون تن پرتقال از 152/8 هزار هکتار باغ-هاي بارور، باالترین میزان تولید 
این محصول را داراست. در ایران برداشت مرکبات به صورت دستی یا سنتی انجام می شود. با ازدیاد مصرف آب میوه 
و سایر فرآورده های جانبی، انتظار می رود که شیوه برداشت مکانیکی در آینده از جاذبه بیشتری برخوردار باشد. از 
آن جا که برداشت مرکبات در بیشتر کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا و استرالیا به صورت مکانیزه بوده، اهمیت و 
توسعه برداشت مکانیزه آن در ایران با توجه به سطح زیر کشت و کاهش افت و ضایعات پس از برداشت حائز اهمیت 

و مهم است.
در ایران در خصوص برداشت مکانیکی مرکبات بویژه پرتقال تحقیقات کمی صورت گرفته و با توجه به این که 
یافته حاضر  لذا  تاثیر محیط و خصوصیات آب و هوایی منطقه است،  ارتعاشی درخت های میوه تحت  خصوصیات 
متناسب با شرایط آب و هوایی ایران همچنین برای ارزیابی و امکان برداشت مکانیزه پرتقال تولید شده در ایران به 

منظور اهداف زیر انجام گرفته است:
1- تعیین مناسب ترین زمان و بسامد ارتعاش برای حداکثر درصد برداشت پرتقال

2- بررسی تاثیر هورمون اتفن بر روی افزایش میزان برداشت پرتقال
3- بررسي میزان ضایعات و انبارماني میوه هاي برداشت شده به هر دو روش فوق

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- برداشت مکانیزه پرتقال تامسون در مناطق عمده تولید آن با استفاده از دستگاه شاخه تکان تراکتوری انجام شود. 

2- برداشت مکانیزه باعث افزایش ظرفیت برداشت، کاهش مشقت کار و کاهش هزینه برداشت می گردد.
3- به منظور افزایش درصد برداشت مکانیزه میوه، از سست کننده دم میوه )اتفن( استفاده شود.
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 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 نتایج ارزیابی مزرعه ای بیانگر این موضوع بود که میزان اتفن، بسامد و زمان ارتعاش با 99درصد اطمینان بر 
میزان درصد برداشت و درصد میوه های آسیب دیده و همچنین میزان اتفن و بسامد، و بسامد و زمان ارتعاش با 

99درصد اطمینان بر میزان درصد برداشت موثر است. 
 اگرچه میزان برداشت با افزایش زمان ارتعاش، افزایش می یابد ولی میزان میوه های آسیب دیده نیز بیشتر می 

گردد که بیشترین میزان آن در سطح 20 ثانیه، 7/83 درصد حاصل شد. 
 بررسی میزان اتفن و بسامد ارتعاش بر میزان درصد برداشت نشان داد که بیشترین مقدار آن با اتفن 82/6 درصد 
و در حالت بدون اتفن 62/8 درصد در سطح بسامد 10 هرتز بوده که بیانگر افزایش 20 درصدی میزان برداشت است. 
انبارداری میوه  با شاخه تکان برای استفاده تازه خوری است و برای   محصول برداشت شده بصورت مکانیزه 

بایستی حداقل صدمات مکانیکی برداشت را داشته باشد.
 مناسب ترین فاکتورهای برداشت مکانیزه، زمان 15 ثانیه و بسامد 10 هرتز با 75/56 درصد برداشت، برای 

برداشت پرتقال تامسون انتخاب گردید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تنظيم محل جای گيری تراكتور و نحوه اتصال شاخه تكان به درخت برای برداشت پرتقال تامسون ناول
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: کاربرد خاک ورزي حفاظتي و آبیاري نواري در تولید سیب زمیني

یافته منتج از پروژه شماره: 84101-0000-00-221200-046-3          مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: زین العابدین امیدمهر                                                رتبه علمي: مربي پژوهش 

مجري: علیرضا محمدي
zshamabadi@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شیوه های نامناسب مدیریت خاک و غفلت از اصول بهره برداری پایدار از زمین های کشاورزی موجب از دست دادن 
مواد آلي خاک، تخریب ساختار خاک می شود. ادامه وضع موجود در زمین های قابل کشت، موجب از دست دادن توان 
تولیدي خاک منجر خواهد شد. حتی در برخی از موارد، تخریب زمین با شدت ادامه داشته که خاک عمال حاصل خیزي 
خود را از دست می دهد و به سمت یك محیط بیابان واقعی پیش مي رود. از آنجا که لزوم استفاده از گاوآهن برگرداندار 
و برهم زدن بیش از حد خاک زراعي در مرحله تهیه بستر بذر در بعضي از تحقیقات گذشته مورد تردید قرار گرفته 
است، استفاده از خاک ورزي حفاظتي )کم خاک ورزي با گاوآهن چیزل یا چیزل پکر( براي کاشت سیب زمیني موجب 
کاهش فرسایش خاک و عملیات آماده سازي زمین و صرفه جویي در مصرف سوخت و زمان انجام عملیات مي شود.  
استفاده از خاک ورزي حفاظتي عالوه بر جلوگیري از فرسایش، موجب کاهش مصرف، سوخت، انرژي و هزینه هاي  

تولید مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
افزایش  و  زمان  اتالف  ساختمان،  تخریب  موجب  زمین  آماده سازي  مرسوم  روش  از  استفاده  اینکه  به  توجه  با 
آماده سازي  با گندم، توصیه مي شود عملیات  تناوب  به منظور کاشت سیب زمیني در  لذا  تولید مي شود.  هزینه هاي 
زمین حتي المقدور در رطوبت بهینه )گاورو بودن زمین( و با استفاده از گاوآهن چیزل یا چیزل پکر در عمق 30-20 
سانتي متر انجام شود. چنانچه عملیات شخم در رطوبت بهینه انجام شود نیاز به عملیات خاک ورزي ثانویه کمتر خواهد 
بود. پس از آماده سازي زمین، عملیات کاشت سیب زمیني با دستگاه کاشت مجهز به تیپ پهن کن انجام شود. فاصله 
لوله هاي آبیاري از یکدیگر 75 سانتیمتر توصیه مي شود. همچنین پس از برداشت سیب زمیني توسط سیب زمیني کن، 

براي کاشت گندم، استفاده از دیسك براي خاک ورزي کافي است و به شخم با گاوآهن نیازي  نیست.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 رشد و نمو، عملکرد و کیفیت سیب زمیني تحت تاثیر عوامل و پارامترهاي مختلفي قرار مي گیرند که از جمله این 
عوامل مي توان به روش هاي آماده سازي بستر بذر  براي دستیابي به عملکرد باال  الزم و ضروري است. استفاده از روش 
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کم  خاک ورزي با استفاده گاوآهن چیزل در مقایسه با گاوآهن برگردان دار موجب بهبود عملکرد غده و بازارپسندي 
سیب زمیني مي شود. عالوه بر بهبود عملکرد سیب زمیني، استفاده از گاوآهن چیزل، موجب عدم برگرداني، حفظ بقایا 
در سطح خاک، صرفه جویي در مصرف سوخت و انرژي مي شود. همچنین گاوآهن چیزل کاهش فرسایش خاک و 
اصالح بافت آن مي شود. استفاده از گاوآهن چیزل عالوه بر تاثیر مثبت بر عملکرد محصول موجب کاهش فرسایش 

ادوات و هزینه هاي تولید مي شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته

نمايی از مزرعه انجام پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: چگونگی مدیریت خاک ورزی حفاظتی برای محصوالتی با یك تناوب زراعی و دو شکل متقاوت بستر کاشت 

یافته منتج از پروژه شماره: 85047-0000-14-220000-036-2      مدت اجرا: 4 سال 
مجري مسئول: اردشیر اسدی 

Asadiardshair@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بقایا،  وجود  کاشت،  بستر  شکل  همچون  مدیریتی  مختلف  عوامل  متقابل  تاثیر  حفاظتی  خاک ورزی  سامانه  در 
عمق شخم، و روش اعمال کود های شیمیایی بطور همزمان در قالب یك مدیریت واحد می تواند بر عملکرد محصول 
تاثیرگذارد. دانستن نقش مجزای این عوامل می تواند در ارائه یك مدیریت منطقه ای راهگشا باشد. بطور مثال متفاوت 
بودن شکل بستر کاشت در مناطق با نظام دو کشتي )کاشت پشته اي و مسطح( در محصوالت یك تناوب مي تواند یك 
عامل محدود کننده براي ارائه یك سامانه کشت  وکار )خاک ورزي( برای دو محصول متوالی باشد. بررسی تغییر روش 

کاشت یك محصول به نفع محصول دیگر از این نظر اهمیت می یابد. 
عملکرد محصول در سیستم های خاک ورزی حفاظتی می تواند بیشتر، کمتر یا برابر خاک ورزي مرسوم باشد. این 
تفاوت ها بیشتر ناشي از اعمال روش های مدیریتی بر حسب شرایط منطقه ای دارد. از جنبه های مدیریتی به شکل بستر 
کاشت در دو محصول متوالی با بسترهای کاشت متفاوت، نحوه کود دهی، مدیریت بقایایی گیاهی و عمق شخم و در 

نهایت پاسخ گیاه به این عوامل می توان اشاره کرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور ارائه یك سیستم کشت و کار منطقه ای در خاک ورزی حفاظتی در نظام دو کشتی شامل: محصوالت 

ردیفی - غالت مدیریت زیر به مدت دو سال پیشنهاد می گردد.
1- کاشت محصوالت ردیفی )ذرت( به روش مرسوم بر روی بستر پشته ای انجام شود.

2-  بعد از برداشت محصول ردیفی و خارج کردن بقایا آن با یك پشته ساز نسبت به بازسازی پشته ها اقدام شود.
3- گندم با ماشین خطی کار مجهز به پشته ساز به تعداد سه خط بر روی پشته کاشت شود. 

4- بعد از برداشت گندم و خردکردن بقایای ایستاده با ساقه خردکن اقدام به بازسازی پشته ها و کاشت محصول 
ردیفی )ذرت( شود.

5- این عملیات برای یك بار کاشت دیگر ذرت و گندم تکرار شود.
6- در خاک های سفت و سخت که احتمال تماس بین بذر و خاک کمتر است می توان از یك روتیواتر برای خراش 
سطحی )عمق 3-5 سانتی متر( پشته ها و ایجاد خاک نرم قبل از کاشت هر دو محصول استفاده کرد )کم خاک ورزی(. 
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7- در خاک های با سطح فسفر قابل جذب  متوسط و رو به باال جایگذاری کود فسفاته تاثیری بر عملکرد محصول 
نخواهد داشت. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
توالی غالت و محصوالت ردیفی از تناوب های رایج در اکثر مناطق ایران است. روش مرسوم کشت غالت بر روی 
بسترهای مسطح و محصوالت ردیفی بر روی پشته است. استفاده از دو بستر کاشت متفاوت در توالی محصوالت ردیفی 
و غالت عامل محدوده کننده برای اعمال سیستم بی خاک ورزی و کم خاک-ورزی است.  نتایج آزمایش نشان داد 
تغییر روش کاشت گندم از روش بسترهای مسطح به روی بسترهای پشته ای برای اعمال سیستم بی خاک ورزی و کم 
خاک ورزی قابل توصیه است. در این سیستم در زمان کاشت هر محصول تنها نیاز به بازسازی پشته ها با یك پشته ساز 
است و کاشت گندم و ذرت با ماشین های مجهز به پسته ساز بایستی انجام شود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد 
که جایگذاری کود فسفاته در عمق 5 سانتی متری زیر بذر در خاک های غنی از فسفر و یا سطح متوسط، تاثیری بر 

افزایش فسفر قابل جذب و عملکرد محصول نداشته است. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

شكل1: رديف كار مجهز به پشته ساز                                شكل 2: خطی كار مجهز به پشته ساز      

 شكل3: كاشت  گندم بر روی بستر های پشته ای
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: کارایی و زمان کاربرد سه نوع کولتیواتور در مزارع پنبه

یافته منتج از پروژه شماره:  83064 – 0000- 00 – 221016- 049- 3    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 3 ماه
مجری مسئول: محمدعلی به آئین                                                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: محمد فریدون پور، محمد حسن حکمت
m.behaein@areeo.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در استفاده از کولتیواتورها برای کنترل علف  های هرز و خاک دهی پای بوته، نوع کولتیواتور، زمان و تعداد دفعات 
استفاده از کولتیواتور و به کارگیری کولتیواتورها با هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در گیاه پنبه، از علف کش 
تریفلورالین به طور عمده استفاده می شود که تا هفته چهارم روی علف های هرز اثر داشته و پس از هفته چهارم، 
باید از کولتیواتور برای کنترل علف های هرز استفاده نمود. انواع مختلف کولتیواتورهای موجود، با توجه به نوع خاص 
تیغه های خود به کولتیواتورهای پنجه غازی، غلتان و هاللی تقسیم بندی می شوند. با توجه به نتایج آزمایش های انجام 
شده در گیاه پنبه، در هفته های ششم و هشتم پس از کاشت، باید طوری از کولتیواتورها استفاده نمود که با توجه به 
نوع تیغه آن ها و شرایط مزرعه، کنترل علف های هرز، خاک دهی پای بوته و ترمیم جوی و پشته ها به نحو صحیحی 
انجام پذیرد. همچنین تعداد دفعات استفاده از کولتیواتورها نیز در زمان استفاده از انواع کولتیواتور باید در نظر گرفته 
شود تا از تردد زیاد ماشین های کشاورزی و مصرف بیهوده انرژی جلوگیری شود. بنابراین با استفاده صحیح از انواع 
مختلف کولتیواتور و زمان مناسب کاربرد، کنترل علف های هرز بهتر انجام شده و عملکرد پنبه افزایش می یابد.        

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
سه نوع تیغه پنجه غازی، غلتان و هاللی در بازار موجود بوده و شاسی موجود برای هر سه نوع تیغه قابل استفاده 
است. کولتیواتور هاللی و پنجه غازی کنترل علف های هرز را به طور موثرتر، نسبت به کولتیواتور غلتان انجام می دهند. 
همچنین بیشترین میزان خاک دهی پای بوته، در استفاده از کولتیواتور هاللی و پنجه غازی در هفته های ششم و هشتم 
به دست می آید. در مناطقی که شدت گرما زیاد نبوده و خطر از دست دادن رطوبت وجود ندارد، استفاده از کولتیواتور 
هاللی در هفته ششم و کولتیواتور پنجه غازی در هفته هشتم قابل توصیه است. ولی در مناطق گرم، دو بار استفاده از 
کولتیواتور هاللی در هفته های ششم و هشتم، علف های هرز را کنترل نموده و افزایش عملکرد پنبه را به دنبال دارد. 
کولتیواتور غلتان با توجه به عدم تاثیر مناسب در کنترل علف های هرز و افزایش عملکرد پیشنهاد نمی شود. همچنین 
باید توجه داشت که در مزارع پنبه، دو بار استفاده از کولتیواتورها نسبت به یك بار استفاده، تاثیر بیشتری دارد.       
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
1- کنترل موثر علف های هرز در دو بار استفاده از کولتیواتور هاللی )کنترل 90 درصدی( یا هاللی و پنجه غازی  

)کنترل 81 درصدی(  در هفته های ششم و هشتم
2- کارایی استفاده از سم تریفلورالین در صورت استفاده از دو نوع کولتیواتورهای ذکر شده و دو بار استفاده در 

هفته های ششم و هشتم
3- افزایش عملکرد 20 درصدی پنبه در دو بار استفاده از کولتیواتور نسبت به یك بار استفاده   

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                      استفاده از كولتيواتور غلتان                                         استفاده از كولتيواتور هاللی و پنجه غازی
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: تأثیر میزان شوری آب زیرزمینی و خاک بر عملکرد پوشش زهکشی مصنوعی                                                 

یافته منتج از پروژه شماره: 89062-14-14-2                        مدت اجراي پروژه: 1/5 سال 
مجری مسئول: علیرضا حسن اقلی                                          رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

 arho49@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
زهکشی زیرزمیني و اجراي آن، از فعالیت هاي ضروري در اراضي کشاورزی ایران است، لیکن مشکالتي نیز در 
اجراي پروژه ها به چشم مي خورد که از آن جمله مي توان به تأمین پوشش )فیلتر( لوله های زهکش اشاره نمود. در 
گذشته، رایج ترین نوع پوشش مورد استفاده در کشور، پوشش حجیم معدنی )شن و ماسه-ای( بوده است. لیکن امروزه 
به دلیل دوري منابع قرضه الزم است جایگزین مناسبي برای شن و ماسه لحاظ شود که پوشش مصنوعی می تواند در 
این خصوص مطرح باشد. نکته مهم اینکه در اکثر مناطق، کشاورزان محلي به دلیل نازک بودن پوشش هاي مصنوعي 
در مقایسه با پوشش حجیم معدني، از نحوه عملکرد آن نگرانند. در آزمون ها و بررسی های اولیه، صحبتي از کیفیت 
آب زیرزمینی به میان نمی آید، در حالي که در پروژه هاي زهکشي کشور، براي مدتها پوشش زهکشي با خاک و زهاب 
بسیار شور در تماس است. لذا این سؤال مطرح می شود که آیا چنین شرایطی، بر کارکرد و میزان گرفتگی پوشش های 
مصنوعی زهکشی تأثیرگذار است یا خیر و آیا این موضوع می تواند آینده پروژه های بسیار پرهزینه زهکشی را تحت 
تأثیر قرار می دهد؟ چرا که اگر چنین باشد، کشاورزان اصلي ترین قشري هستند که در معرض خطر مستقیم عملکرد 
نامناسب سیستم زهکشي و عواقب آن نظیر غرقاب شدن اراضي، تجمع شوري در خاک و توقف تولید محصول قرار 

مي گیرند.       

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با بررسي عملکرد انواع پوشش مصنوعي تولید داخل و خارج از کشور در مقابل کیفیت هاي مختلف زهاب در 

معرض )در حضور خاک بسیار شور در اراضي پروژه زهکشي شمال خرمشهر(، مشاهده شد که:
1. افزایش شوری زهاب زیرزمینی موجب کاهش هدایت هیدرولیکی مجموعه خاک- پوشش مصنوعی می گردد 
که در انتخاب پوشش مصنوعی مناسب توسط آزمون های تخصصی نظیر آزمون نفوذسنجی بایستی بدان توجه شود.

2. کاهش هدایت هیدرولیکي پوشش باعث کاهش ورود زهاب از خاک به داخل لوله های زهکش شده و کاهش 
تخلیه زهاب از نیمرخ خاک و خیز بیشتر سطح ایستابی و غرقابی شدن اراضی کشاورزی، کاهش تهویه خاک و تجمع 

نمك در منطقه توسعه ریشه گیاهی را به دنبال دارد که باید از آن اجتناب شود.
2. عملکرد پوشش مصنوعي برگزیده )PP450( تولید خارج کشور از انواع تولید داخلي همین پوشش بهتر بود که 
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این امر، ضرورت کنترل بیشتر و بهتر فرآیند تولید پوشش های مصنوعی داخلی در مرحله خرید محصول و اصالح 
شرایط از این نظر را به اثبات رساند.

3. بر این اساس الزم است در هنگام اجرای پروژه های زهکشی زیرزمینی در مناطق دارای آب زیرزمینی و خاک شور 
و انتخاب مصالح زهکشی )پوشش دور لوله زهکش(، از کارکرد صحیح آن اطمینان حاصل نمود و ضوابط انتخاب را 
با استفاده از ضرایب اطمینان، برای این شرایط تصحیح کرد تا سیستم زهکشی جوابگوی نیازهای محلی و تخلیه 
مناسب زهاب از نیمرخ خاک باشد. لذا حداقل به میزان 30 درصد بایستي از پتانسیل کاري سیستم زهکشي در زمان 

طراحي کاست.
4. این مورد در مرحله آغاز به کار سیستم زهکشی زیرزمینی و به ویژه آبشویی اراضی شور و سدیمی بیشترین خطر 

را ایجاد مي کند و بایستي به این مرحله، به عنوان حساس ترین شرایط توجه نمود.
5. بهتر است در چنین وضعیتی، تمهیداتی را اندیشید، به ویژه در هنگام پرکردن مجدد ترانشه های زهکشی با خاک 
)Back-fill( پس از کارگذاری لوله های زهکش زیرزمینی، حتی المقدور از قرار گرفتن خاک بسیار شور سطحی در 

مجاورت لوله های زهکش زیرزمینی اجتناب نمود و از خاک اراضی همجوار با شوری کمتر استفاده کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
پوشش  صحیح  انتخاب  بر  آن  اثر  و  منطقه  زیرزمیني  آب  کیفیت  قطعاً  بایستي  مصنوعي  پوشش  انتخاب  در 
مصنوعي و افزایش احتمال گرفتگی فیزیکی پوشش در مرحله راه اندازی سیستم را مد نظر قرار داد. در صورتي 
که میزان شوري آب زیرزمینی محل باالست، باید افزایش خطر انسداد پوشش مصنوعي را به عنوان یك اصل کلي 
پذیرفت و برای انتخاب نوع پوشش زهکشی، محدوده اطمیناني را براي شرایط بحراني و خطرآفرین تعریف کرد. این 
امر کمك می نماید که پوشش مناسب تری برای لوله های زهکش زیرزمینی انتخاب شده و خطر گرفتگی لوله ها به 
میزان قابل توجهی کاهش یابد. چنین شرایطی به افزایش عمر پروژه زهکشی، کاهش خطر انسداد لوله ها و پوشش 
دور آن با رسوبات خاکی و تضمین بقای سیستم زهکشی زیرزمینی برای مدتی طوالنی کمك نموده و از هدر رفت 
اثر مستقیم  به  توجه  با  آورد. همچنین،  به عمل  زیربنایی ضروری، جلوگیری  عملیات  این  آور  هزینه های سرسام 
عملکرد سیستم زهکشی بر شرایط زراعی خاک و حفظ بیالن بلند مدت آب و نمك در اراضی کشاورزی، این مورد 

اهمیت بیشتری نیز می یابد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمونه اي از دستگاه نفوذسنج در شرايط اجراي آزمون

مجموعه سيستم نفوذسنجی در مرحله آزمون
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: مالحظاتي بر کاربرد سیستم نمك زدایي از آب در کشاورزی    

یافته منتج از پروژه شماره: 90006-14-14-2              مدت اجراي پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: علیرضا حسن اقلی                               رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

 arho49@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تأکید برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش کشاورزي بر توسعه کشاورزي پایدار و به ویژه کشت و کار در محیط هاي 
کنترل شده بر کسي پوشیده نیست. با توجه به افت کمیت و کیفیت آبهاي زیرزمیني در مناطق مختلف کشور )به 
ویژه در منابع آب زیرزمیني( و شورتر شدن آنها، به خصوص در اراضي داخلي و حساسیت اغلب کشت هاي گلخانه اي به 
این وضعیت )کاهش شدید محصول و حتي توقف تولید(، کشاورزان به استفاده از ادوات نمك زدایي از آب یا اصطالحاً 
آب شیرین کن روي آورده اند. بهره گیري از این فناوري اگرچه منجر به رفع مشکل کیفیت آب مي گردد، لیکن تبعات 
فني و زیست محیطي دیگري را به دنبال دارد که از آن جمله مي توان به افزایش مصرف انرژي، کاربرد برخي مواد 
شیمیایي در فرآیند نمك-زدایي و تولید پسابي تغلیظ شده و با شوري باال و چند برابر آب ورودي به سیستم اشاره 
کرد که دفع آن، چالشي مهم را در مدیریت منابع آب و خاک به وجود آورده است. لذا اگر هرچه زودتر ضوابطي در 
این مورد تدوین نشده و چاره اي اصولي اندیشیده نشود، مي تواند به وقوع چالش هاي جدي زیست محیطي و تخریب 

بیشتر منابع آب وخاک در سطحي گسترده منجر شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1. استفاده از سیستم نمك زدایي از آب آبیاري در تولید محصوالت کشاورزي در محیط هاي کنترل شده )نظیر 
گلخانه ها(، امروزه به امري اجتناب ناپذیر بدل شده است. لیکن مالحظاتي را در این خصوص باید به جد مد نظر قرار داد.

2. جهت بررسي جوانب مختلف این کاربرد، توجه به شرایط محلی، مالحظه خصوصیات ادوات و فرآیند کار با 
تمرکز بر کیفیت آب چاه و پساب شور تولیدي ادوات نمك زدایي و نحوه دفع پساب و میزان آموزش بهره برداران 

ضرورت دارد.
3. پساب شور و تغلیظ شده خروجي از سیستم نمك زدایي، موردي است که توجه وی ه اي را مي طلبد. در حال 
حاضر، متأسفانه گزینه اصلي دفع پساب سیستم هاي نمك زدایي در اکثر مناطق، تخلیه بدون ضابطه به محیط اطراف 
است که بیشترین خطرات را براي منابع آب و خاک به وجود آورده و بایستي به هر نحو ممکن از آن اجتناب نمود.

4. آنچه در شرایط فعلي و به عنوان راه کار به نظر مي رسد، بهره برداري از حوضچه هاي تبخیري کوچك و متوسط 
جهت حذف شورابه ها )بدون اثرات جانبي تخلیه مستقیم( و نیز کاربرد سیستم هاي فزاینده تبخیر و گرم کننده هاي 
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خورشیدي، به منظور کاهش سطح زمین مورد نیاز براي حوضچه و تأمین شرایط مناسب کارکرد براي آن )به ویژه 
در نواحي سردسیر( جهت کاهش خطرات احتمالي از قبیل انجماد آب است.

5. الزم است بررسي هاي مقتضي بر کاربرد مجدد این پساب در هر منطقه انجام پذیرد. مواردي همچون موارد 
مصرف مجدد در کشاورزي )اختالط با آب معمولي یا زهاب سیستم هیدروپونیك و کشت محصوالت مقاوم تر در 

فضاي باز( یا تولید یخ صنعتي و سایر موارد را مي توان بررسي کرد. 
نتایج،  از جمع بندي  و پس  انجام رسیده  به  بررسي های الزم  اقالیم مختلف کشور،  و  مناطق  است در  بهتر   .6
وضعیت  مترتب،  هزینه هاي  نیاز،  مورد  امکانات  نظر  )از  منطقه  هر  مناسب  و  شده  تغلیظ  پساب  دفع  روش هاي 
و...(  تأمین زمین  اجتماعي هر منطقه، محدودیت هاي موجود در خصوص  و  فرهنگي  اقلیمي، سطح  و  جغرافیایي 

تعیین و معرفي گردد.
7. در مرحله نهایی و براي تکمیل کار و نتیجه گیري اصولي، در قالب پایلوت هاي تحقیقاتي و اجرایي، تعدادي 
از گزینه هاي مورد نظر در هر منطقه و به ترتیب اولویت اجرا گردیده و نقاط قوت و ضعف هر کدام مشخص شود 

)ترویج در حین تحقیق(.
8. الزم است در اسرع وقت، متولي اصلي صدور مجوز دایرسازي، نظارت بر جوانب مختلف کاربرد ادوات نمك زدایی 
آب و کنترل مسائل اصلي و جنبي این نوع فعالیت ها از طرف وزارت جهاد کشاورزي تعیین شود. طبیعتاً معاونت هاي 
باغباني و آب و خاک سازمان هاي جهاد کشاورزي به صورت مشترک مي توانند عهده دار این مسئولیت خطیر باشند.
9. به سرعت در هر منطقه، نحوه دفع پساب تغلیظ شده سیستم هاي نمك زدایي مورد بررسي و طبقه بندي قرار 

گرفته و اطالعات سیستم هاي موجود از این نظر جمع آوري و تدوین گردد.
10. به جاي مشکل تراشي براي کشاورزان در این ارتباط، بررسي هاي جامع منابع علمي و اجرایي در خصوص 
روش هاي دفع کاربردي پساب این ادوات در دنیا و امکان پذیري تطابق آنها با شرایط نقاط مختلف کشور انجام پذیرد 

تا راه کارهاي اولیه و نسبتاً مناسبي به صورت عاجل تدارک دیده شود.
11. استانداردهاي الزم از این نظر با همکاري سایر دستگاه هاي ذیربط )نظیر سازمان حفاظت از محیط زیست 
و وزارت بهداشت( تدوین و ارائه گردد. همچنین برنامه الزم براي پایش دوره اي و کنترل هاي الزم تدوین شده و به 

تصویب رسانده شود.
12. برنامه جامعي جهت آموزش بهره برداران سیستم هاي نمك زدایي تدوین گردیده و دوره هاي آموزشي و مهارت 

افزایي در این خصوص تعریف و ارائه گردد.
13. الزم است سیستم تشویق جهت رعایت مقررات تدوین شده توسط کاربران نیز تعریف گردیده و در کنار آن، 
ضوابط جلوگیري کننده اي نیز براي عدم رعایت مقررات ارائه گردد. تنها در این صورت است که از ابتداي کار، جلوي 

مشکالت آتي گرفته خواهد شد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
درکل مي توان مالحظه نمود که در استفاده از سیستم هاي نمك زدایي آب در گلخانه ها، متأسفانه هیچ مالحظاتي 
ادوات  از  تولیدي  پساب  نمي گردد.  رعایت  تغلیظ شده سیستم  پساب  تخلیه  از جهت  ویژه  به  و  این خصوص  در 
نمك زدایي در اکثر موارد، در تمامي طول سال یا در خارج از فصل زراعي، بدون رعایت ضوابط به اراضي اطراف تخلیه 
مي شود که این امر به ویژه در بلند مدت، خطرات عدیده اي را براي منابع آب و خاک به دنبال دارد. با اجرای مفاد 
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فوق، ضمن جلوگیری از افزایش شوري و تخریب خاک و انتقال آالینده ها به اراضي منطقه، حفاظت از منابع آب 
سطحي و زیرزمیني به نحو بهتری تداوم می یابد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

     سيستم نمك زدايي از آب گلخانه اي )اسمز معكوس(                 نمايي از يك گلخانه مجهز به سيستم نمك زدايي

محل تخليه پساب شور و تغليظ شده                            نمونه برداري از آب جهت بررسي كيفيت آن
                            سيستم نمك زدايي                                                               در مراحل مختلف
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: استفاده از تانسیومتر به منظور برنامه ریزی آبیاری باغات مرکبات 

یافته منتج از پروژه شماره: 89063-14-50-4                مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول: محمدعلي شاهرخ نیا                  رتبه علمي: استادیار پژوهش  

mashahrokh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در بسیاری از نقاط کشور، سیستمهای آبیاری تحت فشار راندمان مناسبی نداشته و نتوانسته منجر به استفاده 
درست از منابع آب شود. علل این امر را می توان در طراحی، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، کیفیت لوازم و 
از همه مهمتر مدیریت این سیستمها جستجو نمود. باید توجه داشت که استفاده از یك سیستم مدرن آبیاری بدون 
توجه به مسائل مدیریتی، ممکن است باعث عدم استفاده درست از آب و تحلیل منابع گردد. بنابراین الزم است در 
مدیریت کلیه سیستم های آبیاری، به برنامه ریزی آبیاری توجه جدی شود. برنامه ریزی آبیاری بدین معنی است که 
زمان شروع و خاتمه آبیاری با توجه به شرایط خاک و گیاه و با استفاده از اصول علم آبیاری تعیین و آبیاری بر اساس 

آن انجام شود. یکی از ادوات قابل استفاده برای این موضوع تانسیومتر می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور استفاده از تانسیومتر برای برنامه ریزی آبیاری درختان پرتقال یا سایر مرکبات، بایستی در ابتدا تانسیومتر 
را در عمق مناسبی از خاک نصب نمود. برای تعیین زمان شروع آبیاری دستگاه در نقطه ای از خاک که بیشترین جذب 
آب یا تراکم ریشه وجود دارد نصب گردد. با توجه به تجربیات به دست آمده و سهولت نصب، عمق 30 تا 40 سانتی 

متری از سطح زمین پیشنهاد می گردد. بنابراین باید بر طبق مراحل زیر عمل شود: 
1- با یك مته یا اوگر مناسب و در صورت نبودن مته با بیل حفره یا چاله ای در سایه انداز درخت و در نزدیکی 

قطره چکان ها به عمق 30 تا 40 سانتی متر ایجاد کرد. 
2- تانسیومتر را کارگذاری و روی آن را با خاک نرمی از همان چاله که قبال خیس شده است پوشانید.

3- خاک اطراف تانسیومتر را به آرامی فشار داد تا فضای خالی بین حسگر و ذرات خاک موجود نباشد. 
4- در نهایت چاله یا حفره ایجاد شده کامال از خاک پر و در حد امکان با پا متراکم می شود. 

5- از روز بعد می توان با قرائت فشارسنج دستگاه مکش خاک را اندازه گیری نمود. 
6- پس از رسیدن مکش خاک به یك حد بحرانی که بسته به نوع خاک، نوع گیاه و سیستم آبیاری متفاوت است 
و توسط کارشناس آبیاری تعیین می شود، آبیاری شروع می شود. بعنوان پیش فرض مقادیر مکش بیشتر از 20، 35 و 

50 سانتی بار را می توان برای خاک های با بافت شنی، متوسط و رسی در نظر گرفت. 
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به عمق ریشه گیاه(  )بسته  تر  پایین  اعماق  تانسیومتر دیگری در  توان  آبیاری می  تعیین زمان خاتمه  برای   -7
کارگذاری و پس از رسیدن رطوبت به این نقطه آبیاری را قطع نمود. معموال عمق کارگذاری تانسیومتر دوم بین 60 
تا 80 سانتی متری از سطح خاک می باشد و می توان پس از رسیدن مکش به مقادیر کمتر از 5 سانتی بار آبیاری را 
متوقف نمود. می توان بجای استفاده از تانسیومتر دوم، حجم معینی از آب را که از ظرفیت نگهداری خاک بیشتر نباشد 

به وسیله کنتور کنترل و به درختان داد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه:
انتظار می رود با استفاده از تانسیومتر برای برنامه ریزی آبیاری باغات مرکبات بتوان به مقدار قابل توجهی بهره وری 
مصرف آب را افزایش داد. در باغاتی که آبیاری بیش از اندازه انجام می شود، می توان با استفاده از تانسیومتر تا حدود 
40 درصد در مصرف آب صرفه جویی نمود.  در باغاتی که آب زیاد داده نمی شود و یا کم آب شده است، با استفاده از 
تانسیومتر می توان تنش وارد شده به گیاه را کاهش و در نتیجه تولید محصول را افزایش داد. میزان افزایش بهره وری 

مصرف آب نیز تا حدود 40 درصد خواهد بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

كارگذاری تانسيومتر به منظور پايش رطوبت خاك در باغ پرتقال
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: استفاده از تانسیومتر به منظور برنامه ریزی آبیاری مزارع ذرت

یافته منتج از پروژه شماره: 89008-14-50-44              مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول: محمدعلي شاهرخ نیا                  رتبه علمي: استادیار پژوهش  

mashahrokh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
توسعه روش های آبیاری تحت فشار، با توجه به راندمان باالیی که می تواند داشته باشد، یکی از راه هایی است 
که می تواند به استفاده درست از منابع آب کمك نماید. متاسفانه مشاهده گردیده که در بسیاری از نقاط کشور، 
سیستمهای آبیاری تحت فشار راندمان مناسبی نداشته و نتوانسته هدف اصلی دولت که استفاده درست از منابع آب 
بوده را تامین نماید. علل این امر را می توان در طراحی، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، کیفیت لوازم و از همه 
مهمتر مدیریت این سیستمها جستجو نمود. باید توجه داشت که استفاده از یك سیستم مدرن آبیاری بدون توجه به 
مسائل مدیریتی، ممکن است باعث عدم استفاده درست از آب و تحلیل منابع گردد. بنابراین الزم است در مدیریت 
کلیه سیستم های آبیاری، به برنامه ریزی آبیاری توجه جدی شود. برنامه ریزی آبیاری بدین معنی است که زمان 
شروع و خاتمه آبیاری با توجه به شرایط خاک و گیاه و با استفاده از اصول علم آبیاری تعیین و آبیاری بر اساس آن 

انجام شود. بدین منظور از تانسیومتر، می توان استفاده نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور استفاده از تانسیومتر برای برنامه ریزی آبیاری ذرت، بایستی آن را در عمق مناسبی از خاک نصب نمود. 
برای تعیین زمان شروع آبیاری باید سر سرامیکی دستگاه در عمقی از خاک که بیشترین جذب آب یا تراکم ریشه وجود 
دارد قرار گیرد. با توجه به تجربیات به دست آمده و سهولت نصب، عمق 30 تا 40 سانتی متری از سطح زمین پیشنهاد 

می گردد. بنابراین بایستی در مزرعه مراحل زیر را بترتیب دنبال نمود.
1-با یك مته یا اوگر مناسب و در صورت نبودن مته با بیل و پس از کاشت بذور، حفره ای در نزدیکی محل کاشت 

بذور به عمق 30 تا 40 سانتی متر ایجاد کرد. 
2-تانسیومتر را کارگذاری و روی آن را با خاک نرمی از همان چاله که قبال خیس شده است پوشانید و به آرامی 

فشار داد تا فضای خالی بین تانسیومتر ذرات خاک موجود نباشد. 
3- چاله یا حفره ایجاد شده کامال از خاک پر و در حد امکان با پا متراکم شود

4- از روز بعد می توان با قرائت فشارسنج دستگاه مکش خاک را اندازه گیری نمود. 
5- پس از رسیدن مکش خاک به یك حد بحرانی که بسته به نوع خاک، نوع گیاه و سیستم آبیاری متفاوت است 
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و توسط کارشناس آبیاری تعیین می شود، آبیاری شروع می شود. بعنوان پیش فرض مقادیر مکش بیشتر از 20، 35 و 
50 سانتی بار را می توان برای خاک های با بافت شنی، متوسط و رسی در نظر گرفت. 

گیاه(  ریشه  عمق  به  )بسته  تر  پایین  اعماق  در  دیگری  تانسیومتر  توان  می  آبیاری  خاتمه  زمان  تعیین  6-برای 
کارگذاری و پس از رسیدن رطوبت به این نقطه آبیاری را قطع نمود. معموال عمق کارگذاری تانسیومتر دوم بین 60 
تا 80 سانتی متری از سطح خاک می باشد و می توان پس از رسیدن مکش به مقادیر کمتر از 5 سانتی بار آبیاری را 
متوقف نمود. می توان بجای استفاده از تانسیومتر دوم، حجم معینی از آب را که از ظرفیت نگهداری خاک بیشتر نباشد 

به وسیله کنتور کنترل و به مزرعه داد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

كارگذاری تانسيومتر به منظور پايش رطوبت خاك در مزرعه ذرت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان:استفاده از دماسنج مادون قرمز به منظور برنامه ریزی آبیاری مزارع ذرت 

یافته منتج از پروژه شماره:89008-14-50-44           مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجري مسئول: محمدعلي شاهرخ نیا                  رتبه علمي: استادیار پژوهش  

mashahrokh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به مصرف زیاد آب در بخش کشاورزی و پایین بودن راندمان آبیاری در اکثر مزارع کشور، استفاده بهینه از 
منابع آبی موجود امری ضروری است. بنابراین الزم است در مدیریت کلیه سیستم های آبیاری، به برنامه ریزی آبیاری 
توجه جدی شود. برنامه ریزی آبیاری بدین معنی است که زمان شروع و خاتمه آبیاری با توجه به شرایط خاک و گیاه 
و با استفاده از اصول علم آبیاری تعیین و آبیاری بر اساس آن انجام شود. بدین منظور از روش ها یا ادوات مختلفی 
می توان استفاده نمود. اقتصادی بودن و سهولت کاربرد این روش ها می تواند عاملی تعیین کننده در موفقیت توسعه 
و ترویج این روش ها در مزارع باشد. یکی از این روش ها استفاده از دمای برگ گیاه برای تعیین زمان شروع آبیاری 

است. بدین منظور از دماسنج مادون قرمز دستی و دماسنج هوا استفاده می شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور استفاده از دماسنج مادون قرمز دستی برای برنامه ریزی آبیاری ذرت، بایستی بترتیب مراحل زیر را دنبال 

نمود.
1-دمای برگ را در حوالی ظهر و بین ساعات 12 تا 14 از چهار جهت شمال-جنوب-شرق و غرب اندازه گیری و 

متوسط دمای برگ را )Tc( برآورد نمود. 
2-همزمان دمای هوا را نیز با دماسنج لحظه ای اندازه گیری کرد.

 .)Tc-Ta(از متوسط دمای برگ کسر نمود تا تفاوت این دو به دست آید )Ta( 3-مقدار دمای هوا را
4-در ماه شهریور زمان شروع آبیاری زمانی است که این مقدار به حدود عدد صفر برسد. به عبارت دیگر دمای برگ 

به دمای هوا رسیده و یا از آن بیشتر شود. 
5-در ماه های تیر و مرداد باید آبیاری زمانی انجام شود که دمای برگ 0/5 درجه کمتر از دمای هوا است. 6-در ماه 

پایانی آبیاری )مهرماه(، زمان شروع آبیاری زمانی است که دمای برگ 0/5 درجه بیشتر از دمای هوا شود. 
6-در ماه پایانی آبیاری )مهرماه(، زمان شروع آبیاری زمانی است که دمای برگ 0/5 درجه بیشتر از دمای هوا شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از دماسنج مادون قرمز به منظور برنامه ریزی آبیاری ذرت می تواند به میزان قابل توجهی بر افزایش بهره 
وری مصرف آب تاثیر گذار باشد. متوسط بهره وری مصرف آب در یك مزرعه ذرت را می توان به حدود 2/2 تا 2/6 
کیلوگرم بر مترمکعب رسانید که افزایش حدودا  30 تا 40 درصدی است. میزان صرفه جویی در مصرف آب حدود 15 

تا 30 درصد خواهد بود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

دماسنج مادون قرمز دستی به منظور برنامه ريزی آبياری مزرعه ذرت
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی                                                                                 
عنوان: روشهای آبیاری سطحی و زیر سطحی در گلخانه های خیار 

یافته منتج از پروژه شماره: 86060-14-265                        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حسن خسروی                                            رتبه علمي: محقق

khosravi5712@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
محدودیت منابع آب و رشد روز افزون جمعیت، کشورهای جهان را به سمت باال بردن تولید محصوالت کشاورزی 
در واحد سطح و بهره وری بهینه از منابع آب و خاک با استفاده از روش های نوین آبیاری سوق داده است. در این میان 
کشت محصوالت گلخانه ای که دارای کارآیی مصرف آب باال می باشند مورد توجه قرار گرفته اند. شهرستان ایرانشهر 
که دارای آب و هوای گرم و خشك می باشد و تبخیر سالیانه بسیار باال است و همچنین عدم سرمای زمستانه در این 
منطقه شرایط ویژه   ای را به وجود آورده است و کشت محصوالت گلخانه ای به خصوص خیار گلخانه ای در منطقه مورد 
توجه خاص قرار گرفته است.   بنابراین افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش میزان تولید به ازای مقدار آب مصرفی 
دو مسئله ای اساسی است. با اجرای این طرح میزان تولید از 3/5 کیلوگرم برمترمکعب در روش سطحی و فضای باز، 
به مقدار 17/9 و 18/55 کیلو گرم بر مترمکعب به ترتیب در روشهای قطره ای سطحی و زیر سطحی افزایش یافت 
که حدود 5 برابر نسبت به روش سطحی و فضای باز افزایش داشته است و این می تواند گام موثری در جهت افزایش 

تولید و ارتقای بهره وری آب و رفع کمبود آب باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
دستور العمل کاشت

-  اولین قدم قبل از اقدام به کاشت، تهیه نمونه آب و خاک و آزمایش نمونه ها و تجزیه آن است.
- بعد از انجام آزمایشات آب و خاک  به میزان یك تن کود حیوانی در سطح گلخانه )500 متر مربع( پخش و با 

خاک گلخانه مخلوط گردد و سپس اقدام به تهیه پشته ها نمود.
- برای کشت خیار عرض پشته ها 60 سانتیمتر و فاصله بین پشته ها 90 سانتیمتر در نظر گرفته شود.

- در روش آبیاری تیپ سطحی یك خط نوار تیپ که فاصله روزنه های آن 20 سانتیمتر باشد در وسط هر پشته 
نصب گردد.

- در روش آبیاری تیپ زیر سطحی نوار تیپ در وسط پشته و در عمق 15 سانتیمتری خاک نصب گردد. در هنگام 
نصب لوله در عمق خاک باید دقت نمود که پیچ خوردگی در نوار تیپ ایجاد نگردد.

- جهت ضد عفونی کردن خاک، سموم مورد نظررا در تانك کود ریخته شود و همراه با آبیاری اولیه به خاک داده 
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شود. در هنگام سم آبیاری باید دقت نمود که حداقل 0/5 ساعت بعد از شروع آبیاری اقدام به تزریق سم نمود و همچنین 
0/5 ساعت قبل از خاتمه آبیاری تزریق سم متوقف گردد و پشته ها باید کاماًل خیس شده باشد.

- کاشت بذر: بذر ها به فاصله 10 سانتیمتر از لبه پشته و در عمق 2 سانتیمتری خاک در دو طرف پشته کشت گردد
- بذر ها به فاصله 50 سانتیمتر از یکدیگر و به صورت زیگزاگ نسبت به طرف مقابل کشت گردد.

- میزان آب آبیاری در گلخانه براساس 40 درصد میزان تبخیر از تشتك کالس A در نظر گرفته شود.
- بهترین دور آبیاری برای گلخانه خیار یك روز در میان می باشد.

- سعی گردد رطوبت و دمای گلخانه در حد بهینه حفظ گردد. رطوبت نسبی مورد نیاز و ایده آل برای محصوالت 
مختلف از جمله خیار بالخص در زمان تولید 70 درصد است. رطوبت زیاد از حد در گلخانه عواقب زیر را در پی خواهد 

داشت:
الف: تسریع رشد اسپور قارچها و بروز بیماریهای قارچی

ب: کاهش تبخیر برگ و در نتیجه کاهش جذب مواد غذایي محلول توسط ریشه
ج: جمع شدن آب زیر پوشش پالستیك و در نتیجه جلوگیري از تابش کامل نور خورشید دمای باال برای جوانه 
زنی، مرحله رویشی و مرحله زایشی الزم است. حداقل دما برای جوانه زدن بذر خیار12 درجه و برای رشد و نمو دمای 
باالی 10 درجه سلسیوس الزم است. گلها در دمای باالی 15 درجه باز می شود و تلقیح گلها در دمای 26 تا 29 درجه 

سلسیوس انجام می شود. در جدول )1( دامنه حرارتی هوا و خاک برای خیار مشخص شده است. 

   جدول )1(: دامنه حرارتی هوا و خاك برای گياه خيار

دامنه حرارتی                حداقل دما                دمای مناسب        حداکثر دما
دمای هوا                        15                        18-24                       32

دمای خاک                      15/5                     15-35                     40/5
- جهت جلوگیری از ورود آفات به گلخانه در جلو دریچه ها و  توری نصب گردد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
1- میزان کارآیی مصرف آب حدود 5 برابر نسبت به روش سطحی )فضای باز( افزایش یافت. در روش آبیاری 
سطحی 3/5 کیلو گرم بر متر مکعب گزارش شده است در حالیکه در روش آبیاری تیپ سطحی 17/9و روش آبیاری 

تیپ زیر سطحی 18/55 کیلوگرم بر متر مکعب بدست آمد.
2- روش آبیاری تیپ زیر سطحی نسبت به روش آبیاری تیپ سطحی، در عملکرد و کآرایی مصرف آب به ترتیب 

3/52 و 3/65 درصد افزایش داشت. 
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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: ترویج مشارکت روستائیان در فعالیت هاي آبخیزداري 

یافته منتج از پروژه شماره:    87017 -22-39-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال و 9 ماه
مجری مسئول: محمدرضا جعفری                              رتبه علمي: مربی پژوهش 

   mg_jafari@ yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و به ثمر رسیدن پروژه های عمرانی و توسعه ای، مشارکت و حضور روستائیان در 
راستای اجرای آن ها می شود. فعالیت های آبخیزداری نیز از این امر مستثنی نبوده و مشارکت روستائیان در این امر 
موجب می گردد تا اجرای طرح های آبخیزداری با سرعت و هزینه پایین به نتیجه رسیده و حفظ و نگهداری آن ها 
تضمین گردد. بنابراین شناخت عوامل مختلف مؤثر در مشارکت روستائیان در فعالیت های آبخیزداری در جهت بهره مند 
شدن از تمامی مزایای آن کاماًل ضروری نموده و با مشخص شدن عوامل مؤثر و میزان تأثیر هر یك از این عوامل در امر 
مشارکت، می توان راهکارهای مناسب جهت نیل به موفقیت را برای دست اندرکاران طرح های آبخیزداری فراهم نمود. 
یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و به ثمر رسیدن پروژه های عمرانی و توسعه ای، مشارکت و حضور روستائیان در راستای 
اجرای آن ها می شود. فعالیت های آبخیزداری نیز از این امر مستثنی نبوده و مشارکت روستائیان در این امر موجب 
می گردد تا اجرای طرح های آبخیزداری با سرعت و هزینه پایین به نتیجه رسیده و حفظ و نگهداری آن ها تضمین 
گردد. بنابراین شناخت عوامل مختلف مؤثر در مشارکت روستائیان در فعالیت های آبخیزداری در جهت بهره مند شدن 
از تمامی مزایای آن کاماًل ضروری نموده و با مشخص شدن عوامل مؤثر و میزان تأثیر هر یك از این عوامل در امر 
مشارکت، می توان راهکارهای مناسب جهت نیل به موفقیت را برای دست اندرکاران طرح های آبخیزداری فراهم نمود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
                                 

                                                                    برگزاری گردهمائی ها
                                   مدیریت ترویج  

                                                   نشریات ترویجی                         
  

 نتايج  تحقيقات ) مركز تحقيقات ( سازمان نظام مهندسی كشاورزی

                                   مکانیابی مناطق مناسب عملیات آبخیزداری
اداره کل منابع طبیعی  

                                   اجرا در راستای نیازمندی های آبخیزنشینان
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
-  مي توانند در بهبود شرایط اجتماعي، محیطي و اقتصادي روستائیان نقش مؤثری داشته باشد.

- اجراي فعالیت های آبخیزداری بر اساس نیاز روستائیان انجام می گردد.
- اجراي فعالیت های آبخیزداری بر اساس مکان های مناسب انجام می گردد

- افزایش مشارکت روستائیان در تمامي ابعاد پروژه ها )مکان یابي، اجراء و نگهداري(
- جلب مشارکت جوانان در طرح هاي توسعه اي و عمرانی روستاها و همچنین ارتقاء سطح دانش فني بهره برداران 

و تولیدکنندگان کشاورزي و دامی.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1: فعاليت های سكوبندی و خشكه چينی توسط روستائيان در حوزه آبخيز

شكل 2: مشاركت روستائيان در فعاليت های نهال كاری 
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: تعیین ضریب زبري پوشش گیاهي در سیالبدشت ها

یافته منتج از پروژه شماره: 88048-22-22-2              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: 
یا  بوته اي   ،)Grass( یا علفي  پوشش گیاهي در سیالبدشت  رودخانه ها در طبقه بندي هاي مختلفي شامل چمني 
درختچه )Shrub( و درختي )Tree(، و با توجه به شرایط اقلیمي به صورت طبیعي و یا در قالب روش هاي بیولوژیك 
طرح هاي کنترل فرسایش و تثبیت کناره ها مشاهده و بکار گرفته مي شوند. پوشش هاي گیاهي بسته به نوع و میزان 
مناطق حاشیه  به  فراوان  ایجاد خسارت  و  آب  آمدن سطح  باال  نتیجه  در  و  زبري جریان  افزایش  باعث  آنها،  تراکم 
رودخانه ها مي شوند. در مرحله طراحي پروژه هاي عمراني مهندسي رودخانه، تخمین صحیح ضریب زبري براي محاسبه 
دقیق و واقعي دبي، سرعت جریان، ظرفیت انتقال سیالب و رسوب ضروري است. این ضریب ثابت نبوده و تابع زماني 

و مکاني شرایط هیدرولیکي و پوشش گیاهي است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
ــه داده هــا صرفنظــر از  ــراي کلی ــوع آرایــش و همچنیــن ب ــه تفکیــك ن ــواع پوشــش ها و ب ــراي هــر یــك از ان     ب
نــوع آرایــش، در مجمــوع 18 رابطــه ریاضــي کاربــردي بــراي تخمیــن ضریــب زبــري بــه صــورت تابعــي از شــرایط 

  پوشــش )تراکــم و نســبت اســتغراق( و شــرایط جریان)عــدد فــرود( ارائــه شــد.

 رابطه پیشنهادی مدل رابطه پیشنهادی مدل

TS.0.5C 659.1527.0
888.2

882.0 FrVDh
Dfn 





 TC 457.0492.0

152.1

047.0 




 FrVDh
Dfn 

SZ 477.033.0
425.0

013.0 




 FrVDh
Dfn SL 192.0433.0

708.0

017.0 




 FrVDh
Dfn 

S0.5C 388.0393.0
545.0

012.0 




 FrVDh
Dfn S 71.0365.0

406.0

009.0 




 FrVDh
Dfn 

S0.5L 725.1446.0
031.0

004.0 




 FrVDh
Dfn SC 575.0305.0

516.0

009.0 




 FrVDh
Dfn 

TL 063.0483.0
522.1

099.0 




 FrVDh
Dfn TZ 096.0586.0

472.1

151.0 




 FrVDh
Dfn 

T0.5C 39.0555.0
374.1

062.0 




 FrVDh
Dfn T0.5L 597.0496.0

627.1

058.0 




 FrVDh
Dfn 

TS.Z 141.046.0
355.1

075.0 




 FrVDh
Dfn

 

T 413.0411.0
305.1

054.0 




 FrVDh
Dfn 

TS.0.5L 224.163.0
964.2

827.0 FrVDh
Dfn 





 TS 57.0448.0

141.1

036.0 




 FrVDh
Dfn 

S.C 212.0507.0
188.1

055.0 




 FrVDh
Dfn TS.L 404.0513.0

812.1

168.0 FrVDh
Dfn 





 

   

  :نتايج و مزاياي حاصل از بكارگيري يافته در عرصه

گياهي در اين گزارش روش جديدي براي تخمين صحيح ضرايب زبري دارسي و مانينگ ناشي از اثر پوشش

ا( در بستر سيالبدشت مقطع مرکب جريان تهيه شده است. با استفاده )درخت، درختچه و ترکيب آنهزخشبي

شده ارتفاع سطح آب و سرعت جريان و براساس معادله برنولي، مقدار افت انرژي و گيريهاي اندازهاز داده

 شود. سپس ضريب زبري دارسي ويسباخ محاسبه مي
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 رابطه پیشنهادی مدل رابطه پیشنهادی مدل
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545.0
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Dfn S 71.0365.0
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031.0
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TL 063.0483.0
522.1
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T0.5C 39.0555.0
374.1
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Dfn T0.5L 597.0496.0

627.1

058.0 




 FrVDh
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TS.Z 141.046.0
355.1
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Dfn

 

T 413.0411.0
305.1
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 FrVDh
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TS.0.5L 224.163.0
964.2

827.0 FrVDh
Dfn 





 TS 57.0448.0

141.1
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 FrVDh
Dfn 

S.C 212.0507.0
188.1

055.0 




 FrVDh
Dfn TS.L 404.0513.0

812.1

168.0 FrVDh
Dfn 





 

   

  :نتايج و مزاياي حاصل از بكارگيري يافته در عرصه

گياهي در اين گزارش روش جديدي براي تخمين صحيح ضرايب زبري دارسي و مانينگ ناشي از اثر پوشش

ا( در بستر سيالبدشت مقطع مرکب جريان تهيه شده است. با استفاده )درخت، درختچه و ترکيب آنهزخشبي

شده ارتفاع سطح آب و سرعت جريان و براساس معادله برنولي، مقدار افت انرژي و گيريهاي اندازهاز داده

 شود. سپس ضريب زبري دارسي ويسباخ محاسبه مي

  

 رابطه پیشنهادی مدل رابطه پیشنهادی مدل

TS.0.5C 659.1527.0
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882.0 FrVDh
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SZ 477.033.0
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013.0 
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TS.0.5L 224.163.0
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Dfn 
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Dfn 

S.C 212.0507.0
188.1

055.0 




 FrVDh
Dfn TS.L 404.0513.0

812.1

168.0 FrVDh
Dfn 





 

   

  :نتايج و مزاياي حاصل از بكارگيري يافته در عرصه

گياهي در اين گزارش روش جديدي براي تخمين صحيح ضرايب زبري دارسي و مانينگ ناشي از اثر پوشش

ا( در بستر سيالبدشت مقطع مرکب جريان تهيه شده است. با استفاده )درخت، درختچه و ترکيب آنهزخشبي

شده ارتفاع سطح آب و سرعت جريان و براساس معادله برنولي، مقدار افت انرژي و گيريهاي اندازهاز داده

 شود. سپس ضريب زبري دارسي ويسباخ محاسبه مي

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیري یافته در عرصه: 
در این گزارش روش جدیدي براي تخمین صحیح ضرایب زبري دارسي و مانینگ ناشي از اثر پوشش-گیاهي 
از  استفاده  با  است.  تهیه شده  مرکب جریان  مقطع  بستر سیالبدشت  در  آنها(  ترکیب  و  درختچه  خشبیز)درخت، 
داده هاي اندازه گیري شده ارتفاع سطح آب و سرعت جریان و براساس معادله برنولي، مقدار افت انرژي و سپس ضریب 

زبري دارسي ویسباخ محاسبه می شود. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:

نمايي از ميكرومولينه در زمان اندازه گيري در فلوم نصب شده بر روي عمق سنج



410

موقعيت نقاط اندازه گيري سرعت در طول و عرض كانال

آرايش شطرنجي زيگراگ پوشش درخت

پوشش درخت درختچه تراكم 20×20
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: اثرات پوشش گیاهي در کاهش رواناب در مناطق کوهستانی و بهره برداری بهینه از منابع آبی در منطقه  

یافته منتج از پروژه شماره:03-0510313000-77     مدت اجراي پروژه: 5 سال و 6 ماه
مجری مسئول:  مسعود علی دوست                            رتبه علمي: محقق  

Alidoust_ma @yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
امروزه سطح وسیعتري از اراضي جنگلي، مرتعي و زراعی در معرض بهره برداري بي رویه و تخریب قرار گرفته و بدین 
ترتیب سطوح بیشتري از این عرصه ها لخت و عاري از پوشش شده اند، همین امر سبب وقوع سیالبهاي مخرب  در 
از طرف  ارائه شده  آمار  بر دارد. طي  را در  پیامد آن خسارات سنگین مالي و جاني  پایین دست مي گردد، و  اراضي 
استانداري گیالن از سال 76-72 بالغ بر 93 میلیارد ریال خسارت ناشي از سیل بوده است، و تنها در سال 77، شصت 
نفر تلفات جاني داشته است. طرح فوق به منظور بررسي تاثیر پوشش گیاهي بر روي سیالب در شرق استان گیالن در 
حوضه آبخیز پلرودمنطقه خراسان پشته، با هدف اثرات پوشش گیاهي در جلوگیري از بروز سیل و کاهش رواناب براي 
بارش هاي با تناوب مختلف در منطقه و آموزش به کشاورزان در نحوه بهره برداری و استفاده از عرصه های مختلف 

جنگلی، مرتعی و اراضی زراعی تحت کشت می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1- مدیریت و جلوگیری از سیالب مخرب در عرصه های کوهستانی و شیبدار منطقه. 

2- مدیریت و بهره برداری از آب های موجود و حاصل از بارندگی در مناطق کوهستانی.
3- توجه به توصیه های  کارشناسان در عملیات عمرانی مانند جاده سازی،ساخت مسکن،احداث تاسیسات.  

4- آموزش و ترویج کشاورزان در استفاده صحیح از کاربری های مختلف در منطقه با علوم جدید ومدیریت صحیح 
حوضه آبخیز.)کشاورزی مکانیزه متناسب با منطقه،کشاورزی سنتی صحیح متناسب با مدیریت آبخیز، جلوگیری از 
تبدیل کاربری، ترویج نهال کاری به صورت کاشت درختان جنگلی و باغی، اجرای عملیات  تراس بندی در مناطق 

شیب دار(
5- جلوگیری ازچرای مفرط دام در عرصه های مرتعی.

6- در اراضی تحت کشت محصوالت زراعی به منظور خالی نشدن کامل عرصه  از پوشش در زمان برداشت،درصدی 
از محصول در زمین باقي بماند و برداشت نگردد.

7- در اراضی زراعی موقع  برداشت برخی از محصوالت اقدام به ریشه کنی محصول نگردد و بهتر است  بصورت کف 
بر باشد که این امر عالوه بر کاهش رواناب در زمان بارندگی موجب تثبیت خاک نیز می شود.
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8- جلوگیری از قطع درختان درمنطقه، نظارت کارشناسان منابع طبیعی و مشارکت روستائیان و کشاورزان منطقه.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 

منطقه جنگلی

بیشترین عامل مؤثر در شیب
افزایش رواناب

رواناب حاصل از بارندگي 
45/2  درصد

تاثیر در کاهش رواناب70 درصد پوشش

منطقه مرتعی

مساحت حوضه، شکل 
حوضه، طول آبراهه اصلي و 

فرعي و جهت جغرافیایي
عوامل مؤثر در افزایش 

رواناب
رواناب حاصل از 
بارندگي 66/5  درصد

تاثیر چنداني در کاهش پوشش گیاهی
رواناب نداشته

منطقه زراعی

شیب حوضه، زمان تمرکز، 
عوامل مؤثر در بروز سیلشکل حوضه 

رواناب حاصل از بارندگي 
70 درصد

عدم وجود پوشش گیاهي 
عوامل مؤثر در بروز سیلدر اکثر مواقع سال

دخالت  و عدم مدیریت 
صحیح در عرصه )تبدیل 

کاربري، شخم غلط، احداث 
جاده و...(

رواناب حاصل  از بارندگي 
هاي کوتاه مدت و شدید 
همراه با رسوب و تخریب 

بوده
نظر به اهمیت بخش کشاورزی و تولیدات باغی در سطح استان گیالن و با توجه به موضوع بحران کمبود آب 
در این بخش، نتایج حاصل از آمارهای بدست آمده با استفاده از تجهیزات دقیق اندازه گیری رواناب در حوضه مورد 
مطالعه طرح فوق منجر به برنامه ریزی زیربنایی در احداث بند خاکی در منطقه مورد تحقیق قرار گردید. که ضمن 
جمع آوری و ذخیره رواناب حوضه مرتعی )با توجه به ویژگی های خاص حوضه( آب مورد نیاز کشاورزی اراضی و 
باغات روستای شوک وسایر روستاهای اطراف که عمدتا زیر کشت محصول فندق که یکی از محصوالت استراتژی در 

استان گیالن و قطب اصلی تولید فندق در کشور می باشد را فراهم نموده است. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

نقشه منطقه مورد مطالعه  - تصوير حوضه مرتعی در منطقه و محل احداث سد خاكی در خروجی واحد هيدرولوژيكی طرح
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان: ارتباط فرآیندهاي هیدرولوژیکي با تغذیه سفره هاي زیرزمیني به وسیله ردیاب هاي شیمیایي و ایزوتوپي 

مطالعه موردي: حوزه آبخیز هشتگرد
یافته منتج از پروژه شماره: 85011-0000-06-040000-003-2  مدت اجراي پروژه:  2 سال و5 ماه

مجری مسئول: فرود شریفی                                                   رتبه علمي: دانشیار پژوهش 
fs1338@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
براي برآورد پارامترهاي هیدرولوژیکي و هیدروژئولوژی در سیستم یك حوزه ّآبخیز روش هاي مختلفي وجود دارد. 
به دلیل وابستگی برخی مولفه ها به زمآن های بسیار دور و نیز مشکل بودن اندازه گیري، مخصوصاً در مناطق خشك 
و نیمه خشك که ضریب تغییرات بارش زیاد است، بعضي از اجزای این چرخه، مثل میزان تغذیه سفره، میزان تبخیر 
و یا سایر مولفه های چرخه آب داراي دقت ضعیفي خواهند بود. از طرف دیگر، با چنین آمار و اطالعات کم و ناقص 
نمي توان دوره بازگشت هاي اجزاي چرخه آب و در نهایت پیش بیني آن ها را در مقیاس های مختلف بدست آورد. برای 
شبیه سازی فرایندهای هیدرولوژیکي و هیدروژئولوژی گذشته و یا آینده می توان از برخی عوامل قابل اندازه گیری در 
محیط غیر اشباع خاک استفاده کرد. بارش و رواناب بعد از نفوذ در این محیط، مواد شیمیایی و ایزوتوپی خاصی را با 
توجه به مقدار و زمان وقوع، در افق های مختلف، به جا می گذارد. شایان ذکر است که در کشور ما به علت عدم دسترسی 
ایزوتوپ ها  و  ردیاب ها  است، گرچه  نیامده  به وجود  این روش  در  تحقیق  امکان  تاکنون  آزمایشگاهی،  تکنولوژي  به 
مواردي هستند که اخیرا در عرصه هاي مختلف از جمله هیدرولوژي به کار گرفته شده اند و نسبت به روش هاي دیگر، 
براي برآورد اجزاي این چرخه داراي هزینه پائین تري نیز هستند. اندازه گیری جریان در محیط هاي اشباع و غیراشباع 

کار پرهزینه اي است و دقت روش ها نیز مناسب نمي باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
در این تحقیق با روش های ردیاب های شیمیایی و ایزوتوپی، بیالن آبی، ژئوالکتریك و مدلسازی سعی در ارزیابی 
و تعیین ارتباط فرایند های هیدرولوژی و هیدروژئولوژی در دوره های مختلف گذشته و محاسبه تغذیه در حوضه 
هشتگرد شده است. ردیاب های محیطی در بارش، آب های سطحی، زیرزمینی و منطقه غیراشباع اندازه گیری و 

تحلیل شد. در روش ردیابی تغذیه فقط از طریق بارش محاسبه می شود.
تغییرات مکانی نفوذ آب در دشت مذکور به پارامترهای فیزیکی مثل بافت خاک و نیز پتانسیل آب مرتبط است. هر 
چه به سمت بخش جنوبی و پست تر دشت حرکت شود، بافت سنگین تر، مقدار پتانسیل آب کمتر و در نهایت مقدار 
تغذیه کمتر خواهد بود. ولی تجمع آب های سطحی باعث افزایش تغذیه در بخش جنوبی دشت می شود. به منظور 
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تمایز امالح شیمیایی اتمسفر از امالح حاصل از معدنی شدن در محیط غیر اشباع و صعود آن از آب های زیرزمینی 
به باال از مقایسه نسبت ردیاب های شیمیایی در بارش، آب های سطحی، زیرزمینی و منطقه غیر اشباع استفاده شد. 
تغییرات سینوسی این ایزوتوپ ها دارای همبستگی باالیی با تغییرات سینوسی غلظت کلرایدبود. برای ترسیم پروفیل 

ردیاب کلراید و رطوبت خاک از مدل شبیه سازی Hydrus-1d استفاده شد.
 در این تحقیق به کمك مدل عددي تك بعدي و ناپیوسته Hydrus، معادله نفوذ انتقال آب در محیط غیر اشباع و 
اتالف آب توسط تبخیر و تعرق برآورد گردید. مدل با حداقل گام ساالنه و حداکثر گام 10 ساله براي دوه بازگشت 
37 ساله، اجرا شد. تغییرهاي هیدرولیکي محیط غیر اشباع خاک بر مبناي بافت خاک، برآورد و بوسیله تطبیق و 
کالیبراسیون مدل و توزیع عمق)z( و زمان)t(، اصالح شد. در این تحقیق به علت اینکه اندازه گیری فقط در یك مقطع 
زمانی فعلی انجام شده است، نمی توان قابلیت مدل را در مقاطع زمانی گذشته بررسی کرد. با توجه به اینکه مقطع 
زمانی فعلی، همان مقطع آخری مدل یا سال 37 می باشد، نتایج این مقطع زمانی با نتایج اندازه گیری، مقایسه شدند 
که دارای همبستگی معنی داری بود. در ادامه این تحقیق روش ژئوالکتریك نیز بکار گرفته شد. روش اخیر دو هدف 
عمده را دنبال می کرد. در ابتدا ارتباط بین مقاومت الکتریکی و مقادیر امالح و رطوبت با روش دوقطبی-دوقطبی 
بررسی شد، که در این راستا نتایج مناسب و معنی داری استنتاج گردید. همینطور با استفاده از گمانه های الکتریکی 
روش اشلومبرژه، ضریب قابلیت انتقال آب در ستون آبرفت دشت هشتگرد محاسبه شد که با استفاده از آن مقدار و 

مکانیسم تغذیه دشت ارزیابی و مقادیر امالح و رطوبت خاک بین پروفیل های حفر شده اعتبار سنجی شد.
   با توجه به میزان تاخیر تغذیه ساالنه، مصرف بیش از تغذیه و بیالن منفی در سال های خشك، پیشنهاد شده است با 
ایجاد حوضچه هاي تغذیه واداری تمامي سیالب هایي که بصورت هرز آب بویژه در سال هاي پرآبي وارد کویر مي شوند 
به مصرف تغذیه مصنوعي برسد. با توجه به نتایج این تحقیق، برای برآورد تغذیه، استفاده از چند نوع تکنیك متفاوت 

و امکان مقایسه توصیه می شود، زیرا هر روشی دارای محدودیت خاص خود می باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری                                                                               
عنوان:ارائه الگوی بررسی تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ها با استفاده از تکنیك هاي سامانه  اطالعات 

)RS( و داده های دورسنجي )GIS(جغرافیایي
یافته منتج از پروژه شماره: 84018-0000-05-040000-003-2        مدت اجراي پروژه: 2 سال و 8 ماه

مجری مسئول: سیداحمد حسینی                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 
  hosseini@scwmri.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از مهم ترین اهداف این تحقیق بررسی امکان ارزیابی روند تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ها با استفاده از تکنیك 
سامانه هاي اطالعات جغرافیایي )GIS( و داده های دورسنجي )RS(، و نیز شناسایی و استخراج روابط بین فرایندهای 
حاکم )رژیم جریان و خصوصیات مربوطه( در رودخانه ها است. محدودۀ موردبررسی بازه اي از بخش پایاني رودخانة 
قزل اوزن به طول تقریبي15 کیلومتر مي باشد. بازه ي موردمطالعه ازنظر ژئومورفولوژي، رودخانه اي آبرفتي با بستري 
از مواد ریزدانه  تا درشت دانه بوده و به دلیل وجود شرایط هندسي- هیدرولیکي، زمین شناسي و مواد سازندۀ بستر و 

کناره ها به صورت رودخانه اي مئاندري مي باشد.
ابتدا اطالعات مختلف  و عوامل مؤثر در فرسایش و رسوب گذاري رودخانه ،  بررسي شرایط  دراین تحقیق ضمن 
هیدرولیکی، خاکشناسي، فیزیوگرافي، توپوگرافي و زمین شناسي بازه ي موردمطالعه جمع آوري گردید و سپس توسط 
تصاویر ماهواره   هاي IRS و Landsat و نیز عکس های هوایي دوره هاي زماني مختلف، خطوط کناري و پالن رودخانه 
استخراج و در محیط GIS الیه بندی گردید.  پس از مقایسه موقعیت مکاني خطوط کناري طرفین رودخانه و تعیین 
عرض جابجایي رودخانه در مقاطع زماني مختلف، الگوي جابجایي رودخانه مطالعه گردید و مناطق بحراني تخریب 
یا رسوب گذاري شده مشخص شدند. به-موازات آن  با استفاده از اطالعاتي نظیر ظرفیت جذب رطوبت خاک، تنوع 
اتفاق  هیدرولیکی جریان های  و همچنین خصوصیات  موردمطالعه،  رودخانه ی  بافت خاک حاشیه  و  گیاهی  پوشش 

