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 مقدمه
 انسالا   سالممتی  در که فعالی زیست ترکیبات داشتن و باال غذایی ارزش دلیل به مرکبات

 تالن  میلیالو   5 حالدود  تولیالد  بالا  ایرا . برخوردارند زیادی اهمیت از کنند می ایفا مهمی نقش
  .شود می محسوب جها  در کننده تولید مهم کشورهای از یکی مرکبات

 تولیالدات  بالین  در اول مقالا   کاله  است ایرا  راهبردی باغی محصوالت از یکی مرکبات،
 باغبالالانی در. اسالالت داده اختصالالا  خالالود بالاله جهالالا  در را تولیالالد هفالالتم مقالالا  و کشالالور بالالاغی
  اسالتا   کاله  طالوری  باله  دارد مرکبالات  صالنعت  بالا  تنگالاتنگی  ارتبالا   کشالور  شالمالی  های استا 

. باشد می دارا ها، استا  سایر بین در را مرکبات تولید و کشت زیر سطح اول مقا  مازندرا ،
 زیالر  سالطح  لحالا   از و اسالت  جها  مرکبات تولید از درصدی 7/3 سهم دارای ایرا  کشور

 دنیالا  مرکبالات  کشالت  زیالر  سالطح  از درصالدی  3/3 سالهم  دارای هکتالار،  هزار 303 با کشت،
  .باشد می 

 بالا،،  احالدا   زمالا   در. هستند دخیل مرکبات محصول کیفیت و میزا  در مهمی عوامل
 نحوه خاک، بستر و هوایی و آب لحا  از مناسب محل انتخاب استاندارد، و سالم نهال تهیه

 اهمیالت  آبیالاری  سیسالتم  ایجالاد  و کاشالت  جغرافیالایی  جهالت  و فاصالله  رعایالت  نهال، کاشت
 اکثالر  و گیالرد  مالی  صالورت  میالوه  داشالت  زمالا   در باغبالانی  عملیالات  بیشالترین . رنددا بسزایی

 هالا،  بیمالاری  و آفالات  هجو  ،(زیستی غیر های تنش) محیطی نامساعد شرایط مانند مخاطرات
 مناسالب  عملیالات  بالا  بایالد  که کنند می بروز دوره این در ها درخت آبیاری و  تغذیه مشکمت

 .ادد کاهش امکا  حد تا را آنها میزا 
 و اصالولی  تغذیاله  مرکبالات،  درختالا   نمالو  و رشالد  بالر  مؤثر فاکتورهای مهمترین از یکی
 مختلال   کودهالای  کاربرد درخت، سممت حفظ و باال تولید به دستیابی برای. است متعادل

 مناسالب،  محصالول  تولید و میوه درختا  پرورش در. باشد می الز  امری مرکبات های با، در
 براین عموه. است برخوردار ای ویژه اهمیت از غذایی اصرعن مدیریت و حاصلخیزی حفظ
 بایالد  کالوددهی . دارد زیادی اهمیت میوه درختا  تغذیه مدیریت در کوددهی زما  و روش

 قالرار  گیاه اختیار در نیاز مورد زما  در و مناسب شکل به غذایی عناصر که باشد ای گونه به
 و داده کالاهش  را کالود  مصالر   کالارایی  دتوانال  می کودها از نادرست استفاده و شوند داده

  .باشد داشته خاک تولید قابلیت بر منفی اثرات



 ........فروت، انار، انجير، زيتون و ساير  برنامه پژوهشي فناوري و مديريت توليد مركبات، كيوي/  4

 

 کمیالت  و کیفیالت  بالا  های میوه تولید در مؤثر عملیات ترین مهم از دیگر یکی هم آبیاری
 و رقالم  خالاک،  نالو   هالوا،  و آب باله  درختا  آبیاری نیاز و باشد می مرکبات های با، در باال
 داشالته  تعالر   سال طول تما  در بود  سبز  همیشه دلیل به مرکبات  درختا. دارد بستگی پایه
 .دهند می نشا  پاسخ آب کاربرد به رویشی رشد مرحله در ویژه به و دارند نیاز رطوبت به و

 حشالرات،  شالامل  آفالات . هسالتند  مرکبات در زا خسارت مهم عوامل از ها بیماری و آفات
 و ویالالرو  هالالا، پروکالالاریوت هالالا، قالالار  املشالال بیمارگرهالالا و هالالا کنالاله و تنالالا  نالالر  جونالالدگا ،

 گیالاه  مختلال   هالای  انالدا   در خسالارت  ایجالاد  بالا  عوامل این. هستند نماتدها و ها ویرو  شبه
 شناسالایی . شالوند  می درخت مرگ باعث مواردی در و محصول کیفی و کمی کاهش باعث
 در وثریمال  گا  آنها عمل نحوه و شناسی زیست پراکنش، مطالعه و زا بیماری عوامل و آفات
 .باشد می آنها با مبارزه مدیریت برای مناسب روش ارایه

 های میوه و مرکبات باغی تولیدات کیفی و کمی ارتقای راستای در بنابراین

 هایی پژوهش باید جهانی، استانداردهای به بیشتر چه هر شد  نزدیک برای و گرمسیری نیمه

. باشد موجود نیازهای رفع مسیر در و علمی اصول بر مبتنی که رساند انجا  به و تعری  را

 و موردنظر محصوالت نمو و رشد نحوه از دقیق شناختی درگرو مهم این است بدیهی

 و فناوری گروه. آنهاست باردهی و رشد در بیرونی و درونی مختل  عوامل تأثیر چگونگی

 کاهش راستای در نیز گرمسیری نیمه های میوه و مرکبات پژوهشکده تولید مدیریت

 مرحله مشکمت برنامه این در. است پرداخته جامع ی ا برنامه تدوین به محصول خسارت

 بخش زیر تعدادی شامل محور هر و شده تقسیم( بخش) محور پنج به مرکبات داشت

 کنترل مدیریت -2 باغداری، عملیات -1 شامل بخش پنج این. است آ  با مرتبط اصلی

. است تغذیه مدیریت -5 و اقلیمی های تنش -4 ، آب وری بهره -3 ها، بیماری و آفات

شده، سپس دستاوردهای قابل  پرداخته آ  مسئله بیا  به ابتدا ها بخش این از یک هر برای

 سپس و شده ذکر اجرا دست در و شده اجرا های پروژه عناوین ادامه در انتظار و

 مشخص( 1404 تا 1401 و 1400 تا 1331) ساله 4 زمانی دوره دو طی پژوهشی های اولویت

 .است شده
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 محور: عمليات باغداري

 

 
 

 

 
 

 :بيان مساله

  عوامل بسیاری شامل ژنوتیپ، اقلیم )دما، نور، دوره نوری، خاک، آب( و محالیط زنالده  

دهالی مرکبالات    هالا( در فنولالوژی گالل    زیسالت  زا و هم پیرامو  درخت )آفات، عوامل بیماری

ای در  های گسترده ین عوامل منجر به بروز واکنشمؤثرند. وجود روابط متقابل پیچیده بین ا

هالای رشالدی    زما  تشکیل جَسالت   های انجا  شده در زمینه شود. بررسی درختا  مرکبات می

ای داشالته و بالین دوره    های مرکبات اغلالب رشالدی دوره   دهد که شاخه این درختا  نشا  می

وجود دارد. از آنجایی که ها حالت تناوبی  استراحت و زما  آغاز رشد رویشی یا زایشی آ 

ها بستگی زیادی به شرایط اقلیمی، تاریخ بالاردهی   زما  ظهور تراکم هر یک از انوا  جست

توانالد از اهمیالت    و مشخصات فیزیولوژی رقم دارد، شناخت فنولالوژی بالاردهی درخالت مالی    

 خاصی در افزایش کمیت و کیفیت محصول مرکبات کشور برخوردار باشد. 
 

 انتظار:دستاوردهاي قابل 

گانه  های سه تعیین زما  رخداد هر یک از مراحل رشد رویشی )تولید جست  -1

ها( در ارقا  مختل   شکفتگی و رشد میوه انگیزی، گل رشدی( و زایشی )گل

 مرکبات 

ایجاد امکا  هماهنگی زما  اجرای عملیات باغداری با وقایع نموی درخت  -2

 منظور دستیابی به نتایج بهتر به

های زمانی ممکن برای انجا   ا  آب مصرفی و تعیین بهترین دورهافزایش راندم -3

 آبیاری  برنامه کم
 

 زير محور: 

 تعيين فنولوژي ارقام مختلف مرکبات 

 خيز کشور هاي مرکبات در استان
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 هاي اجرا شده: پروژه
های انشو میاگاوا و سوجی یاما در مناطق  بررسی مراحل فنولوژی پرتقال تامسو  ناول و نارنگی -  1

 کوهپایه در نوار ساحلی شهر ساری 

 

 هاي در دست اجرا: پروژه
 ندارد

 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

خیز  های مرکبات بررسی فنولوژی ارقا  تجاری مرکبات در شرایط اقلیمی استا  -1

 (1400گ  کشور ) 
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 بيان مساله:

هالای   چنالین فاصالله بالین درختالا  در هالر ردیال  از بالا،        هالم ها و  اگرچه فاصله بین ردی 

و باردهی ارقا  مختلال  مرکبالات داشالته     تواند اثرات قابل توجهی بر نحوه رشد مرکبات می

ای بالوده و بالر    باشد، اما در حال حاضر انتخاب این فاصالله در بعیالی از مالوارد کالاممی ساللیقه     

اسا  اصول فنی باغداری و درنظر گرفتن مشخصات رشد و نموی رقم کشت شده نیسالت.  

ادی وری واحد سطح زمین، مشکمت زیال  این موضو  سبب شده است تا ضمن کاهش بهره

های مجاور بر یکدیگر، باال رفتن مشکمت ناشالی   اندازی درختا  ردی  از جمله ایجاد سایه

های قارچی پیش آمده  از عد  تهویه مناسب، ریزش شدید گل و میوه، افزایش و پوسیدگی

سبب کاهش درآمد خالص باغدارا  شود. از طر  دیگر رفالت و آمالد ادوات مکالانیزه نیالز     

گالذاری مناسالب درختالا  ممکالن نبالوده و       به دلیالل عالد  رعایالت فاصالله    ها  در بسیاری از با،

 شود.   مدیریت با، با مشکمت جدی مواجه می
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

 بارش های خشکی در مناطق کم کاهش خسارت -1
 

 هاي اجرا شده: پروژه

بررسی اثرات فواصل کاشت درمحصول رقم نارنگی انشوروی پایه پونسیرو    -1

 تریفولیاتا

ترین فاصله کاشت رقم تامسو  ناول برروی پایه  بررسی وانتخاب مناسب  -2

 فمئینگ دراگو 

 بررسی اثرات فواصل کاشت درمحصول رقم نارنگی انشو روی پایه پونسیرو   -3

 زير محور: 

ترين فاصله کاشت ارقام مختلف  تعيين مناسب

 خيز کشور ارهاي مختلف مرکباتمرکبات در نو
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بررسی تاثیر فواصل مختل  کاشت بر عملکرد کمی وکیفی چهار رقم نارنگی   -4

 روی پایه فمئینگ دراگو  درمنطقه غرب مازندرا 

ترین فاصله کاشت رقم تامسو  ناول برروی پایه  ررسی و انتخاب مناسبب -5

 فمئینگ دراگو  درغرب مازندرا  و گیم 

بررسی تاثیر فواصل مختل  کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی چهار رقم  -1

نارنگی روی پایه فمئینگ دراگو  در منطقه غرب مازندرا  )رامسر( و غرب 

 فاز دو  -گیم  )آستارا( 
 

 هاي در دست اجرا وژهپر

 ندارد
 

 بينی شده هاي پيش پروژه

های غالب  ترین تراکم کاشت برای ارقا  جدید مرکبات روی پایه تعیین مناسب -1

 (1401منطقه ) .گ.
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 بيان مساله:

باله شالر  برخالورداری از سالممت      کههستند سبز   و همیشه ساله مرکبات محصوالتی چند

اگالر  مناسب نماینالد. بالدیهی اسالت کاله     سال تولید گل و میوه  سی زا شتوانند تا بی میکامل 

ارتفا  و شکل تاج درختا  بالغ در یالک  حفظ نشود،  حد متعادلیدرختا  در این  تاج اندازه

 بالاغی چنالین  در و  ها بسیار شاللو، و انبالوه خواهنالد شالد      با، مرکبات یکنواخت نبوده و شاخه

 مختل  افزایش خواهد یافت، همچنالین ها و آفات  بیماری ضمن آنکه امکا  گسترش سریع

خالوبی  بالاردهی  از  سالاله هماله  گذاشته و ممکن است کاله درختالا    تنزل ها رو به  کیفیت میوه

برخوردار نباشند. از طر  دیگر بخش قابل توجهی از ذخایر کربوهیدراتی این درختالا  باله   

توانالد   رویاله مالی   های بی ها قرار داشته و لذا انجا  هر  سبز بود  در چوب شاخه دلیل همیشه

خسارت زیادی به باردهی مطلوب این درختا  وارد بیاورد. بالر ایالن اسالا  انجالا  پژوهشالی      

هالالای مختلالال  هالالر  شالالاخه در بالالاردهی و کیفیالالت محصالالول  فراگیالر در مالالورد تالالأثیر شالالدت 

هالای   های مرکبالات را کاله ناشالی از هالر      تواند بخش زیادی از مشکمت موجود در با، می

 د و نقش بسزایی در اقتصاد باغداری داشته باشد.  بدو  برنامه است حل کن
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

 منظم درختا  باردهی و سممت تیمین  -1

بهبود نور و افزایش کارایی درخت در تولید مواد فتوسنتزی از طریق بهبود نفوذ  -2

 شرایط تهویه در درو  تاج
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 خه های پرتقال تامسو  ناولاثر نو  تربیت درخت در استحکا  شا -1

  :زيرمحور

هاي بهينه تربيت و هرس درختان  تعيين روش

 مرکبات در سنين مختلف درخت
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 هاي در دست اجرا پروژه
 ندارد

 

 بينی شده هاي پيش پروژه

های مختل  تربیت و هر  در باردهی و کیفیت میوه ارقا   بررسی تأثیر سیستم -1

 (1400جدید مرکبات ) .گ
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 بيان مساله:

رت رشالد  صفت مهم باغی در ارقا  مرکبات از جمله قالد  20با توجه به اینکه بیش از 

هالا، کیفیالت    رقم پیوندی، اندازه نهایی تالاج درخالت، عملکالرد محصالول، درصالد آب میالوه      

هالای غیرزنالده )سالرما، گرمالا، غرقالاب، خشالکی، شالوری،         عصاره، مقاومت درخت به تالنش 

توانالد تحالت تالأثیر پایاله باشالد مسالئله        ها مالی  هاش خاک و آب( و همچنین پراکنش ریشه پ

از آنجالایی کاله در بسالیاری از منالاطق      ادی برخوردار است.ها از اهمیت بسیار زی انتخاب پایه

خیز کشور انتخاب پایه بدو  توجه باله مالوارد فنالی و ممحظاله خصوصالیات اقلیمالی        مرکبات

هالای محیطالی باله     های زیادی از بالروز تالنش   توا  شاهد خسارت منطقه انجا  گرفته است، می

ا  پیوندی دچار زوال یا افالت  چنین در برخی از موارد اگرچه درخت درختا  پیوندی بود. هم

هالای سالازگارتر بالا شالرایط      شوند امالا در صالورت اسالتفاده از پایاله     شدید رشد و باردهی نمی

ای  اقلیمالالی و نالالو  رقالالم کشالالت شالالده، کمیالالت و کیفیالالت بالالاردهی از افالالزایش قابالالل ممحظالاله 

 برخوردار شده و در نهایت به اقتصاد باغداری منطقه و کشور کمک خواهد شد.
 

 قابل انتظار:دستاوردهاي 

 های تولیدی افزایش سطح باردهی و بهبود کیفیت میوه  -1

 ایجاد امکا  دستیابی به تولید مناسب در شرایط نامساعد خاکی و آبی   -2
 

 هاي اجرا شده: پروژه

های مختل  درخوا  کمی وکیفی سه سلکسیو  از رقم  بررسی اثرات پایه  -1

 پرتقال والنسیا

 قال و نارنگی روی پایه سیتروملوبررسی ومقایسه عملکرد ارقا  پرت -2

 :زيرمحور

هاي  ترين پايه براي هر يک از رقم تعيين مناسب

 خيز کشور مرکبات در مناطق مرکبات
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 های مختل  درخوا  کمی و کیفی ارقا  پرتقال بررسی اثرات پایه -3

 های مختل  درخوا  کمی و کیفی ارقا  نارنگی بررسی اثرات پایه -4

ترین آ  برای الیم در  مقایسه شش رقم پایه مرکبات جهت انتخاب مناسب -5

 سواحل خلیج فار  و بحر عما 

 های جدید لکرد ارقا  پرتقال روی پایهبررسی و مقایسه عم  -1

 های مرکبات بررسی و مقایسه عملکرد ارقا  لمو  )اورکا و لیسبو  ( بر روی پایه  -7

بررسی و مقایسه عملکرد کمی وکیفی الیم بی تیغ و تیغ دار رایج در منطقه   -8

 لمو  های مکزیکن الیم و را  برروی پایه

 پایه های مرکبات نجلو رویبررسی و مقایسه عملکرد رقم اورالندو تا  -3

های مورکات و اورالند و تانجلو روی ارقا   بررسی اثرات کمی وکیفی پایه  -10

 پرتقال معرفی شده در شمال ایرا 

های مورکات و اورالندو تانجلو روی ارقا   بررسی اثرات کمی وکیفی پایه  -11

 نارنگی معرفی شده درشمال ایرا 

 کمی و کیفی ارقا  پرتقال در استا  فار  های مختل  در خوا  بررسی اثرات پایه  -12

 های مختل  در خوا  کمی و کیفی ارقا  نارنگی دراستا  فار  بررسی اثرات پایه -13

های مختل  روی عملکرد کمی و کیفی نارنگی پیچ  بررسی و مقایسه اثرات پایه  -14
(page) 

 های مختل  در خوا  کمی و کیفی ارقا  بررسی و ارزیابی اثرات پایه  -15

 فروت گریپ 

 های مختل  مرکبات بررسی و مقایسه عملکرد ارقا  پرتقال بر روی پایه  -11

 ترین پایه برای لیمو شیرین در دزفول بررسی و انتخاب مناسب  -17

 ترین پایه برای لیموترش رقم پرشین در دزفول بررسی و انتخاب مناسب  -18

 های مختل  مرکبات بررسی و مقایسه عملکرد ارقا  نارنگی روی پایه  -13

 های مختل  برخوا  کمی وکیفی الیم )بوشهر( ررسی اثرات پایهب  -20
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، های نارنج بررسی و تعیین اثرات کمی و کیفی ارقا  پرتقال خونی بر روی پایه  -21

 اورالندوتانجلو روی ارقا  پرتقال خونی و ولکامریانا ،سیتروملو

های مختل  درخوا  کمی و کیفی ارقا  الیم )مکزیکن  بررسی اثرات پایه  -22

 تیع( فار  )داراب( الیم بیو  پرشین الیم، یمال

های جدید  بررسی و عملکرد کمی وکیفی ارقا  پرتقال و نارنگی روی پایه  -23

 مرکبات درشمال ایرا 

بررسی و مقایسه عملکرد کمی وکیفی ارقا  پرتقال و نارنگی روی پایه سیتروملو  -24

 )پنج ساله دو (

پونسیرو  سیترنج و سیتروملو روی های  بررسی و مقایسه اثرات کمی وکیفی پایه -25

 رقم تامسو  ناول

های مختل  روی صفات کمی وکیفی ارقا  لمو  و انتخاب  اثرات پایه -21

 ها ترین پایه مناسب

های مختل  درخوا  کمی وکیفی سه سلکسیو  ازرقم  بررسی اثرات پایه -27

 پرتقال والنسیا

 ل ایرا بررسی و معرفی بهترین پایه برای کیوی رقم هایوارد در شما -28

ارزیابی مقاومت پنج پایه دورگ طبیعی مرکبات به بیماری ویروسی تریستیزا در  -23

 منطقه غرب مازندرا  )رامسر(

 ترین پایه برای لیموشیرین در مناطق کوهستانی جیرفت بررسی و انتخاب مناسب -30

رشد و عملکرد برخی ارقا   ،های مختل  در راندما  جذب عناصرغذایی اثر پایه -31

 مسو  ناول، سانگین و نارنگی انشو(مرکبات )تا

های جدید روی ارقا  پرتقال درشمال ایرا  )مرحله دو   اثرات کمی و کیفی پایه -32

 فاز زایشی(  -

تیغ (، الیم معمول میناب  بررسی و مقایسه عملکرد ارقا  رودا  الیم )الیم بی -33

 )الیم تیغ دار( و پرشین الیم برروی پایه مکزیکن الیم

 ختل  روی صفات کمی و کیفی لیموترش در مناطق جنوبی ایرا های م اثر پایه -34
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های مورکات و اورالندوتانجلو بر خصوصیات کمی و کیفی ارقا   بررسی پایه -35

 پرتقال معرفی شده در شمال ایرا 

های مختل  روی صفات کمی و کیفی ارقا  لمو  و انتخاب  اثرات پایه -31

 ها مناسبترین پایه

 پایه برای دو رقم گریپ فروت در دزفول ترین بررسی و انتخاب مناسب -37

 ترین پایه برای ارقا  نارنگی در منطقه حاجی آباد بررسی و انتخاب مناسب -38

های مختل  بر خوا  کمی وکیفی سه رقم الیم شامل  بررسی اثرات پایه -33

 تیغ( در استا  فار  )فاز زایشی( )پرشین الیم ، مکزیکین الیم و الیم بی

مختل  بر خوا  کمی وکیفی ارقا  پرتقال در استا  های  بررسی اثرات پایه -40

 فار  )فاز زایشی (

های مختل  در خوا  کمی و کیفی ارقا  نارنگی در استا   بررسی اثرات پایه -41

 فار  ) فاز زایشی (

های مرکبات روی صفات کمی و کیفی ارقا  الیم در منطقه  اثرات برخی از پایه -42

 دزفول

روی صفات کمی و کیفی ارقا  الیم در منطقه  های مرکبات اثرات برخی از پایه -43

 جهر 

های مختل  بر خوا  کمی و کیفی سه رقم الیم جدید در  بررسی اثرات پایه -44

 داراب

بررسی و مقایسه سازگاری سه رقم الیم جدید وارداتی با رقم مکزیکن الیم بر  -45

 های مختل  مرکبات در منطقه جیرفت و کهنوج روی پایه

های مختل   روی پایه Rhod redلکرد پرتقال والنسیا رقم مطالعه سازگاری و عم -41

 در منطقه دزفول

های مختل   روی پایه Rhod redمطالعه سازگاری و عملکرد پرتقال والنسیا رقم  -47

 در منطقه جهر 
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بررسی ومقایسه سازگاری یک رقم پرتقال والنسیا جدید وارداتی با ارقا  انتخابی  -48

 بات در منطقه جیرفتهای مختل  مرک والنسیا روی پایه

های مختل   روی پایه Rhod redمطالعه سازگاری و عملکرد پرتقال والنسیا رقم  -43

 در منطقه داراب

بر روی برخی  Newhall;Spring navelبررسی کمی و کیفی پرتقال های  -50

 های مرکبات در غرب مازندرا  پایه

ی غالب منطقه ها بررسی کمی و کیفی ارقا  وارداتی نارنگی کلمانتین روی پایه -51

 غرب مازندرا 

بررسی و مقایسه سازگاری دو رقم پرتقال ناول جدید وارداتی با رقم واشنکتن  -52

 های مختل  مرکبات در منطقه جیرفت ناول بر روی پایه

های مرکبات در غرب  بررسی کمی و کیفی ارقا  جدید انشو روی برخی پایه -53

 مازندرا 

 ی الیم )فاز زایشی( در جهر پایه بر خوا  کمی و کیف 10بررسی اثرات  -54

های مورکات و اورالندو تانجلو روی ارقا  پرتقال  برر  اثرات کمی و کیفی پایه -55

 معرفی شده در شمال ایرا  )مرحله دو (

های  بررسی خصوصیات کمی و کیفی دورگ مینئوالتانجلو در شانگشا روی پایه -51

 غالب

ات در منطقه جیرفت و های مختل  مرکب بررسی سازگاری پرشین الیم روی پایه -57

 کهنوج

های مورکات و اورالندو وتانجلو و نارنج بر خصوصیات کمی و  بررسی پایه -58

 کیفی ارقا  نارنگی معرفی شده در شمال ایرا 

بررسی سازگاری و تعیین بهترین ترکیب پایه و پیوندک در پرشین الیم در  -53

 های فار  و هرمزگا  استا 

یفی دو رقم نارنگی کلمانتین وارداتی روی بررسی سازگاری و ارزیابی کمی و ک -10

 های مرکبات در شمال کشور )فاز دو ( برخی از پایه
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 Springو  Newhallبررسی سازگاری و ارزیابی کمی و کیفی پرتقال های  -11

navel های مرکبات در شمال )فاز دو ( بر روی برخی پایه 

ارداتی در بررسی سازگاری و ارزیابی کمی و کیفی سه رقم نارنگی انشو و -12

های مرکبات در شمال کشور )فاز  مقایسه با رقم انشو موجود روی برخی از پایه

 دو (

های پونسیرو  ، سیترنج ، سیتروملو و نارنج بر عملکرد کمی و  بررسی اثرات پایه -13

 کیفی پرتقال تامسو  ناول

 های جدید بررسی صفات کمی و کیفی نارنگی پیچ بر روی پایه -14

های  ملکرد یک رقم پرتقال والنسیای وارداتی روی پایهمطالعه سازگاری و ع -15

 مختل  در منطقه جهر  )فاز زایشی(

بررسی سازگاری و ارزیابی کمی و کیفی سه رقم الیم جدید وارداتی در مقایسه  -11

 فاز دو -های مختل  مرکبات در منطقه جهر   با مکزیکن الیم روی پایه

های مختل  مرکبات  گاوا با پایهبررسی عملکرد کمی و کیفی نارنگی انشوی میا -17

 فاز دو  -در شر  مازندرا 
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

های  مطالعه سازگاری و عملکرد یک رقم پرتقال والنسیای وارداتی روی پایه -1

 مختل  در منطقه جهر  )فاز زایشی(

بررسی سازگاری و ارزیابی کمی و کیفی سه رقم الیم جدید وارداتی در مقایسه  -2

 فاز دو -های مختل  مرکبات در منطقه جهر   کن الیم روی پایهبا مکزی

مطالعه سازگاری و عملکرد ارقا  جدید الیم و لمو  و مقایسه آ  با لیسبو  لمو   -3

 در منطقه حاجی آباد هرمزگا  )فاز اول : رویشی(

 Spring navelو  Newhallبررسی سازگاری و ارزیابی کمی و کیفی پرتقالهای  -4

 ی آباد )فاز اول : رویشی(در منطقه حاج
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های انتخابی پرتقال با رقم تجاری مار  به  مقایسه عملکرد کمی و کیفی بیوتیپ -5

