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مقدمه

کشاور   یهاا  باا  ساط  باارور    0740بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی در سال 

میلیاون تان باوده اسات. ایان آماار        60میلیون هکتار و میزان تولید درختان میوه حادود   9/6

علیرغم باال بودن سط  زیر کشت محصوالت باغبانی در کشور، میازان تولیاد    دهد یمنشان 

متعددی در کیفیت  یدهایبرگ خربهبود یابد. عوامل و  تواند یمو عملکرد در واحد سط  

. باشاد  یمنهال  و اصالتآنها سالمت  نیتر مهممحصوالت باغبانی دخالت دارند که یکی از 

بوده که در افزایش کمی و کیفای  ها  با الح و جایگزینی نهال، نهاده اصلی برای توسعه، اص

مادری استاندارد یکای   یها با محصوالت باغبانی نقش اساسی دارند. در حال حاضر نبودن 

سااالنه   رو نیا ازا باشاد  یما  لیو اصا تکثیری سالم  یها اندام نیتأماساسی برای  یها چالشاز 

تولیاد   راستانداردیغ یها نهالستانآنها در  اصله نهال بدون رعایت اصالت و سالمت ها ونیلیم

کوتااهی عمار و    تیدرنهاو  ها یماریب، انتشار تیفیو ککه منجر به کاهش عملکرد  شود یم

 .شود یم ها با از بین رفتن 

دقیاق   یابیا  مکانو  یبند پهنهکاشت، عدم  یها ستمیسعالوه بر این سنتی و قدیمی بودن 

مختلف، عدم تعیین مزیت نسابی در   یها میاقلارقام تجاری بر اساس درجه سازگاری آنها با 

 یهاا  ساتم یسمقایسه با سایر محصوالت، عدم رعایت فواصل کاشت، آشنا نبودن باغداران با 

از ناشای   یدهایا تهدکشااورزی،   یهاا  نهادهاز  یراصولیغ یبردار بهره، و هرسنوین تربیت 

تولیااد، توسااعه پااایین   یهااا نااهیهز، باااال بااودن نوظهااورو عواماال خسااارتزای اقلاایم  رییااتغ

در عملکرد پاایین و   مؤثرو غیره از عوامل  برداران بهره، دانش پایین ها نیماشمکانیزاسیون و 

 .باشند یمتولید  یها نهیهزافزایش 

کشاور ماا    خصوص بهتغییرات اقلیمی در سط  جهان و  که نیادر حال حاضر با توجه به 

و  ها آبمحیطی، استفاده از  یها تنشدر حال رخداد است، معرفی و توسعه ارقام سازگار با 

نامتعارف و شور، استفاده از فناوری اطالعاات در سیساتم حفاظات از محصاول،      یها خاك

متاراکم،   ماه یو نمتاراکم   یهاا  باا  توساعه   ازجملاه جدید کاشت  یها ستمیساز  یبردار بهره

الگاویی، تاروی     یهاا  باا  از طریاق ایجااد    بارداران  بهاره ارگانیک و آموزش  تغذیه سالم و



 ح

 

. دساتیابی باه ایان اهاداف نیازمناد اتخااذ       باشاد  یما  ریناپاذ  اجتنابتحقیقاتی امری  یها افتهی

مرتبط با بخش مدیریت تولیاد و   یها یفناورتحقیق و توسعه  نهیزم درمناسب  یها یاستراتژ

عملکارد، بهباود کیفیات محصاوالت باغباانی و       افزایش منظور به، رو نیازا. باشد یمفناوری 

 0در قالاب   ها نهادهمنابع و  یور بهرهتولید، برنامه مدیریت تولید و ارتقای  یها نهیهزکاهش 

 است. شده نیتدوزیر برنامه به شرح زیر 

 دستیابی به الگو، تراکم و نظام کاشت مناسب و پایدار -0

 استاندارد تکثیر ارقام یها روشارائه  -6

 کشاورزی و کیفیت محصول یها نهادهو  ها نیماش یور بهرهافزایش  -7

 یها طیو محو تولید در فضای باز  یبند پهنهحفاظت خاك و آب از طریق  -9

 و گلخانه شده کنترل

 یجیو تروتوسعه تحقیقات اقتصادی، اجتماعی  -0
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 :دلیل عدم وجود نهال استاندارد به 

  مجبور به تحمل    و باغدارسیب از شرایط ایده آل برخوردار نبوده  های باغاحداث

  .باشد یمهزینه و زمان زیادی برای تربیت و هرس درختان در ابتدای مراح  کاشت 

 دچار مشلالت  بلوده و درختلان نتان لی  وا علی       بعضاًسیب احداث شده  های باغ

  .دهند ینمخود را نشان 
  بوده و کشاورز رغبت کملی بله احلداث خواهلد      رهنگامیدبازگشت سرمایه ثابت

 داشت.