افتاده، عوامل مؤثر بر بروز فرسایش در بازه ي رودخانه ی موردمطالعه، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جریان های رودخانه ای سبب فرسایش و ترسیب مواد رسوبی در رودخانه ها می گردند و هریك از این عوامل باعث 
تغییر شکل در رودخانه مي شود. این تغییر شکل ساالنه به فعالیت های ساکنان اطراف رودخانه و تأسیسات مجاور آن 
صدماتي وارد نموده و در مسیر رودخانه نیز مشکالتی را به همراه می آورد. از این لحاظ تشخیص فرسایش پذیری و 
پهنه بندی آن در یك رودخانه از مواردی است که در عملیات مهندسی رودخانه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد 
برآورد میزان فرسایش کناره اي  نیاز ضروری بخش مطالعات و اجرایی کشور، مطرح می باشد. بطوریکه  به عنوان  و 
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در رودخانه ها، و اجراي برنامه هاي مدیریت و کنترل فرسایش، از انباشت رسوبات در پائین دست جلوگیري نموده و 
موجب افزایش عمر مفید تأسیسات آبي پایین دست و افزایش بهره وری از اراضی حاشیه رودخانه ها توسط بهره برداران 

خواهد شد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
بررسي تغییرات شکل و مشخصه هاي هندسي رودخانه نشان داد که رودخانه قزل اوزن در 9/95 کیلومتر در محدوده ي 
مورد مطالعه حالت سینوسي و پیچان رودی دارد و طبق نظریه والفرت )2001( داراي ضریب پیچشي بیشتر از 1/05 
مي باشد. دامنه تغییرات ضریب پیچشي محدوده مطالعاتي رودخانه قزل اوزن بین 1 و 1/5 در نوسان بوده، تقریباً 85 
درصد پیچان رودها در محدوده ضریب پیچشی 1/06 تا 1/5 قرارگرفته-اند، بر این اساس بازه ي موردمطالعه در هردو 
دوره ي 1347 و 1379 در گروه پیچان رودي قرار دارد، لذا تعداد پیچان رودهای رودخانه قزل اوزن از روستاي پیرچم 
تا 100 کیلومتري روستاي گیلوان از 19 پیچان-رود در سال 1347 به 15پیچان رود در سال 1379 کاهش یافته 
است. با توجه به معیار زاویه مرکزي قوس ها، بیشترین فراواني زاویه مرکزي در قزل اوزن )40 درصد( در دسته 158-
85 درجه اي قرار مي گیرد که مربوط به حالت پیچان رودی توسعه یافته است و بیشترین مقدار زاویه در سال1347 
حدود 139 درجه و در سال 1379 حدود 182 درجه مي باشد و لذا رودخانة قزل اوزن، یك رودخانه مئاندري جوان 
و پویا است. غالب ترین حالت فرسایش در حلقه هاي مئاندر به شکل توسعه یافتگی )Extension( است، و پس-ازآن 
پدیده هاي چرخش و انتقال از اهمیت بیشتري برخوردار است. متوسط شعاع حلقه هاي پیچان رودی در سال 1379 
بیشتر است و این امر ناشي از فرسایش پذیري کناره رودخانه که غالباً آبرفتي و مارني است بوده و حاکی از توسعه 
به سمت ساحل چپ متمایل  پیچان رود مي باشد. جابجایي کانال رودخانه در بستر خود عمدتاً  شعاعي حلقه هاي 
مي باشد. با مقایسه  خط مرکزي  رودخانه  در سال هاي  1347 و 1379 مالحظه  گردید که  حاالت مختلف  فرسایش 
ساحلي  و میان بري  در حلقه هاي  مئاندر وجود دارد. از عوامل هیدرولیکي  مرتبط با ناپایداري کناره ها در طول مسیر 
رودخانه، مي توان به فرسایش پنجه دیواره ها، که ناشي از سرعت زیاد در پاي این دیواره ها و ریزش آن می باشد، و 
وقوع فرسایش خندقي در باالي دیواره ها به واسطه زهکشي نامناسب زمین هاي مشرف به رودخانه نام برد.  همچنین 
تغییرات  روند  بررسی  در   ،)RS( داده های دورسنجي  و   )GIS( اطالعات جغرافیایي  تکنیك هاي سامانه هاي  کاربرد 

مورفولوژیکی رودخانه-ها مورد تائید قرار گرفت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

      

 

ماهواره Landsat - Tm محدوده موردمطالعه ـ سال 1990
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مرکز ملی تحقیقات شوری



420

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                               
عنوان: صرفه جوئي در مصرف آب باغات پسته از طریق کاهش سطح خیس شده در روش  آبیاري غرقابي

یافته منتج از پروژه شماره: 105-81-32-124            مدت اجرای پروژه: 3 سال
مجري مسئول: شکراله اسماعیلي                                               رتبه علمی: استادیار پژوهش

مجری: محمدحسن رحیمیان 
sesmaeili@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در حال حاضر، چون هزینة اولیه آبیاري سطحي بسیار کمتر از آبیاري تحت فشار است، اکثر باغات پسته با روش 
غرقابي اعم از فارو، نواري و یا کرتي آبیاري مي شوند. در این روش ها، عرض کرت هاي آبیاري بین سه تا دو برابر فاصله 
ردیف درختان تا کمتر از 1 متر متغیر مي باشد و سطح خیس شده مزرعه، بین 20 تا 100 درصد از کل سطح مزرعه 
را شامل مي شود. از طرفي دیگر، دالیلي از جمله عدم اطالع کافي آبیاران و کشاورزان با اصول صحیح مدیریت آبیاري 
مي تواند منجر به ورود آب مازاد بر نیاز گیاه به مزرعه شود و از طریق تبخیر سطحي، به هدر رود. به همین منظور، 
ضروري است که در خصوص سطح مناسب خیس شده باغات پسته در روش غرقابي )بعنوان روش غالب( توصیه هاي 
فني و موثر به باغداران انجام شده و در عرصه نیز اجرا گردند. در پژوهش سه ساله اي که در همین راستا انجام شد، 
اقدام به مقایسه روش هاي مختلف آبیاري سطحي در باغات پسته با هدف کاهش عرض آبیاري و سطح خیس شده باغ 
گردیده و توصیه هاي ترویجي الزم براي صرفه جوئي در مصرف آب انجام شده که نتایج حاصله در شرایط مشابه از نظر 

روش آبیاري درختان پسته، قابل تعمیم و توصیه است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براي بکارگیري یافته مورد نظر در عرصه، ضرورت دارد که ابتدا باغات پسته اي که بصورت عریض آبیاري مي شوند 
)کل سطح مزرعه خیس مي شود( و یا چند ردیف درخت بطور همزمان و در داخل یك کرت واحد آبیاري مي شوند، 
شناسایي شده و سپس نسبت به کاهش عرض نوارهاي آبیاري در این باغات اقدام شود. تغییر عرض نوار آبیاري باید به 
صورتي باشد که هر ردیف درخت پسته در داخل یك نوار آبیاري قرار گیرد و بصورت مستقل و با یك خروجي )رایزر( 
مجزا، آبیاري هر ردیف درخت ممکن باشد. همچنین براي تعیین عرض مناسب نوارهاي آبیاري در اطراف درختان، 
سطح سایه انداز )بین 1 تا 2 متر از طرفین هر درخت( معیار نسبي مناسبي براي این کار است. در این شرایط، حداکثر 
عرض خیس شده بین 2 تا 4 متر براي درختان پسته قابل تعیین است. اگرچه بکارگیري این روش براي درختان 
قدیمي پسته هم قابل توصیه و اجراست، اما بدلیل عدم توسعه افقي سیستم ریشه در نهال هاي پسته و درختان جوان، 
پیشنهاد این روش براي باغات جدیداالحداث از ارجحیت باالیي برخوردار بوده و مي تواند ریشه درختان را با این روش 
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آبیاري تطبیق دهد و از هدررفت و تبخیر سطحي مقادیر قابل توجه آب در آینده ممانعت نماید.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با اجراي این یافته و عدم آبیاري سطوحي از باغ که نقش مؤثري در تولید محصول ندارند، به میزان قابل توجهي 
تبخیر سطحي کاهش پیدا کرده و در نتیجه، صرفه جوئي در مصرف آب آبیاري صورت مي گیرد )50 تا 60 درصد(. 
عالوه  بر این، بدلیل افزایش عمق آبیاري در هر نوبت، آبشویي خاک افزایش یافته و به همین دلیل، شوری عصاره 
اشباع خاک کمتر خواهد شد و از نظر تنش شوري، گیاه صدمه کمتري خواهد دید. از مزایاي دیگر کاهش سطح 
خیس شده باغ، کاهش جمعیت علف هاي هرز و به تبع آن، کاهش آفات، امراض و بیماري ها و هزینه هاي کارگري 

مبارزه با آنهاست.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

الف- روش سنتي )آبياري در كرت هاي عريض(       ب-روش پيشنهادي )كاهش عرض نوارهاي آبياري(

تصاويري از مقايسه دو روش آبياري سنتي و پيشنهادي در باغات پسته
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                               
عنوان: ارزیابي مستمر سیستمهاي آبیاري تحت فشار، راهکاري براي شناسایي مشکالت سیستم

 و بهبود مدیریت بهره برداري از آن
یافته منتج از پروژه شماره: 91001 – 23 – 23 – 4            مدت اجرای پروژه: 2 سال

مجري مسئول: مهدی شیران تفتی                                  رتبه علمی: محقق
shiran52@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ارزیابي سیستم هاي اجرا شده آبیاري تحت فشار از مهمترین راهکارها در ارتقاء کیفیت بهره برداری از این سیستم ها 
مي باشد. مطالعه ارزیابي یك سیستم آبیاري از آن جهت ضروري است که براي مدیریت مشخص مي سازد که سیستم 
مورد نظر از چه بازدهي برخوردار است تا بتوان با اعمال مدیریت صحیح راندمان کاربرد واقعي سیستم را به حداکثر 

راندمان کاربرد ممکن نزدیك کرد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بهره بردار باید به صورت مستمر سیستم آبیاری تحت فشار مزرعه خود را مورد ارزیابی قرار دهد. به این صورت 
که: کل قسمتی که در یك شیفت آبیاری می شود را به چهار قسمت تقسیم کرده و در این چارک-ها مقدار فشار را 
در امتداد لوله های اصلي و نیمه اصلي و نیز در محل قطره چکان ها، توسط دستگاه فشارسنج قابل حمل، اندازه گیری 
نماید تا در صورت افت فشار محسوس، برای رفع نقص )بطور مثال تمیزکردن فیلترها و...( اقدام نماید، همچنین دبی 
خروجی قطره چکان ها در طول لوله فرعی را به روش ظرف مدرج اندازه گیری نماید تا از یکنواختی پخش آنها مطمئن 
شود و در غیر این صورت نسبت به تمیز یا تعویض قطره چکان  ها اقدام نماید. براي آگاهي از دالیل تغییرات احتمالی 
زیاد فشار در سیستم  آبیاری مي بایست گرفتگي قطره چکان ها، پارگي و یا تاشدن الترال ها به دالیل مختلف، سیستم 

کنترل مرکزی، فیلترها، عدم تنظیم مناسب فشار در ورودي مانیفلد، توسط بهره بردار مورد بررسي قرار گیرد. 
به منظور پیشگیری از مشکل گرفتگي قطره چکان ها در سیستم  آبیاري تحت فشار برخي راهکارهای قابل توصیه 

عبارتند از:
- بررسي دقیق کیفیت شیمیایي آب آبیاري در مرحله طراحي سیستم آبیاري و انتخاب نوع قطره-چکان از نظر 

حساسیت به گرفتگي بر اساس نتایج آزمایشات کیفیت آب.
- انتخاب قطره چکان هاي با حساسیت کمتر نسبت به انسداد و همچنین انتخاب قطره چکان هاي خودشوینده.

- نظارت بیشتر بر نحوه عملکرد فیلتراسیون سیستم و شستشوی منظم و مستمر فیلترها.
- تخلیه و شستشوي لوله هاي فرعي حداقل هر شش ماه یکبار.
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- نصب دستگاه هاي شستشوي خودکار بر روي سیستم در صورت وجود مقدار زیاد رس و الي در آب آبیاري.
- بازدید و کنترل کارکرد قطره چکان ها به صورت هفتگي و تعویض یا تمیز کردن آن ها در صورت گرفتگی 

همچنین، در راستاي ارزیابي سیستم، راهکارهای زیر براي بهبود عملکرد سیستم آبیاري تحت فشار پیشنهاد می گردد:
- ارزیابی و بررسی عملکرد اولیه سیستم آبیاری پس از طراحی و اجرا و قبل از تحویل از پیمانکار.

- آموزش دیدن مدیر مزرعه و آبیار از نظر روش ارزیابي کارکرد سیستم و نحوه سرویس و نگهداری آن  جهت 
بهره برداری مناسب تر از سیستم 

-  توجه به کیفیت لوازم و تجهیزات استفاده شده در سیستم آبیاري و استانداردبودن آن ها

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
نتایج حاصل از مطالعه انجام شده در سال 1391 در تعدادي از سیستم هاي آبیاري تحت فشار نشان داد که برای 

افزایش کارآیي سیستم آبیاري و همچنین افزایش بهره وری از آب می توان:
و  آن  کارکرد  نحوه  در خصوص  فشار  تحت  آبیاري  سیستم هاي  بهره برداران  بیشتر  نمودن  آشنا  و  آموزش  با   -

چگونگي برخورد با مشکالت ایجاد شده مي توان راندمان سیستم را افزایش داد.
- با آگاه نمودن بهره برداران از عواقب ایجاد تغییرات غیر اصولي در سیستم آبیاری مزرعه بدون داشتن اطالعات 
کافي و یا تغییر سطح زیر کشت بدون در نظر گرفتن میزان آب موجود و شرایط سیستم آبیاري خود مانع کاهش 

بازدهي سیستم شد.
- توزیع فشار در مانیفلدها و الترال ها در سیستم هاي آبیاري تحت فشار، کارکرد و یکنواختي پخش در سیستم 
تنظیم  عدم  مختلف،  دالیل  به  الترال ها  تاشدن  یا  و  پارگي  قطره چکان ها،  گرفتگي  بررسی  با  محسوسي  طور  به  را 
مناسب فشار در ورودي مانیفلد توسط بهره بردار، خرابی فشارسنج های قبل و بعد از فیلترها، جویده شدن لوله توسط 

جوندگان،گرفتگي الترال و یا مانیفلد به دالیل مختلف را کنترل کرد و  کارآیی سیستم را افزایش داد.
- میزان شاخص یکنواختی پخش در سیستم ها، مقدار پراکندگی دبي قطره چکان ها نسبت به متوسط دبي آنها را 

با شستشوی قطره چکان  و یا تعویض آن، توزیع مناسب فشار آب در سیستم به حداکثر رساند.
- برای جلوگیری از گرفتگي یا انسداد قطره چکان ها و در نتیجه کاهش دبي خروجی، غیر یکنواختي پخش آب 
که منجر صدمه به گیاه و کاهش عملکرد گیاه می گردد، کیفیت شیمیایی آب آبیاری، کیفیت فیلترهاي توري و شني 

و انتخاب نوع قطره چکان از نظر حساسیت به گرفتگي را از ابتدا مورد بررسی دقیق قرار داد.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

                          روش اندازه گيری فشار در لوله ها                     روش اندازه گيری دبی خروجی قطره چكانها
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                               
عنوان:بهبود خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک های سدیمی از طریق کاربرد گچ معدنی
یافته منتج از پروژه شماره: 86005-23-23-2            مدت اجراي پروژه: 5 سال

مجری مسئول: فاطمه رسولی
مجری:  یوسف هاشمی نژاد 

fatemeh.rasouli@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
به دلیل تخریب خاکدانه ها و ساختمان خاک در خاک های سدیمی و یا خاک هایی که با آب های سدیمی آبیاری 
می شوند، سرعت نفوذ آب در خاک کاهش می یابد. همچنین تداوم وضعیت ماندابی در طوالنی مدت موجب عدم تهویه 
مناسب محیط ریشه و نهایتاً کاهش عملکرد گیاه می شود. مدیریت بهره برداري از آب و خاک هاي سدیمي نقشی 
تعیین کننده در افزایش تولید محصوالت کشاورزي ایفا مي کند. اساس اصالح خاکهاي سدیمي جایگزین نمودن یون 
کلسیم به جاي سدیم در مواضع جذبی کمپلکس هاي تبادلي، شستشوی امالح اضافی، کاهشpH و خنثي نمودن 
کربنات و بي کربنات سدیم در محلول خاک است. گچ معدنی ارزان ترین و دردسترس ترین ماده اصالح کننده برای 

جایگزینی کلسیم به جای سدیم تبادلی است.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از آب  اثر استفاده  از منابع آب و خاک در صورتی که خطر کاهش نفوذپذیری خاک در  از نمونه برداری  1. پس 
 SAR و EC مشخص شد استفاده از ترکیبات اصالح کننده خاک ضروری است. خطر کاهش نفوذپذیری خاک با توجه به

آب آبیاری تعیین می شود. در شرایطی که SAR آب آبیاری بیشتر از 13 و شوری آن کم باشد، این خطر وجود دارد.
2. در صورتی که کاهش نفوذذیری خاک مربوط به سدیم باالی خاک بود و منبع آب آبیاری هم شور نبود، استفاده 

از ترکیبات اصالح کننده مانند گچ ضروری است.
3. بطورکلی توصیه می شود برای اصالح خاک سدیمی از گچ دانه درشت با ابعاد کمتر از 20 میلیمتر و به میزان 50 
درصد نیاز گچی استفاده شود. برای محاسبه نیاز گچی برای اصالح 30 سانتی متر فوقانی خاک از نمودار زیر استفاده 
می شود. به این منظور ابتدا نسبت جذب سدیم )SAR( آب آبیاری از محور افقی انتخاب و خطی عمودی به منحنی 
درصد خلوص گچ وصل می شود. از محل تالقی خطی به صورت افقی به محور عمودی وصل می شود تا میزان نیاز گچی 

بر حسب تن در هکتار محاسبه گردد. 
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محاسبه نیاز گچی برای اصالح 30 سانتی متر فوقانی خاک

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
از مهمترین این نتایج و مزیت ها می توان به بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، کاهش تجمع شوری در سطح 

خاک، بهبود سرعت نفوذ آب در خاک و تهویه آن و افزایش عملکرد و کارایی مصرف آب اشاره نمود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

واكنش گندم به افزودن گچ به خاك در يك خاك سديمی



426

نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                               
عنوان: تعیین نیاز کود نیتروژنی مزارع گندم با استفاده از کارت رنگ برگ

یافته منتج از پروژه شماره: 88001-23-23-4               مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: یوسف هاشمی نژاد                               رتبه علمي: استادیار پژوهش 

hasheminejhad@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
فواصل  و  مساوی  مقادیر  با  تقسیط هایی  در  و  عملکرد  پتانسیل  مبنای  بر  نیتروژنی  کود  توصیه  مرسوم  به طور 
کمابیش مساوی صورت می گیرد. در عمده موارد هم به دلیل محدودیت زمان و هزینه، امکان انجام آزمایش خاک، 
قبل از مصرف کود سرک وجود ندارد. در نتیجه ضروری است، روشی به کشاورزان معرفی شود که به سرعت و با دقت 
قابل قبول زمان مصرف کود سرک و میزان کود سرک مورد نیاز را تعیین نمایند. به این منظور آزمایش تحقیقاتی 
برای واسنجی روش کارت رنگ برگ جهت تعیین نیاز کود نیتروژنی مزارع گندم در شرایط شور انجام شد که نتایج 

امیدبخشی از آن حاصل گردید.
روش کارت رنگ برگ به صورت بصری و به سادگی توسط کشاورز قابل استفاده بوده و نیاز به تجهیزات و آموزش 
تخصصی ندارد. در نتیجه به نظر می رسد که ترویج آن در بین کشاورزان بتواند نقش مهمی در مصرف بهینه کودهای 

نیتروژنی مورد نیاز غالت داشته باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر مبنای نتایج این تحقیق دو ساله می توان میزان مصرف کود اوره به روش پخش سطحی را در این مورد تا حد 
200 کیلوگرم در هکتار کاهش داد، به نحوی که کاهش عملکردی مشاهده نشود. در عوض تعداد تقسیط بایستی از 
3 بار مرسوم به 4 بار افزایش یافته و در هر بار مصرف کود به جای 100 کیلوگرم در هکتار اوره، که مرسوم است، از 
50 کیلوگرم در هکتار کود اوره استفاده شود. به این ترتیب ضمن صرفه جویی 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره، به 
دلیل همزمانی مصرف کود با نیاز واقعی گیاه از تلفات آبشویی آن نیز به مقدار زیادی جلوگیری خواهد شد. برای این 

منظور رعایت موارد ذیل توصیه می گردد.
1. از مصرف کود نیتروژنی قبل از کاشت اجتناب شود.

2. از 20 روز بعد از کاشت و در فواصل 20 روزه با مراجعه به مزرعه 10 برگ توسعه یافته در هر کرت انتخاب و 
با مقایسه رنگ برگ ها با قطعات رنگی کارت )شکل 1( عدد مربوطه قرائت شود. در صورتی که متوسط اعداد کمتر 

از 5 باشد، میزان کود اوره مورد نیاز 50 کیلوگرم در هکتار می باشد.
3. قرائت ها تا مرحله 50 درصد گلدهی با فواصل 20 روزه ادامه یابد.
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4. از انتخاب برگهای آفت زده و یا بسیار جوان اجتناب شود.
5. میزان کود مورد نیاز در سطح کرت بایستی با توجه به ابعاد کرت از کیلوگرم در هکتار به کیلوگرم در کرت 

تبدیل واحد شود.
6. قرائت ها حدود 2 روز قبل از آبیاری و کوددهی روز قبل از آن انجام شود. در فصل زمستان از بارندگی های 

زمستانه نیز می توان استفاده کرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
کاهش مصرف کود نیتروژنی به میزان 30 درصد  -

افزایش کارایی مصرف کودهای نیتروژنی  -

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1- نحوه قرائت شاخص رنگ برگ با استفاده از كارت رنگ برگ

شكل 2- تفاوت بين تيمارهای مختلف در اثر كوددهی در سطوح مختلف شاخص رنگ برگ
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                               
عنوان: عدم کارایی پلیمر سوپرجاذب در شرایط شور                                                  

یافته منتج از پروژه شماره: 90018-23-23-4                     مدت اجرای پروژه: یك سال 
مجري مسئول: محمد جواد روستا                                       رتبه علمی: دانشیار پژوهش

mjrousta@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
تنش خشکي یکي از مهمترین مشکالت تولید گیاهان زراعي در مناطق خشك و نیمه خشك جهان نظیر ایران 
مي باشد. برخي مواد مانند بقایاي گیاهي، کود دامي، کود کمپوست و  پلیمرهاي سوپرجاذب مي توانند مقادیر متفاوتي 
آب در خود ذخیره نموده و قابلیت نگهداري و ذخیره سازي آب در خاک  را افزایش دهند. آب ذخیره شده در این 
مواد در مواقع کم آبي در خاک آزاد شده و مورد استفاده ریشه گیاه قرار مي گیرد. پلیمرهای سوپر جاذب، از نظر 
بار الکتریکی دارای انواع آنیونی، کاتیونی و خنثی بوده که نوع آنیونی آن در کشاورزی حائز اهمیت است، زیرا به 
دلیل دارابودن قابلیت باالی ظرفیت تبادل کاتیونی قادرند عالوه بر جذب مقادیر زیاد آب، کاتیون های مؤثر و مفید 
رشد گیاه را درخود جذب نموده و در موقع لزوم در اختیار گیاه قرار دهند. سوالی که در مورد استفاده از پلیمرهای 
سوپرجاذب وجود دارد این است که آیا اثرات مثبت کاربرد این مواد در همه شرایط آب و خاک یکسان است و عواملی 
مانند شوری آب یا خاک تاثیری بر کارایی آنها ندارد و آیا در شرایط شور مقدار شوری آبی که پلیمر جذب می کند 

نسبت به محیط اطراف کمتر است یا بیشتر؟

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شرایط شوری آب یا خاک، وجود کاتیون هاي یك ظرفیتي و دو ظرفیتي موجود درآب آبیاري یا خاک باعث 
تخریب ساختار پلیمر شده و میزان جذب آب توسط پلیمر را به شدت کاهش مي دهد و آب جذب شده توسط 
پلیمر نیز حاوی نمك های موجود در آب یا خاک می باشد. بنابراین، کاربرد پلیمرهای آنیونی در این شرایط توصیه 

نمي گردد. 3. قرائت ها تا مرحله 50 درصد گلدهی با فواصل 20 روزه ادامه یابد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
صرفه جویی در هزینه تولید به دلیل عدم خرید و کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب از نوع آنیونی در شرایط شوری 

آب و خاک به علت عدم کارایی مصرف این مواد در شرایط شور.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تأثير سطوح مختلف شوری )0-15 دسی ريمنس بر متر( آب آبياری بر
 درصد رطوبت وزنی در شش مرحله اندازه گيري
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                               
عنوان: ارقام گندم مناسب کاشت در شرایط شور استان یزد و فارس

یافته منتج از پروژه شماره: 87003-23-23-04             مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: غالمحسن رنجبر                              رتبه علمي: استادیار پژوهش

مجری: علی کیانی پویا
ranjbar71@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
شوری به عنوان یك عامل محیطی تولید محصوالت زراعی را بطور جدی تحت تاثیر قرار می دهد. تخمین زده 
شده است که صدمه ناشی از تنش شوری به زراعت آبی دنیا 25 تا 50 درصد باشد. با این حال ثابت شده است که 
با اعمال مدیریت های ویژه می توان تولید گیاهان زراعی را در شرایط شور بهبود داد. بطور کلی راهکارهای مختلفی 
مانند اصالح خاک های شور، ایجاد سیستم های زهکشی مناسب، آبشویی و انتخاب رقم مناسب شرایط شور به منظور 
بهبود عملکرد گیاهان زراعی وجود دارد. به نظر می رسد در کوتاه مدت مقایسه ارقام تجاری موجود و انتخاب ارقام 
مناسب شرایط شور گیاهان زراعی استراتژیکی مانند گندم در شرایط شور از ضروری ترین اقدامات به حساب آید. 

این روش عالوه بر کارآمدبودن در مقایسه با دیگر راهکارها کم هزینه تر خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
رقم سیستان با متوسط عملکرد 5/5 تن در هکتار و ارقام بم و نیشابور با متوسط 5/2 تن در هکتار بیشترین تولید 
را در شرایط شور استان یزد با شوری متوسط خاک 8 دسی زیمنس بر متر داشت. توصیه می گردد به منظور حصول 
حداکثر عملکرد، این ارقام در نیمه دوم آبان ماه با تراکم 500 دانه در متر مربع )بطور متوسط بسته به وزن هزار دانه 
بین 180 تا 200 کیلوگرم بذر در هکتار( کشت گردد. مناسبترین رقم گندم برای کاشت در شرایط شور استان فارس 

نیز رقم مرودشت بود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
انتخاب »ارقام مناسب شرایط شور« که به شرایط اکولوژیکی منطقه سازگاری داشته و در مقایسه با ارقام تجاری 
افزایش 15-20 درصدی  با  باشند، می تواند  برخوردار  بیشتری  )عملکرد مطلق(  عملکرد  پتانسیل  از  منطقه،  دیگر 

عملکرد در شرایط شور، نقش قابل توجهی در افزایش تولید گندم در منطقه داشته باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مقايسه ارقام تجاری گندم در استان های فارس و يزد به منظور انتخاب رقم مناسب شرايط شور
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: مرکز ملی تحقیقات شوری                                                                               
عنوان: مناسب ترین تاریخ کاشت گندم در اراضی شور مناطق معتدل استان فارس 

یافته منتج از پروژه شماره: 86001-0000-00-80000-049-4      مدت اجراي پروژه: 4 سال 
مجری مسئول: علی کیانی پویا                                                  رتبه علمی : محقق

مجری: غالمحسن رنجبر         
ali.kiani@farsagres.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پتانسیل باالي تبخیر و تعرق در مناطق معتدل استان فارس در طول تابستان و قبل از کشت گیاهان پاییزه، 
باعث حرکت رو به باالي آب و در نتیجه تجمع نمك در الیه هاي باالیي خاک می گردد. این پدیده باعث می گردد که 
کشت گندم در زمان حداکثر تجمع نمك در بستر بذر انجام شده و درصد بوته استقرار یافته در واحد سطح به شدت 
کاهش یابد. نگاهي به وضعیت بارندگي در مناطق معتدل استان فارس نشان مي دهد که میزان بارندگي ها معموال در 
آذرماه در مقایسه با آبان که بطور مرسوم کشت گندم انجام می-گیرد، بسیار بیشتر می باشد. به نظر می رشد تغییر 
در تاریخ کاشت و تنظیم آن با بارش های پاییزه می تواند نقش قابل توجهی در آبشویی نمك های تجمع یافته در الیه 

سطحی خاک و در نتیجه افزایش تراکم بوته در واحد سطح در این مناطق داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور بهبود درصد سبز گندم در شرایط شور مناطق معتدل استان فارس موارد ذیل توصیه می گردد:

- تاریخ کاشت با تاخیر 15 روزه نسبت به تاریخ کاشت مرسوم در شرایط متعارف از محدوده 20 آبان ماه به هفته 
اول آذرماه تغییر یابد. با توجه به اینکه در اوایل آذرماه بر اساس آمار بلندمدت هواشناسی احتمال ریزش باران های موثر 
بیشتر می باشد، این امر می تواند منجر به آبشویی نمك تجمع یافته در بستر بذر شده و درصد سبز بوته را افزایش دهد.

- توصیه می گردد انتخاب رقم مناسب بر اساس تاریخ کاشت انجام گیرد. اگر کاشت در اوایل آذرماه انجام می گیرد، 
از ارقام زودرسی مانند چمران و شیرودی استفاده گردد. در صورتیکه کشت در آبانماه مدنظر است، کاشت ارقام دیررسی 

مانند مرودشت نسبت به ارقام زودرس کارآمدتر می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
انتخاب تاریخ کاشت مناسب و همزمانی آن با احتمال وقوع بارندگی های پاییزه، ضمن بهبود تراکم بوته در واحد 
سطح، می تواند ضمن صرفه جویی در مصرف آب، به افزایش بهره وری آب در استان بیانجامد. همچنین انتخاب »ارقام 
گندم مناسب شرایط شور« با توجه به زمان کاشت می تواند با افزایش حداقل ده درصدی عملکرد، نقش قابل توجهی 

در افزایش تولید در منطقه داشته باشد.
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 عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

ارزيابی وضعيت مرفولوژيك و فنولوژيك ارقام گندم در منطقه كربال استان فارس
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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 و تولید بچه ماهیان نورس تیالپیاي پرورشي در شرایط آب لب شور
یافته منتج از پروژه شماره: 88016-8703-12-12-2                 مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول: نسرین مشائی                                                   رتبه علمي: استادیارپژوهش 
Nassrinmashaii@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از محدودیت های مهم برای تولیدکنندگان تیالپیا کمبود قابل توجه تخم ماهی درمقایسه با مقدار تقاضای 
تولیدمثلی  تیالپیا، شناخت شاخص های  تکثیر  کارگاه  بازدهی مطلوب  به  برای دستیابی  است.  پرورش دهندگان 
ضروری است. شناخت عوامل مؤثر بر تولیدمثل و نرماتیوهای تکثیر ماهیان تیالپیا می تواند به افزایش کارایی و 
سودآوری آنها درشرایط پرورش کمك کند. بهینه سازی مدیریت کارگاه های تکثیر تیالپیا برای پایداری تولید تخم و 

افزایش برون ده تولید ضرورت دارد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در پژوهش صورت گرفته هماوری مطلق و نسبی، فواصل باروری و محدوده اندازه طولی و وزنی مطلوب مولدین 

از نظر هماوری مناسب و کیفیت مطلوب تخم، مشخص شده است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
تعیین استراتژی تکثیر در مراحل ذخیره سازی مولدین، تخم کشی و انکوباسیون، برنامه ریزی تکثیر مولدین و 
تولید بچه ماهی باتوجه به هدف کارگاه تکثیر برای دستیابی به تعداد بچه ماهی مورد نظر در بازه زمانی مشخص از 
مزایای کاربرد دستاوردهای این بررسی است. ذخیره سازی و تکثیر مولدین براساس یافته های بدست آمده موجب 

افزایش کارایی تکثیر خواهد شد.

عکس /عکس های شاخص از یافته: 

                                   تصويری از ميزان تخم ريزی تيالپيا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان:تولید ماهی تیالپیا ).Oreochromis Sp( در آب لب شور

یافته منتج از پروژه شماره:  87053- 12-12-2              مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حبیب سرسنگي علي آباد                        رتبه علمي:محقق 

h.sarsangi@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تیالپیا یکي از آبزیان تجاري با ارزش است که توسعه پرورش آن با توجه به ویژگیهاي بیولوژیك منحصر به فرد از 
جمله تحمل شوري باال، دماي زیاد آب، اکسیژن کم محلول در آب و غلظت آمونیاک زیاد،  سهولت تکثیر و همچنین 
هزینه پایین تولید، از رشد روز افزوني در سطح جهان برخوردار است. تیالپیا پس از کپور دومین گونه اي است که به 
طور گسترده در آبهاي شیرین پرورش داده مي شود. این ماهي از بازار مصرف بسیار خوبي در کشورهاي صنعتي بویژه 
امریکا و ژاپن بهره مند بوده و بسیاري از کشورها از جمله کشورهاي آسیایي پرورش آن را با هدف عمده صادرات انجام 
مي دهند. لذا مي توان با ارائه الگوها و روش-های مناسب پرورش، تولید و پرورش کنترل شده تیالپیا را گسترش داد 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تیالپیا توانایي سازگاري با آب لب شور )تا 15 گرم بر لیتر( را دارد و در صورت افزایش تدریجي شوري به راحتي 
مي توان هیبرید قرمز و تیالپیاي نیل را در این شرایط پرورش داد. دماي پایین تر از 10 درجه سلسیوس عامل تلفات 
کلي این ماهي است و دماي مناسب پرورش آن 28 تا 30 درجه سلسیوس مي باشد. در تانك فایبر گالس با توجه 
به میزان آب ورودی و دسترسي به سیستم هوادهي میتوان تیالپیا را در تراکم50 تا 100 قطعه در متر مکعب  به 

راحتي پرورش داد. 
در استخر خاکي با استفاده از کود دهي )آلي و شیمیایي( و تولید غذاي زنده تولید ارزان تري نسبت به تانك 
اندازه گیري گردد که این امر به کمك وسیله اي  باید  رقم خواهد خورد و در این راستاعمق شفافیت آب روزانه 
بسیار ساده به نام سشي دیسك امکان پذیر میباشد. در شرایط مناسب شکوفایی پالنکوني عمق سشي باید20 تا30 

سانتیمتر باشد.
-تغذیه ماهیان باید بصورت هر روزه )مگر در روزهایي که شرایط کم اکسیژني حاکم است( یا حداقل 6 روز در 
هفته، 2 تا 4 نوبت در روز در ساعات مشخص و در جاي معین از استخرهاي کوچك )مثال در ناحیه خروجی( و در 

استخرهاي بزرگ در طول دیواره ها صورت گیرد.
براي اطالع از روند رشد ماهیان و محاسبه میزان غذاي روزانه مورد نیاز، بایستي هر 2 تا 3 هفته یکبار با استفاده 
از تور پرتابي یا پره کشي بخشي از استخر 30 تا 50 قطعه ماهي به روش کلي یا انفرادي توزین و میانگین وزني 

محاسبه گردد. 
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نیاز آبي بسیار کمي نسبت به سایر ماهیان  با توجه به بحران آب موجود در کشور، تیالپیا گونه اي است که 
پرورشي داشته و مي تواند در منابع آب لب شور و شور زیرسطحي که براي هیچ مورد دیگري مثل کشاورزي، شرب و 
صنعت قابلیت استفاده ندارند پرورش یافته، منشأ توسعه این مناطق باشد. هم اکنون میزان تولید ماهیان گرم آبي در 
کشور حدود 5-3 تن در هکتار مي باشد. درحالیکه با مصرف آب کمتر مي توان تا 20 تن در هکتار محصول تیالپیا 
برداشت نمود. منابع ملي طبیعي مانند آب و انرژي نیز بواسطه ویژگي هاي خاص تیالپیا در زمینه آبزي پروري مورد 
استفاده بهینه قرار خواهند گرفت. بعالوه باتوجه به محدودیت  آب شیرین، مي توان برخي از فعالیت هاي شیالتي 

وابسته به آب شیرین را به سمت بهره برداري از آب هاي شور متمایل کرد.

عکس /عکس های شاخص از یافته: 

تصاويری از مراحل پژوهش
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنـوان: سـطوح مناسـب انـرژی و پروتئیـن جیـره بـرای میگـوی پاسـفید غربـی )Litopenaeus vannamei( در 

بـازاری مرحله 
یافته منتج از پروژه شماره: 89020-12-74-4                مدت اجراي پروژه: یك سال 7 ماه 

مجري مسئول: اسمعیل پقه                                         رتبه علمي: محقق
esmaeilpaghe@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میگوی پاسفید غربی )Litopenaeus vannamei( از گونه های باارزش میگوهای پرورشی است که در حال حاضر 
گونه اصلی پرورشی در سرتاسر دنیاست و از سال 1383 وارد کشور شده و در سال های بعد از آن به صنعت پرورش 
میگوی کشور معرفی شد. در پرورش میگو بخش زیادی از هزینه های تولید مربوط به غذای آن است که بخش اعظمی 
از هزینه تولید غذا نیز مربوط به پروتئین جیره است. لذا الزم است که فرمول جیره مناسب غذایی از نظر میزان 
پروتئین که بتواند انرژی مورد نیاز این میگو را نیز فراهم کند تهیه کرد که بتوان آنرا با استفاده از منابع داخلی تولید 
کرد، در این راستا قباًل حداکثر میزان قابل جایگزینی پروتئین گیاهی سویا بجای پودر ماهی در جیره این گونه بدست 
آمده بود که الزم بود که با توجه به یافته های آن میزان سطح مناسب پروتئین و انرژی جیره در آن مشخص شود. 
در این مطالعه سه سطح پروتئین 34، 37 و 40 درصد و سه سطح انرژی 262، 312 و 362 کیلوکالری در 100 گرم 
بر روی شاخص های رشد، بازماندگی، تغذیه ای و ترکیب بیوشیمیایی الشه میگوهای با وزن اولیه حدود 9/16 گرم در 

مطالعه تغذیه ای 56 روزه مورد بررسی قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
می توان برای پرورش این گونه میگو در مرحله بازاری از جیره ای با سطح پروتئین 34 درصد و انرژی جیره 262 
کیلوکالری در 100 گرم جیره استفاده کرد و با توجه به مطالعات قبلی انجام شده روی این گونه می توان حدود تا 
حدود 80 درصد پودر ماهی را نیز با پروتئین سویا جایگزین کرد. قطعاً ساخت جیره ای با میزان پروتئین و انرژی 
کمتر )به خصوص با استفاده از منابع پروتئین گیاهی( می تواند در هزینه های تولید غذای میگو در نتیجه قیمت 

فروش آن کاهش ایجاد بکند که می تواند کاهش در هزینه های تولید میگو شود. 
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جدول-1: فرمول مناسبترين جيره طبق نتايج اين مطالعه: 

جیره 1 )درصد(اجزاء ترکیبيردیف
34پروتئین درصد

)100g/kcal( 262انرژي
8/40ژالتین1
1/00پودر کیلکا2
27/60آرد سویا3
12/20سبوس گندم4
0/00روغن آفتابگردان5
1/50پیش مخلوط ویتامین6
1/50پیش مخلوط مواد معدني7
16/95سبوس برنج8
10/00کازئین9
9/00زئولیت10
11)CMC( 4/00بایندر
7/15پرکننده )کاه(12
0/15لستین13
0/15آرد اسکوئید14
0/15آرد میگو15
0/25نگهدارنده16
100جمع17

- بدیهی است که این غذا باید در کارخانه ساخته شود ولی در صورتی که پرورش دهنده تصمیم به ساخت آن 
در مزرعه داشته باشد می تواند با خرید دستگاه های مورد نیاز اقدام به ساخت آن نماید.

- در فرمول مورد مطالعه اجزاء نسبتاً گران قیمتی به کار رفته است که بدیهی است برای ساخت این غذا در سطح 
زیاد مقرون به صرفه نخواهد بود و الزم است آن اجزاء گران قیمت با اجزای ارزان قیمت تری جایگزین شود، ولی با 
توجه به نتایج این مطالعه سطح پروتئین و سطح انرژی جیره نهایی باید در 34 درصد و 262 کیلوکالری در 100 

گرم غذا حفظ شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکار گیری یافته در عرصه:
نتایج این مطالعه نشان داد که سطوح پروتئین و انرژی مورد مطالعه در این پژوهش به صورت متقابل بر   -
شاخصهای رشد مؤثر بود هر چند سطوح پروتئین جیره علی رغم اینکه در تمام شاخصهای رشد، بازماندگی و تغذیه 
ای در سطح 34 درصد بهترین وضعیت را داشت ولی با سطوح دیگر پروتئین جیره از نظر این شاخصها اختالف معنی 
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دار نداشت. سطح انرژی 362 کیلوکالری در 100 گرم کمترین میزان از نظر شاخصهای رشد را داشت که با سطوح 
دیگر اختالف معنی دار داشت. بهترین وضعیت از نظر شاخصهای رشد و تغذیه ای در سطح انرژی 262 کیلوکالری در 
100 گرم )پایین ترین سطح انرژی( بدست آمد و از نظر شاخص بازماندگی بین سطوح مختلف انرژی اختالف معنی 
دار مشاهده نشد. از نظر شاخصهای ترکیب بیوشیمیایی الشه )به ویژه درصد محتوای پروتئین و چربی الشه( اختالف 
معنی داری بین تیمارهای مختلف سطوح پروتئین و انرژی جیره مشاهده نشد. با توجه به جمیع نتایج بدست آمده 
می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که مناسبترین سطح پروتئین و انرژی جیره جهت ساخت جیره برای این گونه به 

ترتیب 34 درصد و 262 کیلوکالری بر 100 گرم جیره می باشد.
با گسترش  از طرفی  می شود.  تولید صرفه جویی  هزینه های  در  ماهی  پودر  به جای  سویا  پودر  جایگزینی  با   -
آبزی پروری تامین پودر ماهی برای ساخت جیره های غذایی آن ها به معضلی در این صنعت تبدیل شده است که 

می توان با جایگزین کردن پودر ماهی با پودر سویا مقداری از این معضل را کاست.
- ساخت غذا با درصد پروتئین و سطح انرژی پایین تر موجب کاهش در هزینه های تولید غذای این میگو خواهد 
شد و در نتیجه از هزینه های تولید کاسته، پرورش این گونه از بهره وری بیشتری برای پرورش دهنده خواهد داشت. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
 
 

نمودار رشد ميگوی سفيد در طی دوره پرورش
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان: نرسازي الروهاي تیالپیاي نیل

یافته منتج از پروژه شماره: 88015-8703-12-12-12    مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجري مسئول: احمد بیطرف                                       رتبه علمي:  مربي پژوهش

a.bitaraf@areo.ir   :آدرس الکترونیکي مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
قدرت تکثیر زیاد و هماوري شدید گونه تیالپیا به همراه بلوغ زودرس در وزن پایین از جنبه هاي منفي پرورش 
این گونه بصورت جمعیت هاي دوجنسي است. امروزه براي حل این مشکل، از جمعیت هاي تك جنس  نر )بخاطر 
رشد بیشتر( در سیستم هاي پرورشي استفاده مي شود از این رو در این پژوهش روش هاي گوناگون هورموني و 

شیمیایي براي نرسازي با استفاده از لتروزل و دو هورمون آندروژنیك MT و MDHT انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از هورمون MT  بصورت خوراکي براي تولید جمعیت هاي صددرصد نر و یا بسیار نزدیك به آن به منظور 

معرفي به مزارع براي پرورش و یا بنا به مالحظات زیست محیطي قابل توصیه است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکار گیری یافته در عرصه:
با توجه  به نتایج کسب شده با تولید انبوه بچه ماهي تك جنس نر و ارایه آن به آبزي پروران امکان افزایش تولید 
ماهي در سیستم هاي گوناگون پرورشي مانند استخرهاي خاکي و بتني با تراکم باال وجود دارد که موجب افزایش 

تولید، یکنواختي سایز ماهیان پرورشي، کوتاه شدن دوره پرورش و افزایش سودآوري مي شود.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

              طناب هاي گنادي بچه ماهي نرسازي شده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان: مشخصات فنی جیره ماهی تیالپیای پرورشی

یافته منتج از پروژه شماره: 88014-8703-12-12-12             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد محمدی                                               رتبه علمي: محقق

mohammaditabasy@ifro.ir:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با ورود بچه ماهیان و مولدین ماهیان تیالپیای Red tilapia و Black tilapia به کشور لزوم دستیابی به 
بیوتکنیك تکثیر و پرورش این گونه ها در شرایط ایران بر کسی پوشیده نمی باشد و با توجه به صرف 60 درصد از 
هزینه های پرورش در زمینه غذا و تغذیه ماهی اولویت پروژه های تغذیه ای محرض می باشد که در این میان دستیابی 
به سطح بهینه پروتیین، چربی و البته انرژی در غذای ماهیان جهت دستیابی به مناسب ترین جیره غذایی برای آنان 
و انجام دیگر پروژه های تحقیقاتی در زمینه تغذیه مانند باالنس اسیدهای چرب و یا سطوح هیدروکربن و پروژه های 

جایگزینی مواد غذایی در جیره و غیره  گام نخست می باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با استفاده از مشخصات فنی بدست آمده در پروژه مذکور )شماره 88014-8703-12-12-12( از جمله سطوح 
مناسب  توانند خوراک  پرورش دهندگان می  و  آبزیان  تولید خوراک  کارخانجات  انرژی  و  پروتئین، چربی  مناسب 

پرورش ماهی تیالپیا را بسازند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکار گیری یافته در عرصه:
سود اقتصادی بیشتر به سبب تناسب خوراک با ماهی که نتیجه آن ضریب تبدیل بهتر غذایی، سرعت رشد مناسب 

و آلودگی کمتر محیط پرورش می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                                     جيره غذايی ماهی تيالپيا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان:پرورش ماهي قزل آالي رنگین کمان در طراحي جدیدي از استخرهاي بیضي شکل با جریان دوراني

یافته منتج از پروژه شماره:890061-12-12-2                   مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حبیب اله گندمکار                                        رتبه علمی  : محقق                                

Gandomkar.habib@gmail.com : آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به  توجه  با  پذیرد.  مي  گوناگوني صورت  هاي  شیوه  به  معموالً  کمان،  رنگین  آالي  قزل  ماهي  متراکم  پرورش 
قرارگیري ایران در منطقه خشك و نیمه خشك جغرافیایي و نیز محدودیت منابع آبي و پرورش ماهی در سیستم 
های مدار بسته و یا مشابه )استخرهاي شیب دار با جریان دوراني و تیغه مخصوص( در اولویت برنامه های سازمان 
شیالت ایران است. ساخت و استفاده از استخرهای شیب دار با جریان دورانی در پرورش ماهی باعث  صرفه جویی در 
میزان آب مصرفي، بهره گیری مناسب تر از میزان آب موجود در مزارع پرورش ماهی قزل آال، سهولت در تمیز کردن 
و مدیریت بهداشتی استخرها شده و با نگاهی علمی تر، فرآیند تولید ماهی در سیستم های جدید از جمله استخرهای 

شیب دار  با جریان دورانی،  با مسائل زیست محیطی سازگار می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس یافته های حاصل از تحقیق روش توصیه شده در طراحی و ساخت حوضچه های پرورش ماهی با این 

الگو )استخرهای شیب دار با جریان دورانی و دارای تیغه مخصوص( بدین شرح است: 
طراحی و  ساخت استخرهای شیب دار با جریان دورانی و دارای  تیغه مخصوص  جهت چرخش هرچه بهتر 
آب )شکل 1( - نصب دریچه ها وتوری های ورودی وخروجی وشاندورها –  ضدعفونی – آبگیری – ماهی دار کردن 

استخرهای ساخته شده بر اساس الگو –کنترل دبی آب ورودی و خروجی حوضچه ها – غذا دهی ماهیان
- انجام عملیات بیومتری)اندازه گیری طول و وزن ماهیان( و محاسبه ضریب تبدیل غذایی)FCR( هردوهفته 

یکباراستخرهای ساخته شده )بر اساس الگو(  در طول دوره پرورش. 

شكل )1(:  شماتيك  استخرهای شيب دار با جريان دورانی
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نتایج و مزایاي حاصل از بکار گیری یافته در عرصه:
-  بهره گیری بهینه و مطلوب ازآب به منظورصرفه جویی حدود 35 درصد  در میزان مصرف آب

-  افزایش تولید در واحد سطح و بهبود رشد و نمو و بازماندگی تا 90 درصد
- بهره گیری مطلوب از شیب مناسب کف استخرها با توجه به شکل استخرها )سرعت بیشترجریان آب درقسمت 

هایي از استخرکه مواد دفعي تجمع پیدامي کنند( به منظورکمك به خروج سریعتر فضوالت 
 - سهولت در تمیز کردن استخر  

 - کاهش سرعت آب درمناطقي که معموال ماهي  ها تجمع پیدا مي نمایند
 - صرفه جویي در میزان انرژي مصرفي توسط ماهي )با توجه به شکل تقریبا بیضوی استخرها( 

)FCR( کاهش ظریب تبدیل غذایی -
-  بهبود وضعیت فاکتورهاي کیفي آب )ازجمله اکسیژن محلول و pH( دراستخرهاي شیب دار با جریان دورانی 

)نزدیك تر به شرایط ایده آل پرورش ماهي قزل آال(

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

                                     

مراحل ساخت استخرهای بيضی شكل با ديواره شيبدار

                     بهره برداری و ماهی دار كردن استخرها                                      بيومتری ماهيان پرورشی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور
عنوان: توصیه بکارگیری نور فرابنفش )UV( بمنظور پاالیش آب دریا از عوامل بیماریزای مضر.

یافته منتج از پروژه شماره:    89184-12-80-2          مدت اجراي پروژه: 3 سال   
 مجری مسئول:  محمدسعید گنجور                            رتبه علمي: مربی پژوهش

ms.ganjoor@ifro.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تمامی کارگاهها مخصوصاً کارگاههای تکثیر نیازمند آب سالم هستند. آب دریا می تواند حاوی برخی از عوامل 
بیماریزای عفونی باشد، مخصوصاً در مناطقی که فاضالب به دریا می ریزد. حتی در مناطق دور از فاضالب، خود آب 
دریا می تواند برخی از عوامل عفونی مضر را داشته باشد. لذا استفاده از سیستم تصفیه آب توصیه می شود. در حقیقت 
یکی از مشکالتی که صنعت آبزی پروری با آن مواجه است عوامل بیماریزا و ریزشناورانی هستند که از طریق آب دریا 
وارد کارگاه می شوند و سبب بروز، شیوع بیماری و حتی تلفات می شوند. ساده ترین راه حل برای این مشکل استفاده 
از آب پاکیزه و بهداشتی برای کارگاه است. بعبارت بهتر پیشگیری بهتر از درمان است و در این مورد خاص الزم است 

سرمنشاء ورود عوامل بیماریزا به کارگاه مهار شود که این مهم با تصفیه و ضد عفونی آب ورودی محقق می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
یکی از راه های ضد عفونی آب استفاده از پرتو فرابنفش است. این دستگاهها بصورت تجاری در انواع اندازه ها 
وجود دارند. هر چند این تمهید، سبب افزایش هزینه های ساخت می شود. اما تاثیر فراوانی بر کیفیت بهداشتی آب 
کارگاه در طی سالهای تولیدش خواهد داشت. روش توصیه شده بدین شرح است که هنگام طراحی و ساخت کارگاه، 
ساخت یك استخر )بنام استخر آرامش( در محل آب ورودی به کارگاه پیش بینی می شود. ابعاد این استخر باید 
متناسب با ظرفیت آب ورودی به کارگاه باشد. آب ورودی برای 24 ساعت در این استخر می ماند تا مواد معلق آن 
ته نشین شود. سپس، آب آن از یك فیلتر شنی سقلی عبور داده میشود و نهایتٌا آب خروجی از فیلتر شنی از یك 
دستگاه تابش نورفرابنفش عبور داده می شود. این نور خاصیت میکروب کشی دارد. دستگاه تابش فرابنفش بسیار 
ساده است و مهمترین قسمت آن یك المپ مولد نور فرابنفش است.  این دستگاه با توان های مختلف و خروجی آب 
متفاوت به بازار عرضه می شوند و یك کارگاه بایستی متناسب با حجم آب ورودی به کارگاه، دستگاه یا دستگاههای 
تابش فرابنفش متناسبی بکار ببرد. الزم به توضیح است از دستگاه پرتو فرابنفش نه تنها برای آب دریا بلکه برای 

پاالیش آب شیرین نیز می توان بهره گرفت. 
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
مهمترین مزیت این روش کاهش تعداد باکتریهای آب است. مشاهده شده که استفاده توام تصفیه شنی )شامل 
استخر آرامش و فیلتر شنی( همراه با دستگاه تابش فرابنفش می تواند تا 70 درصد از جمعیت باکتری های آب 
ورودی به کارگاه را کاهش دهد. در یك کارگاه تکثیر ساحلی، اوال آبزیان و مخصوصا الرو آنها در یك محیط محصور 
کوچك پرورش داده می شوند. بدین ترتیب احتمال بروز و شیوع بیماری های عفونی باال است. دوم آنکه همین 
الروها مهمترین ثمره و کل بازده کارگاه هستند، لذا حفظ سالمت آنها بسیار مهم است. سوم آنکه پیشگیری بهتر از 
درمان است و یکی از راههای پیشگیری استفاده از اب سالم و بهداشتی در کارگاه است. بدین ترتیب تا حد زیادی از 

خسارت مالی کارگاه نیز کاسته می شود. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تصویر یك دستگاه تابش نور فرابنفش
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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: مولدسازي و تکثیر ماهیان خاویاري پرورشي 

یافته منتج از پروژه شماره:   86069-12-12-2                             مدت اجرا: 5 سال
مجري مسئول:  محمود بهمني                                                     رتبه علمي:  استاد پژوهش

mahmoudbahmani@ymail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
   

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ماهیان خاویاری به دلیل داشتن شرایط فیزیولوژیك خاص و کوتاه بودن دوره بلوغ جنسي و استرس پذیری باالتر 
آن نسبت به سایر گونه ها، اهمیت خاصي در موضوع پرورش دارند. یکی از بهترین و موثرترین روش ها برای حفظ ذخایر 
ماهیان خاویاری تحقیق و مطالعه در زمینه کارکرد دستگاه تولید مثلی آنها و شناسایی تمام فاکتورهای موثر در ارتقاء 
و توسعه ساختارهای فوق می باشد. اما در این میان دشواري قابل تأملي در مطالعه چگونگی روند تکامل رسیدگی 
جنسی و تکامل ساختار دستگاه تولید مثلی تاسماهیان، به دلیل ویژگی خاص گنادها و مهمتر از آن، طوالنی بودن 
زمان رسیدگی جنسی و بلوغ در آنها وجود دارد. بطور کلی دو گروه عوامل  شامل عوامل داخلی و خارجی در تولیدمثل 
دخیلند. عوامل داخلی عمدا شامل عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیك و کلیه فرآیندهای مربوط به غدد درون ریز می باشند. از 
فاکتورهای خارجی موثر بر عملکرد دستگاه تولید مثل آبزیان، نور، حرارت، شوری، pH، آب و تغذیه دخیل می باشند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
تنظیم شرایط فیزیکي و شیمیایي آب و محیط پرورش، تغذیه ماهیان با جیره هاي حاوي ویتامین هاي C و E و 
سویا،  بکارگیري سطوح هورمون هاي تستوسترون و پروژسترون به عنوان شاخص رسیدگي جنسي در مولدین نر و 
ماده، استفاده از شاخص هسته زایشی )بین 12 – 8(، تزریق هورمون GnRH و LHRHA2 به میزان 5 میکروگرم 

به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن به همراه مواد آنتي دوپامین.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
تولید و تأمین خاویار و بچه ماهیان مورد نیاز کارگاه هاي پرورش ماهیان خاویاري، کاهش هزینه پرورش و تولید 
ماهیان خاویاري و زنده نگهداشتن مولدین ماهیان خاویاري پرورشي پس از تکثیر از مهمترین مزایای بکارگیری 

نتایج این پروژه می باشد.



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

451

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

مراحل مولدسازي ماهيان خاوياري پروررشي    
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان: کاهش بار آلودگی میکروبی از طریق عصاره های سیر و آویشن شیرازی 

یافته منتج از پروژه شماره: 89154-8913-12-86-14                  مدت اجرا: 3 سال 
نام مجري مسئول: مهدی معصوم زاده                            رتبه علمي: محقق

mostafasharif@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول 
   

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
باکتری آئروموناس هیدروفیال از جمله مهم ترین عوامل بیماریزای تهدید کننده تاسماهیان پرورشی به شمار می آید. 
آئروموناس هیدروفیال می تواند طی مراحل مختلف پرورش،  باکتری  انجام شده  نتایج مطالعات  براساس  به طوری که 
ماهیان خاویاری را آلوده نموده و براساس شدت آلودگی و سن ماهیان مبتال منجر به بروز عالئم بالینی متفاوت و 
حتی تلفات گردد. با توجه به مشکالت متعدد استفاده از آنتی بیوتیك ها و مواد ضدعفونی کننده شیمیایی به منظور 
کنترل عوامل باکتریایی در آبزیان مانند ایجاد آلودگي هاي زیست محیطي و نیز تاثیرات سوء بر مصرف کنندگان )ایجاد 
مقاومت های دارویی و...( لزوم جایگزینی مواد مذکور با موادی با ماهیت طبیعي مانند گیاهان دارویی ضروری به  نظر 
می رسد. با توجه به دامنه سالمتی مواد با منشاء طبیعی مانند عصاره های گیاه سیر و آویشن شیرازی و نیز با توجه به 
اینکه گیاهان مذکور از جمله گیاهان دارویی بومی کشور می باشند، استفاده از عصاره های گیاهان مذکور و جایگزینی 
آئروموناس  باکتری  نابودی  و  کنترل  جهت  آنتی بیوتیك ها  و  شیمیایی  ضد عفونی کننده  مواد  جای  به  عصاره ها  این 

هیدروفیال در ماهیان خاویاری امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
به  منظور بکارگیری عصاره های سیر و آویشن شیرازی جهت کنترل و نابودی باکتری آئروموناس هیدروفیال در 
بچه تاسماهی ایرانی باید همزمان با شروع دوره زمانی آغاز آئرومونازیس )بیماری ناشی از باکتری های آئروموناس( و با 
مشاهده اولین نشانه های این بیماری نسبت به انتقال بچه تاسماهیان ایرانی به وان های فایبرگالس با حجم پایین اقدام 
نمود و به  مدت یك هفته تا 10 روز روزانه به  مدت یك ساعت نسبت به حمام بچه ماهیان با استفاده از عصاره های 
هیدروالکلی سیر یا آویشن شیرازی به ترتیب با مقادیر 1000 میلی گرم در لیتر و 800 میلی گرم در لیتر اقدام شود. 
نتایج حاصل ازبکارگیری این یافته کنترل و حذف باکتری آئروموناس هیدروفیال و درمان تاسماهیان ایرانی مبتال به 

آئرومونازیس می باشد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
- کاهش مصرف مواد شیمیایی سرطان زا
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- حفظ محیط زیست
- افزایش بازماندگي بچه ماهی

- کاهش هزینه های درمان و افزایش کمی و کیفی راندمان تولید

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تاثير عصاره سير و آويشن روی باكتری مولد بيماری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان: کنترل عوامل باکتریایی در پرورش ماهیان خاویاری در قفس دریای خزر

یافته منتج از پروژه شماره: 90003-9051-12-86 -14               مدت اجرا: 1 سال  
مجري مسئول: جلیل جلیل پور                        رتبه علمي: محقق

tjalilpoor@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
   

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نظر به اینکه پرورش ماهیان خاویاری در قفس در دریای خزر برای اولین بار در کشور اجرا می گردد و تاکنون 
مطالعه ای در این خصوص در کشور صورت نپذیرفته است، لذا اهمیت شناسایي عوامل بیماریزا  را دراین ماهیان بسیار 
عوامل  کیفي طي سال هاي 79-82(  و  پروژه کمي  )ازجمله  گرفته  بررسي هاي صورت  اساس  بر  مي نماید.  ضروري 
از جمله مهم ترین عوامل کاهش تولید بچه ماهیان خاویاري محسوب گردند. بي شك شناسایي  بیماریزا مي توانند 
عوامل بیماریزا در مراحل مختلف تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري و نیز جداسازي و شناسایي عوامل بیماریزا مي تواند 
در اتخاذ روشهاي مناسب به منظور کنترل و حذف عوامل مذکور و افزایش کیفیت و کمیت تولید بسیار موثر باشد. 
در این راستا بررسي وضعیت بهداشتي پرورش ماهیان خاویاري در قفس در دریای خزر به منظور جداسازي، شناسایي 
عوامل مختلف بیماریزا در امر کنترل و پیشگیري از بیماریها  نقش اساسي ایفا نموده و زمینه را براي ایجاد یك نظام 

پایش و مراقبت از بیمارهاي اپي زئوتیك فراهم مي سازد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
پس از شناسایی باکتری های جداسازی شده از جراحات پوستی، کلیه و کبد با استفاده از کیت API  در آزمایشگاه 
شایع ترین باکتری از خانواده سودوموناسه بود که پس از آنتی بیوگرام توسط  شش نوع آنتی بیوتیك رایج  بهترین 
عملکرد مربوط بود به آنتی بیوتیك  Flumequine 20% بود. 24 ساعت پس از قطع تغذیه ماهیان بیمار به حوضچه 
های درمانی با ابعاد مناسب منتقل شده و با رعایت تراکم مناسب و   pH=6.5 – 8  و کنترل اکسیژن به حمام دهی 
این ماهیان به مدت یکهفته، در 3 روز اول دز 0/5 میلی-گرم در لیتر  حمام 3 ساعته و 4 روز بعد با دز 0/2 میلی گرم  
در لیتر حمام 3 ساعت اقدام نموده و پس از سپري شدن مدت زمان مذکور نسبت به انتقال ماهی ها با رعایت اصول 

حمل و نقل به جایگاه اصلی مبادرت مي گردد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
- افزایش بازماندگي بچه ماهی

- کاهش هزینه های درمان و افزایش کمی و کیفی راندمان تولید
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تصوير 1- قفس هاي مدور پلي اتيلني در دريا                   

 تصوير 2- نحوه صيد و  بررسی  فيل ماهيان پرورشی     

تصوير 3- نتايج آنتی بيوگرام 6 نوع  آنتی بيوتيك             

تصوير 4- حوضچه های درمانی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر 
عنوان: افزایش راندمان تولید تاسماهی ایرانی با استفاده از جیره حاوی باکتری اسید الکتیك )آنترو کوکوس( 

یافته منتج از پروژه شماره: 89144-12-86-2                   مدت اجرا: 3 سال   
مجری مسئول: مهدی علیزاده رودپشتی                              رتبه علمي: محقق

ana_ alizadeh2003@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به تلفات باال و رشد پایین بچه  تاسماهیان در مراحل اولیه عادت دهی به غذای دستی و همچنین اثرات 
و  افزایش میزان جذب مواد غذایی توسط دستگاه گوارش ماهیان  پروبیوتیك ها در کاهش استرس،  مثبت کاربرد 
افزایش بازماندگی را خواهیم داشت. در ایران شناسایی باکتریهای اسید الکتیك ماهیان خاویاری در اوزان باالی100 
گرم، مورد مطالعه گرفته است، با توجه به میزان تلفات 50 درصد بچه تاسماهیان ایرانی در دوره عادت دهی به غذای 
دستی و نیز با توجه اهمیت پرورش ماهیان خاویاری و برنامه بازسازی ذخایر و روند  توسعه پرورش این ماهیان در 
مناطق مستعد کشور و لزوم جایگزینی پروبیوتیك های بومی کشور به جای داروهای شیمیایی، انواع آنتی بیوتیك ها 
با توجه به نداشتن آثار سوء زیست محیطی و انسانی در کنترل انواع باکتری های بیماری زا و افزایش رشد و بازماندگی 

بچه ماهیان خاویاری در مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در استانهای مختلف کشور توصیه می گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
پس از کشت و جداسازی باکتری اسید الکتیك از دستگاه گوارش تاسماهی ایرانی، باکتری لیوفلیزه شده و به 
صورت پودر با غلظت 108 باکتری در گرم غذا جهت تغذیه  بچه تاسماهیان ایرانی به مدت 60 روز با مقدار غذای 

معین مخلوط شده و به تغذبه ماهی می رسد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
کاهش استرس، کاهش مصرف داروها، کاهش بیماریها و تلفات، افزایش مقاومت در برابر بیماریهاي رایج، 
افزایش وزن نهایی، تقویت سیستم ایمنی، تعادل فلور میکروبی روده، بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی او در 

نهایت افزایش راندمان تولید از مزایای استفاده از این یافته می باشد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تصوير1- باكتری پروبيوتيك جدا سازی شده از دستگاه گوارش تاس ماهی ايرانی

تصوير 2- كشت باكتری پروبيوتيك بر روی محيط كشت جهت توليد پروبيوتيك به صورت انبوه



458
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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: افق، رقم جدید گندم نان، جهت کشت در مناطق با تنش شوري خاک وآب در اقلیم معتدل

مجری مسئول: اشکبوس امینی                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجریان: عظیم اکبری،  علیرضا نوابی، اسالم مجیدی، مجتبی وهابزاده، محسن اسماعیل زاده مقدم، داود افیونی، 

محمدحسین صابری،  هدایت آخوندی میبدی، محمدتقی طباطبائی، حسین اکبری مقدم، ذبیح اهلل راوری، فرزاد افشاری، 
علیرضا محمدی و عبد الکریم ذاکری

  amini_ashk@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شوری خاک و آب یکی از مهمترین تنش های غیر زنده است که  باعث کاهش رشد و باروری گیاهان شده و 
تولید محصوالت کشاورزي را محدود مي   سازد. قسمتهای وسیعی از استانهای یزد، خراسان جنوبی و مرکزی، کرمان، 
قم، اصفهان، تهران و البرز، سمنان وسیستان و بلوچستان به نحوي متاثر از شوری آب و خاک هستند.در این راستا 
یکی از اهداف مهم برنا مه های به نژادی در این مناطق تهیه و معرفی ارقام  پرپتانسیل و متحمــــل به شوري  است. 
استفاده از ارقام متحمل به شوري همراه با سایر روشها مانند زهکشي، آبیاري با آبهاي شیرین، اصالح بیولوژیکي 
اراضي، روشهاي به زراعی مناسب و سنتي زراعت در اراضي شور و غیره، تولید در شرایط تنش شوري را ممکن مي 
سازد. برای دستیابي به این امر و افزایش تولید، تهیه و معرفی الینها و ارقام متحمل به شوري با عملکرد پایدار در 

شرایط تنش شوری ضروری بوده و رقم افق نیز در این جهت  معرفی گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به پتانسیل عملکرد باال و سازگاری خوب به شرایط شور و لب شور این رقم برای اراضی تحت تنش 
شوری آب و خاک )با میزان شوری در دامنه 6 تا 10 دسی زیمنس بر متر( در استانهای یزد، کرمان، خراسان جنوبی 
و رضوی، سیستان )زابل(، قم، سمنان و اصفهان، و... سایر مناطق مشابه قابل کشت و توصیه می باشد. تاریخ کاشت 
مناسب رقم افق در اراضی تحت تنش شوری در اقلیم معتدل از اوایل تا اواخر آبان ماه می باشد. تیمارهای کودی در 
اراضی شور از اهمیت خاصی برخوردار بوده و میزان مصرف کودهاي شیمیایي بسته به نوع خاک، زراعت قبلي و 
سایر عوامل متفاوت است. بطور کلی  توصیه بر مصرف کودها بر اساس تجزیه خاک و نتایج آزمایشگاه خاکشناسي و 
تحت مشاوره کارشناس تغذیه گیاهی می باشد. از کود های سولفاته  توصیه بر استفاده از سولفات آمونیوم و سولفات 
پتاسیم بوده و از کلرورپتاسیم در اراضی شور استفاده نشود. میزان بذر بسته به نوع خاک، تهیه بستر، تاریخ کاشت 
و سایر عوامل متفاوت مي باشد. بطور عمومی با توجه به عملیات زراعی خاص در خاک های شور تراکم بذر 450 تا 
500 دانه در متر مربع مناسب می باشد. بهتر است در هنگام کشـت  این رقم  در شرایط شور از روش هیرم کاري 
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به جاي خشکه کـاري استفاده نمود. این روش عالوه بر شستشوي نمك از سطح خاک در هنگام کاشت بستری 
مناسب برای بذور جوانه زده مهیا نموده و باعث افزایش درصد بوته هاي سبز شده و عدم وجود سله می گردد. زراعت 
گندم در اراضي لب شور در استانهاي یزد، اصفهان،کرمان، خراسان و سیستان در تناوب با یونجه وپنبه و در سالهاي 
اخیر با کلزا است ولي در زمینهاي با شوري باالي 10 دسي زیمنس بر متر تناوب زراعي گندم  محدود به یونجه و 

جو میباشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکار گیری یافته در عرصه:
متوسط 529  بطور  تنش شوری،  زارعین تحت شرایط  مزارع  در  وترویجی  تحقیقی  آزمایش های  در  رقم  این 
کیلوگرم نسبت به ارقام شاهد ارگ و بم افزایش عملکرد داشت. در حال حاضر سطح وسیعی از اراضی دارای اب یا 
خاک شور به کشت این رقم اختصاص داده شده است، این امر سبب افزایش تولید ساالنه  گندم در مناطق دارای 
آب و خاک شور )بخشهایی از استانهاي یزد، خراسان جنوبی و رضوی، سیستان )زابل(، کرمان،...( شده و در نتیجه 
افزایش درآمد ناخالص عاید کشاورزان در استانهای مورد نظر داشته است. عالوه برتحمل به شوری و سازگاری در 
مناطق دارای آب یا خاک شور، یکی از خصوصیات برتردیگر این رقم شیشه ای بودن مقطع دانه و داشتن شاخص 
سختی دانه بیشتردر مقایسه با ارقام شاهد )که مقطع دانه آردی میباشند( می باشد لذا کشت رقم مزبور عالوه بر 

افزایش تولید و درآمد فوق الذکر از جنبه افزایش کیفیت نانوائي آرد نیز حائز اهمیت است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

             نمايی از مزرعه كشت رقم افق در يزد                                           رقم افق در كرمان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: سناباد، رقم جدید تریتیکاله، مناسب کاشت در اراضی مناسب و کم بازده مناطق معتدل و معتدل سرد خراسان

یافته منتج از پروژه شماره:87/023-253-210        مدت اجراي پروژه: 7 سال
مجری مسئول: مسعود قدسی                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: مجتبی وهاب زاده،  محمود ناظری، منوچهر خدارحمی، حمید تجلی، علی ناظری، معرفت قاسمی و  شیر علی 
کوهکن

    masoudghodsi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تریتیکاله یك محصول ساخته دست بشر و از تالقی گندم و چاودار به وجود آمده است. این گیاه به عنوان 
محصول علوفه ای در تغذیه دام و طیور اهمیت خاصی دارد و برای اراضی فقیر و خاک های سبك مناسبت 
دارد. پس از 7 سال تالش مستمر محققان غالت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و 
جنوبی و موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر  اولین رقم تریتیکاله به نام سناباد معرفی و نامگذاری شد. 
الین ET-82-15 با شجره RONDO/BANT_5//ANOAS_2/3/VICUNA_4  در سال زراعي 1379-80 
در قالب سي و دومین آزمایش بین المللي خزانه مشاهده اي تریتیکاله 32th ITSN دریافتي از مرکز بین المللي 
المللي مقایسه عملکرد تریتیکاله در ایستگاه های  با عنوان آزمایشات بین  تحقیقات ذرت و گندم )سیمیت( 
انتخابي در  این الین  انتخاب شد.  باال   با وجود عملکرد  ارزیابي قرار گرفت و  تحقیقاتی کرج و مشهد مورد 
سال های بعد در آزمایشات مقدماتي یکنواخت )PRTYT( و پیشرفته یکنواخت مقایسه عملکرد دانه الین ها و 
ارقام تریتیکاله )ARTYT( مورد مطالعه قرار گرفت و به دلیل برتری نسبت به شاهد گزینش شد. در نهایت 
یکنواخت  آزمایش  قالب  در  ارزیابي الین مذکور  مرحله  آخرین  و 1383-84  زراعي 1382-83  دو سال  در 
سازگاری مقایسه عملکرد دانه الین ها و ارقام تریتیکاله با کد ERTYT-82 در دو ایستگاه تحقیقاتی مشهد و 
بیرجند انجام شد. این الین با میانگین عملکرد 7233 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را در طي دو 
سال اجراي آزمایش و در هر دو مکان به خود اختصاص داد و نسبت به شاهد جوانیلو 92 معادل 16/6درصد و 
نسبت به گندم مرودشت 27/7 درصد برتري داشت. این الین با پتانسیل عملکرد باال، متوسط رس، مقاوم به 
خوابیدگي و مقاوم به بیماری های رایج گندم به ویژه زنگ زرد می باشد و با در نظر گرفتن مجموعه این صفات 

و خصوصیات الین ET-82-15 تریتیکاله به نام سناباد معرفی و نامگذاری شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
رقم تریتیکاله سناباد مناسب کشت در اراضی کم بازده و حاشیه ای مناطق معتدل و معتدل سرد استان-های 
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خراسان رضوی و جنوبی و مناطق مشابه آن در سطح کشور می باشد و برای تغذیه دام و طیور از اهمیت زیادی 
برخوردار است. نحوه کاشت و عملیات زراعی این رقم تریتیکاله مشابه گندم و رقم جوانیلو 92 می باشد و میزان بهره 

وری آب و عناصر غذایی آن باالتر از گندم می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل بکار گیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد حاصل از کشت رقم سناباد در مقایسه با رقم رایج تریتیکاله جوانیلو 92 محرز گردیده است و هم 
اکنون بخش عمده ای از اراضی زیر کشت تریتیکاله به این رقم اختصاص یافته است بطوری که بیش از میزان پیش 

بینی شده )سالی 20 درصد جایگزینی( مورد استقبال بهره برداران قرار گرفته است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

سناباد، رقم جديد تريتيكاله



464

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: زهك، رقم جدید جو، مناسب جهت کشت در مناطق گرم جنوب کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 80212-12-100                        مدت اجراي پروژه: 10 سال
مجری مسئول: حبیب اله قزوینی                                          رتبه علمي: دانشیار پژوهش

مجریان: بهزاد سرخی هلل لو، ایرج لك زده، شیر علي کوهکن، پریخان ملك عابدی، معرفت قاسمی، جبار آلت جعفربای، 
حسینعلی فالح، علی اکبر امینی، سید محمود طبیب غفاری.