 منظور معرفی رقم

حاصل از تمقی نارنگی کلمانتین )والد مادری( با  F 1ارزیابی تکمیلی در توده  -1

 برخی ارقا  پرتقال )پدر( به منظور انتخاب و معرفی رقم

های انتخابی پرتقال خونی با رقم تجاری  و کیفی بیوتیپمقایسه عملکرد کمی  -7

 مورو به منظور معرفی رقم

های ناول روی  بررسی سازگاری و عملکرد کمی و کیفی ارقا  جدید پرتقال -8

 های مرکبات )فاز اول( برخی از پایه

تولید ارقا  پرتقال محلی سیاورز با صفات کیفی و کمّی برتر با استفاده از روش  -3

 فاز اول - موتاسیو 
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

تعیین اثرات پایه بر خصوصیات کمی و کیفی محصول ارقا  جدید پرتقال در  -1

 ( 1400خیز کشور ) .گ و  .ا  های مرکبات استا 

تعیین اثرات پایه بر خصوصیات کمی و کیفی محصول ارقا  جدید نارنگی در  -2

 ( 1400خیز کشور ) .گ و  .ا  های مرکبات استا 

تعیین اثرات پایه بر خصوصیات کمی و کیفی محصول ارقا  جدید لیمو در  -3

 ( 1400های مرکزی و جنوبی کشور ) .گ و  .ا  استا 

فروت  تعیین اثرات پایه بر خصوصیات کمی و کیفی محصول ارقا  جدید گریپ -4

 ( 1400های مرکزی و جنوبی کشور ) .گ و  .ا  در استا 
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 بيان مساله:

و   هالالای نالالارنگی آور مرکبالالات کالاله شالالامل بسالالیاری از ارقالالا  و دورگ سالالال هالالای در رقالالم

فالروت اسالت، بالاردهی سالنگین یالک سالال        چنین تعدادی از انوا  بذردار پرتقال و گریپ هم

)سال آور( مانع رشد رویشی مناسب هما  سال شده و درخت در سال بعالد )سالال نیالاور( بالا     

شود. بدیهی اسالت   یار ناچیز روبرو میدهی و در نهایت، تولید محصول بس کاهش شدید گل

دهی و گاهی باله   های نیاور که اغلب ناشی از ضع  گل که پایین آمد  شدید عملکرد سال

زای محیطی است، دلیالل خالوبی بالرای     ها در اثر عوامل تنش ها و میوه دلیل ریزش شدید گل

بالاردهی   هالای آور اسالت. ایالن    دهالی و تولیالد میالوه فالراوا  در سالال      افرایش بیش از حد گل

باشالد،   هالای زایشالی مالی    متناوب که تا حدود زیادی ناشی از تناوب شالدید در تولیالد جسالت   

شود تا در هر دو سال آور و نیاور درآمد اقتصادی باغالدار باله شالدت پالایین باشالد.       باعث می

هالای آور، ضالمن آنکاله محصالول فالراوا        دلیل این موضو  عبارت از این است که در سالال 

هالا و صالدمه دیالد  اسالکلت درخالت       ارد باعالث شکسالتگی شالاخه   درخت در بسالیاری از مالو  

های تولیدی نیز به حدی است کاله قیمالت فالروش میالوه گالاهی       شود، ریز بود  انبوه میوه می

کنالد.   نظالر مالی   های برداشت را جبرا  نموده و باغدار از برداشت صر  تواند هزینه حتی نمی

هسالتند امالا عملکالرد نالاچیز و بالرای      ها درشت و با کیفیالت   های نیاور نیز اگرچه میوه در سال

تواند هر ساله  آوری در سطح کم  می برخی درختا  در حد صفر است. به این ترتیب، سال

خوری که نیازمند تولید همه ساله  خسارت قابل توجهی را نیز متوجه صنعت عرضه میوه تازه

وری را در کنالار  آ تالوا  سالال   هایی درشت و با کیفیت باالست نماید. بر این اسا ، مالی  میوه

هالا و مالدیریت نادرسالت آبیالاری،      های ناشی از آفات و بیماری ی، خسارتا مشکمت تغذیه

هالای   تربیت و هر  درختا ، به عنوا  یکی از دالیل اصلی پایین بود  عملکرد متوسط بالا، 

ویالژه در کشالورهای در حالال توسالعه از جملاله       میوه و از جمله مرکبات در سطح جهانی و به

 :زيرمحور

 آوري در مرکبات هاي مختلف کنترل سال معرفی روش
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هالای مالرتبط نسالبت باله اعمالال تیمارهالای        ح کرد که الز  است بالا انجالا  پالژوهش   ایرا  مطر

 آوری اقدا  کرد. مناسب برای کاهش شدت سال
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

بار یا  های کم بار و پربار با افزایش باردهی سال های کم کاهش اختم  عملکرد سال -

 رهای پربا ها در سال کاهش تعداد و تشویق رشد میوه
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 های کنترل سال آوری مرکبات بررسی روش -1

بررسی امکا  تنظیم باردهی نارنگی سیاهو با استفاده از ترکیبات تنک کننده شیمیایی  -2

 در حاجی آباد

بررسی امکا  کاهش سال آوری نارنگی سیاهو با استفاده از هر  و گردلینگ در  -3

 حاجی آباد

نارنگی های کینو با استفاده از محلول پاشی سولفات بررسی احتمال کنترل باردهی  -4

 منیزیم و روی در جهر 

بررسی امکا  تنظیم باردهی نارنگی کینو با استفاده از ترکیبات تنک کننده شیمیایی  -5

 در منطقه جهر 

 بررسی امکا  کاهش سال آوری نارنگی محلی با استفاده از هر  و گردلینگ در جهر  -1

آوری نارنگی کینو با استفاده از محلول پاشی ترکیبات ازته بررسی امکا  تعدیل سال  -7

 و زما  برداشت در جهر 

  بررسی امکا  تعدیل سال آوری نارنگی انشو با استفاده از محلول پاشی اوره، -8

 اسید بوریک و سولفات روی در غرب مازندرا 

در غرب بررسی اثرات مواد تنک کننده در تنظیم تناوب باردهی پرتقال تامسو  ناول  -3

 مازندرا 

 بررسی امکا  تنظیم باردهی نارنگی انشو با استفاده از ترکیبات تنک کننده شیمیایی -10

بررسی امکا  کاهش سال آوری نارنگی انشو با استفاده از هر  و گردلینگ در غرب  -11

 مازندرا 
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بررسی احتمال کنترل باردهی نارنگی کینو با استفاده از محلولپاشی سولفات منیزیم و  -12

 در منطقه جیرفت و کهنوج روی

بررسی امکا  کاهش سال آوری نارنگی کینو با استفاده از هر  و گردلینگ در  -13

 جیرفت و کهنوج

بررسی امکا  تنظیم باردهی نارنگی کینو با استفاده از ترکیبات تنک کننده شیمیایی  -14

 در جیرفت و کهنوج

لول پاشی ترکیبات ازته بررسی امکا  تعدیل سال آوری نارنگی کینو با استفاده از مح -15

 و زما  برداشت در جیرفت و کهنوج

بررسی امکا  کنترل باردهی نارنگی سیاهو با استفاده از محلولپاشی سولفات منیزیم و  -11

 روی در حاجی آباد

بررسی امکا  تعدیل سال آوری نارنگی سیاهو با استفاده از محلول پاشی ترکیبات  -17

 ازته و زما  برداشت
 

 ت اجرا:هاي در دس پروژه
 ندارد

 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

آور مرکبات  در تنظیم باردهی ارقا  سال بهاره و زمستانه  زنی و هر  تعیین نقش حلقه -18

 (1400) .ا 

نیاز در کاهش شدت  ای از عناصر پرنیاز و کم ارزیابی تأثیر تیمارهای مختل  تغذیه -13

 .(1400آوری )   سال

منظور تنظیم باردهی در  شیمیایی گل و میوه بهترین زما  و شدت تنک  تعیین مناسب -20

 (1402آور مرکبات ) .ا. های سال رقم

گیری  آور از طریق اندازه گویی صفات عملکردی ارقا  سال بررسی امکا  پیش -21

 (1402محتوای ذخایر کربوهیدراتی درخت ) .
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 هاي اقليمی محور: مديريت تنش
 

 

 

 

 
 :بيان مساله

مرکبات جزء محصوالت گرمسیری و نیمه گرمسیری حسا  به تنش یخبندا  است. 

پیوندد. بنابراین با توجه به  زدگی در دمای زیر صفر درجه سانتیگراد به وقو  می عمومای یخ

شمالی و جنوبی، در برخی از   درجه 40کشت و تولید تجاری مرکبات در عرض جغرافیایی 

کند که کشور ما نیز از این امر مستثنی  کبات را تهدید میمناطق کشت، خطر یخبندا  مر

ای مرکبات در کشور )یخبندا   های دوره های اخیر شاهد یخبندا  که در سال نیست. بطوری

( بوده که به باغدارا  خسارت فراوانی وارد 1335و  1332، 1381های  مرکبات در سال

با توجه به تاثیر نو  ژنوتیپ،  دا ،پذیری مرکبات نسبت به تنش یخبن میزا  تحملنمود. 

باشد که در مدیریت  متغییر تواند می پایه، میکروکلیما، شدت و مدت زما  تنزل دما

 .تواند مورد توجه قرار گیرد پیشگیری و کنترل خسارت یخبندا  در مرکبات می
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

 رکبات های متحمل به تنش یخبندا  در م انتخاب و معرفی ژنوتیپ -1

کارهای مدیریت به باغی در مدیریت پیشگیری از تنش یخبندا  در  تدوین راه -2

 مرکبات

باغی برای احیاء درختا  خسارت دیده از تنش  کارهای مدیریت به تدوین راه -3

 یخبندا  در مرکبات

 هاي اجرا شده: پروژه

  :زيرمحور

 کارهاي پيشگيري و کاهش اثرات مخرب راه

 تنش يخبندان در مرکبات 
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قال بررسی اثرات ارتفا  محل پیوند و نو  پایه درمیزا  سرمازدگی احتمالی پرت -1

 تامسو  ناول

گارد در جلوگیری از خسارت سرما و یخبندا   بررسی و تعیین اثرات فراست -2

 روی خزانه های بذری وپیوندی مرکبات

گارد در جلوگیری از خسارت سرما و یخبندا   بررسی و تعیین اثرات فراست -3

 روی میوه درختا  مرکبات

مرکبات در  بررسی برخی از روش های به زراعی در کاهش خطر سرمازدگی -4

 استانهای فار ، مازندرا ،گیم 

اثرات زیست محرک هیومی فورته در افزایش عملکرد ، کیفیت میوه و  -5

 جلوگیری از خسارت سرمازدگی در پرتقال تامسو  ناول

بررسی و تعیین اثرات زیست محرک آمینول فورته در افزایش مقاومت و  -1

 ولجلوگیری از خسارت سرمازدگی در پرتقال تامسو  نا

ارزیابی میزا  تحمل به تنش یخبندا  در برخی ارقا  نارنگی و موتانت های  -7

 کلمانتین

های مرکبات شمال  پذیری به تنش یخبندا  در برخی بیوتیپ بررسی میزا  تحمل -8

 (G1-G30کشور )
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 ارزیابی بکارگیری پمرهای باغی در پیشگیری از خسارت یخبندا  در مرکبات  -1
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

های جدید در  پذیری به تنش یخبندا  در ارقا  و ژنوتیپ تعیین میزا  تحمل -1

 (1400مرکبات )

های رشد و تولید مرکبات در شرایط کنترل شده محیطی  شناخت واکنش -2

 (1400)گلخانه، پوشش، پمر، ....( جهت کنترل تنش یخبندا  در مرکبات )
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ای، زیست  پاش، تغذیه ستن تنه، سیستم آبیاری و مهباغی )دود، ب عملیت به - -3

محرکها، ترکیبات شبه هورمونی و....( برای کاهش خسارت تنش یخبندا  در 

 (1402مرکبات ) .گ 

 (1402های فنولوژی درختا  مرکبات، بعد از تنش یخبندا  ) شناخت واکنش -4

   در مرکبات ارزیابی کارایی برخی میکروارگانیسمها در افزایش تحمل به یخبندا -5
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 بيان مساله:

مرکبات به عنوا  یکی از محصوالت مهم و اقتصادی کشور که پس از سیب دومین 
های مختل   باشد همواره در معرض آسیب ای مورد استفاده در کشور می محصول میوه

آبی که در  ترین آنها تنش خشکی است. کم محیطی قرار داشته و دارد که یکی ار مهم
های اخیر  خیز کشور از سابقه طوالنی برخوردار بوده و در سال از مناطق مرکبات  بسیاری

باشد، از جهات گوناگو  موجب  حتی در برخی از نواحی شمالی کشور نیز رو به تزاید می
ترین آنها عبارت از کاهش عملکرد درختا ،  خسارت باغدارا  خواهد شد که یکی ار مهم

ها  آور شد  ارقا  مستعد و افت کیفیت میوه ها، سال شت میوهافزایش ترکیدگی قبل از بردا
ای جامع و فراگیر به بررسی این معیل رو  باشد. بر این اسا  الز  است در قالب برنامه می

به رشد پرداخته و با اتخاذ تدابیری سعی کنیم تا در شرایط موجود بتوا  به تولیدی باال از 
 های مرغوب دست یافت. میوه

 

 دهاي قابل انتظار:دستاور

 های متحمل به تنش خشکی در مرکبات انتخاب و معرفی ژنوتیپ -1

تدوین راهکارهای مدیریت به باغی در مدیریت پیشگیری از تنش خشکی در  -2

 مرکبات

باغی در مدیریت حفظ درختا  در زما  وقو  تنش خشکی  تدوین راهکارهای به -3

 در مرکبات 
 

 پروژه هاي اجرا شده:

قیح قار  میکوریز آریسکوالر بر رشد و برخی پارامترهای بررسی اثرات تل -1

 های مرکبات تحت شرایط تنش خشکی فیزیولوژیکی پایه

  :زيرمحور

کارهاي پيشگيري و کاهش اثرات مخرب  راه

 تنش خشکی در مرکبات
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های مرکبات بالقوه متحمل به خشکی با استفاده از نشانگرهای  شناسائی ژنوتیپ -2

 مولکولی

بررسی و تعیین اثرات زیست محرک آمینول فورته در افزایش مقاومت و  -3

 خشکی در مرکبات جلوگیری از خسارت
 

 پروژه هاي در دست اجرا:

 ندارد
 

 هاي پيش بينی شده: پروژه

 (1402های مرکبات در برابر تنش خشکی ) تعیین میزا  تحمل پذیری ژنوتیپ -1

ای، زیست محرک و شبه هورمونی در تعدیل خسارت  شناخت اثر ترکیبات تغذیه -2

 (1402تنش خشکی در مرکبات )

ح کننده خاک )سوپرجاذب، کمپوست و ...( در کاربرد مالچ و ترکیبات اصم -3

 (1400کاهش خسارت خشکی در مرکبات )

هایی کاهش دمای تاج )سایبا ، کائولین ....( برای کاهش خسارت   شناخت روش -4

 (1400تنش خشکی در مرکبات ).

ارزیابی کارایی برخی میکروارگانیسمها در افزایش تحمل خشکی و تنش کم  -5

 آبی در مرکبات 
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 بيان مساله:

های حسا  به شوری خاک هستند که  در مقایسه با دیگر درختا ، مرکبات از نمونه

میزا  تحمل به شوری آنها بسته به گونه، پایه و بستر کشت متفاوت است. شوری موجب 

شود. هر چه  های مختل  آسیب روی برگ درختا  مرکبات می کاهش رشد و بروز نشانه

شود. آسیب برگ  د رویشی و در نتیجه عملکرد میوه کم میغلظت نمک بیشتر باشد، رش

های سمی در برگها یا کمبود مواد غذایی ناشی از شوری که در  مربو  است به تجمع یو 

نماید. از اثرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک تنش شوری در  اثر رقابت غذایی بروز می

تاج، کم شد  تبخیر، پایین توا  به کاهش اندازه برگ، سطح کل برگ، حجم  مرکبات می

های هوایی و کاهش فتوسنتز اشاره داشت. لذا مبارزه با چالش مذکور  آمد  مبادالت روزنه

نیازمند توجه به برخی مسائل باغبانی داشته که برای دستیابی به پاسخ مناسب انجا  

 رسد. های پژوهشی ضروری به نظر می پروژه
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

 های متحمل به تنش شوری در مرکبات عرفی پایهانتخاب و م -1

تدوین راهکارهای مدیریت به باغی در مدیریت پیشگیری از تنش شوری در  -2

 مرکبات
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 ها و مورفوتیپ های مرکبات مطالعه تحمل به شوری در برخی پایه -1
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 ندارد

 

  :زيرمحور

راهکارهاي پيشگيري و کاهش اثرات 

 مخرب تنش شوري در مرکبات
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 بينی شده: هاي پيش پروژه

 (1400های مرکبات نسبت به تنش شوری ) داری ژنوتیپتعیین پای -1

شناخت اثر ترکیبات زیست محرک و شبه هورمونی در تعدیل خسارت تنش  -2

 (1400) شوری در مرکبات

 (1402تاثیر تیمار تغذیه کودی در کاهش آسیب تنش شوری در مرکبات)  -3

باغی در کاهش خسارت تنش شوری در مرکبات  های مناسب به تعیین روش -4

(1402) 

 ارزیابی کارایی برخی میکروارگانیسمها در افزایش تحمل شوری در مرکبات  -5
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 بيان مساله:

کند که سطح ایستابی آنها به طور مستمر باالست.  هایی بروز می تنش غرقابی در با،

های تسطیح و ایجاد  ها، زمین چنین شرایطی در اراضی تخت، پست، اراضی نزدیک به برکه

هایی به وجود  های تپه های رسی نفوذناپذیر و دامنه های دارای الیه ها، محل کهشده روی بر

های  دهند. از نشانه های آبی تشکیل می های رسی دارند که حفره آید که رخ نمونه می

تر بود  درختا  از اندازه عادی و تنک بود  تاج درختا  است.  آسیب غرقابی مزمن، کوتاه

داشته و اگر سطح ایستابی، پایین بیاید و سیستم ریشه کم  های سطحی این درختا  ریشه

آبی قرار گیرد دچار پژمردگی یا ریزش برگ و در نهایت  پشت آنها در شرایط کم

گردد. از این رو توجه به حل این معیل که در بخشی از مناطق مرکبات  سرخشکیدگی می

 باشد. کاری مشاهده شده است از ضروریات می
 

 ل انتظار:دستاوردهاي قاب

 های متحمل به تنش غرقابی در مرکبات انتخاب و معرفی پایه -1

تدوین راهکارهای مدیریت به باغی در مدیریت پیشگیری از تنش غرقابی در  -2

 مرکبات
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 های مختل  مرکبات به تنش غرقاب پاسخ ژنوتیپ -1
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 ندارد

 

 
 

  :زيرمحور
کارهاي پيشگيري و کاهش اثرات مخرب  راه

 در مرکبات تنش غرقابی
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 بينی شده: هاي پيش پروژه

تعیین پایداری و حساسیت ژنوتیپ و ارقا  مرکبات در شرایط  تنش غرقاب و  -1

 (1400سیمب )

باغی  در پیشگیری و کاهش خسارت  تنش غرقاب و سیمبی  مدیریت عملیات به -2

 (1402در مرکبات )

 ارزیابی کارایی برخی میکروارگانیسمها در افزایش تحمل غرقاب در مرکبات -3
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 بيان مساله:

های اخیر مسئله گرمایش کره زمین است که کشور ایرا  نیز  از مسائل مهم در سال یکی
تحت تاثیر این فرایند منفی اقلیمی قرار دارد. از آنجایی که بخش مهمی از مناطق 

توا  اینگونه اذعا  داشت  کاری کشور در مناطق مرکزی و جنوبی قرار داشته، می مرکبات
تنش گرمایی ناشی از تابش آفتاب بوده که در مواردی که مرکبات این مناطق نیز تحت 

گردند. الز  به  های فیزیولوژیک و در نهایت بروز عمئم مورفولوژیک می دچار خسارت
های دیگر همچو  تنش خشکی  تواند در بروز تنش ذکر است تنش گرمایی در مرکبات می

ه به راهکارهای پژوهشی که و شوری )به عنوا  تنش ثانویه( نیز موثر باشد. از این رو توج
های ناشی از تنش گرمایی ممانعت کند و یا اثرات منفی ناشی از آ  را  بتواند از خسارت

 های پژوهشی مورد توجه قرار گیرد. تواند به عنوا  ایده بکاهد می
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

 انتخاب و معرفی ارقا  متحمل به تنش گرمایی در مرکبات -1

ی مدیریت به باغی در مدیریت پیشگیری از تنش گرمایی در تدوین راهکارها -2

 مرکبات
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 ندارد
 

 پروژه هاي در دست اجرا:

 ندارد

 
 

  :زيرمحور

کارهاي پيشگيري و کاهش اثرات مخرب  راه

 تنش گرمايی در مرکبات
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 هاي پيش بينی شده: پروژه

مرکبات در برابر تنش گرمایی در مرکبات   های شناخت حساسیت ژنوتیپ -1

(1402) 

 (1333ر مرکبات ) .  تعیین تاثیر سایبا  در کاهش خسارت تنش گرمایی د -2

پاشی، تغذیه، ....(  باغی )هر ، تراکم کاشت، کائولین های مناسب به اعمال روش -3

 (1402در کاهش خسارت تنش گرمایی در مرکبات ) 

ارزیابی کارایی برخی میکروارگانیسمها در افزایش تحمل به تنش گرما در  -4

 مرکبات 
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 ها ر: مديريت و کنترل آفات و بيماريمحو

 

 بيان مساله:

زا، بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیالت آفالات جدیالد در     شناسایی عوامل خسارت

باشد.با توجه به پیامالدهای نالاگوار اسالتفاده از     ایرا  و دنیا از اصول اولیه برای کنترل آنها می

زی، دانشالمندا  همالواره باله دنبالال روش     سمو  شیمیایی برای دفع آفات محصوالت کشاور

گردند تا مصر  سمو  شیمیایی را هر چه بیشتر کالاهش دهنالد. بالا شناسالایی دقیالق       هایی می

توا  دوره زیستی یک نسل آفت را در شالرایط طبیعالی    شناسی آفت می گونه، بررسی زیست

و همچنالالین دوره هالالای زیسالالتی آ  را در طالالول یالالک سالالال، تعالالداد نسالالل آفالالت و نحالالوه       

انگذرانی را مشخص و به مدیریت کنترل بهتر آفت دست یافت. بعموه میزا  خسارت زمست

های تجالاری مرکبالات باله عنالوا       شود. حساسیت گونه آفت روی درختا  مرکبات تعیین می

زایی آفات جدید روی  ترتیب وضعیت خسارت گیرند. بدین میزبا  آ  مورد بررسی قرار می

 مرکبات مشخص خواهد شد.
 

 اي مورد انتظار:دستاورده

 تعیین پراکنش و روند تغییرات جمعیت آفات و بهترین زما  کنترل آ  -1

 تعیین طول دوره زندگی آفات   -2

 تعیین نحوه و میزا  خسارت آفات و نیاز به مبارزه شیمیایی  -3
 

 هاي اجرا شده: پروژه

  :زيرمحور

 بررسی آفات مهم مرکبات
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 تغییرات جمعیت وپراکندگی شپشک استرالیائی بررسی بیولوژی, -1

 Icerya purchasi Maskell   دراستا  مازندرا 

شناسایی ، بررسی بیولوژی و تغییرات جمعیت گونه غالب مگس سفید در باغهای  -2

 مرکبات شمال ایرا 

 Phyllocoptruta oleivora) بررسی تغییرات جمعیت کنه زنگ مرکبات -3

(Ashmead 
ی بررسی تکمیلی بیواکولوژی راب خاکستری و ارزیابی خسارت آ  در باغها -4

 مرکبات استا  مازندرا 

بررسی زیست شناسی ، تغییرات جمعیت و پراکندگی بالشتک درازاندا  مرکبات  -5

pulvinaria floccifera westwood   در باغهای مرکبات غرب مازندرا 

 ردیابی مگس میوه ی مدیترانه در باغهای مرکبات غرب مازندرا  و شر  گیم  -1
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 ندارد
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

 ) .  ( جمعیت آفات مهم مرکبات تغییرات و شناسی زیست پراکنش، -1

     (1404-1401) 

 (1401مرکبات ) روی ارقا  تجاری و جدید آفات مهم خسارت ارزیابی -2

روی محصول  Orosanga japonica زنجرک جمعیت تغییرات و شناسی زیست -3

 (1333مرکبات )

 Orosanga japonica (1400) زنجرک علیه جدید و رایج های کش حشره زیابیار  -4

 ( 1401مرکبات ) درختا  روی Orosanga japonica زنجرک خسارت ارزیابی -5

 مرکبات ارقا  تجاری و جدیدروی  ای اررزابی خسارت مگس میوه مدیترانه -7

 (1333- 1338) 
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 بيان مساله:

شیمیایی در کنترل آفات عالموه بالر آلالودگی محالیط زیسالت،       استفاده بیش از حد سمو 

ظهالور آفالات جدیالد و نالابودی دشالمنا  طبیعالی آفالات         موجب بروز مقاومت در حشرات و

گردد. همچنالین نظالر باله جایگالاه مرکبالات و ارزش اقتصالادی آنهالا، بکالارگیری عوامالل           می

 و سالالم  محصالول  تولیالد  در مختل  کنترل در کنار هم از اهمیت بالاالیی برخالوردار بالوده و   

هالای مرکبالات کشالور روی     دشمنا  طبیعی متعددی در با، .دارد ارزشمندی نقش ارگانیک

اند که در میا  آنها تعدادی دارای کارایی بسیار خوبی در  آوری و شناسایی شده آفات جمع

  کاهش جمعیت آفات و جلوگیری از خسارت آنها دارند.
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

ل کنترلی در کنار هم در مبارزه با آفات و کاهش مصر  سمو  بکارگیری عوام -1

 شیمیایی 

 های مرکبات حفظ دشمنا  طبیعی آفت در با، -2

 تولید محصول سالم  -3

 کاهش خسارت ناشی از آفات -4
 

 هاي اجرا شده: پروژه

درباغهای  Parmacella iberaتعیین مناسب ترین روش کنترل راب خاکستری  -1

 ازندرا مرکبات )نارنگی پیچ ( م

در باغهای  Icerya purchasi maskellمدیریت کنترل تلفیقی شپشک استرالیایی  -2

 مرکبات استا  مازندرا 

بررسی برخی فاکتورهای محیطی بر تغییرات جمعیت سپردارقهوه ای مرکبات به   -3

 منظور کاهش دفعات سمپاشی

  :زيرمحور

 مديريت تلفيقی آفات
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ترل درکن cryptolaemus montrouzieriبررسی میزا  کارایی کفشدوزک  -5

 جمعیت بالشک مرکبات

در کنترل جمعیت  lecanicillinm muscariumبررسی میزا  کارایی قار   -1

  بالشتک مرکبات
 

  هاي در دست اجرا: پروژه

 ندارد
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

(1402مرکبات ) روی ارقا  تجاری و جدیدمدیریت تلفیقی آفات مهم  -1  

 (با،) میدانی شرایط در مرکبات بالشک کنترل در لکانیسیلیو  قار  کاربرد -2 

(1400)  

 (1402ترویجی( )-مرکبات )تحقیقی بالشک کنترل در لکانیسیلیو  قار  کاربرد -3

مرکبات ) . (  حلزونهای و رابها کنترل در بیولوژیک کنترل عوامل شناسایی -4

(1333)  

 و رابها کنترل در زراعی کارهای راه و بیولوژیک کنترل عوامل از استفاده -5

 (1401مرکبات ) میر حلزونهای

 (1401-1404آفات مهم خرمالو در شمال کشور)  تلفیقیمدیریت  -1

 Orosanga japonica زنجرک علیه جدید و رایج های کش حشره ارزیابی -7

(1400) 

رکبات ) م ارقا  تجاری و جدیدروی  Orosanga japonica کنترل زنجرک -8

1402 ) 
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 :بيان مساله

 محالیط  آلالودگی  عوامالل  از یکالی  مرکبالات  آفات کنترل برای شیمیایی سمو  از استفاده

 وسالیع  اثر طی  با مصنوعی های کش آفت از مدت طوالنی استفاده طرفی از. باشد می زیست

 زیسالت  محالیط  های آلودگی موجب و آفات سایر ظهور آنها، کارایی از رضایت عد  باعث

 جالای  باله  زیسالت  محالیط  بالا  سالازگار  و خطالر  کالم  های کش آفت کرد  جایگزین با. شود می