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  سازد یممتراکم را می ر  مهیو نمتراکم  های باغامالان احداث. 

 یها نهیهز و دینما یمول گیری در سالیان اولیه نس از کاشت را امالان نذیر محص 

 .دهد یممربوط به  داشت باغ سیب را کاهش 
    احلداثی بلا اسلتهاده از ن لال معملولی       هلای  بلاغ عملالرد در واحد هالتلار بیشلتر از

 خواهد بود.  

 اجرا شده:های  پروژه

  (1931-1931شخص)باغ بذری( )بررسی تولید ن ال بذری یالنواخت با والدین م -1

 در دست اجرا:های  پروژه

  (1931-1141رویشی جدید )های  نایهت یه نروتال  تالثیر  -1

 (1911-1931نایه رویشی ) عنوان بهبررسی  ابلیت ژنوتیپ های بومی  -1

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 ر ن ال تاندرویشی  های  نایهمختلف تولید ن ال استاندارد در  های روشبررسی  -1

 رویشی جدیدهای  نایهت یه نروتال  تالثیر -1

 بذری یالنواخت با والدین مشخص یها ن البررسی تولید -9

 ولید نهال استاندارد سیبهای نوین ت روش
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 :بیان مسئله

 نایین است. سنتی های باغسرمایه زیاد بوده عملالرد در  یهدررو  

 تولید  جهیدرنتکارگری باال و  یها نهیهزو  دها شام  سم و کومیزان استهاده از ن اده

  است. یرر ابتیغسیب 

  سیب بر اساس غیرر ابتی بودن تولید وجلود   یها باغامالان صادرا  محصوال  در

  .ندارد

  افزایش کارآئی تولید  جهیدرنت، ها ن اده و  از آبافزایش کارآئی و راندمان استهاده

 .در باغ

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  سلیب را   هلای  بلاغ و نایله ملورد اسلتهاده بلازدهی و عملاللرد در      با توجه به نوع ر م

  .دهد یمافزایش 

  ناکوتاه و نیمه ناکوتاه سیبهای  نایهتوسعه استهاده از.  

   هلای مربلوط بله عملیلا  داشلت در بلاغ        هزینله  درختان زودتر به بلاردهی رسلیده و

  یابد. کاهش می

 یابد عملالرد در واحد هالتار افزایش می.  

 :اجرا شده های پروژه

 رویشللیهللای  نایللهبررسللی ب تللرین تللراکم کاشللت در ار للام تجللارتی سللیب بللر    -1

 (1141-1914) 

 متلراکم سلیب   هلای  بلاغ مختلف نرورش و آرایلش کاشلت در    یها  تمیسبررسی  -1

(1141-1914)  

 کاشت مناسب در سیب و نظامالگو،تراکم 
 تراکم وآرایش کاشت
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متلراکم سلیب    مهیو نمتراکم  های باغرویشی تجارتی در احداث های  نایهبررسی  ابلیت  -9

(1141-1915) 

 در دست اجرا:های  پروژه

رویشلی هیبریلد حاصل  از برنامله ب نلپادی نایله ج لت کاشلت         های  نایهبررسی  ابلیت  -1

 (1931-1141متراکم) مهیو نمتراکم 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 متراکم سیب های باغمدرن نرورش و آرایش کاشت در  یها  تمیسبررسی -1

 تجاری موجود سیبهای  نایهد با ار ام/جدیهای  نایهمقای ه عملالرد ار ام/ -2

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سيبه فناوري و مديريت توليد برنام                                                                                /  6

 

 

 
 

 :بیان مسئله
    تعلادل رشلد رویشلی و زایشلی درختلان بله هلم خلورده و         به دلی  هرس نامناسلب

  درختان بیشتر به سمت تولید چوب گرایش دارند تا به سمت تولید میوه

 ولیله نلس از کاشلت، درختلان     به دلی  عدم زاویه دهی و تربیت درختان در سالیان ا

  .ابدی یمنگ داری باغ افزایش  یها نهیهزدیرتر به مرحله باردهی رسیده و 
  درختلان دچلار تنلاوب     بارور سیب، های باغبه دلی  انتخاب زمان نادرست هرس در

 است. آور انیزباردهی شدید شده و به لحاظ ا تصادی 

  نامتعلار  و   یکود دهل هرس شدید،  در اثر  ازاندازه شیببه دلی  القاء رشد رویشی
و علدم رنلگ گیلری     یانلداز  هیسلا سیب، درختان دچلار   های باغآبیاری سنگین در 

 کاهش کیهیت میوه شده است تاًین امیوه و 

 :دستاوردهای قابل انتظار

  شود. تناوب باردهی درختان در باغ جلوگیری شده و میوه با کیهیت تولید میاز  

  ابدی یملید چوب به سمت تولید میوه تغییر تو یجا بهانرژی درختان. 