Habib_ghaz@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
معرفی ارقام جدید محصوالت زراعی که پتانسیل عملکرد و یا کیفیت باالتری از ارقام موجود داشته باشند و 
دارای سایر صفات مطلوب زراعی نظیر مقاومت به تنش هاي محیطي زنده و غیر زنده و نیز سازگاری باال باشند 
از اصلي ترین اهداف به نژادي جو در منطقه گرم کشور است. جو با سطح زیر کشت 1/65 میلیون هکتار و 
تولید 3/4 میلیون تن در سال دومین گیاه مهم زراعی ایران به شمار می رود. طبق آمار موجود نزدیك به 150 
هزار هکتار از اراضي کشاورزی اقلیم گرم کشور زیر کشت جو آبی قرار دارد که حدود 20 درصد از سطح زیر 
کشت جو آبی کشور را شامل می گردد. نظر به فراوانی تنشهای هاي محیطي غیرزنده از قبیل خشکی، گرما، 
شوری و قلیائیت خاک و نیز تنشهاي محیطي زنده از قبیل بیماریها و آفات متنوع در این اقلیم، دستیابي به 
ارقام جو مقاوم/متحمل به این تنش ها خصوصا خشکی و گرما از اهداف اصلی به نژادي جو در این اقلیم می 
باشد. انتخاب الین هایي با طول دوره رشد بیشتر جهت افزایش عملکرد روشی موثر برای افزایش عملکرد در 
این مناطق می باشد ولي با توجه به کمبود آب در این مناطق اصالح برای این صفت را مشکل نموده و دستیابي 
به الین هاي مناسب جدید را منوط به تحمل به انواع تنشها در طول دوره رشد کرده است. در سال های اخیر 
یکی از مهم ترین اهداف به نژادی در مناطق گرم کشور انتخاب الین هایی با طول دوره پر شدن دانه بیشتر که 
تاریخ رسیدن آنها طوالنی تر از ارقام موجود نباشد بوده است. این صفت می تواند بعنوان یك شاخص مناسب 

برای بهبود همزمان عملکرد و زودرسی در اصالح جو در اقلیم گرم کشور بکار گرفته شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
مناسبترین تاریخ کاشت رقم زهك در مناطق گرم کشور در نیمه اول آذرماه مي باشد. با توجه به این که 
خوابیدگي یا ورس ارقام مهمترین مشکل زراعت جو در مناطق گرم کشور می باشد توصیه می شود تا جهت 
جلوگیری از ورس رقم جدید، در کشت با دستگاه خطی کار تراکم بذر 300 دانه در مترمربع براي کشت جو 
زهك در نظر گرفته شود. ضدعفوني بذر رقم زهك قبل از کاشت با سم ایپیریدیون+کارباندازایم )رورال تی 
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اس( کنترل مؤثري بر روي بیماري های لکه قهوه اي نواری و سیاهك هاي آشکار و پنهان جو دارد. در صورت 
عدم دسترسی به سم رورال تی اس، سم کاربوکسین تیرام نیز سم موثری در کنترل بیماري های لکه قهوه 
اي نواری و سیاهك های جو محسوب می شود. براي مبارزه با علفهاي هرز پهن برگ می توان از علف کش 
گرانستار به میزان 20 گرم در هکتار و براي مبارزه با علفهاي هرز نازک برگ می توان از علف کش پوما سوپر 
به میزان 1/5 لیتر در هکتار استفاده نمود. این دو سم قابلیت اختالط با یکدیگر را دارند و بهترین زمان مصرف 

این سموم از مرحله چهار برگی بوته های جو تا تشکیل بند دوم ساقه می باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد نسبت به شاهد منطقه گرم و خشك جنوب کشور:  524 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم 
شاهد جنوب )متوسط عملکرد رقم جدید 4846 کیلوگرم و متوسط عملکرد رقم شاهد نیمروز 4322 کیلوگرم 

در هکتار بوده است(. 
تعداد روز از زمان کاشت تا ظهور سنبله در رقم زهك کوتاهتر از رقم جو جنوب بوده ولی تعداد روز از زمان 
کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیکی برابر رقم شاهد جنوب است. با توجه به طوالنی تر شدن تعداد روز ازتاریخ 
ظهور سنبله تا رسیدگی فیزیولوژیك طول دوره پر شدن دانه در رقم جو زهك حدود 50 روز بوده که که 
نسبت به ارقام قدیمی جو در منطقه گرم کشور نظیر نیمروز، جنوب و صحرا )با طول دوره پر شدن دانه 45 

روز( حدود پنج روز بیشتر می باشد. 
عدم وجود گلچه های عقیم درسنبلچه های پایینی محور سنبله و باروری کلیه گلچه های موجود در سنبله 

از دیگر مزایای الین جدید نسبت به رقم جو جنوب است.
پیش بینی مي گردد که با جایگزینی رقم جو زهك با ارقام قدیمی جو در منطقه گرم کشور به میزان 20 
هزار هکتار و افزایش عملکرد حدود 500 کیلوگرم در هکتار، هر ساله بالغ بر 40000000000 )چهل میلیارد( 

ریال ارزش افزوده در اثر کاشت رقم جدید حاصل گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

زهك رقم جديد جو
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: لوت، رقم جدید جو بدون پوشینه، مناسب جهت کشت در مناطق معتدل کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 84054-0000-11-120000-100-0    مدت اجراي پروژه: 11 سال
مجری مسئول: حمیدرضا نیکخواه                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: احمد یوسفی، مهرداد محلوجی، محسن آرزمجو، منوچهر طاهری، فضل اله حسینی، محمد شریف الحسینی، 
سید علی طباطبائی، منوچهر طاهری، ذبح اله راوری و مهران پات پور 

Nikkhah_hr@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به افزایش قیمت ذرت و سایر غالت مناسب تغذیه طیور در کشور، معرفی منابع خوراکی جدید و 
استفاده از آنها در تغذیه طیور می تواند راهی برای کاهش هزینه های تولید باشد. جو بدون پوشینه می تواند 
به عنوان یك منبع خوراکی جدید در کشور معرفی شود چرا که این غله، در مقایسه با جو معمولی الیاف خام 
کمتر و ارزش غذایی باالتری دارد، از طرفی امکان توسعه کشت آن در اراضی تحت تنش)خشکی و شوری 
و کم حاصلخیز( در مقایسه با ذرت وجود دارد. تولید تجارتی جو بدون پوشینه در دو دهه اخیر در کانادا و 
کشورهای اروپائی گسترش یافته و کاربرد آن جهت تغذیه طیور رو به افزایش است. علیرغم اینکه ذرت دارای 
انرژی باال و فیبر کم است، اما جو بدون پوشینه به علت دارا بودن پروتئین بیشتر و فیبر کمتر و نیز سازگاری 
به شرایط اقلیمی وسیعتر و نیز فصل رشد مناسب تر توانسته است به عنوان یك غله مطلوب در کنار زراعت 
ذرت در تغذیه طیور مورد توجه قرار گیرد. به غیر از تامین مواد غذایی مورد نیاز طیور با استفاده از منابع 
داخلی، باعث کاهش هزینه های تولید می گردد و از خروج مقادیر زیادی ارز از کشور جلوگیری می نماید. با 
مطالعات انجام شده جو بدون پوشینه می تواند مکمل خوبی جهت جبران کمبود ذرت تولید داخل شده و با 
افزایش تولید آن می توان کسری ذرت مورد نیاز ساالنه کشور را جبران و از واردات ذرت جلوگیری نماید. یکی 
از مهمترین اهداف پروژه دستیابی به ارقام و الین های پرپتانسیل با پایداری عملکرد باال، کیفیت مطلوب و 
خصوصیات زراعی مناسب )مانند مقاومت به خوابیدگی، تیپ خوشه، ارتفاع مناسب، تعداد و یکنواختی پنجه و 

تاریخ رسیدن( برای کشت در اقلیم معتدل کشور بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
رقم جو بدون پوشینه لوت رقمی با سازگاری مناسب جهت کشت در اقلیم معتدل کشور می باشد. برای 
حصول حداکثر پتانسیل تولید، رعایت مسائل به زراعی برای تولید موفق ضروری می باشد. در رابطه با این 
محصول به دلیل حساسیت به سرما عمق کاشت زیاد تر از جو معمولی می باشد و اضافه بر آن به دلیل احتمال 
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پائین آمدن میزان جوانه زنی بخاطر خسارت دیدن جنین بذور جو بدون پوشینه، بهتر است مقدار بذر در 
واحد سطح را تا حدودی زیاد تر)با توجه وزن هزار دانه، 400 تا 450 دانه در متر مربع( از میزان استاندارد 
تاریخ کاشت و سایر عوامل متفاوت  این مقدار بسته به نحوه تهیه بستر بذر، نوع خاک،  در نظر گرفت، که 
است. تاریخ مناسب کشت این رقم در مناطق معتدل کشور اواسط آبان ماه می باشد. کشت باید در تاریخي 
انجام شود که قبل از بروز سرما گیاه به حالت 4-3 برگه یا روزت درآید. ضدعفوني بذر قبل از کاشت با سم 
ایپیریدیون+کارباندازایم )رورال تی اس( کنترل مؤثري بر روي بیماري بذر زاد لکه قهوه اي نواری و سیاهك 
هاي آشکار و پنهان جو دارد. بهترین روش کاشت، خطی کاري با دستگاه مجهز به فاروئر میباشد)خطی کار 
همدانی و مشابه آن( بطوریکه بیشترین عملکرد و بیشترین وزن هزار دانه در این روش بدست آمده است.

کشت این رقم در مناطق معتدل کشور )قسمتهای از استانهای یزد، اصفهان، فارس، خراسان جنوبی،کرمان، 
قم، تهران، سمنان و خراسان رضوی( توصیه می گردد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به افزایش قیمت ذرت و سایر غالت مناسب تغذیه طیور در کشور، معرفی منابع خوراکی جدید و 
استفاده از آنها در تغذیه طیور می تواند راهی برای کاهش هزینه های تولید باشد. جو بدون پوشینه می تواند 
به عنوان یك منبع خوراکی جدید در کشور معرفی شود چرا که این غله، در مقایسه با جو معمولی الیاف خام 
کمتر و ارزش غذایی باالتری دارد. از طرفی امکان توسعه کشت آن در اراضی تحت تنش)خشکی و شوری و 
کم حاصلخیز( در مقایسه با ذرت وجود دارد. با توجه به خصوصیات مطلوب جو بدون پوشینه و قابلیت استفاده 
از آن در تغذیه طیور، می توان با کشت جو بدون پوشینه لوت، عالوه بر کاهش هزینه های مربوط به جیره 
های مورد استفاده در صنایع طیور گام مهمی را در راه افزایش در آمد اقتصادی کشاورزانی که توانایی تولید 
سایر محصوالت در اراضی فقیر خود را ندارند ایجاد کرد. از آنجائیکه رقم لوت در مجموع آزمایشات سازگاری 
و تحقیقی – تطبیقی و ترویجی نسبت به شاهد 703 کیلوگرم در هکتار برتری عملکرد داشته)متوسط عملکرد 
رقم لوت 5574 کیلوگرم در هکتار- متوسط عملکرد شاهد4871 کیلوگرم در هکتار( و از نظر کیفیت، داراي 
میانگین پروتئین 13 درصد بوده که نشان دهندۀ کیفیت خوب آن  برای علوفه مي باشد و همچنین به دلیل 
پایین بودن درصد بتا گلوکان)3/76 درصد( آن نسبت به سایر الین های جو بدون پوشینه )0/83± 5/0 درصد( 
قابلیت استفاده برای تغذیه طیور را دارا مي باشد، کشت رقم لوت به عنوان اولین رقم جو بدون پوشینه می 
تواند در توسعه کشت این غله و استفاده از آن به عنوان قسمتی از تغذیه طیور در کنار ذرت در کاهش هزینه 

تولید گوشت و تخم مرغ موثر باشد و باعث افزایش درآمد کشاورزان گردد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 لوت رقم جدید جو بدون پوشینه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: ذرت سینگل کراس 706، رقمی مناسب برای کشت اول تأخیری و کشت دوم در مناطق ذرت کاری کشور

مجری مسئول: رجب چوکان
مجریان: مجید زمانی، افشار استخر، فرهاد صادقی، محمد حسین سبزی، همایون دارخال، حمید نجفی نژاد، سعید 

نورمحمدی، محمد رضا شیری، عزیز آفرینش، محمد برزگری، سعید خاوری خراسانی، افشین مساوات، محمد حسین 
حدادی، کامران انوری، علی شیرخانی، غالمرضا افشار منش

r_choukan@spii.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عادت کشاورزان به ذرت رقم 704 در یك مدت طوالنی، پذیرش ارقام جدید را با مشکل جدی روبرو ساخته 
است. بطوریکه علیرغم دیررسی این رقم و درخواست ارقام زودرس تر که بایستی جایگاه ویژه آن ترویج گردد، و 
علیرغم آزاد سازی ارقام زودرس در گروههای مختلف، هیچوقت مورد کشت در سطح وسیع قرار نگرفته است. 
عادت کشاورزان در دراز مدت به رقم 704، پایداری تولید قابل قبول آن، و باالخره عدم وجود رقم حداقل هم 
گروه این هیبرید در داخل ارقام داخلی موجب گردیده است تا علیرغم مشکالت زمان برداشت این رقم، هنوز 
پذیرش وسیع خود را حفظ نماید. از طرف دیگر، پیمانکاران تولید کننده بذر هیبرید نیز بعلت عدم تمایل به 
تولید بذر هیبرید ارقام فاقد نرعقیمی، در تلفیق با عدم وجود مکانیسم قوی در شناساندن ارقام جدید موجبات 
عدم وجود بذر در دسترس کشاورزان را برای ارقام داخلی جدید فراهم می نمایند. مجموعه این عوامل موجب 
گردید تا در چند سال اخیر سیاست تحقیقات ذرت در راستای تولید ارقام ذرت با کاهش سریع تر رطوبت دانه 
در زمان برداشت بعد از رسیدن فیزیولوژیك در تلفیق با زودرسی کمتر و یا حداقل تولید ارقام مشابه با 704 

از نظر عملکرد، رطوبت و زودرسی مشابه و یا پرمحصول تر، تغییر یابد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
به منظور افزایش عملکرد ذرت در کشت اول تأخیری و کشت دوم بدون تغییر در گروه رسیدگی توصیه 
می شود از رقم سینگل کراس 706 استفاده شود. با توجه به افزایش 16 درصدی میزان عملکرد ذرت سینگل 
کراس 706 در مقایسه با رقم 704  و همچنین نیمه مقاوم بودن آن در مقابل بیماری سیاهك معمولی و 
پوسیدگی فوزاریومی بالل، کشت این رقم توصیه می شود. با توجه به اینکه در برخی شرایط به عنوان کشت 
دوم و بعد از برداشت گندم به کار می رود عالوه بر عملکرد دانه باید به رطوبت زمان برداشت نیز دقت شود. از 
نظر رطوبت زمان برداشت هیبرید 706 پایین ترین درصد رطوبت را داشته است و این مزیتی برای این هیبرید 

در شرایط کشت دیرهنگام به شمار می رود. 
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نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه: 
بطور کلی با توجه به آزمایشات اجرا شده در مزارع کشاورزان، هیبرید امید بخش سینگل کراس 706 با 
میانگین تولید 12/280 تن در هکتار در مقایسه با هیبرید سینگل کراس 704 با تولید 10/597 تن در هکتار، 
1/683 تن در هکتار )15/9 درصد( افزایش تولید داشته است.  بررسی واکنش به دو بیماری سیاهك معمولی 
ذرت و پوسیدگی فوزاریومی بالل تحت شرایط آلودگی مزرعه ای در طی سالهای 89 – 1386 نشان داد که 
رقم 706 از نظر واکنش به سیاهك معمولی نیمه مقاوم )MR( است در حالیکه رقم شاهد سینگل کراس 704 
از این نظر در گروه نیمه حساس )MS( قرار دارد. از نظر واکنش به پوسیدگی فوزاریومی بالل نیز هیبرید امید 

بخش در گروه مقاوم )R( و هیبرید شاهد سینگل کراس 704 در گروه نیمه مقاوم )MR( قرار گرفت.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

ذرت سينگل كراس 706، رقمی مناسب برای كشت اول تأخيری و كشت دوم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: ذرت سینگل کراس 705  رقمی مناسب برای کشت در مناطق ذرت کاری کشور 

یافته منتج از پروژه شماره: 90057 – 03 – 03 - 0
مجری مسئول: رجب چوکان

مجریان: افشار استخر، غالمرضا افشار منش،  علی شیر خانی، عزیز آفرینش، محمد برزگری، محمد حسین سبزی، 
محمد رضا شیری، حمید نجفی نژاد، سعید نورمحمدی، شراره فارغی، همایون دارخال، مجید زمانی، سعید خاوری 

خراسانی، فرهاد صادقی، مسعود رفیعی،  کامران انوری، محمد حسین حدادی
r_choukan@spii.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استفاده از هیبرید سینگل کراس 704 در سطح وسیع )باالی 90 درصد سطح کشت کشور( و به مدت زمان 
طوالنی  همیشه موجب نگرانی از آسیب پذیری ناگهانی زراعت ذرت کشور بوده است. عادت کشاورزان در دراز 
مدت به رقم 704، پایداری تولید قابل قبول آن، و باالخره عدم وجود رقم حداقل هم گروه این هیبرید در داخل 
ارقام داخلی و خارجی موجب گردیده است تا علیرغم مشکالت زمان برداشت این رقم از نظر میزان رطوبت 
دانه، هنوز پذیرش وسیع خود را حفظ نماید. از طرف دیگر، پیمانکاران تولید کننده بذر هیبرید نیز بعلت عدم 
تمایل به تولید بذر هیبرید ارقام فاقد نرعقیمی، در تلفیق با عدم وجود مکانیسم قوی در شناساندن ارقام جدید 
موجبات عدم وجود بذر در دسترس کشاورزان را برای ارقام داخلی جدید فراهم می نمایند.  مجموعه این عوامل 
موجب گردید تا در چند سال اخیر سیاست تحقیقات ذرت علیرغم درخواست تئوریکی بخش اجرا برای ارقام 
زودرس که قطعاً با کاهش عملکرد توأم است، در راستای تولید ارقام ذرت با کاهش سریع تر رطوبت دانه در 
زمان برداشت بعد از رسیدن فیزیولوژیك در تلفیق با زودرسی کمتر و یا حداقل تولید ارقام مشابه با 704 از 

نظر عملکرد، رطوبت و زودرسی مشابه و یا پرمحصول تر، تغییر یابد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
برای دستیابی به حداکثر میزان عملکرد ذرت و همچنین مزیت های ناشی از کاهش رطوبت دانه در زمان 
برداشت )که روی کیفیت دانه تولیدی تاثیر بسزایی دارد(، کشت ذرت سینگل کراس رقم 705 توصیه می شود. 
با کشت این رقم تاخیر کمتری در کشت بعدی ایجاد خواهد شد. همچنین با توجه به اینکه رقم 705 در مقابل 
بیماری پوسیدگی فوزاریومی بالل و سیاهك معمولی ذرت نسبت به رقم سینگل کراس 704  مقاوم تر است، 

کشت این رقم در شرایط مواجهه با این بیماری ها توصیه می شود.
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نتایج و مزایای حاصل از بکار گیری  یافته در عرصه: 
رقم سینگل کراس 705 حدود 7 روز زودرس تر از سینگل کراس 704 بوده و رطوبت زمان برداشت آن 
نیز 3-2 درصد کمتر از رقم 704 می باشد. رقم 705 در شرایط آزمایشات تحقیقی ترویجی در مزارع زارعین 
با میانگین عملکرد 12/617 تن در هکتار نسبت به هیبرید سینگل کراس 704 )با عملکرد میانگین 11/188 
تن در هکتار( با افزایش 1/429 تن در هکتار )12/8 درصد( برتری نشان داد. در سطح مزارع کشاورزان رقم 
سینگل کراس 705 با میانگین 20/94 درصد رطوبت دانه در زمان برداشت نسبت به هیبرید شاهد سینگل 

کراس 704 با میانگین 23/25 درصد رطوبت دانه حدود 2/31 درصد کاهش رطوبت نشان می دهد.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

ذرت سينگل كراس 705  رقمی مناسب برای كشت در مناطق ذرت كاری كشور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی رقم بی خار گل مهرگلرنگ جهت کشت در مناطق معتدل سرد و سرد کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 90121                        مدت اجراي پروژه: 12 سال
مجری مسئول: امیرحسن امیدي                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: محمدرضا شهسواري، ابوالقاسم الحاني، بصیر صمدي، بهمن پاسبان اسالم، فنایي، محسن باقری و موسی 
ایزدخواه

omidixyz@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تیپ زمستانه گلرنگ تا 15- درجه سلسیوس را تحمل مي کند،  بدین ترتیب امکان کشت پاییزه این گیاه در 
مناطق سرد و معتدل سرد استان هاي آذربایجان شرقي و غربي همدان،  کردستان، کرمانشاه، مرکزي، خراسان 
و قم وجود دارد. تیپ هاي زمستانه عالوه بر استفاده از نزوالت جوي زمستان و بهار از مقاومت باالیي نسبت به 
وجود آفات و بیماریها برخوردار بوده و عملکرد بیشتري نسبت به تیپ هاي بهاره دارند همچنین اجرای تناوب 
گندم-گلرنگ در مناطق گندم کاری کشور امکان پذیر خواهد شد. یافتن ارقام پرمحصول، بدون خار و متحمل 
به سرمای زمستانه گلرنگ، به عنوان جایگزینی برای رقم خاردار پدیده در کشت پاییزه مناطق معتدل سرد و 
سرد کشور، از اهداف اصلی برنامه های اصالحی گلرنگ طی چند سال اخیر به شمار می آیند، در همین راستا، 
روش های اصالحی متعددی از جمله استفاده از تکنیك دورگ گیری برای معرفی رقم جدید گلرنگ بی خار 

تحت عنوان گل مهر مورد استفاده قرار گرفته است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جایگزینی رقم گل مهر بجای توده های بومی و ارقام قدیمی در مناطق مستعد کشت گلرنگ بویژه   

مناطق معتدل سرد و سرد کشور
بهترین زمان کاشت در مناطق معتدل سرد و سرد کشور اواسط شهریور ماه تا اواخر مهرماه مي باشد  

مقدار بذر مصرفی 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار  
برداشت مکانیزه به دلیل ارتفاع مناسب بوته  

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد 8 درصدی ناشی از جایگزینی رقم گل مهر با ارقام قدیمی  

بهتر  فروش  و  برداشت  و  رقم  بودن  خار  بی  دلیل  به  کم  هزینه تر  و  آسان تر  زراعی  عملیات  انجام   
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گلچه های رقم گل مهر به دلیل رنگ مناسب 
افزایش سود اقتصادی کشاورز ناشی از فروش بهتر گلچه ها به دلیل رنگ مناسب و بی خار بودن بوته  

بهره مندی از برداشت مکانیزه  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل 1- گلچه های خوش رنگ رقم گل مهر و عدم وجود خار در بوته

 شكل 2- رقم گل مهر در مرحله گلدهی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی رقم برزگر آفتابگردان 

یافته منتج از پروژه شماره: 90-147                       مدت اجراي پروژه: 14 سال
مجری مسئول: ابوالقاسم خدابنده                          رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: سیامك رحمانپور، دوجي، حمید رضا خادم حمزه، شهسواري، اندرخور، کازراني، جهانفر دانشیان، قدرتي، 
نوري رار، اسداله زارعی سیاه بیدی، مجیدخیاوي، آذر طاعي، هوشنگ شهریاري، شیر اسماعیلي

g_khodabandeh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بر اساس هدف نیل به خودکفایی تولید روغن در کشور، یافتن ارقام هیبرید آفتابگردان پرعملکرد، زودرس، 
متحمل به تنش هاي زنده و غیر زنده )همچون تحمل به بیماري و تنش آبي(، و سازگار با شرایط کشور از اهم 
وظایف تحقیقاتي در زمینه دانه های روغنی محسوب مي شود. تنوع و تعدد ارقام از اهمیت راه بردي برخوردار 
است، چنانچه به هر دلیل از جمله عدم تکثیر بذر و یا اخالل دیگر، مشکلي براي رقم یا ارقام توصیه شده پدیدار 
شد، ارقام جدید بایستي در اختیار زارعین قرار گیرد. بر همین مبنا ضرورت پژوهش در راستای معرفی ارقام 
توجیه پذیر است. هرچند که سطح کشت آفتابگردان روغني از روند کاهشي در ایران برخوردار مي باشد، اما 
روند افزایش عملکرد در واحد سطح به تناسب افزایش کشت آبي، مدیریت بهتر، و افزایش کاربرد بذر هیبرید 
که از توانایي ویژه برخوردار است، جبران کننده کاهش سطح زیر کشت می باشد. به هر روی نقش تحقیقات 
در جهت شناخت و معرفي ارقام جدید هیبرید وباز گرده-افشان برتر، متحمل به بیماري هاي محدود کننده، 
متحمل به تنش آبی، پرعملکرد، زودرس وکوتاه با شاخص برداشت باالبدون کم و کاست، بایستي ادامه یابد و 

معرفي هیبرید برزگر در راستاي چنین اهدافي است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جایگزینی رقم برزگر با ارقام قدیمی تر آفتابگردان به دلیل برتری عملکرد دانه و روغن.

کشت رقم برزگر در استان کرمانشاه )در دو منطقه سراب نیلوفر و سرپل ذهاب(؛ در استان فارس )در دو 
منطقه مرودشت و سعادت شهر(

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
افزایش 12 درصدی در عملکرد دانه و 14 درصدی در عملکرد روغن ناشی از جایگزینی رقم برزگر با   

رقم شاهد آذرگل
کاهش مصرف سموم شیمیایی ناشی از جایگزینی رقم برزگر با ارقام قدیمی به دلیل مقاومت رقم   

برزگر در مقابل بیماری سفیدک کرکی، پالسموپارا و زنگ.
کاهش وابستگی به منابع بذری خارجی  
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عکس/عکسهاي شاخص از یافته:

مزرعه توليد بذر هيبريد رقم برزگر در بهبهان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: رقم کلزای ظفر مناسب برای کاشت در منطقه میانبند استان مازندران

یافته منتج از پروژه شماره: 025/90-253-224               مدت اجراي پروژه: 8 سال
مجری مسئول: ولي اله رامئه                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: نصراله قدمي،حسن غالمي، احمد فرهادي، سید علیرضا دلیلي، سید وحید علوي، ساعده مظفري، صادق 
بیك نژاد، محمد سلیمي، میرقربان شعباني، عینعلي شفیعي

vrameeh@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مناطق میانبند استان مازندران با برخورداری از سطح بیش از 3000 هکتار و همچنین پیش بینی گسترش 
کشت آن در سطح بیش از 10000 هکتار دارای آب و هوای نسبتاً متمایز با شرایط دشت استان بوده به طوری 
که برترین هیبریدهای کلزا در منطقه دشت نظیر Hyola401 در این منطقه در فاز زایشی دچار سرمازدگی 
شده و از طرفی ارقام بینابین نظیر زرفام نیز به علت تأخیر در گلدهی  به علت دیم بودن کشت منطقه با تنش 
خشکی  مواجه گردیده که ماحصل آن افت شدید عملکرد دانه خواهد بود. لذا تنها رقم مناسب برای کشت در 
شرایط منطقه ذکر شده رقم  ساریگل می باشد که بیش از ده سال قدمت کشت در این منطقه دارد. با این 
وجود رقم مزبور نیز در برخی از سال ها دچار مشکالتی از قبیل برخورد به تنش خشکی  در زمان پر شدن 
غالف ها می باشد. عدم وجود تنوع رقم در مناطق میانبند استان و کشت رقم ساریگل  در سال های متمادی 
امکان  آسیب پذیري کشت این زراعت استراتژیك را در منطقه افزایش میدهد. لذا افزایش تنوع ارقام در این 
منطقه و دیگر مناطق  استان براي پایداري کشت کلزا از اهمیت مبرمي برخوردار مي باشد و درنتیجه ضرورت 
بررسي پتانسیل ارقام و الین های جدید کلزا را امري الزامي مي سازد. لذا گزینش الین های جدید و در نهایت 
معرفی ارقام جدید برای مناطق مزبور راهکار مناسبی در جهت افزایش عملکرد و پایداری کشت این محصول 

استراتژیك در منطقه و در نهایت کمك به در آمد کشاورزان منطقه خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جایگزینی رقم ظفر بجای ارقام متداول در منطقه میانبند استان مازندران  

تاریخ کاشت مناسب رقم ظفر از 15 مهر تا اول آبان  
مقدار بذر مصرفی 5 تا 6 کیلوگرم در هکتار  

برداشت مکانیزه با کمباین  
 



478

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
برتری عملکردی 600 کیلوگرم در هکتاری رقم ظفر در مقایسه با ارقام شاهد  

آزاد سازی سریع تر زمین برای کشت بعدی  
امکان برداشت مکانیزه با افت عملکرد کم ناشی از ریزش دانه  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 شكل 1- رقم ظفر در مرحله انتهاي گلدهي با برخورداري از طول خوشه اصلي بلند
 )از ويژگي هاي  متمايز كننده اين رقم(

شكل 2-امكان برداشت مكانيزه با حداقل تلفات عملكرد رقم ظفر
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی رقم قاسم آفتابگردان جهت کشت درکشت دوم مناطق مختلف کشور

یافته منتج از پروژه شماره: 88090-03-03-2            مدت اجراي پروژه: 13 سال
مجری مسئول: ابوالقاسم خدابنده                              رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: خادم حمزه، شهسواري، اندرخور، نرجس کازراني، شهسواري، قدرتي، سیامك رحمانپور، سیدعباسعلی 
اندرخور، ساعده مظفري، عراز محمد نوری راد دوجی، امام بردي حاجي عرازي، غالمرضا قدرتي،بهروز قمرزاده، 

جهانفر دانشیان
g_khodabandeh@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به نژادي  اجتناب ناپذیر  و  رایج  فعالیت هاي  جمله  از  کشور  کشاورزي  عرصه  به  ارقام  معرفي  براي  تالش 
آفتابگردان بشمار مي آید. بایستي گفت در حال حاضر ارقام رکورد، آرماویرسکي، زاریا، مستر و الکومکا از جوامع 
ارقام بازگرده افشان و ارقام هیبرید آذرگل، اروفلور سانبورو، هایسان-33، هایسان-25 و هایسان-36 به  مزارع 
کشاورزی راه یافته اند. همچنان که مشاهده مي شود نقش هیبرید هاي داخلي در بین ارقام هیبرید نام برده شده، 
بسیار محدود است و بایستي معرفي ارقام هیبرید تسریع شده و در این راستا معرفی هیبرید قاسم نمونه خوبي 

براي ایفاي چنین نقشي خواهد است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جایگزینی رقم قاسم بجای ارقام قدیمی بویژه در کشت دوم و در شرایط تنش زا به دلیل عملکرد مطلوب و   

مقاومت به شرایط استرس زا
تراکم 8 تا 10 بوته در مترمربع براي این رقم در استانهاي اراک، اصفهان، قم، فارس، کرمان، یزد، خراسان   

امکان پذیر است لذا تراکم کمتر )8 بوته(  به لحاظ مصرف کم بذر، مفید تر خواهد بود.
در مناطق سرد )همانند اقلید فارس آباده و سر چاهان( آخرین تاریخ کشت اواخر خرداد تنظیم شود.  

در اراضي دیم استان هاي گلستان و مازندران تراکم بایستي کمتر از 7 بوته در متر مربع باشد. تاریخ کشت   
هرچه ممکن است زودتر، بهقبل، یا ابتداي فروردین و یا به اوایل تابستان در کشت دوم انتنقال یابد.

در مناطقي که بیماري زنگ آفتابگردان تهدید کننده است، رقم قاسم توصیه ميشود  
کشت رقم قاسم در استانهاي خوزستان، ایالم، بوشهر، سیستان و بلوچستان و مناطق گرم استان کرمان در   

دوره  اواخر مرداد تا 10 شهریور امکان پذیر است. تراکم باالي 100000 بوته در هکتار در این مناطق مفید خواهد بود.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
افزایش عملکرد دانه ناشی از کشت رقم قاسم در مقایسه با ارقام شاهد بویژه در شرایط نامساعد   

امکان کشت رقم قاسم در اقلیم گرم دزفول )در شرایطی که کمتر گیاه زراعی امکان کشت دارد( در نیمه   
اول مردادماه
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صرفه جویی در مصرف آب به دلیل مقاومت مناسب رقم قاسم به تنش خشکی و همچنین زودرسی رقم  
امکان برداشت رقم قاسم با کمباین به دلیل ارتفاع کم بوته و درصد خمش ساقه کم  

آزادسازی بموقع زمین زراعی به دلیل زودرسی رقم قاسم و امکان کشت بموقع محصول بعد  
از طریق کشت و کار ارقام داخلی مانند رقم قاسم، کاهش ارقام وارداتي به هر میزان میتواند میزان ارز براي   
خرید بذور خارجي را کاهش داده و خود، بهرهوري دستاندر کاران بخش کشاورزی را افزایش و توسعه کاربري افراد 

شاغل در این بخش را فراهم آورد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

رقم قاسم آماده برداشت در حالي كه ارقام ديگر تا زمان برداشت  فاصله دارند
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: استفاده از زه آب هاي مزارع براي کاهش تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد گندم با استفاده از 

آزمایش مزرعه ای و تکنیك شبیه سازي
یافته منتج از پروژه شماره: 89193-03-46-4                        مدت اجراي پروژه: 1 سال

مجری مسئول: بهرام اندرزیان                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 
bahramandarzian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در شرایط اقلیمي خوزستان از زمان کاشت تا ظهور سنبله گندم میزان آب موجود در رودخانه ها و شبکه-

ها معموالً تکافوي آب مورد نیاز گندم را مي نماید )به جز در سال هاي کم باران(، اما از مرحله ظهور سنبله تا 
رسیدگي فیزیولوژیکي )اسفند تا پایان فروردین( به علت افزایش نیاز آبي مزارع گندم، وجود محصوالت رقیب 
و محدود شدن آب قابل دسترس، بخش وسیعي از مزارع گندم که در مناطق جنوبي استان )43 درصد( قرار 
دارند با تنش خشکي انتهایي فصل مواجه هستند، کشاورزان در این مناطق براي کاهش اثر تنش خشکي بر 
عملکرد گندم با استفاده از آب زهکش )با دامنه شوري بین 4 تا 15 دسي زیمنس بر متر( بصورت مستقیم یا 
تلفیق با آب غیرشور اقدام به آبیاري مزارع مي نمایند. اگر چه راهکاري به نژادي و به-زراعي مختلف براي مقابله 
با تنش خشکي وجود دارد، لیکن استفاده از زه آب ها )آب هاي لب شور تا شور( در مراحل غیر حساس گیاه با 
اعمال مدیریت خاص )با توجه به واکنش گیاهان و تغییرات ایجاد شده در ویژگي هاي فیزیکي و شیمیایي 
خاک( مي تواند یك راهکار مؤثر باشد و استفاده از این راهکار براي آبیاري گندم در شرایط مواجه با کم  آبي در 

مناطق مختلف دنیار بطور وسیعي استفاده گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در صورت محدودیت آب آبیاري )غیرشور( در مرحله پر شدن دانه )عدم محدودیت آب آبیاري تا مرحله 
 dS/m6 لومي- رسي( و از آب شور با( در اراضي سنگین ≤dS/m4 EC مي توان از اب شور با  )گرده افشاني
EC≥ در اراضي سبك استفاده نمود. به شرطي که این اراضي داراي زهکش مناسب باشند و سهم آبشویي براي 

شستشوي امالح قبل از شروع فصل زراعي بعد در نظر گرفته شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
در صورت محدود بودن آب غیر شور در مرحله پر شدن دانه از آب شور با dS/m4 EC≥ در خاک هاي 
سنگین و از آب شور با EC 6≥ براي خاکهاي سبك بدون داشتن هیچگونه اثر منفي در کوتاه مدت و بلند مدت 
بر عملکرد گیاه و خصوصیات خاک مي تواند استفاده شود. اگر چه ممکن است در سال هاي که به علت کاهش 
بارندگي و محدودیت منابع آب در طي فصل رشد گندم تنش خشکي شدید حادث گردد و عملکرد دانه ممکن 

است بیش از10 درصد کاهش یابد، استفاده از آب شور با EC>6 dS/m میتواند کارامد باشد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تاریخ کاشت مناسب برای جلوگیري از کاهش عملکرد گندم در اثر تنش حرارتي و رطوبتي آخر فصل

یافته منتج از پروژه شماره: 87057-8302-03-46-124        مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: بهرام اندرزیان                                            رتبه علمي: استادیارپژوهش 

bahramandarzian@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به خصوصیات کیفي گندم دوروم )پروتئین باال( افزایش تولید آن به منظور تأمین  ماده اولیه صنایع 
ماکاروني از اهمیت فراواني برخوردار است، بذل توجه به مدیریت تولید محصول تحت شرایط محیطي توأم با 
تنش استان مي تواند نقش کلیدي در افزایش عملکرد محصول داشته باشد. شرایط اقلیمي استان به گونه اي 
است که در مرحله تشکیل و پُرشدن دانه دماي محیط به طور ناگهاني افزایش و بارندگي ها به حداقل میزان 
خود تقلیل مي یابد، به عبارت دیگر در طي این مرحله تنش گرما و خشکي توأمان گندم را تهدید نموده و 
باعث کاهش عملکرد گندم مي شود. از سوي دیگر در بعضي از مزارع گندم استان )مناطق جنوبي( به علت باال 
بودن سطح آب زیرزمیني و شوري اراضي، آبیاري مزارع در این مرحله از طریق اشباع نمودن خاک و کاهش 
غلظت اکسیژن در محیط ریشه موجب اختالل در فرایندهاي متابولیسمي گیاه )به ویژه ریشه( و کاهش رشد 
گیاه مي گردد. وجود چنین شرایطي در مزارع گندم مانع از اعمال یك مدیریت یکسان در مزارع مي شود. چنین 
استنباط مي شود که با تنظیم تاریخ کاشت و بکارگیري ژنوتیپ هاي مقاوم یا متحمل مي توان تأثیر تنش هاي 
خشکي و دماي باال بر عملکرد گندم را تقلیل داد تنظیم تاریخ کاشت به نوعي ایجاد یك نوع اجتناب مصنوعي 

گیاه براي فرار از تنش هاي انتهاي فصل است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براي  مناسب  ژنوتیپ  و  کاشت  تاریخ  تعیین  منظور  به  که  تحقیق حاضر  از  آمده  بدست  نتایج  اساس  بر 
جلوگیري از تأثیر تنش خشکي و دماي باال در انتهاي فصل بر عملکرد گندم دوروم در خوزستان انجام شد، 
تعویق کاشت بعد از 5 آذر در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی عملکرد کاهش یافت و این کاهش در 
 D-84-9 و D-84-5  شرایط تنش خشکی بیشتر بود. واکنش ژنوتیپ ها به تنش خشکي متفاوت بود، الین هاي
نسبت به سه ژنوتیپ دیگر برتري  نشان دادند. اما واکنش ژنوتیپ ها در تاریخ کاشت دیر هنگام )اواخر آذر( 

نسبت به تنش خشکي انتهاي فصل نسبتا یکسان بود و برتري چشمگیري نسبت به یکدیگر نداشته اند. 
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 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج تحقیق نشان داد که تحت شرایط آبیاري مطلوب با تعویق کاشت بعد از 5 آذر عملکرد کاهش مي-

یابد و با تعویق تاریخ کاشت تحت شرایط تنش خشکي انتهایي تأثیر منفي تنش خشکي بر عملکرد تشدید 
مي شود. چنین استنباط مي شود که در تاریخ هاي کاشت اول و دوم با اعمال تنش خشکي، گیاه، منحصراً با 
تنش محدودیت رطوبتي مواجه است و دماي هوا در دامنه نسبتاً مناسبي براي گیاه فراهم مي-باشد. در صورتي 
که با تأخیر در کاشت و اعمال تنش خشکي، تنش هاي خشکي و دماي باال، توأمان دوره پر شدن دانه را تحت 
تأثیر قرار داده و از طریق تأثیر بر فرآیند هاي فتوسنتزي، تنفس، رشد و نمو موجب تشدید کاهش عملکرد 
مي شود. در شرایط اقلیمي خوزستان رعایت تاریخ کاشت مناسب مي تواند به عنوان یك راهکار موثر از تاثیر 

تنش خشکي انتهاي فصل بر عملکرد گندم دوروم بکاهد.



484

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات رشدي گندم در نظام هاي تناوبي مبتني بر گندم در اقلیم سرد جلگه رخ

یافته منتج از پروژه شماره:  85001-8501-11-120000-042-4      مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: احمد زارع فیض آبادي                                              رتبه علمي: استاد پژوهش 

azarea.2002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بوم نظام های زراعی نوعی نظام اکولوژیك هستند که کارکرد آنها در جهت تولیدات کشاورزی سازماندهی شده 
و خصوصیات آنها بر اساس مصرف نهاده های خارجی است.  افزایش تنوع، پیچیدگی ذاتی بوم نظام-های زراعی را 
افزایش داده و از این طریق فرآیندهای آنها را تقویت نموده و موجب پایداری بیشتر آنها می شود و در این جهت 
تناوب زراعی نقش بسیار موثری در افزایش تنوع زیستی کشاورزی دارد. از آنجا که عملکرد گیاهان زراعی برآیند 
اثرات فیزیکی، بیولوژیکی و مدیریتی در نظام های زراعی است و مفهوم حداکثر عملکرد نمی تواند پایداری طوالنی 
داشته باشد، انتخاب یك تناوب زراعی صحیح و مناسب برای هر منطقه شرط اصلی افزایش بهره وری در دراز مدت 
خواهد بود. تناوب از طریق تداوم پوشش گیاهي خاک، کارآیي بیشتر مصرف آب، حفظ عناصر غذایي خاک، افزایش 
مواد آلي خاک و ثبات خاکدانه ها، کاهش آفات و بیماري ها و کنترل بهتر علف هاي هرز باعث افزایش راندمان تولید 

و عملکرد مي گردد

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از تناوب کاشت گندم با سایر گیاهان زراعی منجر به افزایش عملکرد گندم از21 تا37 درصد گردید، در 
این میان کاشت کلزا بعنوان گیاه پیش کاشت گندم، بیشترین افزایش را داشت و با توجه به کارایي تولید و بهره وري 
انرژي، اقتصادي و آب بهتر است گندم در تناوب با ذرت علوفه اي و سیب زمیني یا چغندر قند قرار گیرد و کاشت 

کلزا بعنوان گیاه پیش کاشت گندم، پیشنهاد مي شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج بررسی حاضر نشان داد که پایین ترین عملکرد دانه سال آخر در کشت ممتد گندم مشاهده شد و کلیه 
تیمارهاي تناوبي از عملکرد دانه باالتر و معني داري نسبت به کشت متوالي گندم برخوردار بودند. افزایش 21 تا 37 
درصدي عملکرد، شاخص تناوب و بهروري آب گندم و از طرفي کاهش 51 تا 90 درصدي وزن خشك علف هاي 
هرز تناوب هاي زراعي نسبت به کشت ممتد گندم حاکي از تاثیر مثبت اعمال تناوب هاي مناسب دارد. در این میان 
کاشت کلزا بعنوان گیاه پیش کاشت گندم بدلیل بهبود شرایط رشدی از جمله کاهش جمعیت آفات، بیماری ها و 
علف های هرز و در نتیجه کاهش خسارت آنها تحت تأثیر خاصیت آللوپاتیك این گیاه زراعی، بیشترین تأثیر را بر 
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خصوصیات رشدی و زایشی، همچون ارتفاع نهایی، طول سنبله و تعداد سنبله در متر مربع داشت.  باال ترین عملکرد 
گندم در سال پنجم مربوط به پیش کشت کلزا، چغندر قند و ذرت علوفه اي در سال دوم، سیب زمیني و کلزا در 
سال چهارم بود. میانگین  بهره وری آب ماده خشك اقتصادي محصوالت ذرت علوفه اي 2/33، چغندر قند 1/60، 
سیب زمیني0/87، کلزا 0/79 و میانگین  بهره وری آب ماده خشك اقتصادي گندم در سال اول 0/87، سال سوم 

1/09 و سال پنجم1/56 بود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تأثیرمدیریت بقایاي گیاهي بر برخی پارامترهای حاصلخیزي خاک، عملکرد و اجزای عملکرد نظام هاي تناوبي 

مبتني برگندم
یافته منتج از پروژه شماره:  86002-8501- 03-043-14        مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: احمد زارع فیض آبادي                                    رتبه علمي: استاد پژوهش 

azarea.2002@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
طي مراحل مختلف تکامل نظام هاي تولید با افزایش دانش بشري، نظام هاي زراعي سنتي به نظام هاي پر نهاده 
و تك کشتي تغییر شکل یافت که در این نظام ها اگر چه موفقیت هاي قابل توجهي در افزایش تولید در واحد سطح 
حاصل گردیده اما با توجه به ماهیت این نظام ها کمتر به حفظ منابع و پایداري تولید توجه شده است. از آنجا که 
در حال حاضر بیشتر خاک هاي زراعي خصوصا در مناطق کویري با کمبود شدید ماده آلي خاک )میزان ماده آلي 
حدود 0/5 درصد( مواجه است و از طرفي روشهاي نا صحیح مدیریت بقایاي گیاهي)شامل سوزاندن و جمع آوري 
کردن( باعث کاهش روز افزون ماده آلي خاک مي گردد این روند در دراز مدت وضعیت خاک هاي زراعي کشور را 
تهدید مي کند. در راستاي کشاورزي پایدار و حفظ منابع ملي کشور الزم است تا روش هاي مناسبتري جایگزین 
روش هاي رایج گردد. برگرداندن بقایاي گیاهي به خاک با افزایش خلل و فرج و کاهش جرم مخصوص ظاهري خاک 
باعث افزایش ظرفیت ذخیره سازي آب و تبادل هوا در خاک و در صورت تداوم آن در دراز مدت با افزایش ماده آلي 

و برگشت عناصر میکرو به خاک نیز باعث حاصلخیزي خاک مي گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از تناوب کاشت گندم با سایر گیاهان زراعی منجر به افزایش عملکرد گندم می شود. همچنین استفاده 
از بقایای گیاهی در خاک باعث افزایش عملکرد و کارآیی مصرف انرژی گندم شد، هر چند کیفیت بقایای گیاهی 
همچون نسبت C:N  و نیز میزان بقایای اضافه شده به خاک حائز اهمیت می باشد. پیشنهاد مي شود با توجه به 
کارایي تولید و بهره وري انرژي، اقتصادي و آب بهتر است گندم در تناوب با ذرت علوفه اي و سیب زمیني یا چغندر 

قند قرار بگیرد و کاشت کلزا بعنوان گیاه پیش کاشت گندم باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اثر گیاه پیش کاشت و میزان برگشت بقایای گیاهی بر عملکرد دانه، عملکرد 
بیولوژیك، وزن دانه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و طول سنبله گندم معنی دار بود. 
بیشترین عملکرد دانه و بیولوژیك گندم بعد از کشت کلزا وکمترین میزان در کشت ممتد گندم مشاهده شد. نتایج 
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میزان برگشت بقایاي محصوالت مختلف به خاک نیز نشان داد که کمترین شاخص تناوب و بهره وري آب در تیمار 
شاهد بدون برگشت بقایا بود بطوریکه تیمارهاي 50 و 100درصد برگشت بقایا به خاک به ترتیب 3 و 7 درصد نسبت 
به تیمار شاهد افزایش داشتند. همچنین استفاده از بقایای گیاهی در خاک باعث افزایش عملکرد وکارآیی مصرف 
انرژی گندم شد، هر چند کیفیت بقایای گیاهی همچون نسبت C:N  ونیز میزان بقایای اضافه شده به خاک حائز 

اهمیت می باشد. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل مزرعه ای ارقام گندم آب

یافته منتج از پروژه شماره: 88001-8802-03-43-014      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمید رضا شریفي                                      رتبه علمي: استادیارپژوهش  

مجریان: مسعود عزت احمدی، غالمعباس لطفعلی آینه، مهدی کالته عربی، احمد رضا نیك زاد، امیر کیوان کفاشی، 
محمود ناظری، سلیمان محمدی، منوچهر دستفال، هرمز اسدی، احمد جعفری  

  hrsharifi1349@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی وظیفه جبران خسارت ناشی از وقوع بالیای طبیعی در محصوالت زراعی بر 
عهده داشته و در این راستا همه ساله غرامت قابل توجهی به کشاورزان  پرداخت می گردد. حدود 70 درصد فعالیت 
صندوق بیمه به محصوالت زراعی اختصاص دارد که در این میان گندم به دلیل سطح زیر کشت باال )6/7 میلیون 
هکتار(، فصل رشد طوالنی و به تبع آن تعدد و تنوع خسارت ناشی از وقوع بالیای طبیعی، سهم زیادی از غرامت 
پرداختی صندوق بیمه را به خود اختصاص داده است. بر این اساس ارایه شیوه ای برای وحدت رویه در ارزیابی میزان 
خسارت وارده و تعیین دقیق درصد خسارت در این محصول از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. شیوه کنونی ارزیابی 
خسارت در صندوق بیمه بسته به نوع خسارت متفاوت بوده و از این لحاظ می توان آنها را به دو گروه عمده خسارات 
عمومی ومنطقه ای )مانند خشکسالی،بادزدگي،سرمازدگي....(  و خسارات انفرادی تقسیم نمود. نظر به آنکه در این 
موارد پرداخت غرامت به ترتیب به صورت منطقه ای و انفرادي صورت می گیرد، وجود شیوه اي آسان براي تخمین 
عملکرد در ابعاد منطقه ای و مزرعه ای و نیز تشخیص میزان خسارت ناشي از هریك از عوامل قهري و تفکیك سهم 

آن از عوامل مدیریتي نیاز مبرم صندوق بیمه در این نوع خسارت ها  مي باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تاکنون روش های متنوعی برای تخمین عملکرد پیشنهاد شده است که در این پروژه از شیوه مبتنی بر عملکرد 
و اجزای عملکرد استفاده شده است. با هدف برقراری رابطه ای کّمی بین عملکرد و اجزای عملکرد در هر رقم، نمونه 
گیري از مزارع کشاورزان در سطح کشور انجام شد.  زمان هاي نمونه گیري شامل: شروع پنجه زني، شروع ساقه رفتن، 
سنبله دهي، و پرشدن دانه و رسیدگي؛ و تعداد نمونه در هر مرحله- رقم 30 عدد بود. سطح نمونه گیري 0/25 متر 
مربع بوده و صفات مورد اندازگیري شامل: تعداد بوته، تعداد پنجه در بوته، درصد باروري پنجه، تعداد سنبله، تعداد 
دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود. در نهایت معادله ای کمی بر داده هاي حاصل از مزارع کشاورزان 

برازش داده شد. 
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 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که امکان تخمین عملکرد دانه در مناطق مختلف ایران از طریق روابط مبتنی 

بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه وجود دارد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: پهنه بندی پتانسیل منطقه ای عملکرد گندم آبی درمناطق مختلف ایران

یافته منتج از پروژه شماره:  88002 - 8802-03-43-014          مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمید رضا شریفي                                              رتبه علمي: استادیارپژوهش  

  hrsharifi1349@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی وظیفه جبران خسارت ناشی از وقوع بالیای طبیعی در محصوالت زراعی بر 
عهده داشته و در این راستا همه ساله غرامت قابل توجهی به کشاورزان  پرداخت می گردد. حدود 70 درصد فعالیت 
صندوق بیمه به محصوالت زراعی اختصاص دارد که در این میان گندم به دلیل سطح زیر کشت باال، فصل رشد 
طوالنی و به تبع آن تعدد و تنوع خسارت ناشی از وقوع بالیای طبیعی، سهم زیادی از غرامت پرداختی صندوق بیمه 
را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر کارگزاران بیمه با تکیه بر دانش تجربي و منطقه اي خود نسبت به 
تخمین عملکرد و ارزیابي خسارت ناشي از هریك از این عوامل قهري و تفکیك آن از عوامل مدیریتي گندم اقدام مي 
نمایند که این روش در بسیاري از موارد با صحت همراه نیست.  نظر به آنکه گندم آبي با سطح زیر کشتي   حدود 2/2 
میلیون هکتار، اولین  و مهم ترین محصول زراعي کشور مي باشد ؛   لذا خطاي هر چند اندک در برآورد خسارت گندم 
آبي خسارت ریالي زیادي را براي صندوق بیمه به همراه خواهد داشت. افزون بر این شیوه بکار رفته کامال تجربي بوده 
و لذا میزان براورد عملکرد و یا خسارت در کارگزاران مختلف تفاوتي اساسي با یکدیگر دارد. بر این اساس پروژه حاضر 
با هدف تخمین میانگین پتانسیل عملکرد  مزارع گندم در مناطق)شهرستان ها( مختلف کشور طراحی و اجرا شد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
پتانسیل عملکرد گندم در مناطق مختلف کشور متفاوت بوده و عواملي از قبیل شرایط اقلیمي، شرایط مدیریت 
زراعي و شرایط ادافیکي و جغرافیایي اثر زیادي بر این متغیر داشته و ترکیبي از تمامي این عوامل تعیین کننده 
پتانسیل عملکرد گندم در مناطق مختلف می باشد. در این مطالعه ابتدا ضریب منطقه ای عملکرد )از حاصل تقسیم 
میانگین عملکرد هر منطقه بر میانگین عملکرد گندم کشور( محاسبه گردید و سپس پتانسیل عملکرد قابل حصول 

محاسبه شد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
در این تحقیق پهنه بندی پتانسیل عملکرد در مناطق مختلف کشور و نیز برای ارقام اصلی گندم انجام شده است. 
نتایج حاصل نشان داد که میانگین پتانسیل عملکرد قابل حصول گندم در شهرستان های مختلف کشور از 652 تا 
10193 کیلوگرم در هکتار متغیر می باشد. در میان استان ها، باالترین پتانسیل عملکرد قابل حصول متعلق به استان 
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های اردبیل، قم و اصفهان می باشد که در صورت مهیایی شرایط محیطی و مدیریتی و به ترتیب پتانسیل تولید 
6843، 6481، 6427 کیلوگرم در هکتار را دارند. بر این اساس کمترین پتانسیل عملکرد قابل حصول در استان هاي 
کرمان )2983 کیلوگرم در هکتار(، سیستان و بلوچستان )3014 کیلوگرم در هکتار( و بوشهر )3220 کیلوگرم در 
هکتار( می باشد. بررسی تفضیلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شهرستان های کنگاور، پاسارگاد، جوانرود 
به ترتیب با 10193، 8833، و 8811 کیلوگرم در هکتار باالترین پتانسیل عملکرد قابل حصول را در میان شهرستان 
های کشور به خود اختصاص دادند. کمترین پتانسیل عملکرد قابل حصول نیز در شهرستان دیلم در استان بوشهر با 

652 کیلوگرم در هکتار بود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

پراكنش جغرافيايی پتانسيل )حداكثر( عملكرد گندم در مناطق مختلف كشور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تدوین استانداردهای ارزیابی خسارت ناشی از تنش یخبندان در مراحل مختلف رشد در مزارع گندم آبی

یافته منتج از پروژه شماره:  88204-03-43-014                      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمید رضا شریفي                                              رتبه علمي: استادیارپژوهش  

  hrsharifi1349@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تنش یخبندان یکی از مهم ترین تنش ها  درتولید گندم بوده و همه ساله بخش قابل توجهی از اعتبارات صندوق 
بیمه محصوالت  این تنش صرف می شود. صندوق  وقوع  از  ناشی  تامین خسارت  برای  بیمه محصوالت کشاورزی 
کشاورزی وظیفه جبران خسارت ناشی از وقوع بالیای طبیعی در محصوالت زراعی بر عهده داشته و در این راستا همه 
ساله غرامت قابل توجهی به کشاورزان  پرداخت می گردد. بر این اساس ارایه شیوه ای برای وحدت رویه در ارزیابی 
میزان خسارت وارده وتعیین دقیق درصد خسارت در محصوالت از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. این مطالعه به 
منظور جمع بندی نتایج تحقیقات موجود در داخل و خارج کشور و با هدف ارایه طریق جهت برآورد خسارت ناشی 
از خسارت یخبندان و تگرگ در مراحل مختلف نمو، تعیین میزان حساسیت ارقام مختلف به تنش یخبندان و ارایه 

مصور عالیم تنش یخبندان در مراحل مختلف نمو انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در هر مرحله از نمو، میزان خسارت وارده را مي توان به کمك چندین عالمت تشخیص داد. عالیم خسارت یخ 
زدگي در مرحله پنجه زنی عمدتاً  شامل پیچیدگي و سبز روشن تا زرد شدن برگها و سوختگي )نکروزه شدن( نوک 
برگها در فاصله و یا دو روز پس از وقوع یخنبدان مي باشد. در مرحله ساقه رفتن برگهاي خسارت دیده عالیمي مشابه 
مرحله پنجه زني بروز مي دهند، ولی جدي ترین خسارت یخبندان در این مرحله متوجه نقاط رشد مي باشد. نقاط 
رشد سالم و خسارت ندیده، سفید روشن تا  سبز- زرد بوده و کاماًل آماس کرده است. در حالي که بروز یخبندان سبب 
سفید کدر یا قهوه اي و لهیده شدن آن مي شود. خسارت یخ زدگي در مرحله آبستني موجب حبس سنبله در غالف 
برگ پرچمي مي شود. در این حالت غالف برگ تحت فشار سنبله ترک خورده و سنبله خمیده مي شود. اکثر عالیم 
خسارت یخبندان در این مرحله )عقیمي، آب کشیدگي یا خشکیدگي برگها، آسیب دیدگي پایین ساقه ها( مشابه 
خسارت یخبندان در مراحل قبل است، هر چند که مهم ترین مشخصه این مرحله، زردي یا سفیدشدگي ریشك ها 

است. عالیم خسارت سرما در مراحل  سنبله دهي و گلدهي تقریباً مشابه یکدیگر مي باشند. 
بذرهاي خسارت دیده ممکن است قادر به ادامه رشد نباشد، به عالوه این بذور ممکن است سفید یا خاکستري 

بوده و بر خالف شرایط معمول ظاهري خشن و چروکیده داشته باشند.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این بررسی نشان داد که مرحله نمو )به خصوص مرحله انتقال از رویشی به زایشی(مهم ترین عامل موثر 
بر تعیین میزان خسارت یخبندان می باشد. بیشترین حساسیت گندم به وقوع سرما مربوط به آن بخش از مراحل 
زایشي است که با گرده افشاني )در اواخر آبستني یا ابتداي سنبله دهي( شروع مي شود.  تحمل به یخبندان  ارقام 
مختلف گندم با یکدیگر متفاوت است، اما این تفاوت مربوط به حداکثر میزان مقاومت آن ها )در مرحله پنجه دهی( 
بوده و عمدتا با انتقال از مرحله رویشی به زایشی از بین می رود. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که عملکرد 
گندم در مرحله پنجه دهی حساسیت زیادی به تگرگ نداشته؛ ولیکن با پیشرفت نمو، حساسیت به تگرگ افزایش  
و در مرحله شیری شدن دانه  به اوج خود می رسد. نظر به وجود روابط جبرانی بین اجزای عملکرد، خسارت ناشی 
از یخبندان و تگرگ، تابعی از شرایط محیطی-مدیریتی آن مزرعه بوده و در مزارع مختلف بسیار متغیر می باشد. بر 
این اساس ارزیابی خسارت یخبندان و تگرگ باید به شیوه ای پویا و بر مبنای شواهد موجود در هر مزرعه و روابط 

کمی صورت گیرد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تأثیر نظام هاي تناوب زراعي بر میزان آلودگي بیماري هاي گندم در استان گلستان

یافته منتج از پروژه شماره: 86004- 8601- 11- 120000- 056- 4    مدت اجراي پروژه: 5 سال
مجری مسئول: شعبان کیا                                                            رتبه علمي: مربی پژوهش

   shabankia@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان گلستان یکي از قطب هاي مهم تولید گندم درکشور محسوب مي شود. شرایط خاص آب و هوایي )رطوبت 
وارد آمدن  باعث  و  یافته  بیماري هاي مختلف روي گندم گسترش  ایجاب مي کند که  باال ودماي معتدل(  نسبي 
خسارت شود.  از طرف دیگر کشت پي در پي گندم در بسیاري از اراضي استان گلستان موجب گسترش بسیاري 
از بیماري ها از جمله سپتوریا، سفیدک پودري، لکه خرمایي، بالیت فوزاریومي سنبله و پاخوره در مزارع گندم شده 
که خسارات زیادي به محصول وارد مي شود. براي کنترل این بیماري ها هر ساله مقادیر زیادي قارچکش مصرف مي 
شود که باعث آلودگي محیط زیست مي گردد. استفاده از ارقام مقاوم و رعایت تناوب زراعي مي تواند نقش موثري در 
کاهش بیماري هاي گندم و خسارت ناشي از آنها داشته باشد. در مدیریت بیماري هاي گیاهي، تناوب زراعي به عنوان 
یك راه کار موثر مدیریتي در کاهش جمعیت عوامل بیماریزاي گیاهي در سطحي پایین تر از سطح زیان اقتصادي 
نقش بسزایي دارد. تناوب زراعي ابزاري براي مدیریت جمعیت بسیاري از عوامل بیماریزاي بقایازاد و خاکزاد به شمار 

مي رود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به افزایش بي رویه استفاده از قارچکش ها در کنترل بیماریهاي گندم و خطرات زیست محیطي ناشي از 
آنها و همچنین عدم دسترسي به ارقام مقاوم یا متحمل به تمامي بیماري هاي متداول گندم در منطقه، رعایت دقیق 
و مداوم تناوب زراعي درست  با گیاهان غیر میزبان مانند کلزا و باقال به عنوان یك راهکار موثر، اقتصادي و سالم از 

نظر محیط زیست در کنترل این بیماریها  توصیه مي شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که بیشترین وکمترین  میانگین عملکرد دانه به ترتیب در تیمار هاي تناوبي ششم )گندم، ارزن، 
باقال، ذرت، باقال، پنبه، کلزا، سویا و گندم( و دوم )گندم، ذرت، گندم، ذرت، گندم، ذرت، گندم، ذرت و گندم( به دست 
آمد. بیشترین میزان آلودگي به  بیماري  سفیدک پودري و لکه خرمایي گندم مربوط به تیمار تناوبي اول )گندم، سویا، 
گندم، سویا، گندم، سویا، گندم، سویا و گندم(  و کمترین آنها مربوط به تیمار تناوبي ششم بود. تیمارهاي تناوبي دوم 
و ششم به ترتیب باالترین و یایین ترین میزان آلودگي فوزاریوم سنبله گندم  را نشان دادند. بر اساس نتایج به دست 
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آمده، میزان بیماري هاي سفیدک پودري، لکه خرمایي و فوزاریوم سنبله در تیمارهاي اول و دوم در سال پنجم نسبت 
به سال اول افزایش یافته، ولي در تیمارهاي سوم، چهارم، پنجم و ششم کاهش یافته اند. در مجموع، تیمار تناوبي 
ششم با کاهش میزان بیماري ها، بهترین و مناسب ترین تیمار تناوبي بود. پایین بودن میزان آلودگي بیماري هاي 
سفیدک پودري، لکه خرمایي و فوزاریوم سنبله گندم در تیمار تناوبي ششم )گندم- باقال- کلزا- گندم( درسال پنجم 
اجراي تناوب نسبت به بقیه تیمارها مي تواند ناشي از تاثیر اجراي تناوب سه ساله با گیاهان بقوالت و کلزا و عدم 
کشت گندم به مدت سه سال متوالي در کاهش بیماري ها باشد. به نظر مي رسد که فاصله سه ساله بین کشت سال 
اول گندم با سال پنجم باعث از بین رفتن بقایاي آلوده گندم و در نتیجه کاهش جمعیت بیمارگرها و کاهش میزان 

بیماري ها می شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تدوین استانداردهای ارزیابی خسارت ناشی از تنش خشکی و بادزدگی در مراحل مختلف رشد در مزارع 

گندم آبی
یافته منتج از پروژه شماره:  88205-03-43-014          مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول: مسعود عزت احمدي                                رتبه علمي: استادیارپژوهش 
مجریان: محمود ناظری، احمد جعفری، مهدی کالته عربی،  منوچهر دستفال

  meahmady@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
خشکی مهم ترین چالش فراروی کشاورزی در ایران بوده و همه ساله بخش قابل توجهی )حدود 35 درصد، ارتباط 
شخصی( از اعتبارات صندوق بیمه محصوالت کشاورزی جهت پرداخت غرامت برای این تنش هزینه می شود. این در 
حالی است که تنها خسارت ناشی از خشکسالی زیر پوشش بیمه بوده و تنش خشکی ناشی از سوء مدیریت جایگاهی 
ندارد. این در حالی است که در بخش اعظم اراضی زیر کشت گندم آبی، نیاز آبی گندم در تمامي مراحل رشد و نمو 
به طور کامل برآورده نمي شود. همچنین در بهار به دلیل گرم شدن هوا و تالقي آبیاري هاي آخر گندم با کشت 
محصوالت بهاره )صیفي جات، چغندرقند، سیب زمینی و...(، گندم در مراحل حساس رشد و نمو )گرده افشاني و پر 
شدن دانه ها( با تنش خشکي مواجه مي شود. بر این اساس صندوق بیمه نیازمند شیوه ای با کاربری آسان در مزرعه 
است تا به کمك آن کارگزار بیمه بتواند اثر تنش خشکی ناشی از سوء مدیریت را در کاهش پتانسیل تولید هر مزرعه 

محاسبه و اثر آن را از خسارت ناشی از سایر تنش ها تفکیك نماید. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در خصوص اصالح شیوه ارزیابی خشکسالی نیز پیشنهاد می شود تا با توجه به  پیچیدگی های موجود، ارزیابی 
خشکسالی و تفکیك سهم آن از خشکی مدیریتی از پیش از شروع فصل رشد و با اندازه گیری میزان آب موجود هر 
بیمه گذار آغاز و سپس با کمك ضریب سطح کشت بهینه گندم آبی، سطح زیر کشتی که هر بیمه گذار می تواند 
در آن با حداقل ریسك به تولید گندم بپردازد تعیین شود. این ضریب با توجه به نیاز آبی گندم در مناطق مختلف 
کشور)مندرج در سند ملی آب( و برای سیستم های مختلف آبیاری شامل: آبیاری سطحی با کانال انتقال خاکی، 
آبیاری سطحی با کانال انتقال بتنی، آبیاری بارانی و آبیاری قطره ای تعیین شد. در خصوص محاسبه اثرخشکسالی 
بر افت عملکرد گندم نیز با برازش روابط کّمی بین شاخص SPI و میانگین عملکرد گندم در مناطق مختلف کشور، 

اثر خشکسالی محاسبه شد.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
به طور کلي مي توان گفت بیشتر فعالیتهاي متابولیك و فیزیولوژیك گندم در طي مرحله رشد رویشي و قبل از 
مرحله گرده افشاني، در جهت تولید سنبله و در نهایت تولید دانه است. تنش رطوبتي در مراحل مختلف نمو گندم 