 در سالالم  محصالولی  محیطی، زیست آلودگی کاهش ضمن توا  می شیمیایی سمو  مصر 

 جالایگزینی  عنالوا   باله  شالونده  امولسالیو   روغالن  از اسالتفاده . داد قرار گا  کنند مصر  اختیار

 بالر  موهعال  توانالد  مالی  باشالد،  مالی  کشالور  شالمال  مرکبالات در  غالب آفات کنترل برای مناسب

 چنالد  یالا  یالک  از مداو  استفاده .نماید کمک نیز کشاورزا  اقتصاد به سمو  مصر  کاهش

 باله  مقالاو   و زدا سالم  های آنزیم شد  فعال باعث درازمدت در تواند می آفتکش ترکیب نو 

 باله  طبیعالی،  دشالمنا   بالرای  ترکیب بود  میر صورت در آ  بر عموه. شود  آفات در سمو 

 درنظالر  بالا  جدید سمو  از استفاده. شود می طبیعی دشمنا  جمعیت شکاه باعث زما  مرور

 ترکیبالات  از استفاده امکا  اینکه بر عموه آفات، کنترل در عمل نحوه و ترکیب نو  گرفتن

 و آفالات  در مقاومالت  ایجالاد  از جلالوگیری  باعالث  همچنالین  دهد، می را آنها کنترل در متنو 

  شود می طبیعی دشمنا  حفظ
 

 ورد انتظار:دستاوردهاي م

 معرفی سمو  شیمیایی جدید و موثر روی آفات مرکبات  -1

 معرفی سمو  جدید با تاثیرات مخرب زیست محیطی کمتر -2

  آفات کنترل در بهتر کارایی با سمو  از استفاده -3

 خطرناک سمو  با خطر کم و جدید سمو  جایگزینی -4

  :زيرمحور

 راهکارهاي کنترل شيميايی آفات مهم 

 مرکبات و کاهش مصرف سم
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 زیست محیط سممت -5

 طبیعی دشمنا  حفظ -1
 

 اي اجرا شده:ه پروژه

درکنترل  cryptolaemus montrouzieriبررسی میزا  کارایی کفشدوزک  -1

 جمعیت بالشک مرکبات

بررسی اثر روغن پاشی زمستانه بر روی درختا  مرکبات آسیب دیده از سرمازدگی  -2

 و یخبندا 

 ارزیابی سم جدید استامی پراید در مقایسه با سمو  رایج منطقه در کنترل بالشتک -3

 Pulvinaria antiiمرکبات 

در کنترل آفات مهم مرکبات به منظور  ECاستفاده از روغن امولسیو  شونده  -4

 کاهش مصر  سمو  شیمیایی

روی درختا  پرتقال تامسو  ناول در  ECبررسی اثرات سوء روغن امولسیو  شونده  -5

 استا  مازندرا 

کنه قرمز مرکبات در استا  در کنترل  ECبررسی تاثیر روغن امولسیو  شونده  -1

 مازندرا 

در کنترل کنه زنگ مرکبات در استا   ECبررسی تاثیر روغن امولسیو  شونده  -7

 مازندرا 

 در کنترل بالشک مرکبات در استا  مازندرا  ECبررسی تاثیر امولسیو  شونده  -8
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

هالالای معالالدنی و ترکیبالالات  روغالالن بررسالالی اثالالرات کشالالندگی و زیرکشالالندگیبررسالالی  -1

 Cryptolaemus  روی کفشدوزک شکارگرمصرفی در باغات مرکبات  کش آفت

montrouzieri Mulsant 
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

 (1400-1404) . ( و ) .خ( ) آزمایش سمو  جدید در کنترل آفات مهم مرکبات -1
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 (1333مرکبات ) ممه آفات خسارت کاهش در کائولین پاشی محلول تاثیر ارزیابی -2

 (1333مرکبات ) مهم آفات خسارت میزا  در سایبا  پوشش ارزیابی -3

مرکبات) . (  مهم آفات روی گیاهی های عصاره و خطر کم جدید سمو  ارزیابی -4

 (1333و ) .خ( )

 (1402مرکبات ) .خ( ) مهم آفات کنترل در شونده امولسیو  روغن کاربرد -5

لسیو  شونده تابستانه روی ارقا  تجاری مرکبات )پرتقال ارزیابی تاثیر روغن امو -1

 Pulvinaria aurantii Ckllتامسو  ناول و نارنگی انشو( و کنترل بالشک مرکبات .

 (1337در استا  مازندرا ) .خ( )

های جوا  پرتقال  فیزیولوژیک و مورفولوژیک شاخساره های ارزیابی واکنش -7

یمار با روغن امولسیو  شونده تابستانه در استا  تامسو  ناول و نارنگی انشو تحت ت

 (1338مازندرا ) .خ( )

با استفاده از گوگرد  Pulvinaria aurantii Ckllارزیابی کنترل بالشک مرکبات . -8

 (1338زرکوه در استا  مازندرا ) .خ( )

ارزیابی کنترل کنه قرمز مرکبات با استفاده از گوگرد زرکوه در استا   -3

 (1333 .خ( )مازندرا )

ارزیابی کنترل آفات مهم مرکبات با استفاده از گوگرد زرکوه در استا   -10

 (1333مازندرا ) .خ( )

مرکبات  مهم آفات در مقاومت ایجاد با مرتبط زدای سم های ارزیابی آنزیم -11

(1333) 
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 بيان مساله:

 جهالا   و ایالرا   در مرکبالات  هالای  بیمالاری  پالراکنش  عوامالل  تالرین  مهالم  از ناقالل  حشرات

 زمالا   و میالزا   مالورد  در که دارند وجود نیز ایرا  جنوب و شمال در ناقل حشرات باشند می

 دسالتر   در دقیقالی  اطالم   مرکبالات  محصالول  روی در آ  ژنتیکالی  تنو  همچنین و فعالیت

 بینالی  پالیش  در تواند می سال مختل  فصول در ناقلین این فعالیت وضعیت بررسی. باشد نمی

 عامالل  جدایاله  ناقالل،  گوناله  باله  آنهالا  توسالط  ویرو  انتقال راندما . باشد موثر ماریبی انتقال

 هالا  بیمالاری  از بعیی اپیدمی و زوال اخیر های سال در. دارد بستگی محیطی شرایط و بیماری

 نحالوه  و اپیالدمیولوژی  زمیناله  در فالراوا   ابهالا   همچنالا   و داده رخ کشور مرکبات باغات در

 در هالا  بیمالاری  ایالن  نیالز  ایالرا   در. دارد وجود ناقل حشرات نقش میزا  و ها بیماری گسترش

 توجاله  بالا . باشالد  مالی  گسترش حال در متاسفانه و شده مشاهده کشور شمال در اخیر های سال

 تولیالد  و هکتالار  هالزار  112 بالر  بالالغ  کشالت  زیالر  سالطح  بالا  کشالور  شالمالی  هالای  استا  اینکه به

 برخالوردار  بسالزایی  اهمیالت  از کشالور  خیالز  مرکبات مهم مناطق بعنوا   میوه تن 000/800/1

 تعیالین  و بیمالاری  انتقالال  بررسالی  دارنالد،  مهمی نقش مرد  معیشت و منطقه اقتصاد در و بوده

 کشالور  جنالوب  مرکبالات  عمالده  قسالمت  بعالموه . باشد می الزامی و بوده مهم بسیار آ  ناقلین

 توانالد  مالی  مسالئله  شالد   روشالن  و موضو  این مطالعه که باشد می ترش لیمو و لمو  درختا 

 خیالز  مرکبالات  منالاطق  هماله  برای آ ، ناقل و بیماری این کنترل استراتژی در بزرگی کمک

 .بنماید
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 ویرو  انتقال در ناقلین کارآیی تعیین -1

 تعیین زما  مبارزه با ناقلین -2

 تولید نهال سالم -3
 

  :زيرمحور

 زا بيماري مهم عوامل ناقلين
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 پروژه هاي اجرا شده:

 شمال در مرکبات تریستزای ویرو  ناقل شته گونه نو  و انتقال راندما  تغییر بررسی -

 کشور

 کشور شمال مرکبات مهم های شته ژنتیکی تنو  و جمعیت تغییرات بررسی -

 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 در مرکبات تریستزای ویرو  ناقل شته گونه نو  و انتقال راندما  تغییر بررسی -1

 (1331کشور ) شمال

 (1331کشور ) شمال مرکبات مهم های شته ژنتیکی تنو  و جمعیت تغییرات بررسی -2
 

 هاي پيش بينی شده: پروژه

 (1338ناقلین ) توسط باتمرک رگبرگ زردی ویرو  انتقال ارزیابی -1

 (1401مرکبات ) های شته در تریستزا ویرو  ردیابی -2

 (1338بذر ) توسط مرکبات رگبرگ زردی ویرو  انتقال ارزیابی -3

های مرکبات در شمال  ارزیابی انتقال جدایه های مختل  ویرو  تریستزا توسط شته -4

 (1400کشور )
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 بيان مساله:

صد نو  بیماری ویروسی و شبه ویروسالی از مرکبالات گالزارش شالده اسالت       بیش از یک

هالای ویروسالی باعالالث    زا در ایالن محصالالول هسالتند. بیمالاری    کاله از مهمتالرین عوامالل خسالات    

سرخشکیدگی، کوتولگی، ایجالاد لکاله روی بالرگ و میالوه، زوال و گالاهی مالرگ درخالت        

مسایل مهم در ایالن  دهند. یکی از  شوند و در کل کیفیت و کمیت محصول را کاهش می می

باشالد. بنالابراین    تالرین روش تکثیالر مرکبالات مالی     ها انتقال آنها با پیوند است کاله مهالم   بیماری

شناسایی عامل بیماری، نحوه انتقال و پراکنش آنها برای مالدیریت بیمالاری الز  و ضالروری    

 .است
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 زای ویروسی مرکبات شناسایی عوامل بیماری -1

 زای ویروسی مرکبات عوامل بیماری کنشپرا تعیین -2

 زای ویروسی مرکبات  های متحمل نسبت به عوامل بیماری و پایه دستیابی به ارقا  -3

  خسارت از پیشگیری و بیماری مناسب مدیریت روش به دستیابی -4
 

 پروژه هاي اجرا شده:

 با انتقال قابل مهم یها یماریب به نسبت کشور یتجار مهم ارقا  سممت شناسنامه .1

 مرکبات وندیپ

 یدیروئیو یها یماریب به نسبت کشور یتجار مهم ارقا  سممت شناسنامه هیته .2

 مرکبات

 یصمغ سهیک یها یماریب به نسبت کشور یتجار مهم ارقا  سممت شناسنامه هیته .3

 ای سنگریزه میوه و

  :محورزير

 ويروسی هاي ويروسی و شبه بيماري
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 استا  در  RT-PCR روش به مرکبات تریستزای ویرو  های جدایه شناسایی .4

 مازندرا 

 

 وژه هاي در دست اجرا:پر

ارزیابی واکنش ارقا  مهم لیمو نسبت به ویرو  جدید رگبرگ روشنی زرد   -1

 مرکبات 
 

 هاي پيش بينی شده: پروژه

سازی، تعیین پراکنش، تحمل ارقا ،  های تشخیص و سالم سازی روش بومی  -1

 ها و ناقلین بیماری ویروسی جدید رگبرگ روشنی زرد مرکبات درایرا  میزبا 

های اصمحی مرکبات نسبت  های وارداتی و حاصل از برنامه یابی تحمل پایهارز  -2

 به عوامل مهم ویروسی و شبه ویروسی

 ویروسی در بروز زوال درختا  مرکبات شبه و ویروسی تعیین نقش عوامل  -3

 و پایه تقار  عد  عامل بذرزاد ویرو  وقو  نظر از کشور وضعیت پایش  -4

 (Citrus leaf blotch virus) مرکبات در پیوندک
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 بيان مساله:

 ها گرمسیری قار  های نیمه مرکبات، خرمالو و سایر میوه زای بیماری مهم عوامل از یکی

 مختلال   هالای  اندا  خسارت میوه، کیفی و کمی های خسارت بروز باعث عوامل این. هستند

 اهمیالت  جدیالد  هالای  بیمالاری  بالا  رابطه در. شوند می آنها مرگ در بعیی مواقع در و درخت

 نیالز  آ  شالد   اپیالدمی  احتمالال  بیمالاری  عادی خسارت بر عموه چو . است دوچندا  مساله

 از قبالل  آنهالا  برد  بین از و جدید قارچی های بیماری شناسایی و ردیابی بنابراین. دارد وجود

کشالور بالا توجاله باله شالرایط       شمال های در استا  .است ضروری و مهم بسیار اپیدمی و شیو 

. شالود  هالا دوچنالدا  مالی    های قارچی، اهمیت ایالن بیمالاری   و هوایی مساعد برای بیماریآب 

 آمالالد در افالالزایش و محصالالول خسالالارت کالالاهش جهالالت شناسالالایی و مالالدیریت آنهالالا بنالالابراین

 .است ضروری منطقه در باغدارا 

هالا،   های شیرین یا شور یا در خاک زندگی و از باکتری به صورت آزاد در آب نماتودها

از گیاهالا  زنالده    از آنهالا   چنالد صالد گوناله    .کنند حیوانات میکروسکوپی تغذیه میگیاها  و 

ترین نماتد  . مهمهستند جها  سراسر در گیاهی های بیماری از انواعی باعث و کنند میتغذیه 

 زا در مرکبات، نماتد مرکبات است. خسارت

 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 بیماری عامل شناسایی -1

 منطقه های با، در بیماری یزا م و پراکنش شد  مشخص -2

 بیماری از ناشی خسارت کاهش برای مناسب مدیریت روش یافتن -3

 مناسب کنترلی روش از استفاده با خسارت کاهش -4

 سمپاشی میزا  کاهش با همراه بیماری خسارت کاهش -5

  :زيرمحور

 هاي قارچی و نماتدها بيماري
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 در آ  از استفاده و یکدیگر با برهمکنش در بیماری عامل دو رفتار نحوه تعیین -1

 بیماری مدیریت
 

 هاي اجرا شده: پروژه

شناسایی مقدماتی عوامل قارچی سرخشکیدگی مرکبات درغرب استا  مازندرا   -1

 وشر  گیم 

بررسی میکروارگانیسمهای سطحی میوه مرکبات بعنوا  عوامل کنترل کننده  -2

 بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه مرکبات

ائی میوه بررسی و تعیین مناسب ترین روش کنترل پوسیدگی قهوه ای فیتوفتر -3

 مرکبات

ارزیابی میکروارگانیسمهای جداشده از سطح میوه مرکبات جهت کنترل  -4

 بیولوژیکی علیه عوامل کپک سبز و آبی میوه مرکبات

بررسی اتیولوژی عوامل قارچی بیماریزای طوقه و ریشه درختا  کیوی در شمال   -5

 ایرا 

ی در شمال شناسایی عوامل قارچی بیماریزا ریزش میوه مرکبات پس از گلده -1

 کشور
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 در استا  مازندرا  عوامل زنده ریزش میوه درختا  خرمالو بررسی -1

  بررسی عوامل زوال درختا  خرمالو در استا  مازندرا  -2
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

 (1333) (ممنوز)  جدید زای بیماری قارچی عوامل شناسایی -1

 (1403نوز )مم بیماری کنترل های روش تعیین -2

 (1400ممنوز ) بیماری عامل بیولوژی و پراکنش تعیین -3

 (1404مرکبات ) گلدهی از پس میوه ریزش بیماری کنترل مدیریت -4
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 آلترناریایی ای قهوه لکه بیماری نترلک برای آگاهی پیش سیستم از استفاده -5

 (1402مرکبات )

 های یهپا روی بر مرکبات نماتد و ریشه پوسیدگی قارچی عوامل برهمکنش -1

 (1333مرکبات ) مختل 

 گرمسیری با های نیمه میوهو سایر  های قارچی مرکبات بیماری خسارت کاهش -7

 (1401تلفیقی ) ها و مدیریت کش قار  از استفاده

 (1403های مختل  ) های قارچی خرمالو با روش بیماری خسارت کاهش -8

ریایی مرکبات تاثیر قار  کش های جدید بر کنترل بیماری لکه قهوه ای آلترنا  -3

(1333) 

 (1402گرمسیری ) های نیمه های قارچی جدید سایر میوه بیماری مدیریت -10
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 بيان مساله:

های باکتریایی و فیتوپمسماها به دلیل حیور آنها در آوندهای چالوب و آبکالش    بیماری

ت بالاغی باله   و ناقل حشره ای و انتقالال از طریالق پیونالدک در خسالارت زیالادی باله محصالوال       

خصو  مرکبات وارد می کنند. همچنالین در تولیالد هسالته هالای اولیاله سالالم ارزیالابی آنهالا         

 نسبت به این عوامل بیماریزا ضروری و حیاتی می باشد. 
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 معرفی ارقا  و پایه های متحمل به  بیماری های باکتریایی و فیتوپمسمایی -1

صی مولکولی و بیولوژیکی عوامل بیماریزای دستیابی به پروتکل های تشخی -2

 باکتریایی

شناسایی و دستیابی به فرموالسیو  های تجاری باکتری های مفید در کنترل  -3

 های قارچی و نماتدها در فراریشه مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری بیماری

 

 هاي اجرا شده: پروژه

در  (Citrus latifolia Tanaka) بررسی سازگاری و میزا  تحمل پرشین الیم  -1

 شرایط طبیعی آلودگی به بیماری جاروی جادوگر

انتخابی  (Citrus aurantifolia) های لیموترش بررسی تنو  ژنتیکی ژنوتیپ -2

 مناطق آلوده با نشانگرهای ژنتیکی

پایش عناصر غذائی و ترکیبات بیوشیمیایی در برگ لیمو عمانی طی پیشرفت  -3

 بیماری جاروی جادوگر

 مه سممت ارقا  مهم تجاری مرکبات کشور نسبت به بیماری استابور تهیه شناسنا -4

 پراکنش بیماری گرینینگ مرکبات در جنوب استا  کرما  تعیین -5

  :زيرمحور

 ها هاي ناشی از پروکاريوت بيماري
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 کنترل بیولوژیک نماتد مرکبات با استفاده از باکتریهای آنتاگونیست -1

 شناسایی سریع و دقیق عامل بیماری جاروک لیموترش با استفاده از پی سی آر -7
 

 اي در دست اجرا:ه پروژه

تولید ارقا  متحمل لیموترش به بیماری جاروک و جمع آوری ذخایر ژنتیک  -1

  لیموترش کشور
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

 (1333ارزیابی تحمل پایه های جدید به بیماری های پروکاریوتیک ) -1

 (1333تاثیر همزما  بیماری های ویروسی و فیتوپمسمایی در زوال مرکبات ) -2

 (1400ش های غیر زنده و فیتوپمسما در بروز عارضه زوال مرکبات )تاثیر تن -3

ارزیابی حساسیت ارقا  بومی پرتقال، نارنگی و لیمو ترش به عامل بیماری  -4

 (1400گرینینگ مرکبات )

تعیین وضعیت باکتری های مفید جهت کاهش خسارت عوامل بیماریزای قارچی  -5

 (1333و نماتد )

تیپ های امید بخش نسبت به شانکر باکتریایی ارزیابی حساسیت ارقا  و ژنو -1

 (1403مرکبات )

کمی سازی حساسیت، تحمل و مقاومت در بیمارهای باکتریایی و فیتوپمسمایی  -7

(1400) 

های باکتریایی و فیتوپمسمایی  های تلفیقی در مدیریت بیماری استفاده از روش -8

(1400) 
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 بيان مساله:

 به که باشند می غذایی مواد و آب رفتن دست از املوع مهمترین از یکی هرز های عل 

و در تولید محصوالت کشاورزی همواره به  رویند می ها با، و مزار  در ناخواسته طور

کاهش  موجبعنوا  یک مشکل اساسی مطرح هستند. رقابت عل  هرز با درختا ، غالبای 

های  . عل شودیمبازده محصول و کیفیت آ   ،رشد درخت، سطح برگ، پتانسیل آب

آسیب سرمایی به مرکبات  خطرو  دهچنین درجه حرارت خاک و هوا را کاهش دا هرز هم

  دهند. را درطول فصول سرما افزایش می
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 های مرکبات  های هرز با، شناسایی عل  -1

 ترین روش کنترل تعیین مناسب -2

 های هرز استفاده از مدیریت تلفیقی به منظور کنترل عل  -3

 های موثر و سازگار با محیط زیست  کش معرفی عل  -4

 های هرز مهم  کاهش هزینه باغداری با تعیین بهترین زما  کنترل عل  -5

 های هرز ترویج روش سازگار با محیط زیست استفاده از مالچ در کنترل عل  -1
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 علفکش باکمک چند Arum orientalisبررسی امکا  کنترل عل  هرز  -1

 های هرز باغات مرکبات اثر گیاها  پوششی در کنترل عل  -2
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 ندارد

 
 

  :زيرمحور

 هاي هرز علف
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 بينی شده: هاي پيش پروژه

 (1402های تخصصی جدید در مرکبات ) کش تعیین اثر عل  -1

 (1400های هرز مهم مرکبات ) تعیین بهترین زما  کنترل عل  -2

 (1403) مرکبات مهم هرز های عل  روش مدیریت بهترین تعیین -3

 (1402تعیین بهترین روش کنترل عل  هرز مهاجم آرو  ) -4

هالای هالرز مرکبالات     استفاده از مالچ چوب شاخه خرد شده کیوی در کنترل علال   
(1403)
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    53/                                                                       مركباتومديريت توليد  رنامه پژوهشي فناوريب

 



 ........فروت، انار، انجير، زيتون و ساير  برنامه پژوهشي فناوري و مديريت توليد مركبات، كيوي/  54

 

 محور: مديريت تغذيه
 

 

 

 
 

 بيان مساله:

 پیچیالده  شیمی دلیل به متأسفانه اما گیرد.مقادیر زیادی کود مورد استفاده قرار می نهساال

 گیالاه  اسالتفاده  مالورد  سالال  آ  در شالده  مصر  از کود بخش کمی خاک، در عناصر غذائی

 شالکل  باله  و شالده  تثبیت خاک در زما  مرور به بخش قابل ممحظه ای از آ  و گیرد می قرار

 از بایالد  زیسالت،  محالیط  حفاظالت  و تولید حفظ برای یابد. لذا یم تجمع گیاه دستر  غیرقابل

 را محالیط  و خاک بومی زیست تعادل و بوده سازگازتر طبیعت با که کرد استفاده هایی روش

 باشد.              می عناصر غذائی جذب در کارا ارقا  از استفاده ها روش این از یکی. نمایند حفظ
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 های کارا درجذب عناصر غذائی با تاکید بر فسفر، روی و بورپایه معرفی -1
 

 پروژه هاي اجرا شده:

 ندارد

 پروژه هاي در دست اجرا:

 مرکبات بر خصوصیات زیستی، جزءبندی و کارایی کسب فسفر  اثر سه پایه  -1
 

 هاي پيش بينی شده: پروژه

 در بور و روی جذب توانائی لحا  به مرکبات جدید و مرسو  های پایه بندی رتبه -1

 ( 1400) مازندرا  شر  و غرب از های خاک

 (1400های مختل  مرکبات )بررسی کارایی مصر  داخلی فسفر در پایه -2

 

 

 زيرمحور: 

 هاپتانسيل جذب عناصر غذايی توسط پايه
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 بيان مساله:

 شالالمار  بالاله  هالا بالا،  و مالزار   در تولید تغییرپذیری عمده عوامالل از یکالی خالاک ویژگی

 امالالری  محصالول  تولیالد  در آ  همیالت ا و خاک ویژگی در مکانی تغییرات وجالود. رودمالی

هالای جدیالد   ای درختا  و اسالتفاده از روش عموه براین بررسی وضعیت تغذیه. است بدیهی

در تعیین حدود کفایت و بحرانی عناصر غالذائی در بالرگ درختالا  مرکبالات حالائز اهمیالت       

 تاثیرگالذار  خالاکی  هالای بندی ویژگیحدود بهینه عناصر غذائی در برگ و پهنه است. تعیین

 اهمالالیت  حالائز  بهیناله  مالدیریت  اعمالال  و ریالزی  برناماله  جهالالت  میالالوه  درختالا  عمالاللکرد بالر

 . باشدمی 

تغذیاله اصالولی و    ،ترین فاکتورهای مؤثر بالر رشالد و نمالو درختالا  مرکبالات      یکی از مهم

متعادل است. برای دستیابی باله تولیالد بالاال و نیالز بالرای سالممت درخالت، کالاربرد کودهالای          

 باله  منجالر  معمالوالی  غالذایی  عناصالر  کالاربرد باشد.  امری الز  می مرکبات های شیمیایی در با،

چه کاربرد مقادبر زیاد و یا نامتعالادل عناصالر غالذایی اثالرات     اگر شد خواهد عملکرد افزایش

 باله  غالذائی  عناصالر  کاله  باشالد  ای گوناله  سوء خود را به همراه خواهد داشت. کوددهی باید به

 اسالتفاده  هرحالال،  باله . شالوند  داده قالرار  گیالاه  یالار اخت در نیالاز  مالورد  زما  در و مناسب شکل

 قابلیالت  بالر  منفالی  اثالرات  و داده کالاهش  را کود مصر  کارائی تواند می کودها از نادرست

ای بالاال  با نیاز تغذیاله  یکیفنولوژ های دوره یط مارهایت ای. حواد  و باشد داشته خاک تولید

 مالدیریت  بالرای  هرحالال،  ند. باله باشال  می رگذاری  تأثآ یو عمر انبارمان تیفیک وه،یبر اندازه م

. بالود  مطلالع  گیالاه  فیزیولالوژیکی  فرایندهای در غذایی عناصر نقش از باید ای، تغذیه صحیح

 فراینالالد تحریالالک هالالد  بالالا درخالالت فنولالالوژی از خاصالالی مرحلالاله در غالالذایی عنصالالر سالالپس

 .شود کاربرده به خاصی فیریولوژیکی
 

 زيرمحور: 

 )زمان و مقدار( یکوددهسازي عمليات بهينه
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 دستاوردهاي مورد انتظار:

 تهیه نقشه حاصلخیزی خاک -1

 تعیین حدود کفایت عناصر غذائی در برگ مرکبات -2

تعیین بهترین نو  و زما  کوددهی با هد  افزایش کمیت و کیفیت و نیز عمر  -3

 انبارمانی میوه
 

 پروژه هاي اجرا شده:

 ندارد

 پروژه هاي در دست اجرا:

بررسی علل عارضه فروپاشی دمگاه میوه و امکا  کاهش ا  در پرتقال رقم تامسو   -1

 .گ(ناول ) 
 

 هاي پيش بينی شده: پروژه

 ( ) .گ(1333) افزایش عمر انبارمانی هد  با پاشی محلول انجا  -1

 ( ) .خ( 1333استفاده از منابع کودی جدید در تغذیه مرکبات ) -2

 و کمیت بهبود هد  با درخت فنولوژیکی مراحل با مطابق پاشیمحلول انجا  -3

 ( 1333) میوه کیفیت

 شمال در مرکبات عملکرد بر تاثیرگذار های ویژگی مهمترین بندی پهنه و تعیین -4

 ( ) . (1400) کشور

 در چندگانه تشخیص روش به مرکبات برای غذائی عناصر مرجع اعداد برآورد -5

 ( ) .ا(1400کشور ) شمال

های جدید حاصلخیزی )سرعت آزادسازی و ضرایب جذب عناصر( استفاده از نر   -1

های مختل  مرکبات طی م و روی برای پایهدر برآورد قابلیت استفاده فسفر، پتاسی

 (1400فصل رشد )
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 بيان مساله:

گوناله ای اسالت کاله امکالا  برقالراری      اینکه سیسالتم ریشاله درختالا  مرکبالات باله      رغمعلی
های مفید خاک وجود دارد، امالا در ایالن   همزیستی بین ریشه این درختا  و میکرواورگانیسم

ر مورد توجه قرار گرفته است. عموه براین با توجه باله  ها استفاده از کودهای زیستی کمتبا،
های مرکبالات و نیالز اثالرات مخالرب ایالن کوهالا در       رویه کودهای شیمیائی در با،مصر  بی

رود بالا  محیطی ناشی از این مصر ، انتظار مالی درازمدت بر کیفیت خاک و خطرات زیست

تی و آلالی بتالوا  در   جایگزینی حداقل بخشالی از ایالن کودهالای شالیمیائی بالا کودهالای زیسال       
های کمی و کیفالی میالوه   کاهش مصر  کود شیمیائی، بهبود کیفیت خاک و بهبود ویژگی

 درختا  مرکبات تمش کرد. 
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 ترویج استفاده از کودهای زیستی -1

 ترویج استفاده از کودهای آلی -2
 

 پروژه هاي اجرا شده:

 ندارد
 

 پروژه هاي در دست اجرا:

 ندارد
 

 هاي پيش بينی شده: پروژه

 و کمیت بهبود هد  با گیاه رشد محرک های باکتری و مایکوریزا از استفاده -1
 ( ) . (1400) مرکبات کیفیت

 (1400)های مرکبات با، خاک کیفیت بر شیمیایی و آلی کودهای از استفاده تاثیر -2

 

 

 زيرمحور: 

 مصرف توام کودهاي شيميايی، آلی و زيستی
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 بيان مساله:

. دارنالد  گیالاه  در مهالم  هالای  واکنش از بسیاری انجا  در انکارناپذیر نقشی غذایی عناصر

هالای  تالنش  در گیاه مقاوت نیز و محصول کیفیت و کمیت بهبود در غذایی عناصر چنین،هم

تالوا  تحمالل   رسد با مدیرت صحیح کودهی مالی به نظر می .هستند مؤثر زیستی و غیرزیستی

را  هالا درختا  نسبت به تالنش زیسالتی و غیرزیتالی را افالزایش و خسالارت ناشالی از ایالن تالنش        

 کاهش داد.
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

تعیین وضعیت عناصر غذائی در درختا  تحت تنش زیستی و کمک به افزایش عمر  -1

 باردهی این درختا 

زنده و های ن مدیریت بهینه کودی با هد  کاهش خسارت ناشی از تنشیتعی -2

 غیرزنده )سرما، خشکی و شوری(
 

 پروژه هاي اجرا شده:

 ندارد
 

 در دست اجرا:پروژه هاي 

 پیشرفت طی عمانی لیمو برگ در بیوشیمیایی ترکیبات و غذائی عناصر پایش -3

 جادوگر  جاروی بیماری

 فاقد لیموترش درختا  میوه بیوشیمیایی و مکانیکی فیزیکی، های ویژگی بررسی -4

 جاروک ) .گ( بیماری عمیم

 

 
 

 زيرمحور: 

هاارتباط تغذيه و تحمل درختان مرکبات با تنش  
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 هاي پيش بينی شده: پروژه

 ( 1400ی عمئم زوال مرکبات )ای درختا  داراارزیابی وضعیت تغذیه -1

های لیموترش دارای بهبود عملکرد نهال در ای تغذیه تیمار زما  و نو  تاثیر مطالعه -2

 ( ) . (1400عمئم جاروک )

های زیستی و غیرزیستی با استفاده از تغذیاله متعالادل   افزایش تحمل درختا  به تنش- -3

(1400)  
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 بيان مساله:

شود که فقط بخش کمالی  های مرکبات استفاده میه مقادیر زیادی کود ازته در با،ساالن

توانالد باعالث   گردد و مانالده ا  مالی  درصد( این کود توسط درختا  استفاده می 50)کمتر از 
های سطحی و یا طی فراینالد شستشالو از محالیط ریشاله درخالت خالارج و باعالث        الودگی آب

هالای سالنگین در منالاطق شالمالی     به وقو  بارنالدگی  های زیرزمینی شود. با توجهالودگی آب
کشور و نیز باال بود  سطح اب زیرزمینی و نیز بالاالخص بالا توجاله باله کالاربرد مقالادیر زیالاد        

های زیرزمینی در این منالاطق اجتنالاب   های مرکبات ، خطر آلودگی ابکودهای ازته در با،

کود متناسب با نیاز گیاه و باله   ناپذیر است. بنابراین با اتخاذ روش مناسب کوددهی و کاربرد
توا  خطالرات  های که فعالیت ریشه باال و امکا  جذب عناصر بیشتر است، میویژه در زما 

 زیست محیطی ناشی از کاربرد کود ازته را کاهش داد.
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 اتخاذ بهترین روش کوددهی با هد  کاهش مخاطرات زیست محیطی -1

 ات در خاک تحت کشت مرکباتسازی حرکت نیترمدل -2
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 ندارد
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 ندارد
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

 ( 1400) کشور شمال در کوددهی مختل  هایمدیریت تحت نیترات حرکت بررسی -1

بررسی حرکت میکروارگانیسمهای موجود در کودهای دامی در باغات مرکبات  -2

(1402) 

 زيرمحور: 

 مالحظات زيست محيطی مصرف کودها
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 وري آب محور: بهره
  

 

 

 

 بيان مساله:

 مصالر   ازضالروریات ( آبیالاری  درست ریزی برنامه) آبیاری مناسب زما  و مقدار تعیین

 متنالوعی  تجهیزات و روشها منظور این برای. است آبیاری آب وری بهره ارتقای و آب بهینه

 و آب هالای  نمایاله  گیالری  انالدازه  بالا  بطمالرت  های فناوری پیشرفت با. است شده معرفی دنیا در

. اسالت  یافتاله  گسالترش  جدیالدی  روشالهای  و تجهیزات خاک، و گیاه آب وضعیت و هوایی

 آبیالاری  مالدیریت  جمله از ها زمینه از بسیاری در مختل  تجهیزات هوشمند کنترل همچنین

 باله  نیالاز  و هسالتند  خاصالی  شالرایط  و کاربردهالا  بالرای  آنهالا  از یالک  هر ولی. است شده رایج

 . دارد ایرا  مرکبات های با، و باغداری شرایط با سازی بومی و رزیابیا
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 و( آبیاری مقدار و زما ) آبیاری ریزی برنامه های روش و ابزار ترین مناسب تعیین -1

 آبیاری مدیریت هوشمندسازی
 

 پروژه هاي اجرا شده:

تعیین بهترین دور آبیاری مرکبات، پرتقال تامسو  ) درختا  در مراحل اولیه رشالد (   -2

   1371-74 در شر  مازندرا  به روش آبیاری سطحی سال های

آبیاری مرکبات،نارنگی انشو )درختا  مثمالر ( در شالر  مازنالدرا     تعیین بهترین دور  -3

  1371-74 به روش آبیاری سطحی سالهای

ریالزی آبیالاری و پالایش رطوبالت خالاک در باغالات        های مختل  برنامه بررسی روش -4

 مرکبات شهرستا  فسا

 زيرمحور: 

 آبياري ريزي برنامه هاي روش

 

 
 

 

http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18752479
http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18752479
http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18752481
http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18752481
http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18783213
http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18783213
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هالالای  بررسالالی امکالالا  اسالالتفاده از تانسالالیومتر در مالالدیریت آبیالالاری مرکبالالات در بافالالت  -5

 مختل  خاک

ریالالزی آبیالالاری  مالالار بلنالالد مالالدت هواشناسالالی در برنامالالهبررسالالی کالالاربرد تانسالالیومتر و آ -1

 مرکبات برای نواحی اقلیمی مختل  استا  فار 

 پروژه هاي در دست اجرا:

 ندارد

 هاي پيش بينی شده: پروژه

 ریزی برنامه برای آبی تنش گیاهی های نمایه و خاک رطوبت حسگرهای ارزیابی -1

 (1402آبیاری مرکبات )

 (1333آبیاری مرکبات ) ریزی برنامه برای موگرافیتر های روش و ابزار ارزیابی -2

 (1403های مرکبات ) هوشمند برای با، آبیاری های روش و تجهیزات ارزیابی -3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18785530
http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18785530
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 بيان مساله:

محدودیت منابع آبی چالش مهم در تولید محصوالت کشاورزی است. آبیاری در 

کیفی محصوالت یاد شده دارد.  های مرکبات نقش زیادی در افزایش عملکرد کمی و با،

های بسیاری در دنیا و ایرا  نشا  داده است که تامین نیاز کامل آبی همواره سبب  یافته

وری آب، در  شود و یا حتی سبب کاهش بهره دار عملکرد محصول نمی ارتقای معنی

کارهای  ، راهشود. بنابراین با توجه به کمبود منابع آبی آبیاری، می  کارهای کم مقایسه با راه

 شود. آبیاری امری اجتناب ناپذیر محسوب می کم
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 های مرکبات  آبیاری در با، موثر و بهینه کم تعیین راهکارهای -1
 

 هاي اجرا شده: پروژه

ای بر عملکرد کمی وکیفی پرتقالال تامسالو  نالاول    هتاثیر سطوح مختل  آبیاری قطر -1
 در غرب مازندرا 

رایی مصر  آب در کاربرد تواما  خشکی موضعی ریشه و سایبا  بالرای  بررسی کا -2
 گیاها  جوا  مرکبات

 

 هاي در دست اجرا: پروژه

آبیالاری باله روش خشالکی موضالعی      بررسی عملکرد کمی و کیفی مرکبالات در کالم   -1
 ریشه و کاربرد همزما  آ  با سایبا 

 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

آبیاری  کم با آ  مقایسه و مرکبات پایه دو روی ریشه بخشی آبیاری ارزیابی -1
(1338) 

 و مرکبات میوه کیفی و کمی عملکرد روی شده تنظیم آبیاری کم مطالعه -2

  .ا و  .گ(-1338آبیاری ) آب وری بهره 

 زيرمحور: 

 هاي کم آبياري روش
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 بيان مساله:

 شالده  سالبب  ایالرا   در کشالاورزی  برای مناسب و شیرین آبی منابع روزافزو  محدودیت

 آتالی،  هالای  بحالرا   از پیشالگیری  و وضالعیت  ایالن  از رفالت  و بالر  بالرای  کارشناسا  که است

. بداننالد  ناپالذیر  اجتنالاب  را کشالاورزی  محصالوالت  آبیالاری  برای نامتعار  آبهای از استفاده

 هالالای آب کالالاربرد پتانسالیل  کشالالور شالمال  و جنالالوب در مرکبالات  هالالای بالا،  از زیالالادی بخالش 

 .ندارد دوجو آنها از استفاده برای مشخصی راهکار ولی دارند را نامتعار 
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

  (پساب و فاضمب و شور) نامتعار  آبهای از استفاده مدیریتی راهکارهای
 

 پروژه هاي اجرا شده:

 ندارد
 

 پروژه هاي در دست اجرا:

 ندارد
 

 هاي پيش بينی شده: پروژه

  .خ(-1333معد  زرکوه بر کیفیت آب برای آبیاری ) مطالعه اثرات گوگرد -1

 مرکبات  کیفی و کمی عملکرد بر شور آب با آبیاری ثراتا مطالعه -2

  .د( – 1400) 

 های شاخص و کیفی و کمی خصوصیات بر فاضمب با آبیاری اثرات مطالعه -3

  .د( 1401مرکبات ) ای تغذیه سممت

 

 زيرمحور: 

 آب منابع تمديريت کيفي
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 بيان مساله:

 باله  مرکبالات  هالای  بالا،  در آب وری بهره ارتقای راهکار ترین مهم ای قطره آبیاری اجرای

 مشالالکمت دارای مرکبالالات هالالای بالالا، در موجالالود هالالای سیسالالتم از بسالالیاری. آیالالد مالالی حسالالاب

 از ناشی مشکمت این از برخی. باشد می توزیع یکنوختی عد  و گرفتگی جمله از ای عدیده

. اسالت  تجهیزات ساخت کیفیت بود  پایین به مربو  دیگر برخی و است نامناسب مدیریت

 بالازار  باله  متنالوعی  هالای  چکالا   قطالره  و تجهیالزات  ای قطره ریآبیا مشکمت رفع برای دنیا در

 شالده  انجالا   آب وری بهالره  و آبیالاری  راندما  ارتقای منظور به همگی که است شده معرفی

 ایالن  اسالت  الز  بالاغی  محصالوالت  در مرکبات زیرکشت سطح باالی سهم به توجه با. است

 .گیرد قرار ارزیابی مورد ها با، این برای تجهیزات
 

 دهاي مورد انتظار:دستاور

 بهبود برای جدید های خروجی و تصفیه و کنترل تجهیزات شناخت و معرفی -1

 آب وری بهره و آبیاری راندما 
 

 پروژه هاي اجرا شده:

 بررسی سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی برای آبیاری مرکبات -1

 های مرکبات های آبیاری میکرو و میزا  آب مصرفی در خزانه بررسی تاثیر سیستم -2

های مختل  آبیاری میکرو بر عملکالرد کمالی و کیفالی پرتقالال تامسالو        تاثیر سیستم -3

 ناول در غرب مازندرا 

هالای تحالت فشالار و تالاثیر آ  بالر خصوصالیات        تبدیل روش آبیاری سطحی باله روش  -4

 کمی و کیفی مرکبات در شمال خوزستا 

 زيرمحور: 

 ميکرو آبياري تجهيزات

 

 
 

 

http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18771499
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ای زیرسطحی بالر روی مرکبالات وضالعیت تجمالع      بررسی امکا  کاربرد آبیاری قطره -5

 ا چک در اطرا  قطره

 

 هاي در دست اجرا: پروژه
 

 ندارد

 بينی شده: هاي پيش پروژه

  .خ( -1404مرکبات ) های با، در میکرو آبیاری برای جدید های خروجی ارزیابی -1

 مرکبات های با، برای ای قطره آبیاری کنترل و تصفیه تجهیزات ارزیابی -2

  .خ( -1404) 

 منظور مرکبات به باغات رد ای قطره آبیاری برداری بهره مدیریت های روش بررسی -3

  .ا(-1401آبیاری ) راندما  بهبود

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ........فروت، انار، انجير، زيتون و ساير  برنامه پژوهشي فناوري و مديريت توليد مركبات، كيوي/  68

 

 

 

 

 بيان مساله:

 وضالعیت  از اطالم   باله  نیالاز  کشالور  در مرکبات تولید ملی و استانی ریزی برنامه منظور به

 دارای کاله  آیالد  مالی  حسالاب  به کشور در تولید پایه منبع ترین مهم آب. است تولید پایه منابع

 حاضر حال در. است تولید مرکبات مختل  مناطق در زیادی کمی و کیفی ایه محدودیت

 بالرای  کمالی  و کیفالی  لحالا   از آب منالابع  وضالعیت  خصو  در جامعی و منسجم اطمعات

 .نیست موجود مختل  مناطق در مرکبات تولید و کشت
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 تعیین نیاز آبی بهنگا  مرکبات در مناطق مختل  -1

 های مرکبات  ضعیت مصار  آب برای آبیاری با، شناخت و -2

تولید  مناطق در آب منابع تناسب و پراکنش کیفی، و کمی شناخت وضعیت -3

  مرکبات

 ایرا  مختل  مناطق در مرکبات تولید برای مجازی تعیین آب -4
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 کباتبررسی و ارزیابی میزا  خسارت ناشی از مدیریت نامناسب آبیاری باغهای مر -1
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 ندارد

 بينی شده: هاي پيش پروژه

 مناطق مرکبات باغات در مصرفی آب مقدار و آبی نیاز بهنگا  سازی و مطالعه -1

  .ا( -1402مختل  )

 مناطق در مرکبات های با، آبیاری برای آبی منابع کیفیت و کمیت بندی پهنه -2

 ،  .ا(1403کشور ) مختل 

 زيرمحور: 

 آب و آبياري وضعيت منابع
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 و رنامه پژوهشي فناوريب

  مدیریت تولید 

 کیوي فروت
 

 تهيه و تدوين:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 مقدمه

ودارگا گیایاا ازشااه گیاایی Actinidia deliciosa علمینامبافروتکیوی

بارایوباودهرونادهورشادپاربسایارباشد.می (Actinidiaceae)اکتینیدیاس هانواده

ازاینگیااهاااکنو شناسااییشادهرقم611وگون 16ازبیش.استقیمب نیازمندایستایی

.اناادپیااداکااردهجنباا اراااریآ ازchinensisوdeliciosaدوگوناا فقاا کاا اساات

مقاامژاپانوامریكااارکیا ،فرانسا ،یونا ،شیلی،ایرا ،نیوزیلند،ایتالیا،چین،کشوریای

ساالدرفااووآمارآهریناساسبر.انددادهاهتصاصهودب رااولیددردیماااولیای

کا ک دیدمینشا فروتکیویاولیدوکشتزیرسطحجهانیوضعیتبررسی،6161

معاادلرقماینیا جهاانیاولیادک ویكتار622762جها فروتکیویکشتزیرسطح

مازنادرا ،یاایاستا .استداشت دالریو میل660117برابرارزشیک بودهان4624721

1414باامازنادرا اساتا و.یساتندایارا فاروتکیاویاولیدکننادگا گلساتا ،وگیال 

کشورفروتکیویاولیدمی ا بیشترینان،ی ار641باوکشتزیرسطحبیشترینیكتار،

ا بعادازکشاوریایکشاورایارفروت،ازنظراولیدکیوی.استدادهاهتصاصهودب را

ی اراانو601چین،ایتالیاونیوزیلنددرمقامچهارمجهانیقرارداردوبااولیدن دیکب 

ی اریكتارسهمیشتدرصدیازاولیدجهاانیوساهمپان 622سطحزیرکشتبیشاز

درصدیازصادارتچهانیاینمحصولراب هوداهتصااصدادهاسات.بارایاناسااس،

ااوا گرمسایریکشاوررابا چهاارمراداردرامایفروتک دربینمحصوالتنیم کیوی

سااحلییاایبرایکشورما دانست.درحالحاضر،باغداریدراستا محصولیرایبردی

فاروتدارد.ازنظاراولیادایانمحصاول،دریایه ررابط بسیارن دیكیباااولیادکیاوی
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یایاولااسومبودهوامكا اولیادا ب ارایبدرراب یایمازندرا ،گیال وگلستاستا 

%71آ درسایرنقاطکشورب دلی نیازیایهاصاقلیمیآ ممكننیست.امروزهحادود

فروتدراستا مازنادرا قارارداشات ویایکیوی%سطحکشتباغ77اولیدون دیکب 

مربوطب استا گایال اساتوانهاافروتکشورنی یایکیوی%سطحباغ44%اولیدو40

باشد.%ازمقداراولیدوسطحکشتاینمحصولمربوطب استا گلستا می6

ساالمتیدرکا فعاالیزیساتارکیبااتداشتنوباالغذاییارزشدلی ب فروتکیوی

.برهوردارندزیادیایمیتازکنندمیایفامهمینقشانسا 

احادا زماا در.یساتنددهی فروتکیویمحصولیفیتکومی ا درمهمیعوام 

هاا،،بساترویواییوآبلحاظازمناسبمح انتخاباستاندارد،وسالمنهالاهی باغ،

ایراادمناسابوداربستاهی کاشت،جغرافیاییجهتوفاصل رعایتنهال،کاشتنحوه

صاورتمیاوهداشتزما درانیباغبعملیاتبیشترین.دارندبس اییایمیتآبیاریسیستم

یراوم،(زیساتیغیاریاایاانش)محیطاینامساعدشرای مانندمخاطراتاکثروگیردمی

بابایدک کنندمیبروزدورهایندریادرهتآبیاریواغذی مشكالتیا،بیماریوآفات

.دادکایشامكا حدااراآنهامی ا مناسبعملیات

واصولیاغذی فروت،یایکیویاا،نموورشدبرمؤثرریایفاکتومهمترینازیكی

مختلا کودیاایکاربرددرهت،سالمتحفظوباالاولیدب دستیابیبرای.استمتعادل

محصاولاولیادومیاوهدرهتاا پارورشدر.باشادمایالزمامریفروتکیوییایباغدر

.اساتایبرهاوردارویاههتایمیاازغاذاییعناصارمدیریتوحاصلخی یحفظمناسب،

.داردزیاادیایمیاتمیاوهدرهتاا اغذی مدیریتدرکوددییزما وروشبراینعالوه

گون بایدکوددیی درنیاازماوردزماا درومناسابشك ب غذاییعناصرک باشدایب 

رادکاومصار کااراییاوانادمیکودیاازنادرستاستفادهوشونددادهقرارگیاهاهتیار

 .باشدداشت ها،اولیدقابلیتبرمنفیاثراتودادهکایش
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کمیاتوکیفیاتباایایمیوهاولیددرمؤثرعملیاتارینمهمازدیگریكییمآبیاری

هاا،یاواوناو وآببا درهتاا آبیاارینیازواستفروتیایکیویدرااکستا باال

.داردبستگی

شاام آفات.یستندفروتیایکیویباغدرزاهسارتممهعوام ازیابیماریوآفات

وویاروسیا،پروکاریوتیا،قارچشام بیمارگریاویاکن وانا نرمجوندگا ،حشرات،

گیااهمختلا یاایانادامدرهساارتایراادبااعوام این.یستندنماادیاویاویروسشب 

شناساایی.شاوندمیدرهتگمرباعثمواردیدرومحصولکیفیوکمیکایشباعث

درماوثریگامآنهاعم نحوهوشناسیزیستپراکنش،مطالع وزابیماریعوام وآفات

.باشدمیآنهابامبارزهمدیریتبرایمناسبروشارای 

یارشد ن دیکبرایفروتومحصولکیویکیفیوکمیاراقایراستایدربنابراین

برمبتنیک رساندانرامب واعری رایاییپهویشبایدانی،جهاستانداردیایب بیشترچ 

شاناهتیدرگارومهامایاناساتبدیهی.باشدموجودنیازیایرفعمسیردروعلمیاصول

ودرونایمختلا عوام اأثیرفروتوچگونگییایکیویاا،نموورشدنحوهازدقیق

ومرکبااتپهویشاكدهاولیادیریتمدوفناوریبخش.آ استباردییورشددربیرونی

زیاریبرناما اادوینبا محصاولهساارتکاایشراستایدرنی گرمسیرینیم یایمیوه

.استپرداهت 
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 محور: عمليات باغداري

 

 
 

 

 
 

 بيان مساله:

عوام بسیاریشام ژنوایپ،اقلیم)دما،نور،دورهنوری،ها،،آب(ومحای زناده

فاروتمؤثرناد.یا(درفنولوژیکیویزیستزاویمعوام بیماریپیرامو درهت)آفات،

ایدرایانیاایگساتردهوجودرواب متقاب پیچیدهبیناینعوام منرربا باروزواکانش

اقویمزمانیرشدوبااردییایانمحصاولیایانرامشدهدرزمین شود.بررسییامیاا،

ایدوسال برهاورداراساتکا درساالاول دیدک یرشاه باردیندهازچرهنشا می

افتاد.رسدودرسالدومباردییآ اافاقمایرشدرویشیاكمی وشاه ب بلوغهودمی

یابرایشاكوفاییوایاستک درآ نیازسرماییجوان دورهاستراحتزمستانییمدوره

یااک درصدشكوفاییجوان ابدی شد ب گ دربهارآیندهاأمینهوایدشد.ازآنرایی

انگی یشدهاااحادودزیاادیمااتأثرازشارای اقلیمایویایگ ویمچنیندرصدجوان 

اواندازایمیاتهاصایمشخصاتفی یولوژیرقمدارد،شناهتفنولوژیاینمحصولمی

دراف ایشکمیتوکیفیتمحصولمرکباتکشوربرهوردارباشد.
 

 ظار:دستاوردهاي قابل انت

انگیاا ی،اعیااینزمااا رهاادادیااریااکازمراحاا رشاادرویشاایوزایشاای)گاا  -6

 فروتیا(درارقاممختل کیویشكفتگیورشدمیوهگ 

یااایرادامكا یماینگیزما اجارایعملیااتباغاداریبااوقاایعنماویااا، -6

 منظوردستیابیب نتای بهترب 

 زير محور: 

فروت  تعيين فنولوژي ارقام مختلف کيوي

 در مناطق توليد اين محصول
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یایزماانیممكانبارایانراامرهاف ایشراندما آبمصرفیواعیینبهتریندو -1

آبیاریبرنام کم


 هاي اجرا شده: پروژه

یایشمالایرا .فروت)یایواردوارقامنر(درباغبررسیفنولوزیارقامکیوی-1

 هاي در دست اجرا: پروژه

دندار
 بينی شده: هاي پيش پروژه

یاایساتا فاروتدرشارای اقلیمایابررسیفنولوژیارقاماراریجدیدکیاوی -6

 (6411گساحلیدریایه ر)م

فاروترقامیاایوارد)م.گ.باغیبراساسفنولوژیکیویاعیینالگویبهین عملیاتب 

6411) 
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 بيان مساله:

اواناداثاراتچنینفاصل بیندرهتا دریرردی ماییمیاواگرچ فاصل بینردی 

فاروتداشات باشاد،اماادرحاالییارقاممختل کیاویقاب اوجهیبرنحوهرشدوبارد

ایباودهوباراسااساصاولفنایحاضرانتخاباینفاصل دربعضیازمواردکاامال سالیق 

باغداریودرنظرگرفتنمشخصاترشدونمویرقمکشتشدهنیست.اینموضو سبب

ازجملاا وریواحاادسااطحزمااین،مشااكالتزیااادیشاادهاسااتااااضاامنکااایشبهااره

استفادهماند سطحقاب اوجهیاززمیندرفواص کشتبااالارازحادمتعاادل،پاایینبی

افشاانیوبود میا ا اهویا دربااغ،اهاتاللدرپارواززنبوریاایعسا وعملیااتگارده

یاایقاارچیپایشبیایاد.ازطار دیگاررفاتوآمادادواتیمچنیناشدیدپوسایدگی

گاذاریمناسابدرهتاا ممكانیاب دلی عدمرعایتفاصال یازباغمكانی هنی دربسیار

شود.نبودهومدیریتباغبامشكالتجدیمواج می


 دستاوردهاي قابل انتظار:

یاااباارایارقاااممختلاا ااارینفاصاال رویردیاا وبااینردیاا اعیااینمناسااب -6

یایساحلیه رفروتدراستا کیوی

 فروتیایکیویزمیندرااکستا ب حداکثررساند کاراییسطح -6

یاایناشایازعواما اف ایشراندما اولیددرواحدسطحااجوکاایشهساارت -1

 قارچیبااأمیننورواهوی مناسب
 

 هاي اجرا شده: پروژه

ندارد.

 

 زير محور: 
کيفيت  فاصله کشت در کميت وارزيابی تأثير 

 فروت  محصول ارقام مختلف کيوي
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 هاي در دست اجرا پروژه

 ندارد.
 

 بينی شده هاي پيش پروژه

فاروترقامیاایوارد)م.گ.یاویارزیابیاثراتفواص کاشتدرمحصولرقامک -6

6411) 

یایمازندرا وگایال فروتطالییدراستا اعیینمناسبترینفاصل کاشتکیوی -6

 (6416)م.گ.
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 بيان مساله:

داربااعاادترشادباالرونادهوازاناوا ااا،وه ا سال چندیمحصولفروتکیوی

داشاتنبخاشباود اوانااییایتاادهنگا ایشود.ان اینگیاهب هاطرماشاورهمحسوبمی

یااویواییرانداشت وبرایاولیدارارینیازمندسیساتمینگهدارنادهبارایحفاظشااه 

یادرارافا مناسبیازسطحزمیناستک اغلبب دوشك صلیبیوآالچیقیوجودمیوه

شاتنهاالآغاازفروتازساومینساالکایایکیویدییدراا،دارد.ازآنراییک گ 

یایحاص ازرشدفص جاریک رویبازویاییکسال قرارشدهوباردییرویشاه 

یایارساال انراامواعادادمناسابیشود،الزماستیرسباردییایناا،دارندانراممی

دینادهباراییارااا،یاایگا یایاصالیاولیادشااه بازوییکسال ب عنوا پایگاه

یااالزماساتیمچنینبااوج ب شدتباالیرشادرویشایدرایانااا،نگهداریشود.