 اجرا شده:های  پروژه

 رویشللی مختلللف یهللا هیللو نامختلللف تربیللت و هللرس ار للام  هللای روشبررسللی  -1

(1934-1911) 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 مختلف سیب در ار اممختلف هرس باردهی  های روشبررسی  -1

 جدید یها هیو ناوین تربیتی در ترکیب ار ام ن یها وهیشبررسی  -1

کاهش رشد رویشی درختلان سلیب بلا اسلتهاده از ب لت زنلی و        های روشبررسی  -9

 رشد رویشی نظیر آنوجی   یها کننده میتنظ

 تربیت و هرس
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 :بیان مسئله

 بله کلاهش    هلا  دهنلده یلا جاگلذاری نادرسلت گلرده      دهندهای مناسب و عدم گرده
  انجامد. سیب می های غمحصول و کاهش کیهیت میوه در با

       و  یسلال جلار  عدم تنک میوه در درختان سیب منجلر بله کلاهش کیهیلت میلوه در
  تشدید تناوب باردهی در سالیان آتی خواهد شد.

 :انتظار قابلدستاوردهای 
  سیب منجر به افلزایش   یها باغو فرمول جای گذاری آن ا در  ها دهندهتعیین گرده

  د.باردهی در درختان سیب خواهد ش

  سلیب منجلر بله ارائله ن لخه       های در باغ ها افشان و گرده ها دهندهبررسی نقش گرده

  سیب خواهد شد. های باغمطمئن در 
     سلیب منجلر بله افلزایش کیهیلت و کمیلت        هلای  بلاغ تعیین زملان و نقلش تنلک در

 سیب خواهد شد. های باغمحصول در 

 :اجراشدههای  پروژه

  (1911-1144)سیب خود ناسازگارو  خودسازگاربررسی و تعیین ار ام  -1

 یهلا  هیل ناهای تنک کننده میوه بر عملالرد ار ام سلیب روی   بررسی اثرا  هورمون-1

 (1915-1914)مختلف

 در دست اجرا:های  پروژه

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

مختللف تنلک بلر روی کمیت،کیهیلت و تنلاوب بلاردهی ار لام         یها زمانبررسی  -1

 مختلف سیب

 باردهی ار ام تجارتی سیب   های جدید در تنک و تنک کننده بررسی -1

 ژنوتیپ های امیدبخش ار ام تجاری و یدگر ناسازگار تعیین وضعیت خود/-9

 مدیریت گرده افشانی وباردهی
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 :بیان مسئله

  سلیب منجلر بله مشلالت  بعلدی در       هلای  بلاغ صحیح ج ت احداث  یابی مالانعدم

 تولید و عرضه محصول خواهد شد.

 ا شرایط ا لیمی در نظر گرفته شده منجر به کلاهش  عدم سازگاری ترکیب ر م/نایه ب

 محصول تولیدی خواهد شد. تیهیو کعملالرد 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

 مالان ج ت احداث باغ سیب نیتر مطلوب دستیابی به ب ترین و 

  مطلوب و سازگار با خاک و ا لیم موجود ج ت احداث باغ سیب یها هیو نامعرفی ار ام 

 :اجراشدههای  پروژه
بررسی سازگاری و مقای ه عملالرد ار ام تجلاری و اسلرور تایلپ سلیب )در ولی دو       -1

 ( 1913-1911فاز، 

 ( 13-15بررسی سازگاری و تعیین خصوصیا  رویشی ار ام جدید سیب )فاز اول،  -1
فلاز ،   1نایه نیوندی جدید در مناوق مختللف )در ولی    یها بیترکبررسی سازگاری  -9

1934- 1931 ) 

رویشلی ) در ولی دو فلاز     هیل دوناو مقای ه ار ام سیب وارداتی روی  سازگاری نتعیی -1
1911- 1939) 

بررسللی سللازگاری و تعیللین خصوصللیا  فنولللوژیالی ار للام جدیللد سللیب)فاز دوم،    -5
1931-1931) 

 (1934-1911بروز زنگار در ار ام م م سیب ) برشد تعیین تأثیر شرایط ا لیمی  -1
  (1931-1931) یغرب جانیآذرباسیب سازگار با شرایط ا لیمی  یها هینا انیمتعیین  -1

 :پیشنهادیهای  پروژه

 شرایط ب ینه محیطی برای نرورش درختان سیب ازنظرمناوق  یبند ن نه -1

 پهنه بندی و سازگاری ارقام و پایه ها
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 :بیان مسئله