اثر متفاوتي بر عملکرد بیولوژیك و دانه دارد.  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تدوین استانداردهای ارزیابی خسارت ناشی از تنش ماندابی در مراحل مختلف رشد در مزارع گندم آبی

یافته منتج از پروژه شماره: 88206-03-57-014             مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: مهدی کالته 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
حدود 12 درصد از اراضی قابل کشت در دنیا و تقریبا 1/1 میلیون هکتار از اراضی زیرکشت ایران  با مشکل تنش 
ماندابی )غرقابی( مواجه است. تنش ماندابی از جمله تنش هایی است که وقوع آن در مزرعه ممکن است  به صورت 
موقت و در دوره ای کوتاه )آب ماندگی موقت( و یا  پنهان از دید ما )سطح ایستابی باال( رخ دهد؛که در نهایت موجب 
کاهش محصول می گردد. در استان گلستان با توجه به تغییرات میزان بارندگی در هر سال، آب ماندگی سطحی بین 
15-10 درصد از کل اراضی مورد کشت گندم و جو استان را تحت تاثیر قرار می دهد. سطح ایستابی باال و سدیك 
بودن خاک در بیشتر این مناطق موجب کاهش نفوذ پذیری خاک و آب ماندگی سطحی در طول باران های زمستانه 
می شود. در خاکهای سدیك زهکشی پایین به دلیل هدایت هیدرولیکی پایین می باشد. زمان بازگشت به شرایط 
هوازی در خاکهای سدیك، مدت زمان بیشتری طول می کشد. استراتژی مدیریتی که برای این مناطق می توان 

استفاده کرد با سایر مناطق کمی متفاوت است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
و  بندرگز، گمیشان  بندرترکمن،  از مناطق نظیر  اراضی و زهکشی ضعیف خاکها در برخی  بافت  بودن  سنگین 
کردکوی و همچنین بارندگی های مستمر در طول مدت رشد رویشی در زمستان موجب ماندابی شدن زمین و از بین 
رفتن اراضی کشت شده یا کاهش عملکرد محصول می گردد. همچنین سطح ایستابی باال و سیل گیر بودن اراضی 
هر ساله در مزارع شهرستانهای بندرگز، کردکوی، رامیان، بندر ترکمن و آزادشهر در فواصل ماههای آذر و دی حدود 
70 تا 200 هزار هکتار از مزارع دچار سیل زدگی و آب ماندگی می گردند. این معضل گاهی تا 50 در صد کاهش 

عملکرد را به دنبال داشته است. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با بررسی مطالعات انجام شده در ایران و سایر کشور ها برآورد خسارت ناشی از ماندابی در مراحل مختلف رشد و 
نمو و میزان حساسیت ژنوتیپ ها متفاوت می باشد. جمع بندی نتاج این تحقیق نشان داد که میانگین میزان خسارت 
به عملکرد دانه در مرحله جوانه زنی3/76 درصد در روز، مرحله پنجه زنی 1/61 درصد در روز، مرحله ساقه رفتن 
1/55 درصد در روز، مرحله سنبله رفتن )مرحله زایشی( 2/56 درصد در روز و مرحله پر شدن دانه 1/5 درصد در 
روز در مقایسه با شاهد )شرایط غیر ماندابی( بود. نتایج این طرح منجر به تشخیص و شناسایی عالیم ممیزه عوامل 
خسارت زای تنش ماندابی در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم ومعرفی ارقام و الین های 

سازگار با شرایط تنش ماندابی به همراه توصیه های فنی جهت کارشناسان و کارگزاران بیمه شد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تنش ماندابی در مرحله جوانه زنی و سبز شدن

تنش ماندابی در مرحله پنجه زنی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: ارزیابي ژنوتیپ هاي گندم بهاره در تاریخ هاي کاشت مطلوب و کرپه در شرایط آبیاري معمول و خشکي 

انتهاي فصل
یافته منتج از پروژه شماره:   87068-8302-03-03-14     مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه

مجری مسئول: محمد رضا مهرور                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 
     mehrvarmr@gmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
دالیل متعددی برای کاشت تأخیری گندم در اراضی زراعی آبی زیر کشت گندم وجود داشته که می توان به عدم 
دسترسی کافی به ادوات کاشت، کاشت با ادوات و روش های نامناسب آماده سازی زمین و کاشت، برداشت دیرهنگام 
محصول قبلی بویژه ذرت علوفه ای و چغندرقند و در نتیجه کاشت کرپه گندم و مدیریت نادرست مزرعه اشاره نمود. 
لذا کاشت کرپه گندم آبی به عنوان واقعیتی اجتناب ناپذیر مطرح بوده که عواملی از جمله رقم مناسب و تغییر در 
تراکم بذر می توانند تا حد زیادی به جبران کسر عملکرد ناشی از تاریخ کاشت کرپه کمك نمایند. در اینجا رقم عامل 
مهم قابل کنترل در جبران بخشی از این کسر عملکرد بوده و لذا رقم مناسب می تواند کمك شایانی به رفع این 
معضل نمایند. در مناطق معتدل و معتدل سردسیر کاربرد این توصیه در زمین های زراعی که دارای هر دوی مشکالت 
کاشت تأخیری بذر و تنش خشکی انتهای فصل هستند، به دلیل وجود اثر متقابل معنی دار بین آن ها، بایستی به 
دنبال رقمی بود که عالوه بر حداقل افت عملکرد در مواجهه با شرایط مزبور؛ در صورت کاشت در تاریخ مناسب و نیز 

فراهمی آب آبیاری به خوبی پاسخ نشان داده و عملکرد بالقوه آنها به ظهور برسد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
براساس نتایج برآمده از اجرای تحقیق حاضر بر روی ارزیابی اثرات تاریخ کاشت و رژیم آبیاری بر تعداد نه رقم و 
الین گندم نان و دوروم بهاره آبی، ژنوتیپ گندم نان آبی DN-11 با دارا بودن صفات مناسب زراعی و فیزیولوژیکی 
از جمله وزن هزار دانه و تعداد باالی دانه در واحد سنبله و سطح و نیز نزول باالی دمای برگ پرچم در مواجهه با 
خشکی و کلروفیل و محتوای نسبی باالی آب؛ توانایی حفظ و نگهداری آب درون گیاه را داشته و به عنوان پایدارترین 
ژنوتیپ برای هر دو شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی انتهای فصل در تولید باالی دانه و بیوماس مناسب بود، در 
حالی که این رقم در شرایط کاشت تأخیری نیز از حداقل افت عملکرد دانه برخوردار بوده و کمترین حساسیت را به 
کاشت کرپه نشان داد، ولی به دلیل وجود اثر متقابل معنی دار بین عوامل تاریخ کاشت و تنش خشکی انتهای فصل، 

توصیه می شود در صورت امکان از دیر کاشت آن پرهیز شود.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
واکنش  از جمله  مناسب  دارای خصوصیات  بخش(  امید  )الین   DN-11 آبی  نان  گندم  ژنوتیپ  بررسی  این  در 
مطلوب به هر دوی شرایط فراهمی آب و تحمل به تنش خشکی انتهای فصل و نیز کمترین تعداد روز تا گلدهی بوده 
)زودرس(؛ برای کاشت در مناطق معتدل و معتدل سرد در شرایط اعمال تنش خشکی انتهای فصل توصیه می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 )شكل1( گندم نان الين DN-11 در تاريخ های كاشت مطلوب و كرپه )شكل2( 
در شرايط آبياری كامل )23خرداد، يك هفته پيش از برداشت(

 )شكل3( گندم نان الين DN-11 در تاريخ های كاشت مطلوب و كرپه )شكل4( 
در شرايط تنش خشكی انتهای فصل)23خرداد، يك هفته پيش از برداشت(

شکل-2شکل-1

شکل-4شکل-3
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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:     89175-03-43-4             مدت اجراي پروژه: 1 سال

مجری مسئول: محمود ناظری                                        رتبه علمي: استادیارپژوهش 
smnazeri56@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
     عملکرد گندم فرآیند پیچیده اي است که میزان آن تحت تاثیر اقلیم، ژنتیك و مدیریت )نهاده ها و نیروي 
انساني( قراردارد. منطقه گناباد دارای اقلیم خاص با بهار بسیار کوتاه است، آب و هوا و دیگر عوامل جوي بسیار متغیر 
و پویا بوده و پارامترهائي همچون بارندگي هاي شدید، تگرگ، سرمازدگي و یخبندان، آفات و بیماریها، بادزدگي و 
غیره همه ساله قلمرو تولید را مورد تاثیر قرار مي دهد و به این دلیل است که پتانسیل تولید به شدت تحت تاثیر 
عوامل اقلیمي است. با توجه به اینکه مراحل نموي در طول فصل رشد باعث تمایز و تشکیل ساختاري جدید مي 
شود، بنابراین تعیین و بررسي آنها از اهمیت خاصي برخوردار است. پتانسیل ژنتیکی ارقام و استفاده از آن در شرایط 
محیطی مناسب مهمترین عامل تعیین کننده عملکرد دانه است، ولی از بین کلیه جنبه های مدیریت کاشت غالت، 
تاریخ کاشت ممکن است بیشتر از سایر عوامل در معرض تغییر باشد، چون بین فصول حتی در محدوده اقلیمی 
مساعد کشاورزی نیز زمان کاشت اختالف زیادی از نظر شرایط آب و هوایی وجود دارد. تاریخ کاشت بایستی به نحوی 
انتخاب شود که تمام مراحل رشد گیاه از کلیه عوامل نامساعد محیطی محفوظ و مصون بماند و مراحل مختلف رشد 
با شرایط مطلوب منطبق گردد. از این نظر تعیین تاریخ کاشت مستلزم آگاهی کامل از فیزیولوژی و رشد و نمو گیاه 

و همچنین تغییرات قابل پیش بینی محیط  می باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بطور کلی تاریخ کاشت بایستی به نحوی انتخاب شود که تمام مراحل رشد گیاه از کلیه عوامل نامساعد محیطی 
محفوظ و مصون بماند و مراحل مختلف رشد با شرایط مطلوب منطبق گردد. با توجه به اینکه  مراحل نمو تحت تا 
ثیر زمان کاشت قرار می گیرد به نظر مي رسد ژنوتیپ هایي که دوره پر شدن دانه را زودتر شروع کنند و با رسیدگي 
زودتر کمتر در معرض عوامل نامساعد انتهاي فصل )تنش رطوبت، درجه حرارت و حتي تنشهاي زنده مثل بیماري 
ها( قرار بگیرند از عملکرد باالتري برخوردار خواهند بود. دوره پر شدن دانه در شرایط آب و هوایی گناباد در زماني 
واقع مي شود که درجه حرارت باال فتوسنتز را مختل مي کند بنابراین ژنوتیپ هایي که با تنظیم مراحل فنولوژیك 

کمتر در معرض این شرایط قرار بگیرند از عملکرد باالتري برخوردار مي باشند.
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نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج این بررسی نشان داد بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت اول و 15 آبان حاصل شد. با تاخیر در کاشت 
پس از 15 آبان عملکرد دانه و بیولوژیك کاهش بسیار معنی داری داشت. کاهش بسیار معنی دار عملکرد در تاریخ 
کاشت های  اول  آذرو 15 آذر نشان از مواجهه گیاه با شرایط بسیار نامساعد محیطی در طول دوره رشد و نمو و 
مواجهه مراحل حساس نمو با این شرایط می باشد. نتایج این بررسی نشان داد عالوه بر کوتاه شدن زمان الزم  تا 
رسیدگی فیزیولوژیك، به لحاظ زمانی نیز در تاریخ کاشت های اول و 15 آذر  مرحله رسیدگی فیزیولوژیك به ترتیب 
حدود 14 و 38 روز، مرحله  برجستگی دو گانه22 و 36روز  و  سنبلچه انتهایی21 و 33  روز دیرتر اتفاق افتاد، که به 
مفهوم قرار گرفتن مراحل نمو در محدوده زمانی نامناسب تر در مقایسه با تاریخ کاشت اول و 15 آبان می باشد. تاخیر 
زمانی در گرده افشانی و رسیدگی فیزیولوژیك، کوتاه شدن دوره پرشدن دانه در تاریخ کاشت اول و 15 آذر،  شرایط 
نامساعدتر دوره پرشدن دانه را باعث شد. در تاریخ کاشت  اول آبان  ژنوتیپ های پارسي، بم بهار و پیشتاز، در تاریخ 
کاشت 15 آبان ژنوتیپ های پارسي، بم، نیشابور، سیوند، بهار و پیشتاز، در کاشت اول آذر  ژنوتیپ های بم، پارسي 
و سیوند و درتاریخ کاشت 15 آذر ژنوتیپ های پارسي، چمران و بم باالترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: واکنش های فتو  ترموپریودیك و انطباق  فنولولوژیك  ارقام گندم و تریتیکاله به تغییر شرایط محیطی در 

تاریخ های مختلف کاشت
یافته منتج از پروژه شماره:  91278- 03- 43-2              مدت اجرای پروژه: 3 سال

مجری مسئول: محمود ناظری                                        رتبه علمي: استادیارپژوهش 
smnazeri56@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
و  نمو  حساس  مراحل  مواجهه  عدم  و  نمو  مراحل  تنظیم  با  گندم  عملکرد  بر  گذار  تاثیر  عوامل  سهم  کاهش 
مهم  با شرایط بحراني از طریق تنظیم تاریخ کاشت از اهداف مهم این بررسي میباشد. که گامی در جهت افزایش 
تولید و ثبات و پایداری آن در منطقه  خواهد بود. با توجه به اینکه مراحل نمو را می توان  به عنوان تابعی از دما 
انعطاف  یا تلفیقی از دما و فتوپریود در نظر گرفت این مطالعه به منظورتعیین واکنش های فتو- ترموپریودیك و 
فنولولوژیك)Phonological plasticity(  ارقام گندم به تغییر شرایط محیطی در تاریخ های مختلف کاشت )درجه 
حرارت، طول روز، رطوبت نسبي و غیره( ار قام گندم به مورد اجرا در آمد و اثر تغییرات عوامل محیطي در تاریخ های 
مختلف کاشت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و خصوصیات زراعی ارقام مختلف گندم با تیپ های تفاوت رشد، مورد 
بررسی قرار گرفت. این آزمایش با استفاده از طرح کرتهای خرد شده )Split plot( بر پایه بلوک های کامل تصادفی و 
با سه تکرار در ایستگاه  تحقیقات کشاورزي طرق مشهد و در طی سه سال زراعی )94-1391(  انجام شد. با استفاده 
از اطالعات بدست آمده واکنش ارقام به تغییرات عوامل محیطي در تاریخ هاي مختلف کاشت و فهم نسبي از واکنش 

ارقام گندم با تیپ هاي متفاوت رشد به تغیییرات اقلیمي مورد بررسي قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 کاهش بسیار معنی دار عملکرد دانه و بیولوژیك و شاخص برداشت در تاریخ کاشت های  پس از 15 آبان نشان 
از  مواجهه گیاه با شرایط بسیار نامساعد محیطی در طول دوره رشد و نمو و مواجهه مراحل حساس نمو با این شرایط 
می باشد در تاریخ های کاشت 15 مهر و به خصوص 15 آبان بهترین شرایط از نظر دمای کانوپی در دوره پر شدن 

دانه وجود داشت و قابل توصیه می باشند.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
تاثیر زمان کاشت قرار می گیرد به نظر مي رسد ژنوتیپ هایي که دوره پر  اینکه  مراحل نمو تحت  با توجه به 
شدن دانه را زودتر شروع کنند و با رسیدگي زودتر و در نتیجه کاهش درجه روز رشد در دوره پر شدن دانه کمتر در 
معرض عوامل نامساعد انتهاي فصل  )تنش رطوبت، درجه حرارت و حتي تنشهاي زنده مثل بیماریها( قرار بگیرند از 
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عملکرد باالتري برخوردار خواهند بود.  دوره پر شدن دانه در زماني واقع مي شود که درجه حرارت باال و تنش خشکی  
فتوسنتز را مختل مي کند بنابراین ژنوتیپهایي که با تنظیم مراحل فنولوژیك کمتر در معرض این شرایط قرار بگیرند از 
عملکرد باالتري برخوردار مي باشند. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه در تاریخ کاشت15 مهر و 15 آبان حاصل 
شد. در تاریخ کاشت 15 شهریور رقم گاسکوژن)7/547 تن درهکتار(، در تاریخ کاشت 15 مهر ارقام پیشگام، میهن 
و اروم )9/8،261/719 و 8/735 تن درهکتار به ترتیب(، در تاریخ کاشت 15 آبان ارقام پیشگام، پارسی، میهن واروم 
9/9،528/8،382/872 و 9/095 تن درهکتار به ترتیب درهکتار به ترتیب(، در تاریخ کاشت 15 آذر ارقام پیشگام و 
پیشتاز )7/883 و 7/094 تن در هکتار به ترتیب(، در تاریخ کاشت 15 دی ارقام سناباد و پیشتاز )635/ 5 و 4/980 
تن در هکتار به ترتیب(، در تاریخ کاشت 15 بهمن ارقام فالت، پارسی و سیروان )642/ 5، 102/ 5 و 4/684 تن در 
هکتار به ترتیب(، در تاریخ کاشت 15 اسفند رقم باز )019/ 4 تن در هکتار( و در تاریخ کاشت 15 فروردین ارقام 
فالت، سیروان و باز )683/ 0، 855/ 0 و0/868 تن در هکتار به ترتیب( برتری معنی داری بر سایر ارقام داشتند. ارقام 
گاسکوژن و بزوستایا در تاریخ کاشت 15 بهمن و ارقام گاسکوژن، بزوستایا، میهن، اروم و پیشگام در تاریخ کاشت 
15 اسفند وارد فاز زایشی نشدند.در مجموع با تاخیر در کاشت پس از 15 آبان عملکرد دانه  و بیولوژیك و شاخص 
برداشت کاهش بسیار معنی داری داشت. کاهش بسیار معنی دار عملکرد دانه و بیولوژیك و شاخص برداشت در 
تاریخ کاشت های  پس از 15 آبان نشان از  مواجهه گیاه با شرایط بسیار نامساعد محیطی در طول دوره رشد و نمو 
و مواجهه مراحل حساس نمو با این شرایط می باشد. نتایج نشان داد در تاریخ های کاشت 15 مهر و به خصوص 15 

آبان بهترین شرایط از نظر دمای کانوپی در دوره پر شدن دانه وجود داشت. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: پهنه بندی کشت ارقام گندم دارای مقاومت قابل قبول تجاری نسبت به زنگ زرد برای اقلیم سرد استان 

فارس
یافته منتج از پروژه شماره: 89133-8303-0315-0134            مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجریان مسئول: عبدالکریم ذاکری و محسن یاسایی                   رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زنگ زرد از بیماری های مهم گندم در ایران و استان فارس می باشد. در سال هایی که شرایط جوی و محیطی برای 
بروز و توسعه بیماری فراهم است، سبب بروز خسارت قابل توجه اقتصادی به محصول در ارقام حساس و نیمه حساس 
گندم می گردد. در ده های اخیر این بیماری هر از چند سال در بخش هایی از مزارع اقلیم های فارس بصورت همه گیر 
در آمده و باعث کاهش قابل توجه محصول شده است. علی رغم خشکسالی های اخیر، استمرار کشت ارقام حساس و 
عدم توجه کافی به موضوع پهنه بندی و رعایت تنوع ژنتیکی ارقام در اقلیم های مختلف فارس، ممکن است سبب بروز 
و توسعه بیماری همراه با ظهور نژادهای قوی، پرآزار و خسارت زا گردد. استفاده از ارقام مقاوم به زنگ زرد از جمله 
مهمترین اهداف برنامه افزایش تولید گندم در واحد سطح از نظر اقتصادی و زیست محیطی بوده و استمرار پایداری 

تولید مطلوب آن اقدامی مهم در خودکفایی این محصول می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بررسی های چند ساله اخیر در مناطق مختلف اقلیم سرد استان فارس و نیز خزانه زنگ زرد ایستگاه زرقان در 
ارقام پیشگام، میهن و زارع دارای  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس نشان داده است که 
مقاومت قابل قبول تجاری نسبت به بیماری زنگ زرد بوده اند. در شرایط بروز و ایجاد همه گیری بیماری در ارقام 
حساس، واکنش نیمه مقاومت به زنگ زرد در ارقام فوق در مزارع مشاهده می شود که به مبارزه شیمیایی نیاز ندارد. 
این امکان وجود دارد که در آینده پرآزاری و بیماریزایی برای ژن های مقاومت ارقام مذکور مشاهده شود. ارقام مذکور 
عالوه برداشتن مقاومت به زنگ زرد گندم دارای صفات زراعی مطلوب نظیر تحمل به خشکی انتهای فصل، مقاومت 

به بادزدگی و ریزش دانه، ارتفاع مناسب، کیفیت نانوایی خوب و عملکرد مناسب می باشند.
شایان ذکر است که ارقام الوند، زرین، الموت و شهریار دارای واکنش حساسیت بوده و فاقد مقاومت نسبت به 
بیماری زنگ زرد می باشند. از اینرو کشت ارقام فوق در مناطق مختلف اقلیم سرد استان فارس قابل توصیه نبوده و 

تمامی آنها از برنامه تکثیر بذر حذف و با ارقام مقاوم جایگزین شده اند.
در سه دهه اخیر واکنش ارقام تجاری گندم در اقلیم های مختلف )معتدل، سرد و نیم گرم تا گرم( فارس نسبت به زنگ زرد 
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دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در سه دهه اخیر واکنش ارقام تجاری گندم در اقلیم های مختلف )معتدل، سرد و نیم گرم تا گرم( فارس نسبت به 
زنگ زرد گندم بررسی شده است. در این ارتباط ارقام چمران، شیرودی، شیراز، فالت، استار، الوند، زرین، شهریار و 
الموت دارای واکنش حساسیت و فاقد مقاومت نسبت به بیماری زنگ زرد بوده اند. از اینرو کشت ارقام فوق در استان 

فارس قابل توصیه نبوده و کلیه آنها در دستور کار جایگزینی برنامه گندم استان فارس قرار گرفته اند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با پهنه بندی مناسب ارقام مقاوم فوق نسبت به زنگ زرد گندم در مناطق مختلف سرد فارس نه تنها از ایجاد 
خسارت به محصول گندم جلوگیری می شود، بلکه از توان عامل بیماری جهت ایجاد نژاد یا نژادهای جدید خطرناک 
خطرهای  و  نیرو  صرف  زیاد،  هزینه  مستلزم  که  شیمیایی  مبارزه  انجام  از  براین  عالوه  می شود.  کاسته  پرآزار  و 

زیست محیطی است جلوگیری می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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 نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: پهنه بندی کشت ارقام گندم دارای مقاومت قابل قبول تجاری نسبت به زنگ زرد برای اقلیم معتدل فارس

یافته منتج از پروژه شماره: 89133-8303-0315-0134               مدت اجراي پروژه:  3 سال
مجریان مسئول: عبدالکریم ذاکری و محسن یاسایی                         رتبه علمي: استادیار پژوهش

   m.yassaie@areeo.ac.ir   و  zakeriabd@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
و  فارس می باشد و در سال هایی که شرایط جوی  استان  و  ایران  بیماری های مهم گندم در  از  زنگ زرد یکی 
محیطی برای بروز و توسعه بیماری فراهم گردد، سبب خسارت قابل توجه اقتصادی به محصول ارقام گندم حساس 
و نیمه حساس می گردد. در ده های اخیر این بیماری هر از جند سال یك بار در بخش هایی از مزارع اقلیم های فارس 
بصورت همه گیر در آمده و باعث کاهش قابل توجه محصول شده است. علی رغم خشکسالی های اخیر، استمرار کشت 
ارقام حساس و عدم توجه کافی به موضوع پهنه بندی و رعایت تنوع ژنتیکی ارقام در اقلیم های مختلف فارس، ممکن 
است سبب بروز و توسعه بیماری همراه با ظهور نژادهای قوی، پرآزار و خسارت زا گردد. استفاده از ارقام مقاوم به 
زنگ زرد از جمله مهمترین اهداف برنامه افزایش تولید گندم در واحد سطح از نظر اقتصادی و زیست محیطی بوده 

و استمرار پایداری تولید مطلوب آن اقدامی مهم در خودکفایی این محصول می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بررسی های چند ساله اخیر در مناطق مختلف اقلیم معتدل استان فارس و نیز خزانه زنگ زرد ایستگاه زرقان 
در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس نشان داده است که ارقام سیروان، پیشتاز، مرودشت 
و نیك نژاد دارای مقاومت مطلوب و قابل قبول تجاری نسبت به بیماری زنگ زرد بوده و در وحله نخست توصیه 
پهنه بندی قرار می گیرند. در شرایط بروز و ایجاد همه گیری بیماری در ارقام حساس، واکنش نیمه مقاومت به زنگ 
زرد در ارقام فوق در مزارع مشاهده می شود که نیاز به مبارزه شیمیایی ندارد، مگر اینکه پرآزاری و بیماریزایی برای 
ژن های مقاومت ارقام مذکور در آینده مشاهده شود. از میان ارقام فوق رقم سیروان دارای صفات زراعی مطلوب نظیر 
زودرسی، تحمل به خشکی انتهای فصل، مقاومت به بادزدگی و ریزش دانه، دارای ارتفاع مناسب، کیفیت نانوایی خوب 
و عملکرد مناسب می باشد. دو رقم پیشتاز و مرودشت نسبت به رقم سیروان دیر رس تر بوده و در مناطقی که دارای 
آب کافی به-خصوص در انتهای فصل زراعی می باشند توصیه می شوند. رقم نیك نژاد علی رغم داشتن مقاومت مطلوب 

به زنگ زرد حائز کلیه صفات زراعی مطلوب برای کشت به صورت گندم آبی نمی باشد.
ارقام پارسی، سیوند و افق که دارای مقاومت حد واسط )نیمه مقاوم تا نیمه حساس( بوده اند در اولویت دوم توصیه 
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از مزارع که  از مناطق و بعضی  پهنه بندی جای دارند. در شرایط بروز و همه گیری بیماری ممکن است در برخی 
اصول صحیح زراعی کشت را انجام نداده اند، شدت بیماری در ارقام فوق افزایش یافته که در صورت عدم انجام مبارزه 

شیمیایی سبب ایجاد خسارت متوسط به محصول می گردد.
شایان ذکر است که ارقام چمران، شیرودی، شیراز، فالت، بهار، داراب 2، کویر و استار دارای واکنش حساسیت و 
فاقد مقاومت نسبت به بیماری زنگ زرد بوده اند. از اینرو کشت ارقام فوق در استان فارس قابل توصیه نبوده و تمامی 

آنها از دستور کار برنامه تکثیر بذر حذف و با ارقام مقاوم جایگزین شده اند.
 

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
از  تنها  نه  فارس  معتدل  مختلف  مناطق  در  گندم  زرد  زنگ  به  نسبت  فوق  مقاوم  ارقام  مناسب  پهنه بندی  با 
ایجاد خسارت به محصول گندم جلوگیری می-شود، بلکه از توان عامل بیماری جهت ایجاد نژاد یا نژادهای جدید 
خطرناک و پرآزار کاسته می شود. عالوه براین از انجام مبارزه شیمیایی که مستلزم هزینه زیاد، صرف نیرو و خطرهای 

زیست محیطی است جلوگیری می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

          واكنش گندم رقم حساس در سمت راست و

       گندم مقاوم در سمت چپ نسبت به زنگ زرد گندم
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: پهنه بندی کشت ارقام گندم دارای مقاومت قابل قبول تجاری نسبت به زنگ زرد برای اقلیم نیمه گرم و گرم 

استان فارس
یافته منتج از پروژه شماره: 89133-8303-0315-0134          مدت اجراي پروژه: 3 سال

مجریان مسئول:   محسن یاسایی و عبدالکریم ذاکری                 رتبه علمي: استادیار پژوهش
zakeriabd@yahoo.com  و  m.yassaie@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
زنگ زرد از بیماری های مهم گندم در ایران می باشد. این بیماری در سال هایی که شرایط جوی و محیطی برای 
بروز و توسعه  فراهم است سبب خسارت قابل توجه اقتصادی به محصول ارقام حساس و نیمه-حساس گندم می گردد. 
در ده های اخیر این بیماری هر چند سال یك بار در بخشی از مزارع اقلیم های مختلف فارس بصورت همه گیر در آمده 
و باعث کاهش قابل توجه محصول شده است. علی رغم خشکسالی های اخیر، استمرار کشت ارقام حساس در برخی از 
مزارع و عدم توجه کافی به پهنه بندی و رعایت تنوع ژنتیکی ارقام و نیز عدم رعایت اصول صحیح زراعی در اقلیم های 
مختلف فارس، ممکن است سبب بروز و توسعه بیماری همراه با ظهور نژادهای قوی، پرآزار و خسارت زای زنگ زرد 
گردد. استفاده از ارقام مقاوم به زنگ زرد از جمله مهمترین اهداف برنامه افزایش تولید گندم در واحد سطح از نظر 
اقتصادی و زیست محیطی بوده و استمرار پایداری تولید مطلوب آن اقدامی مهم در خودکفایی این محصول می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بررسی های چند ساله اخیر در مناطق مختلف گندم کاری اقلیم نیمه گرم و گرم استان فارس و نیز خزانه زنگ زرد 
ایستگاه زرقان در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، نشان داده است که گندم رقم سیروان 
دارای مقاومت مطلوب و قابل قبول تجاری نسبت به بیماری زنگ زرد بوده و در مقام نخست توصیه پهنه بندی قرار 
می گیرد. در شرایط بروز و همه گیری بیماری در ارقام حساس، واکنش نیمه مقاومت در رقم فوق در مزارع مشاهده 
می شود که نیازمند مبارزه شیمیایی نمی باشد. درصورت ایجاد پرآزاری و بیماریزایی برای ژن های مقاومت در رقم 
مذکور در آینده ممکن است مبارزه شیمیایی و یا جایگزینی با ارقام مقاوم مورد نیار باشد. رقم مذکور عالوه بر داشتن 
مقاومت قابل قبول تجاری نسبت به زنگ زرد دارای صفات زراعی مطلوب نظیر زودرسی، تحمل به خشکی انتهای 

فصل، مقاومت به بادزدگی و ریزش دانه، ارتفاع مناسب، کیفیت نانوایی و عملکرد مطلوب می باشد.
رقم افالک که دارای مقاومت حد واسط تا نیمه حساسیت است در اولویت دوم توصیه پهنه بندی در این اقلیم جای 
دارد. در شرایط بروز و همه گیری بیماری بر روی ارقام حساس ممکن است در برخی از مناطق و بعضی از مزارع که 
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اصول صحیح زراعی کشت را رعاییت ننمایند، شدت بیماری در رقم فوق افزایش یافته که در صورت عدم انجام مبارزه 
شیمیایی مناسب به بروز خسارت متوسط به محصول منجر گردد. 

شایان ذکر است که ارقام چمران، شیرودی، شیراز، فالت، داراب 2 و استار دارای واکنش حساسیت بوده و فاقد 
مقاومت نسبت به بیماری زنگ زرد می باشند. از اینرو کشت ارقام فوق در استان فارس قابل توصیه نبوده و از برنامه 

تکثیر بذر حذف و با ارقام مقاوم جایگزین شده اند.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با پهنه بندی مناسب از ارقام مقاوم فوق نسبت به زنگ زرد گندم در مناطق مختلف نیمه گرم و گرم استان فارس 
نه تنها از ایجاد خسارت به محصول گندم جلوگیری می شود، بلکه از توان عامل بیماری جهت ایجاد نژاد یا نژادهای 
جدید خطرناک و پرآزار کاسته می شود. عالوه بر این از انجام مبارزه شیمیایی که مستلزم هزینه زیاد، صرف نیرو و 

خطرهای زیست محیطی است جلوگیری می شود.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

 شكل 1- گندم رقم سيروان دارای مقاومت                     شكل 2- واكنش گندم رقم حساس در سمت راست
              قابل قبول به زنگ زرد گندم                                و گندم مقاوم در سمت چپ نسبت به زنگ زرد گندم

شکلشکل22شکل شکل 11
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تاریخ کاشت مناسب سورگوم علوفه ای اسپیدفید در هرمزگان

یافته منتج از پروژه شماره: 88164- 03- 62- 4                     مدت اجرای پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجري مسئول: رمضان رضازاده                                             رتبه علمی: استادیار پژوهش 

مجریان: حامد حسن زاده خانکهدانی، یعقوب حسینی 
ramteen@hotmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان  به سرعت در  از گوشت قرمز  استان  پروتئین  از   تامین قسمتي  واحدهاي متمرکز دامداري در راستاي 
از استان هاي مجاور و وجود داللي سود حاصله به طور  هرمزگان  در حال توسعه  می باشند و به دلیل حمل علوفه 
معني داري کاهش مي یابد.  با برنامه ریزي هاي به عمل آمده توسط سازمان جهاد کشاورزي هرمزگان در نظر است که 
تولید علوفه در استان به سرعت افزایش یابد. از آنجا که قسمت اعظم این استان را نوار ساحلي تشکیل مي دهد که 
داراي آب و هواي گرم و مرطوب مي باشد و منابع آب و خاک به دلیل خشکسالي هاي اخیر محدود شده و عالوه بر آن 
در برخي مناطق افزایش درجه شوري داشته اند به نظر مي رسد کشت  سورگوم بتواند تا حدودي انتظارات را برآورده 
کند. مضاف بر این کشاورزان به صورت پراکنده در حاشیه مزارع این گیاه را کشت مي کنند که هر چند ارقام ناشناس 
و زمان هاي مختلفي کشت مي شود ولي از قرار معلوم تولید بیوماس خوبي مي نماید. در سال اخیر نیز سازمان جهاد 
کشاورزي استان هرمزگان  مقدار زیادي بذور سورگوم  بین کشاورزان توزیع نموده است که متاسفانه همچنان سوال 

کي بکاریم و چه رقمي بکاریم گریبانگیر سازمان اجرا در استان و مرکز تحقیقات کشاورزي شده است.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
به منظور دستیابی به باالترین میزان عملکرد علوفه سورگوم در منطقه هرمزگان توصیه می شود رقم اسپیدفید 

در  تاریخ اول اردیبهشت  ماه کشت شود.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با کشت به موقع سورگوم در استان هرمزگان و نیز استفاده از رقم مناسب، می توان در تامین علوفه دام در این 
استان نقش بسزایی ایفا نمود. در اول اردیبهشت برای رقم اسپیدفید میزان عملکرد علوفه تر 173/5 تن در هکتار 

حاصل شد و باالترین درصد ماده خشك این رقم در تاریخ اول آذر 26/17 به دست آمد
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

 

مزرعه سوگوم اسپيدفيد كشت شده در تاريخ اول ارديبهشت ماه
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان مطالعه: تاریخ کشت و میزان بذر مناسب جهت کشت ارزن دم روباهی در کرج

یافته منتج از پروژه شماره: 89002- 03- 03- 2                 مدت اجراي پروژه: 2 سال و2 ماه
مجری مسئول:  اردالن مهرانی                                          رتبه علمي: استادیار پژوهش 

ardalanmehrani1305@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ارزن دم روباهی به طور وسیع در مناطق مختلف دنیا کشت می شود و در بین ارزن های ریز از خودگشنی بسیار 
به آب مصرفي بسیار  تولید علوفه آن نسبت  بازده  از جمله گیاهاني محسوب مي شود که  باالیی برخوردار است و 
قابل توجه مي باشد. در اصول دامداری نوین تعلیف دام با علوفه تازه و با کیفیت واجد اهمیت است. در استان هائی از 
کشور شرایط آب و هوائی به گونه ای است که در ایامی از سال فرصت برای کشت ارقام دیر و متوسط رس نیست؛ در 
این مناطق بهره مندی از گیاهان زودرس و فوق العاده زودرس می تواند مفید باشد. لذا در این شرایط ارزن های ریز 
با پتانسیل تولیدی که در مدت کوتاه دارد، می تواند مورد استفاده قرار گیرند. تاریخ کاشت به علت ضرورت حداکثر 
استفاده از منابع در یك فصل رشد کوتاه اهمیت زیادی دارد. تاریخ کاشت نامناسب منجر به برخورد دوران رشد 
رویشی و زایشی گیاه با شرایط نامناسبی از طول روز و یا درجه حرارت می گردد و می تواند رشد رویشی و اجزاء 
عملکرد گیاه را کاهش دهد. بنابراین بررسی های زراعی برای پاسخگوئی به بعضی ابهامات از نظر بهترین رقم مورد 

استفاده، بهترین تاریخ کاشت و مناسب ترین مقدار بذر مصرفی در هکتار واجد اهمیت کاربردی می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور حصول باالترین عملکرد کمی و کیفی علوفه توصیه می شود ارزن دم روباهی )در کرج( در تاریخ 15 

تا 31 اردیبهشت ماه کشت شود. میزان بذر توصیه شده برای کشت ارزن دم روباهی 10 کیلوگرم در هکتار می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
در مناطقی از کشور که طول دوره رشد برای کشت ارقام دیررس و متوسط رس کافی نیست یا به علت فاصله 
زمانی کوتاه تا کشت بعدی در اول یا آخر فصل امکان کشت هیچ گیاهی در آن نیست، می توان از گیاه زراعی زودرس 
و پرپتانسیلی همچون ارزن دم روباهی )رقم باستان( استفاده کردبا رعایت تاریخ کاشت مناسب می توان کیفیت علوفه 
را افزایش داد. بهترین کیفیت علوفه ارزن دم روباهی )کمترین درصد فیبر و بیشترین درصد پروتئین( در تاریخ های 
کاشت 15 و 31 اردیبهشت ماه به دست آمد. تأخیر در کاشت این گیاه، کیفیت علوفه آن را کاهش داد. عالوه بر این 
بیشترین عملکرد کمی علوفه نیز در تاریخ های کاشت 15 و 31 اردیبهشت ماه به دست آمد و آخرین تاریخ کاشت 
)31 خرداد ماه( کمترین عملکرد علوفه را تولید کرد. از آنجا که عملکرد کمی و کیفی علوفه ارزن دم روباهی در 
تراکم کاشت 10 و 15 کیلوگرم بذر در هکتار تفاوت معنی داری نداشت، کاشت با میزان بذر 10 کیلوگرم در هکتار 

موجب صرفه جویی در مصرف بذر خواهد شد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: تاریخ کشت و میزان بذر مناسب جهت کشت ارزن معمولی در کرج

یافته منتج از پروژه شماره: 89007- 03- 03- 2          مدت اجراي پروژه: 2 سال و2 ماه
مجری مسئول:  اردالن مهرانی                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 

ardalanmehrani1305@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تامین علوفه از مهم ترین عوامل محدود کننده در زمینه پرورش و تولیدات دامی در ایران محسوب می-شود. 
حیوانات اهلي نشخوار کننده مانند گاو و گوسفند که به طور طبیعي علف خوار هستند، در شرایط پرورشی نیز بخش 
عمده جیره غذایی آن ها از طریق علوفه تامین می شود. در این راستا برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولید علوفه 
)هم از نظر کمی و هم کیفی(، ورود گیاهان علوفه ای جدید نظیر ارقام مختلف ارزن در تناوب زراعی ضروری به نظر 
می رسد. در استان هایی از کشور )مناطق سرد، معتدل و حتی گرمسیری( نظیر کرمان، یزد، خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، خوزستان و سیستان مناطقی وجود داردکه به علت فاصله زمانی کوتاه تا کشت بعدی در اول یا آخر فصل، 
امکان کشت هیچ گیاهی نیست وبه همین دلیل زمین بدون استفاده می ماند. این موضوع در شرایطی حادث می شود 
با  ارزن های ریز  این شرایط  نیازمند هستند. لذا در  نیز به علوفه سبز برای تعلیف دام هایشان  که دامداران منطقه 

پتانسیل تولیدی که در مدت کوتاه دارند، می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید باالترین عملکرد کمی و کیفی علوفه توصیه می شود ارزن معمولی )در کرج( در تاریخ 31  اردیبهشت ماه 

کشت شود. میزان بذر توصیه شده برای کشت ارزن معمولی 10 کیلوگرم در هکتار می باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
در مناطقی از کشور که طول دوره رشد برای کشت ارقام دیررس و متوسط رس کافی نیست یا به علت فاصله 
زمانی کوتاه تا کشت بعدی در اول یا آخر فصل امکان کشت هیچ گیاهی در آن نیست، می توان از گیاه زراعی زودرس 
و پرپتانسیلی همچون ارزن معمولی )رقم پیشاهنگ( استفاده کرد. با رعایت تاریخ کاشت مناسب می توان کیفیت 
علوفه را افزایش داد. بیشترین درصد پروتئین علوفه ارزن معمولی در تاریخ کاشت 31 اردیبهشت ماه به دست آمد 
در حالی که کمترین میزان فیبر خام در تاریخ کاشت 15 و 31 خرداد حاصل شد. عملکرد کمی علوفه ارزن معمولی 
تحت تاثیر تاریخ کاشت )15 اردیبهشت تا 31 خرداد( قرار نگرفت. از آنجا که عملکرد کمی و کیفی علوفه ارزن 
معمولی در تراکم کاشت 10 و 15 کیلوگرم بذر در هکتار تفاوت معنی داری نداشت، کاشت با میزان بذر 10 کیلوگرم 

در هکتار موجب صرفه-جویی در مصرف بذر خواهد شد. 
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: مناسب ترین الگوی کاشت و بهترین میزان مصرف آب جهت کشت ذرت در خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88055-03-46-4                          مدت اجراي پروژه: 2  سال  
مجری مسئول: غالمرضا عبادوز                                                   رتبه علمي: مربی پژوهش 

abadouz@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از عوامل مهمی که سبب کاهش تولید و کیفیت گیاهان علوفه ای می شود محدودیت آب می باشد. خشکي 
در ایران و جهان پدیده اي اجتناب ناپذیر است که همه ساله با شدت هاي متفاوتي، تولید موفقیت آمیز محصوالت 
کشاورزي را با مخاطره رو به رو مي سازد. با توجه به توسعه سطح زیر کشت در استان خوزستان از یك سو و نبود 
اراضي زراعي در شمال استان براي توسعه کشت ذرت ناگزیر به کشت ذرت در سایر مناطق به ویژه جنوب استان 
مي باشیم. اما در برخی از این مناطق اراضی نسبتاً شوری وجود دارد که چگونگی رشد ذرت در این اراضی می بایست 
مورد بررسی قرار گیرد. با مدیریت عامل هایی مانند میزان آب آبیاری، الگوی کاشت و رقم می توان تا حدودی شرایط 

مناسب رشد و توسعه سطح زیر کشت در این اراضی را به  وجود آورد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید باالترین عملکرد دانه ذرت )در صورت فراهمی منابع آب( توصیه می شود 100 درصد نیاز آبی این 
گیاه فراهم شود و آبیاری بر اساس 70 میلی متر تبخیر از تشتك کالس " آ " انجام پذیرد. ولی در مناطقی از استان 
خوزستان که منابع آبی محدود است می توان بدون کاهش چشمگیر عملکرد، تنها 80 درصد نیاز آبي گیاه را فراهم 
نمود. در بین ارقام مورد بررسی، مناسب ترین رقم برای کاشت در استان خوزستان هیبرید سینگل کراس 704 و پس 
از آن هیبرید 640 می باشد. عالوه بر این الگوی کشت در کف جوی یا کشت در دو طرف پشته در مناطقی از استان 

که با کمبود منابع آبی در تابستان روبرو هستند پیشنهاد می گردد.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
در تیمار آبیاری بر اساس 100 درصد نیاز آبی، بیشترین عملکرد دانه ذرت به دست آمد در حالی که اعمال 
تیمارهای 80  و 60 درصد نیاز آبی به ترتیب سبب کاهش 15/5 و 37/4 درصدی عملکرد دانه شد. عالوه بر این 
باالترین وزن هزار دانه با  کشت در کف جوی حاصل شد. الزم به ذکر است که هیبرید 704 با عملکرد 8256 و 

هیبرید 500 با 7181/4 کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه در هکتار را تولید نمودند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

   

           تيمار كشت در كف جوی نشان داده شده است.              در عكس باال تيمار كشت در دو طرف پشته به صورت                            

          آبی روی پشته و پيكان قرمز كشت در كف جوی              پيكان  يگزاك  )الگوی مثلثی( نشان داده شده است 

                               را نشان می دهد.

  

        

عكس باال نشان دهنده اندازه گيری حجم آب در كرت به صورت كنتوری می باشد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تراکم مناسب کاشت برای ارقام مختلف ذرت در استان خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88056-03-46-4                          مدت اجراي پروژه: 2  سال  
مجری مسئول: غالمرضا عبادوز                                                رتبه علمي: مربی پژوهش 

abadouz@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان خوزستان یکي از مناطق مستعد کشت و تولید ذرت مي باشد. نظر به اهمیت توسعه دامداري هاي صنعتي 
استان و ضرورت تامین علوفه مورد نیاز آن ها عالوه بر افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح ذرت 
با استفاده از ارقام مناسب و جدید، همچنین لحاظ نمودن تعداد بوته مناسب در واحد سطح ضروري مي باشد. با توجه 
به توسعه سطح زیر کشت در استان خوزستان از یك سو و نبود اراضي زراعي در شمال استان براي توسعه کشت 
ذرت، ناگزیر به کشت ذرت در سایر مناطق به ویژه جنوب استان مي باشیم. با مدیریت عامل هایی مانند تراکم )فاصله 
روی ردیف( و انتخاب هیبریدهای مناسب می توان شرایط مناسب رشد و توسعه سطح زیر کشت ذرت سیلویی در 

این اراضی را به وجود آورد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای تولید باالترین عملکرد علوفه ذرت توصیه می شود مزرعه با تراکم 95 هزار بوته در هکتار )فاصله روی ردیف 
14 سانتی متر( کشت شود. عالوه بر این از بین ارقام مورد بررسی )هیبرید سینگل کراس 704، 640 و 500( هیبرید 
640 با دارا بودن بیشترین عملکرد بیوماس خشك و صفات کیفی نسبتاً مناسب، جهت اهداف سیلویی در منطقه 

جنوب خوزستان قابل توصیه است.  

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
باالترین عملکرد علوفه تر و خشك ذرت در تراکم 95 هزار بوته درهکتار )فاصله روی ردیف 14 سانتی-متر( 
به دست آمد و در تراکم 83  و 102 هزار بوته درهکتار )به ترتیب فاصله روی ردیف 16 و 13 سانتی متر( عملکرد 
بیوماس تر و خشك به طور معنی داری کاهش یافت. عالوه بر این باالترین عملکرد علوفه تر و خشك توسط هیبرید 
سینگل کراس 640 به دست آمد. باالترین درصد پروتئین )11/2درصد( در هیبرید 500 مشاهده شد ولی این رقم 

کمترین میزان عملکرد علوفه را تولید کرد. 
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

  

عكس باال تراكم ۸3 هزار بوته در هكتار می باشد

    

عكس باال  تراكم 95 هزار بوته در هكتار می باشد

 

عكس باال تراكم 102 هزار بوته در هكتار می باشد
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: ارقام مناسب یونجه برای کشت در مناطق شور

یافته منتج از پروژه شماره: 87026-0305-35-3                         مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول:  حسن منیری فر                                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

monirifar@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نبود ارقام متحمل به شوري روز به روز عملکرد و سطح زیر کشت یونجه را کاهش مي دهد که موجب آسیب هاي 
اقتصادي فراوان به زارعین و در نهایت منجر به ترک زراعت و مهاجرت مي شود. احیاء اراضي، زهکشي و عملیات هاي 
آبیاري پیشرفته ممکن است شدت و گسترش شوري را در برخي نواحي کاهش دهد، اما هزینه این عملیات عموماً 

گزاف است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از  استفاده  شدید  یا  و  متوسط  شوري  تنش  با  محیط هاي  در  عملکرد  میزان  حداکثر  به  دستیابی  منظور  به 

اکوتیپ هاي قره یونجه، خواجه، بافتان و لقالن توصیه می شود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
اکوتیپ هاي قره یونجه، بافتان و لقالن برترین اکوتیپ ها از نظر ارتفاع بودند و پس از آنها اکوتیپ هاي خواجه 
و سیوان قرار گرفتند. ترتیب برتري اکوتیپ ها در مورد تعداد ساقه تقریبا همانند صفت ارتفاع بود. در تیمار شوري 
متوسط، اکوتیپ هاي قره یونجه و بافتان بهترین بودند و پس از آنها اکوتیپ هاي لقالن، خواجه و سپس ایالنجوق قرار 
گرفت. ترتیب برتري اکوتیپ ها در شوري شدید تقریبا همانند شوري متوسط بود و کوتیپ هاي قره یونجه، خواجه 
و بافتان و سپس لقالن در برترین مرتبه قرار گرفتند. برترین اکوتیپ ها از نظر عملکرد خشك در شوري متوسط 
اکوتیپ هاي خواجه، قره یونجه و بافتان برترین اکوتیپ ها بودند و اکوتیپ لقالن در مرتبه بعدي قرار گرفت. در شوري 
شدید نیز اکوتیپ هاي خواجه، قره یونجه و لقالن در برترین رده قرار گرفتند و پس از آنها اکوتیپ هاي بافتان و ساتلو 

قرار گرفت.  
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
 عنوان: اثر تراکم کاشت بر عملکرد دانه رقم صفه گلرنگ

یافته منتج از پروژه شماره: 89114  – 03 – 38 - 2 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: محمد رضا شهسواری                    رتبه علمي: استادیار پژوهش 

Shahsavari_mr@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تعیین روشهای مدیریتی بهینه برای ارقام جدید از اهمیت زیادی برای حصول عملکرد مناسب از آنها برخوردار 
است. جهت افزایش تولید محصوالت زراعی در واحد سطح باید از یك طرف ارقام مناسب ایجاد و یا انتخاب گردند 
و از طرف دیگر عوامل به زراعی مناسب جهت رسیدن به پتانسیل تولید مورد توجه قرار گیرند. تراکم مطلوب بوته و 
آرایش کاشت بهینه از مهم ترین عوامل به زراعی جهت رسیدن به حداکثر عملکرد در گیاهان زراعی است. با استفاده 
از این روش ها در کنار ارقام مناسب و سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه و نیز حداکثر استفاده از منابع طبیعی نظیر 

نور، آب و مواد غذایی می توان به عملکرد بیشتری در واحد سطح دست یافت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
برای به دست آوردن حداکثر عملکرد دانه  از رقم صفه گلرنگ در شرایط اقلیمی کبوترآباد اصفهان)خشك و 
بسیار گرم با تابستانهاي گرم وخشك و زمستانهاي نیمه سرد( و در کشت بهاره )کشت از پانزدهم اسفند تا پانزدهم 

فروردین(  فاصله بین ردیف 25 سانتی متر و تراکم 40  بوته در متر مربع توصیه می شود.
برای رسیدن به این فاصله ردیف و تراکم بوته استفاه از خطی کارهای غالت پیشنهاد می گردد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 کاهش فواصل کاشت از 55 به 25 سانتی متر موجب افزایش 39 درصدی عملکرد دانه شد.

 تنظیم تراکم کشت با 40 بوته در مترمربع بیشترین عملکرد دانه را در پی داشت.
 تنظیم دقیق تراکم از هزینه های اضافی کاربرد بذر می کاهد.

 آرایش و تراکم بوته مطلوب موجب استفاده بهینه از منابع می گردد.
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 نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: تاثیر تاریخ و الگوی کاشت بر عملکرد ارقام رایج کلزا دراستان گلستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88181  – 03 – 57 – 2             مدت اجراي پروژه: 2  سال و 6 ماه
مجری مسئول: محسن باقری                                                   رتبه علمي: استادیار پژوهش 

mohbagheri@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
نیل به خودکفایي در تولید محصوالت کشاورزي هدف نهایي تمام برنامه ریزي ها در بخش کشاورزي است. بیش 
از 90 درصد مصرف داخلي روغن هاي خوراکي کشور از طریق واردات تامین مي گردد. به این لحاظ لزوم برنامه 
ریزي بلندمدت و منسجم، با هدف نیل به خودکفایي در تولید روغن خوراکي غیر قابل انکار خواهد بود.کلزا یکي 
از مهمترین گیاهان خانواده کروسیفر مي باشد که دانه آن حاوي بیش از 40 درصد روغن  و کنجاله باقیمانده آن 
نیز سرشار از پروتئین مي باشد. ویژگي هاي خاص گیاه کلزا و سازگاري آن با شرایط آب و هوایي اکثر نقاط کشور 
سبب شده است که توسعه کشت این گیاه به عنوان نقطه امیدي جهت تامین روغن خام مورد نیاز کشور و رهایي 
از وابستگي به شمار رود. بنابراین تعیین تاریخ و الگوی کاشت مناسب برای این گیاه در استان گلستان که پتانسیل 

مطلوبی برای کشت گیاه کلزا دارد حایز اهمیت است. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه
 عملکرد دانه درکلزا با تاخیر درکاشت کاهش می یابد.

 در بین ارقام مورد بررسی رقم هایوال 401 بدلیل یکنواختی در رسیدگی دانه و عملکرد دانه بیشتر مناسب 
کشت برای منطقه گرگان می باشد.

 با افزایش فاصله ردیف ها از 12 سانتی متر به 24 سانتی متر، عملکرد دانه کلزا افزایش می یابد. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 اگرکلزای پاییزه در یك دامنه 15روزه از 8/15 لغایت 9/1 درمنطقه گرگان کشت شود، قادر است با روزت قوی 

وارد زمستان شود و این مرحله را به خوبی بگذراند.
 با تاخیر در کاشت کلزا، بطور تصاعدی از عملکرد دانه کاسته می شود.

 افزایش فاصله ردیف ها از 12 به 24 سانتی متر عملکرد دانه کلزا را حدود  6 درصد افزایش می-دهد.
 رقم کلزا Hyola 401 در مقایسه با رقم کلزا RGS 003، 7 درصد برتری عملکرد دانه دارد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: واکنش ارقام کلزا  نسبت  به تنش خشکی در کشت پاییزه در منطقه خراسان رضوی

یافته منتج از پروژه شماره: 88048-03-43-02                    مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: مهدي عزیزي                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

meh_azizi2003@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
کشت ارقام مختلف از گونه هاي متفاوت کلزا در برنامه توسعه کشت این محصول، از طرف وزارت جهاد کشاورزي 
قرار گرفته است. لذا شرایط فوق، لزوم انجام تحقیقات کاربردي مرتبط را ایجاب مي کند. بررسی قابلیت کشت ارقام 
بهاره مقاوم به سرما ي کلزا در کشت پاییزه براي مناطق معتدل و معتدل سرد از جمله خراسان رضوی حایز اهمیت 
این مناطق  بازه زماني کشت را در  باالتر و امکان کشت دیرتر،  با دوره رشدکوتاهتر، سرعت رشد  ارقام  این  است. 
گسترده تر مي نمایند و در صورت مدیریت صحیح توان تولید عملکرد باالتر ي نیز دارند. در همین رابطه پیدا کردن 
ارقام مقاوم به کم آبیاري نیز مي تواند راهکار مناسبي براي توسعه کشت این محصول در مناطق کم آب و نیمه 

خشك باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 استفاده از ارقام هیبرید هایوال براي کشت دیر موقع در پاییز و به ویژه در شرایط کم آبیاري توصیه مي شود.

 دو رقم هایوال 401 و هایوال 330 با متوسط عملکرد دانه 3400 کیلوگرم در هکتار بهترین ارقام برای کشت 
در منطقه خراسان رضوی می باشند. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
درصورت تامین آب مورد نیاز برای کلزا، عملکرد در مقایسه با شرایط کم آبیاری 36درصد افزایش پیدا می کند. 
با استفاده از ارقام هیبرید هیوال عملکرد دانه به طور متوسط 119 درصد در مقایسه با سایر ارقام افزایش می یابد.



524

نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: واکنش ارقام سویا نسبت به تنش خشکی در منطقه شمال خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 88099-03-71-2                 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید احمد کالنتر احمدي                           رتبه علمي: استادیار پژوهش 

 kalantar.ahmadi@gmail.com    :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیش از 90 درصد روغن مصرفي از خارج تامین مي گردد براین اساس کشت سویا در منطقه در حال ترویج و 
گسترش  مي باشد و این محصول نقش بسزایي در تولید روغن و تامین پروتئین مردم دارد. کم آبی یکی از مهمترین 
عوامل محدود کننده تولید گیاهان زراعی در مناطق خشك و نیمه خشك از جمله خوزستان می باشد. میزان کم 
نزوالت  آسمانی، پراکنش نامنظم این نزوالت و درجه حرارت های باال موجب تنش کمبود آب در طول دوره رشد 
گیاهان زراعی در این مناطق می شوند. با توجه به اینکه کشور ما جز مناطقی است که نیاز رطوبتی سویا در طول دوره 
رشد بایستی از طریق آب آبیاری تامین گردد و در بسیاری از مناطق، طی بحرانی ترین مراحل رشد یعنی گلدهی و 
پر شدن دانه ممکن است هیچ گونه نزوالت آسمانی وجود نداشته باشد و از طرفی چون این مراحل عموما با شرایط 
آب و هوایی گرم و خشك تابستان مواجه می شود و نیاز آبی سایر محصوالت نیز باال  می باشد، لذا مطالعه واکنش 
گیاه سویا نسبت به شرایط تنش آبی در طی مراحل حساس جهت دستیابی به ژنوتیپ هایی که قادر به تحمل چنین 

شرایطی از تنش رطوبتی باشند، می تواند به میزان قابل توجهی از کاهش محصول بکاهد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 ارقام Migmat و 504 در شرایط بدون تنش آبی عملکرد مطلوبی داشتند.

 با افزایش شدت تنش آبی، عملکرد تمامی ارقام سویا کاهش می یابد.
کمترین کاهش عملکرد دانه ناشی از شرایط کم آبی به رقم L14 اختصاص داشت. 

 رقم L14 از تحمل بیشتری نسبت به تنش خشکی در مقایسه با سایر ارقام برخوردار می باشد. 
   دو رقم Safiabadi و DPX در مقایسه با سایر ارقام، حساسیت بیشتری به شرایط کم آبی داشتند.

 
نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 

 تامین آب آبیاری در حد شرایط مطلوب )آبیاری کامل( موجب افزایش 60 درصدی عملکرد ارقام سویا در 
منطقه صفی آباد می شود. 

 با افزایش فواصل آبیاری، کارایی مصرف آب افزایش می یابد.
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 L14 کشت ارقام مقاوم به خشکی مانند 
در شرایط کمبود آب عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب، عملکرد حاصله را نیز افزایش می دهد.

در شرایط تامین مطلوب آب، از مزیت کشت ارقام مقاوم به خشکی کاسته می شود و کشت ارقام پرمحصول   
مانند ارقام Migmat و 504  ارجحیت دارد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: ارزیابی خسارت های کمی و کیفی بیماری های مهم کلزا در ایران

یافته منتج از پروژه شماره: 89056-03-03-047         مدت اجراي پروژه:  3 سال
مجری مسئول: سیامك رحمانپور                                 رتبه علمي: استادیارپژوهش 

مجریان: امیر حسین شیرانی راد، فرناز شریعتی، صابر سیف امیری، ولی اله رامئه، ابوالفضل فرجی
sirahmanpour@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماری های پوسیدگی سفید ساقه و ساق سیاه در شرایط ایران دو عارضة مهم کشت کلزا به شمار می آیند 
که بیماری اول سطح وسیعی از مزارع حاشیة دریای خزر شامل استان های گلستان، مازندران، اردبیل، و نیز استان 
خوزستان را فرا گرفته است. بیماری ساق سیاه نیز عالوه بر استان های یاد شده در استان های غربی، خراسان و 
قزوین مشاهده شده و در مقاطعی نیز خسارت های قابل مالحظه ای به بار آورده است. میزان واقعی خسارت و تاثیر 
آن ها روی کاهش عملکرد محصول با توجه به درصد آلودگی در کشور به استمرار نبوده و کارشناسان مربوطه را جهت 
برآورد خسارت با مشکالتی روبرو ساخته است. بنابراین برآورد میزان آلودگی به این دو بیماری در مناطق مستعد از 

جمله اردبیل، مازندران و گلستان و رابطة شدت بیماری با عملکرد کمی و کیفی کلزا حایز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 کاهش عملکرد کلزا در اثر بیماری با میزان بیماری رابطة مستقیم دارد. 

 هر استانی در ارزیابی خسارت تفاوت هایی را دارند که توصیه می گردد جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.
 در مناطقی که تراکم کشت کلزا باال است درصد بیماری و متعاقب آن خسارت بیماری نیز باال خواهد بود.

 درصد آلودگی در مزارع شالیزاری استان مازندران پایین تر از اراضی خشکه زاری است. 
 منطقة کالله یکی از عمده مناطقی است که شیوع بیماری ساق سیاه در آن شدید است. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 تعیین ارتباط بین تراکم بوته با شدت شیوع بیماری

 اهمیت تعیین تراکم مطلوب در کاهش شیوع بیماری
 تعیین ارتباط بین شرایط رطوبتی مزرعه با شدت شیوع بیماری
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 نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: امکان کشت ارقام آفتابگردان در کشت دوم در مناطق معتدل سرد کرمانشاه 

یافته منتج از پروژه شماره: 89084-03-55-2                          مدت اجراي پروژه:یك سال
مجری مسئول: عباس رضایی زاد                                                  رتبه علمي: استاد یارپژوهش 

arezaizad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
پراهمیتي  نقش  روغن  تولید  در طرح خودکفایي  میتواند  بالقوه  که  است  روغني  هاي  دانه  از  یکي  آفتابگردان 
داشته باشد. دو استراتژي عمده در زمینه به نژادي آفتابگردان در ایران مورد توجه است. جایگزیني ارقام قدیمي با 
هیبریدهاي جدید، پرعملکرد و زودرس و دوم گسترش کشت دوم آفتابگردان در مناطق معتدل سرد کشور مانند 
کرمانشاه. زراعت آفتابگردان در مناطق معتدل سرد این استان به عنوان کشت اول توان رقابت با سایر محصوالت 
پردرآمد بهاره را ندارد و از طرفی به دلیل دیررس بودن ارقام قدیمی و ایجاد مشکل در تهیه بستر و کاشت محصول 
پاییزه بعدی، امکان زراعت آفتابگردان به عنوان کشت دوم در این مناطق وجود ندارد. بنابراین با توجه به معرفی 
از زراعت  امکان استفاده  با ویژگی زودرسی )طول دوره رویش 90-96 روز( بررسی  هیبریدهای پرمحصول جدید 

آفتابگردان به عنوان کشت دوم در مناطق معتدل سرد کرمانشاه قابل توجه است.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
1. کشت بموقع )بیستم خرداد ماه( عملکرد دانه را افزایش می دهد.

2. در بین ارقام مختلف، هیبرید فرخ دارای بیشترین عملکرد دانه در شرایط اقلیمی کرمانشاه است.
3. هیبرید فرخ زودرس ترین رقم می باشد. 

4. امکان کشت دوم آفتابگردان با رقم فرخ در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه میسر مي باشد.  

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
کشت در بیستم خرداد در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه در مقایسه با کشت تاخیری )بیستم تیرماه( 

عملکرد دانه را 37 درصد افزایش می دهد.
 کشت رقم فرخ در مقایسه با سایر ارقام بطور متوسط عملکرد دانه را 9 درصد افزایش می دهد. 

 هیبریدهاي زودرسي همانند فرخ پتانسیل الزم را براي زراعت دوم )تا بیستم تیرماه( در استان کرمانشاه دارا 
مي باشد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: کشت مخلوط دو رقم سویا در شرایط شمال خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره: 89098-03-71-2                              مدت اجراي پروژه: یك سال
مجری مسئول: سید احمد کالنتر احمدي                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

kalantar.ahmadi@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 امکان کشت سویا در کشت تابستانه در استان خوزستان سبب گردیده است که بتوان این گیاه با ارزش را در 
برنامه های تناوبی قرار داد. کشاورزی پایدار از جنبه های مختلف می تواند مورد توجه قرار گیرد و یکی از مولفه های 
کشاورزی پایدار استفاده از کشت مخلوط می باشد. در این راستا بررسی روش های کشت جایگزین به جای سیستم 
مرسوم تك کشتی در این گیاه می تواند کمك بسیار موثری به حفظ این محصول در چرخه کشاورزی منطقه و کمك 

به توسعه سطح زیر کشت آن به دلیل افزایش توان رقابت اقتصادی محصول تولیدی نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در شرایط شمال خوزستان امکان کشت مخلوط ارقام سویا وجود دارد.



 کشت مخلوط 3 ردیف سویا رقم 504 و 1 ردیف سویا رقم صفی آبادی و یا 1 ردیف سویا رقم 504 و 2 ردیف 
سویا رقم صفی آبادی عملکرد دانه بدست آمده از مزرعه را افزایش می دهد.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
کشت مخلوط دو رقم سویا در مقایسه با کشت خالص آن 15 درصد عملکرد دانه را افزایش می دهد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

عنوان: تعیین آرایش کاشت رقم فرخ در شرایط مازندران 
یافته منتج از پروژه شماره: 86219-0000-13-120000-059-2     مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سید عباسعلي اندرخور                                              رتبه علمي: مربی پژوهش 

a_andarkhor@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
آفتابگردان یکي از گیاهان عمده روغني است که روغن آن داراي کیفیت باالیي بوده، بهمین منظور زراعت آن 
در بسیاري از مناطق جهان از جمله کشور ما رایج است و مازندران یکي از نقاط مستعد جهت زراعت آفتابگردان مي 
باشد. با توجه به ضرورت تأمین روغنهاي خوراکي در داخل کشور و اهمیت توسعه زراعت آفتابگردان در اقلیم های 
مستعد، افزایش عملکرد این گیاه در واحد سطح از اهمیت شایانی برخوردار است. معرفي هیبرید های پر محصول و 
سازگار با شرایط اقلیمی مازندران و تعیین و بکارگیري آرایش کاشت مناسب بوته به جهت افزایش عملکرد و استفاده 

بهینه از منابع در توسعه کشت گیاهان روغنی و بویژه آفتابگردان حایز اهمیت است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
فاصله خطوط کشت 70 سانتی متر مناسب ترین فاصله ردیف برای دستیابی به عملکرد دانه باال می باشد.

بهترین تراکم آفتابگردان، در شرایط اقلیمی مازندران، 8 بوته در مترمربع می باشد.   

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 تنظیم فاصله ردیف های کشت در 70 سانتی متر بطور متوسط 14 درصد عملکرد دانه را افزایش می دهد.

 تراکم کشت 8 بوته در مترمربع تا 10 درصد عملکرد دانه را افزایش می دهد.
 با تنظیم دقیق تراکم، هزینه های مصرف بذر کاسته می شود.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: بهترین رقم کلزا در کرمانشاه در شرایط تنش خشکي آخر فصل

یافته منتج از پروژه شماره: 89169-03-55-4                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: اسداهلل زارعی سیاه بیدی                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

azareei46@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در استان کرمانشاه ساالنه در حدود 4-3 هزار هکتار کلزا کشت مي گردد. کشاورزان کلزا کار که عالوه بر کلزا 
اقدام به کشت ذرت یا گندم مي نمایند در فصل بهار براي از دست ندادن تاریخ کاشت ذرت و نیز اهمیت آبیاري 
گندم در اردیبهشت ماه، از آبیاري کلزا صرف نظر نموده و به آبیاري گندم و ذرت مي پردازند و قطع آبیاري کلزا در 
زمان گلدهي و دانه بندي باعث ایجاد تنش و کاهش محصول کلزا مي گردد. بنابراین تعیین متحمل ترین رقم براي 

تنش هاي آخر فصل در منطقه کرمانشاه ضروری به نظر می رسد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
 در صورت فراهمی آب، رقم مودنا مناسب ترین رقم جهت کشت در شرایط اقلیمی کرمانشاه می باشد.
 در شرایط کمبود آب، رقم زرفام مناسب ترین رقم جهت کشت در شرایط اقلیمی کرمانشاه می باشد.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 در صورت فراهمی مناسب آب تا 34 درصد افزایش عملکرد کلزا قابل دستیابی است.
 در شرایط فراهمی آب، کشت رقم مودنا تا 11 درصد افزایش عملکرد را در پی دارد.

 در شرایط کمبود آب، کشت رقم زرفام تا 5 درصد افزایش عملکرد را در پی دارد.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی بهترین رقم و زمان کاشت مناسب کلزا در منطقه سیستان 

یافته منتج ازپروژه شماره: 91022-03-66-2                                    مدت اجرای پروژه: 2 سال
 نام مجري مسئول: حمیدرضا فنایی                                                   رتبه علمی: دانشیار پژوهش 

Fanay52@yahoo.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:  
در چند سال اخیر نوسانات دمایی در اوایل رشد کلزا سبب خسارت سرما زدگی در مزارع کلزا گردیده است. و از 
طرفی هم تاخیر در فراهمی آب به موقع در زمان کشت سبب گردیده تا کشاورزان نتوانند کلزا را در زمان مناسب 
توصیه شده کشت نمایند. این هم خسارت سرما زدگی را به دنبال داشته است. این در حالی است که کشت کلزا 
در جهت پایداری تولید و افزایش عملکرد گندم باید در تناوب زراعی منطقه باشد. از بین تمام جنبه هاي مدیریت، 
تاریخ کاشت بیشتر از همه در معرض تغییر می باشد و اغلب عامل تعیین کننده موفقیت در تولید محصول مي باشد.

کاشت خیلي زود نتیجه آن رشد زیاد بوته ها و ورود زود هنگام به مرحله گلدهی مي شود، که این امر قدرت بقاي گیاه 
در زمستان را کاهش مي دهد. کاشت با تاخیر نیز باعث کوچك ماندن گیاه و خطر سرمازدگي را افزایش مي دهد. 
استفاده از ارقام مناسب و تاریخ کاشت مناسب با کاهش خسارات ناشی از عوامل محدود کننده فوق سبب می شود 
تا گیاه ضمن سبز شدن سریع تر از استقرار مناسبی برخوردار شود، اجزای عملکرد موثر در افزایش تولید در شرایط 

محیطي مساعد قرار خواهند گرفت که باعث تولید حداکثری آن  ها می شود

دستورالعمل بکارگیری یافته درعرصه: 
جهت اجرای یافته در عرصه، کشاورز باید در اوایل مهر ماه اقدام به آماده سازی زمین و در تاریخ های کشت 
توصیه شده  اقدام به کشت نماید. با هدف کاهش خسارت ناشی از نوسانات دمایی اوایل رشد کلزا، در منطقه سیستان 

باید در اول آبان و حداکثر تا اواسط آبان ماه اقدام به کشت کلزا نماید.