برایکسبمحصولیاقتصادیک ازکیفیتمناسبیبرایصادراتبرهاوردارباشاد،یما 

سال بااجرایدرستوب موقعیارساابساتانینسابتبا اعادی رشادرویشایومتاواز 

یااویاراوج جدیب امراربیتااا،کرد ا بااولیدمحصولاقدامشود.برایناساس

یاایاوا نكاایکلیدیدرکسبرانادما بهینا ازبااغدویرسزمستانیواابستانیرامی

یاایفراگیاردرماوردااأثیرفاروتبا شامارآورد.بارایاناسااس،انراامپاهویشکیوی

وددراواندبخشزیادیازمشاكالتموجایایفرموباردییمییایمختل یرسشدت

برناما اساتحا کنادونقاشبسا اییدریایبایاولیداینمحصولراک ناشیازیرس

اقتصادباغداریمنطق وکشورداشت باشد.


 دستاوردهاي قابل انتظار:

فروتیایکیویمنظمااکستا باردییوسالمتاضمین -6

  :زيرمحور

 هاي بهينه تربيت و هرس تعيين روش

 فروت هاي جوان و بالغ کيوي تاک 
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بهباودناوروفاو یادراولیدموادفتوسنت یازطریاقبهباودناف ایشکاراییاا، -6

 شرای اهوی دردرو ااج

فروتدستیابیب عملكردبهین وکیفیتباالیمحصولدرارقاماراریکیوی -1
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 ارینشیوهیرسکیویرقمیایوارداعیینمناسب -6
 

 هاي در دست اجرا پروژه

یاایهایویهگاییایمختل یارساابساتانیبارعملكاردوبرارزیابیاأثیرروش-6

  فروترقمیایواردکیفیمیوهکیوی
 

 بينی شده هاي پيش پروژه

یایمختل اربیتویرسزمستانیدرباردییوکیفیاتمیاوهبررسیاأثیرسیستم -6

 (6411فروت)م.گارقامجدیدکیوی

فاروتبا منظاوراعیینبهترینشادتاناکمیاوهدرارقاامطالیایوقرما کیاوی -6

 (6411بهین )م.گ.دستیابیب عملكرد

یایمختلا یارسساب دربااردییوکیفیاتمحصاولارقاامارزیابیاأثیرروش -1

 (6414فروت)م.گ.طالییوقرم کیوی

زناایشاااه بااررشاادوباااردییاعیاایناثااراتناشاایاززمااا اجااراوالگااویحلقاا  -4

 (6414فروترقمیایوارد)م.گ.کیوی

زنایانا وشااه )م.گ.فروتبا حلقا یویارزیابیواکنشارقامطالییوقرم ک -7

6414) 

فاروتیاایطالیایوقرما کیاویارینالگوییرساابستانیدررقماعیینمناسب -1

 (6414)م.گ.

فاروتیایمختل انکگ ومیوهبرصفاتعملكردیکیویارزیابیاأثیرشدت -2

(6416رقمیایوراد)م.گ.
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 بيان مساله:

صفتمهمبااغیدرارقااممختلا درهتاا میاوهازجملا 61یشازبااوج ب اینك ب

یاا،قدرترشدرقمپیوندی،اندازهنهاییااجدرهت،عملكردمحصول،درصادآبمیاوه

یاایغیرزناده)سارما،گرماا،غرقااب،هشاكی،کیفیتعصاره،مقاومتدرهاتبا اانش

احاتااأثیرپایا باشاداوانادیامییاشها،وآب(ویمچنینپراکنشریش شوری،پ

ازآنرااییکا دربسایاریازیاازایمیتبسیارزیادیبرهاورداراسات.مسئل انتخابپای 

فروتانتخابنو پای بدو اوج ب مواردفنیومالحظا هصوصایاتمناطقاولیدکیوی

یاایمختلا بارهصوصایاترشادواقلیمیمنطق انرامشدهاست،الزماستااأثیرپایا 

فروتموردبررسیدقیققرارگرفت وباراییاررقامویایارقاماراریکیوینمویاا،

ارینپای معرفیشود.شرای اقلیمی،مناسب
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

یایاولیدیاف ایشعملكردوبهبودکیفیتمیوه -6

 ایرادامكا دستیابیب اولیدمناسبدرشرای نامساعدهاکیوآبی -6
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 ندارد.
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 ندارد.
 

 

 

 

 :زيرمحور

 ترين پايه براي هر يک از تعيين مناسب

 هاي کيوي رقم 

 



    77/                                                               تكيوي فرو ومديريت توليد  رنامه پژوهشي فناوريب

 بينی شده: هاي پيش پروژه

فاروترقامیاایوارداعییناثراتپای برهصوصیاتکمیوکیفیمحصولکیاوی -6

 (6411)م.گوم.ا

ارزیاابیااأثیرپایا بارهصوصایاتکمایوکیفایمحصاولارقاامطالیایوقرما  -6

 (6411افروت)م.گوم.کیوی

یایاراریموجوددرفروترویپای مقایس صفاتعملكردیارقامجدیدکیوی-1

(6416کشور)م.گوم.ا
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 بيان مساله:

فااروتیكاایازمهمتاارینمحصااولصااادراایکشاااورزیایاارا وباا هصااوصکیااوی

ماوثراسات.البتا یوارزآوریکشاورزایک دراشتغالبودهگیال یایمازندرا واستا 

یاایپایشیابودهک یكایازچاالشاداوماولیداینمحصولنیازمندحذ برهیچالش

باشادبینیشدهدراینمحصولبروزهسارتیخبندا زودرسپایی هودیاررسبهاارهمای

ک ب ارایابرویمیاوهوگا هساارتزاهواینادباود.باااوجا با کلیمااریاکباود 

محصول)عدمنگهداریمحصولیا زدهدرانباار(ویمچناینوابساتگیشادیدااا،با 

گردهافشانیوالقیحگ دربهار،میتوا اینگون عنوا داشتکا درصاورتباروزاانش

بیا شده،احتمالهسارتاقتصادیباال،محتم هوایدبود.بارایاناسااسالزماساتدر

ب بررسیاینمعض پرداهت ااباااخا ادابیریمناسبساعیایجامعوفراگیرقالببرنام 

نمایممی ا هسارتمحیطی کرشدهراب حداق ممكنبرسانیم.
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

ااادوینرایكاریااایماادیریتباا باااغیدرماادیریتپیشااگیریازهسااارتااانش -6

فروتیخبندا زودرسپایی هودیرسبهارهدرکیوی

باغیدرمدیریتحفظدرهتا درزما وقاو اانشیخبنادا ایكاریایب ادوینر -6

 فروتدرکیوی
 

 پروژه هاي اجرا شده:

 ندارد.
 

 پروژه هاي در دست اجرا:

 ندارد.

 :زيرمحور

 کارهاي پيشگيري و کاهش اثرات مخرب  راه

 فروت تنش يخبندان در کيوي
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 هاي پيش بينی شده: پروژه

 (6416فروت)دستیابیب ارقامزودرسودیرگ درکیوی -6

رداشتب موقعمحصول،...(یا،باعمالایماریایب باغی)اغذی ،زیستمحر، -6

(6411فروت)برایکایشهسارتیخبندا درکیوی
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 بيان مساله:

یایاهیارصانعتباغاداریکشاوررااحاتاااثرقاراریاییک درسالیكیازچالش
کاایشکمیاتوکیفیاتدربرهایرکا اوانسات دداده،بروزانشگرماییاست.بطوری

ارباشد.کیویفروتیكایازمحصاوالتمهامارزآورکشاورگذتباغبانیااثیرالمحصو

مهساارتاانشیابودهک نسبتب انشبیا شدهآسیبپاذیراسات.بطوریكا باروزعال
فروتاوانست درکایشهاصیتانبارماانی،حما ونقا ودرنتیرا انا لگرمادرکیوی

جا با مسااو فنایوااخاا اادابیریدرجهاتارزشاقتصادآ موثرباشاد.ازایانرواو
اوانددرجلوگیریازبروزانشگرماودرنتیر حفظارزشکایشهسارتبیا شدهمی

اوا با ایانفروتمیاقتصادیآ موثرباشد.ازاینرودربرنام ری یپهویشیدرکیوی

چالشونحوهپیشگیریوکایشهسارتآ اوج وایتمامداشت.
 

 ستاوردهاي قابل انتظار:د

ادوینرایكاریایمادیریتبا بااغیدرمادیریتپیشاگیریازاانشگرمااییدر -6

فروتکیوی
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 ندارد.
 

 پروژه هاي در دست اجرا:

 ندارد.

 هاي پيش بينی شده: پروژه

 (6416فروت)م.ماعیینااثیرسایبا درکایشهسارتانشگرماییدرکیوی -6

6-  ب روشاعمال مناسب انشیای هسارت کایش در ).... اغذی ، )یرس، باغی

 (6416ت)روفگرماییدرکیوی

  :زيرمحور

کارهاي پيشگيري و کاهش اثرات مخرب  راه

 فروت تنش گرمايی در کيوي
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 بيان مساله:

یایشمالیازمواردیاستکا آساووقو انشغرقابدراستا یایسی وقو بارا 

یااایاحااداثیدرنمایااد.ازطرفاایبرهاایباااغصاانعتکیااویکاااریکشااوررااهدیاادماای

باشاند.ایاننكتا نیا قابا  کاریایاحتکشتدارایسطحآبزیرزمینیباالمیاستا 

یاایسانگینفاروتدرمنااطقیبااهاا،یایاحاداثیکیاویهوایدبودک برهیازباغ

یاایباشند.لذاموارد کرشدهمیتواندبیا کننادهایانمطلابباشادکا بخشایازبااغمی

وانااداحااتااااثیرااانشغرقااابباشااد.ازایاانروایااایشاامالیماایفااروتاسااتا کیااوی

ری یپهویشیبرایپیشگیریازچالش کرشدهبرایحفظمطلوبکمایوکیفایبرنام 

رسد.فروتدرشرای بینشدهضروریب نظرمیمحصولکیوی
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

درادوینرایكاریایمدیریتبا بااغیدرمادیریتپیشاگیریازاانشغرقااب -6

فروتکیوی
 

 پروژه هاي اجرا شده:

ندارد
 

 پروژه هاي در دست اجرا:

ندارد
 

 هاي پيش بينی شده: پروژه

باغیدرپیشگیریوکایشهسارتانشغرقابوسیالبیدرمدیریتعملیاتب -6

 (6416فروت)کیوی

  :زيرمحور

کارهاي پيشگيري و کاهش اثرات مخرب  راه

فروت تنش غرقاب در کيوي
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 بيان مساله:

ازساایرگیایاا اساتبلكا نیاازاربایداوج نمودک کیوین انهاب کلرباالمتحم 
باااوجا با ماوارد کارشادهداریب کلرداردامابا زیاادیسادیمحسااساسات.معنی

فروتدرناواحیسااحلییایاحداثیکیویاوا ا عا داشتک برهیازباغگون میاین
کا طاوری اواندمتاثرازانششوریآبباشاند.بایایشمالیمازندرا وگیال میاستا 

ب شك فنرانیشد برگب طار درکیوویفروتمسمومیتسدیممورفولوژیعالیم
دربرهیمواردگا ارشیایمسنیایکوچکوآبیرنگدربرگپایینیمراهبابرگ

اوانادبار.الزمب  کراستک انششوریب عنوا انشغیرزندهمحیطایمایاستشده

دفتوسنت گیاهااثیرگذارباشدک نتیر بریمكنشمنفیاانشجذبعناصرویمچنینفراین
فااروتباا صااورتکااایشکمیااتوکیفیااتشااوریوواکاانشفی یولااوژیاااا،کیااوی

کااریمحصولنمودهوایدداشت.ازاینرویكایازآینادهپهویایکا درماوردکیاوی
یایلیدراستا مناطقشمالیبایدمدنظرقرارگیردمبحثانششوریدرباغنواحیساح

مازندرا وگیال هوایدبود.
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

ادوینرایكاریایمدیریتبا بااغیدرمادیریتپیشاگیریازاانششاوریدر -6

 فروتکیوی
 

 هاي اجرا شده: پروژه

ندارد.
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

ندارد.

  :زيرمحور

راهکارهاي پيشگيري و کاهش اثرات مخرب 

 فروت تنش شوري در کيوي
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 بينی شده: هاي پيش پروژه

فاروتکیاویدرکایشهسارتانششوریدرباغییایمناسبب اعیینروش -6

(6416) 

شناهتاثرارکیباتزیستمحار،وشاب یورماونیدراعادی هساارتاانش -6

 (6416فروت)شوریدرکیوی

فاروتااثیرایماراغذی کودیوآبیاریدرکایشآسیبانششوریدرکیاوی -1

(6416) 

فروتکیویوریدرارزیابیکاراییبرهیمیكروارگانیسمهادراف ایشاحم ش -4

(6416) 
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 ها محور: مدیریت آفات و بيماري


 
 
 

 بيان مساله:

فروتدرشرای آبویواییایارا )شامالکشاور(دارایآفااتمهامدرهتا کیوی

زایموجود،بررسیزیستشناسایباشند.بااینوجودشناساییعوام هسارتزیادینمی

باشد.بااوج ب پیامادیاینااگواراساتفادهواغییراتجمعیتآنهاازاصولاولی کنترلمی

عآفاتگیایییموارهبایادبا دنباالروشیااییبارایکاایشازسمومشیمیاییبرایدف

ااوا شناسایآفاتمایمصر سمومشیمیاییبود.باشناساییدقیقگون ،بررسایزیسات

دورهزیستییکنس آفترادرشرای طبیعایمشاخننماودوعاالوهباراعیاینمیا ا 

افت.فروت،ب مدیریتبهترآفتدستیهسارتآفترویدرهتا کیوی


 دستاوردهاي مورد انتظار:

اعیینپراکنشورونداغییراتجمعیتآفاتوبهترینزما کنترلآ  -6

اعیینطولدورهزندگیآفات -6

 اعییننحوهومی ا هسارتآفاتونیازب مبارزهشیمیایی -1
 

 هاي اجرا شده: پروژه

ندارد.

 هاي در دست اجرا: پروژه

ندارد.

 بينی شده: هاي پيش پروژه

فاروت)م.م()جمعیاتآفااتمهامکیاویاغییاراتوشناسایزیساتپراکنش، -6

6414-6416)

  :زيرمحور
 مطالعه آفات
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(6416فروت)آفاتمهمکیویهسارتارزیابی -6

رویOrosanga japonicaزنراار،جمعیااتاغییااراتوشناساایزیساات -1

6411فروت)درهتا کیوی

 (6416فروت)رویمحصولکیویOrosanga japonicaکنترلزنرر، -4
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 بيان مساله:

استفادهبیشازحدسمومشیمیاییدرکنترلآفاتعالوهبارآلاودگیمحای زیسات،

ظهاورآفااتجدیادوناابودیدشامنا طبیعایآفااتموجببروزمقاومتدرحشراتو

فروتوارزشاقتصادیوصادراایآ ،بكارگیریگردد.یمچنیننظرب جایگاهکیویمی

محصاولاولیاددرناریمازایمیاتبااالییبرهاوردارباودهوعوام مختل کنترلدرک

دشامنا طبیعایمتعاددیبارایبعضایازآفاات.داردارزشامندینقاشارگانیکوسالم

اندک درمیا آنهاااعادادیدارایکااراییبسایارآوریوشناساییشدهفروتجمعکیوی

  ند.هوبیدرکایشجمعیتآفاتوجلوگیریازهسارتآنهایست

 دستاوردهاي مورد انتظار:

بكارگیریعوام کنترلیدرکناریمدرمبارزهباآفااتوکاایشمصار ساموم-6

شیمیایی

فروتیویکیایحفظدشمنا طبیعیآفتدرباغ-6

اولیدمحصولسالم-1

کایشهسارتناشیازآفات-4

 هاي اجرا شده: پروژه

ندارد.

 هاي در دست اجرا: پروژه

ندارد.

 بينی شده: هاي پيش پروژه

(6416فروت)مدیریتالفیقیآفاتمهمکیوی-6

(6416فروت)م.م()شناساییعوام بیوکنترلجدیددرکنترلآفاتکیوی-6
 

  :زيرمحور
 اتکنترل تلفيقی آف
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 بيان مساله:

محی آلودگیعوام ازیكیفروتیویکآفاتکنترلبرایشیمیاییسمومازاستفاده
باعاثوسایعاثارطیا باشیمیایییایکشآفتازمدتنیطوالاستفادهباشدومیزیست

یاایکاشآفتکرد جایگ ینبا.شودمیآفاتسایرظهورآنهاوکاراییازرضایتعدم
کاایشضامنااوا مایشیمیاییسموممصر جایب زیستمحی باسازگاروهطرکم

ازاساتفاده.دادرقاراگاا کننادمصار اهتیاردرسالممحصولیمحیطی،زیستآلودگی
کنتارلدرعما نحاوهوارکیابناو گارفتندرنظاربااجدیدویاارکیباتگیاییسموم
باعاثدیاد،مایراآنهااکنتارلدرمتناو ارکیباتازاستفادهامكا اینك برعالوهآفات،

 شودمیطبیعیدشمنا حفظوآفاتدرمقاومتایرادازجلوگیری
 

 :دستاوردهاي مورد انتظار
معرفیسمومجدیدباااثیراتمخربزیستمحیطیکمتر-6
 ارکیباتگیاییدرکنترلآفاتاستفاده-6

 زیستمحی سالمت-1

طبیعیدشمنا حفظ-4
 

 هاي اجرا شده: پروژه

یااایانظاایمکنناادهرشاادوفساافرهبااررویساا ردارکااشارزیااابیاااأثیرحشااره-6

Pseudaulacaspis pentagona Targoniiاثراتجانبیآنهابردشامنا طبیعایو
فروتدررویدرهتا کیوی

 

 هاي در دست اجرا: پروژه

ندارد.

 بينی شده: هاي پيش پروژه

فاروت)م.م(درکنترلآفاتمهمکیویگیایییایعصارهآزمایشسمومجدیدو-6
 (6416-6414و)م.خ()

 

  :زيرمحور

 ها کش مطالعه اثر آفت
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 بيان مساله:

باروزباعاثعواما ایان.یساتندیااروت،قارچفکیویزایبیماریمهمعوام ازیكی

دربعضایمواقاعدرودرهاتمختل یایاندامهسارتمیوه،کیفیوکمییایهسارت

چاو .اساتدوچنادا مساال ایمیاتجدیادیاایبیماریبارابط در.شوندمیآنهامرگ

وردیاابیاینبناابر.داردوجودنی آ شد اپیدمیاحتمالبیماریعادیهسارتبرعالوه

ومهامبسایاراپیادمیوشایو ازقب آنهابرد بینازوجدیدقارچییایبیماریشناسایی

کشورباااوجا با شارای آبویاواییمسااعدبارایشمالیایدراستا .استضروری

شناسااییومادیریتبناابراین.شاودیادوچندا مییایقارچی،ایمیتاینبیماریبیماری

.استضروریمنطق درباغدارا آمددراف ایشومحصولهسارتکایشجهتآنها

یاا،یایشیرینیاشوریادرها،زندگیوازباکتریب صورتآزاددرآبنمااودیا

ازگیایاا زنادهازآنهااچنادصادگونا .کنندگیایا وحیواناتمیكروسكوپیاغذی می

.مهمتریننماادیستندجها سراسردرگیایییایبیماریازانواعیباعثوکنندمیاغذی 

 زادرکیوی،نماادمولدغدهوریش است.هسارت
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

بیماریعام شناسایی -6

منطق یایباغدربیماریمی ا وپراکنششد مشخن -6

 بیماریازناشیهسارتکایشبرایمناسبمدیریتروشیافتن -1

 مناسبکنترلیروشازادهاستفباهسارتکایش -4
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 شناساییعوام پوسیدگیقارچیمیوهکیویدرسردهان  -6

 بررسیاایولوژیعوام قارچیبیماری ایطوق وریش درهتا کیویدرشمالایرا  -6

  :زيرمحور

 هاي قارچی و نماتدهابيماري
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 Botrytis cinereaمدیریتمبارزهک کهاکستریکیویناشیازقارچ -1

یتقارچهایبیماری ایعاما لكا برگیهاایکیاویشناسایی،اعیینپراکنشوایم -4

 رقمیایواردوارقامنردرغربمازندرا وگیال 
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

ندارد
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

 (6414الفیقی)مدیریتازاستفادهبافروتیایقارچیکیویبیماریمدیریت -6

دگیطوقا وریشا فیتوفتاوراییفروتبا پوسایارزیابیاحم ارقاممختل کیوی -6

(6100) 

6100درشمالایرا فروتکیویبررسیوضعیتپراکنشنمااد -1

6411فروتکیویکنترلالفیقینمااد -4

 6100مولدغدهوریش ب نماادفروتکیویبررسیاحم ارقام -5
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 بيان مساله:

یاب دلیا حضاورآنهاادرویروسشب یاویا،ویروسیایناشیازپروکاریوتبیماری

ایوانتقالازطریقپیوند،درهسارتزیاادیبا آوندیایچوبوآبكشوناق حشره

پالسامومحصوالتباغیواردمیکنند.ب دلی رواجروشاكثیرغیرجنسای،وجاودژرم

روسایوشاب ارقامبامنشاوارداایبدو نظاارتوفعالیاتنااقلین،آلاودگیبا عواما وی

ناپاذیراسات.بااوجاودیکا اااچنادیپایشازکشاوراجتناابفروتیویکویروسیدر

یاایجدیادنشاا شدولیبررسیفروتب عنوا گیاهعاریازآفتدردنیا کرمیکیوی

 Cherry leafیروسایازجملا ووشاب یروسایودادک اینگیاهمی با اعدادیازعوام 

roll virus،Actinidia virus A،Actinidia virus B ، Citrus leaf blotch virus،

Alfalfa mosaic virus،Cucumber mosaic virus ،Ribgrass mosaic virus،Turnip 

vein clearing virus،Cucumber necrosis virus وApple stem gooving virus

صورتنگرفتا اساتولایبازدیادیایاست.ااکنو احقیقجامعیدراینزمین درایرا 

نماید.یروسیوناقلینآنهاراااویدمیوشب ویروسیویایاهیروجودعالومبیماری

زایمچنیندراولیدیست یایاولی سالمارزیابیگیایا نسابتبا ایانعواما بیمااری

باشد.ضروریوحیاایمی


 دستاوردهاي مورد انتظار:

هسارتازپیشگیریوبیماریمناسبریتمدیروشب دستیابی -6

شناساییودستیابیبا فرموالسایو یاایارااریبااکترییاایمفیاددرکنتارل -6

 فروتیایقارچیونماادیادرفراریش کیویبیماری

 اولیدنهالسالم -1
 

  :زيرمحور

 ها،  هاي ناشی از پروکاريوت بيماري

 ها ويروس ها و شبه ويروس
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 هاي اجرا شده: پروژه

 .احم یاحساسیتارقامجدیدکیویب عام شانكرباکتریاییاعیین -6
 

 هاي در دست اجرا: هپروژ

جهت (Actinidia spp) فروتکیویوارداایپالسمارزیابیپتانسی ژنتیكیژرم -6

اولیدارقامجدید

 باکتریااییشاانكربا نسابتفاروتکیاوییاایارزیابیمیا ا احما ژنوایاپ -6

(Pseudomonas syringae pv. actinidiae)  زیسااتساانریوبااااسااتفادهازآزمااو

 یمولكولینشانگریا
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

زایقارچییایمفیدجهتکایشهسارتعوام بیماریاعیینوضعیتباکتری -1

 (6100ونمااد)

 6100فروتیایمفیدها،درکنترلنماادکیویشناساییباکتری -6

 6100فروتبررسیاحم ارقامکیویب شانكرباکتریاییکیوی -3

 6416فروتروکاریوایکدرکیوییایجدیدپبررسیبیماری -4

 6414فروتدرایرا کیوییروسیووشب یروسیویاییماریبمطالع  -7
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 محور: مدیریت تغذیه

 

 

 

 
 بيان مساله:

کیاویدرهتاا یکوددیییكیازفاکتوریایاصلیمؤثربرعملكاردوکیفیاتمیاوه

ماوردماوادهاوبیبا کا شودکشتهاکیدربایدواستوقعپراگیاهیککیوی.است

کنادوچنانچا ینکند.اینگیاهب هاوبیماوادغاذاییهاا،راجاذبمایاأمراآ نیاز

دیاد،درصاورایکا دروجودآید،زودعالیمکمباودرانشاا مایکمبودموادغذاییب 

ناصارغاذاییمعماوال منراربا شاودکااربردعسایرگیایا عالیمکمبودسریعظایرنمای

رزیادویانامتعاادلعناصارغاذاییاثاراتیاف ایشعملكردهوایدشداگرچ کاربردمقاد

با غاذاییعناصارکا باشادایگونا سوءهودراب یمراههوایدداشت.کوددییبایدب 

اساتفادهیرحاال،با .شاونددادهقارارگیااهاهتیااردرنیاازماوردزما درومناسبشك 

راتمنفایبارقابلیاتاثاودادهکاایشراکودمصر کاراییاواندمیکودیاازنادرست

االباای یااغذازیبانیكیفنولوژییادورهیطماریایاایاولیدها،داشت باشد.حواد و

.باشندیمرگذاریآ اأثیوعمرانبارمانتیفیکوه،یبراندازهم
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 اعیینبهتریننو وزما کوددییباید اف ایشکمیتوکیفیتونی عمرانبارمانیمیوه
 

 پروژه هاي اجرا شده:

 فروتااثیراغذی اكمیلیدراف ایشکمیتوکیفیتکیوی

 فروتیایمختل اغذی شیمیاییدرکمیتوکیفیتکیویمقایس روش
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 پاشیارکیباتمختل کلسیمفروتیایواردبامحلولمیوهکیویبهبودکیفیت-6

  :زيرمحور

 )زمان و مقدار( یکوددهسازي عمليات بهينه
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 هاي پيش بينی شده: پروژه

 ()م.گ(6411پاشیباید اف ایشعمرانبارمانی)انراممحلول -6

 ()م.خ(6416فروت)استفادهازمنابعکودیجدیددراغذی کیوی -6

نچندگان فروتب روشاشخیبرآورداعدادمرجععناصرغذاییبرایکیوی -1

 ()م.ا(6411درشمالکشور)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    887/                                                               تكيوي فرو ومديريت توليد  رنامه پژوهشي فناوريب

 

 

 
 بيان مساله:

اثارات یافاروتونکیاوییاایدربااغییایمیشایکودیاا رویایبااوج ب مصر ب

نیاازایناشایطامحیساتیهاا،وهطاراتزتیافیکویادردرازمدتبرکنیمخربا

یبااکودیااییایمیشایکودیاانیاازایحداق بخشاینیگ یباجارودیمصر ،انتظارم

هااا،وبهبااودتیاافیکهبااودب،ییایمیبتااوا درکااایشمصاار کااودشاایوآلاایسااتیز

فروتاالشکرد.درهتا کیویوهیمیفیوکیکمیاییهگیو


 دستاوردهاي مورد انتظار:

 اروی استفادهازکودیایزیستی -6

 اروی استفادهازکودیایآلی -6
 

 ه:پروژه هاي اجرا شد

 فروتدرشمالایرا بررسیامكا اولیدارگانیککیوی -6
 

 پروژه هاي در دست اجرا:

 ندارد -6

 هاي پيش بينی شده: پروژه

 (6100فروت)ااثیرکودآلی،شیمیاییوزیستیدرارمعنیتراتدرکیوی -6

(6416)فروتکیویکیفیتوکمیتبهبودید باکودیایزیستیازاستفاده -6

 )م.م(

فروتیایکیویباغها،کیفیتبرشیمیاییوآلیکودیایازتفادهاسااثیر -1

(6411) 



  :زيرمحور

 زيستی و آلی شيميايی، کودهاي توام مصرف
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 بيان مساله:

.دارنادگیاهدرمهمیایواکنشازبسیاریانرامدرانكارناپذیرنقشیغذاییعناصر

یاایاانشدرگیاهمقاوتنی ومحصولکیفیتوکمیتبهبوددرغذاییعناصرچنین،یم

ااوا احما رسدبامدیریتصحیحکودییمیب نظرمی.یستندمؤثرزیستیوغیرزیستی

یاارادرهتا نسبتب انشزیستیوغیرزیساتیراافا ایشوهساارتناشایازایاناانش

کایشداد.
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

یایغیرزنده)سرما،مدیریتبهین کودیباید کایشهسارتناشیازانش -6

 ههشكیوشوری(وزند
 

 هاي اجرا شده: پروژه

ندارد. -7

 هاي در دست اجرا: پروژه

ندارد.

 بينی شده: هاي پيش پروژه

یاایزیساتیوغیرزیساتیباااساتفادهازاغذیا اف ایشاحم درهتا با اانش- -6

 (6411متعادل)شیمیایی،آلیوزیستی()











  :حورزيرم

 هاتنش فروت به درختان کيوي تحمل ارتباط تغذيه و
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 وري آب محور:مدیریت بهره


 

 
 

 

 

 ان مساله:بي

اایآبیاریاستکا ایمیاتویاهیمناسبزما ومقدارری یآبیاریب معنیاعیینبرنام 

ساطحفاروتیاایکیاویااا،.داردآبیااریآبوریبهارهاراقاایوآببهینا درمصر 

ابخیریباالییدارندوب سرعتنسبتب کمبودآبیانقندرسیستمآبیاریواکنشنشاا 

یافتا وگساترشمعرفیدنیادرمتنوعیارهی اتویاروشری یآبیارییبرنام دیند.برامی

مادیریتجملا ازیاازمینا ازبسایاریدرمختلا ارهیا اتیوشامندکنترلیمچنین.است

با نیاازویساتندهاصایشارای وکاربردیابرایآنهاازیکیرولیاستشدهرای آبیاری

.داردشمالایرا فروتکیوییایباغوباغداریی شراباسازیبومیوارزیابی
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 (آبیاریمقداروزما )آبیاریری یبرنام یایروشواب ارارینمناسباعیین -6

 فروتکیوییایباغآبیاریمدیریتیاییوشمندسازیوروشدستیبابیب ارهی ات -6
 

 هاي اجرا شده: پروژه

فروتوااثیرآ برکمیاتن مكشرطوبتیها،درآبیاریکیویاعیینحدبهی -6

 وکیفیتمحصول

 هاي در دست اجرا: پروژه

ندارد.
 

 

 

 زيرمحور: 

 آبياري ريزي برنامه هاي روش
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 بينی شده: هاي پيش پروژه

ری یبرنام برایآبیانشگیایییاینمای وها،رطوبتحسگریایارزیابی -6

 (6416)فروتکیویآبیاری

(6411)فروتکیویآبیاریری ینام بردماسنریآسمان گیاییبرایارزیابی -6

 (6411)فروتکیوییاییوشمندبرایباغآبیارییایروشوارهی اتارزیابی -1
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 بيان مساله:

چالش آببرایاولیدمحصوالتکشاورزییكیاز منابع یایاصلیدرکمبود

 ایشعملكردکمیوکیفییایکیوینقشزیادیدرافکشاورزیاست.آبیاریدرباغ

دارد.ارربیاتمحققا نشا دادهاستک اامیننیازکام آبییموارهسببفروتکیوی

وریآب،درشودویاحتیممكناستسببکایشبهرهاف ایشعملكردمحصولنمی

راه با کممقایس  کاریای آبی،آبیاری، منابع ایمیت و کمبود ب  اوج  با بنابراین شود.

باشد.فروتکیویکاریموثردرمدیریتبهین اولیدآبیاریمیاواندراهکم
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 فروتکیوییایآبیاریدرباغموثروبهین کمکاریایاعیینراه -6
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 یایمختل آبیاریبرهصوصیاتکمیوکیفیکیویفروتررسیاثراترژیمب -6

 ر دست اجرا:هاي د پروژه

ندارد.

 بينی شده: هاي پيش پروژه

م.د(-6416فروت)ارزیابیآبیاریبخشیریش رویکیوی -6

 
 

 


 

 

 

 
 

  :زيرمحور

 آبياري هاي کم روش
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 بيان مساله:

درشامالکشاوراساتواجارایفاروتکیاویرکناصلیاولیادمحصاولآبیاری
یاادریساتمشود.استفادهازایانسیامتداولوضروریشناهت میدراینباغآبیاریمیكرو

یكناوهتیعادموگرفتگایجملا ازایعدیدهفروتشمالکشورمشكالتکیوییایباغ
داردک ب ابعآ بریكنواهتیانادازهووز میاوهوبازارپساندیمیاوهاثاراتقابا اوزیع

دارد. مرباوطدیگربرهیواستنامناسبمدیریتازناشیمشكالتاینازبرهیاوجهی
ایقطارهآبیااریمشاكالترفاعبرایدنیادر.استارهی اتساهتکیفیتبود پایینب 

اراقاایمنظاوربا یمگایک استشدهمعرفیبازارب متنوعییایچكا قطرهوارهی ات
فاروتکیاویزیرکشاتسطحب اوج با.استشدهانرامآبوریبهرهوآبیاریراندما 

.گیردقرارارزیابیموردیاباغاینرایبارهی اتایناستالزمباغیمحصوالتدر
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

معرفی -6 بهبودبرایجدیدیایهروجیواصفی وکنترلارهی اتشناهتو

 فروتکیوییایآبدرباغوریبهرهوآبیاریراندما 
 

 پروژه هاي اجرا شده:

ندارد.
 

 پروژه هاي در دست اجرا:

ندارد. 

 شده: هاي پيش بينی پروژه

ارهی اتهروجیارزیابی -6 و برایکنترلواصفی یا درمیكروآبیاریجدید
 م.خ(-6414فروت)کیوییایباغ

ب فروتکیوییایباغدرمیكروآبیاریبرداریبهرهمدیریتیایروشبررسی -6
 م.ا(-6411آبیاری)راندما بهبودمنظور

 زيرمحور: 

 ميکرو آبياري تجهيزات
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 بيان مساله:

ییدرصاادراتواراارتداهلایدارد.با منظاورم یتنسابیبااالفروتکیویمیوه

ایاناولیادپایا مناابعاستمراروحفاظپایاداریاولیادایانمحصاولالزماساتوضاعیت

با کشاوردراولیادپای منبعارینمهمآبمحصولبطورمستمرپایشومدنظرقرارگیرد.

یاایمحادودیترایبااوج ب افا ایشجمعیاتواغییاراتاقلیمای،داک آیدمیحساب

حاضارحاالدر.اساتایارا فاروتکیاویاولیادمختلا مناطقدرزیادیکمیوکیفی

بارایکمایوکیفایلحااظازآبمناابعوضاعیتهصوصدرجامعیومنسرماطالعات

.نیستموجودمختل مناطقدرفروتکیویاولیدوکشت


 دستاوردهاي مورد انتظار:

 فروتدرمناطقمختل کیویروزشدهاعییننیازآبیب  -6

 فروتیایکیویشناهتمی ا مصار آببرایآبیاریباغ -6

اولیدمناطقدرآبمنابعاناسبوپراکنشکیفی،وکمیشناهتوضعیت -1

 فروتکیوی

 مختل مناطقفروتدرکیویاولیدبرایمرازیاعیینآب -4
 

 پروژه هاي اجرا شده:

ندارد.
 

 پروژه هاي در دست اجرا:

رد.ندا
 

 

 

 

 زيرمحور: 

 آب و آبياري وضعيت منابع
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 هاي پيش بينی شده: پروژه

سازیومطالع  -6 فروتکیوییایباغدرمصرفیآبمقداروآبینیازبهنگام

 م.ا(-6416مختل )مناطق

مناطقفروتدرکیوییایباغآبیاریبرایآبیمنابعکیفیتوکمیتبندیپهن  -6

 ،م.ا(6411کشور)مختل 

،م.ا(6414فروت)دکیویوریآبدراولیمطالع آبمرازیوبهره -1
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 و رنامه پژوهشي فناوريب

 انار مدیریت تولید 
 
 

 تهيه و تدوين:
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 مقدمه:
ترين محصوالت باغباني صادراتي كشور محسوب  انار با خاستگاه ايراني يكي از مهم

نعت انار را العاده آن در كشور امكان موفقيت توليد و ص شود. وجود تنوع ژنتيكي فوق مي
خشكسالي،  شامل رو پيش های چالش به توجه چند برابر ساير محصوالت نموده است. با

 سالم، محصول توليد زا؛خسارت عوامل و كاشت، شوری بستر فرسايش اقليم، تغيير سرما،
-گريز نيز شده محافظت كشت یتوسعه و باغي محصوالت ويژه ارقام روزافزون توسعه

-مي نرم پنجه و دست شده ذكر هایچالش با كه كشورهايي از ياریبس در و است ناپذير

 سرعت به شده محافظت روش به محصوالت توليد گوناگون هایروش از گيریبهره كنند،
 و اقليم تغيير و خشكسالي هایبحران با نيز ما كشور كه جاآن از و است گسترش حال در
 به هابحران اين از گذر هایراه از شدهمحافظت كشت جايگزيني باشد،مي درگير.... 

 ترين مخاطرت توليد اين محصول را ميتوان به شرح ذيل بيان نمود: مهم .آيدمي حساب

 تنش خشكي ، گرمايي ، شوری و عارضه فيزيولوژيكي 

 تنش يخبندان 

 آبي چالش كم 

 عدم مكانيزاسيون 

  آفات 

 بيماريها و نماتد 
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 های اقلیمی در انارمحور: تنش
 

 

 
 

 بيان مساله:

 كنوون  تا كه طوری به. است دنيا در انار ژني ذخيره ترين غني و ترين متنوع دارای ايران

 19 داشوتن  بوا  ايران. است شده آوری جمع كشور مختلف های استان از ژنوتيپ 067 از بيش

 مهمتورين  از يكوي  16 سوال  در محصوول  تون  هزار 097 توليد و كشت زير سطح هكتار هزار

 بواالترين  پسوته  از بعود  بواغي  محصووالت  بوين  در انوار . باشود  مي انار كننده يدتول كشورهای

 توجوه  (. با16سال  كشاورزی جهاد وزارت نامه دارد )آمار را كشور برای ارزآوری پتانسيل

 اموا  دهود نموي  نشوان  چنوداني  تغييور  انوار  باغوات  عملكورد  ميزان اخير سال هشت نامه آمار به

 كواهش  موجو   امور  همين و يافته كاهش داری معني رتصو به توليدی محصوالت كيفيت

 هوای  ميووه  دفتور  گزارشوات  بوه  توجوه  بوا  كوه طووری  بوه . اسوت  شوده  انار صادرات چشمگير

از  شوده  صادر انارهای و كره كشور به شده صادر انار محصول اخير هایسال در گرمسيری

 هوای تونش  اثورات  يول دل به مناس  كيفيت عدم علت به اروپايي كشورهای ها بهبرخي استان

 از خشوكي  تونش  علوت  بوه  سوال  در انوار  تون  هزار 77 حدود. است خورده برگشت خشكي

 گرفتوه  نظر در دالر 9 كيلويي انار قيمت اينكه به توجه با كه شودمي خارج صادرات چرخه

 ( .9917 فرجي) شودمي وارد كشور باغدارن به خسارت تومان ميليارد 977 ساليانه شود
 

 قابل انتظار: دستاوردهاي

 ترين رژيم كم آبياری بر ارقام صادراتي انار در ساوهتعيين مناس  -9

 های متحمل به خشكي و شوری شناسايي و معرفي ارقام و ژنوتيپ -2

 معرفي ژنوتيپهای متحمل به خشكي و شوری به عنوان پايه  -9

 شدگي( ناشي از پديده خشكسالي   كاهش عارضه های فيزيولوژيكي )سفيد -4

 غيرشيميايي در كاهش اثرات آسي  تنش آبي آلي تركيبات از استفاده -7

 زيرمحور: 

 مديريت خشکسالی انار
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 پروژه هاي اجرا شده:

 های آلي در تحمل به تنش خشكي در درختان انار بررسي تاثير برخي فرآورده  -9

 انار باغات در زا خسارت عوامل ارزيابي و تشخيص استاندارد دستورالعمل تهيه -2

 شور شرايط در ها آن پيوندی ركي ت و انار انتخابي های ژنوتيپ و ها پايه ارزيابي -9

 انار رقم سه پيوندك روی كلوني های پايه اثرات -4

 يزد استان تجارتي انارهای از رقم 97 در شوری به مقاومت مقايسة -7

 سوختگي آفتاب و انار گلوگاه كرم كنترل در كائولن از استفاده -6

 انار كيفي و كمي خواص بر كاشت تراكم تاثير بررسي -0

 در انوار  رايو   ارقوام  كاشوت  تراكم و تربيت فرم بهترين تعيين و سازگاری بررسي -8

 ايران مختلف مناطق

 انار درختان تنه خشكيدگي در آفتاب تابش و حرارت برودت، اثر نقش -1

 انار درختان تنه خشكيدگي علل بررسي -97

 ميوزان  و بازارپسوندی  عملكورد،  نظور  از يوزد  اسوتان  تجوارتي  انوار  رقوم  92 مقايسة -99

 سورمای  تنه، خشكيدگي سوختگي، تركيدگي، آفتاب انار، اهگلوگ كرم به آلودگي

 آفت های شته و بهاره

 انار درخت بر ای قطره روش به آبياری زمان و ميزان ترين مناس  تعيين -92

 (بتوني اليسيمتر) انار درخت آبي بيالن بررسي -99

 انار درخت روی بر آبياری زمان و ميزان ترين مناس  تعيين -94

 درصود  و عملكورد  بور  ای قطوره  آبيواری  سيسوتم  رد كوود  و آب موديريت  بررسي -97

 انار درختان ميوه تركيدگي

 انار ارقام در سفيدی دانه ی عارضه داليل بررسي -96

 گلوگواه،  كورم  بوه  انوار  مهوم  ارقوام  در هوا  آن مكانيسوم  و حساسويت  ميزان بررسي -90

 مركوز  كلكسويون  ارقوام  در غيرگلوگاهي پوسيدگي و سوختگي آفتاب تركيدگي،

 زیكشاور تحقيقات
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 درختوان  ميووه  تركيودگي  درصود  و عملكرد بر كود و آب مدت بلند تاثير بررسي -98

   ای قطره آبياری روش به انار

 نظوور از برتوور هووای ژنوتيووپ) كلكسوويون انووار هووای ژنوتيووپ اصووالحي غربووالگری  -91

 همچنوين  و هوا  بيمواری  و آفوات  و شووری  سورما،  خشكي، به مقاومت خصوصيات

 (دارويي

 های مختلف انار )فاز اول(به خشكي در ارقام و ژنوتيپارزيابي ميزان مقاومت  -27
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 گيواهي  ضوري   روش از اسوتفاده  بوا  بواغي  و زراعي گياهان آبي نياز سازی بهنگام -9

 م(.جزئي )م تک
 

 بينی شده:  هاي پيش پروژه

 م(( )9918-9479)های مختلف انار ارزيابي ميزان مقاومت به خشكي درارقام و ژنوتيپ -9

-9479) بررسي راهكارهای مديريتي جهت كاهش تنش خشكي در باغات انار -2

 )م(  ا(.م( )9918

شدگي آريل،  های سفيدبررسي نقش عناصر غذايي بر كاهش شدت عارضه -9

 م( )م.ا(( )9911-9472)سوختگي و تركيدگي ميوه انار  آفتاب
 

 باشد. خشكي مي ضقابل ذكر است عارضه دانه سفيدی در انار از عوار 

 

 

 

 

 

 

 

 



    111/                                                                              انارومديريت توليد  رنامه پژوهشي فناوريب

 

 

 
 

 بيان مساله:

گرمسويری   در منواطق معتودل گورم و منواطق نيموه       punica granatumانار با نام علموي 

 باشود. دموا   گوراد موي   درجوه سوانتي   97-27يابد. دمای مناس  رشد انار  كشت و پرورش مي

 سورما  بوه  مقاوموت . است گياه يک مناس  جغرفيايي دامنه كننده تعيين زمستان دمای ويژه به

 بورای  تنهوا  و گوراد  سوانتي  -97 انوار  برای تحمل قابل محيطي حرارت درجه ترين پائين يعني

 قسومت  يابود  اداموه  بيشوتری  مودت  بورای  سرما اين چنانچه اگر. باشد مي ساعت 48 حداكثر

رفت بوا توجوه    خواهد بين از گياه هایسلول در موجود مايع زدگي يخ دليل به درخت هوايي

بر شودن  سال يک بار در ساوه و كف 97گراد هر  درجه سانتي -97كمتر از به بروز دماهای 

های مقاوم بوه سورما و ارائوه راهكارهوای كواهش عووارض       باغات، شناسايي ارقام و ژنوتيپ

 ناشي از يخبندان.
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

 های متحمل انار به يخبندان معرفي ارقام و ژنوتيپ -9

 انارگيری از تنش يخبندان در  باغي در مديريت پيش تدوين راهكارهای مديريت به -2

باغي برای احياء درختان خسارت ديده از تنش  تدوين راهكارهای مديريت به -9

 يخبندان در انار
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 ميوزان  و بازارپسوندی  عملكورد،  نظور  از يوزد  اسوتان  تجوارتي  انوار  رقوم  92 مقايسة -9

 سورمای  تنه، خشكيدگي سوختگي، آفتاب ،تركيدگي انار، گلوگاه كرم به آلودگي

 آفت های شته و بهاره

 انار درختان روی 9986 ماه دی سرمای سازی مستند -2

 زيرمحور: 

 مديريت تنش يخبندان بر روي درختان انار
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 متحمول  هوای  ژنوتيپ و ارقام معرفي و انتخاب سرمازدگي خسارت ميزان ارزيابي -9

 انار در سرما به

 تووارثي  ذخوائر  ازكلكسويون  رقم 067 روی بر سرما به مقاوم های ژنوتيپ شناسايي -4

 كشور انار
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 ندارد
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

 (17های )زنده مانده از يخبندان  ژنوتيپ ارزيابي ميزان تحمل به سرما در -9

 م(( )9911-9479) كلكسيون انار ساوه

 (9479-9479) (height tunnel)شده  كنترل اتمسفر در انار توليد امكان بررسي -2

 د(.)م

-9474)يخبندان  خسارت كاهش در ای تغذيه تيمار زمان و نوع تاثير مطالعه -9

 )م()م.م((ا.م( )9477

انار  در يخبندان خسارت از پيشگيری در باغي پالرهای بكارگيری ارزيابي -4

 )م( (9479-9477)

 م(( )9477-9474)يخبندان  تنش از بعد انار، درختان فنولوژيک های واكنش مطالعه -7

د هشدار دهنده سرما و فعال نمودن خودكار طراحي و ساخت سامانه هوشمن -6

 ( )م.م(9479-9479سيستم محافظت موجود در باغ )
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 بيان مساله:

 مصارف مختلف برای شدن، تقاضا صنعتي و گسترش شهرنشيني جمعيت، افزايش با

 در سرانه صورت به آب به دسترسي بنابراين قابليت است. افزايش حال در پيوسته آب

 كشاورزی توليدهای برای كه كمتری آب و رشد جمعيت به توجه ش است. باكاه حال

 نه تنها نيز ايران است. آينده مبهم های نسل برای غذايي امنيت تضمين است، دسترس در

و  خشک نيمه و خشک شرايط در شدن واقع به دليل بلكه نبوده مستثني واقعيت اين از

باشد.  مي نيز بارزتر آن در واقعيت اين ب،آ به كشاورزی توليدهای عمده بودن وابسته

وری مصرف آب اقدام مهمي برای بهبود مديريت آب برای پايداری  افزايش بهره

كشاورزی، امنيت غذايي و عملكردهای زيست محيطي است. لذا انجام تحقيقات مرتبط با 

ط بحراني استفاده بهينه از منابع آب موجود در كشور يكي از ملزومات برون رفت از شراي

 باشد. منابع آب مي
 

 دستاوردهاي مورد انتظار:

 كاهش مصرف آب، افزايش راندمان آبياری -9

 وری مصرف آب  سطحي در افزايش بهره تعيين ميزان تاثير روش زير -2
 

 پروژه هاي اجرا شده:

 .های آلي در تحمل به تنش خشكي در درختان انار بررسي تاثير برخي فرآورده -9

 انار باغات در زا خسارت عوامل ارزيابي و تشخيص اندارداست دستورالعمل تهيه -2

 شور شرايط در ها آن پيوندی تركي  و انار انتخابي های ژنوتيپ و ها پايه ارزيابي -9

 انار رقم سه پيوندك روی كلوني های پايه اثرات -4

 يزد استان تجارتي انارهای از رقم 97 در شوری به مقاومت مقايسة -7

 زيرمحور: 

 راهکارهاي مقابله با کم آبی در انار
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 سوختگي آفتاب و انار گلوگاه كرم رلكنت در كائولن از استفاده -6

 انار كيفي و كمي خواص روی بر كاشت تراكم تاثير بررسي -0

 در انوار  رايو   ارقوام  كاشوت  تراكم و تربيت فرم بهترين تعيين و سازگاری بررسي -8

 ايران مختلف مناطق

 انار درختان تنه خشكيدگي در آفتاب تابش و حرارت, برودت اثر نقش -1

 انار درختان تنه خشكيدگي علل بررسي -97

 ميوزان  و بازارپسوندی  عملكورد،  نظور  از يوزد  اسوتان  تجوارتي  انوار  رقوم  92 مقايسة -99

 سورمای  تنوه،  خشكيدگي سوختگي، تركيدگي،آفتاب انار، گلوگاه كرم به آلودگي

 آفت های شته و بهاره

 انار درخت روی بر ای قطره روش به آبياری زمان و ميزان ترين مناس  تعيين -92

 (بتوني اليسيمتر) انار درخت آبي بيالن بررسي -99

 انار درخت روی بر آبياری زمان و ميزان ترين مناس  تعيين -94

 درصوود و عملكورد  بور  ای قطووره آبيواری  سيسوتم  در كووود و آب موديريت  بررسوي  -97

 انار درختان ميوه تركيدگي

 انار ارقام در سفيدی دانه ی عارضه داليل بررسي -96

 گلوگواه،  كورم  بوه  انوار  مهوم  مارقوا  در هوا  آن مكانيسوم  و حساسويت  ميوزان  بررسي -90

 مركوز  كلكسويون  ارقوام  در غيرگلوگاهي پوسيدگي و سوختگي آفتاب تركيدگي،

 كشاورزی تحقيقات

 درختوان  ميووه  تركيودگي  درصود  و عملكورد  بر كود و آب مدت بلند تاثير بررسي -98

   ای قطره آبياری روش به انار

 نظوور از برتوور هووای ژنوتيووپ) كلكسوويون انووار هووای ژنوتيووپ اصووالحي غربووالگری  -91

 همچنوين  و هوا  بيمواری  و آفوات  و شووری  سورما،  خشكي، به مقاومت خصوصيات

 (دارويي
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 پروژه هاي در دست اجرا:

 گيواهي  ضوري   روش از اسوتفاده  بوا  باغي و زراعي گياهان آبي نياز سازیبهنگام -9

 جزئي تک
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

ختلف آبياری با توجه به اقليم های م تعيين نياز آبي واقعي درخت انار در روش -9

 (م.م( )9911-9472)منطقه 

-9472)انار  باغات در آبياری كم های روش تاثير ميزان و كاربرد امكان ارزيابي -2

 )م.م( (ا.م( )9911

-9472)منطقه  شرايط به توجه با انار باغات در آبياری روش ترين مناس  تعيين -9

 م(.)م( 9911

 ( 9477-9479)انار  باغات در آبياری مانز تعيين كاربردی های روش بررسي -4

 م(.)م

 (9477-9479)انار  باغات آبياری در نامتعارف آبهای از استفاده امكان بررسي -7

 م(.)م
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 بيان مساله:

در يک دهه اخير كاهش نزوالت آسماني و افزايش برداشت از آبهای زيرزميني باعث 
ی درختان با آب شور باعث افزايش غلظت كاهش كيفيت آب آبياری شده است. آبيار

ها گرديده، كه اين امر موج  كاهش جذب آب و نمكهای معدني در فضای اطراف ريشه
ها به  گردد. در اين شرايط نقل و انتقال مواد غذايي از برگها ميمواد غذايي توسط ريشه
توليدی  يابد كه به طبع آن ميزان عملكرد و كيفيت محصوالتسمت ميوه كاهش مي

يابد. بنابراين معرفي ارقام مقاوم به شوری و ارائه راهكارهای مديريت باغات با كاهش مي
 باشد.آب و خاك شور جهت حفظ كيفيت و كميت محصوالت توليدی از ضروريات مي

 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

 شوری به متحمل هایژنوتيپ و ارقام معرفي و شناسايي -9

 پايه عنوان به شوری به متحمل ژنوتيپهای معرفي -2

 های مديريت باغات با آب و خاك شورارايه روش -9
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 انار انتخابي های ژنوتيپ از برخي شوری به تحمل ارزيابي -9
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 شور شرايط در ها آن پيوندی تركي  و انار انتخابي های ژنوتيپ وها  پايه ارزيابي -9
 

 نی شده:بي هاي پيش پروژه

-9479انار ) مختلف هایژنوتيپ و ارقام در شوری به مقاومت ميزان ارزيابي -9

 م()م.م()م.ا() (9911

انار  باغات در شوری تنش كاهش جهت باغ مديريتي راهكارهای بررسي -2

 )م((ا.م( )9479-9911)

 زيرمحور: 

 شوري در انارمديريت تنش 
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 بيان مساله:

های اخير با توجه به افزايش  رود. در سال انار يكي از محصوالت مهم باغي به شمار مي

های توليد شده كاهش يافته است. تقابل افزايش  دما و كاهش نزوالت آسماني كيفيت انار

های فيزيولوژيكي  های مضر باعث بروز عارضهدما، كاهش رطوبت هوا و تابش شديد اشعه

های انار شده است.  سوختگي و تركيدگي ميوه( در ميوه تابسفيدی، آف )عارضه دانه

درصد عارضه دانه سفيدی و  77هايي كه دارای دهد ميوه های انجام شده نشان ميبررسي

باشند. همچنين تركيدگي  باشند در صنايع تبديلي نيز قابل استفاده نميآفتاب سوختگي مي

هوا نيز باعث كاهش كيفيت محصوالت انار در اثر نوسانات شديد دمايي و كاهش رطوبت 

شود. بنابراين جهت سازگاری با اقليم ارائه راهكارهای اجرايي جهت كاهش  توليد شده مي

 باشد. اثرات افزايش دما بر روی محصوالت توليدی از ضروريات مي
 

 انتظار: قابل دستاوردهاي

كي فيزيولوژي های عارضه ارايه بهترين راهكارهای اجرايي  جهت كاهش -9

 خشكسالي پديده از ناشي( سوختگي آفتاب و تركيدگي شدگي، سفيد)

افزايش راندمان آب آبياری و افزايش كيفيت و كميت محصوالت توليد شده در  -2

 باغات انار
 

 شده: اجرا هاي پروژه

 شدگي آريل انار در باغات شهرستان ساوه تعيين ميزان پراكنش سفيد -9

 قم ملس ساوهگيری آريل انار ر بررسي علل عدم رنگ -2

 