 نتایج و مزایای  حاصل از بکارگیری یافته درعرصه: 
کشت در این تاریخ ها، حدود 59 درصد نسبت به کشت های تاخیری در آذر ماه افزایش تولید را برای کشاورز به 
دنبال خواهد داشت. رقم اوپی دلگان و رقم هیبرید هایوال 401 در این تاریخ کاشت ها 16 درصد افزایش در عملکرد 

دانه نسبت به آرجی اس خواهد داشت.
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نام موسسه/پژوهشکده/مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر
عنوان: معرفی بهترین رقم گلرنگ در کاشت زمستانه در منطقه سیستان

یافته منتج از پروژه شماره: 91303-03-66-4                            مدت اجرای پروژه: 2 سال
 نام مجري مسئول: حمیدرضا فنایی                                           رتبه علمی: دانشیار پژوهش 

Fanay52@yahoo.com:آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:  
 از چالش های جدی منطقه عدم امکان فراهمی به موقع آب در زمان مناسب برای کاشت گیاهان پاییزه از جمله 
غالت و دانه های روغنی مي باشد.گلرنگ بدلیل توانایی بسیار زیاد برای رشد در شرایط مختلف، به ویژه مناطق گرم 
و خشك، تحمل باال به کم آبی و شوری و مناسب تناوب با غالت بعنوان یك زراعت اصلی مورد توجه و در حال 
گسترش می باشد. رهاسازی آب کشت محصوالت پاییزه در منطقه سیستان از مخازن چاه نیمه ها با تاخیر از اواخر 
آبان تا اوایل آذر ماه بوده، به طوری که کاشت گندم هم به عنوان محصول اصلی در همه مناطق سیستان به موقع 
صورت نمی گیرد. گلرنگ به دلیل انعطاف پذیری باال درصورت عدم فراهمی شرایط کشت به موقع گلرنگ در پاییز 
)20 ابان تا 15 آذر ماه( امکان کشت تاخیری و کشت زمستانه را دارد بطوري که این ویژگی ها گلرنگ را به عنوان 

بهترین گزینه جهت قرار گرفتن در تناوب با غالت منطقه قرار داده است.

دستورالعمل بکارگیری یافته درعرصه: 
جهت اجرای یافته در عرصه، کشاورز باید جهت آماده  بودن زمین  در تاریخ های کشت توصیه شده  زمستانه 
تمهیدات الزم را در اوایل آذر انجام  دهد. کشاورز با کشت زمستانه گلرنگ با استفاده از ارقام گلدشت و فرامان از 
اوایل دی ماه تا اول بهمن ماه هدف رعایت تناوب زراعی با غالت را عملیاتی می نماید که این می تواند در کاهش 

مصرف آب و فرار از تنش های دیگر در ابتدا و انتهای فصل تاثیر  گذار است. 

 نتایج و مزایای  حاصل از بکارگیری یافته درعرصه: 
 رعایت دستورالعمل فوق از سوی کشاورز منجر به کاهش در خسارت ابتدای فصل و افزایش عملکرد کمی و 
کیفی، کلزا خواهد شد. کشاورز با کشت زمستانه گلرنگ در اوایل دی ماه تا اول بهمن ماه نسبت به کشت های به 
کشت نرمال اواسط ابان 34 درصد کاهش و با تاخیر بیشتر در اواخر بهمن و اسفند ماه حدود 36 درصد افزایش در 
تولید دانه را خواهد داشت. استفاده از دو رقم بی خار و زودرس گلدشت و فرامان در تاریخ کاشت های فوق حدود 30 

درصد افزایش در عملکرد دانه را نسبت به ارقام دیگر چون محلی اصفهان و پدیده به دنبال خواهد داشت.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی:موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان:  روش هاي مختلف پیوندزني و پایه هاي مختلف برای بهبود عملکرد و اجزاي عملکرد هندوانه رقم کریمسون 

سوئیت در شرق استان هرمزگان
یافته منتج از پروژه شماره: 90161-03-62-4                     مدت اجرای پروژه: 1 سال و 6 ماه

مجري مسئول: حامد حسن زاده خانکهدانی                              رتبه علمی: محقق 
Hamed51h@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شرایط نامساعد آب و خاک که در چند سال اخیر بر تولید محصوالت کشاورزي این استان حاکم است تأثیر 
نامطلوب زیادي بر اقتصاد منطقه گذاشته و پتانسیل واقعي محصوالت عاید کشاورزان نمي شود. عالوه بر آن شیوع 
بیماریهاي قارچي و باکتریایي و ویروسي در مزارع کدوئیان خسارات زیادي وارد کرده است. با توجه به گسترش 
تولید گیاهان پیوندي در این خانواده و اثبات مقاومت این گیاهان به شرایط نامساعد آب و خاک و نیز تحمل به آفات 
و بیماري ها، بررسي نشاءهاي پیوندي هندوانه و مقایسه آن با بوته هاي بذري امري ضروري است. در این تحقیق 
درصد گیرایي پیوند هندوانه رقم کریمسون سوئیت روي سه پایه کدو قلیاني، کدو تنبل و کدو شینتوزا که به سه 
روش حفره اي، نیمانیم و مجاورتي زبانه اي پیوند شده بودند بررسي شدند. سپس نشاءهاي پیوندي به زمین اصلي 

منتقل و از نظر عملکرد و اجزاي عملکرد با هندوانه بذري مقایسه شدند.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
در شرایط استان هرمزگان، تولید هندوانه پیوندی روی پایه کدو قلیانی به روش پیوند نیمانیم، پتانسیل بهتري 
نسبت به روش های مجاورتی و حفره ای و نیز نسبت به پایه های کدو حلوایی و شینتوزا دارد. با این حال استفاده از 

پایه شینتوزا در صورت دسترسی راحت به بذر نیز توصیه می شود.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
این  تولید  ایران محسوب می شود.  در  یلدا  بازار شب  با هدف  تولید هندوانه  استان هرمزگان مهمترین منطقه 
محصول با استفاده از نشاءهای پیوندی می تواند گیاه را در برابر عوامل خسارت زای زنده و غیرزنده مقاوم تر کرده و 

پتانسیل تولید را افزایش دهد.  
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

    

 
ساختار گلخانه ای جهت توليد نشاء 

پايه های توليدشده جهت انجام پيوند

ميوه هندوانه توليدی از يك نشاء پيوندی
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: بهبود عملکرد وخصوصیات زراعی جمعیت هاي باقال درمنطقه کوهستاني گرگان 

یافته منتج از پروژه شماره: 89025 – 0353- 57 – 3           مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: رمضان سرپرست                                          رتبه علمي: مربی پژوهش 

ram_sarparast@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
باقال توجه به مقدار پروتئین باال و قابلیت آن در تثبیت نیتروژن جو نقش منحصر به فردی در دنیاي کشاورزي ایفا 
مي کند. سطح زیرکشت باقال درایران حدود 30000 هکتاراست که عمده ترین مناطق تولید آن استان های گلستان، 
خوزستان، مازندران و گیالن است. تقاضا برای این گیاه با توجه به افزایش جمعیت و کاهش دسترسی به سایر منابع 

پروتئینی رو به افزایش می باشد.
این تحقیق به منظور دستیابي به جمعیت ها و ارقام پرمحصول باقال  و با خصوصیات مطلوب زراعي و سازگار با 
مناطق کوهستاني گرگان )شاهکوه( از جمله درشتي بذر، فرم بوته ایستاده جهت برداشت مکانیزه و عملکرد باالتر 

با استفاده از 4 جمعیت و رقم برکت بعنوان شاهد محلی در منطقه شاهکوه گرگان در سال 1390 به اجرا در آمد.
دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:

بودند، جهت  باال،دانه درشتي و تعداد دانه در غالف بیشتر  Histal که واجد صفات زراعي نظیر عملکرد   رقم 
استفاده در مناطق باکشت زمستانه درنواحی شمالی ایران وکشت بهاره در نواحي کوهستانی توصیه می شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
معرفی ارقام جدید و با پتانسیل باال از جمله راهکارهایی است که می تواند درحل مشکل کم محصولی ارقام فعلی 

و بهبود اقتصاد کشاورزی کمك شایانی نماید.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: روش های  ارزیابي خسارت در مراحل مختلف رشد سیب زمینی

یافته منتج از پروژه شماره: 89058-03-03-04                     مدت اجراي پروژه:1 سال
مجری مسئول: حسن حسن آبادی                                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

علیرضا  میرزایی،  یدا...   عالم خومرام،  بك، محمدحسین  مرتضوی  احمد  کاظمي،  داود حسن پناه، محمد  مجریان: 
محمدی، رمضان سرپرست،  عبدالستار دارابی

Hassan_hassanabadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مهمترین خطر تولید سیب زمینی در مناطق کشت بهاره، پاییزه و زمستانه خطر سرمازدگی در مراحل مختلف 
رشد محصول است. در خصوص میزان خسارت ناشی از تگرگ و سرما برای مناطق مختلف کشور ما اطالعات جامعی 
وجود ندارد. لذا در این تحقیق  جهت برآورد میزان و شدت خسارت تگرگ و سرما بر روی رقم اگریا در مراحل مختلف 
اردبیل، همدان،  اقدام شد. تحقیق در هشت منطقه  از طریق شبیه سازی )Simulation( خسارت  رشد محصول 
خراسان، سمنان، اصفهان، گرگان، جیرفت و خوزستان انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از: میزان 
تخریب اندام های هوایی در 6 سطح: 0، 20، 40، 60، 80  و 100 درصد تخریب اندام هوایی و مرحله رشد گیاه در 

5 سطح: 2، 5، 8، 11 و 15 هفته پس از سبز شدن.         

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 حساس ترین مرحله از لحاظ خسارت تگرگ، مرحله حجیم شدن غده ها بوده است. لذا در صورت وجود خسارت 
تگرگ در منطقه پیشنهاد می شود رقم و تاریخ کشت طوری انتخاب شود تا مرحله حساس رشد با زمان بروز تگرگ 

همزمان نباشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
 درصورت وجود تگرگ در منطقه، با تنظیم تاریخ کشت می توان میزان خسارت را تا حد زیادی کم کرد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

   

مرحله حجيم شدن غده های سيب زمينی
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: بهبود کمیت و کیفیت بذر پیاز سفید نیشابور با انتخاب اندازه مناسب  پیازمادري و تراکم گیاه

یافته منتج از پروژه شماره: 87120-03-43-2                        مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: جالل رستگار                                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

jalalrastegar@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اندازه هاي   از جمله عوامل مهم در تولید بذر پیاز مي توان به مدیریت تولید بذر، شناسایي تراکم مطلوب و 
مناسب سوخ هاي مادري اشاره کرد. هدف از دستیابي به تراکم مطلوب سوخ، به حداقل رساندن رقابت بین و درون 
بوته اي و براي دستیابي به حداکثر عملکرد ممکن با کیفیت مطلوب ترکیب مناسبي از عوامل محیطي تأمین شود. 
در زراعت پیاز تولید بذر، کاري مشکل، فني و به لحاظ اجرایي دقیق است و تنها با کار کارشناسي و پیگیري هاي 
مداوم مي توان به هدف اصلي یعني تولید بذر مناسب به لحاظ کمي و کیفي دست یافت. تهیه بذر از سوخ هاي پیاز 
باید بر اساس شرایط دوساله بودن گیاه، تراکم مناسب و استفاده از سوخ هایي با قطر مناسب و در عین حال توجیه 

اقتصادي داشته باشد استفاده شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
قطر سوخ 3 الي5 سانتي متر و فاصله 20 سانتي متر به عنوان اقتصادي ترین تیمار معرفي می شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
 با استفاده از یافته این تحقیق می توان به باالترین تولید اقتصادی بذر پیاز روزبلند سفید نیشابور اقدام کرد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: فاصله کاشت مناسب برای بهبود عملکرد ارقام مارچوبه  

یافته منتج از پروژه شماره:  86139-0000-05-120000-048-2    مدت اجراي پروژه: 5 سال 
مجری مسئول:  ناصر ظریفی نیا                                                 رتبه علمي: استادیار پژوهش

zarifinian@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان خوزستان دارای شرایط آب و هوایی مناسب برای تولید مارچوبه است. اما روش کشت مناسب آن برای 
منطقه گرم و خشك خوزستان بایستی کامال مشخص شود. زیرا بافت خاک و شرایط آب و هوایی و نیز وجود علفهای 
هرز بسیار، شرایط را برای کشت مشابه مناطق اروپایی سخت خواهد کرد. لذا باید به نکات باال توجه داشت و از 
الگویی استفاده کرد که بوسیله ماشین آالت بتوان علفهای هرز را کنترل کرد. از طرفی باید رقم مناسبی انتخاب شود 
که بتواند در شرایط گرما و سرمای خوزستان دوام یافته و عملکرد اقتصادی خوبی داشته باشد، تا اقتصاد کشاورز را 
بهبود بخشد. لذا جهت بررسي اثر الگوی کاشت  بر عملکرد ارقام مارچوبه در شمال خوزستان این پروژه اجرا شد.                                                                                 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد که  عملکرد ساقه خوراکی، تعداد ساقه، درصد پروتئین، میزان منیزیم، آهن، کلسیم و درصد ماده 
خشك  در رقم ماری واشنگتن وارداتی با میانگین 5152 کیلو گرم در هکتار ساقه خوراکی برتر از سایر ارقام بود، 
باالترین تعداد ساقه با 414 ساقه، اما باالترین درصد پروتئین، میزان کلسیم و آهن و همچنین کمترین درصد فیبر  
به رقم یو سی 157 تعلق داشت. باالترین میزان منیزیم به رقم گراند اختصاص داشت.                                                                                 

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
الگوی کاشت مارچوبه با تاثیر بر سرعت رشد ساقه خوراکی و افزایش تعداد ساقه، توانسته است تاثیر بسیار زیادي 
بر عملکرد ساقه هاي خوراکي داشته باشد. از طرفی بین ارقام از نظر تعداد ساقه، درصد ماده خشك، عملکرد ساقه 
خوراکی و همچنین کیفیت ساقه خوراکی شامل درصد پروتئین، درصد فیبر و همچنین میزان کلسیم، منیزیم و 
آهن تفاوت معنی دار وجود داشته است. با توجه به اهمیت این عناصر در سالمت انسان و تاثیر درمانی این عناصر در 
تصفیه خون  و کارکرد بهتر کلیه ها، یکی از ویژگی های مهم در انتخاب رقم میزان این عناصر است. لذا برای دست 
یابی به عملکرد باال استفاده از ارقام  ماری واشنگتن و گراند در فاصله کشت 30 سانتی متر بهتر از سایر تیمارها 
بوده است، اما برای دستیابی به کیفیت باال و میزان باالی امالح معدنی، رقم یوسی157  با فاصله کشت 40 سانتی 
متر برتر بود. در نتیجه برای دستیابی  به عملکرد بیشتر توصیه می شود که از ارقام ماری واشنگتن و گراند در فاصله 
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کشت 30 سانتی متر استفاده کرد. زیرا با باال رفتن عملکرد در واحد سطح میزان مواد آلی  و معدنی مورد نیاز 
نیز به نسبت دیگر تیمارها باال می رود.

 عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

       
تصاويری از مزرعه و تيمارهای كشت مارچوبه
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

عنوان: انتخاب تراکم و نوع کاشت مناسب برای کاهش شدت بیماري پوسیدگي فوزاریومي ریشه لوبیا 
یافته منتج از پروژه شماره: 88047-1603-61-3               مدت اجراي پروژه: 2 سال

مجری مسئول: محمدرضا لك                                         رتبه علمي: استادیار پژوهش 
مجري: عادل غدیري

Rezalak2000@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
بیماري پوسیدگي فوزاریومي ریشه لوبیا با عامل Fusarium solani f. sp. phaseoli یکي از بیماري هاي مهم 
لوبیا در استان مرکزي است. بهترین و عملي ترین روش مبارزه با بیماري هاي خاکزي لوبیا استفاده از مدیریت مبارزه 
شامل انواع روش هاي کنترل زراعي، فیزیکي، بیولوژیك و شیمیایي است. به منظور بررسي اثر نوع کشت و تراکم بوته 
لوبیا بر شدت بیماري پوسیدگي فوزاریومي ریشه آزمایشي دو سال زراعي در قطعه زمیني با سابقه آلودگي به قارچ 

عامل بیماري در ایستگاه تحقیقات لوبیا خمین به اجرا شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
تغییر الگوي کشت از کرتي به جوي و پشته به ویژه در زمین هاي آلوده به قارچ هاي خاکزي و انجام خاکدهي 

پاي بوته ها، عدم کشت متراکم در زمین هاي با سابقه آلودگي به بیماري هاي پوسیدگي ریشه توصیه می شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
کمترین شدت بیماري پوسیدگي فوزاریومي ریشه در روش کاشت جوي و پشته با یکبار خاک دهي مشاهده شد 

و باالترین عملکرد دانه در تراکم 30 بوته در متر مربع در کشت جوي و پشته با یکبار خاکدهي بدست آمد.
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: تراکم هاي مناسب کاشت برای برداشت یك و چند مرحله ای گوجه فرنگی

یافته منتج از پروژه شماره: 89095-03-43-4                               مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: هادی خزاعی                                                       رتبه علمی: مربی پژوهش 

khazaeihadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در بسیاري از مزارع کاشت نشاء گوجه فرنگي با فواصل بسیار نزدیك انجام مي شود زیرا کشاورز با نگراني از خطاي 
احتمالي نشاء ها در مزرعه، از طریق کاشت متراکم تر، هر چه بیشتر از کارایي عملیات تولید گوجه فرنگي مي کاهد. از 
طرفي در زمان برداشت به روش چین های متعدد، هزینه های زیادی از قبیل نیروی انسانی، نیاز آبی قابل توجه و نیز 
حمل و نقل مکرر محموله های کوچك به آنها تحمیل می شود. لذا به منظور اصالح روش کاشت و برداشت و کاهش 

هزینه تولید گوجه فرنگي این آزمایش انجام شد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
اصالح عملیات برداشت گوجه فرنگي از روش فعلي مبتني بر برداشت چند مرحله ای به روش یك مرحله اي و 

اصالح روش کاشت با استفاده از فاصله کاشت 30 سانتي متر روي ردیف.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
در شرایط فعلي که اکثر مناطق کشور با محدودیت منابع مواجه بوده و از طرفي کارایي استفاده از منابع در بخش 
تولیدات کشاورزي و از جمله زراعت گوجه فرنگي در اکثر موارد با چالش هاي جدي روبه رو است، اصالح عملیات 
برداشت گوجه فرنگي از روش فعلي مبتني بر برداشت چند مرحله ای به روش یك مرحله اي تا 127/1 برابر هزینه 
نیروي انساني مورد نیاز برداشت را کاهش داد که این موضوع با توجه به افزایش نرخ دستمزد در سال هاي اخیر، به 
توسعه کشت و نیز فراهم شدن امکان برداشت مکانیزه گوجه فرنگي منجر خواهند شد. از طرفي تغییر فاصله کاشت 
این آزمایش تحت شرایط برداشت چند مرحله ای  از 20 سانتي متر به 30 سانتي متر روي ردیف در  گوجه فرنگي 

بیشترین نرخ کارایی اقتصادی )35/1( را تحت شرایط فعلی داشته است.  
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نام  موسسه/پژوهشکده/مرکز ملی: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
عنوان: خصوصیات کمی و کیفی ارقام گوجه فرنگی در برداشت یك و چند مرحله ای

یافته منتج از پروژه شماره: 88005-0353-43-3                           مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: هادی خزاعی                                                       رتبه علمی : مربی پژوهش 

مجري: محمد مظهری
khazaeihadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 در حال حاضر اکثر گوجه کاران کشور، کشاورزان خرده مالکی هستند که در سطوح کم به کشت این محصول 
اقدام می کنند و در زمان برداشت به روش چین های متعدد، هزینه های زیادی از قبیل نیروی انسانی، نیاز آبی قابل 
توجه و نیز حمل و نقل مکرر محموله های کوچك به آنها تحمیل می شود. به منظور اصالح روش برداشت و کاهش 
هزینه تولید گوجه فرنگي این آزمایش انجام شد. صفات مورد اندازه گیری شامل تعداد میوه در گیاه، وزن میوه در 

بوته، عملکرد کل، بریکس، pH، نیروی انسانی مورد نیاز به ازاء هر تن وزن میوه و نرخ بازده نهایي بودند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
 استفاده از روش برداشت یك مرحله ای در ارقامی که همزمانی رسیدگی بیشتری دارند به لحاظ اقتصادی با 
صرفه تر خواهد بود. در شرایط فعلي که اکثر مناطق کشور با محدودیت منابع مواجه بوده و از طرفي کارایي استفاده 
از منابع در بخش تولیدات کشاورزي و از جمله زراعت گوجه فرنگي در اکثر موارد با چالش هاي جدي روبه رو است، 
اصالح روش  برداشت گوجه فرنگي از روش چند مرحله اي به روش یك مرحله اي با استفاده از ارقام مناسب برداشت 

یك مرحله اي همانند رقم هاي پیل 47، یکي از ضروریات راهبردي در این بخش است. 

 نتایج و مزایاي حاصل   یافته در عرصه:
 اصالح عملیات برداشت گوجه فرنگي از روش فعلي مبتني بر برداشت چند مرحله اي به روش یك مرحله اي تا 
2/37 برابر هزینه نیروي انساني مورد نیاز برداشت را کاهش داد که این موضوع با توجه به افزایش نرخ دستمزد در 
سال هاي اخیر، مي تواند تاثیر قابل توجهي بر هزینه تولید این محصول داشته باشد. از طرفي جایگزیني ارقام فعلي 
گوجه فرنگي با ارقام مناسب برداشت یك مرحله همانند رقم هاي پیل 347 که در این آزمایش ضمن برخورداري از 
باالترین نرخ بازده نهایي در برداشت یك مرحله ای، تا 11/9 درصد افزایش عملکرد به همراه داشت، عالوه بر توسعه 
کشت و نیز فراهم شدن امکان برداشت مکانیزه گوجه فرنگي، در مجموع به افزایش کارایي تولید این محصول منجر 

خواهند شد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 

دستگاه برداشت خود كششی گوجه فرنگی  مجهز به موتور ديزل 200 اسب بخار با ظرفيت 60 تن در ساعت



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

545

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: آماده سازي بستر کاشت برای بهبود ویژگی های فیزیکی خاک و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

یافته منتج از پروژه شماره: 010-86-0214-02-3              مدت اجراي پروژه:4 سال و 6 ماه
رتبه علمی: دانشیار پژوهش  مجری مسئول: رحیم محمدیان                                      

محمد یونسی الموتی، عباس نوروزی، محمدرضا بختیاری مجریان: 
R_mohammadian@hotmail.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 عدم توجه به کاربرد صحیح ادوات و همچنین انتخاب نامناسب روش و یا زمان آماده سازی بستر کاشت، می تواند 
باعث ایجاد مشکالتی در امر تهیه بستر کاشت نظیر افزایش تراکم خاک سطحی و عمقی شود. تراکم خاک باعث 
کاهش تهویه خاک شده که این عامل باعث کاهش اکسیژن قابل دسترس گیاه و افزایش دی اکسید کربن خاک و 
صدمه رساندن به گیاه می شود. این تحقیق به منظور بررسی اثر چند روش آماده سازی بستر کاشت بر خصوصیات 

فیزیکی خاک و مورفولوژی، کمیت و کیفیت ریشه چغندرقند و امکان کاشت زود هنگام چغندرقند انجام شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در شرایط  و  پاییز  در  عملیات سنگین حتی االمکان  توصیه می شود  کاشت چغندرقند  بستر  آماده سازی  جهت 
مناسب رطوبتی خاک انجام گیرد. برای این منظور با توجه به نتایج تحقیق انجام شده دو روش زیر جهت زراعت 

چغندرقند توصیه می شود:
عملیات شخم عمیق، دیسك، لولر و کولتیواتور پنجه غازی در پاییز و دیسك و ایجاد ردیف های کاشت با   )1(

پشته ساز در بهار انجام شود.
آماده سازی کامل بستر کاشت در پاییز شامل شخم عمیق، دیسك، لولر و ایجاد ردیف های کاشت با پشته ساز   )2(
در پاییز و کاشت در اولین فرصت در بهار انجام گیرد. در این روش، قبل از کاشت برای کنترل علف های هرز می توان 

از سموم علف کش غیرانتخابی استفاده کرد.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
از آنجایی که، معموالً در اوایل فصل بهار به دلیل رطوبت باالی خاک امکان استفاده از ادوات سنگین فراهم نیست 
و استفاده از ادوات سنگین باعث متراکم شدن خاک و درنتیجه نامناسب بودن شرایط رشد ریشه چغندرقند می شود، 

لذا کاربرد دو روش ذکر شده دارای مزایای زیر است:
بهبود خصوصیات فیزیکی خاک به دلیل انجام عملیات خاک ورزی در شرایط مطلوب رطوبتی خاک و در   )1(
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نتیجه بهبود درصد سبز بوته و همچنین بهبود شرایط رشد ریشه و درنتیجه خوش فرمی آن )شکل 1( و کاهش 
درصد تلفات وزنی خصوصاً در برداشت ماشینی.

کشت زود هنگام چغندرقند و درنتیجه استفاده بهینه از بارندگی های اوایل فصل و افزایش دوره رشد و   )2(
به تبع آن باالتر شدن عملکرد قند.

به طور کلی عملیات شخم عمیق، دیسك، لولر و کولتیواتور پنجه غازی در پاییز و دیسك و ایجاد ردیف های کاشت 
با پشته ساز در بهار نسبت به سایر روش های آماده سازی زمین در پاییز و بهار باعث افزایش 10 درصد در عملکرد 

شکر می گردد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

شكل )1( آماده سازی مناسب بستر كاشت باعث شرايط مطلوب جهت رشد ريشه چغندرقند می شود
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: مصرف اسیدهای آمینه برای بهبود راندمان کود نیتروژن و عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

یافته منتج از پروژه شماره:039-87-0210-02-34                   مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: حمید نوشاد                                          رتبه علمی: استادیارپژوهش 

مجری: عبدالمحمد دریاشناس
hamidnoshad@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از عوامل مؤثر در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصوالت کشاورزی استفاده از محرک های رشد از جمله 
تنظیم کننده های رشد است. کاربرد فرآورده های زیستی در کنار مصرف کودهای شیمیایی و سموم می تواند راندمان 
صرفه  افزایش  و  محیط زیست  آلودگی  کاهش  باعث  آن  متعاقب  و  افزایش  را  شیمیایی  کودهای  و  سموم  مصرف 
اقتصادی شود. در همین راستا، بسیاری از شرکت ها اقدام به ساخت و یا واردات و فروش اسیدهای آمینه و یا موادی 

از این قبیل کرده اند. با توجه به قیمت نسبتاً باالی این گونه مواد، اثرگذاری کاربرد این مواد، هدف این تحقیق بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
مصرف حدود یك در هزار از ترکیب هیومی فورته و کادوستیم به نسبت مساوی در دو نوبت  به فاصله 40 و 60 روز 
پس از کاشت به روش محلول پاشی به همراه 130 کیلوگرم در هکتار نیتروژن توصیه می گردد. تأثیر اسیدهای امینه 
در اراضی با مواد آلی بیشتر و حاصل خیزتر اثربخشی بیشتری دارد. باید توجه داشت که اثرات اسید آمینه بر اساس 

نوع ترکیب تا حدودی متفاوت بوده و این تأثیر در همه انواع و در تمام شرایط یکسان نیست.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
مصرف ترکیبات هیومی فورته و کادوستیم به همراه 130 کیلوگرم نیتروژن در هکتار عملکرد ریشه و شکر را نسبت 
به کاربرد هر کدام از ترکیبات به تنهایی و در ترکیب با مقادیر کمتر کاربرد نیتروژن به ترتیب 14 و 11 درصد و 

راندمان مصرف کود نیتروژن را در حدود 30 درصد افزایش داد.  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: معرفی ارقام تجارتي چغندرقند مقاوم نسبت به بیماري پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه  

یافته منتج از پروژه شماره: 012-90-02-02-0              مدت اجراي پروژه: یك سال و شش ماه 
مجری مسئول: اباذر رجبی                                                رتبه علمی: دانشیارپژوهش  

مجریان: جمشید سلطانی، عادل پدرام 
 rajabi@sbsi.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماری پوسیدگي ریزوکتونیایي ریشه و طوقه چغندرقند از بیماري هاي شایع در اکثر مناطق چغندرکاري ایران 
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، براي مبارزه با این بیماري خاک زاد استفاده از ارقام مقاوم در مزارع آلوده از اهمیت 
ویژه اي برخوردار 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، 22 رقم خارجی به همراه دو رقم شاهد مقاوم در سال 1390 در شرایط آلودگی طبیعی در مزرعه 
مورد ارزیابي قرار گرفتند. ارزیابي ارقام در دو منطقه آلوده )تربت جام و ارومیه( انجام شد. در آزمایش ارومیه ارقام 
تورله، تبل، آیگرته، از کمترین میزان آلودگی به بیماری برخوردار بودند و توانستند عملکرد شکر باالتری نسبت به 
ارقام آیگرته و مودکس دارای عملکرد شکر سفید  ارقام شاهد مقاوم تولید کنند. در مشهد )تربت جام(،  میانگین 
بیشتری نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم بودند. در مجموع و با در نظر گرفتن عملکرد و مقاومت به بیماری، ارقام 

تورله، آیگرته، تبل و مودکس برای کشت در مناطق آلوده به پوسیدگی ریشه قابل توصیه هستند )جدول 1(.
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جدول )1( مقايسه ميانگين ارقام از نظر عملكرد، كيفيت و مقاومت به ريزوكتونيا

نکات:
داده های جدول فوق از اجرای آزمایش های مزرعه ای در دو منطقه آلوده به ریزوکتونیا به دست 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 به صورت درصد از میانگین ارقام شاهد مقاوم بیان شده است.

پرانتز  از  خارج  داده های  و  عیارقند  واقعی  مقدار  نشان دهنده  پرانتز  داخل  داده های  قند،  عیار  ستون  در   )3(
نشان دهنده عیارقند ارقام نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم است.

 نتایج و مزایاي حاصل ازبکارگیری یافته در عرصه : 
کشت ارقام تورله، آیگرته، تبل و مودکس در مناطق آلوده به پوسیدگی ریشه مي تواند از اُفت عملکرد و کیفیت 
چغندرقند جلوگیري کند. این ارقام به طور متوسط 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.



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

551

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: معرفی ارقام تجارتي چغندرقند مقاوم نسبت به بیماري ریزومانیا

مدت اجراي پروژه: یك سال و شش ماه  یافته منتج از پروژه شماره: 0-02-02-90-011        
مجری مسئول: اباذر رجبی                                               رتبه علمی: دانشیارپژوهش  

مجریان: علیرضا قائمی، سعید دارابی، عبدالمجید خورشید 
 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 شیوع پیدا کرده است. این بیماری خسارت 
شدیدی به محصول وارد می آورد و به دلیل کاهش شدید محصول به صورت عامل محدودکننده کشت چغندر 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 تحمل گروه بندي و درصورت دارا بودن مقارمت به بیماری و عملکرد مناسب به 

زارعین معرفی می شوند.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در این تحقیق، 44 رقم خارجی در سال 1390 در سه منطقه با آلودگی طبیعی )مشهد، زرقان و نقده( ارزیابی شد. 
در هر آزمایش عالوه بر ارزیابي مقاومت، صفات کمی و کیفی نیز پس از برداشت آزمایش اندازه گیری شد. بر اساس 
نتایج به دست آمده در سه منطقه مذکور، ارقام مینال، تورله و فوتورا به ترتیب با عملکرد شکر سفید 11/75، 11/60 
و 11/00 تن در هکتار نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم برتري نشان دادند و از بیشترین مقاومت به بیماري نیز 
برخوردار بودند )جدول 1(. بنابراین، این ارقام برای کشت در مناطق آلوده به بیماری ریزومانیا قابل توصیه هستند.
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جدول )1( مقايسه ميانگين ارقام از نظر عملكرد، كيفيت و ميزان مقاومت به ريزومانيا

نکات:
داده های جدول فوق از اجرای آزمایش های مزرعه ای در سه منطقه آلوده به ریزومانیا به دست 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 به صورت درصد از میانگین ارقام شاهد مقاوم بیان شده است.

پرانتز  از  خارج  داده های  و  عیارقند  واقعی  مقدار  نشان دهنده  پرانتز  داخل  داده های  قند،  عیار  ستون  در   )3(
نشان دهنده عیارقند ارقام نسبت به میانگین ارقام شاهد مقاوم است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
چغندرقند  کیفیت  و  عملکرد  اُفت  از  مي تواند  ریزومانیا  به  آلوده  مناطق  در  فوتورا  و  تورله  مینال،  ارقام  کشت 
جلوگیري کند. این ارقام بین یك تا دو تن عملکرد شکر بیشتری نسبت به ارقام شاهد تولید کردند 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: عوامل مؤثر در کاهش خسارت پوسیدگي ریشه چغندرقند

یافته منتج از پروژه شماره: 007-87-02-02-0                  مدت اجراي پروژه:2 سال
مجری مسئول: حسنعلی شهبازی                                         رتبه علمی:مربی پژوهش 

Shahbazy33@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
چغندرقند  تولید  و  زراعت  محدودکننده  و  بیماري زا  مهم  عوامل  از  چغندرقند  ریشه  ریزوکتونیایي  پوسیدگي 
در کشور است و در مراحل مختلف رشد تهدید جدي براي این گیاه به حساب مي آید. پوسیدگي ریشه و طوقه از 
به حدي است که برخي از  بیشتر مناطق چغندرکاري ایران گزارش شده است. خسارت این بیماري در ایران گاهاً 
زارعین تمایلي به کشت چغندرقند ندارند. این بیماري اغلب در اقلیم هاي گرم شیوع مي یابد. عامل بیماري قارچ هاي 

Rhizoctonia solani  و Pythium spp. است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
در مناطقي مانند تربت جام، کشت ارقام مقاوم ضروري است.  

ارقام حساس به شدت آلوده و عملکرد ریشه و قند کاهش مي یابد.  
از  مي تواند  تأخیر  با  کشت  باشیم،  چغندرقند  کشت  به  مصمم  و  نباشد  دسترس  در  مقاوم  رقم  چنانچه   

گسترش بیماري تا حد زیادي بکاهد.
افزایش بیش از حد رطوبت، بیماری پوسیدگی ریشه را گسترش می دهد.  

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
تأخیر در کشت اگرچه باعث کاهش خسارت پوسیدگی می شود ولی دیر کاشتن باعث کاهش عملکرد ریشه و 
قند نیز می شود. بنابراین، بهتر است کشت زود هنگام با ارقام مقاوم انجام شود. استفاده از ارقام مقاوم باعث افزایش 

عملکرد ریشه و قند می شود. جلوگیری از آبیاری بیش از نیاز، خسارت پوسیدگی ریشه را کاهش خواهد داد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

نمايی از محل اجرای طرح
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند
عنوان: کشت پاییزه چغندرقند در تربت جام

یافته منتج از پروژه شماره:031-88-02-43-4        مدت اجراي پروژه:1 سال
مجری مسئول: حسنعلی شهبازی                                رتبه علمی: مربی پژوهش 

Shahbazy33@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
تنش خشکي و کم آبي مهم ترین عامل محدودکننده تولید چغندرقند در مناطق خشك و نیمه خشك است. در 
برخي از مناطق استان خراسان، کم آبي و تداخل تاریخ کاشت چغندرقند با آبیاري هاي آخر غالت باعث شده است که 
در بخش اعظمي از مزارع، کشت این گیاه تا گرفتن آب از غالت به تأخیر بیفتد و عملکرد ریشه تا 20 تن در هکتار 
کاهش داشته باشد. در این شرایط، کشت زمستانه چغندرقند به دلیل امتیاز در رشد گیاه و استفاده از بارش هاي 
فصول پاییز و زمستان و اجتناب از نیاز بیش از حد به آبیاري در هواي بسیار خشك تابستان یکي از راهکارهاي 

افزایش تولید چغندرقند است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
  MONATUNO و GIADA  امکان کاشت چغندرقند در منطقه تربت جام با استفاده ارقام مقاوم به بولتینگ مانند

وجود دارد.  مناسب ترین زمان کاشت و برداشت در این منطقه به ترتیب اول مهر و اول تیر می باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
کاشت در اول مهر نسبت به اول آبان با استفاده از دو رقم فوق عملکرد ریشه و شکر را به ترتیب 34 و 28 درصد 
افزایش داد.  تأخیر در برداشت از آخر اردیبهشت به اول تیر عملکرد ریشه و شکر را به ترتیب 40 و 75 درصد افزایش 
داد. همچنین تاخیر در برداشت درصد قند را در حدود سه واحد افزایش داد. کشت پاییزه باعث صرفه جویی 50 درصد 

در مصرف آب نسبت به کشت بهاره می گردد. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

نمايی از مزرعه انجام آزمايش
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موسسه تحقیقات برنج کشور
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان : سازگاري و عملکرد ژرم پالسم هاي جدید و ارقام محلي برنج استان خوزستان در تاریخ کاشت زمستانه

یافته منتج از پروژه شماره: 88046-04-46-4                            مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عبدالعلی گیالنی                                                 رتبه علمی: محقق

gilani.abdolali@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بخشي از اراضي استان به دلیل شرایط ادافیکي از جمله باال بودن سطح آب زیرزمیني و وضعیت باتالقي، امکان 
کاشت گندم را ندارند و در طي زمستان بدون کشت مي مانند. در حالي که این اراضي از پتانسیل خوبي براي زراعت 
برنج برخوردارند. از طرفی به دلیل زمستان معتدل دامنه وسیع تري از لحاظ حرارتي براي کشت برنج وجود دارد. و از 
گذشته هاي دور زراعت برنج در اواخر زمستان با استفاده از ارقام محلي که عمدتاً بعنوان آرد برنج مصرف مي شدند، 
تحت عنوان کشت نوروزي رایج بوده است. اما یکی از استراتژی ها برای دست یابی به تولید بیشتر و پایداری آن، 
افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق داشتن ارقام و یا الین های جدیدتر و با پتانسیل باالتر و تنوع در ارقام مورد 
کشت است که به دلیل متفاوت بودن ارقام در نیاز های اکولوژیکی و تغییر این پارامترها به همراه تغییر در زمان های 
کاشت تحقق این مهم مستلزم تعیین بررسی واکنش متقابل بین آنها می باشد. لذا این تحقیق با هدف استفاده از 
ارقام جدید خارجي و داخلي در جهت افزایش تولید برنج استان و بازدهی اراضی و امکان توسعه کشت برنج از طریق 

دست یابي به ارقام مناسب براي کشت زمستانه طراحی گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به نتیجه بدست آمده، کشت زمستانه یکي از پتانسیل هاي بالقوه براي افزایش تولید برنج محسوب مي شود 
اما موفقیت آن مستلزم دست یابي ارقامي با تحمل گرماي بیشتر و باروري باالتردر طی فصل بهار سال بعد می باشد. 
باید از ارقام و الین هاي  لذا عالوه بر مدیریت براي گذار از شرایط سرد محیط )آب، هوا( در زمان کاشت، ترجیحاً 

داخلي و خارجي متحمل به گرما استفاده نمود.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با توجه به نتایج بیشترین عملکرد دانه با میانگین هاي 2147/5 و 1909 کیلوگرم در هکتار مربوط به تاریخ هاي 
کاشت دوم و سوم بود و در میان ارقام و الین هاي برنج دو رقم حمر و گرده رامهرمز با 3018/9 و 2775/9 کیلو گرم 
در هکتار از بیشرین تولید دانه بر خوردار بودند. بکارگیری نتایج مزبور در مناطق کوهستانی استان )شهرستان های 
ایذه و باغملك( که دارای هوای خنك تری نسبت به نواحی دشت در طی تابستان و دوره رشد برنج است و نزدیك به 
25-30 درصد از اراضی برنجکاری استان را به خود اختصاص می دهد باعث گردید با برداشت دو محصول )اصلی و 

راتون( میزان عملکرد دانه در یك هکتار به 10/5-11 تن شلتوک در هکتار برسد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان : مقاوم شدن سویه هایی از عامل بیماری بالست برنج در مازندران در مقابل قارچکش ادیفنفوس )هینوزان( 

یافته منتج از پروژه شماره:88034-16-04-4-3                  مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: وحید خسروی                                          رتبه علمي: مربی پژوهش

khosraviv@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیماري بالست ناشي از قارچ Magnaporthe oryzae یکي از بیماري هاي مهم و کلیدي برنج در شمال کشور 
مي باشد. در حال حاضر قارچکش های ادیفنفوس )هینوزان(، تریسیکالزول )بیم( و کارپروپامید )وین(، که دارای یك 
نقطه اثر می باشند در کشورمان علیه بیماری بالست بکار می روند و احتمال بوجود آمدن نژادهای مقاوم قارچ در اثر 
کاربرد مکرر این قارچکش ها وجود دارد. با توجه به کاربرد فراوان و طوالنی مدت  قارچ کش ادی فنفوس در شمال 
کشور، احتمال بروز مقاومت در بعضی از جدایه های قارچ M. oryzae نسبت به قارچ کش نام برده شده وجود دارد که 
در این تحقیق، بروز کاهش تاثیر و عدم کنترل بیماری بالست در مزرعه بررسی گردید. از آنجائیکه کاربرد یك نوع 
قارچکش در یك منطقه براي سال هاي متوالي موجب بروز مقاومت در سوش هاي قارچ عامل بیماري مي گردد، لذا 
معرفي قارچ کش هاي جدید با نقطه اثر متفاوت و استفاده از مخلوط قارچکش ها از ضروریات مدیریت تلفیقي بیماري 
بالست مي باشد. به این  منظور قارچکش  ناتیوو )Nativo 75 WG( به همراه قارچکش های هینوزان، تری سیکالزول 

و کارپروپامید در موسسه تحقیقات برنج، مازندران در سال های 9-1388 مورد بررسی قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
قارچکش ادیفنفوس بایستی از لیست سموم توصیه شده برای مبارزه با بیماری بالست در استان مازندران حذف 

گردد و بجای آن از قارچکش های موثر مانند بیم، وین، ناتیوو و ویستا استفاده گردد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
برای مبارزه با بیماری  بالست قارچکش ادیفنفوس )یك لیتر در هکتار( کمترین تاثیر را در مقایسه با دیگر   -1

قارچکش ها مانند ناتیوو، کارپروپامید و تری سیکالزول داشت. 
عدم تاثیر قارچکش ادیفنفوس در مقایسه با دیگر قارچکش ها در کنترل بیماري بالست موید افزایش تحمل   -2

یا مقاومت در جمعیت قارچ عامل بیماري بالست برنج )M. oryzae( مي باشد. 
بنابراین قارچکش ادیفنفوس بایستی از لیست سموم توصیه شده برای مبارزه با بیماری بالست در استان   -3

مازندران حذف گردد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان : توصیه رقم مقاوم برنج به شوری برای استان مازندران

یافته ها منتج از پروژه  شماره:   89027-04-04-040              مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: رضا اسدی                                                   رتبه علمی: استادیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
رودخانه،  ایران مي باشد.  در  برنج  مناطق عمده کشت  از  هزار هکتار  زیر کشت 211  با سطح  مازندران  استان 
چشمه، چاه و آب بندان هاي محلي منبع اصلي آب آبیاري شالیزارها در این استان مي باشند. اگرچه اکثر این اراضي 
از نعمت آب و خاک مناسب بهره مند هستند، ولي مناطق زیادي از این اراضي به دالئل گوناگون از جمله هم جواري 
با دریا و یا آب گیری از رودخانه های با آب شور )رودخانه گرمابرود در منطقه دشت سر امل( از این مزیت بي بهره 
بوده و از شوري خاک و آب رنج مي برند. زراعت برنـج غالباً در شرایط غرقابي انجام مي-گیرد که در برابر شـوري و

 )ds/m( 3 معادل )باالي خاک حساس است و با توجه به اینکه برنج با حد بحـراني شوري )عصاره اشباع خاک  PH
 گیاهي کامال حساس به شــوري است. همچنین از آنجا که آستانه کاهش عملکرد برنج در آب با هدایت الکتریکی

 ds/m( 2-1/1( است. افزایش هدایت الکتریکی آب آبیاری مي تواند بر روند تولید برنج، به وی     ژه در سال های کم آب 
تاثیرگذار باشد. فلذا دستیابی به ارقام مقاوم دارای اهمیت و دارای توجیه اقتصادی است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بر اساس مشاهدات، الین IR74095-AC64 )دانه گرد( در برابر شوری تحمل بهتری نسبت به سایر ارقام نشان 
IR77674-3B-8-2- داده ولی با توجه به اهمیت شکل ظاهری و کیفیت پخت برنج، از میان ارقام مورد بررسی، الین

JY3-2-14-2 که جزو ارقام دانه بلند محسوب مي گردد، عالوه برداشتن طول خوشه باالتر نسبت به ارقام دیگر، تعداد 

دانه پر و شاخص برداشت باالیی داشت. اما در بین ارقام شاهد مورد استفاده رقم شیرودی عالوه بر دارا بودن عملکرد 
باالتر، دارای ارتفاع کمتری بوده که تحمل آن را در مقابل ورس افزایش می دهد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
 تامین نیاز کشاورزان به ارقام مقاوم به شوری 

 امکان استفاده از آبها با کیفیت پایین )شور( و در نتیجه صرفه جویی در مصرف آب با کیفیت باال  
 شناسایی الینهای مقاوم  به شوری برای برنامه های اصالحی 

 امکان کشت برنج در اراضی )با خاک( شور
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

نمايی از محل اجرای پروژه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان : فاصله ردیف و مقدار بذر مناسب شبدر الکی جهت دستیابی به عملکرد باالی علوفه در شالیزار

یافته منتج از پروژه شماره: 89032-04-04-2                   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:
یکی از راهکارهای رفع کمبود علوفه در کشور، افزایش سطح زیر کشت، افزایش تولید در واحد سطح و استفاده از 
ارقام پر محصول گیاهان علوفه اي از جمله شبدر الکی می باشد. ایجاد تناوب مناسب بین غالت و بقوالت از شیوه 
های کشاورزی پایدار محسوب شده که موجب افزایش و پایداری تولید، جلوگیری از فرسایش و فقر مواد غذایي 
خاک، بهره برداری بهینه از منابع و نهاده ها می گردد. از این رو کشت گیاهان علوفه اي بقوالت به منظور افزایش 
تولید علوفه و حاصلخیزي خاک در اراضي که به طور متناوب به تك کشتی برنج اختصاص دارند، حایز اهمیت می 
باشد.  کشت شبدر الکی عالوه بر تولید علوفه با پروتئین باال، در تناوب زراعی نیز نقش مهمی ایفا می نماید. تعیین 
میزان بذر و فاصله کاشت مناسب یکی از عوامل مهم جهت رسیدن به پتانسیل عملکرد گیاهان زراعی از جمله شبدر 

الکی می باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
از رتیواتور طي دو مرحله در عمق 15-10 سانتي متر  با استفاده  برنج، عملیات شخم حداقل  از برداشت  بعد 
انجام گیرد. میزان 30 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره، 70 کیلوگرم فسفر در هکتار از منبع سوپرفسفات 
تریپل و 75 کیلوگرم پتاسیم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم به مزرعه داده شده و  سپس عملیات دیسك زدن  
صورت  پذیرد. 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.. کاشت بذر شبدر الکی رقم البرز 
ا در عمق کاشت 2-1 سانتی متر در نظر گرفته شود. جهت افزایش عملکرد شبدر الکی از میزان بذر 40 کیلوگرم 
در هکتار و از فواصل ردیف 20 سانتی متر استفاده گردد. از ماله جهت تماس مناسب  بذور با خاک و فراهم نمودن 
شرایط مناسب جوانه زنی و سبزشدن یکنواخت استفاده شود. میزان 20 کیلوگرم نیتروژن در هکتار نیز به صورت 

سرک در مرحله ساقه رفتن به گیاه داده شود. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
در بین فواصل کشت، فاصله کاشت 20 سانتیمتر با میانگین  عملکرد 34222 و 6426 کیلوگرم در هکتار به 
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ترتیب بیشترین عملکرد علوفه تر و خشك را دارا بود. بین مقادیر بذر، میزان بذر 40 کیلو گرم در هکتار با میانگین  
عملکرد 34794 و 6733 کیلوگرم در هکتار به ترتیب بیشترین عملکرد علوفه تر و خشك را به خود اختصاص داد. 
با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، کشت شبدر الکی در فاصله کشت 20 سانتي متر و مقدار بذر 40 کیلوگرم 
در هکتار به دلیل تراکم بوته بیشتر و زودرسی نسبی و دارا بودن بیشترین عملکرد علوفه تر و خشك جهت کشت در 
شالیزارهاي استان گیالن قابل توصیه می باشد. با توجه به اینکه این آزمایش در سه سال تکرار گردیده و همچنین 
آزمایشات دیگری که در خصوص  گیاه شبدر الکی انجام شده و همگی با موفقیت همراه بوده است، به نظر می رسد 
که این گیاه سازگاری بسیار مناسبی با شرایط آب و هوایی استان را دارا می باشد و ترویج و توسعه  کشت آن  در 

منطقه ضروری می باشد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

كشت شبدر الكی رقم البرز 1 در فاصله 20 سانتی متر و ميزان بذر 40 كيلوگرم در هكتار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان : معرفی ارقام مختلف شبدر جهت کشت در شالیزارهای شمال کشور بعد از برداشت برنج

یافته منتج از پروژه شماره: 88065-04-04-2              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:
یکی از راهکارهای رفع کمبود علوفه در کشور، افزایش سطح زیر کشت، افزایش تولید در واحد سطح و استفاده 
از ارقام پر محصول گیاهان علوفه اي از جمله گیاه شبدر می باشد. کشت گیاهان علوفه اي لگوم به خصوص ارقام 
شبدر در تناوب با برنج به منظور افزایش تولید علوفه و حاصلخیزي خاک ضروري است. شبدر به لحاظ دارا بودن 60 
الی 80 درصد ماده خشك گوارش پذیر، علوفه ای با کیفیت عالی برای مصرف دام می باشند. شبدر عالوه بر تولید 
علوفه با پروتئین باال، در تناوب زراعی نیز نقش مهمی دارند. با توجه به نتایج امیدبخش و قابل قبول کشت ارقام 
متفاوت شبدر در کشور و با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب استانهای شمالی کشور کشت ارقام مناسب شبدر 
به عنوان کشت دوم پس از برداشت برنج به عنوان تامین کننده بخشی از علوفه مصرفی کشورمی تواند از اهمیت 

فراوانی برخوردار 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. همزمان باآماده سازی زمین میزان 30 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره، 100 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. جهت جلوگیری از غرقاب شدن مزرعه در اثر بارندگی های سنگین احتمالی و 
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. کاشت بذور نیز در اوایل مهر صورت پذیرد. توصیه 
می گردد جهت دستیابی به عملکردهای باالتراز گونه شبدر برسیم ارقام )ونیر، الکس و تولیدی کرج( و از گونه شبدر 
الکی رقم البرز1 که در آزمایشات دو ساله عملکرد قابل توجهی داشته اند، استفاده گردد. جهت دستیابی به سبز 
یکنواخت و تراکم مطلوب میزان بذر مصرفی برای ارقام شبدر برسیم و شبدر الکی 30 کیلوگرم در هکتار در نظر 
گرفته شود. بذور شبدر در عمق 2-1 سانتی متر کشت گردند. میزان 23 کیلوگرم نیتروژن در هکتار نیز به صورت 

سرک در مرحله ساقه رفتن به گیاه داده شود. 
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نتایج و مزایاي حاصل ازبکارگیری یافته در عرصه:
نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که باالترین عملکرد علوفه تر از شبدر برسیم، ارقام ونیر و الکس به ترتیب با 
میانگین 62920 و 61236 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. بیشترین عملکرد علوفه خشك نیز متعلق به شبدر الکی با 
میانگین عملکرد 10047 کیلوگرم در هکتار بود. شبدر الکی به دلیل وزن برگ بیشتر و عملکرد علوفه خشك باالتر 
و به دلیل تك چین بودن و حذف هزینه کارگری شرایط چندچین سایر ارقام به عنوان رقم مناسب جهت کشت در 
اراضی شالیزاری قابل توصیه می باشد. با توجه به مقاومت نسبی شبدر الکی به سرما، به نظر می رسد که در شرایط 
آب و هوایی شمال کشور می تواند حتی به صورت کشت سوم پس از برداشت محصوالتی چون راتون، لوبیا و ترب نیز 
مورد کشت قرار گیرد و علوفه قابل توجهی تولید نماید. بین ارقام شبدر برسیم، ارقام ونیر، الکس و تولیدی کرج به 
عنوان گونه های مناسب در شرایط اقلیمی گیالن قابل کشت می باشند و در صورتی که هدف از کشت شبدر، استفاده 

آن به صورت علوفه تر برای دام باشد ارقام ونیر و الکس با به دست آوردن بیشترین علوفه تر قابل توصیه مي باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

كشت شبدر برسيم پس از برداشت برنج در شاليزار

كشت ارقام مختلف شبدر پس از برداشت برنج در شاليزار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان : دستیابی به بهترین تاریخ کاشت و میزان بذر گیاه تریتیکاله پس از برداشت برنج در منطقه گیالن
یافته منتج از پروژه شماره:  88062-04-04-2                        مدت اجراي پروژه: 2 سال و 7 ماه

مجری مسئول:   محمد ربیعی                                               رتبه علمي: محقق
M.Rabiee@areo.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص گیاه تریتیکاله نشان می دهد که در شرایط مناسب محیطی، این 
گیاه نسبت به سایر غالت دارای پتانسیل باالتری بوده و به عنوان یك غله پیشرو می تواند جهت استفاده دو منظوره 
)علوفه و دانه( مدنظر باشد از آنجایي که بیشتر اراضي شالیکاري استان گیالن هر ساله به کشت برنج اختصاص دارد، 
این امر باعث فقر مواد غذایي در خاک و عدم رعایت تناوب زراعی و پایداري تولید برنج مي گردد. لذا کشت گیاهان 
علوفه اي به خصوص تریتیکاله به صورت کشت دوم در اراضی شالیزاری استان گیالن ضمن تأمین علوفه مورد نیاز 

دامها، سبب افزایش درآمد کشاورزان و در نتیجه پایداری تولید برنج خواهد گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
روتیواتور طي دو مرحله در عمق 15-10 سانتي متر  از  استفاده  با  برنج عملیات شخم حداقل  برداشت  از  بعد 
انجام گرفته و براي مبارزه با علف هاي هرز از علف کش ترفالن به میزان دو لیتر در هکتار استفاده شود. میزان 
100 کیلوگرم در هکتار اوره، 200 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم و 150 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم به 
مزرعه داده شده و سپس عملیات دیسك زدن انجام پذیرد. 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. در شمال کشور به علت بارندگی نیاز به جوی و پشته نیست. فواصل ردیف کاشت 20 سانتی متر در 
نظر گرفته شود. کاشت بذورتریتیکاله رقم ژوانیلو در تاریخ اواخر مهر و در عمق 4-2 سانتي متر صورت پذیرد. میزان 
100 کیلوگرم در هکتار کود اوره نیز به صورت سرک در مرحله پنجه دهي  و 100 کیلوگرم در هکتار نیز در مرحله 
طویل شدن ساقه مصرف شود. معموال بسته به شرایط آب و هوایی و وضعیت تغذیه ای گیاه اگر هدف برداشت علوفه 
باشد می توان 2 تا 3 چین برداشت نمود. گیاه تریتیکاله می تواند به شکل دانه هم برداشت گردد که در آن صورت 

برداشت آن اواخر اردیبهشت تا اواسط خرداد می باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
توسعه  جهت  زودرسی  صفت  اهمیت  به  توجه  با  و  اردیبهشت  اوایل  در  تریتیکاله  علوفه  برداشت  به  توجه  با 
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محصوالت کشت دوم در استان گیالن، به نظر می رسد کشت تریتیکاله به دلیل دارا بون صفات زراعی مناسبی چون 
مقاومت به ورس، بیماری، آفات و دارا بودن عملکرد باال به عنوان یك گیاه علوفه ای مناسب در شرایط شالیزاری 
استان گیالن در تناوب با برنج قابل توصیه می باشد. تاریخ های کاشت 20 و 30 مهر به ترتیب با میانگین عملکرد 
9618 و 9501 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد علوفه خشك را دارا بودند. بین مقادیر بذر نیز، مقدار بذر 200 
کیلوگرم در هکتار با داشتن بیشترین تعداد بوته در واحد سطح توانست باالترین عملکرد تر و خشك دوچین )به 
ترتیب 35583 و 9939  کیلوگرم در هکتار( را به خود اختصاص دهد. بر اساس نتایج به دست آمده تاریخ کاشت 
20 و 30 مهر و میزان بذر 200 کیلوگرم در هکتار به دلیل دارا بودن عملکرد علوفه بیشتر براي کشت  تریتیکاله در 

اراضي شالیزاري منطقه گیالن قابل توصیه مي باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:  

كشت گياه تريتيكاله در تاريخ كاشت 30 مهر با ميزان بذر 150 كيلوگرم در هكتار در شاليزار
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان : معرفی رقم برنج پرمحصول گوهر با کیفیت پخت مطلوب

یافته منتج از پروژه شماره:  84003-8401-11-130000-100-1    مدت اجراي پروژه: 7 سال
مجری مسئول:  حمید درستی                                         رتبه علمي: مربی پژوهش 

مجریان: مهرزاد اله قلی پور، حسین رحیم سروش، مریم حسینی، عباس شهدی، فریدون پاداشت، شهریار بابازاده، 
جزایری، محمد مهدی باقری، ولی ارازی    

hdorosti37@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
استان هاي گیالن و مازندران به ترتیب 36 و 38 درصد از اراضي تحت کشت و همچنین 34 و 40 درصد از مقدار 
تولید را به خود اختصاص داده اند. میانگین عملکرد شلتوک در ایران در حدود 4/2 تن در هکتار مي-باشد. ارقام برنج 
اصالح شده جدید و پرمحصول به تعداد زیاد در کشور معرفي شده است که تعدادی از آنها مانند ارقام خزر، سپیدرود، 
فجر، شیرودي، زاینده رود و چرام  و غیره پس از معرفي به زارعین   به مدت طوالني کشت شدند و رقمي مانند خزر 
حتي بیش از یك ربع قرن همچنان به عنوان رقم اصالح شده  در مناطق شالیکاري کشور کشت مي شود. رقم گوهر 
به عنوان یکي از بهترین ارقام اصالح شده برنج پر محصول با کیفیت پخت بسیار عالي و نزدیك به ا رقام بومي خوش 
کیفیت و معطر  به جامعه شالیکاران معرفی شده است. به طوریکه از نظر مقدار عملکرد دانه و کیفیت دانه مورد توجه 

و استقبال برنجکاران قرار گرفته است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
دستورالعمل زراعی رقم گوهر از تیمار کردن و جوانه دار کردن بذر، بذرپاشی در خزانه، آماده کردن زمین خزانه 
و زمین اصلی، نشاکاری، آبیاری، کود پاشی، مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج و علف های هرز، برداشت و خرمنکوبی 

مشابه عملیات کاشت داشت و برداشت رقم دیلم می باشد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با توجه به اینکه  رقم گوهر داراي میانگین عملکرد 7/9 تن در هکتار و حداکثر عملکرد 11/5 تن در هکتار )در 
آزمایش تحقیقي- اجرایي( بوده است از ارقام پرمحصول برنج و پایدار به شرایط مختلف محیطی محسوب می شود. 
این رقم از نظر کیفیت تبدیل با 69 درصد برنج سفید و 54 درصد برنج سفید سالم و همچنین با میزان آمیلوز متوسط 
و دارا بودن عطر و طعم از نظر کیفیت دانه در حد بسیار عالي و از ارقام معطر و در گروه ارقام بومي دانه بلند نظیر 
هاشمي قرار مي گیرد که یکي از خصوصیات برتر و مهم  این رقم  محسوب مي-گردد. همچنین رقم گوهر مقاوم به 
خوابیدگي بوته و بیماري بالست مي باشد. مزایای حاصل از کشت این رقم  با برآورد 5000 هکتار، معادل افزایش 

تولید تقریبی 20 هزار تن شلتوک بوده است.



570

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان:  بررسي اثر زمان مصرف نیتروژن بر راتون دهي ارقام برنج در شرایط خشکه کاري در خوزستان

یافته منتج از پروژه شماره:  88045-04-46-4            مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: عبدالعلی گیالنی                                    رتبه علمی: استادیار پژوهش 

gilani.abdolali@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
برنج یکي از مهمترین محصوالت تابستانه در خوزستان است اما وجود برخي محدودیت هاي ادافیکي و مدیریتي 
مانع از هرگونه افزایش تولید برنج از طریق توسعه سطح زیر کشت مي شود. در این راستا افزایش تولید دانه و بهره وري 
از واحد سطح زمین ازطریق مدیریت زراعت راتون با توجه به شرایط حرارتي و نوري استان مي تواند به عنوان یك 
بستر مناسب مورد توجه قرار گیرد. اما به دلیل اختالف بین ارقام برنج در ذخیره کربوهیدرات های غیر ساختمانی و 
شروع زمان راتون دهی و همچنین نقش عنصر نیتروژن به خصوص زمان مصرف آن در طی زراعت اصلی و یا پس از 
برداشت آن در تحریك و سرعت رشد جوانه های موجود در بخش های قاعده ای و جانبی بقایا بجا مانده از محصول 
تاثیر گذار در تحقق  از جمله عوامل  ارقام و مدیریت مصرف کود نیتروژنه  اصلی ضرورت شناخت توانایي  ژنتیکي 
این مهم امری اجتناب ناپذیر می باشد. بر این اساس آزمایش با هدف دست یابی به مدیریت مناسبی از  مصرف کود 
نیتروژن در طی دوره راتون و تعیین واکنش های متقابل احتمالی بین ارقام و تقسیط نیتروژن طراحی و اجرا گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
با توجه به کوتاهي مدت دوره زراعت راتون و سرماي زودرس در اوایل آذرماه لذا مصرف کود اوره در طي دوره 
راتون توصیه نمي شود. و ترجیحا می بایست در طی دوره رسیدگی محصول اصلی  مصرف شود. همچنین زمان برداشت 
ارقام در زراعت اصلی بسیار حائز اهمیت است و ارقامی که زودتر برداشت گردند از زمان بیشتر و کافی برای زراعت 
N22 و همچنین چمپا و گرده براي راتون دهي مناسب  ارقام هویزه، دالر و  این اساس  بر  راتون برخوردار هستند 

هستند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
ارقام هویزه و دالر با میانگین هاي 440/5 و 417/5 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشتند همچنین 
این دو رقم از باالترین مقدار باروري خوشه، دانه در خوشه و وزن هزار دانه برخوردار بودند. تمامي صفات زراعي در 
شرایط راتون مقادیر کمتري از زراعت اصلي داشتند. از نظر راتون دهی ارقام هویزه، دالر و  سپس N22 دارای اولویت 

و قابل توصیه می باشند.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مزرعه خشكه كاری برنج در خوزستان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: کاربرد کود سیلیکاته جهت کاهش شیوع آفات و بیماری مهم برنج

یافته منتج از پروژه شماره:  88050-04-04-2             مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: الهیار فالح                                        رتبه علمي: استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
برای  اساسی  ایجاد مشکالت  باعث  و شالیزارهای شمال کشور،  مزارع  از حد سموم شیمیایی در  بیش  مصرف 
محیط زیست از جمله آلودگی خاک ها و آب های زیرزمینی،  به خطر افتادن سالمتی انسان ها و سایر گونه ها گردیده 
است. از آنجائیکه مصرف کود سیلیکاته در اراضی شالیزاری مرسوم نبوده ولی مطالعات در دنیا نشان داد که  استفاده 
ازکودهای سیلیکاته باعث افزایش تحمل گیاه برنج نسبت به تنش های زنده و غیر زنده می-گردد. گیاه برنج پنج 
برابر نیتروژن، سیلیس از خاک جذب می کند ولی هنوز در اراضی شالیزاری شمال کشور مصرف آن مرسوم نیست. 
قهوه اي،  لکه  سنبله،  یا  برگ  سوختگي  نظیر  قارچي  بیماري هاي  به  نسبت  برنج  مقاومت  افزایش  باعث  سیلیسیم 

سفیدک پودري، آلودگي بالست و آفاتي نظیر ساقه خوار و زنجیرک مي شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
بسته به رقم برنج، نوع خاک و منطقه کشت، با مصرف 100 تا 250 کیلوگرم کود سیلیکاته پتاسیم گرانوله یا کود نانو 
سیلیس و کودهای مایع سیلیکاته موجود در بازار با دز  دو تا پنج در هزار در مرحله حداکثر پنجه زنی و یا قبل از گلدهی 

برنج، میزان شیوع آفت ساقه خوار و بیماری بالست 10 تا 20 درصد کاهش می بابد.