 

 زيرمحور: 

 مديريت تنش گرما در انار
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 اجرا: دست در هاي پروژه

 ندارد
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

 كيفيت با ميوه توليد منظور به پايين نسبي رطوبت و باال دمای تحمل آستانه ارزيابي -9

 )م()م.ا(  (9918) انار در باال كميت و

كوواهش  جهووت تربيتووي نوووين هووای سيسووتم بووا انووار متووراكم باغووات ارزيووابي -2

  (م) (ا.م) (9911) ميوه كيفيت سفيدی و افزايش عارضه دانه سوختگي، آفتاب

هوای فيزيولووژيكي درخوت و     دهي بر روی فعاليوت  های مختلف سايه بررسي روش -9

 (9911سوختگي و تركيدگي ميوه ) شدگي آريل، آفتاب های سفيدكاهش عارضه

-9479) انوار  ميووه  كيفوي  و كمي های ويژگي بر دهي سايه مختلف تيمارهای تاثير  -4

 )م.( )م.ا( (9474

 منظوور  بوه  انار باغات در سبز های¬پوشش و ها مالچ انواع از استفاده امكان بررسي -7

تركيووودگي،  انوووار، دانوووه شووودگي سوووفيد) فيزيولووووژيكي هوووای عارضوووه كووواهش

 (م.ا( )م) (9477-9474)انار  باغات در آب مصرف كاهش و( سوختگي آفتاب
 

 از انار در سوختگي آفتاب و سفيدی نهدا فيزيولوژيكي های عارضه است ذكر قابل 

 باشد. مي خشكي عوارش
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 مکانیزاسیون در انار  محور: 

 
 

 
 

 
 بيان مساله:

كشور  های استان تمامي در تقريبا و جهان را داراست در انار صادرات اول رتبه يرانا

مركزی دارای رتبه دوم در توليد اين محصول استان  .شود مي مشاهده انار از متفاوتي ارقام

های خوراكي، صنعتي، درماني و  استفاده انار در زمينه توجه بهباشد. با  در ايران مي

و باتوجه به مشكالت پيش آمده در امر توليد اين محصول در  خصوص صادرات به

از نظر كيفي  ميوهاين  های اخير مانند سرمازدگي و خشكسالي، توجه به افزايش توليد سال

 ويژه دقت با معذالک. باشد های كشاورزی بسيار مهم مي و كمي و انجام به موقع عمليات

 روش های از ايران باغداری داشتن بندی در ايران، فاصله توليد، فرآوری و بسته فرآيند بر

 طحس در انار باغات توليد نامناس  راندمان و توليد های نهاده از نامناس  استفاده و نوين

ارتقاء ضري  مكانيزاسيون در باغات انار و  ضرورت خورد. بنابراين كالن كامال به چشم مي

برداران منطقه در  های مكانيزه مناس  براساس اقليم و شرايط بهره انتخاب و تروي  روش

 باشد. تمام مراحل توليد )كاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت( بسيار نمايان مي

به نظر امری ضروری نيز ميوه در مراحل برداشت و پس از آن  حفظ كيفيتهمچنين 

سازی ماشين آالت )كاشت، داشت  لذا تحقيقاتي در زمينه طراحي، ساخت و بومي .رسد مي

انار در ارقام ی  به منظور تعيين خواص فيزيكي و مكانيكي ميوه اتيتحقيقو برداشت( و 

مترهای مورد نياز در طراحي و جهت تعيين پارامترهای تشخيص كيفيت و پارا مختلف

 گيرد.صورت بايست  ميو انبارداری  بندی ، درجههای برداشت ساخت ماشين
 

 

 

 زيرمحور: 
 مکانيزاسيون
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 دستاوردهاي مورد انتظار:

 ساخت يا و معرفي و انار باغات مكانيزاسيون وضعيت تعيين و شناسايي -9

 برداشت و داشت كاشت، های عمليات نمودن مكانيزه جهت موردنياز های دستگاه
 

 هاي اجرا شده: ژهپرو

 ندارد
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

 ندارد
 

 هاي پيش بينی شده: پروژه

 و داشت كاشت،)مناس   مكانيزاسيون عمليات برای پاكوتاه ارقام از استفاده -9

 )م.م( (9477-9474)برداشت 

( خ.م( )9474-9477)گيری در انار  گيری و آبميوههای دانه استفاده از دستگاه -2

 (د.م)

( 9477-9474)ها  دستگاه كارايي به مربوط مسائل كليه و گيری دانه و آبگيری -9

 (د.م( )خ.م)

تعيين خواص بيوفيزيكي و بيومكانيكي ارقام تجاری انار به منظور طراحي و سواخت    -4

 ( )م.م( )م.د( )م.خ(9472-9911ماني انار ) بندی و انبار های برداشت، فراوری، درجه دستگاه
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 های انار مديريت آفات و بیماری محور:
 

 

 

 

 بيان مساله:

ای بوزرگ، پرشواخ و    ( درخت يا درختچوه  .Punica granatum Lانار با نام علمي )

ايوران زادگواه انوار بووده و      اسوت.   Punicaceae های زياد متعلق به خانواده برگ با پاجوش

كووه انووار در بووين  از آنجووا ران متووداول بوووده اسووت.هووای باسووتان در ايوو پوورورش انووار از زمووان

هوا و افوزايش    مبارزه با آفات و بيمواری  محصوالت باغي از جايگاه خاصي برخوردار است،

هوای قوارچي و نماتودهای انگول گيواهي از       عملكرد آن بسيار حائز اهميت است. پوسيدگي

وند. نكته مهوم اينكوه   ش های انار كشور محسوب مي زا در باغ جمله مهمترين عوامل خسارت

عنوان يكي از ميزبانان حساس نماتود مولود گوره ريشوه، در خواك هوای دارای بافوت         انار به

باشد، شرايط را برای ايجاد  سبک تا نيمه سبک كه اتفاقاً مناس  برای رشد اين نماتد هم مي

ي در اراضي های احداث های جوان و يا باغ ويژه در باغ نمايد؛ به خسارت قابل توجه فراهم مي

تر خواهود بوود. بنوابراين خسوارت نماتودهای انگول        ای و بسيار سبک اين زيان ملموس ماسه

هوای انوار    ها خطری بسيار جدی است و بواغ  خصوص نماتد مولد غده ريشه در باغ گياهي به

 كند. آلوده در شرايط اقليمي پراسترس را بيشتر تهديد مي
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

 مقاوم يا متحمل انار نسبت به نماتد گره ريشه معرفي ارقام -9

 مديريت تلفيقي بيماری نماتد گره ريشه در باغات انار -2

 های قارچي ميوه انار كاهش خسارت ناشي از پوسيدگي -9

 

 

 زيرمحور: 
 مديريت بيماري هاي درختان انار
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 هاي اجرا شده: پروژه

های نماتد مولد گره ريشه در  تعيين پراكنش، شدت آلودگي و شناسايي گونه -9

 باغات انار شهرستان ساوه 

 ديريت نماتد مولد گره ريشه در انار با استفاده از نماتدكش در شهرستان ساوهم -2
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

های انار كشور به نماتدهای انگل گياهي با  ها و نهالستان وضعيت آلودگي باغ -9

 تاكيد بر نماتدهای مولد گره ريشه )طرح ملي(

ت شرايط باغ در منطقه مطالعه تغييرات جمعيت نماتد ريشه گرهي در انار تح -2

 ساوه

بررسي كارايي نماتدكش فلوپيرام در مديريت نماتد ريشه گرهي باغات انار در  -9

 استان مركزی
 

 بينی شده: هاي پيش پروژه

( )م.گ( 9477-9477واكنش ارقام مختلف انار نسبت به نماتد مولد گره ريشه ) -9

 )م.م(

نماتد مولد گره ريشه  بررسي تاثير كاربرد كودهای بيولوژيک در كاهش جمعيت -2

 ( )م.گ(9477-9479انار در باغات آلوده )
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 بيان مساله:

با توجه بوه  ای برخوردار است.  ارزآوری از اهميت ويژه و  صادرات انار از نظر فرآوری، 

باالبردن سوطح كشوت تجوارتي، ميوزان توليود، مرغوبيوت ارقوام و ارزش اقتصوادی انوار در          

كننوده توليود ايون محصوول اموری       سائي و كنترل آفات مهم و محودود صادرات كشور، شنا

هور سواله خسوارت هنگفتوي توسوط آفوات جونوده و مكنوده از جملوه كورم            .ضروری است

هوا در   شود كه نوع و ميزان خسوارت آن  ها به اين محصول وارد مي ها و كنه گلوگاه انار، شته

يكوي از مسوائل مهوم در منواطق      .های مختلف تا حدودی متفاوت اسوت  هر منطقه و در سال

، مگوس ميووه   كورم گلوگواه انوار    زای خسوارت ت مهوم و  اكشت و پرورش انار، وجوود آفو  

درصود محصوول انوار     47است. در حال حاضر بويش از  ای، كنه قرمز انار و شته انار  مديترانه

 ،بينود  موذكور قورار گرفتوه و خسوارت موي      آفوات در دو مرحله درختي و انباری مورد حمله 

روی پسوته و انجيور نيوز در ايوران      جمله كرم گلوگاه انار ازت ازاخيراً فعاليت و خسارت آفا

هوای پوروژه هوای اجورا شوده و بوا اجورای         اميد است با اسوتفاده از يافتوه   .گزارش شده است

 بيني شده بتوانيم خسارت آفات انار را به زير آستانه زيان اقتصادی برسانيم. های پيش پروژه
 

 ي قابل انتظار:دستاوردها

 مديريت تلفيقي آفات مهم و خسارتزا در باغ های انار -9

كاهش ميزان تراكم و خسارت آفات مهم انار به زير آستانه زيان اقتصادی در باغ  -2

 های انار

توليد محصول سالم با عملكرد باال برای استفاده در مصارف داخلي كشور و  -9

 انجام صادرات آن به كشور های همسايه

 
 اي اجرا شدهپروژه ه

 زيرمحور: 

 مديريت آفات انار
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 Ectomyelois ceratoniae Zeller ،مطالعه نوسانات جمعيت كرم گلوگاه انار  -9

(Lep.: Pyralidae)  و عوامل زنده و غيرزنده كنترل كننده جمعيت آن روی انار و

 انجير

 های گياهي جهت كنترل آفات مكنده انار ) كنه قرمز و شته انار ( كش معرفي آفت -2

آفت به شيوه نرعقيمي در شرايط آزمايشگاهي و  بررسي اشعه گاما دركنترل -9

  صحرايي

 های ميوه سوختگي آفتاب خسارت كاهش روی شده فرآوری كائولين تاثير مطالعه -4

 انار گلوگاه كرم آفت و انار
 

 هاي در دست اجرا پروژه

 ندارد
- 

 بينی شده  هاي پيش پروژه

های انار  غدر با  Chrysobothris spمديريت تلفيقي سوسک چوبخوار انار -9

 ( )م( )م.م( )م.ا(9472-9911شهرستان ساوه )

پره كرم گلوگاه انار در شرايط  بررسي آستانه حرارتي رشد و نياز گرمايي ش  -2

 ( )م( )م.م( )م.ا(9479-9911های انار ) آزمايشگاه و باغ

های عقيم شده كرم گلوگاه انار توسط اشعه گاما  پره كاربرد عملي استفاده از ش  -9

 ( )م( )م.م( )م.ا(9742-9911های انار )در باغ 

( 9479-9477تعيين تراكم تله نوری طراحي شده برای كاهش خسارت آفت ) -4

 )م( )م.م( )م.ا(

گيری آفت برای كاهش كننده فرمون اختالل در جفت تعيين تراكم پخش -7

 ( )م( )م.م( )م.ا(9472-9477خسارت )

منظور كاربرد  لوگاه انار بهپره كرم گ ترين روش پرورش انبوه ش  تعيين مناس  -6

( )م( )م.م( 9479-9477های فرموني طبيعي برای شكار انبوه آفت ) آن در تله

 )م.ا(
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كننده از آلودگي ميوه انار به كرم گلوگاه  های مختلف جلوگيری بررسي روش -0

 ( )م( )م.م( )م.ا(9479-9477)انار 

آفات در باغات  بررسي امكان استفاده از گياهان تله به منظور كاهش جمعيت -8

 ( )م( )م.م( )م.ا(9479-9479)انار

كننده  های غال  انار و عوامل زنده و غيرزنده كنترل مطالعه نوسانات جمعيت شته -1

 ( )م( )م.م( )م.ا(9479-9477) جمعيت آن

كننده  های غال  انار و عوامل زنده و غيرزنده كنترل مطالعه نوسانات جمعيت كنه -97

 )م.م( )م.ا( ( )م(9479-9477) جمعيت آن

های هرز روی خسارت عوامل زنده وغيرزنده روی  علف نقش پوشش گياهي و -99

 ( )م( )م.م( )م.ا(9479-9477) ميوه انار

-9477های جديد برای كنترل آفات مكنده انار ) كش كش و كنه مطالعه حشره -92

 ( )م( )م.م( )م.ا(9479

ه مديترانه پايش و بررسي ميزان آلودگي باغ های انار كشور به مگس ميو -99

 ( )م( )م.م( )م.ا(9479-9477ای)

-9477های انار ) ای در باغ بررسي پراكنش و ميزان خسارت مگس ميوه مديترانه -94

 ( )م( )م.م( )م.ا(9479

های  بررسي نوسانات جمعيت مگس ميوه مديترانه ای و دشمنان طبيعي آن در باغ -97

 ( )م( )م.م( )م.ا(9479-9477انار )

ای  ساز از جمله اشعه گاما برای كنترل مگس ميوه مديترانه يونهای  استفاده از پرتو -96

 ( )م( )م.م( )م.ا( 9477-9479)

-9477های انار ) ای در سطح باغ مديريت تلفيقي كنترل مگس ميوه مديترانه -90

 ( )م()م.م()م.ا(9479

 )م.د( )م.م( )م.ا( (9477-9474)آفات انار  پراكنش تعيين و شناسايي -98
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 و رنامه پژوهشي فناوريب

 انجیر مدیریت تولید 
 
 

 تهيه و تدوين:
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 مقدمه:

هاي مناطق  جز میوه Moraceaeازخانواده  .Ficus carica Lانجیر با نام علمی 
شود و يكی از مهمترين محصوالت در كشورهاي حوزه  بندي می گرمسیري طبقه نیمه

توزيع جغرافیايی انجیر در ناحیه جنوب  مديترانه، درياي سرخ و خلیج فارس است. درياي
شود.  از تركیه در شرق تا اسپانیا و پرتغال در غرب را شامل می غربی آسیا و شرق مديترانه

متحده آمريكا و شیلی و عربستان، ايران، هند و ژاپن رشد  هايی از اياالت همچنین در بخش
ر سازمان جهانی خواربار و كشاورزي ملل متحد میزان تولید سالیانه آن طبق آما .يابد می

ترين كشورهاي تولیدكننده انجیر خشک در جهان ايران،  هم. مباشد تن می 0186501
 .باشند آمريكا، تركیه، يونان و اسپانیا می

م هاي گر هاي ماليم همراه با بارندگی پراكنده و تابستان دار زمستان اين درخت خزان 
دهد و به طیف وسیعی از شرايط اقلیمی و خاكی سازگار است. از آنجا كه  را ترجیح می

اين درخت در دوره جوانی به سرما حساس است در نتیجه سرما عامل محدود كننده در 
تا  011شود. میزان بارندگی مطلوب براي كشت ديم انجیر  كاشت اين درخت محسوب می

مناسب از اواسط پايیز تا اوايل بهار است. امكان كشت اين  متر در سال با پراكنش میلی 011
پذير است. از نظر پراكنش  محصول در مناطق با بارندگی كمتر به صورت كشت آبی امكان

بارندگی، در فصل تلقیح و بردهی و همچنین در زمان برداشت بارش سبب كاهش كمی و 
 كیفی محصول خواهد شد.
اي به صورت  طور گسترده ارزش غذايی باال است كه به هاي با میوه انجیر يكی از میوه

سطح زير  0038شود. طبق آمارنامه محصوالت باغی سال  تازه و يا خشک شده مصرف می
هكتار از آن به  8/06133هكتار است كه  6/80810هاي انجیر بارور كشور  كشت باغ

تن  0/57750حدود  صورت ديم است. بر طبق همین آمار میزان تولید انجیر كشور نیز در
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است. تجارت جهانی انجیر بیشتر به صورت انجیر خشک شده است، زيرا انجیر تازه عمر 
انباري بسیار كوتاهی داشته و به شدت حساس و فسادپذير است. ايران اولین تولید كننده 
انجیر خشک دنیا است اما در حال حاضر تركیه بزرگترين صادر كننده انجیر خشک 

 . شود محسوب می
در تركیه رقم اصلی تولید كننده انجیر خشک است. در  (Sarilop)لوپ  رقم ساري

هزار تن انجیر خشک مهمترين  01شهرستان استهبان در استان فارس با بیش از ايران نیز 
% 38منطقه تولیدكننده اين محصول در ايران است و رقم سبز )با سطح كشت بالغ بر 

 شود.  هاي خشک شده آن كشت میور استفاده از میوهمنظ انجیركاري در استهبان( به
بنابراين براي دستیابی به بازارهاي جهانی، توجه به عوامل تاثیر گذار بر كیفیت محصول 

هاي انجیر، مديريت تلفیقی مبارزه با حشرات  كنترل آفات و بیماريدر  تولیدي، نوآوري
یزاسیون، توجه به بحث سالمت غذايی آالت و ارتقاء سطح مكان اشینآور، استفاده از م زيان

دستیابی به اين اهداف نیازمند  و كیفیت اين محصول ارزشمند كشورمان ضروري است.
هاي پژوهشی دقیق و هدفمند است. به همین منظور گروه مديريت و فناوري  داشتن برنامه

ين زمینه گرمسیري برنامه پژوهشی خود را در ا هاي نیمه تولید پژوهشكده مركبات و میوه
 شود.  طراحی نموده كه در ادامه ارائه می

سالی از  نیاز آبی بسیار كم و سازگاري با محیط و استقامت در برابر گرما و خشک
هاي  هاي انجیر معموالً در دامنه كه باغ آنجا از .شود هاي بارز اين گیاه محسوب می ويژگی
ر ايجاد اشتغال و پوشش گیاهی هايی عالوه ب گردند احداث چنین باغ دار احداث می شیب

تواند به حفظ كنترل سیالب و جلوگیري از فرسايش  زدايی می مناسبی براي منطقه و بیابان
 .خاک و استفاده بهینه از آب باران كمک كند

از عملیات مهم در باغات انجیر هرس داشت درختان است. همچنین از ديگر موارد مهم 
توان به مورچه، كنه  هرز است. از آفات مهم انجیر میهاي  در باغداري انجیر كنترل علف

توان به شانكر يا  هاي مهم آن می اي و از بیماري تارعنكبوتی، مگس سركه و شپشک ستاره
 خشكیدگی شاخه نام برد. 

تووان شناسوايی و    از جمله راهكارهاي حل مخاطرات و مشكالت تولید اين محصول می
باغی انجیر و برانجیور   هاي به هاي محیطی در برنامه ل به تنشهاي متحم استفاده از ارقام و پايه
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هاي كاربردي مبازه با عوامل تنش زنده بوا تاكیود بور تولیود محصوول       و نیز دستیابی به روش
 سالم را نام برد.
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 هاي اقليمي مديريت تنش محور:
 

 

 

 
 بیان مساله:

 استان ط ديم است. درگرمسیري متحمل به شراي انجیر جزء محصوالت گرمسیري و نیمه

 سالمتی و درخت رشد میوه، كمیت و كیفیت باشد، می ديم محصول مهمترين انجیر فارس

 شهرستان. دارد آسمانی نزوالت ذخیره مقدار و پراكنش میزان به شديدي وابستگی گیاه

. است دنیا در ديم انجیر تولید منطقه ترين بزرگ هكتار 00111 كشت زير سطح با استهبان

 منطقه اين انجیر باغات در مشكالتی بارندگی میزان كاهش با اخیر زراعی هاي لدرسا

 تولید محصول باغات ديم انجیر در جدي كاهش موجب هاخشكسالی. است شده مشاهده

كه باغداران انجیر براي جبران كاهش عملكرد به آبیاري تكمیلی در شرايط طوريبه شده،

 تخمینی قابل غیر هايخسارت زيرزمینی و سطحی هايآب اند. اما كاهش ديم اقدام كرده

 .نمود در آينده وارد خواهد باغات به
 

 دستاوردهای قابل انتظار:

 هاي متحمل به تنش خشكی در انجیر  انتخاب و معرفی ژنوتیپ -0

 باغی در مديريت پیشگیري از تنش خشكی در انجیركارهاي مديريت به تدوين راه -0

 های اجرا شده: پروژه

بی تحمل خشكی پايه هاي رويشی و دورگه هاي بذري انجیر و تركیب ارزيا -0

 پیوندي آنها با انجیر ديم رقم سبز

 استهبان در خشكسالی شرايط در سبز رقم ديم انجیر كمكی آبیاري زمان تعیین -0

 خصوصیات از برخی بر كائولین پاشی محلول تأثیر اقتصادي و فنی بررسی -0

 ديم شرايط در سبز رقم انجیر كیفیت و فیزيولوژيكی، كمیت

 زيرمحور: 
 مديريت تنش خشکی در انجیر
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 كیفیت و فیزيولوژيكی،كمیت ازخصوصیات برخی روي توري پوشش انواع اثر -0

 (سبز رقم) ديم انجیر
 

 های در دست اجرا: پروژه

هاي مختلف آبیاري  تكمیلی بر ويژگی هاي رويشی و زايشی درختان  اثر روش -0

 انجیر در شهرستان خرامه 

 فیزيولوژيكی رويشی، خصوصیات  بر آن تاثیر و  آبیاري اقتصادي و فنی بررسی -0

 استهبان  منطقه ديم شرايط در سبز رقم انجیر میوه كیفی و كمی و
 

 بینی شده:  های پیش پروژه

 تنش برابر در آنها پايداري میزان شناخت منظور به بومی هاي ژنوتیپ ارزيابی -0

 ) م.م) خشكی

 تركیبات و اسید فولويک آمینواسیدي، محرک زيست كودهاي اثرات بررسی -0

 م(.م)ديم  انجیر خشكی تنش با مقابله بر استري

 در خشكی تنش با مقابله جهت شیمیايی رشد كننده كند و بازدارنده مواد كاربرد -0

 ) م.م) ديم انجیر

 ) م.م) انجیر درخت بقاء و رشد بر رطوبت نگهدارنده هیدروژل مواد اثرات بررسی -0

 ذخیره جهت مصنوعی و یطبیع هاي پوش¬خاک از تعدادي كارآيی بررسی -8

 م(.م) انجیر خشكی تنش تحت ديم هاي باغ در رطوبت

 رويشی، هاي ويژگی از برخی بر خشكی تنش و هرس برهمكنش ارزيابی -6

 م(.سبز )م رقم انجیر كیفی و كمی فیزيولوژيكی،

مختلف براي كاهش دماي برگ در  غلظت و زمان مصرف مواد اثرات بررسی -7

 م(.تنش خشكی )م

 م(.استهبان )م ديم انجیر باغات در آبگیر سطوح ارايیك ارزيابی -5
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 بیان مساله:

 امري كشور ديم هايانجیرستان تكمیلی آبیاري اخیر، هايخشكسالی دلیلبه
 شهرستان يعنی كشور انجیرخیز منطقه مهمترين در كه طوريبه است، شده ناپذير اجتناب
. اندشده حفظ شدن خشک خطر از تكمیلی ريآبیا با انجیر ديم باغات% 01 حدود استهبان،

 با تكمیلی آبیاري انجیر حاشیه درياچه بختگان، باغ هكتار هزار هشت در شهرستان اين در
 انجیر باغات بر شور آب اثرات از كشور در اندكی مطالعات. گیردمی انجام شور آب

 از كه آوردمی فراهم را امكان اين هاي تحقیقاتیپروژه با اجراي لذا. است گرفته صورت
 آب منابع از همچنین و آيد بدست فعلی شرايط به نسبت بیشتري محصول انجیر هاي باغ
 در خاک منابع حفظ با پايدار كشاورزي شرايط و گردد برداري بهره موثرتري نحو به شور
 .گردد می جامعه وكل باغداران متوجه آن اقتصادي منافع بالطبع. شود فراهم تخريب برابر

 

 دستاوردهای مورد انتظار:

 هاي متحمل به تنش شوري در انجیر  انتخاب و معرفی ژنوتیپ -0

 باغی در مديريت پیشگیري از تنش شوري در انجیرتدوين راهكارهاي مديريت به -0
 

 های اجرا شده: پروژه

 مختلوف  ارقوام  در شوري تنش با مرتبط بیوشیمیايی و مورفولوژيكی صفات ارزيابی -1
 خوراكی انجیر

 

 های در دست اجرا: پروژه

 رقوم  انجیور  میووه  كیفی و كمی هاي¬ويژگی و رويشی صفات بر آب شوري اثرات -0
  سبز

 
 
 

 زيرمحور: 
 مديريت تنش شوری در انجیر
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 بینی شده:  های پیش پروژه

ها در برابر تنش  هاي بومی به منظور شناخت میزان پايداري آن ارزيابی ژنوتیپ -0

 م(.شوري )م

استهبان  ديم باغات انجیر یتكمیل آبیاري میزان و زمان مصرف آب شور در تعیین -0

 م(.)م

 رشد بر مختلف مديريتی آب شور براي كاهش خسارت شوري هايروش مقايسه -0

 م(.مختلف )م مناطق در انجیر ارقام عملكرد و
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 بیان مساله:

ها در باغات انجیر ديم اسوت. كوه   هاي ثانويه در خشكسالیتنش گرمايی يكی از آسیب
هاي زردي و ريزش شديد برگ در تیر و مورداد هموراه اسوت. در منواطق بوا آفتواب       هبا نشان

سووختگی مواجوه شووند و     شديد اين امكان وجود دارد كه گیاهان و درختان با تنش آفتاب
 كاهش محصول رخ دهد. 

 

 دستاوردهای مورد انتظار:

در باغی در مديريت پیشگیري از تنش گرمايی تدوين راهكارهاي مديريت به -0

 انجیر
 

 های اجرا شده: پروژه

 خصوصیات از برخی بر كائولین پاشی محلول تأثیر اقتصادي و فنی بررسی -0 -0

 ديم شرايط در سبز رقم انجیر كیفیت و فیزيولوژيكی،كمیت

 

 های در دست اجرا: پروژه

 ندارد
 

 بینی شده:  های پیش پروژه

ي حرارتی در هاهاي مختلف هرس انجیر ديم براي كاهش آسیببررسی روش -0

 م(.ها )مخشكسالی

 
 
 
 

 زيرمحور: 
 تنش گرمايی در انجیر مديريت
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 :بیان مساله

هاي خشک و تازه آن داراي ارزش  انجیر جزء محصوالت نیمه گرمسیري بوده كه میوه
 –درجه شمالی  08 -08عرض جغرافیائی با مناطقی انجیر خوراكی در  غذايی بااليی است.