نتایج و مزایاي حاصل ازبکارگیری یافته در عرصه : 
با مصرف کود سیلیکاته، عالوه بر کاهش شیوع آفات و بیماریهای مهم گیاه برنج، باعث افزایش درصد دانه های پر 

در خوشه شده و عملکرد برنج 5 تا 15 درصد بهبود یافت.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: توصیه مقدار مناسب کود اوره به منظور جلوگیری از خوابیدگی برنج رقم هاشمی

یافته منتج از پروژه شماره: 88035-04-04-0     مدت اجراي پروژه: 1 سال
مجری مسئول: عباس شهدی کومله                     رتبه علمي: استادیار پژوهش

Shahdiabbas8@gmail.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
ورس یا خوابیدگی در گیاهانی نظیر گندم، جو، برنج، سویا، سورگوم، نیشکر، یوالف، چاودار و تعدادی دیگر از 
گیاهان مشاهده می شود و منجر به خساراتی از قبیل کاهش عملکرد محصول و همچنین افزایش هزینه برداشت 
می گردد، به طوری که سالیانه مقادیر هنگفتی سرمایه و پول و زمان برای جبران تلفات ناشی از ورس برنج شالیزارها 
هزینه می گردد. بروز این عارضه، اصالح نباتات گران زراعی را بر آن داشته تا در برنامه های اصالحی گیاهان، عالوه بر 
اهدافی چون افزایش عملکرد و مقاومت به آفات و امراض، مقاومت به ورس را نیز مدنظر قرار دهند. از بین علت های 
ورس می توان به خصوصیات مرفولوژیکی در بعضی از گیاهان )وجود ساقه-های تو خالی و خوشه های سنگین( و  
مدیریت های کشت )خاک های با حاصلخیزی باال و یا تراکم های باال برای بدست آوردن عملکرد باالتر( اشاره نمود. 
مقیاس مشخصی برای ارزیابی ورس یا خوابیدگی در دسترس نیست. چنانچه در برنامه ریزی کوتاه مدت بتوان از 
عواملی کمك گرفت که مشکل ورس در ارقام محلی برنج را کاهش داده و عملکرد را افزایش دهند، به نظر می رسد 

یکی از گام های بسیار مثبت در خودکفایی کشور از نظر تولید برنج برداشته شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
عملیات آماده سازی خاک مزرعه برنج با استفاده از تیلر و ادوات شخم و ماله در زمان مناسب انجام شد. کلیه مراحل 
کاشت، داشت و مبارزه با علف های هرز مطابق توصیه های تحقیقات و سایر توصیه های آبیاری و کودی در تمام کرت ها 
اعمال گردید. قبل از کودپاشی، نمونه برداری از خاک برای تعیین حاصلخیزی و سایر خصوصیات خاک صورت پذیرفت و 
بر مبنای توصیه و محاسبه کارشناسان کود مصرف شد. پس از کودپاشی با مقادیر در نظر گرفته شده، نشاهای برنج )رقم 
هاشمی( در مرحله سه برگی از خزانه به زمین اصلی منتقل شده و به فاصله 20×20 نشا گردیدند. ورس یا خوابیدگی 
در مزرعه در هر کرت در هر یك از مراحل مجزی شیری، خمیری و رسیدگی کامل اجرا گردید. برداشت در زمان تعیین 

شده و از سطح مورد نظر انجام شد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
نیتروژن مهم ترین و محدودکننده ترین عنصر موثر در رشد و نمو گیاه برنج محسوب می شود و مصرف مقدار و 
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زمان مناسب کودهای نیتروژنی سهم به سزایی در افزایش عملکرد ارقام مختلف برنج دارد. نیتروژن به عنوان یك 
عنصر موثر در رشد گیاه، ماده اصلی تشکیل دهنده اسیدهای آمینه و کلروفیل است. مصرف نیتروژن باعث بهبود 
رشد رویشی گیاه شده و باعث افزایش سبزینگی گیاه، تعداد خوشه در واحد سطح، تعداد برگ ها، تعداد دانه و میزان 
پروتئین دانه می شود. بر طبق نتایج بدست آمده، بیشترین عملکرد دانه و کمترین خسارت ناشی از ورس، مربوط به 
مصرف 46 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و ورس در مرحله رسیدگی کامل )3572/8 کیلوگرم در هکتار( بود و 
کمترین عملکرد دانه و بیشترین خسارت ناشی از ورس، مربوط به مصرف 138 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار 
و ورس در مرحله شیری )2786/6 کیلوگرم در هکتار(  بود. با توجه به اثرات کود نیتروژن در افزایش رشد رویشی 
و کاهش استحکام و خوابیدگی ساقه می توان گفت، مصرف بی-رویه و غیر کارشناسانه کود نیتروژن، قبل از مراحل 
حساس پر شدن دانه و در حین آن، می تواند موجب ایجاد خسارات جبران ناپذیری علی الخصوص در زراعت های برنج 
شود. بر طبق نتایج بدست آمده، میزان خسارت ناشی از ورسی که در مرحله شیری دانه برنج اتفاق می افتد به مراتب 
شدیدتر و بیشتر از خسارت ورس در مرحله خمیری و رسیدگی کامل دانه برنج است، به طوری که ورس در این 
مرحله، کاهش چشمگیر عملکرد دانه برنج را در مقادیر باالی مصرف نیتروژن به دنبال دارد. با توجه به نیاز گیاهان 
به مصرف عناصر پرمصرف و اهمیت ورس ساقه در غالت می توان گفت که در صورت ورس ساقه گیاه برنج در هر 
یك از مراحل حساس پر شدن و تکمیل پر شدن دانه که ممکن است به دالیل غیر قابل کنترل مانند وزش باد و یا 
باران شدید و یا مدیریت های ناصحیح کشت )نظیر مصرف بیش از حد کود نیتروژن و تراکم های باالی کشت جهت 
حصول عملکرد باالتر(، اتفاق افتد، می توان با مصرف مقادیر کمتر نیتروژن، مصرف کود بر اساس نتایج تجزیه خاک، 
کودپاشی در زمان های مناسب و به صورت سرک، خسارت ناشی از ورس گیاه برنج را به طور چشمگیری کاهش داد. 
همان طور که اشاره شد، نتایج این یافته به کشاورزان در مدیریت مقدار و زمان مصرف کودهای پایه علی الخصوص 
کود نیتروژن کمك شایانی می کند به طوری که با استناد به نتایج این یافته می توان در مورد نحوه مدیریت تغذیه 
ای مزرعه تصمیم گیری شایسته تری نمایند. بطور کلی ارزیابی نتایج خسارت ناشی از ورس در مراحل مختلف رشد 
و نموی برنج بر عملکرد برنج، می تواند مورد استفاده کارشناسان بیمه جهت پیش بینی و تعیین میزان خسارت مورد 

استفاده قرار گیرد.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان:کاهش هزینه و کاهش ضایعات در برداشت مستقیم با کمباین مخصوص برنج

یافته منتج از پروژه شماره:  88028-04-04-4                     مدت اجراي پروژه: یك سال و سه ماه
مجری مسئول:   محمدرضا علیزاده                                            رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

alizadeh_mohammadreza@yahoo.com  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
عملیات برداشت و خرمنکوبی دو مرحله مهم از کشت و کار برنج محسوب می شوند و تأثیر به سزایی برکّمیت 
و کیفیت محصول تولیدی دارند. در بیشتر کشورهای آسیایی از جمله ایران، برداشت برنج به طور عمده با نیروی 
کارگر و با دست انجام می شود. این عمل سخت، وقت گیر و پرهزینه است، به طوری که برداشت هر هکتار مزرعه 
شالیزاری در این روش به حدود 150-100 نفر ساعت نیاز دارد. در چنین شرایطی توسعه روش های ماشینی یکی از 
راه کارهای اساسی برای کاهش هزینه تولید و افزایش بهره  وری نیروی کار می باشد. کاهش هزینه و کاهش ضایعات 

از موارد مهم در فرآیند توسعه مکانیزاسیون مرحله برداشت محسوب می شوند.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
استفاده از کمباین مخصوص برنج در مرحله برداشت سبب کاهش هزینه به میران 25 درصد و کاهش ضایعات 

)کمی و کیفی( به مقدار 2 درصد می شود. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
کاهش هزینه برداشت و کاهش ضایعات کمی و کیفی

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

       كمباين مخصوص برنج در حين برداشت
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان:پاربویل کردن برنج ارقام ایرانی )طارم، فجر، شیرودی و کشوری(

یافته منتج از پروژه شماره: 90028-14-04-4                 مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:  عاصفه لطیفی                                         رتبه علمي: مربی پژوهش 

asefeh59@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
  از گذشته های بسیار دور در کشور هند روش سنتی عملیات نیم جوش کردن برای بدست آوردن برنج سالم 
بیشتر، اجرا می شد. خیساندن در آب  و حرارت دهی با بخار  سبب مهاجرت مواد از سبوس به برنج سفید می شود. 
پاربویل کردن در صورت خشك کردن صحیح سبب سخت تر شدن بافت برنج شده، ترک های ریز موجود در سطح 
برنج را پر می نماید، مقاومت آن را حین تبدیل افزایش می دهد و در نهایت منجر به تولید برنج سالم بیشتری می 
شود.  به بیان دیگر پاربویل در صورتی که میزان شکستگی در نمونه عادی باال باشد قابلیت بهبود فرایند تبدیل 
شلتوک به برنج سفید را دارد. میزان شکستگی در برنج به نوع رقم، آب و هوای سال زراعی و سایر فاکتورها بستگی 
دارد. خیساندن و حرارت دهی همچنین سبب مهاجرت ویتامین های خانواده B و امالح معدنی از سبوس به برنج 
سفید می شود. البته مهمترین هدف نیم جوش کردن کاهش درصد شکستگی برنج است هر چند که افزایش ارزش 

غذایی برنج در درجه بعدی اهمیت قرار دارد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
نیم جوش کردن یا پاربویل دارای سه مرحله اصلی خیساندن در آب، حرارت دهی با بخار و خشك کردن می باشد. 
در مرحله خیساندن شلتوک به نسبت 1/5 تا 2 برابر با آب مخلوط می شود معموال دمای 60 تا 70 درجه سلسیوس 
انتخاب می شود و مدت زمان خیساندن 6 تا 8 ساعت می باشد. در مرحله بخاردهی از بخار با دمای 100 درجه سلسیوس 
و باالتر می توان استفاده کرد. معموال از بخار حدود 100 درجه تحت فشار اتمسفر به مدت 5 دقیقه استفاده می شود. این 
مرحله سبب از بین رفتن عطر و بوی برنج می شود. از اینرو پاربویل برای ارقام کیفی دارای عطر و بو نظیر طارم مناسب 
نمی باشد و این روش متداول بین المللی برای تمامی ارقام پرمحصول قابل توصیه است )در بعضی مناطق دنیا و به روش 
سنتی، مرحله خیساندن در آب سرد به مدت 24 تا 48 ساعت و حرارت با بخار آب جوش در دیگ برای 5 تا10 دقیقه و 
یا بیشتر نیز انجام می گیرد(. مرحله بعدی خشك کردن شلتوک و رساندن رطوبت آن به 11 درصد می باشد. از خشك کن 
های جریان گردشی برای خشك کردن باید استفاده گردد. دمای مورد استفاده بستگی به تنظیمات خشك کن دارد. 
می توان از دمای ثابت پایین برای خشك کردن یك مرحله ای یا مثال از ابتدا دمای 35 درجه سلسیوس استفاده کرد و 
در انتها دما را تا 50 درجه افزایش داد و یا در سیستم های پیشرفته از دماهای باالتر مانند 70 تا 80 درجه سلسیوس تا 
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رسیدن به رطوبت 18 درصد استفاده می شود و ادامه کار با دمای پایین 40 درجه سلسیوس تا رطوبت 11درصد صورت 
می گیرد. نحوه خشك کردن بستگی به تنظیمات خشك کن، سیستم های کنترل آن و مهارت کارخانه دار ممکن است 

متغیر باشد. هر روشی که برای خشك کردن استفاده شود در نهایت باید منجر به کمترین درصد شکستگی شود.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه : 
تغییرات مهمی نیز در زمان پخت بوجود می آید از جمله سبب چسبندگی کمتر برنج پخته می شود که علت 
آن نشر کمتر مواد مغذی و نشاسته از برنج پاربویل در زمان پخت می باشد. رنگ برنج پاربویل نیز به زرد مالیم یا 
کهربایی تغییر می یابد. در ارقام ایرانی مورد آزمایش طی سال های مختلف میزان خرده برنج بر حسب برنج سفید از 
10 درصد تا 40 درصد بوده است. میزان شکستگی برای رقم فجر از 48 درصد در نمونه اولیه به 19 درصد با فرایند 
پاربویل رسیده بود. همان رقم در یك سال زراعی دیگر با درصد شکستگی 13 درصد زمانیکه پاربویل شد، هیچ 
کاهش معنی داری در آن ایجاد نشد. در رقم شیرودی درصد شکستگی از 37 درصد به 24 درصد و در رقم کشوری 
از 18 درصد به 11 درصد رسید.  در رقم طارم نیز درصد شکستگی از 20 درصد به 17 درصد رسیده بود که کاهش 
معنی داری نشان نداد، عالوه بر آنکه سبب از بین رفتن عطر و بوی طارم شد. اصوال زمانی که میزان شکستگی حدودا 
بیشتر از 20-18 درصد بوده باشد )این حالت در بیشتر ارقام پرمحصول وابسته به آب و هوای سال زراعی ممکن 
است ایجاد شود( مقدار آن با فرایند پاربویل کاهش می یابد. در غیر این صورت با صرف وقت و انرژی زیادتر برای 
پاربویل کردن رقم، کاهش چندانی در درصد شکستگی برنج ایجاد نمی شود و فرایند مقرون به صرفه نخواهد بود. 
سبوس برنج پاربویل نیز به دلیل غیر فعال شدن آنزیم های آن در اثر بخاردهی، قابل بسته بندی برای مصارف مستقیم 
انسانی، استفاده در فرموالسیون خوراک دام و یا بعد پیلت شدن قابل روغن گیری مانند سایر دانه های روغنی می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

سمت راست رقم فجر - سمت چپ نمونه پاربويل شده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: برآورد خسارت محصول برنج در اثر بیماري بالست

یافته منتج از پروژه شماره: 88007-04-04-4       مدت اجرای پروژه: 3 سال
مجری مسئول: فریدون پاداشت دهکایی                 رتبه علمی: دانشیارپژوهش 

مجری: مریم خشکدامن             
padashtf@yahoo.con :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
 بیماري بالست برنج به عنوان مهمترین و خسارت آورترین بیماري این محصول در بیشتر کشورهاي تولید کننده 
به شمار مي رود. عامل این بیماري در همه مراحل رشد و به بسیاري از اندام هاي گیاه حمله میکند. شدت آلودگي روي 
اندام هاي مختلف و در مراحل مختلف رشد، منجر به خسارت هاي متفاوتي در محصول شود، اما تعیین این خسارت  کار 
ساده اي نیست. ضمن اینکه ما هنوز برآورد مدوني از خسارت ناشي از بالست برگ و بالست گره هاي میاني و بالست 
خوشه بطور جداگانه نداریم. کشاورزان نیز از اهمیت ان بخوبي آگاه نبوده و به کنترل و زمان کنترل این بیماري توجه 
کافي ندارند. به عنوان مثال در مرحله برگي این بیماري، گیاه قادر است مجدداً احیاء شود و با رشد مجدد، محصول 
تولید نماید. تصور مي شود که خسارتي به محصول وارد نیامده است، چون گیاه پس از سمپاشي و رشد مجدد دیگر 

عالیمي از بیماري ندارد. بنابراین الزم است خسارت ناشي از آن در مراحل مختلف رشد مشخص شود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
ابتدا آزمایشی در قالب بلوک کامل تصادفی تکراردار انجام می شود. تیمارهای طراحی شده شامل:
A= محافظت بوته ها به کمك قارچکش )3 مرتبه( از 45 روز پس از نشاکاري تا مرحله برداشت 

B = محافظت بوته ها به کمك قارچکش )2مرتبه( از 25 روز پس از ظهور خوشه تا مرحله برداشت 
C = محافظت بوته ها به کمك قارچکش فقط در مرحله رویشي )2 مرتبه( از هفته اول تیر ماه

D= بدون محافظت در تمام مراحل رشد  

E = محافظت بوته ها در تمام مراحل رشد با 5 مرتبه کاربرد قارچکش.

سپس برای تعیین میزان عملکرد در تیمارها، سطحی معادل 5 مترمربع از قسمتهای مرکزی هر کرت برداشت و پس 
از خشك کردن با رطوبت 14  درصد توزین می شود. 

سپس از رابطه زیر برای تعیین درصد کاهش محصول در هر تیمار استفاده  شود:
100× )میزان محصول در تیمار محافظت کامل / میزان محصول در تیمار- میزان محصول در تیمار محافظت کامل( 

= درصد کاهش محصول
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نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
بیماري بالست برنج به عنوان مهمترین و خسارت زاترین بیماري این محصول در بیشتر کشورهاي تولید کننده به 
شمار مي رود. عامل این بیماري در همه مراحل رشد و به بسیاري از اندام هاي گیاه حمله میکند. شدت آلودگي روي 
این  تعیین  اما  متفاوتي در محصول شود،  به خسارت هاي  و در مراحل مختلف رشد مي تواند منجر  اندام هاي مختلف 
خسارت ها کار ساده اي نیست. ضمن اینکه ما هنوز برآورد مدوني از خسارت ناشي از بالست برگ و بالست گره هاي 
میاني و بالست خوشه بطور جداگانه نداریم. کشاورزان نیز از اهمیت ان بخوبي آگاه نبوده و به کنترل و زمان کنترل این 
بیماري توجه کافي ندارند. به عنوان مثال در مرحله برگي این بیماري، گیاه قادر است مجدداً احیاء شود و با رشد مجدد، 
محصول تولید نماید. تصور مي شود که خسارتي به محصول وارد نیامده است، چون گیاه پس از سمپاشي و رشد مجدد 

دیگر عالیمي از بیماري ندارد. بنابراین الزم است خسارت ناشي از آن در مراحل مختلف رشد مشخص شود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات برنج کشور
عنوان: معرفی قارچ کش جدید و کم مصرف ناتیوو برای مبارزه با بیماری بالست برنج

یافته منتج از پروژه شماره:88034-16-04-4-3     مدت اجراي پروژه: 2 سال و 6 ماه
مجری مسئول: وحید خسروی                               رتبه علمي: مربی پژوهش

khosraviv@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
از بیماري هاي مهم و کلیدي برنج در شمال کشور  از قارچ Magnaporthe oryzae یکي  بیماري بالست ناشي 
مي باشد. با اینکه ارقام پر محصول جدید در مقابل این بیماري مقاوم مي باشد ولي بیش از 80 درصد از اراضي مازندران 
به کشت ارقام بومي که در مقابل بیماري بالست حساس هستند، اختصاص دارد. در صورت فراهم شدن شرایط مطلوب 
براي ایجاد و توسعه بیماري، خسارت قابل توجهي به این گونه ارقام وارد مي گردد. از آنجائیکه کاربرد یك نوع قارچکش 
در یك منطقه براي سال هاي متوالي موجب بروز مقاومت در سوش هاي قارچ عامل بیماري مي گردد. لذا معرفي قارچ 
بیماري بالست  تلفیقي  از ضروریات مدیریت  قارچکش ها  از مخلوط  استفاده  و  متفاوت  اثر  نقطه  با  کش هاي جدید 
مي باشد. به این منظور گرانول قابل حل در آب 75 درصد نیتیوو )Nativo 75WG( را که مخلوطی از دو قارچکش 
تری فلوکسی استروبین )Trifloxystrobin( و تبوکونازول )Tebuconazole( است در موسسه تحقیقات برنج، مازندران 

در سال های 9-1388 مورد بررسی قرار گرفت و دز موثر آن هم تعیین گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
برای مدیریت بیماری بالست در مزرعه، یکبار سمپاشی در مرحله پنجه زنی و همزمان با شروع عالیم بالست برگ، 
برای ارقام محلی که حساس به بیماری بالست هستند، توصیه می گردد. همچنین یکبار سمپاشی در مرحله ظهور خوشه 
در ارقام محلی برنج، برای جلوگیری از خسارت بالست گردن خوشه ضروری است. با توجه به نتایج تحقیق، قارچکش 

ناتیوو، با دز 160 گرم در هکتار  برای مبارزه با بیماری بالست توصیه می گردد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
تری فلوکسی  قارچکش  دو  از  مخلوطي  که  ناتیوو،  قارچکش ها،  به  مقاومت  ریسك  توسعه  کاهش  به منظور   -1
استروبین و تبوکونازول مي باشد براي کنترل بهتر بیماري و جلوگیري از مقاوم شدن بیمارگر در مازندران معرفی 

می گردد.
2- نتایج دو ساله نشان داد که برای مدیریت بیماری بالست در مزرعه، یکبار سمپاشی در مرحله پنجه زنی و 

یکبار سمپاشی در مرحله ظهور خوشه ضروری است.
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با بیماری بالست توصیه  با دز 160 گرم در هکتار برای مبارزه  ناتیوو،  نتایج تحقیق،  با توجه به  3- همچنین 
می گردد که در مقایسه با میزان مصرف قارچکش های دیگر بسیار کمتر می باشد. کاهش مصرف سموم موجب حفظ 

سالمت محیط زیست مي گردد که برآورد ارزش ریالي آن مشکل مي باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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موسسه تحقیقات علوم دامی کشور  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:تولید تخم مرغ هاي بومي داراي سطوح باالي اسیدهاي چرب امگا- 3

یافته منتج از پروژه شماره:  87040-13- 50- 4            مدت اجرای پروژه:   3 سال
مجری مسئول:  سید محمد رضا هاشمي                                 رتبه علمی:  مربي پژوهش      

Hashemirrmm@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
اسیدهای چرب امگا 3 به عنوان یك ماده مغذی ضروری برای بدن، به وسیله ی غذاهای مصرفی تامین مي شود. 
کاهش نسبت اسید های چرب امگا 3 به امگا 6، مشکالت جدی برای سالمت انسان ایجاد نموده است. تخم-مرغ 
به دلیل داشتن اسید آمینه های داراي ارزش بیولوژیك باال، لیپید ها، کربوهیدرات ها، ویتامین ها و مواد معدنی یك 
این گونه  از  باالیی  مقادیر  دارای  می تواند  تخم گذار،  مرغ های  جیره  در  تغییر  با  که  می شود  محسوب  کامل  غذای 
اسید های چرب نیز باشد. جیره هاي داراي دانه هاي روغني، مي تواند سبب افزایش مقدار کل اسید-هاي چرب امگا 3 
و بهبود نسبت اسید هاي چرب امگا 6 به امگا 3، در تخم مرغ  شود. بنابراین با استفاده از دانه هاي روغني همچون دانه 
کتان و کلزا در جیره مرغان تخم گذار، مي توان تخم مرغ هاي داراي سطوح باالي اسید هاي چرب امگا تولید نمود. از 
طرف دیگر حفظ مرغ بومي به عنوان یك ذخیره ژنتیکي ضروري بوده که تولید تخم مرغ های بومی داراي مقدار باالي 
اسید هاي چرب امگا-3، می تواند استفاده و مصرف تخم مرغ بومی را بیش از پیش افزایش داده که به نوبه خود سبب 

گسترش پرورش، حفظ و نگهداری مرغ بومی شود. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
به منظور تولید تخم مرغ هاي بومي داراي مقادیر باالي اسید هاي چرب امگا-3، مي توان در جیره مرغان بومي 10 
ماهه، از دانه کلزا تا 15 درصد و از دانه کتان تا 10 درصد استفاده نمود. دانه کتان نسبت به دانه کلزا به-طور موثرتري 
سبب بهبود ترکیب اسیدهاي چرب زرده در تخم مرغ مرغان بومي شده، به گونه اي که مقدار کل اسیدهاي چرب امگا 

3 را از 2/7 به 4/6 درصد و نسبت اسید هاي چرب امگا 6 به امگا 3 را از 3/7 به 2/4 رسانید. 
بنابراین جیره هاي داراي دانه کتان، به منظور افزایش مقدار اسیدهاي چرب امگا 3 و بهبود نسبت اسید هاي چرب 
امگا 6 به امگا 3 در زرده تخم مرغ مرغان بومي فارس، توصیه مي شود. در بین جیره هاي آزمایشي، جیره داراي 10 
درصد دانه کتان، بهترین اثر را بر تولید تخم مرغ هاي بومي، براي افزایش اسیدهاي چرب امگا 3 دارد. ترکیب جیره 
شامل 600 کیلو دانه ذرت، 141 کیلو کنجاله سویا، 10 کیلو پودر یونجه، 10 کیلو دي-کلسیم  فسفات، 98 کیلو 
صدف، 1/5 کیلو متیونین، 20 کیلو پودر ماهي، 5 کیلو مکمل معدني ویتامیني، 3/8 کیلو نمك، 10 کیلو روغن، 0/7 

لیزین و 100 کیلو دانه کتان در یك تن مي باشد.
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نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
تولید تخم مرغ های بومی غني شده با مقادیر باالي اسید هاي چرب امگا-3   -1

افزایش تولید تخم مرغ مرغان بومي  -2
فراهم نمودن بستر مناسب براي ترویج فرهنگ استفاده از محصوالت دامي خاص و با ارزش باالي غذایي   -3
کاهش ریسك ابتال به بیماري هاي قلبي عروقي با تولید و مصرف تخم مرغ های داراي اسید هاي چرب امگا3  -4

بهره گیري از مزایاي استفاده از دانه هاي روغني در جیره طیور  -5

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

  

اندازه گيري اسيد هاي چرب امگا 3 و امگا 6



586

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: ارزیابی روند بهگزینی برخی صفات در گوسفند نژاد شال 

یافته منتج از پروژه شماره: 87071-13-51-4                    مدت اجرای پروژه:   2  سال
مجری مسئول:   محمدحسین هادی تواتری                          رتبه علمی: مربی پژوهش

haditavatori@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
حتماً  نژادی  داخل  بهگزینی  برنامه  یك  در  می بایست  که  است  آن  دام  نژاد  اصالح  با  رابطه  در  عمومی  باور 
جفتگیری ها کنترل شده و شجره دام های تولیدی به طور کامل مشخص و از روش های آماری پیچیده و پیشرفته 
استفاده شود. به همین دلیل فعالیت های اصالح نژاد در زمینه دام سبك چندان توفیقی در ارتقاء میانگین گله در 
سطح وسیع نداشته است. حال آنکه می توان با ترغیب دامدار برای ثبت مشخصات مادر و بره بدون تأکید بر جفتگیری 
کنترل شده )که عماًل  با عدم استقبال دامدار مواجه می شود( و اِعمال انتخاب بر روی وزن ازشیرگیری تصحیح شده 

برای سن بره، میانگین عملکرد گله برای دوقلوزایی، سرعت رشد و تولید شیر را افزایش داد. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
دامداران محترم می بایست:

1-  در اولین گام اقدام به نصب شماره گوش برای میش های گلّه نمایند.
یا  زایش )تك قلو  نوع  بره،  بره، وزن  و  مادر  زایش، شماره گوش  تاریخ  مانند  گلّه  تولیدمثلی  وقایع  تمامی    -2

دوقلوزایی( را ثبت نمایند. همچنین در زمان از شیرگیری بره ها، وزن کشی انجام شود. 
3- بره های داشتی را ابتدا از گروه دوقلو زاییده شده انتخاب نمایند. 

4- سایر بره های مورد نیاز را از تك قلوزاهای دارای بهترین عملکرد رشد که برای سن تصحیح شده اند انتخاب و 
جدا نمایند. انتخاب بره ها می تواند دارای مالحظات دیگری مانند تیپ بدنی، خصوصیات نژادی و حجم کمتر دنبه نیز 
باشد. ضرایب تصحیح برای ماه تولد بهار 1/18 و ماه تولد تابستان 1/1 می باشد. همچنین ضرایب تصحیح برای سن 

مادر نیز برای بره های با مادران 1 تا 3 سال، 1/1 در نظر گرفته شود. 
5-  برای جلوگیری از افزایش همخونی در گلّه می بایست حداکثر 2 سال از یك قوچ در گلّه استفاده نمود. به دلیل 
قرابت ژنتیکی، خرید قوچ نباید به طور متوالی از یك گلّه بخصوص انجام شود. تعاونی-ها و مراکز خدمات کشاورزی 

می توانند در امر توزیع قوچ در گله ها به طور ساالنه، دامدار را یاری نمایند. 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
- با بکارگیری این روش همواره آمار و اطالعات گله به صورت مکتوب برای بررسی عملکرد گله دام ها دسترس 
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خواهد بود.
- بهبود ژنتیکی 250 الی 300 گرم در سال برای وزن ازشیرگیری قایل انتظار خواهد بود.

- به علت وجود همبستگی قابل توجه بین وزن ازشیرگیری و اوزان دام در سایر سنین از تولد تا یکسالگی )به 
طور میانگین 50درصد(، بهبود ژنتیکی آن صفات در صورت انجام برنامه انتخاب برای صفت وزن از شیرگیری  مورد 
انتظار خواهد بود. همچنین به طور غیر مستقیم صفات مطلوب مادری نیز مورد انتخاب قرار خواهد گرفت. انتخاب 

ظاهری دام های با دنبه کوچك تر بر کاهش حجم دنبه تأثیر قابل توجهی خواهد داشت.
دام-های  برعملکرد  موّقت  تأثیری  نامطلوب  عوامل مدیریتی  بود.  پایدار خواهد  یافته  بهبود  دام های  - عملکرد 

بهگزین شده خواهند گذاشت. 

عکس/عکس های شاخص یافته: 

  قوچ شال با دنبه بزرگ                         

قوچ شال با دنبه نسبتاً كوچك
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از کوآنزیم Q10 و محدودیت فیزیکي خوراک به منظور کاهش سندرم آسیت در جوجه هاي گوشتي 

یافته منتج از پروژه شماره:  4-13-13-89044         مدت اجرای پروژه:   یکسال
مجری مسئول:    سید عبداله حسینی                              رتبه علمی:  دانشیار پژوهش 

hosseini1355@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به گزینی نژادهای گوشتی باهدف بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی سبب افزایش حساسیت سویه ها به کمبود 
اکسیژن شده است. در منطقی با ارتفاع باال )مانند اغلب نقاط ایران( و مدیریت نامناسب اثرات فیزیولوژیکی ناشی از 
این موضوع حادتر است. لذا پیش بینی می شود که میانگین تلفات ناشی از وقوع سندرم آسیت در ایران از میانگین 
جهانی بیشتر باشد. با لحاظ تعداد 900 میلیون قطعه پرورش جوجه گوشتی ساالنه ی کشور و با درصد احتمالی تلفات 
1 تا 5 درصد، خسارت های وارده ناشی از این سندرم به صنعت طیور کشور، ساالنه بین 15 تا 75 میلیارد تومان 
برآورد می شود.  کوانزیم Q10 یکی از اجزای زنجیره تنفسی بوده و انتقال الکترون به اکسیژن را بر عهده دارد و در 
تولید ATP، جلوگیری از اکسیداسیون چربی، پروتئین و اسیدهای نوکلوئیك نقش داشته و محافظ غشای بیولوژیك 
است و برای بهبود عملکرد قلب بسیار مؤثر است.  از انجائی که تلفات ناشی از این عارضه، ناشی از تضعیف بافت کبد 

و قلب است، لذا استفاده از راهکارهای تغذیه ای و مدیریتی در جهت کاهش عوارض آسیت ضروری است.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به نتایج حاصله، 

1- براس کاهش آسیت درابتدای دوره )14-7 روزگی( پرندگان در حد 20 درصد اشتها  تغذیه گردند. در این 
روش جوجه ها در این دوره سنی بر اساس وزن و توصیه خوراک مصرف دفترچه راهنمای پرورش روزانه 20 درصد 

خوراک کمتری نسبت به توصیه دریافت خواهند کرد.
2- جهت کاهش تلفات ناشی از آسیت 20  میلی گرم کوآنزیم Q10 در یك کیلوگرم جیره اضافه گردد. برای تهیه 
جیره حاوی 20 میلی گرم  کوآنزیم Q10 در کیلوگرم جیره، این ماده به میزان 20 گرم به هر تن خوراک اضافه گردد.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
  محدودیت فیزیکی در حد 20 درصد اشتها در ابتدای دوره )14-7 روزگی( و استفاده از 20 میلی گرم کوآنزیم 
Q10 در کیلوگرم جیره در جوجه های گوشتی آرین می تواند  درصد ماندگاری را به میزان 7 درصد افزایش دهد.  

استفاده از این نتایج در سایر سویه ها با توجه به پرورش حدود یك میلیارد قطعه جوجه در سال و لحاظ نمودن 1 
درصد بهبود در ماندگاری می تواند  از اتالف بیش از 20000 تن مرغ زنده جلوگیری نمود.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاربرد پودر آب پنیر در افزایش عملکرد جوجه گوشتی 

مدت اجرای پروژه:   2 سال یافته منتج از پروژه شماره:  2-01-01-92103                
مجری مسئول:  سونیا زکی زاده                                             رتبه علمی:  دانشیار پژوهش 

Sonia_zaki@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
آب پنیر یکی از فرآورده هاي فرعي لبنیات است که عالوه بر کاهش هزینه خوراک  می تواند به دلیل تعادل مواد 
تولیدي  بهبود عملکرد  باعث  این ماده  استفاده شود.  به عنوان منبع خوراکي جدید در جیره غذائي طیور  مغذي، 
و ابقاي ازت بدن جوجه هاي گوشتي شده و با تخمیر در دستگاه گوارش باعث تکثیر باکتري-هاي مفید مي شود. 
همچنین، در نقش پری بیوتیك باعث افزایش هضم چربي و پروتئین در بدن طیور مي-گردد. پري بیوتیك ها، مواد 
خوراکي غیر قابل هضم هستند که به طور موثري بر ارتقائ سالمتي پرنده تاثیر مي گذارند و به طور انتخابي باعث 
تحریك رشد یا فعالیت برخی از باکتري ها و تغییر قابلیت متابولیسمي فلور روده مي شوند. این ماده خوراکي اخیرا 
به عنوان محرک رشد، جایگزین آنتي بیوتیك گردیده است. لذا هدف از این پروژه ارزیابی تاثیر  پودر آب پنیر  بر 

عملکرد رشد و پاسخ ایمنی در جوجه هاي گوشتي بود.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
پودر آب پنیر ماده خوراکي نارنجي رنگ به صورت پودر کریستاله است که از پساب کارخانجات مختلف لبني 
به  از مشخص شدن ترکیبات شیمیایی آن، می تواند در جیره استفاده شود. توصیه می شود  بدست می آید و پس 
از کاهش مصرف غذا و برای حصول نتیجه  نتایج این تحقیق در عرصه، )1( جهت جلوگیری  منظور به کارگیری 
مطلوب پرورش جوجه گوشتی، سطح مصرف پودر آب پنیر 4 درصد باشد.  )2( از آنجایی که پرندگان غذای پلت را 
بیشتر مصرف می کنند، برای بدست آوردن وزن بیشتر و بهبود ضریب تبدیل، استفاده از جیره های پلت که متعادل 
با نیاز پرنده باشد، توصیه می شود. )3( جیره حاوی 4 درصد پودر آب پنیر باعث بهبود تیتر ایمنی در درگیری گله با 
ویروس نیوکاسل از 7,25 به 8 شد که تا پایان دوره نیز ادامه یافت. لذا، این سطح از آب پنیر در جیره برای افزایش 
سطح ایمنی جوجه توصیه می شود. )4( افزودن آب پنیر )در هر دو سطح 4 و 8  درصد( باعث افزایش و بهبود تیتر 
واکسن های نیوکاسل و بیان بیشتر ژن اینترلوکین-4 شد. لذا، با توجه به یکسان بودن تاثیر هر دو سطح، 4 درصد 

آن توصیه می گردد.
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نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
1. افزودن پودر آب پنیر به جیره باعث 7 درصد کاهش مصرف خوراک در پیش دان شد بدون آن که تاثیری روی 

وزن زنده جوجه گوشتی و ضریب تبدیل خوراک بگذارد که این امر منجر به کاهش هزینه تولید می گردد.
2. پودر آب پنیر ارزش غذایی باالیی از نظر پروتئین و  ویتامین های محلول در آب دارد و می تواند در افزایش 
وزن بدن، ابقاء ازت، بهبود قابلیت هضم پروتئین و چربي و ایجاد تعادل مناسب مواد مغذي نقش مهمی ایفا کند. در 
این طرح بین جیره های آردی جیره ی حاوی 4 درصد آب پنیر عملکرد مشابهی با جیره های پلت شده از نظر ضریب 

تبدیل )2,01( نشان داد.
3. پودر آب پنیر باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، بهبود تیتر واکسن های گامبورو، نیوکاسل، آنفوالنزا و برونشیت 
و فعال شدن ژن های مرتبط با پاسخ های ایمنی در طول دوره پرورش شد که منجر به حفاظت بیشتر علیه پاتوژن های 

داخل سلولی می شود. این امر باعث کاهش هزینه های درمان و ابتال به بیماری و کاهش تلفات خواهد شد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

پودر آب پنير وتغذيه جوجه از آن
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کیفیت آب شرب گاوداری ها را جدی بگیریم 

یافته منتج از پروژه شماره:  88069-13-38-4                  مدت اجرای پروژه:   2 سال
مجری مسئول:  احمدرضا رنجبری                                            رتبه علمی:  مربی پژوهش

ar.ranjbari@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
عرضه آب کافی و تازه برای سالمت و تداوم شیر دهی گاو شیری ضروری است. 80 تا 90 درصد از آب مورد نیاز 
گاو شیری از طریق نوشیدن آب تامین مي گردد. مقدار آبی که گاو مي نوشد به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله 
دمای هوا، اندازه حیوان، مقدار شیر تولیدی، میزان رطوبت هوا، نوع جیره مصرفی، دمای آب، مقدار آب قابل دسترسی 
توسط حیوان و نهایتا کیفیت آب.کیفیت آب شامل خصوصیات ارگانولپتیك، بار میکربی و خصوصیات شیمیائی شامل 
سختی، شوری کل مواد نامحلول، سولفات، نیترات و... مي گردد.  همزمان با افزایش تولید شیر، حساسیت تغذیه 
اي گاو افزایش یافته و با کمترین تنش در کیفیت مصرف خوراک و آب بر روي عملکرد دام تأثیر منفي مشاهده مي 
گردد، در این خصوص آب آشامیدني دام از اهمیت وی ژه اي برخوردار است چرا که با افزایش تولید دام میزان آب 
مصرفي نیز افزایش مي یابد. با توجه به این امر لزوم نمونه برداري و بررسي کیفیت آب شرب گاو های شیری بیش از 
پیش حائز اهمیت مي باشد و در این خصوص ارائه راهکارهای الزم جهت بهبود آن نیز یك امر مهم به شمار مي رود.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
1. تعیین کیفیت شیمیایی آب شرب دام همانند، کیفیت خوراک دام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نتایج 
تحقیقات متعدد نشان می دهد کیفیت آب بر تولید و عملکرد دام مؤثر می باشد، لذا ضرورت بررسی کیفیت شیمیایی 

آب برای کلیه گاوداری ها قابل توصیه است.
2. در صورتی که گاوداری ها از آب چاه با کیفیت پایین استفاده می کنند بهتر است با استفاده از روش های بهبود 
کیفیت آب و همچنین رقیق سازی آب هایی که کیفیت پایین دارند،  کیفیت آب شرب دام را افزایش و عملکرد گله 

را بهبود بخشند.
3. با توجه به میزان امالح موجود در آب شرب دام، لزوم بازنگری در میزان امالح جیره )بخصوص کاتیون- آنیون 
ها( وجود دارد. بطور مثال در صورتی که آب شرب گاوداری حاوی منیزیم باالست با توجه به میزان منیزیم موجود 

در آب، مصرف مواد افزودنی نظیر اکسید منیزیم بایستی محدود شود.  
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نتایج و مزایای حاصل ازبکارگیری یافته در عرصه: 
بیش از 80 درصد چاه ها و کمتر از 10 درصد منابع تانکر گاوداری های صنعتی استان اصفهان حاوی کلر بیش 
از حد استاندارد بوده اند. میزان کل مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، کلسیم و پتاسیم در بیش از 50 درصد 
چاه های گاوداری های مورد مطالعه  از حد مجاز باالتر بود. منابع آب شهری از لحاظ عوامل مورد بررسی مشکلی 
نداشتند. لذا در صورت رفع مشکل آب شرب گاوداری ها افزایش عملکرد و بهبود راندمان تولید در گاوداری ها دور از 

انتظار نیست.

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

نمونه برداری از آب شرب گاوداری ها

تكميل پرسشنامه و جمع آوری اطالعات الزم از گاوداری جهت توصيه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از بره موم زنبورعسل برای تقویت سیستم ایمني بدن جوجه گوشتي

یافته منتج از پروژه شماره: 85040- 4-03-210000 -100 -0 مدت اجرای پروژه:  یکسال و 6 ماه
مجری مسئول: هوشنگ افروزان               رتبه علمی:  محقق

afrouzanh@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ماده همراه واکسن معموالً ماده اي شیمیایي بوده و استفاده از ماده طبیعي مانند بره موم که امکان تولید آن در 
داخل کشور به میزان بسیار زیاد میسر باشد از نظر سالمت و افزایش کارایي واکسن اهمیت دارد.. بیماري Bursal  یا 
گامبورو یکي از مهمترین بیماریها در صنعت مرغداري دنیا مي باشد.  با توجه به نقش بیولوژیکي و خواص  دارویي  
بره موم این ماده به عنوان ماده همراه واکسن در این تحقیق  استفاده شد. هدف از اجراي این تحقیق بررسي تاثیر 

بره موم به عنوان ماده همراه واکسن گامبورو درتقویت سیستم ایمني جوجه هاي گوشتي بود.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
عصاره اتانولی بره موم همزمان با مصرف واکسن گامبورو به جوجه های گوشتی خورانده یا تزریق کرد. 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
مصرف بره موم به عنوان ماده همراه واکسن موجب افزایش  سلولهاي لنفوسیت  در جوجه های گوشتی می شود. 
عصاره اتانولي بره موم به عنوان ماده همراه واکسن در حالت هاي مختلف )مخلوط، جداگانه و خوراکي( موجب 

تقویت سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی می شود.

بره موم محلول در اتانول  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از تلقیح مصنوعی در مزارع بوقلمون

یافته منتج از پروژه شماره:01-0210301000-78                   مدت اجرای پروژه:  یکسال
مجری مسئول:  حسین تقی پور                                                 رتبه علمی: محقق

 taghipour_hossein@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
مسئله تولید در بوقلمون تابع تولیدمثل است. به عبارت دیگر تا باروري و تولید جوجه در کار نباشد، گوشتي 
تولید نخواهد شد. از سوي دیگر مسئله اصالح نژاد دام و بهبود کمي و کیفي تولیدات دامي نیز تحت تأثیر تولیدمثل 
و پیشرفت آن قرار دارد. زیرا اصوالً اصالح نژاد در طي نسل هاي متمادي صورت مي پذیرد. از این رو به طور خالصه 
مي توان گفت، دامپروري و منافع حاصل از آن در گرو امر تولیدمثل و عوامل مختلفي است که آن را تحت تأثیر قرار 
مي دهند. بنابراین درک این مطلب مهم بشر را بر آن داشته است تا در طول تاریخ همواره با بهره گیري از نتایج 
تحقیقات و استفاده از علوم و تکنولوژي در پي بهبود و ارتقاي کیفیت و کمیت تولید مثل دام ها باشد. در این راستا 
یکي از مهم ترین شیوه هایی که بشر به منظور نیل به اهداف مذکور و افزایش تولید گوشت اتخاذ نموده است، استفاده 
از تکنیك تلقیح مصنوعي در کنار اهداف اصالح نژادي، به نژادي و تهیه گله هاي شجره دار مي باشد. هدف این شیوه 
بر این اساس استوار است که با استفاده از کلیه پیشرفت هاي علمي نوین در زمینه علوم زیست شناسي، فیزیولوژي 
تولیدمثل و ژنتیك، کاربرد تکنیك هاي پیشرفته تلقیح مصنوعي در کوتاه ترین زمان، تغییرات ژنتیکي الزم را از لحاظ 
افزایش ظرفیت تولیدمثل در گروه وسیعي از دام ها ایجاد نموده و سطح تولیدات دامي مورد نظر را بهبود بخشد. 
مدت هاست که تلقیح مصنوعي، نقش مهمي را در تولیدمثل دام و طیور ایفا مي کند. هدف این مطالعه، بررسي امکان 

و مشکالت مربوط به اجراي تکنیك تلقیح مصنوعی در مزارع بوقلمون می باشد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
-  اسپرم گیری از بوقلمون های نر: بهترین  حالت  جمع  آوري  مني  پرندگان  اهلي  نر، ماساژ شکمي  آنهاست . هنوز 
دلیل  ماساژ شکمي  ساده  درانزال  مني  مشخص  نیست . در این  روش  جنس  نر در حالي  که  پاهایش  تقریباً زاویه  اي  قائم  
با بدنش  ساخته است، نگه  داشته  مي شود و در این  حالت  شکم  و پشتش  با دو یا چند حرکت  محکم  به  سمت  عقب، 
ماساژ داده  مي  شود. این  عمل  باعث  تورم  چین  هاي  آلت  تناسلي  شده  که  در برخي  موارد براي  به  جریان  انداختن  
مني  کافي  است . در این  حال  دستي  که  پشت  را ماساژ مي  دهد، به  سمت  ناحیة  کلوآک  حرکت  کرده  و انگشت  هاي  
شست  و سبابه ، در طرفین  کلوآک  و در جلوي  مقعد قرار مي  گیرد. سپس  فشار مالیم  به  منظور بیرون  راندن  مني  

ازکانال  دفران  داده  مي  شود.
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-  ارزیابی اسپرم اخذ شده: برای ارزیابی اسپرم از کیفیت ظاهری منی  و شمارش تعداد اسپرماتوزوئید استفاده 
می کنیم.کیفیت ظاهری اسپرم بایستی به رنگ کرمی شیری باشد، و از منی های به رنگ زرد استفاده نمی کنیم. می 
توان در صورت نبود وسایل آزمایشگاهی  از منی های کرمی رنگ که قدرت  باروری باالیی دارند استفاده می نماییم.
- رقیق نمودن اسپرم: معموالً از رقیق کننده های تجاری استفاده می گردد ولی از سرم رینگر نیز می توان استفاده 
 نمود. که به نسبت 1به 2 رقیق می گردد. )یك نسبت منی با دو نسبت رقیق کننده( از مزایاي  رقیق کردن  اسپرم  
مي  توان  به  ثابت  نگه  داشتن  دماي  اسپرم ، خنثي  کردن  محصوالت  اسیدي  حاصل  از متابولیسم  اسپرم  ها و افزایش  

حجم  مني  تولید شده  براي  راحتي  کار و کشیدن  آن  به  داخل  پي  پت  تلقیح  اشاره  کرد.
- تلقیح اسپرم: تلقیح  مني  در دستگاه  تناسلي  پرندۀ  ماده ، با بیرون آوردن  کلوآک  مرغ  و پس از مشخص شدن 
انجام   اسپرم،  لوله  هاي  ذخیره  سازي   به   نزدیك   اسپرم  در محلي   و تخلیة   تلقیح   وارد کردن  پي  پت   واژن ،  مدخل 
مي گیرد. در مرغ  با نگه  داشتن  ران  مرغ  در میان  انگشت  شست  و نشانه، به  نحوي  که  بدن  مرغ  در زیر دست  چپ  قرار 
گیرد، کلوآک  را به  خارج  بر مي  گردانند. سپس  با دست  چپ  فشار  کمي  در جهت  خلفي  وارد کرده ، همزمان  دم  را با 
دست  راست  به  جلو فشار مي  دهند. پي پت  تلقیح  توسط  نفر دوم  به  داخل  عمق  تقریباً 3 سانتي متري  مدخل  کلوآک ، 
به  داخل  واژن  برده  مي  شود و فشار بر حفرۀ  شکم  بر داشته  مي  شود تا به  مجراي  اویدوکت  امکان  دهد همراه  با پي  
پت  تلقیح  به  موقعیت  طبیعي  خود برگردد. هنگامي  که  مجراي  اویدوکت  به  وضعیت  طبیعي  خود برگشت ، مني  از 

داخل  پي  پت  تلقیح  به  بیرون  ریخته  مي  شود.
- سن تلقیح: سن اولین تلقیح در زمان بلوغ جنسی است که در بوقلمون حدود 8 ماهگی است. 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با تکرار هر دو هفته یك بار تلقیح 78/86 درصد باروري و 66/17 درصد جوجه دهي را در گله حفظ نمود یعنی دو 
هفته یکبار تلقیح کافی است. )متوسط  درصد باروري  در هر هفته  یکبار 83/81 درصد، دو هفته  یك  بار78/86 درصد 

و سه  هفته  یك  بار69/30 درصد می باشد(. 
بدن وزن  بودن  سنگین  علت  به  نرها  طبیعی  جفت گیری  در  طبیعی:  جفت گیری  به  نسبت  اقتصادی   توجیه 

 نمی توانند به راحتی جفت گیری نمایند،که باعث پایین آمدن درصد باروری )کمتر از 60 درصد( و جوجه تولیدی، 
و کاهش درآمد گله دار می گردد. در جفت گیری طبیعی برای هر پنج قطعه بوقلمون ماده یك قطعه بوقلمون نر 
نگهداری می شود که با توجه به مصرف زیاد خوراک هزینه زیادی را تحمیل گله دار می نماید. و نرها به علت وزن زیاد 
بدن هنگام جفت گیری پشت بوقلمون های ماده را زخمی می نمایند که باعث شیوع بیماریهای مختلف و ضررهای 
اقتصادی در گله می گردد. در اکثر گونه  هاي  پرندگان  اهلي ، بین  5 تا 20 پرندۀ  ماده  را مي  توان  با مقدار مني  حاصل  
از یك  انزال  تلقیح  کرد. با نصف  کردن  مقدار مني در هر تلقیح  مي توان، تعداد پرندگان  مادۀ  تلقیح  شده  را به  دو برابر 
افزایش  داد و از آنجایي  که  در هر پرندۀ  نر، مي  توان  4 تا 5 بار در هر هفته  انزال  ایجاد نمود، تحت  بهترین  شرایط  
ممکن  است  بتوان  40 تا 200 مرغ  را در هفته  با مني  حاصل  از یك  پرندۀ  نر تلقیح  نمود. از مزایای استفاده از تلقیح 
مصنوعی می توان به کاهش هزینه نگهداری نرها، افزایش درصد باروری، تعداد جوجه تولیدی و درآمد گله دار اشاره 

نمود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

دستگاه نيمه اتوماتيك و سرنگ مخصوص در هنگام تلقيح مصنوعی

منی كرمی رنگ بوقلمون نر پس از انزال
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: از میوه بلوط می توان تا 10 درصد به جای جو در جیره بره های پرواری استفاده نمود

یافته منتج از پروژه شماره: 87061 - 13- 39- 2     مدت اجرای پروژه:  2 سال
مجری مسئول:  هوشنگ جعفری                             رتبه علمی: مربی پژوهش 

Hoshang_Jafari@Yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
ایران به طور چشمگیری گسترش دارد.  البرز و در رشته کوه زاگرس در غرب  درخت بلوط در نواحي شمالي 
پوشش غالب جنگل هاي استان ایالم را جامعه بلوط ایراني تشکیل مي دهد. میزان تولید میوه  بلوط در کل کشور 
800 هزار تن و در جنگل های استان ایالم ساالنه به طور متوسط 150 هزار تن گزارش شده است. مصرف میوه بلوط 
در تغذیه حیوانات به طور سنتی در برخی مناطق کشور رایج بوده است ولی مصرف بی رویه آن به دلیل وجود مواد 
ضد تغذیه ای همواره مشکالتی را به همراه داشته است. مهمترین عامل ضد تغذیه ای و بازدارنده میوه بلوط در تغذیه 
دام و طیور وجود تانن ها است که در غلظت های باال باعث کاهش قابلیت هضم مواد مغذی شده و حتی ممکن است 
سبب مسمومیت و تلف شدن دام گردد. با توجه به مجانی بودن این منبع خوراکی در استان ایالم، فرآوری میوه بلوط 
و بکارگیری سطح مناسب آن در تغذیه دام می تواند نقش قابل توجهی در کاهش هزینه خوراک  دام ایفا نماید. لذا 

تحقیق حاضر به منظور بررسي و تعیین سطح مناسب میوه بلوط در جیره بره  های نر پرواری طراحی و اجرا گردید.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
1- میوه درخت بلوط در زمان رسیدن )آبان ماه( جمع آوری شده و کالهك آن جدا گردد.

2- برای جلوگیری از فساد، الزم است در هنگام انبار نمودن رطوبت آن که در موقع جمع آوری حدود 35 درصد 
است به حدود 15 درصدکاهش یابد.

3- میوه خشك بلوط با استفاده از آسیاب چکشی آسیا شود تا آماده مخلوط شدن با سایر اقالم خوراکی جیره شود.
4-میوه آسیا شده بلوط به میزان 10 درصد ماده خشك جیره، به جیره بره های نر پرواری اضافه شود.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
1- میوه بلوط به دلیل داشتن انرژی باال در جیره بره های پرواری می تواند جایگزین جو شود.

2-  از میوه بلوط می توان تا 10 درصد ماده خشك جیره به جای دانه جو در جیره بره های نر پرواری استفاده نمود.
3- جایگزینی 10 درصد جو با میوه بلوط در جیره بره های پرواری سبب افزایش درآمد ساالنه یك واحد پرواربندی 

100 رأسی بره با دو دوره پروار، به میزان 40 میلیون ریال خواهد شد.
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عکس/عکس های شاخص از یافته:
           

    بره ها در شروع آزمايش پرواربندی             

 ميوه بلوط كامل
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از پیت نیشکر در جیره بره های پرواری سبب کاهش هزینه می شود 

مدت اجرای پروژه:  1/6  سال یافته منتج از پروژه شماره:  4-086-210000-02-0000-85052   
مجری مسئول:   علیرضا چگنی                                                      رتبه علمی:  استادیار پژوهش

cheqeni48@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
محصوالت فرعی و جانبي  کشاورزي موضوعي است که اگر در بخش کشاورزي نادیده گرفته شود و به آن اهمیتي 
ندهیم، خسارت هاي جبران  ناپذیري را به اقتصاد کشاورزي و در نهایت به کشور وارد خواهد کرد. نیشکر یکي از 
محصوالت مهم کشاورزي ایران است که ضایعات آن قابل استفاده در تغذیه دام است. یکي از فرآورده هاي جانبي 
نیشکر پیت و باگاس  مي باشد.  از هر هکتار مزرعه نیشکر حدود 32 تن پیت و باگاس حاصل مي گردد. پیت یا مغز 
نیشکر ارزش غذایي باالتري نسبت به باگاس در تعذیه دام دارد و باگاس بیشتر در صنایع کاغذسازي مورد استفاده 
قرار مي گیرد. سالیانه بیش از 600 هزار تن پیت نیشکر از مزارع نیشکرکاري جنوب کشور بدست مي آید. بکارگیري 
این ماده غذایي در تغذیه دام ها با اصول علمي برگرفته از نتایج تحقیقاتي بسیار ضروري است. لذا این پروژه جهت 
نیل به اهداف فوق و تعیین مناسب ترین درصد استفاده از پیت فرآوری شده نیشکر در جیره بره های نر پرواری لری  

طراحی و اجرا گردید. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
1- انتخاب بره ها با سن و وزن مناسب برای پروار، توزین بره ها و نصب و ثبت پالک گوش و انجام اقدامات اولیه 

مثل واکسیناسیون و داروی ضد انگل
2- تهیه مواد خوراکی اولیه و پیت نیشکر به مقدار مورد نیاز با توجه به تعداد دام و فرمول جیره

3- خیساندن پیت نیشکر فرآوری شده با آب به صورت روزانه برای مصرف روز بعد 
4- مخلوط کردن پیت خیس شده روز قبل با بخش کنسانتره جیره 

5- در دو هفته اول شروع پروار پیت خیس شده به صورت کم کم با کنسانتره مخلوط شده و در اختیار بره ها قرار 
داده می شود تا بره ها کاماًل به آن عادت نمایند.

6- بعد از انتهای دو هفته تا سطح 30 درصد جیره می توان از پیت در جیره بره های پرواری استفاده نمود.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
1- جایگزین کردن پیت نیشکر تا 30 درصد ماده خشك جیره اثر سویی بر عملکرد پروار بره ها نداشت.
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2- کاهش مصرف علوفه های مرسوم و با کیفیت مثل یونجه، واستفاده در جیره سایر دام ها.
3- جلوگیری از انباشت ساقه نیشکر در مزرعه و محل کارخانه ها و کاهش اثرات مضر زیست محیطی.

4- با توجه به قیمت روز یونجه )9000 ریال(، کاه )3500 ریال( و پیت نیشکر )2500 ریال(، استفاده از پیت 
نیشکر در یك دوره پرواربندی سبب کاهش 30000 ریال به ازاء هر رأس بره می شود. 

عکس/عکس های شاخص از یافته:

استفاده از پيت نيشكر در جيره بره های پرواری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از جیره غذایی حاوی سر شاخه نیشکر غنی شده در تغذیه بُزهای شیری نجدی

مدت اجرای پروژه: یك سال  یافته منتج از پروژه شماره: 91087 – 13 – 71 - 4      
مجری مسئول: احمد خیاط                                             رتبه علمی: محقق

a.khayat@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کمبود منابع خوراک دام در ایران عمده ترین عامل محدود کننده در توسعه تولیدات دامي محسوب می شود. 
از طرف دیگر در  سال های اخیر کاهش نزوالت آسمانی و بروز خشکسالی تأمین خوراک دام را با مشکالت زیادی 
مواجه نموده است. به طوری که این مسئله در مناطق گرم و خشك کشور، مانند استان خوزستان، تاثیر قابل توجهي 
بر روي قیمت خوراک دام گذاشته است. فرآورده های فرعی برخی محصوالت کشاورزی، نظیر نیشکر، منبعی قابل 
دسترس برای رفع این کمبودها به حساب می آیند. در صورتي که این فرآورده ها با روش-هاي مناسب عمل آوری 
شوند، کیفیت مطلوبي یافته و قادرند عالوه بر نیاز کّمي، قسمت قابل توجهي از نیاز کیفي دام را نیز مرتفع سازند. 
سطح زیر کشت نیشکر در خوزستان حدود 85000 هکتار می باشد، که با احتساب حدود 20 تُن سرشاخه و بقایای 
بجا مانده پس از برداشت نی درهکتار، همه ساله حجم عظیمی از این فرآورده فرعی، که حداقل معادل 1700000 
تُن بوده، مهیا و قابل استفاده در تغذیه دام است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف استفاده از سرشاخه غنی شده نیشکر 

در تغذیه بزهای نجدی استان خوزستان طراحی و اجرا گردید.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
1- پس از برداشت نی، سرشاخه های آن به محل دامداری منتقل می شوند.

2- بسته های سرشاخه جهت غنی سازی در یك سیلوی بتنی قرار داده می شوند.
3- سرشاخه ها با محلول4 درصد اوره )4 کیلو گرم اوره در 100 لیتر آب( کامال آغشته گردیده و روی  سیلو با 

پالستیك پوشانده می شود.
4- س از  حدود 45 روز، پالستیك روی سیلو برداشته شده و آماده مصرف می باشد.

از  استفاده  با  و  از سیلو خارج  این مواد غنی شده  از  نیاز، مقداری  براساس  و  به تدریج  استفاده،  به هنگام   -5
خرمنکوب ُخرد شده و در اختیار دام قرار می گیرد.

6- این مواد غنی شده را میتوان تا 50 درصد جایگزین علوفه مصرفی روزانه، یا بعبارت دیگر جایگزین نصف علوفه 
مصرفی روزانه بُزهای شیری نمود. 
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نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
1- در دسترس بودن و قابلیت غنی سازی آسان این فرآورده فرعی از مزایای آن محسوب می شود. 

2- با غنی سازی و مصرف این محصول فرعی، بخش قابل مالحظه ای از کمبود خوراک دام تأمین خواهد شد.
3- با توجه به مواد مغذی مناسب سرشاخه غنی شده )پروتئین خام 8/6 درصد و انرژی قابل متابولیسم 1/83 

مگا کالری در کیلو گرم( جایگزین مناسبی برای علوفه در جیره بزها است. 
4- استفاده از سرشاخه غنی شده نیشکر به جای علوفه در تغذیه بزهای شیری نجدی، تأثیر سویی بر میزان تولید 

و ترکیبات شیر آن ندارد.
5- استفاده از آن هزینه تغذیه را حدود 25 - 20 درصد، نسبت به مصرف علوفه رایج، کاهش می دهد. 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

برداشت و آماده سازی سر شاخه نیشکر برای سیلو کردن
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده  از بقایا ي ذرت  دانه اي  در جیره  بره هاي  نر پرواری

مدت اجرای پروژه: یك سال   یافته منتج از پروژه شماره: 4-54-13-87048         
مجری مسئول: سیدعلی موسوی سعید                               رتبه علمی: محقق 

 ali_moosavisaid@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
با توجه به کمبود منابع خوراک دام در کشور و افزایش روز افزون جمعیت و با توجه به بیش از 166 هزار هکتار 
سطح زیر کشت ذرت دانه ای در کشور و 12440 هکتار در استان کرمان با تولید 1/2 میلیون تن تولید کل کشور 
می باشد. بنابراین پیش بینی می شود که میزان تولید بقایای ذرت دانه ای که شامل ساقه، برگ و چوب بالل می باشد 
در کشور حدود 12 تن در هکتار و جمعاً حدود 2 میلیون تن می باشد. این محصول دارای پروتئین خام حدود 4 
درصد و قابلیت هضم ماده خشك 35  تا 50 درصد می باشد. در صورت امکان استحصال این بقایا می توان به منبع 

قابل توجهی از موادی که در خوراک دام قابل استفاده باشد دست یافت.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
پس از برداشت دانه ذرت توسط کمباین می توان بقایای بجای مانده از ذرت دانه ای را جمع آوری نموده و با 
استفاده از یك خرمنکوب یا علوفه خردکن خرد کرد. البته کمباینهای جدید توانایی برداشت توام، خرد کردن بقایا 

را دارا هستند.
از بقایای ذرت دانه ای می توان تا سطح 30 درصد در جیره بره های پرواری بدون هیچ محدودیتی بر رشد و   

راندمان تبدیل خوراک استفاده کرد و از مزایای کاهش هزینه خوراک بهره گرفت.
 توصیه می شود از این محصول بصورت خوراک های کاماًل مخلوط شده با سایر مواد خوراکی و یا بصورت پلت 

شده استفاده شود.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
نتایج آزمایش نشان داد که قیمت تمام شده جیره های حاوی 30 درصد بقایای ذرت دانه ای حدود 23 درصد 
ارزانتر از جیره فاقد بقایای ذرت دانه ای بود و قیمت تمام شده به ازاء هرکیلو افزایش وزن زنده در جیره های حاوی 
30 درصد بقایای ذرت دانه ای 12/34 درصد ارزانتر از جیره فاقد بقایای ذرت دانه ای بود. بنابراین استفاده از بقایای 
ذرت دانه ای تا30 درصد جیره توصیه می گردد و از نظر اقتصادی استفاده از بقایای ذرت دانه ای باعث پایین آمدن 

هزینه خوراک مصرفی و در نتیجه کاهش هزینه تولید می شود.
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 
    

استفاده  از بقایا ي ذرت  دانه اي  در جیره  بره هاي  نر پرواری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاربرد سورگوم  جارویی بجاي  ذرت  در تغذیه  جوجه های گوشتی 

یافته منتج از پروژه شماره:  89007- 13-38-4                      مدت اجرای پروژه: 2 سال 
مجری مسئول:  محمدرضا عبادی                                          رتبه علمی: استادیارپژوهش 

mrebadi@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
سورگوم جارویی، به طور وسیعی در منطقه شمال و شمال غرب و بخش هایی از شرق کشور کشت می-شود 
و همانگونه که از نام آن مشخص است تنها کاربرد آن در تولید جارو  و به مقدار محدود از علوفه آن در تغذیه دام 
استفاده می شود. تعیین ارزش غذایی  دانه وسطح کاربردآن درتغذیه دام و طیور  و بدنبال آن توسعه کشت این گیاه 
مقاوم به گرما با نیاز آبی کم در ایران می تواند ضمن معرفی یك منبع غذایی مفید، تاحدی از حجم واردات ذرت کم 
کند. به منظورتعیین سطح مطلوب استفاده از دانه سورگوم جارویی به جای ذرت درجیره  جوجه های گوشتی و و 
بهبود اثرات منفی آن با افزودن آنزیم های رایج دربازار ایران  بر عملکرد جوجه های گوشتی  دانه سورگوم جارویی از 
سطح صفر تا 50 درصد با و بدون استفاده از آنزیم جایگزین ذرت درجیره شاهد)حاوی ذرت( گردید و عملکرد کمی 

و کیفی جوجه های تغذیه شده با این منبع غذایی مورد بررسی قرار گرفت.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
1- دانه سورگوم جارویی را می توان بدون استفاده از آنزیم تا سطح حداکثر 20 درصد جایگزین ذرت در جیره 

مرغ گوشتی  نمود.
2- با اضافه کردن آنزیم فیتاز به جیره جوجه های گوشتی می توان کاربرد دانه سورگوم جارویی را تا 50 درصد 

ذرت در جیره افزایش داد.
3- به منظور کاهش اثرات مواد ضد تغذیه ای موجود در سورگوم توصیه می شود اوال نسبت به آسیاب کردن دانه 
سورگوم اقدام کرده و همچنین باتوجه به ریزتر بودن دانه سورگوم جارویی نسبت به دانه ذرت، ضروری است برای 

آسیاب نمودن دانه سورگوم جارویی از کوچکترین سایز توری آسیاب استفاده شود.  

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
1(  استفاده از دانه سورگوم جارویی به عنوان یك غله و منبع انرژی در جیره مرغ گوشتی  می تواند حداقل 50 

درصد از حجم واردات ذرت دانه ای را کاهش دهد.
2( کاربرد سورگوم به همراه ذرت در جیره مرغ گوشتی باعث عملکرد بهتر از لحاظ کمی و کیفی تولید گوشت 
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مرغ خواهد شد.
3( به دلیل هزینه پائین تر تولید سورگوم جارویی نسبت به ذرت کاربرد سورگوم در جیره هزینه خوراک در مرغ 

گوشتی را کاهش خواهد داد.
4(به دلیل تعادل بهتر اسید آمینه و مواد معدنی، در زمان استفاده توأم از سورگوم و ذرت در جیره، کیفیت گوشت 

مرغ و بویژه گوشت سینه بهتر خواهد شد.

 عکس/عکس های شاخص از یافته: 

شكل 1: دانه ی سورگوم جارويی

شكل 2:  جوجه های گوشتی تغذيه شده با  دانه سورگوم جارويی                                                                                                          



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

607

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: وزن و سن مناسب از شیرگیري براي پرواربندي بره هاي نر افشاري

یافته منتج از پروژه شماره: 01-0210211000-81             مدت اجرای پروژه:3 سال
مجری مسئول: محمد تقی مسلمیون                                         رتبه علمی:  محقق

moslemioun@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در استان زنجان بر اساس آمار هاي رسمي منتشر شده  بیش از یك میلیون رأس گوسفند و بره موجود مي-باشد 
و با توجه به خاستگاه اصلي گوسفند نژاد افشاري از منطقه شمال غرب این استان، بخش درخور توجهي از جمعیت 
گوسفندان استان را این نژاد بخود اختصاص داده و سهم قابل توجهي از گوشت قرمز مصرفي استان را تأمین مي کند. 
در شیوه مرسوم پرواربندان به منظور حصول در آمد بیشتر، غالبا به فربهي و وزن نهایي باالتر دام زنده توجه دارند و 
سن از شیرگیري بره هاه ها حتي به 6 ماه نیز مي رسد در نتیجه پرواربندي بره ها با مالحظات اقتصادي)اعم از حفظ 
مراتع، صرفه اقتصادي دامدار و سلیقه و سالمت مصرف کننده و...( و تولید گوشت با کیفیت مطلوب عمال صورت 
نمي پذیرد، لذا طرح حاضر با هدف تعیین سن و وزن از شیرگیري بره ها به منظور پرواربندي و بررسي اثر این عوامل 

بر عملکرد پرواري بره ها نر افشاري به اجرا درآمد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
1. انتخاب بره هاي سالم و مستعد پرواربندي.

2. رعایت نکات بهداشتي و انجام واکسیانسیون علیه بیماري هاي دامي شایع در منطقه.
3. محدود کردن زمان از شیر گیري به سن 3/5 ماهگي.

4. کنترل وزن بره ها در زمان از شیرگیري به نحوي که بره ها حدود 22 کیلوگرم وزن داشته آماده تغذیه متراکم 
براي پرواربندي باشند.

به بازدهي حدوداً 50 درصدي الشه براي عرضه محصول  به  با توجه  بازار پسندي محصول   5. در نظر گرفتن 
 بازار مصرف.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
استفاده بهینه از منابع تولید، زمان،نیروي انساني، سرمایه شامل:

1. کاهش حدود 40 درصدي زمان از شیرگیري بره ها )از پنج و نیم ماه به سه و نیم ماه(.
2. کاهش حداقل 50 درصدي استفاده بره ها از منابع مرتعي نسبت به شیوه مرسوم.
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3. کاهش هزینه نیروي انساني براي نگهداري دام و کاهش هزینه خوراک و سایر هزینه هاي جانبي در صورت 
پرواربندي بره ها در سنین پایین تر )در اثر از شیرگیري بره ها در حداکثر 3/5 ماهگي(.

4. حفظ عرصه هاي مرتعي با توجه به کوتاه تر شدن )تا حدود 3 ماه( زمان استفاده بره ها از علوفه مراتع.
5. تولید الشه هاي کم چرب و گوشت دام جوان و باال بودن مطلوبیت و بازار پسندي آن.

6. برگشت سریعتر سرمایه دامدار تا حدود 3 ماه کمتر از شیوه مرسوم با توجه به کوتاهتر شدن زمان از شیرگیري 
و شروع زود هنگام پرواربندي.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده ازمکمل هاي تزریقي و خوراکي سلنیم براي بهبود عملکرد گوسفندان داشتي بومي گیالن

یافته منتج از پروژه شماره: 86073-13-58-4                    مدت اجراي پروژه:  3 سال
مجری مسئول: احمد قربانی                                             رتبه علمي:  استادیار پژوهش

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در استان گیالن حدود 1/2 میلیون راس گوسفند وجود دارد که عمدتاً تغذیه آنها ازمرتع بوده، و به جز موارد 
محدود، اغلب دام ها مکمل معدني در یافت نمي کنند. شرایط اقلیمي و وضعیت ذخایر موادمعدنی خاک منطقه نیز 
باعث بروز عدم توازن مواد معدني از جمله کمبود سلنیم در دام هاي منطقه شده است. اگرچه بررسي  خسارات این 
کمبود با آمار اخذ شده از مراجعت درمانگاهي و دامپزشکي بیشتر به حالت هاي حاد بیماري در شرایط شدید مثل 
سقط جنین، مرگ و میر و نارسائي هاي قلبي و عضالني اعالم مي گردد،  ولي کمبود آن در حالت هاي تحت حاد یا 
خفیف به واسطه اُفت عملکرد تولیدي و تولید مثلي حیوان خسارات اقتصادي بیشتري را متوجه دامداران مي کند. 
تأمین سلنیم دام در شرایط کمبود مي تواند موجب بهبود عملکرد میش هاي بومي گیالن و افزایش کمي و کیفي 
فرآورده هاي دامي و اقتصاد روستایي شده و در سالمت مصرف کنندگان اثرات خود را نشان دهد. این تحقیق با هدف 
از مکمل های خوراکی و تزریقی سلنیم سلنوفرول( براي بهبود عملکرد میش های بومی در دو شهرستان  استفاده 

ماسال و املش اجرا شد.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه:
1- انتخاب گله میش بومی با عملکرد پایین و دارای گزارش از بیماری های تولید مثلی و تلفات بره )مشکوک 

به کمبود سلنیم(.
2- تهیه مکمل سلنیم- ویتامین E تزریقی از بازار.

3- تزریق زیرجلدی مکمل سلینم – ویتامین E به میزان 10 سی سی در دو نوبت شامل یك ماه قبل از شروع 
فصل قوچ اندازی و 4 هفته قبل از زایش

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
استفاده از مکمل تزریقي سلنیوم+ ویتامینE در میش هاي بومي گیالن وزن بره هاي متولد شده را در زمان از 
شیرگیري )3 ماهگي( نسبت به گروهي که مکمل سلنیم دریافت نکرده باشند مي تواند حدود 1/3 کیلوگرم افزایش 
دهد )15/2کیلوگرم در مقایسه با 13/9 کیلوگرم(. با توجه به این که هزینه دو نوبت تزریق سلنیوم حدود 6000 
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تومان و درآمد ناشي از افزایش وزن بره اگر یك قلو باشد حدود 22000 تومان مي شود، لذا مصرف مکمل تزریقي 
سلنیم به ازاي هر میش داراي بره یك قلو حدود 16000 تومان سود براي دامدار خواهد داشت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

تزريق مكمل سلنيم
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: کاربرد کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی گوسفند پرواری

یافته منتج از پروژه شماره:  89076-13-13-4                         مدت اجرای پروژه:  2 سال
مجري مسئول:  حسن فضائلی                                                  رتبه علمی:  استاد پژوهش 

hfazaeli@gmail.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول
 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در راستای شناسایي و استفاده از پس ماندهای کشاورزي به منظور کمك به تامین کمبود منابع خوراک دام در 
کشور،کود مرغي یکي از مواردي است که مي تواند مورد توجه قرار بگیرد. این فرآورده فرعي غني از مواد نیتروژن دار 

و مواد معدني مورد نیاز دام ها بوده که نشخوارکنندگان مي توانند از آن به خوبي استفاده کنند. 
با توجه به حجم نسبتا انبوه تولید کود مرغی، حمل و نقل آن به صورت خام سبب انتشار عوامل بیماری زا شده 
و هزینه های سنگین بهداشتی و اقتصادی را در بر خواهد داشت. فرآوری و مصرف این پس ماند در جیره غذایی 
نشخوارکنندگان، عالوه بر تامین بخشی از نیاز پروتئینی و کاهش کنجاله های گران قیمت )وارداتی(،  سبب کاهش 

هزینه خوراک دام و کمك به بهداشت محیط و صنعت دام و طیور خواهد شد.  
چهارجیره غذایی )1 تا 4( به ترتیب حاوی صفر، 7، 14 و 21 درصد کود مرغی فرآوری شده بر روی 40 راس بره 
نرپرواری، با وزن اولیه حدود31/60 کیلوگرم به مدت 85 روز، مورد آزمایش قرار گرفت. پروتئین خام جیره ها 14 تا 
14/5 درصد و انرژی قابل سوخت و ساز آن ها 2/55 مگاکالری در کیلو گرم ماده خشك بود. میزان مصرف  خوراک، 
افزایش وزن بره ها و بازده خوراک تعیین شد. درپایان آزمایش کلیه بره ها ذبح شدند و الشه آنها مورد بررسی کمی 
و کیفی قرار گرفت. از گوشت تولیدی نمونه برداری شد و ترکیبات آن در آزمایشگاه تعین شد. کیفیت گوشت نیز از 

نظر طعم و مزه نیز تعیین شد.

چکیده نتایج به دست آمده: 
و    258  ،252  ،264 با   برابر  ترتیب  به   4 تا   1 جیره های  با  شده  تغذیه  بره های  روزانه  وزن  افزایش  میانگین 
252گرم بود. میانگین خوراک مصرفی روزانه )بر حسب ماده خشك( به ترتیب 1515، 1502، 1622 و 1647 گرم 
بود.  افزایش وزن به ازای مصرف هر کیلو خوراک به ترتیب 170، 157، 156 و 151 گرم بود. وضعیت ظاهری الشه 
و ارگان هاي مختلف شامل: قلب، کبد، کلیه، ریه ها، شکمبه و روده ها کامال طبیعي و بازده الشه و اجزای آن و نیز 

کیفیت گوشت در همه بره ها مشابه و مطلوب بود.

 دستورالعمل به کارگیری یافته در عرصه: 
- استفاده از کود مرغی فرآوری شده )از واحد های فرآوری دارای مجوز( درجیره  بره های پرواری، می تواند عملکرد 
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مناسبی را در بر داشته و هزینه تغذیه را کاهش دهد.
- برای این منظور الزم است ابتدا میزان مصرف از یك درصد جیره آغاز شود و به تدریج طی دو هفته میزان آن 

به سطح مورد نظر )حد اکثر 15 درصد( افزایش یابد. 
- حتماً توجه شود که از کود مرغ گوشتی فرآوری شده )با روش حرارت دهی غیر مستقیم مانند فشار بخار آب( 

که دارای مجوز مصرف باشد استفاده شود.
- جهت اخذ نتیجه مطلوب از مصرف کود مرغی در جیره بره پرواری، تامین مواد انرژی زا مانند مالس )5 تا 8 

درصد درجیره( و دانه غالت )توام(، توجه ویژه قرار بگیرد. 
- درابتدای دوره پروار پروتئین خام جیره 14/5 درصد درنظر گرفته شود و به تدریج تا اواخر دوره به 13/5 کاهش 

داده شود.
- انرژی قابل سوخت و ساز جیره نیز ار 2/4 مگاکالری، در ابتدای دوره پروار، آغاز و به 2/6 مگاکالری در اواسط 

دوره پروار افزایش یابد. 

مزایای به کارگیری یافته در عرصه:
- با مصرف کود مرغی فراوری شده درجیره بره های پرواری کنجاله مصرفی تا نصف کاهش یافته و سهم دیگر 

اقالم نسبتا گران قیمت مانند یونجه و سبوس گندم نیز قابل کاهش خواد بود. 
- با مصرف کود مرغ گوشتی فراوری شده در جیره بره پرواری می توان هزینه تغذیه را  7 تا 10 درصد کاهش داد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

     
تصوير آزمايش در حال اجرا  تصوير ارزيابی الشه بره های تغذيه شده با جيره های آزمايشی  

تصوير كود مرغی عمل آوری شده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان:   کاربرد سطوح مختلف کود مرغی عمل آوری شده در جیره غذایی گوساله پرواری

یافته منتج از پروژه شماره:  89068-13-13-4                    مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجري مسئول: حسن فضائلی                                                رتبه علمی: استاد پژوهش 

hfazaeli@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کود مرغی یکی از پس ماندهای صنعت مرغ داری بوده که غني از مواد نیتروژن دار و مواد معدني مورد نیاز دام ها 
می باشد به نحوی که نشخوارکنندگان مي توانند از آن به خوبي استفاده کنند. با توجه به حجم نسبتا انبوه تولید کود 
مرغی در کشور، حمل و نقل آن به صورت خام سبب انتشار عوامل بیماری زا شده و هزینه های سنگین بهداشتی 
و اقتصادی را در بر خواهد داشت. فرآوری و مصرف این پس ماند در جیره غذایی نشخوارکنندگان، عالوه بر تامین 
بخشی از نیاز پروتئینی و کاهش کنجاله های گران قیمت )وارداتی(، سبب کاهش هزینه خوراک دام و کمك به 

بهداشت محیط و صنعت دام و طیور خواهد شد.  
 کود مرغی فرآوری شده با چهار سطح صفر، 8، 16 و 24 درصد  در جیره های غذایی، بر روی 60 راس گوساله 
نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه حدود 310 کیلوگرم و سن حدود 9-8 ماه، به مدت شش ماه، مورد آزمایش قرار 
گرفت. کلیه گوساله ها در شروع و پایان آزمایش و نیز به فواصل هر چهار هفته  در طول دوره آزمایش توزین انفرادی 
شده و تغییرات وزن زنده و نیز افزایش وزن روزانه آن ها تعیین گردید. در پایان دوره آزمایش کلیه گوساله ها کشتار 

شدند و سپس الشه و آالیش های خوراکی و غیر خوراکی آن ها توزین شده و مورد بازرسی قرار گرفتند.

چکیده نتایج به دست آمده: 
میانگین ماده خشك مصرفی روزانه گوساله های تغذیه شده با جیره های حاوی چهار سطح کود مرغی در کل دوره 
آزمایش به ترتیب 10/17، 10/28، 9/97 و 10/26 کیلوگرم و میانگین افزایش وزن روزانه آن ها نیز به ترتیب 1339، 
1305، 1362 و1311 گرم در روز و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب 7/7، 7/9، 7/4 و 7/6 بود. همچنین پارامتر های 
مربوط به وزن الشه، راندمان الشه، وزن آالیش های خوراکی، رنگ و بوی الشه و ارگان ها در کلیه دام ها  طبیعی بود 
و تفاوتی بین گروه های آزمایشی مشاهده نشد. هزینه تمام شده نیز، در گروه های دریافت کننده جیره های حاوی 16 
و24 درصد کود مرغی پایین تر بود. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، و در شرایط مشابه، مصرف کود مرغی تا 20 

درصد در جیره گوساله های پرواری قابل استفاده می باشد.
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دستورالعمل کاربرد یافته در عرصه: 
فرآوری  دام  تغذیه  در  با هدف مصرف  دارای مجوز  واحد های  )که در  فرآوری شده  - کود مرغی مرغ گوشتی 

می شود( تا 20 درصد درجیره گوساله های پرواری قابل استفاده است.  
- الزم است ابتدا میزان مصرف کود مرغی از یك درصد جیره آغاز شود و به تدریج طی دو هفته میزان آن به 

سطح مورد نظر )حد اکثر20 درصد( افزایش یابد.
- جهت اخذ نتیجه مطلوب از مصرف کود مرغی در جیره گوساله پرواری، تامین مواد انرژی زای مناسب مانند 

مالس )5 تا 8 درصد جیره( و دانه غالت )توام(، مورد توجه ویژه قرار بگیرد. 
- درابتدای دوره پروار پروتئین خام جیره 14/5 درصد باشد و به تدریج تا اواخر دوره به 13/3 کاهش داده شود.
- انرژی قابل سوخت و ساز جیره نیز ار 2/5 مگاکالری در کیلوگرم آغاز و به 2/6 مگاکالری در اواسط دوره و 2/63 

مگاکالری در یك سوم آخر دوره پروار افزایش یابد.  

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته:
- با مصرف کود مرغی فراوری شده درجیره گوساله پرواری می توان سهم دیگر اقالم نسبتا گران قیمت مانند 

کنجاله ها، جو و سبوس گندم را در جیره غذایی کاهش داد. 
- استفاده از کود مرغی فرآوری شده  تا حد اکثر 20 درصد درجیره  گوساله پرواری، می تواند عملکرد مناسبی را 

در بر داشته باشد و هزینه تغذیه را کاهش دهد. 
- با مصرف کود مرغ گوشتی فرآوری شده در جیره گوساله پرواری می توان هزینه تغذیه را حدود 10 درصد 

کاهش داد. 

  عکس/عکس های شاخص از یافته:

           تصوير دام ها و محل انجام آزمايش    تصوير كود مرغی فراوری شده
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: تهیه سیالژ علوفه نی با افزودن باکتری الکتوباسیلوس جهت مصرف گوساله های نر پرواری گاومیش 

مدت اجرای پروژه: 2 سال یافته منتج از پروژه شماره: 4-71-13-87057      
مجری مسئول: محمدرضا مشایخی                                                      رتبه علمی: مربی پژوهش

mashayekhi2004@yahoo.com  :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
در استان خوزستان حدود 250000 هکتار آبگیر یا تاالب طبیعي که اصطالحاً هور نامیده مي شوند وجود دارد. 
یکی از گیاهان هورهاي منطقه ني مي باشد.گیاه نی به عنوان یك منبع علوفه ای در تغذیه دام های منطقه استفاده 
می شود. یکی از روش های نگهداری علوفه بصورت مرطوب و در دراز مدت سیلو کردن علوفه می باشد. نتایج قبلی در 
ارتباط با افزودن مالس و باکتری به سیالژ علوفه نی نشان داد که افزودن 15 درصد مالس به علوفه نی جهت سیلو 
کردن مناسب است. هدف از انجام این پژوهش تهیه سیالژ علوفه نی با افزودن مالس و باکتری الکتوباسیلوس و 

ارزیابی استفاده از آن در تغذیه گوساله های نر پرواری گاومیش در مقایسه با سیالژ ذرت بود. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
با  پرواری گاومیش  فاکتورهای مورد مطالعه در گوساله های  آزمایش حاضر ودر نظر گرفتن  نتایج  به  با توجه 
وزن شروع 201 کیلوگرم و طول مدت پروار 120 روز و اثراتی که تلقیح میکروبی روی مقادیر قابلیت هضم، pH و 
اسیدهای چرب فرار داشته است، تلقیح باکتریایی به مقدار 75 درصد باالتر از سطح استاندارد به علوفه نی سیلوشده 

مفید بوده و این سطح توصیه می شود. 
ابتدا گیاه ني از منطقه هور برداشت و به محل سیلو کردن  انتقال داده مي شود و توسط دستگاه چاپر به قطعات 
حدود 3-1 سانتي متري خرد مي شود. سپس علوفه خرد شده را به نسبت  15 درصد مالس، 75 درصد باالتر از سطح 
توصیه شده باکتري الکتوباسیلوس مخلوط نموده، و سیلو می شود. پس از پُر شدن و فشرده شدن توده علوفه در سیلو، 

با یك الیه پالستیك پوشیده شده و پس از گذشت 45 روز می توان مصرف آن را در تغذیه دام آغاز نمود. 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
1-بهبود کیفیت علوفه نی سیلو شده

2-جایگزینی علوفه نی سیلو شده به میزان 50 درصد در جیره غذایی 
3- بین سیالژ علوفه نی و سیالژ علوفه ذرت تفاوتی در هزینه های خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن روزانه 

وجود نداشت.
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4- میانگین وزن پایان دوره گوساله ها، در کل گروه های آزمایشی، 301 کیلوگرم، افزایش وزن روزانه، 0/820 
کیلوگرم، ماده خشك مصرفی روزانه 7 کیلوگرم و ضریب تبدیل غذایی، 8/72 و هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم 

افزایش وزن روزانه، 17253 ریال، بود. 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

سيلوهای آزمايشگاهی علوفه نی با افزودن باكتری         

 گوساله های گاوميش استفاده شده برای آزمايش عملكردی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از غالف کهور در جیره غذایی مرغان تخمگذار

یافته منتج از پروژه شماره: 87014-13-13-2                    مدت اجرای پروژه: 2 سال 
مجری مسئول: سیروس نوروزی                                        رتبه علمی: مربی پژوهش

 cynorooz39@gmail.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
یکي از این منابع غذایی ارزان قیمت و فراوان در کشور، میوه درخت کهور مي  باشد که ساالنه از 30 هزار هکتار 
از اراضي تحت پوشش در استان خوزستان حدود 70 هزار تن میوه تولید مي گردد. درخت کهور بسیار مقاوم به کم 
آبی و زمین های شور می باشد و به همین دلیل در ارضی بیابانی برای تثبیت شن و همچنین در شهرها جهت ایجاد 
سایه کشت می شود. یك درخت کهور حدود 25 کیلوگرم میوه می دهد. میوه درخت کهور شامل دانه های ریز و سخت 
قهوه ای رنگی است که با غالف لوبیا شکل پوشیده شده  و اصطالحا به آن غالف کهور می گویند. از اوایل تیرماه میوه ها 
پس از رسیدن خشك شده و بر روي زمین میریزند و دامداران منطقه آنها را جمع آوري و در تغذیه دامها استفاده 

کرده و یا به قیمت ارزان بفروش می رسانند. 
نبودن ترکیبات شیمیایی و میزان مناسب  به مقدار فراوان غالف کهور و همچنین مشخص  با توجه  این  بنابر 
استفاده از آن در جیره غذایی مرغ تخمگذار، هدف از انجام این آزمایش تعیین ترکیبات شیمیایی و بویژه انرژی قابل 

سوخت و ساز و سطح مناسب استفاده از غالف کهور در تغذیه مرغ تخمگذار بود. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
1- میوه ها کامال رسیده و خشك شده باشند. 

2- پس از خرد کردن میوه ها و تنظیم جیره های متوازن حداکثر 10 درصد به جیره اضافه شود.
3- در فاز دوم تخمگذاری و هنگامیکه مرغها در سنین باالتری قرار دارند استفاده گردد. 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
- غالف کهور دارای 3041 کیلوکالری/کیلوگرم انرژی قابل سوخت و ساز می باشد. مقدار پروتئین خام، فیبر، 
کلسیم و فسفر غالف کهور به ترتیب 12، 29/4، 0/5 و 0/09 درصد می باشد. میزان انرژی غالف کهور نزدیك به ذرت 

بوده و پروتئین آن بیشتر می باشد. 
- غالف کهور دارای ماده ضد تغذیه ای تانن به میزان 5 درصد است، ولی با توجه به خشك بودن غالف کهور در 

هنگام استفاده در تغذیه مرغ، اثر منفی بر عملکرد تولیدی ندارد.
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-  استفاده از 10 درصد غالف کهور در جیره غذایی مرغان تخمگذار باعث بهبود درصد تخمگذاری و وزن تخم 
مرغ ها گردید. بنابر این می توان از غالف کهور به میزان 10 درصد در جیره غذایی مرغان تخمگذار استفاده نمود. 

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

 عكس1- انبوه درختان كهور                                    عكس2- ميوه و شاخه های درخت كهور

عكس 3- غالف كهور خشك شده                             عكس 4- غالف كهور خرد و آرد شده               
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: جایگزینی کنجاله کلزا، کنجاله تخم پنبه و دانه تریتیکاله با کنجاله سویا و دانه ذرت در جیره جوجه های 

گوشتی
یافته منتج از پروژه شماره:  93127- 1330- 50 – 34       مدت اجرای پروژه:   2سال

مجری مسئول:  محمد جواد آگاه                                      رتبه علمی:  استادیار پژوهش
مجری: رهام رحمانی

mjagah@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
کنجاله سویا اصلی ترین منبع تأمین پروتئین جیره طیور است، که به  علت محدودیت کشت در کشور و پرمصرفی، 
هر روز بر قیمت آن افزوده می شود و یافتن جایگزین مناسب براي آن ضروري است. کنجاله کلزا و کنجاله تخم پنبه 
به ترتیب با محتوی پروتئین خام 32 تا 38 درصد و 30 تا 50 درصد به عنوان مکمل های پروتئیني مناسبی هستند که 
درصورت فراهم شدن زمینه تولید در کشور می توانند جایگزین بخشي از کنجاله سویاي جیره شوند. این جایگزینی 
موجب تنوع در اقالم خوراکی و کاهش وابستگی به واردات نهاده کنجاله سویا خواهد شد. از طرف دیگر دانه تریتیکاله 
با پروتئین خام 13 تا 15 درصد، محصول زراعي جدید حاصل از تالقي گندم و چاودار بوده و با توجه به نیاز آبی کمتر 
آن در مقایسه با ذرت دانه ای می تواند جایگزینی بخشی از ذرت و کنجاله سویای جیره مرغ گوشتی شود. بر این اساس 
سئوال اساسی این پژوهش تعیین سطوح قابل توصیه کنجاله کلزا، کنجاله تخم پنبه و دانه تریتیکاله برای جایگزینی 

بخشی از کنجاله سویا و دانه ذرت در جیره جوجه گوشتی، با در نظر گرفتن معیارهای فنی و اقتصادی بوده است.

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
از نظر شاخص های فنی و اقتصادی کنجاله کلزا را می توان به میزان 25 درصد در ترکیب جیره های متعادل   -1
شده مرغ گوشتی جایگزین کنجاله سویای جیره کرد. برای این منظور می توان در تهیه جیره-ها از مقادیر 98، 90 
و 85 کیلوگرم کنجاله کلزا در هر تن خوراک مرغ گوشتی به ترتیب در دوره های پرورشی آغازین )0 تا 10 روزگی(، 

رشدی )11 تا 24 روزگی( و پایانی )25 تا 42 روزگی( استفاده کرد.
از نظر شاخص های فنی و اقتصادی کنجاله تخم پنبه به میزان 20 درصد در ترکیب جیره های متعادل شده   -2
مرغ گوشتی قابل جایگزینی با کنجاله سویای جیره است. برای این منظور در تهیه جیره ها می-توان از مقادیر 78، 
72 و 67 کیلوگرم کنجاله تخم پنبه در هر تن خوراک مرغ گوشتی به ترتیب در دوره های پرورشی آغازین، رشدی و 

پایانی استفاده کرد.
از نظر شاخص های فنی دانه تریتیکاله را می توان تا 50 درصد کل جیره استفاده کرد. برای این منظور   -3
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می توان  در تهیه جیره از 500 کیلوگرم دانه تریتیکاله در هر تن خوراک مرغ گوشتی در کل دوره پرورش استفاده 
کرد. در این صورت دانه تریتیکاله به ترتیب جایگزین 74 و 22 درصد از دانه ذرت و کنجاله سویای جیره می شود. 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
1- آمار واردات 1/6 میلیون تنی کنجاله سویا به کشور بیانگر کمبود تولید و خروج حدود 640 میلیون دالری ارز 
از کشور می باشد. با توجه به مقادیر توصیه شده فوق، مبنی بر امکان جایگزینی بخشی از نیاز کنجاله سویای جیره 
مرغ گوشتی با کنجاله کلزا، کنجاله تخم پنبه و دانه تریتیکاله، ساالنه می-توان حدود 300 میلیون دالر صرفه جویی 

ارزی را برای کشور پیش بینی کرد.   
2- ساالنه به منظور واردات کمبود ذرت دامی به کشور شاهد خروج 813 میلیون دالر ارز از کشور هستیم. با توجه 
به نتایج پژوهش حاضر می توان بیش از 70 درصد سهم ذرت جیره مرغ گوشتی را با دانه تریتیکاله تأمین کرد. این 
مسئله می تواند از خروج بیش از 630 میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری کند. در صورتی این کار از لحاظ اقتصادی 
امکان پذیر است که دولت بابکارگیری سیاست های یارانه ای مشابه با ذرت دانه ای، زمینه دسترسی مرغداران به دانه 

تریتیکاله را با قیمتی پایین تر از قیمت بازار فراهم کند.  

عکس/عکس های شاخص از یافته: 

                                 گياه تريتيكاله                                    دانه تريتيكاله

             كنجاله سويا                                          كنجاله تخم                                       پنبه كنجاله كلزا
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: استفاده از سیب زمیني در  پروار بره هاي  نر کردي 

یافته منتج از پروژه شماره:  87308-13-53 -4               مدت اجرای پروژه:1 سال و 6 ماه 
مجری مسئول:  رحمن ابن عباسی                                   رتبه علمی: مربی پژوهش

info.ph.d95@gmail.com   :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

 تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
   سیب زمیني بدلیل دارا بودن نشاسته باال )60 درصد( و سطح پروتئین مناسب )10 تا 12 درصد(  براي تغذیه 
نشخوارکنندگان  مطلوب و در مقایسه با سابر منابع  نرژي زا در مقاطعي از زمان مقرون به صرفه است. نظر به اینکه  
بیش از 10000 هکتار از اراضي استان به زیر کشت این محصول رفته و تولیدي بالغ بر 300000 تن سیب زمیني و 
10000 تن علوفه  در سال دارد استفاده از منابع مختلف گیاهي و بکارگیري آن در تغذیه دام با توجه به هزینه باالي 

خوراک در واحدهاي تولیدي )75 تا80 درصد( ازاهمیت زیادي برخوردار می باشد. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
در مناطق عمده کاشت سیب زمینی، در زمان برداشت سیب زمینی مازاد برمصرف انسانی به شکل خام و خالل 

)مطابق شکل پیوستی( نتایج زیر بدست آمد:
1- سیب زمینی را با دستگاه های خردکن چقندر و یا شلغم که در بازار موجود است کاماًل خرد می نماییم.

2- سیب زمینی تازه دارای 45 درصد ماده خشك است بنابراین تا 30  درصد ماده خشك جیره را می توان از 
سیب زمینی  استفاده کرد 

3- توصیه می شود میزان 30 درصد ماده خشك جیره جایگزین بخش مواد انرژی زای جیره استفاده شود.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به هزینه پایین سیب زمینی مازاد برمصرف انسانی در مناطق کشت این محصول و افزایش عملکرد صفات 
مهم پروار )درصد ماه خشك  مصرفی، افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب تبدیل غذایی( با استفاده از سطوح مناسب 
غده سیب زمینی به میزان 30  درصد ماده خشك جیره گردید. استفاده از این نوع جیره ها برای دامداران و پروار 
بندان به مراتب ارزان تر و اقتصادی تر از جیره های مشابه بدون غده سیب زمینی بودند. 30 درصد ماده خشك سیب 
زمینی خام سبب بهبود افزایش وزن روزانه )197 گرم(، ماده خشك مصرفی )1/34 کیلو گرم(، بهبود ضریب تبدیل 

غذایی )6/9( و بازده الشه )49/5 کیلوگرم( در مقایسه با شاهد شد. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

شكل 1( باكش بندی بره های پرواری نژاد كردی ايستگاه سقز     

 شكل2( جيره مخلوط علوفه و كناسنتره با غده سيب زمينی
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عنوان: تغییر زمان تغذیه جیره هاي پلت پیش دان، میان دان و پس دان بر عملکرد تولیدي جوجه هاي گوشتي موثر است

یافته منتج از پروژه شماره:  88050- 13- 50 – 4             مدت اجرای پروژه:   2سال
مجری مسئول:  محمد جواد آگاه                                      رتبه علمی:  استادیار پژوهش

mjagah@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: 
از آن جا که پروتئین گرانترین بخش ترکیب جیره را تشکیل مي دهد، هزینه خوراک با کاهش مقدار پروتئین جیره 
کاهش مي یابد. اما جیره هاي کم پروتئین در مراحل مختلف دوره پرورش جوجه موجب کاهش رشد مي شوند. به دلیل 
جیره های  تعویض  مناسب  زمان  بنابراین  مي باشند،  پروتئین  سطح  بیشترین  داراي  کننده  شروع  جیره هاي  آن که 
کارخانه  توسعه  و  تحقیق  گروه  بنابراین  داشت.  خواهد  اقتصادي  اهمیت  پس دان(  و  میان دان  پیش دان،  )کرامبل، 
خوراک دام و طیور 21 بیضاء با همکاري بخش علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان 
فارس به منظور بررسي اثر تغییر مدت زمان استفاده از جیره هاي پلت پیش دان و میان دان در طول دوره پرورشی، بر 

عملکرد تولیدي و اقتصادي جوجه هاي گوشتي، تصمیم به اجرای این پروژه گرفت. 

دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
در صورتی که هدف مرغدار رسیدن به وزن زنده بیشتر از 2 کیلوگرم و در سنین باالتر از 40 روزگی باشد،   -1
می توان مدت زمان استفاده از خوراک کرامبل و پیش دان را کاهش داد. در این شرایط پیشنهاد می شود مرغدار دان 

پلت مصرفی را با شیوه )10 روز کرامبل+ 4 روز پیش دان+ 16 روز میان دان و 13 روز پس دان( استفاده کند.
2-  اما اگر هدف مرغدار تولید و عرضه مرغ در سنین پایین )30 تا 35 روزگی( و با میانگین وزن زنده حدود 
1/8 کیلوگرم باشد، کاهش مدت زمان استفاده از خوراک پیش دان به دلیل عدم تأمین مواد مغذی مورد نیاز پرنده 
و به تعویق انداختن وزن مورد نظر برای کشتار، قابل توصیه نیست. در این شرایط گزینه های پیشنهادی که تولید 
بیشترین درصد الشه و نیز باالترین نسبت اجزای خوراکی به غیرخوراکی را فراهم می کند، مربوط به شیوه )10 روز 
کرامبل+ 8 روز پیش دان+ 12 روز میان دان و 13 روز پایانی( و یا شیوه )10روزکرامبل+12 روز پیش دان+ 16 روز 

میان دان و 5 روز پایانی( است. 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با توجه به آن که در حال حاضر مرغ تولیدی در اکثر واحدهای مرغداری در سنین باالتر از 40 روزگی کشتار 
می شود. کارخانجات تولید خوراک طیور می توانند مطابق نتایج پژوهش حاضر با توصیه مرغدار به کاهش مدت زمان 
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استفاده از جیره های شروع کننده )کرامبل و پیش دان به کمتر از 15 روز( در مقایسه با جیره های میان-دان و پایانی 
)به دلیل داشتن پروتئین باالتر و در نتیجه گرانتر بودن(، هزینه تولید را کاهش دهند. 

 
عکس/عکس های شاخص از یافته: 

سالن اجرای آزمايش در پايان دوره پرورشی 
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گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی  
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی 
عنوان: تعاونی های مصرف بهینه آب، راهی به سوی توسعه پایدار و ارتقای سود آوری تولید پسته
یافته منتج از پروژه شماره:  89008-06-06-2                      مدت اجراي پروژه:2 سال

مجري مسئول: رضا صداقت                                                رتبه علمي: استادیار پژوهش 
sedaghatr@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري  مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
روند کاهشی عملکرد در هکتار پسته در کشور بیشتر در نتیجه کمبود منابع آب کشاورزی ایجاد شده و به تبع 
آن کاهش سودآوری، غیر اقتصادی شدن تولید در بیشتر مناطق پسته کاری کشور را سبب شده است. همچنین 
به دلیل کمبود منابع آب کشاورزي در مناطق پسته کاري و لزوم توجه به شاخصهاي کشاورزي پایدار مي طلبد تا 
مدیریت مناسبي هم در عرضه و هم در تقاضاي منابع آب کشاورزي اِعمال گردد که این مهم، با معرفی نهاد هاي 
مردمي مانند تعاوني هاي مدیریت بهینه منابع آب مي تواند تحقق یابد. البته مي توان متناسب با شرایط یك منطقه 
و بنا به تمایل و میزان مشارکت احتمالی کشاورزان و حسب ضرورت، به جاي تاسیس تعاونیهای مستقل و تخصصی 
بنام مصرف بهینه آب، تعاوني هاي چند منظوره را که وظایف و اهداف متعددي را دنبال مي کنند تشکیل داد و 
وظایف مورد نظر برای تعاونی مصرف بهینه آب را به آنها واگذار نمود که این خود با تغییر ساختار تعاوني هاي موجود 

کشاورزي نیز امکان پذیر است. 

 دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
مراحل زیر بایستي توسط مروجین کشاورزی با همکاری مجری پروژه انجام شود:

مرحله اول-  دعوت از کشاورزان و مدیران تعاونی های موجود کشاورزی در هر منطقه پسته کاری کشور و ارائه 
منافع ناشي از ایجاد تعاوني هاي مصرف بهینه آب

مرحله دوم-  نظر خواهی از کشاورزان و مدیران تعاونی ها در ایجاد هر چه کاراتر تعاوني هاي مورد نظر.
مرحله سوم-  بررسی میزان تمایل به مشارکت عملی و سرمایه گذاری کشاورزان در تاسیس تعاونی هاي مورد نظر.

مرحله چهارم- آموزش کشاورزان جهت آشنایی کامل آنها به اهمیت و کارکردهای تعاونی های مصرف بهینه آب. 
                                                                                  

نتایج و مزایای حاصل از به کارگیری یافته در عرصه:
1- مدیریت بهتر تقاضای منابع آب کشاورزی در مناطق پسته کاری کشور.

2- حرکت به سمت توسعه پایدار و تداوم بلند مدت برای کشت پسته در مناطق پسته کاری کشور.
3- بهبود عملکرد در هکتار بدست آمده از هر واحد آب مصرف شده در کشت پسته.
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4- افزایش سودآوری تولید پسته در مناطق پسته کاری کشور.
5- حفظ اشتغال موجود در صنعت پسته کشور برای کوتاه و میان مدت و تقویت میزان اشتغال زائی در درازمدت.

6- حفظ و تقویت جایگاه مهم ایران در بازار جهانی محصول پسته و کسب درآمد ارزی بیشتر در بلند مدت.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

 آبیاری مدرن در محدود باغات پسته استان کرمان
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: گروه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی 
عنوان: دالیل عدم تنوع مصرف آفتکش ها توسط گلخانه داران )خیار و گوجه فرنگي( 

یافته منتج از پروژه شماره: 91017-3016-30-03.      مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:.حسن علیپور                                      رتبه علمي: دانشیارپژوهش 

مجریان: احمد حیدري، سمیه رنجبر کبوتر خاني، حسین مرادي، سید علیرضا اسماعیل زاده، جالل سالم، سیامك 
مشایخي، علي اصغر لشگري، علیرضا نیکویي، صادق جاللي

 halipour2001@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
رفتن  بین  از  و  نابودي  از  جلوگیري  به منظور  روش ها،  رایج ترین  از  یکي  نباتي،  آفات  دفع  سموم  از  استفاده 
محصوالت کشاورزي است اما نگرانی از اثرات آفتکشها بر سالمت انسان و محیط زیست، طی سال های اخیر به-عنوان 
یك مسئله جهانی تبدیل شده است به خصوص در کشورهای درحال  توسعه که با مصرف حدود 80 درصد تولید جهانی 
آفتکشها، بیش از همه در معرض این گونه آسیب ها هستند. آفتکشها در ایران نیز به عنوان مهم ترین روش کنترل آفات 
مطرح بوده و ساالنه حدود 20 تا 25 هزار تن از این ترکیبات شیمیایی در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. 
مطابق آمارهای موجود، از بین 350 آفت کش ثبت  شده در کل کشور، 140 آفت کش )40 درصد( در قالب واردات و 
یا تولیدات داخلی، تدارک دیده می شوند که از این میزان، حدود 18 آفت کش، بیش از 70 درصد مصرف کشاورزان 
را به خود اختصاص داده است که نشان از عدم تنوع مصرف آفتکشها در بین کشاورزان کشور دارد. استفاده مداوم از 
یکسری سموم خاص و محدود، همچنین عدم ایجاد تنوع در مصرف آن ها، باعث بروز مقاومت حشرات به این مواد 
شده، در نتیجه افزایش جمعیت آن ها را باعث می شود لذا کشاورزان به  ناچار مجبور به استفاده از مقدار سم بیشتر 
و تعداد دفعات سم پاشی بیشتر مي شوند. ازاین رو تالش این پژوهش در راستای شناسایی دالیل عدم تنوع مصرف 

آفتکشها توسط کشاورزان می باشد.

 دستورالعمل بکارگیری یافته در عرصه: 
در این تحقیق محصوالت خیار و گوجه فرنگی از بین سایر محصوالت باغي به دلیل سطح باالي زیر کشت در 
گلخانه های کشور، و مصرف باالی آفتکش ها، از پنج استان کرمان، یزد، اصفهان، بوشهر و تهران انتخاب شدند. بر این 
اساس مشخص شد که عمده ترین دالیل مصرف آفتکش های قدیمی و مرسوم از دیدگاه گلخانه داران )52 درصد(، 
کارشناسان )64درصد(، و فروشندگان سم )76 درصد(، شناخته بودن آفتکش ها، اطمینان از کارایی، طیف وسعیتر 
کارآیی، برند تجاری، سریع التاثیر بودن آن ها اعالم  شده است. همچنین عمده ترین دالیل عدم تنوع مصرف آفتکش 
ها در بین گلخانه داران )59 درصد(، کارشناسان )72درصد( و فروشندگان سم )61 درصد(، عدم شناخت نسبت به 
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آفتکش های جدید، و عدم اطمینان از کارایی آفتکش های جدید معرفی  شده است. با توجه به اینکه حدود 32 سم 
اصلی می تواند در گلخانه برای محصوالت خیار و گوجه فرنگی استفاده شود، ولیکن نتایج نشان داد حدود هفت سم 
از اولویت مصرف بیشتری برخوردارند. لذا به نظر می رسد به منظور ایجاد تنوع در مصرف سموم می بایستی فعالیت 
های ترویجی و آموزشی از طرف شرکت های تولید کننده و وارد کننده سموم در قالب روشهای مختلف ترویجی 

بکار گرفته شود. 
                                                                                 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
نوع  از  عمدتاً  که  شده اند  عرضه   بازار  به  و  ساخته  جدیدی  سموم  آفتکشها،  ساخت  دانش  پیشرفت  با  امروزه 
استفاده  از سمومی  کماکان  و  نداشته  آن ها  از  استفاده  به  رغبتی  کشاورزان،  ولیکن  کم خطر هستند  و  اختصاصی 
می کنند که اغلب از طیف وسیعی برخوردار بوده و ضمن کنترل آفات، تعداد زیادی از دشمنان طبیعی آن ها را از 
بین می برد و باعث بروز مقاومت حشرات به این مواد می شوند. لذا تنوع مصرف سموم عالوه بر کاهش بروز مشکالت 
نام برده، می تواند بسیاری از مخاطرات زیست محیطی را کاهش دهد و در تولید محصوالت سالم نیز تأثیرگذار باشد. در 
این راستا، برگزاری دوره های آموزشی، افزایش نظارت بر واردات سموم و آفتکشها، ایجاد و اعمال نظام شناسنامه دار 
کردن محصوالت، و تقویت نظام نظارت و ارزشیابی، می تواند ازجمله راهکارهای تنوع مصرف آفتکشها در بین گلخانه 

داران باشد.



630
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مرکز تحقیقات کرم ابریشم   
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: مرکز تحقیقات کرم ابریشم     
عنوان: راهنمای تغذیه و جداول غذایی کرم ابریشم توت

یافته منتج از پروژه شماره: 82138-2774-118-3       مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سیدحسین حسینی مقدم                      رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجریان: سید ضیاء الدین میرحسینی و محمدرضا غالمی
hosseini@guilan.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در راندمان تولید پیله کرم ابریشم تغذیه 38/2 درصد، آب وهوا 37 درصد، روش پرورش 9/3 درصد، نژاد 4/2 
درصد، تخم کرم ابریشم 3/1 درصد و سایر عوامل 6/6 درصد تأثیر دارد. بر این اساس تغذیه بیشترین اثر را بر رشد 
کرم ابریشم و راندمان تولید پیله دارد. در تغذیه الرو، کیفیت برگ توت مصرفی حائز اهمیت بوده و عدم رعایت 
نکات فني سبب از دست رفتن کیفیت برگ و کاهش بازدهی تولید پیله می شود. از عوامل اثرگذار دیگر بر کیفیت 
برگ می توان به واریته توت، فصل، خصوصیات فیزیکي برگ توت، رطوبت برگ، محل برگ بر روي شاخه، ترکیبات 
شیمیایي برگ توت، خاک و کوددهي اشاره کرد. لذا با توجه به تك خوار بودن این حشره، بررسی راندمان تغذیه ای 
آن در برآورد میزان برگ توت مورد نیاز و در نتیجه برآورد میزان درآمد بهره برداران اهمیت زیادی دارد. باتوجه 
به اینکه هیبریدهای کرم ابریشم متفاوتی در کشور عرضه می شود، محاسبه راندمان تغذیه ای می تواند در معرفی 
هیبریدهایی با مصرف برگ کمتر و به تبع آن کاهش دوره سخت کار در دوران پرورش حایز اهمیت باشد. بر اساس 
اطالعات تغذیه ای جداول استاندارد تغذیه کرم ابریشم قابل تنظیم است. این جداول جهت رعایت میزان تغذیه در 
دفعات مختلف برگ  دهی حائز اهمیت بوده، می تواند معیار عمل در شروع کسب مهارت پرورش کرم ابریشم باشد. با 

استفاده از این جداول بازدهی و تولید پیله بیشتر خواهد بود.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
جداول تغذیه کرم ابریشم در شرایط جغرافیایی مختلف به جهت تفاوت ها در کیفیت برگ، شرایط محیطی و نوع 
هیبرید تجاری مورد استفاده و غیره متفاوت خواهد بود. لذا در این بررسی راندمان تغذیه ای برای سنین اول تا پنجم 
الروی کرم ابریشم در شش هیبرید تجاری اندازه گیری تا بر اساس متوسط اندازه گیری ها جداول غذایی برای کل 
دوره پرورش ارائه شود. به این منظور راندمان تغذیه ای طی دو بار پرورش بهاره و یك بار پرورش پاییزه اندازه گیری 
شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: سطح تغذیه 5% باالتر از جدول تغذیه مقدماتی، برابر جدول تغذیه، 5 درصد 
پایین تر از جدول تغذیه و 10 درصد پایین تر از جدول تغذیه مقدماتی. تمامی محاسبات براساس وزن مادۀ خشك 
محاسبه شدند. نظر به تأثیر دفعات تغذیه بر راندمان تولید پیله الزم است تعداد دفعات تغذیه سه بار در روز در تمام 
دوران پرورش ثابت باشد. چون در پرورش پاییزه مقدار برگ توت مورد نیاز کمتر از بهار است، لذا 4 تیمار 90 درصد، 
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85 درصد، 80 درصد و 75 درصد جدول غذایي در 3 تکرار مورد بررسي قرار گرفت. راندمان تغذیه اي کرم ابریشم به 
روش هاي مختلفي اندازه گیري مي شود. در این بررسی مهمترین شاخص های تغذیه ای شامل پارامترهایی همچون 
میزان غذاي مصرف شده )Fo(، میزان مدفوع جمع آوري شده )Fe(، میزان غذاي هضم شده )Fo-Fe(، قابلیت هضم 
تقریبي )AD(، راندمان غذاي مصرف شده)ECI( و راندمان غذاي هضم شده)ECD( به وزن الروی، وزن پیله و وزن 
قشر پیله اندازه گیری شد. براي تعیین وزن پیله و وزن قشر پیله در روز ششم بعد از پیله تني تعداد 50 عدد پیله 

از هر تکرار وزن شدند.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
- وزن برگ داده شده در دوره های پرورشی اول تا سوم به ترتیب 9/5، 9/60 و 11/75 گرم و وزن برگ مصرف 
شده به ترتیب 6/437، 6/5951 و 6/8687 گرم به ازای هر الرو برآورد گردید. میانگین غذای هضمی به ازای هر الرو 
در دوره های اول، دوم و سوم به ترتیب 3/304، 2/9987 و 2/6131 گرم بود. میانگین قابلیت هضم در دوره های اول، 
دوم و سوم پرورش به ترتیب 51/52، 45/51 و 38/05 درصد بود. مقایسه این اعداد نشان می دهد که کمتر از 50 
درصد برگ مصرفی مورد استفاده کرم ابریشم قرار می گیرد و بر اساس میانگین شاخص های ECI و ECD به وزن 
قشر پیله که به ترتیب 6 و 13 درصد می باشد قسمت کمی از این غذای هضمی صرف تولید ابریشم می شود. این 

شاخص ها برای تبدیل به وزن پیله نیز به ترتیب 12/7 و 26 درصد می باشد.
- شاخص قابلیت هضم در سه دوره پرورشی تحت تأثیر سطح تغذیه قرار نگرفت. به عبارت دیگر با افزایش یا 
کاهش برگ توت مصرفی تنها قابلیت مصرف تغییر کرده و روی قابلیت هضم توت بی تأثیر بود. مطالعه شاخص های 
تغذیه ای قابلیت مصرف و قابلیت هضم نشان می دهد که قابلیت مصرف با با باال رفتن سنین الروی افزایش می یابد 
ولی قابلیت هضم با باال رفتن سنین الروی کاهش می یابد. به طور کلی به ازاء هر 100 گرم ماده هضمی حدود 32 

گرم ماده خشك بدن الروی تولید می گردد.
- به طور کلی میزان غذای مصرفی دو هیبرید )E(110×107 و )F(107×110 کمتر از سایر هیبریدها بود. میزان 
مدفوع این دو هیبرید نیز کمتر از بقیه بود. لیکن در اولین دوره پرورش میزان غذای مصرفی این دو هیبرید در سنین 
کرم جوان بیشتر از سایر هیبریدها بود. میزان غذای هضمی در این دو هیبرید در سنین کرم جوان بطور چشمگیری 
باالتر از سایر هیبریدها بود. به طور کلی می توان بیان نمود که سه شاخص تغذیه ای غذای مصرفی، غذای هضمی 
و قابلیت مصرف و همچنین صفات تولیدی وزن پیله، وزن قشر پیله و درصد قشر پیله کمتر ولی قابلیت هضم به 
مقدار قابل توجهی بیشتر بودند. قابلیت هضم باالی این هیبریدها می تواند تا حدی جبران کننده مصرف پایین غذا 

در آنها باشد.
- نتایج نشان داد که در فصل پاییز الروهای کرم ابریشم در مرحله کرم جوان غذای کمتری در مقایسه با فصل 
بهار مصرف می کنند. میزان مدفوع تولیدی در تمامی سنین الروی در فصل پاییز بیشتر بود. میزان تولید مدفوع تابع 
میزان غذای مصرفی و قابلیت هضم غذا می باشد. در فصل پاییز مصرف غذا افزایش می یابد، از طرفی قابلیت هضم 
برگ توت به دلیل کیفیت نامطلوب کمتر خواهد بود. در نتیجه عوامل فوق را باید از علل اصلی افزایش تولید مدفوع 
در پاییز ذکر نمود. به طور کلی شاخص های اصلی تغذیه ای )قابلیت مصرف و قابلیت هضم( در پرورش پاییزه کمتر 
از پرورش بهاره است.. راندمان تبدیل غذای مصرفی و هضمی به وزن قشر پیله و وزن پیله نیز در تمامی هیبریدها در 

پرورش پاییزه کمتر از پرورش بهاره است و این تفاوت در بیشتر موارد از نظر آماری معنی دار است.
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- مقایسه آمیزشهای مستقیم )هیبریدهای A، C و E( و معکوس )هیبریدهای B، D و F( برای شاخصهای قابلیت 
مصرف و قابلیت هضم در سنین کرم جوان در هر سه دوره پرورشی نشان می دهد که در بیشتر موارد این شاخصها 
در هیبریدهای با پایه مادری چینی کمتر از پایه مادری ژاپنی است ولی در سنین کرم بالغ این رابطه برعکس است 

یعنی در هیبریدهای با پایه مادری چینی بیشتر از پایه پایه مادری ژاپنی است.
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پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی



636

نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان:  پروتکل به نژادی رز با استفاده از تالقي والدین و تکنیك نجات جنین در شرایط درون شیشه

یافته منتج از پروژه شماره: 12-05-05-8704-88005     مدت اجراي پروژه: 4/5 سال
مجری مسئول: مریم جعفرخانی کرمانی                            رتبه علمي: دانشیار پژوهش 

maryam.j.kermani@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گل رز با ارزش تجاری باال و سطح زیر کشت وسیع خود نسبت به سایر گیاهان زینتی به مهمترین گل کشور 
تبدیل شده است. بهنژادی رز با استفاده از روش سنتی تالقی و انتخاب متداول است اما این روش نیازمند به زمان 
طوالنی تری نسبت به روشهای نوین بهنژادی دارد. لذا پروژه حاضر با استفاده از تالقی گونه ها و ارقام تجاری گل 
رز و با بهینه سازی روش نجات جنین در شرایط درون شیشه ای، تکنیکی را ایجاد نماید تا به-نژادگران و محققان 
داخلی و خارجی بتوانند از آن در جهت استفاده از منابع جدید ژنتیکی که به نوعی در گونه های رز وحشی دست 
نخورده مانده است برای ایجاد ارقام تجاری رز استفاده نمایند. الزم به ذکر است با وجود تعداد بسیار زیاد ارقام متنوع 
کنونی رز در دنیا،  باز هم بازار رقابتی و تجاری دنبال ارقام جدید است و هر ساله سعی بر آن دارد که ارقام جدید را 
ایجاد نماید. ایران نیز به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان این گل های رز متنوع است و هرساله ارقام جدید 
گل رز به کشورمان وارد می شود. لذا با معرفی هیبریدهای جدید می توان وارد این بازار رقابت شده و مانع از خروج 

مبالغ قابل مالحظه ارزی از کشور گردید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
روش های تالقی سنتی و نجات جنین هیبریدهای گل رز که در این پروژه بهینه شده اند می توانند مورد استفاده 
بهنژادگران داخلی قرار گرفته و ارقام جدید گل رز ایرانی را ایجاد نموده و در بازارهای جهانی رقابت نمایند. الزم به 
ذکر است که با ایجاد ارقام جدید گل رز نه تنها از خروج ارز جلوگیری می شود بله می تواند در ورود ارز به کشور 
نقش مهمی داشته باشد. برای این منظور به یك گلخانه تجاری و یك آزمایشگاه کشت بافت کوچك نیاز است. روش 

های بهینه شده در گزارش نهایی و در مقاالت مربوط به این پروژه با ذکر جزییات آمده است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
علی رغم اینکه آسیا مرکز تنوع ژنتیکی گل های رز می باشد اما تاکنون فقط از 7 تا 10 گونه رز در بوجود آمدن 
رزهای مدرن امروزی استفاده شده است. از آنجایی که منابع ژنتیکی بکار گرفته شده در میان واریته-های رزهای 
مدرن کامال بهره برداری شده است و این موضوع، کار ایجاد ارقامی که متفاوت از واریته های موجود باشد را مشکل 
کرده است، به نژادگران و پرورش دهندگان رزهای تجاری عقیده دارند که ژرم پالسمهای جدید می بایست درون منابع 
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ژنی معرفی شوند و استراتژی بکارگیری این منابع ژنتیکی می تواند به نژادگران را برای دستیابی به ارقام جدید با 
صفات ویژه ای چون: شکل و فرم جدید گل، رنگهای متنوع و جذاب، گل های دارای عطر بیشتر، مقاومت بهتر نسبت 
به شرایط محیطی و حساسیت کمتر نسبت به بیماری ها و آفات و عمر گلجای طوالنی،یاری رساند.  بنابراین بهینه 
سازی روش های تالقی و نجات جنین در شرایط درون شیشه ای که در این طرح انجام شده است می تواند توسط 
بهنژادگران داخلی مورد استفاده قرار گرفت و برای اولین بار ارقام جدید رز که دارای صفات مطلوب از ژنتیك رزهای 

ایرانی می باشند را به دنیا معرفی کرد. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

آماده سازي والد مادري: الف( حذف كردن گلبرگ ها از گل در مرحله 1/2 باز   ب( حذف كردن پرچم ها از اطراف كالله

گرده افشاني: الف( قرار دادن دانه گرده بر روی كالله  ب( پوشاندن كالله با پاكت مخصوص

بالف

بالف
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تشكيل ميوه پس از گرده افشاني الف( ميوه رز حاصل از تالقی   ب( بذور رز

آماده سازي جنين: )الف( پوسته پريكارپ شكاف داده شد و تستا به رنگ قهوه ای روشن )ب( جنين خارج شده از پوسته بذر
  

مرحله پرآوری گياهچه های هيبريدهای حاصل از جوانه زنی جنين

الف

الف

ب

ب
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان: تولید سریع بیوکمپوست غنی شده از پسماندهای شهری و کشاورزی 

یافته منتج از پروژه شماره: 90119-05-05-47      مدت اجرای پروژه: 3 سال
مجری مسئول: غالمرضا صالحی جوزانی                   رتبه علمی: استاد پژوهش

gsalehi@abrii.ac.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
سرانه تولید زباله در ایران حدود 800 گرم مي باشد، و با توجه به جمعیت 75 میلیوني ایران، میزان تولید زباله 
در کشور ما حدود 6000 تن در روز است.در ایران از کل زباله تولیدي در هر روز حدوداً 90 درصد آن دفن و تنها 
10 درصد آن تفکیك مي شود که از آن نیز فقط 2 درصد آن قابل بازیافت مي باشد. یکي از روشهاي مطرح شده 
کنوني به ویژه در کشورهاي پیشرفته براي مدیریت زباله هاي شهري و پسماندهاي کشاورزي روش تولید کمپوست 
به عنوان یك کود آلی مناسب و محیط زیست دوستانه براي مصارف کشاورزي است. ترکیب زباله در ایران 70 درصد 
از زباله هاي تولیدي تر و30 درصد آن خشك مي باشد، لذا بکارگیري تکنولوژي هاي دیگر به غیر از تولید کمپوست 
براي دفع مواد زائد در ایران کار درستی نیست. از طرف دیگر میزان ماده آلی در خاک های زراعی کشور کمتر از 1 
درصد است که در حد مطلوب باید به 2 تا 3 درصد برس.د برای این کار ساالنه به حداقل 50 میلیون تن کود آلی می 
باشد، که یکی از منابع تامین این میزان کود آلی، تولید بیوکمپوست از پسماندهای جامد شهری است که می تواند تا 
5 میلیون تن کود آلی در اختیار کشاورزان قرار دهد. منبع دیگر نیز انواع پسماندهای کشاورزی است که آنها نیز می 
توانند حداقل 5 میلیون تن کود آلی تولید نمایند. اما علي رغم اهمیت باالي تولید کمپوست از پسماندهاي شهري، 
متاسفانه این تکنولوژي داراي مشکالت متعددي مي باشد که باعث عدم اقتصادي بودن تولید آن و همچنین کیفیت 
پایین آن مي شود. دو معضل اساسي تولید کمپوست در کشور در حال حاضر پایین بودن کیفیت کمپوست تولیدي 
و بوي بد آن و همچنین طوالني بودن زمان تولید )بین 3 تا 6 ماه( بدلیل عدم کامل شدن فرایند کمپوستینگ و در 
نتیجه عدم بلوغ کمپوست مي باشد. این معضالت باعث شده است تا در کشور ما تولید کمپوست بدلیل طوالني بودن 
دوره تولید )صرف نیروي کار و انرژي( و کیفیت پایین، اقتصادي نبوده و به همین دلیل این صنعت به شکل شایسته 
اي در کشور توسعه نیابد.  مهمترین دلیل کیفیت پایین، بوي بد و همچنین طوالني بودن زمان تولید کمپوست، 
پایین بودن فعالیت میکروبي در دوره فرایند مي باشد. در این راستا، در قالب اجرای سه پروژه تحقیقاتی دستورالعمل 
تولید سریع بیوکمپوست غنی شده از پسماندهای شهری و کشاورزی با استفاده از میکروارگانیسم های مفید بومی و 

مهندسی فرایند تهیه شده است که در ادامه خالصه دستورالعمل مذکور ارائه شده است.   

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
روش کلي اجرایي براي بکارگیري اختراع به شرح زیر مي باشد )شکل 1(:
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- تهیه مواد ارزان قیمت تنظیم کننده C/N )چیپس چوب- باگاس- سرشاخه هاي درختان(
- تهیه بوستر میکروبی بومي موثر تسریع فرایند در بیورآکتور )عوامل میکروبی جداسازی شده در این پروژه(

- ارزیابي نسبت C/N در توده اولیه پسماند شهري و اضافه نمودن مواد تنظیم کننده نسبت کربن به ازت )چیپس 
چوب- باگاس- سرشاخه هاي درختان(

- تلقیح بوستر میکروبی در توده زباله
- تنظیم رطوبت توده در ویندرو هاي حاوي پسماند در حال کمپوستینگ

- ارزیابی بلوغ و کیفیت کمپوست تولیدي 
 

شكل 1: فرايند و نقشه توليد سريع  بيوكمپوست غنی شده از پسماندهاي شهري و كشاورزي



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

641

مرحله اول: در فاز اولیه الزم است سویه هاي میکروبي موثر در فرایند کمپوست )جداسازی و شناسایی شده در 
قالب پروژه های تحقیقاتی پژوهشکده( مطابق استانداردهای موجود به شکل لیوفیلیزه و با تعداد تکرار باال براي بلند 
مدت نگهداري شوند.  در ادامه بمنظور تولید سویه هاي میکروبي، در هر مرحله تولید کمپوست، الزم است سویه ها 

مطابق فرایند استاندارد  احیا  شده  و در فرایند استفاده شوند.
مرحله دوم: در مرحله دوم بسته به نوع سویه هاي مورد استفاده، شرایط محیط کشت شامل دما، میزان اسیدیته 

و زمان رشد آنها ، سویه ها در شرایط فرمانتور به شرح ارائه شده در شکل 2و 3 و 4 تولید مي شوند. 

شكل 2: توليد انبوه سويه های ميكروبی در بيورآكتور
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شكل 3. كشت سويه های ميكروبی در بيورآكتور

شكل 4: تنظيمات كنترلر در ارتباط با دما، اسيديته، آنتی فوم و سرعت چرخش محيط كشت در وسل

مرحله سوم: در مرحله سوم  پس از تامین پسماند جامد شهري اولیه، میزان نسبت کربن به ازت و رطوبت آن 
تعیین شده و با  استفاده از چیپس چوب و یا سایر پسماندهاي حاوي کربن کشاورزي  نسبت کربن به ازت تا عدد 
30- 26 تنظیم و میزان رطوبت تا 50-45 درصد تنظیم مي شود.  در ادامه فرایند تهیه مواد اولیه تهیه کمپوست، 

مطابق فرایند اشاره شده در شکل 5 و 6 اقدام می شود.
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الف( فراهم سازی چيپس چوب

ب( فراهم سازی توده های زباله تر

ج( شكل دهی اوليه توده ها
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د( افزودن چيپس چوب به توده های شماره 1 و 2

ه( افزودن سويه های ميكروبی به توده شماره 2

و( همگن سازی توده ها با استفاده از دستگاه ترنر
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 ز( مخزن و پمپ آبرسانی به توده ها

ح( نمونه گيری از توده ها جهت بررسی های ساير آناليز های فيزيكو شيميايی

تغييرات دمايی در توده ها

شكل 5: نمای ترتيبی تهيه ويندرو و افزودن بوستر ميكروبی
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شكل 6: تهيه و ارزيابی های الزم ويندرو زباله های شهری

مرحله چهارم: در مرحله چهارم سویه هاي میکروبي براساس فرایند تعریف شده در شکل 7 به توده پسماند تنظیم 
شده اضافه شده و به خوبي مخلوط مي شود و در ادامه نیز فاکتورهاي مختلف شامل دما، رطوبت، اسیدیته، نسبت 

کربن به ازت و میزان جوانه زني بذر ارزیابي مي شوند )مطابق شکل 8 و9(.                                     
- تغییرات دمایی )در مقیاس سلسیوس( توده ها در سامانه محتوی توده میکروبی و چیپس چوب ارزیابی می 

شود )به شکل هفته ای یك بار(
- در صورت عدم تطابق تغییرات دمایی یادداشت برداری شده با نمودار باال )± 3 اعداد نمودار باال( توده ها با 

استفاده از دستگاه ترنر به همزنی شوند
- در صورتی که توده ها به افزودن آب جهت تامین رطوبت استاندارد 45 درصدی نیاز داشتند با استفاده از فرمول 

صفحه 25 آب مورد نیاز به توده ها محاسبه و افزوده شده و سپس به همزنی توده ها انجام شود
- تغییرات بر حسب روز نسبت C/N  توده ها در سامانه محتوی توده میکروبی و چیپس چوب  بصورت هفتگی 

اندازه گیری می شود
- در صورت عدم تطابق تغییرات C/N یادداشت برداری شده با نمودار باال )در موارد نادر(، توده با استفاده از 

دستگاه ترنر همزنی شود
- الزم است این به همزنی توده با به همزنی مربوط به تنظیم دما و آب هماهنگ باشد تا از به همزنی خارج از 

برنامه جلوگیری شود
-تغییرات بر حسب روز میزان اسیدیته توده ها در سامانه محتوی توده میکروبی و چیپس چوب به شکل هفتگی 
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انجام می شود.
- تغییرات بر حسب روز میزان درصد جوانه زنی بذور مدل توده ها در سامانه محتوی توده میکروبی و چیپس 

چوب الزم است برابر با منحنی باال باشد
- تغییرات درصد جوانه زنی بذور می تواند به اندازه خطای استاندارد )رسم شده بر روی نمودار( نوسان کند

- در صورت عدم تطابق تغییرات با نمودار باال الزم است پایش رطوبت، دما و نسبت C/N ارزیابی شود و اقدامات 
مربوط به هر کدام مورد لحاظ قرار بگیرد

- نحوه نمونه برداري در طي فرایند مطابق شکل 10 صورت مي گیرد

شكل 7: فرايند اضافه نمودن سويه هاي ميكروبي
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شكل ۸: آناليزهای در طول فرايند كمپوستينگ بر اساس استانداردهای ملی

شكل 9: آناليزهای پايان فرايند كمپوستينگ بر اساس استانداردهای ملی
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شكل 10: نحوه و محل نمونه برداري ها براي آناليز و پايش

مرحله پنجم: در مرحله آخر پس از پایان فرایند،  باید آنالیزهاي کیفي در چارچوب استانداردهای ملی انجام و 
کیفیت کمپوست تولید تایید شود )شکل 10 و 11 و جدول 1و 2 و3(.  در صورتیکه کیفیت کمپوست تولیدی )از 
نظر شاخص های بهداشتی و کیفی( در چارچوب مجاز اشاره شده در جداول 1 تا 3 باشد، قابلیت استفاده به عنوان 

کود مناسب خواهد شد و رتبه بندی کیفیت آن نیز بر این اساس انجام می شود.



650

جدول 1: استاندارد حدود قابل قبول آالينده های ميكروبی در كمپوست بر اساس استاندارد ملی ايران

جدول 2: حد مجاز فلزات سنگين در كمپوست بر حسب ميلی گرم در كيلوگرم بر اساس استانداد ملی ايران
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جدول 3: ويژگی های فيزيكی شيميايی كمپوست بر اساس استاندارد ملی ايران

نتایج و مزایای ناشی از بکارگیری یافته در عرصه
کاهش زمان تولید بیوکمپوست از 3 تا 6 ماه به کمتر از یك ماه  -1

کاهش حداقل 100 درصدي هزینه کارگر و انرژي بدلیل کاهش زمان تولید )حداقل به میزان 2 تا 3 ماه(  -2
3-  دارا بودن کیفیت باال و نداشتن بوي بد )داشتن استانداردهاي ملي و بین المللي از نظر کیفیت(

4-  باالبردن قدرت رقابت در بازار بدلیل کیفیت باالتر و قیمت تمام شده کمتر
استفاده از ضایعات و پسماندهاي کشاورزي به عنوان ماده غني کننده و اصالح کننده   -5

6-  ایمن بودن از نظر زیست محیطي و قابلیت استفاده در کشاورزي ارگانیك
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان:  استفاده از پروبیوتیك های بومی جهت افزایش عملکرد و سالمت طیور گوشتی 

یافته منتج از پروژه شماره: 8905-05-05-1           مدت اجرای پروژه: 5 سال
مجری مسئول: غالمرضا صالحی جوزانی                   رتبه علمی: استاد پژوهش

gsalehi@abrii.ac.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در کشور ما گوشت طیور و مخصوصا گوشت مرغ یکی از مهمترین منابع پروتئینی در سبد غذایی مردم می باشد 
بنحوی که در سال 2014 )93(  میزان تولید گوشت طیور در ایران حدود 2 میلیون تن بوده است و  رشد ساالنه 
حدود 5 درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. ایران از نظر تولید گوشت طیور در  رتبه نهم دنیا و سوم در آسیا 
بعد از چین و هند قرار دارد. از طرف دیگر میزان مصرف سرانه در کشور حدود 26 کیلوگرم می باشد که بیش از 
دو برابر میانگین مصرف سرانه جهانی )11 کیلوگرم( می باشد.  تولید صنعتی طیور که بصورت متراکم و در شرایط 
کنترل شده مرغداری انجام می شود با مشکالت متعددی روبرو  می باشد. یکی از این موارد حساسیت باالی طیور 
صنعتی به انواع بیماری ها )کوکسیدوز )Eimeria(، سالمونلوز و...( بدلیل ضعف سیستم ایمنی آنها می باشد. از طرف 
دیگر کاربرد وسیع آنتی بیوتیك ها در صنعت طیور برای مقابله با بیماری ها منجر به وجود بقایای آنتی بیوتیکی  زیاد 
در گوشت و محصوالت تولیدی می شود. وجود  ذخیره چربي در حفره بطني و الشه مرغ های صنعتی و همچنین 
حساسیت باالی مرغ های صنعتی به تنش های محیطی )جابجایی، گرما، و.....( از مسائل و مشکالت دیگر می باشد. 
پروبیوتیك ها با توجه به نقش اساسی که در بهبود وضعیت سالمتی انسان و دام، افزایش رشد و ر اندمان غذایی، 
کاهش بیماری ها، تولید و ترشح مواد ضروری و موردنیاز بدن انسان وحیوان)اسید های چرب آزاد با زنجیر کوتاه، 
کوفاکتور های ضروری، پیش سازه  های هورمونی و...( و حذف مواد شیمیایی نامطلوب و کاهش ناهنجاریها دارند، می 
توانند بصورت تجاری به عنوان مکمل های غذایی و یا علوفه استفاده شوند. پروبیوتیك ها، با توجه به پتانسیل های 
اشاره شده قابلیت زیادی برای استفاده در صنعت طیور دارند. در سال 2016 میزان بازار جهانی پروبیوتیکها حدود 
40 میلیارد دالر بوده است که حدود 4 میلیارد دالر آن مربوط به پروبیوتیك های طیور می باشد. رشد ساالنه بازار 
جهانی پروبیوتیك ها نیز حدود 7 درصد است. قسمت اعظم پروبیوتیك های مورد مصرف در کشور در حال حاضر از 
شرکت های خارجی وارد می شوند. در حال حاضر تعداد انگشت شماری شرکت داخلی نیز اقدام به تولید پروبیوتیك 
های دامی، سیور و آبزیان نموده اند که هنوز در اوایل راه خود می باشند. در این راستا، طرح تحقیقاتی با هدف 
جداسازی، شناسایی و معرفی پروبیوتیك های بومی طیور در طی 5 سال در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اجرا 
شد که منجر به معرفی گروهی از پروبیوتیك های بومی )الکتوباسیل( شد که در صورت استفاده از آنها می توان میزان 
عملکرد )وزن سرانه، ضریب تبدیل، بازده الشه و...( و همچنین مقاومت به بیماری های مختلف را بطور معنی داری 

بهبود داده و نهایتا سود دامداران افزایش یابد. 
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دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه:
سویه های بومی پروبیوتیك معرفی شده در این طرح، به شرکت خصوصی دانش بنیان فناوری زیستی طبیعت 
گرا منتقل شده است  و شرکت مذکور در حال اجرای مراحل تولید انبوه آن است. نحوه کاربرد این پروبیوتیك ها در 

مرغداری ها )جوجه گوشتی، بلدرچین و....( بسیار راحت بوده  و به شرح زیر است:
1- تهیه پروبیوتیك بومی اختصاصی طیور )پودر یا مایع(  از نمایندگی های شرکت در کشور

2- تهیه خوراک حاوی پروبیوتیك )مخلوط کردن پروبیوتیك با خوراک مطابق دستورالعمل شرکت به نحوی که 
یك میلیون باکتری در گرم خوراک وارد شود(.

3- با توجه به حساسیت این باکتری ها به شرایط هوازی، الزم است پروبیوتیك ها به شکل روزانه به خوراک 
اضافه شوند و در همان روز استفاده شوند.

4- این پروبیوتیك ها را می توان همچنین همراه آب مصرفی طیور استفاده نمود.
5- استفاده از پروبیوتیك های بومی  از روز اول پرورش تا پایان دوره )روز 42(

خصوصیات پروبیوتیك های بومی  معرفی شده  
- سویه های پروبیوتیك از محتویات ایلئوم مرغ هاي بومي نژاد های اصفهان، ارومیه و مازندران جداسازي شده 

اند و لذا با شرایط کشور سازگاری دارند. 
- سویه های منتخب پروبیوتیك بومی بطور معنی داری منجر به افزایش وزن سرانه )عملکرد( و بازده الشه، بهبود 

ضریب تبدیل غذایی و کاهش مصرف خوراک طیور می شود
-سویه های منتخب پروبیوتیك باعث افزایش شاخص های سالمتی )از قبیل افزایش تیتر آنتی بادی ها بر علیه 
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بیماری های مختلف و افزایش بیان ژن های درگیر در ایمنی بدن(، کاهش میزان کلسترول و تری گلیسرید در خون 
جوجه ها، و همچنین تجزیه و خنثی سازی آفالتوکسین در خوراک طیور می شود. 

- سویه ها دارای مقاومت و تحمل شرایط اسیدي )تا pH 2.5( و نمك هاي صفراوي هستند و در این شرایط نیز 
داراي قابلیت رشد باالتر از 70 درصد نسبت به شرایط نرمال را دارا می باشند. 

 Lactobacillus agilis, L. crispatus, L. fermentum,  سویه های منتخب مربوط به  گونه های مختلف شامل  -
L. oris, L. reuteri, L. salivarius, L. vaginalis هستند. 

- سویه های منتخب داراي قابلیت رسوب دهي در زمان 120-10 دقیقه هستند که نشاندهنده قابلیت استقرار و 
اتصال مناسب به سلول های سیستم گوارش طیور می باشد. 

- سویه های منتخب دارای توانایي رشد مناسب در غلظت باالي نمك تا 10 درصد و بازه دمایي C°4 وC°40 را 
دارند و لذا سازگاری محیطی آنها بسیار باال می باشد.

-  سویه های منتخب دارای دامنه وسیعی از فعالیت ضد میکروبی بر علیه 7 عامل بیماریزای دامی و طیور شامل 
 Pseudomonas aeroginosa, E.coli , Streptoccus mutans, Clostridium defficile, Enterococcus hirea,

Salmonella enteric,  Staphilococcus aureus  می باشند. 
-  سویه های منتخب دارای قابلیت اتصال مناسبی به سلول های روده ای می باشند و قادرند به تعداد  0 تا 40  

باکتری بر الین سلولی  Caco-2 متصل شوند. 
- یکی از عوامل بسیار مهم در تولید اقتصادی باکتری های پروبیوتیك، تولید آنها در شرایط محیطی بهینه و 
همچنین استفاده از محیط های کشت ارزان قیمت  در جهت کاهش هزینه های تولید آنها می باشد. لذا در ادامه 
بهینه سازی شرایط رشد و منابع کربن و ازت پایه و همچنین محیط کشت مبتنی بر پسماندهای کشاورزی و صنعتی 
برای سویه های منتخب انجام پذیرفت.  در نتیجه این کار، دمای رشد مناسب، pH، منبع کربن و منبع ازت مبتنی 

بر پسماندهای ارزان قیمت کشاورزی برای هر سویه معرفی شد. 

نتایج و مزایای ناشی از بکارگیری یافته در عرصه
- قیمت مصرفی پروبیوتیك های دامی خارجی در کشور از قبیل کلسپورین و پریماالک و پروبیوساک در حدود 
350 هزار تومان به ازای هر کیلو است. در حالیکه قیمت تولیدی پروبیوتیك های بومی در داخل کشور حدود 50 تا 

100 هزار تومان خواهد بود. یعنی قیمت معادل یك هفتم تا یك چهارم محصوالت خارجی است.    
- محصول حاضر حاوی سویه بومی الکتوباسیل بومی با پتانسیل باالی پرویوتیکی می باشد که بدلیل جدا شدن 
از مرغ های بومی می توانند بطور اختصاصی برای طیور و مخصوصا مرغ های صنعتی گوشتی و تخمگذار استفاده 

شود و از طرفی دارای سازگاری باالیی می باشند. 
- سویه های بومی مورد استفاده در محصول دارای توانایی تحمل اسید، تحمل نمك های صفراوی، تحمل نمك، 
تحمل دمای باال و پایین، توانایی رسوب، قابلیت اتصال به سلول های اپی تلیال )روده ای(،  مقاومت به 6 پاتوژن 

مختلف دام وطیور، افزایش ایمنی جوجه ها، قابلیت کاهش کلسترول، و توانایی تجزیه آفالتوکسین می باشند. 
- مصرف محصول حاضر در طول دوره 42 روزه پرورش مرغ صنعتی منجر به  کاهش معنی دار سرانه خوراک 
مصرفی )میزان کاهش تا 50 گرم(، افزایش  وزن جوجه ها )تا 75 گرم در هر جوجه( و بازده الشه )از 68 به حدود 
71 درصد(، کاهش ضریب  تبدیل )FCR( تا حدود 1/75، کاهش میزان کلسترول و تری گلیسرید )تا 30 درصد(،  
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افزایش ایمنی و تیتر آنتی بادی بر علیه عوامل پاتوژن و افزایش بیان ژن موسین در ایلئوم جوجه ها می شود. 
- با توجه به نتایج ارزیابی های تحقیق حاضر، در صورت استفاده از محصول پروبیوتیکی حاضر به میزان 106 در 

گرم خوراک دام در طول 42 روزه دوره پرورش مرغ گوشتی:
1- اگر میزان افزایش وزن سرانه 75 گرم و میزان کاهش مصرف خوراک سرانه در طول دوره 50 گرم و در نظر 
گرفته شود، در یك دوره پرورش مرغ در مرغداری با تعداد 30 هزار جوجه،  می توان انتظار  افزایش درامد ناشی از 
افزایش وزن حدود 150 میلیون ریال و کاهش مصرف تا حدود 5/1 تن خوراک به قیمت متوسط کیلویی 15000 

ریال )معادل  22 میلیون ریال صرفه جویی( را داشت.
2- از طرف دیگر با توجه به قابلیت سویه ها در افزایش ایمنی و مقاومت به بیماریها، این محصول می تواند باعث 
کاهش میزان مصرف آنتی بیوتیکها ودر نتیجه افزایش کیفیت و سالمت محصول گوشت تولیدی شود.  البته باید 
توجه نمود که موارد اشاره شده در شرایط آزمایش تحقیقاتی  و مزرعه خاص بدست آمده است و ممکن است در 

شرایط مرغداری های دیگر، نتایج متفاوتی بدست بیاید.  
- شرایط بهینه رشد سویه ها شامل دما، pH و منبع کربن و ازت ارزان قیمت برای آنها مشخص و قابل دسترس 

می باشد.
- سویه های مورد کاربرد از نظر فیلوژنتیکی نیز شناسایی شده اند و جنس و گونه آنها مشخص می باشد که 

متعلق به 7 گونه مختلف الکتوباسیلوس می باشند.
- وجود داده ها و مستندات علمی کافی مربوط به ارزیابی های مختلف سویه ها و محصول حاضر
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان: پروتکل تکثیر انبوه اکوتیپ های برتر عناب از طریق کشت بافت

یافته منتج از پروژه های شماره: 014-05-05-9157-91001    مدت اجراي پروژه: 3 سال
مجری مسئول: مریم جعفرخانی کرمانی                                رتبه علمي: دانشیار پژوهش

 m.j.kermani@abrii.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
   عناب با نام علمي Ziziphus jujuba Mill.  یك درخت میوه مقاوم با خواص دارویي بسیار ارزشمند است. طبق 
آمار موجود 1260 هکتار از باغات کشور با تولیدی معادل 1785 تن به کشت این محصول اختصاص دارد که در این 
بین استان خراسان جنوبی با داشتن بیش از 92 درصد از سطح زیر کشت و 95 درصد از تولید آن رتبه اول را کسب 
کرده است. این گیاه نه تنها به دلیل مصارف دارویی مورد توجه است بلکه به علت زیبایی برگ ها و تنه درختان جوان 
به عنوان گیاه زینتی کشت می شود. عناب با روش های سنتی نظیر قلمه، پیوند یا استفاده از بذر تکثیر می شود. اما 
به علت کارآیی کم این روش ها، استفاده از روش های جدید نظیر کشت بافت جهت غلبه بر مشکالت ازدیاد این گیاه 
ضرروری به نظر می رسد. پروتکل ریز ازدیادی عناب در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تدوین شده است. با 
استفاده از این پروتکل می توان تعداد انبوه )میلیون ها( گیاه از ژنوتیپ های برتر کشور تولید نمود.گیاهان حاصله عاری 

از هر گونه بیماری بوده و از لحاط ژنتیکی یکنواخت هستند لذا امکا ایجاد باغات مکانیزه را فراهم می آورد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
جهت ایجاد باغات جدید و جایگزینی باغات فرسوده قدیمی استفاده از این فناوری پیشنهاد می شود. این پروتکل 
توسط شرکت های کشت بافتی تولید کننده گیاهان باغی مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که تعداد این شرکت 
ها در کشور رو به ازدیاد است و از سوی دیگر نیاز کشور به گیاهان باغی سالم و یکنواخت از لحاظ ژنتیکی وجود دارد 

بنابراین استفاده از این فناوری در برنامه های آتی کشور الزم و ضروری است.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
سطح زیر کشت عناب در کشور حدود 3000 هکتار، میزان تولید آن حدود 4000 تن در سال و عملکرد باغات 
عناب حدود 3 تن در هکتار است. با توجه به این که گیاه نیاز آبی بسیار کمی دارد و می تواند در برنامه های صادراتی 
کشور قرار گیرد، لذا با استفاده از اکوتیپ های برتر و افزایش سطح زیر کشت گیاه عناب و نیزافزایش میزان تولید و 
عملکرد باغات عناب، در اقتصاد کشور و اشتغالزایی نقش موثر داشت.  به عنوان مثال  با بکار گیری پروتکل "تکثیر 
عناب با بکارگیری فناوری کشت بافت" که در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران تدوین شده است، می توان 
میلیون ها گیاه عناب از قسمت کوچکی از یك گیاه برتر تولید نمود. الزم به ذکر است استفاده از گیاهان کشت بافتی 
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عناب امکان ایجاد باغات مکانیزه و یکنواخت از لحاظ ژنتیکی را فراهم می آورد که در کاهش هزینه های تولید از 
جمله هرس و برداشت میوه نیز نقش به سزایی خواهند داشت. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

تكثير عناب در شرايط درون شيشه

ريشه زايی عناب در شرايط درون شيشه

سازگاری عناب های كشت بافتی در گلخانه
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عناب های كشت بافتی سا زگار شده در گلدان های بزرگ
 

گلدان های عناب كشت بافتی انتقال يافته به باغ
 

عناب كشت بافتی كاشته شده در باغ
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
)Orthotomicus erosus( کاج )عنوان: دستورالعمل مدیریت سوسك پوستخوار مدیترانه ای )اروپایی

مجری مسئول: غالمرضا صالحی جوزانی                   رتبه علمی: استاد پژوهش
gsalehi@abrii.ac.ir :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
فضاي سبز شهرها، ضمن زیبا سازی محیط شهری، در تعدیل آب و هواي شهر، ایجاد نشاط و شادابي شهروندان، 
ارائه مناظر زیبا اهمیت بسزایي داشته و از جنبه هاي اقتصادي و اجتماعي نیز دارای ارزش باالیي هستند. از مهم ترین 
درختانی که در فضای سبز کاشته می شوند، کاج، نارون و چنار هستند که حدود 50 درصد از فضای سبز کشور را 
پوشش می دهند. در سال های اخیر، با توجه به تغییرات شدید آب و هوایی در کشور مثل خشك سالی ها، ریزگردها 
و افزایش دما، شاهد شیوع برخی آفات در سطح کشور هستیم که از آنجمله می توان به شیوع سوسك پوستخوار 
مدیترانه ای کاج )Orthotomicus erosus( )شکل 1(، مخصوصا در مناطق خشك کشور از قبیل استان های اصفهان، 
تهران، قم، یزد، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی  اشاره نمود که در برخی از مناطق کشور، 
میزان خسارت آن تا 80 درصد بوده است. سوسك مدیترانه ای کاج در سطح جهانی نیز در کشورهای مختلف قاره 
های آمریکا، آسیا، اروپا و آفریقا خسارات زیادی وارد کرده است. این آفت عالوه بر خسارت مستقیم و از بین بردن 
درختان کاج، به عنوان ناقلین بیماري هاي مختلف نیز عمل مي کند. با توجه به اهمیت موضوع، پروژه تحقیقاتی با 
هدف شناسایی دقیق آفت )مولکولی و کلید(، میزان پراکنش و بیولوژی آن و همچنین ارائه راهکارهای موثر برای 
پیشگیری و مبارزه با سوسك پوستخوار مدیترانه ای کاج اجرا شد، که نتیجه آن در قالب یك دستورالعمل فنی و 

ترویجی مدیریت آفت مذکور تهیه شد. 