از سطح دريا  متر 0511ا ارتفاع انجیر در نقاط پست از حاشیه دريا ت شود. كاشته میجنوبی 
داراي گستردگی كشت است. با توجه به شدت نور و افزايش دماي هوا در اين مناطق و 

سوزي و شیوع كنه در اين مناطق  باعث آفتاب سوختگی میوه، برگ خشكی حادث شده
درصد روي  08گراد و رطوبت كمتر از  درجه سانتی 00شده است. عموماً گرماي باالتر از 

شود. بنابراين با توجه به كشت و  یوه اثر سوء گذاشته و باعث كاهش كیفیت محصول میم
تاثیر نوع  با توجه بهو  پذيري انجیر نسبت به تنش گرما و خشكی تولید تجاري میزان تحمل

باشد. كه در  متغیر تواند می دما افزايش، میكروكلیما، شدت و مدت زمان رقمژنوتیپ، 
  .تواند مورد توجه قرار گیرد ترل خسارت گرما در انجیر میمديريت پیشگیري و كن

 

 دستاوردهای مورد انتظار:

 هاي متحمل به تنش خشگی در انجیر انتخاب و معرفی ژنوتیپ  -0

 باغی در مديريت پیشگیري از تنش گرما و خشكی تدوين راهكارهاي مديريت به -0

ت ديده از تنش باغی براي احیاء درختان خسار  تدوين راهكارهاي مديريت به -0

 گرما و خشكی
 

 های اجرا شده: پروژه

 ندارد
 

 های در دست اجرا: پروژه

 ندارد

 زيرمحور: 
 تنش گرما و خشکی در انجیر آبی مديريت

 
 
 

 
 

 



 ........فروت، انار، انجير، زيتون و ساير  برنامه پژوهشي فناوري و مديريت توليد مركبات، كيوي/  841
 

 بینی شده:  های پیش پروژه

 نقش و فیزيولوژيكی اكو روابط تعیین منظور به بومی هاي ژنوتیپ و ارقام ارزيابی -0

 م(.خشكی )م و گرما تنش برابر در انجیر پايداري در ها آن

 م(.اي در كاهش خسارت گرما و خشكی )م زمان تیمار تغذيه مطالعه تاثیر نوع و -0

هورمونی در كاهش  ها و تركیبات شبه محرک پاشی زيست بررسی تاثیر محلول -0

 م( .عوارض تنش گرما )م

 م(.برآورد مقدار آب مورد نیاز انجیرآبی در منطقه ريجاب )م -0
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 غي با محور: مديريت به

 
 
 
 

 بیان مساله: 

معمولی تقسیم  پدرو و ارقام انجیر خوراكی از نظر باغبانی به سه گروه ازمیر، سان
كه هر  با اينهاي بهاره و تابستانه متفاوت هستند.  . از لحاظ تولید و ماندگاري میوهشوند می

هاي بهاره و  میوهنوع تولید  نظر ولی از هستند،ي خام بلند  هاي ماده سه گروه داراي گل
. متفاوتندروي درخت از هم  ها افشانی جهت ماندن میوه در سال و نیاز به گردهتابستانه 

تواند  ها می افشانی درارقام و ژنوتیپ بررسی ماندگاري میوه بر روي درخت و نیاز به گرده
 يكی از راهكارهاي اساسی در زمینه تولید عملكرد بهینه در درخت باشند.   

 

 مورد انتظار: دستاوردهای

 افشان  ها و ارقام مناسب گرده انتخاب و معرفی ژنوتیپ -0

افشانی  تدوين راهكارهاي مديريتی باغ براي انجام عملیات به موقع و مناسب گرده -0

 )بردهی(
 

 های اجرا شده: پروژه

 ندارد
 

 های در دست اجرا: پروژه

 ندارد
 

 بینی شده های پیش پروژه

 خوراكی  انجیر هاي ژنوتیپ در افشانی هگرد نحوه و مناسب  زمان تعیین -0

 انجیر  هاي ژنوتیپ و ارقام بردهی يا و افشانی گرده جهت دهنده گرده بهترين تعیین -0

 

 زيرمحور: 
 فی میوهمديريت داشت و تولید کمی و کی
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 ها محور: مديريت آفات و بيماري

 
 
 
 
 

 
 بیان مساله:

جیر منجر گرما و خشكی هوا و ساير شرايط آب و هوايی به ويژه در منطقه تولید ان

به گسترش شیوع برخی از آفات غالب در منطقه شده است. كنه تار عنكبوتی و شپشک 

هاي  اي انجیر از جمله آفات مهم در منطقه تولید انجیر ريجاب است. استفاده از روش ستاره

بیولوژيكی و غیر شیمیايی در كنترل آفات در مناطق انجیر كاري به منظور  تولید كمی و 

 را  با مشكل مواجه كرده و از اهمیت زيادي برخوردار است.  كیفی انجیر 
 

 دستاوردهای مورد انتظار:

 ها هاي بیولوژيكی غیرشیمیايی در كنترل آفات و بیماري استفاده از روش -0

 ها باغی براي جلوگیري از آفات و بیماري  تدوين راهكارهاي مديريت به -0
 

 های اجرا شده: پروژه

 ندارد
 

 اجرا: های در دست پروژه

 ندارد
 

 

 

 
 

 زيرمحور: 
مبارزه بیولوژيکی و شیمیايی با آفات و 

 های غالب در منطقه بیماری
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 بیان مساله:

اي مغذي است كه مصورف زيوادي در میوان اقشوار مختلوف دارد. از ايون رو        انجیر میوه

زا تهديودي بوراي سوالمت جامعوه اسوت. لوذا        هواي توكسوین   آلودگی اين محصول به قوار  

بوه   برداري از انجیرهاي موجود در بازار میزان آلودگی ايون محصوول   ضروري است با نمونه

تووان   زا مورد ارزيابی قرار گیرد. پس از تعیین نوع و میزان آلوودگی، موی   هاي توكسین قار 

 زا در انجیر اقدام نمود. هاي توكسین نسبت به كنترل قار 
 

 دستاوردهای مورد انتظار:

 ها. زا و شناسايی نوع قار  هاي توكسین تعیین میزان آلودگی انجیر به قار  -0
 

 های اجرا شده: پروژه

 ندارد
 

 های در دست اجرا: پروژه

 ندارد
 

 بینی شده های پیش پروژه

 (0010زا ) هاي توكسین بررسی میزان آلودگی انجیر به قار  -0

 (0010هاي قارچی ) كار مناسب براي كاهش آلودگی ارايه راه -0

 

 

 

 زيرمحور: 

 بررسی میزان آلودگی انجیر به 

 زا های توکسین قارچ

 
 
 

 
 

 



 ........فروت، انار، انجير، زيتون و ساير  برنامه پژوهشي فناوري و مديريت توليد مركبات، كيوي/  814
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 و رنامه پژوهشي فناوريب

 زیتون مدیریت تولید 
 
 

 تهيه و تدوين:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

زيتون يكي از محصوالت مهم باغباني كشور است كه در گستره پراكنده جغرافياايي از  

دارد و  شود. اين محصول با اقلايم نيماه كشاا ساازگار      شمال و جنوب كشور كشت مي

اين مساله سبب شده است تا اين محصول به غنا  توليدات كشاورز  ايان مناا و و كشاور    

عزيزمان بيافزايد. به  ور كالصه و مورد  اهم مخا رت و مشاكالت بخات تولياد زيتاون     

 بند  نمود: توان به شرح زير دسته كشور را مي

 پايين بودن عملكرد و كيفيت محصول دركتان زيتون -1-1

   باغات  نامناسب در احداث و توسعه يابي مكان -1-1-1

 رقم ناسازگار -1-1-2

 نهال غير استاندارد -1-1-3

 عمليات كاشت، داشت و برداشت نامناسب -1-1-4

 ها  محيطي تنت -1-1-5

 توليد محصول ارگانيا و سالم زيتون -1-2

 ا  محصول زيتون ها  بيمه حمايت -1-3

 پژوهت، آموزش، ارتقاء دانت فني و ارتبا ات بين المللي -1-4

 قتصاد عوامل فرهنگي، اجتماعي و ا -1-5
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با توجه به مشكالت بياان شاده برناماه تحقيقااتي حارار در صادد اسات تاا باا ارا اه           

راهكارها  علمي و عملي به حل مخا رات موجود كما نماياد و گاامي مفياد در جهات     

اعتال  علمي و كشاورز  ايران بردارد. بر اين اساس محورها  مديريت باغدار  و ارتقااء  

هاا  اقليماي،    ال سالم، تولياد مياوه ارگانياا، ماديريت تانت     ، توليد نه كمي و كيفي توليد

ها، و عوامل اجتماعي و فرهنگاي و بيماه ماورد توجاه قارار گرفتاه        مديريت آفات و بيمار 

است. اين نكته قابل ذكر است كه همكاران متخصص در حوزه پاژوهت مساا ل مارتبا باا     

ها زمينه مناساب و   ير تخصصزيتون در اين پژوهشكده دارا  تخصص باغباني بوده و در سا

 باشد. پذير نمي كافي جهت انجام تحقيو و پژوهت در حال حارر برا  اين مركز امكان
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 محور: ارتقاء كمي و كيفي محصول زیتون
  

 

 

 
 بيان مساله:

ا  است. متاسفانه  رح  گرمسير  و سازگار با آب و هوا  مديترانه زيتون گياهي نيمه

زدگي و بدون انجام مطالعات كافي  ها  زيتون در كشور با شتاب   باغ و توسعهاصالح 
يابي نامناسب در محل احداث باغات  صورت گرفت. اين امر در بركي منا و منجر به مكان

زيتون و در نتيجه عدم باردهي مطلوب يا باردهي كم دركتان زيتون شد. از  رفي در اكثر 
ها  توزيع شده دچار  ارقام سازگار معرفي نشد و يا نهالمنا و مستعد كاشت زيتون نيز 

ها بودند كه  معايبي از جمله نونهالي، عدم شبيه به اصل بودن و آلودگي به آفات و بيمار 

ويژه در منا و جديد با  گذار است. كاشت زيتون به ها تاثير بر كاهت ميزان باردهي آن
نبود و در عمليات كاشت، داشت و برداشت  ارتقاء دانت فني كارشناسان و باغداران همراه

ها     آن كاهت باردهي دركتان زيتون بود. متاسفانه تنت اين مهم بارز بود كه نتيجه
  كود بر ميزان  محيطي از جمله سرما، گرما، كشكي و شور  منابع آب و كاک نيز به نوبه

 باردهي دركتان زيتون تاثير منفي دارد. 
 

 ر:دستاوردهاي قابل انتظا

تعيين دقيو منا و مستعد كاشت دركتان زيتون بر حسب شرايا اقليمي، ارتفاا  از   -1
سطح دريا، عرض جغرافيايي، ورعيت آب و كاک، توپاوگرافي محال و عوامال    

 فرهنگي، اجتماعي و اقتصاد 

 كيز معرفي ارقام زيتون سازگار با اقليم ها  مختلف زيتون -2
 توليد نهال زيتون استاندارد.  -3

باغي به منظور انجام صحيح عمليات كاشت، داشت  كارها  مديريت بهتدوين راه -4
 و برداشت دركتان زيتون.

 زيرمحور: 

  مديريت کمی و کيفی محصول درختان زيتون
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باغي به منظور پيشگير  و مقابله باا اثارات مخارب     تدوين راهكارها  مديريت به -5

 ها  محيطي و تيمار دركتان آسيب ديده.  تنت
 

 هاي اجرا شده: پروژه

در اساتان فاارس    يروغنا  تاون يزارقام  يفيو ك يكم اتيكصوص سهيو مقا يررسب -1
 يو آب ميد ايدر شرا

 در استان فارس تونيز ميمنا و مناسب كشت د نييبه منظور تع يمقدمات يبررس -2

 (يبررسي ارزيابي و سازگار  ارقام زيتون در منا و مختلف كشور )مل -3
 )زنجان(كيفي ارقام زيتون وارداتي از يونان  صفات كمي و يابيارز -4

   )زنجان( هييفي ارقام زيتون وارداتي از سورصفات كمي وك يابيارز -5

  (كرمانشاهم )وفاز اول و د تونياز ارقام ز يبرك  سازگار يابيارز -6

در اساتان فاارس    يروغنا  تاون يارقام ز يفيو ك يكم اتيكصوص سهيو مقا يبررس -7
   )فارس( يو آب ميد ايدر شرا

 رانيا ا  ريو گرمسا   ريگرمسا  ماه يدر مناا و ن  تاون يبخات ز  ديا ارقاام ام  يابيارز -8

   )فارس(

در اساتان فاارس در     كنسارو  تاون يز يفيو ك يكم اتيكصوص سهيو مقا يبررس -9

 )فارس( ميو د يآب ايشرا

ها  بومي زيتون نياز ارزياابي در اساتان    در رابطه با جمع آور  و ارزيابي ژنوتيپ  -11
 زنجان انجام و سه رقم معرفي گرديد.

 

 هاي در دست اجرا: پروژه

ارقام تجار  زيتون به حمله پسايل زيتاون    يساسيت بركبررسي علل تفاوت در ح -1

Euphyllura straminea Loginova (Hemiptera: Aphalaridae)- زنجان 

 اجرا  دو فقره پروژه برا  كنترل پسيل و سپردار زيتون در استان زنجان -2

اجرا  پروژه ملي ساازگار  ارقاام زيتاون كاارجي )ملاي( در اساتانها  زنجاان،         -3

 ( 1399)فارس، گلستان 
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 بينی شده:  هاي پيش پروژه

 ( م.گ1399  باغات زيتون ) يابي دقيو احداث و توسعه مكان -1

كياز هماراه باا تعياين نيااز       معرفي ارقام اميدبخت زيتاون در مناا و مختلاف زيتاون     -2
 ( م.گ1411ها ) افشاني آن سرمايي و گرده

 ( م.م1411ز )كي تعيين نياز آبي ارقام اميدبخت زيتون در منا و مختلف زيتون -3

مصرف و پرمصرف و بهتارين سيساتم تغذياه در       عناصر غذايي كم تعيين حد بهينه -4
 ( م.م1411كيز ) ارقام اميدبخت زيتون در منا و مختلف زيتون

هاا، عاوارض فيزيولاوژيكي و       مبارزه با آفات، بيمار  معرفي و تعيين بهترين شيوه -5
( م.م } اين پاروژه  1398كيز ) ونها  هرز باغات زيتون در منا و مختلف زيت علف

 }باشد. بر اساس اهميت نو  آفت در دست اجرا مي

كيفيات مياوه    افازايت  هادف  باا عناصر غاذايي و آمينواسايدها    پاشيمحلول انجام - -6
 گ(.م)( 1411زيتون و روغن آن )

به تفكيا شارايا اكولوژياا    اقتصاد  توليد  تعيين بهترين رقم گرده دهنده برا  -7
   و اقليمي

 ررسي ميزان و علل ناسازگار  در ارقام زيتون و راهكارها  بر رف نمودن آنب -8

 يي زيتونمايكو پالسماها  بررسي ميزبان ها  مشترک بيمار   -9

بررسي توليد و تعيين ارزش كود  كمپوست حاصل از تفاله ها  كاركانه ها   -11
 روغنكشي زيتون

   سازگار  با كم آبي(مديريت توليد باغ ها  زيتون دراراري شيبدار ) شيوه ها -11

 ديم و شناسايي و معرفي ارقام مناسب برا  توسعه در اراري شيبدار -12

اثر استفاده از پوشت ) فيلم ها  پلي اتيلن( دركتان زيتون درافزايت كميت و  -13
 كيفيت روغن زيتون
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 های غير زیستي در زیتون محور: تنش
  

 

 

 
 بيان مساله:

كا ر وجود تغييرات اقليمي و افزايت درجه حرارت هوا در اكثر منا و ايران، از به 

باعث شده كه در بيولوژ  ارقام منا و پرورش زيتون  شرايا كشاسو  ديگر وجود 

زيتون موجود در اين منا و اكتالالتي ايجاد شده و باعث كاهت ميزان درصد روغن و 

باال و تنت آبي در  ي مراحل رشد ميوه باعث  عملكرد آنها در اين منا و گردد. دماها 

ها  ارقام زيتون به حداكثر رشد نرسيده و از  رفي تجمع شده كه در بركي از منا و ميوه

 ،منا و پرورش زيتوندر بركي با توجه به شرايا گرم و كشا  روغن پايين باشد. بنابراين

نيز افزايت كارايي مصرف بررسي اثرات ساليسيا اسيد و تنت آبي در دركتان زيتون و 

ترين يكي از مهمي كشك است.از اهميت بسيار زياد  بركوردار آب در باغات زيتون 

به محصوالت زراعي و باغي  زياد ها   باشد كه هر ساله كسارتمي زيستيها  غير تنت

 ،گردد كشا محسوب مي در جهان باالكص ايران كه به عنوان كشور  كشا و نيمه

برا  مقابله با كشكي در دركتان ميوه راهكارها  مختلفي پيشنهاد شده  .نمايدوارد مي

ها  ها  رشد برا  مقابله با تنتكننده يكي از اين راهكارها استفاده از تنظيم واست 

 محيطي از جمله كشكي و گرماست.
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

 تون ها  متحمل به تنت كشكي و گرما در زي انتخاب و معرفي ژنوتيپ -1

 باغي در مديريت پيشگير  از تنت كشكي تدوين راهكارها  مديريت به -2

باغي برا  احياء دركتان كسارت ديده از تنت  تدوين راهكارها  مديريت به -3

 كشكي و گرما در زيتون

 زيرمحور: 
 مديريت تنش خشکی و گرما در زيتون

 
 
 

 
 

 



 ........فروت، انار، انجير، زيتون و ساير  برنامه پژوهشي فناوري و مديريت توليد مركبات، كيوي/  611
 هاي اجرا شده: پروژه

  هااا بااا اسااتفاده از شاااكص   تااونيارقااام ز يتحماال بااه تاانت كشااك   يبررساا -1

 ي )زنجان(كيولوژيزيو ف يكيمورفولوژ

 آبيار  )كم آبيار  تنظيم شده( رو  رقم زرد )كرمانشاه( اجرا  پروژه كم -2
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

اجرا  پروژه كم آبيار  با بكاارگير  اناوا  ماالر بارا  تعاديل تانت كشاكي در         -1

  زيتون )كرمانشاه(
 

 بينی شده:  هاي پيش پروژه

ها  برتر بومي به منظور شناكت ميزان تحمل آنها در برابر تنت  ارزيابي ژنوتيپ -1

 ( م.گ1411كشكي )

 ( م.گ1411مطالعه ميزان تحمل ارقام جديد نسبت به تنت كشكي ) -2

 ( م.گ1399كننده تنت كشكي در ارقام زيتون ) ارزيابي بكارگير  مواد تعديل -3

منا و گرم   كار تونيدر ز تونيدر بهبود درصد روغن ز بانينقت سا يبررس -4

(1399 ) 

 ( م.گ1412ها  فنولوژيا دركتان زيتون، بعد از تنت كشكي ) مطالعه واكنت -5

 ( م.گ1412ارزيابي مقاومت به كشكي ارقام اميدبخت زيتون ) -6

دركتان  تاثير كشكي ريشه بركميت وكيفيت ميوه و كارايي مصرف آب در -7

 زيتون

 اومت به كشكي درارقام زيتونبررسي تاثير قارچ مايكوريزا برا  مق -8
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 بيان مساله:

در  آينده ها در سال كشاورز  توسعه كننده محدود عوامل از يكي آب كمبود

 جبران و آب كمبود بر غلبه و برا  بود كواهد ا مديترانه و و كشا گرم منا و

 يينپا كيفيت با هاييآب از بايست مي كشاورز  برا  توسعه آب تقارا  افزايت

 به باشد مي مشكالت اساسي از يكي كاک و آب شور  منا و اين در .استفاده شود

 بر شور  تنت اثر بررسي چنينهم و در زيتون شور  به مقاوم ارقام معرفي دليل همين

ها  باشد. بررسيمي ررور  زيتون از بردار بهره و گسترش در ادامه گياه اين رو 

-  شهرستان  ارم نشان داده كه هر ساله بر شور  آب چاههاانجام شده بر كيفيت آب چاه

ها  آب رودكانه قزل اوزن شود. هم چنين بررسي نمونهها به  ور چشمگير  افزوده مي

در منا و مختلف  ارم نشان داده است ميزان شور  اين رودكانه در ورعيت بحراني 

 باشد.  مي

 در شور  تحمل نبه ديگر آن ها  تحمل شور  گزينت رقم مناسب و جيكي از جنبه

 در گياه رشد كردن محدود در مهمي عامل يوني است كه ويژه اثر با ارتباط در گياهان

 و زياد جذب گياهي در ها گونه رشد بر شور  رود. اثرمي شمار به شرايا شور 

 بين در البته .گيردمي صورت ها  هواييقسمت سديم( به نما )عمدتاً كلريد انتقال

وجود  اكتالف نيز ريشه توسا كلر و سديم جذب كردن نظر محدود از ارقام و هاگونه

 دارد.
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

انتخاب و معرفي ارقام متحمل به تنت شور  )اين پروژه در حال حارر در  -1

 باشد( ايستگاه  ارم در دست اجرا مي

 ها  متحمل به تنت شور انتخاب و معرفي ژنوتيپ -2

 زيرمحور: 
 يتونمديريت تنش شوري در ز
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 باغي در مديريت پيشگير  از تنت شور  ها  مديريت بهتدوين راهكار -3

باغي برا  احياء دركتان كسارت ديده از تنت  تدوين راهكارها  مديريت به -4

 كشكي 

 هاي اجرا شده: پروژه

  بااا اسااتفاده از شاااكص هااا   تااونيارقااام ز  تحماال بااه تاانت شااور   يبررساا -1

 ي )زنجان(كيولوژيزيو ف يشناس ختير
 

 را:هاي در دست اج پروژه

 ا  وجود ندارد پروژه -1
 

 بينی شده:  هاي پيش پروژه

 ( م.گ1411ها  بومي زيتون ايران ) ارزيابي تحمل به تنت شور  ژنوتيپ -1

 ( م.گ1412مطالعه ميزان تحمل به تنت شور  ارقام جديد وارداتي زيتون ) -2

 ( م.گ1411كننده تنت شور  در ارقام زيتون ) ارزيابي بكارگير  مواد تعديل -3

 ( م.گ1412ها  فنولوژيا دركتان زيتون، بعد از تنت شور  ) عه واكنتمطال -4

 ( م.گ1411ارزيابي مقاومت به شور  ارقام اميدبخت زيتون ) -5
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 بيان مساله:

عوامل  نيتر زنده( از مهم ريغ  ها كشاكي و شاور  )تنت  ها تنت سرما همراه با تنت

در  تونيز دركتاهاان در كاره زمين هستند. كننده توليد و گساترش گي محيطي محدود

 بااليي  دارند، تحمل به سرماوجود   ريگرمس مههايي كه در منا و ني ساير گونهبا  سهيمقا

 -12درجه حرارت تا  توانند يبسته به نو  رقم مدركتان زيتون ها و پوست  دارد. برگ

  ها به قسمت يابل توجهق بيدر اثر سرما آس. كمتر را تحمل كنند اي گراد يدرجه سانت

 شود يها منجر م سر شاكه يدگيها و كشك برگ زشيكه عمدتاً به ر گردد يوارد م ييهوا

دركت  ءبقا گراد يدرجه سانت -7صفر تا  رامونيپ  ها حرارت درجهدر  رود يكه انتظار م

 نيتر تيب ،يسرمازدگ  . در منا و مستعد براابديآن كاهت  يشده و بارده ديتهد

به سرما  جيكه دركتان به تدر ييزمستان است. در جاها ليو اوا زييدر اواكر پاكسارت 

-وقو  سرمازدگي در زيتون كار . است نييپا ناشي از سرما كسارت كنند، يم دايپعادت 

 1386وقو  سرما و يخبندان شديد در د  ماه سال ها  ايران مسبوق به سابقه است. 

وارد نمود. عالوه  كشورزيتون   ها ويژه به باغكسارت فراواني به محصوالت باغي به 

 استان گلستان  ها  كار تونيهكتار از ز هزار 12به  1395آذر ماه سال  يدر سرمازدگ نيبرا

كار  مثل  ارم و رودبار نيز  كسارت زياد  وارد شده، عالوه براين ساير منا و زيتون

 شدند.متحمل كسارت شديد  
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

 تخاب و معرفي ارقام متحمل به تنت سرما در زيتون ان -1

 ها  متحمل به تنت سرما در زيتونانتخاب و معرفي ژنوتيپ -2

 تدوين راهكارها  مديريت به باغي در مديريت پيشگير  از تنت سرما در زيتون -3

 زيرمحور: 

 مديريت تنش سرما در زيتون
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باغي برا  احياء دركتان كسارت ديده از تنت  تدوين راهكارها  مديريت به -4

 سرما در زيتون
 

 هاي اجرا شده: هپروژ

متحمال باه سارما در      هاا  پيو انتخاب ارقام و ژنوت يكسارت سرمازدگ يابيارز -1

 )ملي( تونيز

 )كرج( متحمل به سرما  تونيز يانتخاب ها پيژنوت يابيارز -2
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

  وجود ندارد. -1
 

 بينی شده:  هاي پيش پروژه

د زيتون نسبت به تنت سرما پذير  ارقام وارداتي جدي بررسي ميزان آسيب -1

 گ-( م1411)

ارزيابي تاثير نو  و زمان مصرف عناصر غذايي در كاهت كسارت سرمازدگي  -2

 م-( م1412در زيتون )

ها ها  فنولوژيا دركتان زيتون به تغييرات دمايي و اثرات آن مطالعه واكنت -3

 گ-( م1413رو  ارقام مختلف بعد از تنت سرما )

 ارقام تجار  زيتونتعيين نياز سرمايي  - 4

 

 

 

 

 

 

 



    611/                                                   زيتون                       ومديريت توليد  رنامه پژوهشي فناوريب
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 محور: توليد محصول ارگانيک یا سالم در زیتون
 
 

 

 
 بيان مساله:

ها استفاده به عمل  كت در توليد محصول زيتون به ناچار از يكسر  سموم و آفت

ارگانيا آيد. تالش در جايگزيني مبارزه شيميايي با مبارزه بيولوژيكي و توليد محصول  مي

ها و توليد محصول سالم پيشنهاد  كت يا حداقل استفاده از دوز و زمان مناسب سموم و آفت

 گردد.  مي
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

 توليد محصول ارگانيا در زيتون -1

 توليد محصول سالم در زيتون -2
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 وجود ندارد -1
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

  وجود ندارد -1
 

 بينی شده:  هاي پيش وژهپر

 ( م.م1411بررسي امكان توليد محصول ارگانيا يا سالم در زيتون ) -1

 ( م.م1411زا  قارچي زيتون به منظور مبارزه با آنها ) شناسايي عوامل بيمار  -2

ها  زيتون  ها و مديريت تلفيقي برا  مبارزه با آفات و بيمار  استفاده از آفتكت -3

 (1411به منظور كاهت مصرف سم )

 

 زيرمحور: 
 کاهش مصرف سموم در توليد محصول زيتون
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 ای محصول زیتون های بيمه محور: حمایت
 
 

 

 

 
 بيان مساله:

  محصوالت كشاورز  در قبال كساراتي كه منشاء آنها عوامل قهر  و  صندوق بيمه

نمايد. در ساليان اكير عواملي كه  غير مديريتي بوده اقدام به بيمه نمودن دركتان زيتون مي

  تغيير اقليم منجر به بروز كسارات در زيتون  كارج بوده از جمله پديده از كنترل باغدار

گيرند. اين كسارات نوظهور بايد  شوند، وليكن تحت پوشت صندوق بيمه قرار نمي مي

 شناسايي و در دستور كار صندوق بيمه   كشاورز  عملياتي شوند. 
 

 دستاوردهاي قابل انتظار:

 حصوالت كشاورز  از باغداران زيتونافزايت حمايت مالي صندوق بيمه م -1
 

 هاي اجرا شده: پروژه

 وجود ندارد -1
 

 هاي در دست اجرا: پروژه

  وجود ندارد -1
 

 بينی شده:  هاي پيش پروژه

 ( م.م.گ1411شناسايي و معرفي كسارات نوظهور قهر  در دركتان زيتون ) -1

 .م( م1399در منطقه  ارم ) تونيز ديعوامل تول  ور بهره يبررس - 2

 

 

 

 زيرمحور: 
 اي  افزايش حمايت هاي بيمه

 محصول زيتون در خسارات قهري
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