 دستورالعمل مدیریت )پیشگیری و کنترل( سوسك پوستخوار کاج در عرصه: 
با توجه به نتایج تحقیق حاضر،  موارد زیر به عنوان مهمترین راهکار و دستورالعمل برای پیشگیری و کنترل این 

آفت در شرایط ایران معرفی می شوند: 
الف. پیش آگاهی )پایش و مونیتورینگ(

اولین قدم در مدیریت این آفت، پایش و مونیتورینگ آفت در مناطق مختلف کاج کاری بمنظور تشخیص میزان 
گسترش آفت در منطقه مد نظر است. برای پایش درختان کاج،  می توان با استفاده از تله های فرمونی کراس تراپ با 
فرمون شرکت گرین یونیورس یا اکونکس سطح جمعیت حشرات بالغ را در منطقه تحت نظارت قرار داد.بدین منظور، 
می توان یك تله در هر منطقه / خیابان یا پارک مهم دارای کاج نصب، و میزان شکار تله را بطور منظم در فواصل 
زماني یك بار در هفته یادداشت برداري شود. ضمنا هر دو ماه یك بار فرمون و کایرومون تله تعویض شود )نیازی به 

تعویض خود تله نمی باشد(.



660

ب- پیشگیری زراعی )تغذیه ای و آبیاری(
بروز  و  آبی، گرما،  و کم  قبیل خشکی  از  تنش شرایط محیطی  مناطقی که تحت  در  کاج  1- کاشت درختان 

بیماری ها هستند،  صورت نگیرد.
2- در مناطق آلوده، بازدیدهای هفتگی صورت پذیرد و درختان دارای آلودگی شدید شناسایی و قطع شوند و در 

همان محل سوزانده شوند. 
3- این آفت در درختان خشك شده یا بریده شده نیز زیاد یافت مي شود و از طریق درختان بریده شده نیز مي تواند 
شیوع یابد. لذا از جابجایی و حمل و نقل درختان قطع شده )شاخه و تنه(، خشك و یا شکسته شده در اثر طوفان و 

یا عوامل دیگر به مناطق دیگر جلوگیری بعمل آید و همه شاخه ها و قطعات درختی در همان محل سوزانده شوند. 
4-میزان ماده آلی خاک و نیاز غذایی خاک مناطق کاج کاری بررسی و کمبودهای غذایی از طریق مواد الی و 
کودهای شیمیایی )کودهای آلی، ماکرو و میکرو( جبران شود تا درختان کمتر تحت تنش کمبود مواد مغذی باشند. 
5-آبیاری به موقع و به میزان کافی صورت پذیرد تا درختان تحت تنش خشکی و کم آبی قرار نگیرند. یکی از 
معضالت اساسی در مناطق کاج کاری کشور، کم آبی و آبیاری نامناسب درختان کاج است که می تواند زمینه ساز 

شیوع سوسك پوستخوار کاج شود. 
6-نظر به اینکه میزبان این آفت، عموما گونه هاي مختلف کاج مي باشد و بندرت بر روي سایر درختان دیده 
مي شود و در مطالعات بعمل آمده بر روي سرو و نارون مشاهده نمي شود، لذا پیشنهاد مي شود به عنوان جایگزین 

درختان خشك شده و مناطق آلوده درختان مقاوم ازقبیل گونه هاي سرو کاشته شوند. 
ج- پیشگیری آفت با مواد معدنی و شیمیایی کم خطر

استفاده جداگانه از کائولین فراوری شده 10 درصد )سپیدان wp(  و همچنین استفاده از سم شیمیایی کلریپریفوس 
با غلظت یك در هزار به صورت سم پاشی )2 تا 3 بار درسال( می تواند اثر دورکنندگی داشته و مانع حمله آفت به 
درختان کاج شود )شکل 2(. پیشنهاد می شود به منظور دستیابی به حداکثر کارایی و پیشگیری،  استفاده تلفیقی 
از کائولین فراوری شده با غلظت 10 درصد به عنوان یك ماده معدنی بی خطر  به همراه سم شیمیایی کلرپریفوس 
)با غلظت یك در هزار( انجام شود.  بدین منظور پس از تهیه ترکیب )کائولین فراوری شده 10 درصد به همراه سم 
کلریپریفوس با غلظت یك در هزار(، کل تنه اصلی )ساقه( درختان سالم  سم پاشی می شود )شاخه ها و برگها و 
قسمت های باالیی تنه نیاز به سم پاشی ندارند(. زمان اجرای سم پاشی دو تا 3 بار در سال )1- اواخر بهمن یا اوایل 
اسفند، 2- خرداد ماه و در صورت شدت باالی آفت، سم پاشی سوم در اوایل شهریورماه نیز انجام شود( است. الزم 

بذکر است که سموم شیمیایی سیستمیك در کنترل این آفت تاثیری ندارند، لذا از کاربرد آن ها خود داری نمایید
د- کنترل وسیع آفت با تله های  فرمونی

  مهمترین و موفق ترین راهکار مدیریت و کنترل سوسك پوستخوار، استفاده از  فرمون های تجمعی اختصاصی 
و تله های فرمونی نوع کراس تراپ است )شکل 3(.  در شرایط پیك آفت، یك تله قابلیت به دام اندازی تا چند هزار 
حشره بالغ ماده و نر را در طی یك هفته داراست. استفاده از  تله نوع کراس تراپ با فرمون تولیدی شرکت گرین 
یونیورس یا اکونکس دارای کارایی بسیار باالیی در کنترل این آفت دارد.   این ترکیبات فرمونی با جذب حشرات 
نر و ماده به سمت خود باعث به تله افتادن آنها می شوند. بهترین زمان نصب تله های فروموني تجمعی برای کنترل 
سوسك پوستخوار کاج در زمان پایان مرحله زمستانگذرانی )اواسط بهمن تا اوایل اسفند( است.  با توجه به میزان 
شدت آلودگی در هر منطقه، توصیه مي شود که تعداد 3 تا 4 تله با فاصله حداقل 40 متر از هم در هر هکتار نصب 
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شود.  به فواصل زماني 7 روز شکار تله جمع آوري و ضمن یادداشت تعداد شکار، حشرات شکارشده نابود گردد. 
فرومون و کایرومون هر تله به فواصل زماني 60 روز یك بار تعویض شود )نیاز به تعویض خود تله نمی باشد(. ضمنا 
نصب فرمون در زمان زمستانگذرانی )از اواسط آبان تا اواسط بهمن( الزم نیست. بنابراین با توجه به دوماهه بودن تاثیر 
فرمون های سوسك پوستخوار کاج، در طی یك سال نیاز به 5 بار نصب و تعویض فرمون روی تله های می باشد. 
نحوه دقیق استفاده از این تله ها و فرمون آنها در کنترل این آفت در دستورالعمل ترویجی تهیه شده ذکر شده است.  

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با پیاده سازی این دستورالعمل در شهر اصفهان، سوسك پوستخوار مدیترانه ای کاج بصورت موثری کنترل شده 

است.  لذا با پیاده سازی این دستورالعمل امکان کنترل آفت مذکور در سایر مناطق کشور نیز وجود دارد.  

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

الف                                                              ب 

 شكل 1: حشرات بالغ پوستخوار مديترانه ای كاج:  حشره بالغ نر )الف( و  ماده )ب(
  و نحوه ايجاد خسارت آن در  زير پوست كاج )ج(.
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شكل 2: كاربرد كائولن فراوری شده و حشره كش كلريپريفوس بمنظور پيشگيری از حمله آفت

1- قالب برای اتصال تله به پايه

2- صفحه دايره ای شكل
 )به قطر 33 سانتی متر(

3-  سه تا صفحه نواری شكل 

4-  بسته حاوی فرومون 
و كايرومون )ممكن است در دو بسته
 جداگانه يا يك بسته مخلوط باشند(

4-  قيف به قطر 30 سانتی متر
 برای تسهيل به دام افتادن حشرات

4-  محفظه نگهدارنده 
حشرات به دام افتاده

شكل 3: تله فرمونی كراس تراپ و نحوه نصب آن برای كنترل آفت 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان: پروتکل تولید الینهاي دابلد هاپلوئید )100 درصد خالص ژنتیکی( در جو

یافته منتج از پروژه شماره: 88014-05-05-2     مدت اجراي پروژه: 3/5 سال
مجری مسئول: مهران عنایتی شریعت پناهی              رتبه علمي: دانشیار پژوهش

mehran.shariatpanahi@abrii.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
را کوه-هاي  این گیاه  از محققین، خاستگاه  Poaceae است که بسیاري  از خانواده   )Hordeum vulgare( جو 
زاگرس در غرب ایران، آناتولي جنوبي و فلسطین مي  دانند. جو یکي از سازگارترین غالت است و نسبت به گندم در 
برابر خشکي مقاوم تر است لذا در آب و هوایي که آب، سبب محدود کردن تولید غالت مي شود، جو مي  تواند بیشترین 
محصول را تولید کند. در ایران بعد از گندم، جو در مقام سطح زیر کشت در رتبه دوم قرار دارد و علت آن هم نیاز 

آبي کم و تحمل  بسیار خوب به کمبود آب،  سرما و شوري است.
به منظور ایجاد الین هاي خالص و رسیدن به هموزیگوسي، روشهاي اصالحي سنتي نظیر خودباروري و تالقي 
برگشتي بسیار زمان بر بوده و براي رسیدن به خلوص حدود 6 تا 8 سال وقت نیاز است. گیاهان هاپلوئید داراي نیمي 
از کروموزوم هاي گیاه )گامتوفیتیکي( بوده و از ارزش باالیي براي مطالعات اصالحي و ژنتیکي، -القاي موتاسیون 
ها و تهیه نقشه هاي ژنتیکي برخوردار هستند. دستیابي به روش تولید گیاهان دابلد هاپلوئید، راه مناسبي را براي 
کاهش مدت زمان چرخه هاي اصالحي در گیاهان ارایه مي نماید. در این روش قابلیت  تولید الین هاي هموزیگوت 
از تالقي هاي F1 طي یك نسل وجود دارد. یکی از روشهای تولید انبوه گیاهان دابلد هاپلویید در جو روش جنیني 
زایي میکروسپور )کشت میکروسپور یا بساک( می باشد. در این پروژه پروتکل تولید الین هاي دابلدهاپلوئید جو از 

طریق کشت بساک توسعه یافت.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
از  جو  دابلدهاپلوئید  الینهای  تولید  مراحل  دستورالعمل  عنوان  به  زیر  موارد  حاضر،   تحقیق  نتایج  به  توجه  با 

هیبریدهای اولیه معرفی می شوند: 
الف- کشت مواد گیاهی والدینی

به منظور ایجاد الینهاي دابلدهاپلوئید )صد در صد خالص(، از هیبرید های F1  یا F3 جو 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 جو در مزرعه و همچنین در گلخانه کشت می شوند. برای کشت گلخانه ای 
بذور بهاره را در پتری حاوی کاغذ صافی استریل به همراه چند قطره آب مقطر استریل به مدت 3 الی 4 روز در 
دمای 1± 25 سلسیوس نگهداری کرده و بعد از جوانه زنی به گلدان های حاوی خاک مزرعه به همراه پیت و پرلیت 
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به نسبت 2 : 1: 1 انتقال می دهیم. گلخانه را در روز 1 ±20 درجه سلسیوس با مدت روشنایی 16 – 17 ساعت و 
در شب 1 ±17 درجه سلسیوس با مدت تاریکی 6 – 7 ساعت تنظیم می نماییم. بذور زمستانه را جهت بهاره سازی 
)ورنالیزاسیون( در پتری حاوی کاغذ صافی استریل به همراه چند قطره آب مقطر استریل در دمای 4 درجه سلسیوس 
به مدت 4 – 6 هفته نگهداری کرده و بعد از بهاره سازی به گلدانهای حاوی خاک مزرعه به همراه پیت و پرلیت به 

نسبت 2 : 1: 1 منتقل می کنیم.
ب- ضدعفونی و جداسازي بساك ها

مرحله مناسب جهت برداشت سنبله اواسط مرحله تك سلولي تا اوایل مرحله دوسلولي می باشد. البته وابسته 
به ژنوتیپ و شرایط دمایی و محیط متفاوت است. از نظر شکل ظاهری سنبله، قبل از باز شدن غالف و هنگامیکه 
ریشك ها 1 تا 2 سانتی متر بودند نمونه جدا سازی می گردد. جهت شناسایی مرحله مناسب برای برداشت نمونه از 

رنگ آمیزیDAPI  استفاده می شود. 
جهت ضدعفونی سنبله ها از روش های متفاوتی استفاده شد اما بهترین روش جهت جلوگیری از آلودگی استفاده 

از الکل 70درصد به مدت 75 – 90 ثانیه و 3 مرتبه شستشو با  آب مقطر استریل می باشد.
سنبله ها براي پیش تیمار سرمایی، به مدت 28 روز در 4درجه سلسیوس قرار داده می شوند. با اتمام پیش تیمار 

سرمایی بساکها در محیط جامد کشت می شوند بطوریکه در هر پتری دیش 20 بساک قرار داده می شود.
جهت القای کالوس زایی در کشت بساک از محیط کشت پایهHunter, 1988) FHG ( به همراه 2 میلی گرم در 
لیتر هورمونD-2,4  و 0/5 میلی گرم در لیتر هورمونKIN  با pH برابر با 5/8 و ماده جامد کننده ژل رایت استفاده 

می شود. 
ج- القاي کالوس زایی در بساك هایی جداشده

کالوس ها پس از حدود 3 تا 5 هفته، به محیط باززایی منتقل می شوند. 
د- باززایي کالوس ها و ایجاد گیاهان هاپلوئید 

کالوس ها پس از استقرار در محیط باززایی به مدت یك هفته در تاریکی در دمای 20 درجه سلسیوس نگهداری 
و پس از آن به اتاق رشد با شدت نور 2000-3000 لوکس و دمای 20 درجه سلسیوس انتقال می یابند. در محیط 
کشت پایه جامد FHG حاوی هورمون های                                              فاقد پیش تیمار، بیشترین گیاهچه سبز 

باززا شده و کمترین گیاهچه آلبینو  تولید می شود. 
ه- تعیین سطح پلوئیدي گیاهان باززایی شده و تیمارگیاهان هاپلوئید با کلشیسین 

برای تعیین سطح پلوئیدی از دستگاه فلوسایتومتر Partec PA1 مدل 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.

(1 mg/l) BAP ,(2 mg/l)IAA



یافته های قابل ترویج سال 1391 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

665

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
مهمترین مزیت روش دابلد هاپلوئید ي در اصالح گیاهان خودگشن، 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 گیاهان دابلد هاپلویید، روش کشت بساک و میکروسپور جدیدترین و کارآمدترین روش است. پروتکل 
باززایی  و  زایی  کالوس  در  ژنوتیپ  اثر  است، هرچند  استفاده  قابل  و  کاربردي  پروتکلي  پژوهش  این  در  ارایه شده 

میکروسپورهاي موجود در بساکهای جو و تولید گیاه آلبینو و سبز موثر است. 

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

               الف                                                ب                                               ج

                                              د                                               ه

 شكل 1 : الف- كالوسهاي تشكيل شده از كشت بساك در محيط كشت القاي كالوسزايی، 
 ب- كالوسهاي انتقال يافته به محيط كشت باززايی گياهچه، ج- شروع باززايی كالوس، 

د- گياهچه سبز و آلبينو باززايی شده، ه- گياهچه سبز باززايی شده.
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان: پروتکل ریزازدیادی گیاه آپارتمانی مارانتا

یافته منتج از پروژه شماره: 87008-05-05-2      مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سحر بهلولی زنجانی                      رتبه علمی: محقق

Saharbohloli@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به صورت  قرار دارد. برگ هاي بیضوي و طرح دار  آپارتماني است که بسیار مورد توجه  از جمله گیاهان  مارانتا 
رگبرگ هاي قرمز در میان رگبرگ های سبز و زرد به این گیاه جلوه فوق العاده زیبایي داده است. روش متداول و 
به جوانه زني بسیار  با توجه  انجام مي شود.  بهار هر سال  بوته است که در  از طریق تقسیم  این گیاه  ازدیاد  سنتي 
ضعیف بذر ازدیاد این گیاه از این طریق ممکن نیست. راندمان کم تولید گیاه )تولید تعداد محدود گیاه در مدت 
زمان طوالني( و گسترش شدید بیماري هاي ویروسي که منجر به کاهش کیفیت گیاهان تولید شده مي شود از جمله 
محدودیت هاي ازدیاد سنتي مارانتا است. با بهره گیري از روش کشت بافت مي توان در مدت زمان کوتاه به تعداد 
زیادي گیاه سالم با ساختار ژنتیکي یکسان دست یافت. همچنین با توجه به پتانسیل صنعت گلخانه داري در استان 
گیالن ارائه پروتکل مناسب براي تولید انبوه این گیاه آپارتماني در سطح تجارتي به شرکت های کشت بافتی و یا ارائه 
گیاهچه هاي کشت بافتي تولید شده به گلخانه داران مي تواند زمینه الزم را جهت تولید این گل توسط گلخانه داران 

استان گیالن و مازندران و همچنین گلخانه داران سطح کشور فراهم نماید.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
شرکت های خصوصی تولید گیاه از روش کشت بافت، شهرک های گلخانه ای و گلخانه های تولید گل وگیاهان 

زینتی می توانند با استفاده از روش کار ثبت شده در پروتکل این گیاه را تولید نمایند.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
با استفاده از پروتکل به دست آمده از این تحقیق، شرکت های کشت بافتی خصوصی قادر خواهند بود سرعت 
پتانسیل صنعت  به  با توجه  افزایش دهند. همچنین  به روش سنتی  برابر نسبت  تا 30  را  تکثیر گیاه سالم مارانتا 
گلخانه داري در استان گیالن ارائه پروتکل مناسب براي تولید انبوه این گیاه آپارتماني در سطح تجارتي و یا ارائه 
گیاهچه هاي کشت بافتي تولید شده به گلخانه داران مي تواند زمینه الزم را جهت تولید این گل توسط گلخانه داران 

استان گیالن و مازندران و همچنین گلخانه داران سطح کشور فراهم نماید.
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عکس/عکس های شاخص از یافته: 

تصاویری از رشد گیاهچه حاصل از کشت بافت
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان: پروتکل ریزازدیادی گیاه آپارتمانی پدیالنتوس

یافته منتج از پروژه شماره: 88002-05-05-2          مدت اجرای پروژه: 1 سال
مجری مسئول: سحر بهلولی زنجانی                          رتبه علمی: محقق

Saharbohloli@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گونه های مختلف این گیاه به شکل بوته های کوچك با شاخساره های نیمه گوشتی شبیه به کاکتوس با برگهای 
رنگی )سبز سفید و سفید صورتی( و ساقه های زیگزاگ، به عنوان گیاهان زینتی آپارتمانی بکار می روند. همچنین 
عصاره استخراج شده از برگ های پدیالنتوس دارای خواص ضد سرطان، ضد التهاب و سوختگی، آنتی بیوتیك، آنتی 
ویروس و منعقد کننده خونریزی است. روش تکثیر سنتي پدیالنتوس از طریق قلمه گیری است. با بهره گیري از 
روش کشت بافت مي توان در مدت زمان کوتاه به تعداد زیادي گیاه با ساختار ژنتیکي یکسان دست یافت. با نگاهی 
به اهمیت و جایگاه گل های آپارتمانی در بازارهای داخلی و خارجی، لزوم پژوهش در رابطه با بررسی روش های نوین 
تکثیر آن احساس می شد تا با بهره گیری از نتایج این پژوهش امکان تولید تجارتی این گیاه فراهم شود. همچنین با 
توجه به پتانسیل صنعت گلخانه داري در استان گیالن، ارائه پروتکل مناسب براي تولید انبوه این گیاه آپارتماني در 
سطح تجارتي و یا ارائه گیاهچه هاي کشت بافتي تولید شده به گلخانه داران مي تواند زمینه الزم را جهت تولید این 
گل توسط گلخانه داران استان های گیالن و مازندران و همچنین گلخانه داران سطح کشور فراهم نماید که این امر 
خود اشتغال زایی قابل توجهی را نیز به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر رویکرد دنیای پزشکی نوین در سال های 
اخیر به خواص دارویی عصاره استخراج شده، سبب شده تا اهمیت دستیابی به پروتکل ریزازدیادی آن بیشتر شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
شرکت های خصوصی تولید گیاه از روش کشت بافت، شهرک های گلخانه ای و گلخانه های تولید گل وگیاهان 
زینتی می توانند با استفاده از روش کار ثبت شده در پروتکل این گیاه را تولید نمایند. شرکت های داروسازی برای 

تولید محصوالت دارویی مربوط به این گیاه، می توانند از پدیالنتوس استفاده نمایند.

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
شرکت های کشت بافت بخش خصوصی با استفاده از پروتکل به دست آمده از این تحقیق، قادر خواهند بود 
سرعت تکثیر این گیاه را تا 50 برابر نسبت به روش سنتی افزایش دهند.  گیاهان درون شیشه ای پس از سازگاری 
با محیط بیرون فرقی با سایر گیاهان گلخانه ای نداشته و می توان آن ها را برای پرورش در اختیار گلخانه داران قرار 
داد. همچنین شرکت های دارو سازی با استخراج مواد موثره دارویی موجود در گیاه می تواند محصوالت مختلف 
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دارویی تولید نمایند. شایان ذکر است بدین منظور کشت سوسپانسیون سلولی روش بهتری خواهد بود.

عکس / عکس های شاخص از یافته: 

تصاويری از كشت بافت و توليد گياهچه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
عنوان: پروتکل ریزازدیادی گیاه آپارتمانی کوردیلین

یافته منتج از پروژه شماره: 87009-05-05-2       مدت اجرای پروژه: 2 سال
مجری مسئول: سحر بهلولی زنجانی                       رتبه علمی: محقق

Saharbohloli@yahoo.com :آدرس الکترونیکی مجری مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
گیاه برگ زینتي )آپارتماني( کوردیلین با نام علمي Cordyline terminalis از جمله گیاهان آپارتماني جذابي 
به  )نیاز  قلمه ها  کردن  دار  ریشه  باالي  هزینه  و  گیاه  تولید  کم  راندمان  دارد.  زیادي  طرفداران  امروزه  که  است 
با توجه به  این  ازدیاد سنتي کوردیلین است  هورمون هاي ریشه-زایي و سیستم میست( از جمله محدودیت هاي 
محدودیت و با نظر به اینکه در تولید تجارتی زمان و یکنواختی تولید گیاه اهمیت ویژه دارد لذا بررسی تکثیر درون 
شیشه ای کوردیلین با مزایای تکثیر انبوه ارقام منتخب و برتر در مدت زمان کوتاه تر و در فضاي کمتر، عاری بودن 
نهال هاي تولید شده از هر گونه بیماری، یکنواخت بودن نهال هاي تولید شده از لحاظ ژنتیکی، امکان تولید در تمام 

فصول سال و در تمام مناطق جغرافیایی کشور، هدف اصلی این پژوهش در نظر گرفته شد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
شرکت های خصوصی تولید گیاه از روش کشت بافت، شهرک های گلخانه ای و گلخانه های تولید گل وگیاهان 

زینتی می توانند با استفاده از روش کار ثبت شده در پروتکل این گیاه را تولید نمایند. 

نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
بود  قادر خواهند  این تحقیق،  از  به دست آمده  پروتکل  از  استفاده  با  بافت بخش خصوصی  شرکت های کشت 
سرعت تکثیر این گیاه را تا 240 برابر در سال نسبت به روش سنتی افزایش دهند.  گیاهان درون شیشه ای پس از 
سازگاری با محیط بیرون فرقی با سایر گیاهان گلخانه ای نداشته و می توان آن ها را برای پرورش در اختیار گلخانه 

داران قرار داد. 
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عکس/عکس های شاخص از یافته:

تصاويری از توليد گياهچه از طريق كشت بافت
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  و موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
عنوان: افزایش عملکرد و کنترل مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندر قند با سم زیستی

یافته منتج از پروژه شماره: 86054-0000-00-101400-009-3   مدت اجراي پروژه: 3 سال 
مجری مسئول: اکرم صادقی                                                    رتبه علمي: استادیار پژوهش 

aksadeghi@abrii.ac.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
چغندر قند بعنوان یکي از منابع مهم تولید شکر در دنیا مطرح است. از آن جا که این گیاه بطور نسبي تنش 
کم آبي و شوري خاک را تحمل مي کند در ایران از اهمیت ویژه اي برخوردار است. پوسیدگي ریشه و مرگ گیاهچه 
چغندر قند که توسط قارچ هاي مختلف ایجاد مي شود یکي از دالیل عمده کاهش محصول است. در حال حاضر جهت 
مبارزه با بیماري هاي قارچي چغندر قند از انواع سموم شیمیایی برای پوشش بذر استفاده مي شود. استفاده از سموم 
شیمیایی عالوه بر خسارات زیست محیطي هزینه هاي گزافي را برای واردات، ترکیب آن ها و پوشش دهی بذر در 
پي دارد. با وجود قبول هزینه های ذکر شده استفاده از روش کنترل شیمیایی متاسفانه کارایی صد در صدی ندارد و 
هنوز هم مرگ گیاهچه بر اثر قارچ هاي بیماري زا  موجب کاهش عملکرد چغندر قند مي شود. بهترین راه برای کاهش 
استفاده از سموم قارچ کش، کنترل بیولوژیك یا زیستی با استفاده از انواع میکروب های بومی جدا شده از مزارع کشور 
است. این میکروب ها می توانند عالوه بر کاهش بیماری های قارچی موجب افزایش رشد و عملکرد گیاه نیز شوند. 
تولید، فرموالسیون و مصرف این باکتری ها در قالب سموم زیستی ارزان، ساده و بی خطر است. انواع تجاری سموم 

سموم زیستی قارچ کش در دنیا تولید و برای کنترل بیمار های قارچی محصوالت زراعی مختلف استفاده می شود. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
در این پروژه دو نوع سم زیستی بر پایه باکتری استرپتومایسس جدا شده از خاک تولید، فرموله و عملکرد آن 
بررسی شد. این نوع باکتری با کنترل انواع قارچ های بیمارگر گیاهی مانند رایزوکتونیا، فوزاریوم و فیتوفترا موجب 
با تولید کالت آهن در اطراف ریشه و انحالل  باکتری  کاهش مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه می شود. همچنین 
انبوه،  فسفات نامحلول موجب دسترسی آسان تر گیاه به آهن و فسفات شده رشد گیاه را  افزایش می  دهد. تولید 
فرموالسیون و شرایط نگهداری این باکتری بسیار ساده و ارزان قیمت است و امکان تشخیص آلودگی احتمالی کشت 
با سایر باکتری ها )بر خالف اکثر باکتری های مورد استفاده در سموم و کودهای زیستی( در طول دوره تولید ممکن 
است. از آنجا که این باکتری در مجاورت انواع کودهای شیمیایی و یا آلی کارآیی خود را از دست نمی دهد بنابراین 
مخلوط آن با ماسه به صورت سرک و یا پوشش بذر، همراه با کود شیمیایی، دامی و کمپوست و یا به تنهایی قابل 
استفاده است. محصول کشت باکتری در فرمانتورهای کوچك )10 لیتری( برای استفاده در هزاران هکتار از اراضی 
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کشاورزی و باغی کافی است. تولید این سم زیستی در هر استان )برای کاهش هزینه های حمل و نقل( در فضای 
آزمایشگاهی با حداقل امکانات مورد نیاز برای کشت باکتری و در فرمانتورهای ساخت کشور امکان پذیر است. بومی 
سازی تولید سم زیستی در مراکز استان ها موجب کارآفرینی برای افراد هر منطقه خواهد شد. همچنین امکان ترکیب 
باکتری با 70 درصد کود شیمیایی بهینه برای هر هکتار زراعت در کارخانه های کود شیمیایی موجود موجب کاهش 

مصرف کود شیمیایی و کاهش هزینه های تولید محصول نهایی )شکر( خواهد شد.  

  نتایج و مزایای حاصل از بکارگیری یافته در عرصه:
پس از بررسی های آزمایشگاهی )شکل 1( و  اطمینان از کنترل مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندر قند توسط 
سم زیستی در شرایط گلخانه )شکل 2(، تاثیر آن در مزرعه با آلودگی طبیعی )یك سال( و در مزرعه پس از آلودگی 
مصنوعی با قارچ رایزوکتونیا سوالنی )دو سال پی در پی( بررسی شد. زنده مانی گیاهچه ها در تیمار با سم زیستی تا 
50 درصد در مقایسه با کنترل و 30 درصد نسبت به بذر پوشش شده با قارچ کش Vitavax 200 FF افزایش داشت 
)شکل 3(. همچنین کاهش 40 درصدی پوسیدگی های قارچی ریشه در تیمار باکتری مشاهده شد. این در حالی بود 
که قارچکش استفاده شده برای پوشش بذر کاهش معنی داری در میزان پوسیدگی ریشه در مقایسه با بذر بدون 
پوشش ایجاد نکرد. تیمار باکتری موجب افزایش عملکرد ریشه بین 80 تا 250 درصد شد. تولید شکر سفید در تیمار 

باکتری نسبت به کنترل بیش از 3 برابر و نسبت به سم شیمیایی بیش از 60 درصد افزایش داشت )شکل 4(.

عکس/عکس های شاخص از یافته:

C شكل 1 برخی از خصوصيات باكتری استرپتومايسس جدايه
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شكل 5 نمونه توليد شده در پژوهشكده بيوتكنولوژی كشاورزی )5000 بسته(
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موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال 
عنوان: مناسبترین روش پرایمینگ بذر ارقام مختلف برنج برای کاشت مستقیم

یافته منتج از پروژه شماره: 89003-08-08-2                مدت اجراي پروژه: 2 سال
مجری مسئول:لیال یاري                                              رتبه علمي: محقق

lielayari@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
میزان برنج مورد نیاز کشورحدود2/650 میلیون تن برآورد میشودکه حدود 500 هزار تن کمبود برنج از خارج 
کشور تأمین می گردد. با توجه به عوامل محدود کننده تولید )شامل کاهش زمین های کشاورزی،کاهش منابع آبی و 
کمبود نیروی کار(، تنها راهکار منطقی بکارگیری تکنیکهای جدید و افزایش عملکرد در واحد سطح می باشد، تا نتایج 
مورد تقاضا مرتفع گردد. در روش کاشت مستقیم، مصرف بذر مورد نیاز تا یك سوم در هکتار کاهش می یابد، عالوه بر 
صرفه جویی در بذر و آب،کاهش هزینه های خزانه کاری  و به حداقل رسیدن آفات نیز از مزایای روش کاشت مستقیم 
است. اما جوانه زنی ضعیف، استقرار نامناسب و هجوم باالی علف های هرز از مشکالت عمده درکاشت مستقیم برنج 
می باشد. روش هایی جهت بهبود جوانه زنی بذرها شناخته شده که باعث کاهش مدت زمان  ظاهرشدن، یکنواختی در 
ظاهر شدن گیاهچه و بهبود استقرار گیاه در بسیاری از محصوالت زراعی و باغی می گردند که ازجمله آنها می توان 
به هیدروپرایمینگ، اسمو پرایمینگ و پرایمینگ بذرها با استفاده  از تنظیم کننده های رشد اشاره نمود. اهداف این 

تحقیق عبارت بودند از:
 -  بررسی اثر تیمارهاي پرایمینگ بر متوسط زمان جوانه زني، بنیه گیاهچه و درصد ظاهر شدن در ارقام برنج

-  انتخاب بهترین ترکیب جهت دستیابی به حد اکثر کارایی اثر پرایمینگ 
-  مقایسه ارقام برنج از نظر درصد جوانه زني، میزان سبز شدن و عملکرد  در عکس العمل به تیمارهاي پرایمینگ

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
موضوع مورد مطالعه بررسي تأثیر پرایمینگ بر جوانه زني، ظاهر شدن گیاهچه و عملکرد دانه برنج در شرایط 
-کاشت مستقیم بوده است. به میزان الزم بذر از ارقام مورد نظر انتخاب  و در محلول  تیمارهاي پرایمینگ قرار گرفتند. 
این بررسی ها در آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با آزمایش به صورت فاکتوریل )4 فاکتور( بر 
اساس طرح پایه کاماًل تصادفي 3 تکرار در شرایط آزمایشگاه و به  صورت بلوک کامل در مزرعه، انجام گرفت. بذرها 
حدود 5 تا 6 ماه پس ازبرداشت تیمار شدند. بذرها به طور کامل  در محلول های  پرایمینگ -در دماهاي 20، 5 ، 30 
درجه  سسلسیوس براي مدت 12 ،24، 36 ساعت قرار گرفته و پس از زمان مورد آزمایش از محلول ها خارج شدند. 
سپس در شرایط استاندارد آزمایشگاه کاشته شدند. سپس تیمارهایی را که در شرایط آزمایشگاه دارای نتایج بهتری 
بودند، جهت پیش تیمار نمودن بذرها برای کاشت در مزرعه انتخاب گردیدند. سپس در مزرعه با دست و به صورت 
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مستقیم کاشت گردیدند. در نهایت پس از رسیدن به مرحله رسیدگی عملیات برداشت با دست صورت گرفت و سپس 
عملکرد و اجزای عملکرد  تعیین گردید. 

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
در مقایسه بین مدت زمان های پرایمینگ بذر ارقام برنج، مدت زمان 24 ساعت برای سه رقم مورد آزمایش بهتر 
از بقیه تیمارها بود. در مقایسه دماهای پرایمینگ بذر برای سه رقم مورد آزمایش، نیز دمای 25 درجه  سلسیوس بهتر 
KH-( 2 0و30 درجه  سلسیوس بود. در رقم  طارم، با توجه  به  نتایج  این  تحقیق  تیمارهای -هیدروفسفات  از دمای

2PO4( 0/2 درصد، کلریدکلسیم )CaCl2( یك  درصد، کلریدپتاسیم )KCl(0/5 درصد و آب از نظر تأثیر بر درصد 

ظاهر شدن گیاهچه، عملکرد و اجزای عملکرد و عملکرد بیولوژیکی مناسب تر از بقیه تیمارها بودند. در رقم شیرودی 
همه تیمارهایی که برای پرایمنگ بذر برای کاشت در مزرعه استفاده شدند، پلی اتیلن گالیکول)PEG( 10 درصد، 
کلریدکلسیم )CaCl2( یك درصد، هیدروفسفات )KH2PO4( 0/2 درصد و کلرید پتاسیم )KCl( 1 درصد و آب 
نسبت به بذرهای شاهد )بدون پرایمینگ(، از نظر صفات مورد بررسی برتری نشان دادند. در رقم فجر همه تیمارهای 
مورد استفاده برای پیش تیمار نمودن بذرها و کاشت در مزرعه، کلریدکلسیم )CaCl2( 0/5 درصد، هیدروفسفات 
از  پرایمینگ(،  )بدون  بذرهای شاهد  به  و آب نسبت  )KCl( یك -درصد  پتاسیم  )KH2PO4( 0/2 درصد، کلرید 

نظرصفات مورد بررسی برتری نشان دادند.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

پرايمينگ بذر

كاشت بذر پرايم شده  برنج در مزرعه
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مزرعه برنج با كاشت مستقيم بذر

كاشت مستقيم بذر برنج در مزرعه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال 
عنوان: سموم مناسب ضدعفونی بذر گلرنگ به منظور تولید بذور با کیفیت و حفظ قابلیت انبارمانی

یافته منتج از پروژه شماره:  89011-08-08-7     مدت اجراي پروژه: یك سال و شش ماه
مجری مسئول: حسین صادقی                             رتبه علمي: استادیار پژوهش 

مجری: صمداله کرمی
   h.sadeghi@areeo.ac.ir  :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
با توجه به اینکه اطمینان از سالمت بذر تولید شده  در زمان تکثیر و ضد عفوني بذر در هنگام بوجاري از جمله 
وظایف دستگاههاي دولتي و نظارتي محسوب مي شود )ماده 4 قانون ثبت ارقام گیاهي و کنترل و گواهي بذر و نهال( 
در این رابطه گزارش های رسیده حاکي از عدم ضد عفونی بذرهای گلرنگ در کشور می-باشد. از این رو هدف از 
اجرای این پروژه بررسی تأثیر ضد عفوني بذر بر شاخصهاي قدرت بذر، قابلیت انبارمانی بذر و اثراتي که ممکن است 
بر نحوه سبز شدن و استقرار گیاهچه عملکرد و کنترل بیماري زنگ گلرنگ که از بیماریهای مهم بذرزاد گلرنگ بوده 

و نقش بسزایی در عدم سبز شدن دارد، می باشد.  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اهمیت ضدعفونی بذر در جوانه زنی و استقرار مناسب گیاهچه ها در مزرعه، ارائه نتایج حاصل از این 
پژوهش درقالب بروشور ترویجی، کارگاه آموزشی و یا دستورالعمل های ترویجی توسط کارشناسان بذر از طریق واحد 
کنترل بذر استان و مراکز تحقیقاتی – ترویجی به شرکت های تولید و فرآوری بذر و نهایتا کشاورزان تولید کننده 

بذر انتقال داد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
تأثیر  بیشترین  این زمینه  تبوکونازول در  قارچ کش  از  استفاده  ازاین پژوهش مشخص ساخت که  نتایج حاصل 
بذر کیفیت جوانه زنی  انبارداری  افزایش طول دوره  با  قارچ کش ها داشته است. همچنین  به شاهد و سایر  را نسبت 
بذر کاهش می یابد ولی استفاده از قارچ کش ها در ضدعفونی بذر می تواند این اثر منفی را کاهش دهد و زوال بذر را 
به تأخیر اندازد. نتایج در مورد تعداد گیاهچه های عادی مشخص ساخت که در تیمار بدون نگهداری بذر نسبت به 
نگهداری به مدت 180 روز میزان گیاهچه های عادی 14درصد بیشتر بوده است. همچنین تعداد گیاهچه های عادی 
در تیمار عدم آلودگی و ضدعفونی با قارچ کش تبوکونازول نسبت به تیمار آلودگی و ضدعفونی با قارچ کش کاربندازیم 
36درصد بیشتر بود. در مورد سرعت جوانه زنی هم مشخص شد که در تیمار عدم آلودگی و بدون ضدعفونی نسبت 
تبوکونازول  قارچ کش  از  استفاده  است.  بوده  بیشتر  38درصد  کاربندازیم  قارچ کش  با  ضدعفونی  و  آلوده  تیمار  به 
 بدون نگهداری بذرها نسبت به تیمار ضدعفونی با کاربوکسین تیرام با 180 روز نگهداری میزان درصد ظهور نهایی

 گیاهچه  ها را 62 درصد افزایش داده است.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

بذرهای تيمار شده و ضدعفونی شده گلرنگ
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال 
عنوان: مطالعه فراوانی جمعیت آفات بذور گندم و جو در انبارهای مناطق مرکزی ایران

یافته منتج از پروژه شماره:  89010                                           مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: سیدحمیدرضا فرقانی                                             رتبه علمي: محقق

 forghani51@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
طی چند سال اخیر مطالعات جدیدی از حیث شناسایی آفات احتمالی موجود در انبارهای مناطق مرکزی ایران 
صورت نگرفته است. دانستن اطالعات موجود از نظر نوع آفت و فراوانی ان قدم اولیه کنترل این عوامل خسارت زای 
بذری در انبارهای غالت است. نوع آفت و وجود آن بر روی ارقام مختلف می تواند از ترجیح میزبانی آفت نیز اطالعات 

پایه ای به ما برساند که می تواند نشان از خوشخوراکی یا حتی تحمل بذر به آفت محسوب گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
و  بذر  نگهداری  بذر در  نوع  بر روی هر  آنها  بذر و و جود  انبارهای  انواع آن در  و  آفات مختلف  دانستن وجود 
پیشگیری از خسارت احتمالی آفت در مناطق مختلف حائز اهمیت است. در این تحقیق نوع آفت مشخص شده است 
و منطقه ای که آفت وجود دارد بر اساس میزان جمعیت مشخص است و در نهایت فراوانی ان بر روی انواع بذور نیز 

معین گردیده که می تواند در عرصه و خصوصا در انبارهای نگهداری بذر مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
 granarius، Tribolium، Tenebrio، Trogoderma granarium، Tribolium castaneum، :برخی آفات نظیر
Sitophilus orayzae، Trogoderma variabile شناسایی گردیدند اگرچه جمعیت باالیی از این ها در بذور مشاهده 

نگردید، اما نشان قابلیت تحمل شرایط موجود برای انها و نوع میزبان آنها دارد.
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نام رقمنام آفتمنطقه

جو کویرSitophilus granariusسمنان
ضایعات گندم درانبارTrogoderma granariumسمنان
ضایعات گندم درانبارT. variabileسمنان
ضایعات گندم درانبارDermestidae/Tenebrionidaeسمنان
ضایعات گندم درانبارSitophilus granaries/S. oryzaeشاهرود
ضایعات گندم درانبارSitophilus oryzaeشاهرود

شاهرود
 Trogoderma variabile/T.

 granaries/Tribulium
castaneum/Tenebrionidae

ضایعات گندم درانبار

ضایعات گندم درانبار/Tenebrionidae/Tribulium sp.کرج
جو نصرت

گندم پیشتازTenebrionidaeورامین
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال 
عنوان: بهترین روش نگهداری بذر سویا در انبار

یافته منتج از پروژه شماره:  8812-08-08-2                 مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: حسین صادقی                                       رتبه علمي: استادیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بذر سویا به دلیل دارا بودن حدود 20- 16 درصد روغن در مقایسه با بذر سایر گیاهان زراعی از دوام کمتری 
برخوردار بوده و قوه نامیه و ویگور آن در شرایط نامساعد به سرعت کاهش می یابد. شرایط استان مازندران در اثر دما 
و رطوبت نسبی باالی محیط مستعد زوال بذرهای سویا می باشد و هر ساله مقادیر قابل توجهی از بذور تولیدی در 
داخل کشور به همین دلیل از بین می رود. بنابراین شرایط انبارداری، طول دوره نگهداری و نوع کیسه های محتوی بذر 
تأثیر قابل مالحظه ای بر کیفیت بذر سویا خواهد داشت ازاین رو، تعیین مناسب ترین ترکیب این سه عامل می تواند 

نقش بسزایی در افزایش کیفیت بذرهای تولید شده در این استان داشته باشد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اهمیت حفظ کیفیت بذر در طول دوره نگهداری، ارائه نتایج حاصل از این پژوهش درقالب بروشور 
ترویجی، کارگاه آموزشی و یا دستورالعمل های ترویجی توسط کارشناسان بذر از طریق واحد کنترل بذر استان و 

مراکز تحقیقاتی – ترویجی به شرکت های تولید و فرآوری بذر و نهایتا کشاورزان تولید کننده بذر انتقال داد. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج حاصله نشان داد که استفاده از پاکت های کاغذی سه الیه نسبت به سایر پوشش ها برای نگهداری بذر 
مناسب تر می باشد به نحوی که بیشترین درصد جوانه زنی بذر در کیسه های کاغذی سه الیه به دست آمد و کمترین 
آن در کیسه های پروپیلني و پارچه ای مشاهده شد. در انبار کنترل شده )دمای 16 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 
65 درصد( نسبت به انبار معمولی که دما و رطوبت آن تابع شرایط آب و هوایی بود، شاخص-های کیفی بذر مانند 

جوانه زنی و بنیه بذر بهتر و بیشتر بود.
انبارداری از دو ماه به شش ماه میزان جوانه زنی از 84/87 درصد به  نتایج نشان داد که با افزایش طول دوره 
79/25 درصد کاهش یافت. نتایج مزرعه ای نیز نشان دادکه بیشترین درصد ظهور نهایی گیاهچه ها در هر دو سال 
در انبار کنترل شده در پاکت کاغذی سه الیه )81/98( بود و کمترین میزان آن در هر دو سال در انبار معمولی در 
کیسه پروپیلنی )62/31 درصد( بود. به  طور کلی مشخص شد که مناسبترین لفاف برای نگهداری بذر سویا، پاکت های 

کاغذی سه الیه در انبار کنترل شده برای نگهداری بذرهای سویا مناسب می باشد.



686

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

نمونه های انباری و جوانه زنی آنها در مزرعه
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال 
عنوان: مناسبترین اندازه بذر کلزا در فرآوری به منظور تولید بذور با کیفیت 

یافته منتج از پروژه شماره:  88007-08-08               مدت اجراي پروژه: سه سال
مجری مسئول: حسین صادقی                                     رتبه علمي: استادیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
در کشور ما هر ساله مقدار قابل توجهی محصول بذر کلزا از ارقام مختلف تولید می شود که نهایتاً پس از عملیات 
فرآوری بخشی ار توده بذری گواهی شده کیسه گیری شده و به عنوان بذر به زارعین داده می شود و بخشی )حدود 
25-20 درصد( از توده بذری هم بدلیل خارج از اندازه بودن)بزرگ و کوچك بودن( از پروسه بذری خارج شده و به 
کارخانجات روغن کشی فرستاده می شود. حال با توجه به هزینه های باالی تولید بذر )بخصوص بذرهای ارقام هیبرید( 
اگر تدبیری اتخاذ شود که با حفظ کیفیت بذر مقدار ضایعات کاسته شود، مقدار بیشتری بذر کیسه گیری شده و 
در اختیار زارعین قرار می گیرد. با توجه به این که بذر کلزا از جمله بذرهای ریز بوده و جداکردن بذر علف های هرز 
از آن، بخصوص بذر علف هایی که هم اندازه بذرهای کلزا می باشند، بسیار سخت است. بنابراین استفاده از غربالهاي 
با سایز مناسب و دستگاههای جداکننده ثقلی در کارخانجات بوجاري مي تواند در جداسازی بذر علفهای هرز که به 
لحاظ اندازه مشابه بذرهای کلزا می باشند مؤثر بوده و در رسیدن به بذرهای خالص عاري از بذرهای علفهاي هرز و 

با کیفیت عالي نقش مهمی داشته باشد. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
این  از  نتایج حاصل  ارائه  اندازه بذر در جوانه زنی و استقرار مناسب گیاهچه ها در مزرعه،  با توجه به اهمیت 
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 بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج تحقیق نشان داد استفاده از غربال 1/6 میلی متری همراه با دستگاه بوجاری ثقلی برای بوجاری این دو 
رقم توصیه می شود هرچند با استفاده از غربال های 1/8 و 2 میلی متری درصد جوانه زنی و ظهور گیاهچه ها بیشتر 
می باشد، ولی درصد افت بذری باالتر می باشد در مورد غربال 1/4 میلی متری هرچند درصد افت بذری پائین می باشد 
ولی درصد خلوص فیزیکی کاهش یافته و تعداد بذر علف هاي  هرز نیز افزایش یافته که سبب شده توده بذری شرایط 
استاندارد گواهی بذر را نداشته باشد. پس بهترین غربال همان 1/6 میلی متری می-باشد که هم از لحاظ خلوص 
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فیزیکی و هم از نظر درصد جوانه زنی استاندارد می باشد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

يكنواختی گياهچه ها در اثر غربالگری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال 
عنوان: کلید شناسایی مولکولی ارقام جو

یافته منتج از پروژه شماره: 90007-08-08-2            مدت اجراي پروژه: یك سال 
مجری مسئول: سید حسین جمالی 

jamaly.h@gmail.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
محیطی،  شرایط  از  آنها  پذیری  تاثیر  و همچنین  مورفولوژیکی  تظاهر صفات  کم حاالت  تنوع  و  بودن  محدود 
دشواری هایی را در انجام آزمون های تمایز، یکنواختی و پایداری )DUS( ارقام رو به افزایش با پایه ژنتیکی محدود 
ایجاد می نماید. از این رو استفاده از نشانگرهای مولکولی در آزمون DUS با توجه به مزیت های عمده آنها )نظیر 
چندشکلی باال، غیر وابسته بودن به شرایط محیطی و قابل ارزیابی بودن صرفنظر از مرحله رشد گیاه( مورد توجه 
کارگروه روش هاي بیوشیمیایي و مولکولي )BMT( اتحادیه بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی  )UPOV(قرار 

گرفته تا در قالب مدل های معرفی شده بکار گرفته شوند. 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
استفاده از چهار نشانگر ریزماهواره ).Bmac0316, HVM36, GBM1464, HVLEU (SSR   که دارای باالترین 

قدرت تمایز در بین 21 نشانگر مورد استفاده بودند می تواند تمامی 34 رقم جو را از یکدیگر تفکیك نماید. 

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
بکارگیری نشانگرهای مولکولی در مدیریت کلکسیون مرجع و آزمونهای DUS ارقام جو می تواند صرفه جویی 
قابل توجهی در هزینه و زمان نسبت به ارزیابی صفات مورفولوژیکی در مزرعه به مدت دو سال با توجه به محدود 

بودن منابع بویژه آب خواهد داشت. 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال 
عنوان: برآورد خسارت مکانیکی وارده به بذر سویا در زمان فرآوری به منظور ارتقاء دستگاه های بوجاری

یافته منتج از پروژه شماره:  89012-08-08-2       مدت اجراي پروژه: یك سال و ماه
مجری مسئول: حسین صادقی                              رتبه علمي: استادیار پژوهش 

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

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
به طور کلی بذر سویا نسبت به خسارت مکانیکی حساس می باشد و بسته به میزان خسارت وارده به بذر ترک هایی 
بر روی پوسته بذر ایجاد می شود که با افزایش خسارت، میزان این ترک ها افزایش یافته و در نهایت موجب شکستن 
و در اصطالح لپه شدن بذرها می شود. در این حالت عالوه بر کاهش درصد خلوص فیزیکی توده بذر، میزان قوه نامیه 
و بنیه بذر نیز کاهش می یابد. با توجه به حساسیت بذرهای سویا به خسارت مکانیکی به نظر می رسد مراقبت های 
زیادی در طول عملیات فرآوری الزم است تا کاهشی در قوه نامیه و بنیه بذر سویا ایجاد نشود. بنابراین اگر نقایص 
دستگاه های بوجاري و مرحله ای که در آن بیشترین خسارت به بذر وارد می شود، مشخص شود با رفع نقایص و 
اعمال دقت بیشتر در طی فرآوری بذر میزان کاهش قوه نامیه و خلوص بذر )در اثر شکستگی بذر( به حداقل رسیده 

و موفقیت بزرگی در تولید بذرهای با کیفیت حاصل خواهد شد.
  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
با توجه به اهمیت سالم بودن بذور بعد از بوجاری و به حداقل رساندن خسارت مکانیکی وارده به بذر در زمان 
فرآوری، ارائه نتایج حاصل از این پژوهش در قالب 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 بکارگیری یافته در عرصه: 
نتایج نشان داد بین ارقام سویا تفاوت بارزی در مقاومت مکانیکی وجود دارد و رقم 033 باالترین مقاومت را دارا 
می باشد. در بین مراحل مختلف بوجاری نیز مرحله باالبر به شدت سبب کاهش کیفیت بذر گردیده است. احتماالً 
در این مرحله چون بذرها تا ارتفاع حدود 4/5 متری از سطح زمین باال برده شده و از آنجا تحت نیروی ثقلی وارد 
دستگاه بوجاری می شوند در طی این پروسه در اثر ضرباتی که به وسیله دستگاه باالبر به بذر وارد آمده پوسته بذر 
ضعیف شده و سپس زمانی که بذر تحت نیروی ثقلی در ارتفاع 4 متری از سطح زمین وارد دستگاه بوجاری می شود 
مجدداً در اثر فشار و ضرباتی که به بذر وارد می شود پوسته بذر از هم جدا شده و سبب شکستگی بذرها و ایجاد 
ترک های درونی بذر می گردد. با توجه به این مطلب ضروری است تا درخصوص ایجاد تغییرات در سیستم باالبر 
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و همچنین تغییر در جنس مواد بکار رفته در دستگاه تحقیقاتی صورت گیرد تا بهترین وضعیت از این لحاظ برای 
بذرهای سویا انتخاب گردد.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته:

دستگاه بوجاری
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال 
عنوان: شناسایی20 رقم نخود با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

یافته منتج از پروژه شماره: 88010-08-08-2                 مدت اجراي پروژه: 2 سال و 11 ماه
مجری مسئول: عاطفه خندان مسئول                                 رتبه علمي: محقق

Khandan_00@yahoo.com :آدرس الکترونیکي مجري مسئول
         

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
شناسایی و تعیین تمایز، یکنواختی و پایداری ارقام جدید گیاهی و تهیه شناسنامه برای آنها مقدمه حفاظت از 
ارقام گیاهی و حمایت از حقوق بهنژادگران می باشد. همچنین بر طبق قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی 
ارقام  ایران، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موظف به شناسایی و ثبت  بذر و نهال جمهوری اسالمی 
جدید گیاهی کشور می باشد. بنابراین برای دستیابی به این هدف از نشانگرهای مولکولی به عنوان مکمل صفات 

مورفولوژیکی در شناسایی )انگشت نگاری( ارقام استفاده می شود.
  

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
روش سقایی معروف و همکاران)1994(

مارکرهای  H1A19, H3F09, H1A06, H3G11, H3C11 در بین ارقام نخود رایج ایران و همچنین ارقام موتانت 
پلی مورفیسم خوبی نشان دادند.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
در مواردی که تمایز دو رقم از نظر مورفولوژیکی امکان پذیر نباشد از روش های مولکولی نیز به عنوان آزمون 

تکمیلی می توان استفاده کرد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته:
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال 
عنوان: بررسی وضعیت آلودگی  محموله های جو  بذری کشور  به قارچ های بذرزاد

یافته منتج از پروژه شماره: 87007-08-08-2                مدت اجراي پروژه: 4 سال
مجری مسئول: لیال زارع                                             رتبه علمي: محقق

Zare_l@yahoo.com:آدرس الکترونیکي مجري مسئول
         

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
محصول جو با سطح زیر کشت )متوسط 10 ساله( 1577430  هکتار و تولید 26642244 تن)متوسط 10 ساله( 
در کشور عالوه بر دارا بودن ارزش غذایی در صنایع غذایی بعنوان یکی از منابع مهم خوراک دام نیز محسوب می 
گردد. یطور معمول حدود 20 سایت تولید بذر جو در کشور  16336/3 هکتار )ارقام سال 1386( را به خود اختصاص 
داده است. استانهای خراسان رضوی، اصفهان، گلستان، اردبیل، قم و تهران با 3459، 1871، 1705، 1566، 1246 
و 1050 هکتار به ترتیب استان های پیشرو در تولید بذر در طبقات مختلف مادری و گواهی می باشند. بذر یکی 
از عوامل مهم تولید محصوالت کشاورزی هستند و کیفیت آن از دیدگاه تغذیه، کشاورزی، اقتصاد کشور  و زندگی 
بسیار حائز اهمیت است. بذر دنیایی کوچك و محل بسیار مناسبی برای میکروارگانیسم است که توانایی نگهداری و 
محل رشد انواع مختلف قارچ ها، باکتری ها، ویروس ها و نماتدها را داراست و قادرند باعث ایجاد بیماری در گیاهان 
گردند. یماری ها از جمله عوامل کاهش دهنده تولید محصول در شرایط آب و هوایی مطلوب می باشند. بیماری های 
بذرزاد متعددی زراعت جو را تهدید می کند که عامل بیشترین تعداد بیماری های گیاهی قارچ ها هستند که بیش 
از باکتری ها و ویروس ها روی بذر دیده می شوند. یکی از بازرسی های مهم که برای کنترل کیفیت بذر معمول 
است آزمایشاتی است که برای شناسایی بیماریهای بذرزاد به عمل می آید. از بیماری ها ی قارچی بذرزاد می توان  
سیاهك پنهان و آشکار، لکه نواری، فوزاریوم و... را نام برد.  هم نشینی قارچ ها با بذور بصورت ساپروفیت و پاتوژنیك 
دیده می شود. قارچ های ساپروفیت به میزبان مشخصی وابسته نبوده و ممکن است روی بذور انواع مختلف گیاهان 
دیده شود ولی قارچهای پاتوژنیك معموال محدود به میزبانهای مشخص هستند. البته هر دو گروه ممکن است روی 
سطح خارجی بذور، درون شکاف ها، یا داخل پوسته بذر و جنین یافت شوند و سبب عدم جوانه زنی، انتشار بیماری، 
کاهش عملکرد و به خطر انداختن تولید محصول و تجارت بین المللی بذر گردند. مطالعه وقوع بیماری های با عامل 
قارچ در مزارع جو ایران بیانگر بیماریهای شایع  منجمله سیاهك آشکار و لکه نواری در سالهای اخیر در اکثر مزارع 
تحت کشت جو می باشد که باعث کاهش محسوس عملکرد تولید می گردد.  مطالعه بر روی بیماری های بذرزاد 
جو در ایران محدود به چند مطالعه مزرعه ای در خصوص براکنش و میزان آلودگی مزارع به بیماری بوده است  و در 
مورد بذر مطالعات کمی صورت پذیرفته است. با توجه به گستردگی براکنش و شدت آلودگی مزارع به این بیماری 
که در برخی از گزارشات تا 31 درصد آلودگی مزارع جو توسط این بیماری ها نیز اشاره گردیده است:  و همچنین در 
طی سال زراعی 82-83 بخاطر آلودگي زیاد بذور جو به سیاهك آشکار در یکي از ارقام برداشتي در استانهاي تهران 
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و قم  بر اساس استانداردهاي مزرعه اي این دو مزرعه از پروسه تولید بذر خارج شدند )نادرپور 1383(. با توجه به 
اینکه نمونه های ارسالی به آزمایشگاه سالمت بذر و نهال  بیانگر آلودگی های تعدادی از نمونه ها به بیماری های 
قارچی بذرزاد می باشد تحقیقات الزم و کافی در مورد کیفیت بذور در طبقات مختلف وجود ندارد لذا یکی از اولویتها 
و استراتژیهای تحقیقات جو در کشور، شناسایی و توجه بیشتر به بیماریهای شایع به خصوص بیماری های بذر و ارائه 
تبیین راهکارهای آتی مقابله با بیماری ها می باشد  به نظر می رسد انجام تحقیقات در زمینه میزان آلودگی بذور 

طبقه مادری و گواهی ضروری باشد.  
 

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
به منظور بررسی وضعیت آلودگی محموله های بذر جو نسبت به بیماری های قارچی بذرزاد از نمونه های بذر جو 
طبقات بذری گواهی و مادری از استان های تحت کشت در سراسر کشور مطابق دستورالعمل ISTA نمونه برداری و 
به آزمایشگاه سالمت بذر و نهال منتقل گردید. در این مطالعه بذرها مورد آزمون های بذرخشك، آزمون شستشو، بالتر 
انجماد، آزمون گیاهچه و  آزمون جنین قرار گرفتند. نوع، میانگین درصد و فراوانی آلودگی ها در آزمون ها تعیین شد.

 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
نوع، میانگین درصد و فراوانی آلودگی ها در آزمون ها نشان می دهدکه آلودگی بذرهای طبقه مادری نسبت به 
طبقه گواهی از نظر بیماری های مهم بذرزاد جو در کشور کمتر می باشد. میانگین بیماری سیاهك آشکار در طبقه 
مادری و گواهی به ترتیب 0/59 و 0/63 درصد می باشد که در استان های مختلف میزان بیماری متغیر می باشد به 
طوری که بیشترین میزان بیماری در ورامین، قم، تهران، اصفهان و مرکزی و کمترین آن در یزد، زنجان، خوزستان 
و چهارمحال بختیاری رویت گردید. در بسیاری از مناطق میزان بیماری سیاهك آشکار بسیار فراتر از حداقل قابل 
قبول استاندارد ملی مصوب می باشد. از نظر بیماری فوزاریوم های همراه بذر33/80 و 25/99 درصداز بذور گواهی 
و مادری آلوده بودند و بطور اختصاصی بیماری بالیت سنبله میانگین بیماری کمتر از 3 درصد را نشان داد و آلوده 
ترین استان ها، مناطقی با شرایط آب و هوایی مساعد برای ایجاد و ظهور بیماری مانند مازندران، گلستان و  اردبیل 
بوده است. در بسیاری از مناطق از جمله قم، سمنان، همدان، زنجان، مرکزی و خوزستان بذرها عاری از بالیت سنبله 
بوده  و یا درصد کمتری از بیماری را بروز دادند. درصد قابل توجهی از بذرها به خال سیاه آلوده شده بودند. این 
بیماری نیز یکی از بیماری های تاثیرگذار بر روی کیفیت بذر می باشد بطوری که  18/44درصد از بذرهای جو طبقه 
گواهی و 13/95درصد از طبقه مادری به این عامل بیماری آلوده بودند. بطور متوسط 1/66 و 2/03 درصد از بذرهای 
طبقه مادری و گواهی آلوده به بیماری لکه نواری بودند و بیشترین درصد  بیماری در استان های تهران و قم دیده 
شد. الزم به ذکر  است که بیماری اسکالد جو در نمونه ها دیده نشد و میزان اسپورهای سیاهك سخت جو نیز بسیار 

اندک و عدد غیرقابل توجهی بود.
نتایج حاصله عالوه بر به نمایش گذاردن میزان تفاوت آلودگی در مناطق، دیدگاه درستی از وضعیت حاکم بر 
بذرها کشور ارائه نماید که از آن می توان در خصوص تدوین استانداردهای تولید بذر تصمیمات مناسب تری گرفت. 

همچنین پیشنهاد می گردد که آستانه زیان اقتصادی برای هر کدام از عوامل فوق تعیین گردد
نظر   از  مختلف  مناطق  شناسایی  خصوص  در  تحقیقاتی  اطالعات  آخرین  از  ای  مجموعه  شده  ارائه   مطالب 
سیاهك های گندم بوده و امید می رود که مورد بهره برداری دانش پژوهان و دست اندرکاران دانش و فن آوری بذر 

قرار گیرد.
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عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

ريسه های سياهك آشكار در جنين جو                            

 فوزاريوم همراه با بذر 

آزمون اسمزی و گياهچه جهت رديابی بيماری لكه قوه ای نواری جو
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال 
عنوان: افزایش کیفیت بذر هیبرید ذرت با تغییر روش برداشت و افزایش درآمد تولیدکننده بذر

یافته منتج از پروژه شماره:  89024-08-08-7              مدت اجراي پروژه: 2سال
مجری مسئول: صمد مبّصر                                          رتبه علمي: مربی پژوهش

مجري: حیدر نیامنش
s.mobasser@areo.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
یکی از مهمترین و کلیدی ترین مراحل در چرخه تولید بذر، عملیات پس از برداشت است. هدف این عملیات 
تهیه بذرهائی با حداکثر کیفیت فیزیولوژیکی )قوه نامیه(، باالترین خلوص فیزیکی، حداقل اختالط به ناخالصی های 
ژنتیکی است که به خوبی خشك و سایزبندی شده، با سموم ضدعفونی مناسب و الزم تیمار شده و در بسته های کیفی 
و شکیل بسته بندی شده است. چنین بذرهائی قادر هستند ضمن نمایش حداکثر پتانسیل تولیدی رقم مورد نظر، 
اعتماد زارعین را جلب نموده و تضمین کننده تولید مطمئن کشاورز باشند. بذر هیبرید ذرت که از پشتوانه دانش 
باالئی برخوردار بوده و دارای ارزش افزوده زیادی است، متاسفانه در کشور به صورت مستقیم با کمباین برداشت شده 
و این روش برداشت ضمن داشتن ضایعات باال، آسیب های جبران ناپذیری را به کیفیت بذرهای تولیدی وارد می 

کند. هدف این پژوهش تغییر و جایگزینی روش برداشت مزارع بذری ذرت هیبرید است.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
بر اساس نتایج به دست آمده برداشت ذرت با پیکرهاسگر خودکششی سودآورترین تکنیك برداشت بوده و پس 
از آن برداشت با پیکرهاسگر پشت تراکتوری و برداشت با دست در رتبه های بعدی قرار دارند. ولی از آنجائی که در 
منطقة مورد مطالعه )مغان( نیروی کار ماهر و ارزان  به وفور در دسترس می باشد و کشاورزان ذرت کار به لحاظ ضعف 
مالی توانائی سرمایه گذاری اولیه به منظور خرید و تهیة پیکرهاسگر خودکششی یا پشت تراکتوری را ندارند، از این 
رو تکنیك برداشت بذر هیبرید ذرت با دست، اقتصادی ترین و سودآورترین تکنیك برداشت می باشد. در خصوص 
بررسیهای فنی انجام شده که برداشت دستی و روش هواخشك با روش رایج )برداشت مستقیم با کمباین و خشك 
کردن در خشك کنهای دانه( مقایسه شده بود، کیفیت فیزیکی، فیزیولوژیکی، میزان بذرهای زیر غربال 6 میلی متر 
و خاصیت انبارمانی بذرهای برداشت شده توسط کارگر و هواخشك به طور معنی داری از سایر بذرها بیشتر بود. لذا 
جایگزینی روش برداشت بالل بذری به جای برداشت مستقیم بذر با کمباین و خشك کردن بذر بر روی بالل به جای 

خشك کردن مستقیم بذر در خشك کن های دانه توصیه شد.
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 نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
بکارگیری نتایج حاصل از این پروژه تحقیقاتی منجر به افزایش کیفیت و انبارمانی بذرهای هیبرید تولید داخل 
گردیده است و ضمن کاهش ضایعات حاصل از بوجاری به میزان حداقل ده درصد، باعث ایجاد اشتغال بیشتر در 

مزارع تولید بذر ناشی از برداشت بالل )15 تا 20 نفر اشتغال روزانه بازای هر هکتار مزرعه ذرت بذری( بوده است.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 
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نام موسسه/پژوهشکده /مرکز ملي: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال 
عنوان: مدیریت و کنترل بیماریهای مهم بذر زاد گندم در مزارع با منشا بذر گواهی شده و خودمصرفی

یافته منتج از پروژه شماره: 89014-08-08-0        مدت اجراي پروژه: یکسال و شش ماه
مجری مسئول:  صمد مبّصر                                  رتبه علمي: مربی پژوهش

مجریان: حمیدرضا توکلی کاخکی، مهرداد جناب، ملك عابدی، مصطفی زاهد و مهرناز مهرآور  
s.mobasser@areo.ir :آدرس الکترونیکي مجري مسئول

تعریف مسئله و اهمیت موضوع:
بیشترین حجم بذر کشت شده گندم در کشور مربوط به بذرهای غیررسمی )خودمصرفی( می باشد. در خصوص 
بذر  به  مربوط  بذرهای کشت شده  از شصت درصد  بیش  بگیریم،  را درنظر  و دیم  آبی  بذرهای  اگر مجموع  گندم 
غیررسمی)غیرگواهی شده( است. از آنجائی که یکی از عوامل کاهش دهنده تولید در مزارع گندم، شیوع بیماریهایی 
است که با بذر منتقل می شوند و تامین کل بذر مورد نیاز برای کشت مزارع گندم کشور غیراقتصادی و غیرعملیاتی 
بوده و جزو سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی نمی باشد، لذا آگاهی از وضعیت آلودگی این مزارع به بیماریهای مهم 
بذرزاد گندم در مناطق مختلف کشور، می تواند روشهای مناسب بهبود این بذرها را مانند انتخاب قسمتهای کمتر 
آلوده مزرعه به این بیماریها جهت بذرگیری، حذف بوته های آلوده در این مناطق و ضدعفونی بذر قبل از کشت باعث 

ارتقای تولید گردد.

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: 
)خودمصرفی(  غیررسمی  بذرهای  کشور  در  گندم  شده  کشت  بذرهای  درصد  شصت  حدود  اینکه  به  توجه  با 
می باشد، آموزش کشاورزان برای تهیه بذرهائی در مزرعه خود که کمترین میزان آلودگی به بیماریهای بذرزاد مهم را 
داشته باشند، اهمیت بسزائی در پایداری تولید گندم کشور دارد. انتخاب قسمتی از مزرعه که رشد مناسبی داشته و 
شیوع بیماریها بویژه بیماریهای بذرزاد در آن کم است، حذف بوته های به ظاهر آلوده در منطقه انتخابی، غربال کردن 
بذر برداشت شده از این منطقه و ضدعفونی بذر قبل از کاشت مهمترین عملیاتی هستند که کشاورز را قادر میسازد 

بذرهائی را در مزرعه خود بکارد که دارای کیفیتی نزدیك به بذر گواهی شده باشد.

نتایج و مزایاي حاصل از بکارگیری یافته در عرصه: 
با بکارگیری نتایج حاصله از این پژوهش می توان ضمن کاهش اتکا به بذر گواهی شده و با هزینه کمتر، مزارعی از 
گندم را احداث نمود که از نظر کمیت و کیفیت تولید نقصان تولید معنی داری نسبت به مزارع احداث شده با بذر 
گواهی شده ندارند. با توجه به سیاست تامین 60 درصدی بذر مزارع گندم آبی با بذر گواهی شده و چهل درصدی 
مزارع دیم، راهکاری است که کشاورز می تواند در دوره تنفس استفاده از بذر گواهی شده، محصول مطمئنی از نظر 
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کمی و کیفی تولید نماید.

عکس/عکس هاي شاخص از یافته: 

مزرعه گندم آلوده به بيماری سياهك آشكار
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