  وری آب نلایین بلوده و میلزان آب زیلادی      سیب سنتی در کشلور ب لره   های باغدر

  .شود یممحصول اندکی مصر  برای تولید 

  سیب منجر به افزایش رشلد رویشلی درختلان و     های باغاسرا  در مصر  آب در

  .شود یمکاهش رشد زایشی 

  یهلا  عللف و  هلا  یملار یبسیب منجر به گ لترش   های باغعدم استهاده ب ینه آب در 

  تولید را افزایش داده است. یها نهیهزو مبارزه با آن  شود یمهرز در باغ 

  متحم  به تنش خشلالی و کلم آب بلر، منجلر بله مصلر        های  نایهعدم استهاده از

 سیب شده است های باغزیاد آب در 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  آن عملاللرد   تبل   بله  و شلود  یمسیب  های باغمنجر به کارایی بیشتر مصر  آب در

  .ابدی یمدر واحد سطح افزایش 

   منجر به کلاهش مصلر  آب و    بیس های باغآبیاری صحیح در  یها  تمیستعیین

  افزایش عملالرد خواهد شد.

   جللانبی  یهللا نللهیهزروش صللحیح آبیللاری  و مصللر  درسللت آب در بللاغ سللیب

نگ داری بلاغ سلیب را کلاهش داده و بله ا تصلادی شلدن نلرورش سلیب کملک          

 .کند یم

  و ار ام متحم  به خشالی ها هیناتوصیه 

 

 سیب های باغمدیریت بهره وری آب در 
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 :اجراشدههای  پروژه

عملده نلرورش    در منلاوق مختللف  هلای   نایله ی ار ام تجارتی سیب بر تعیین نیاز آب -1

 (1934-1935سیب )

 (1935-1931های رویشی جدید) نایه بررسی میزان مقاومت به تنش خشالی در -1
 

 در دست اجرا:های  پروژه

 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

  جدید در مناوق مختلف های  نایهتعیین نیاز آبی در ار ام و -1

در  ییجللو صللرفهمختلللف مللدیریت تللا  درخللت در افللزایش  هللای روشی بررسلل -1

 مصر  آب

 سیب یها باغسایبان بر کاهش تنش خشالی در  ریتأثبررسی -9

 های رویشی جدید سیب نایه بررسی میزان مقاومت به تنش خشالی در-1

 مختلف سیب در مناوق مختلفهای  نایهترکیب ار ام و -5
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 :بیان مسئله

 سیب های باغعدم استهاده از سی تم تغذیه متعادل و صحیح در  

  و کاهش کیهیت محصول سیب گردیده است ها نهیهزمنجر به افزایش. 

  سیب شده است. های باغدرختان در  و عملالردکاهش  عمر باعث  

  و افزایش ضایعا  نس از برداشلت در محصلول سلیب شلده      یمانرانباباعث کاهش

  است.

 :انتظار قابلدستاوردهای 
 مراح  مختلف رشلدی میلوه    تعیین نیاز وا عی عناصر غذایی و نحوه مصر  آن ا در

  .سیب خواهد شد های باغمنجر به افزایش کارایی و ب بود عملالرد در 

   ییجلو  صلرفه زیه خاکی و برگی باعلث  درختان با استهاده از تج  یا هیتغذتعیین نیاز 

 .شود یمدر مصر  کود و ب بود سی تم کود دهی درختان سیب 

 :اجراشدههای  پروژه
-1911سلیب)  هلای  بلاغ تغذیه در  یور ب رهمختلف تغذیه در افزایش  یها  تمیسبررسی  -1

1915)  

ام عناصلر غلذایی در افلزایش تشلالی  میلوه ار ل       یناشل  محللول مختللف   یها زمانبررسی -1
  (1911-1919مختلف سیب)

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

  مختلف در مناوق عمده نرورش سیبهای  نایهتعیین نیاز کودی ار ام و  -1

 در محصول سیب یا هیتغذ یها یناهنجاربررسی -1
 

 خاک و تغذیهمدیریت بهره وری 
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 :بیان مسئله

  مربوط به محصول سلیب   یها یماریبضی از آفا  و وغیان بعتغییرا  ا لیمی باعث

شده است. لذا برای رفل  مشلال  باغلدار نلاگزیر اسلت مراحل  سمراشلی را در بلاغ         

و این م ئله سلتمت محلیط زی لت و مصلر  کننلده هلا را بله خطلر          افزایش دهد

 انداخته است.

 :دستاوردها
 بلا اسلتهاده از   سلیب   یهلا  یملار یبهای صلحیح مبلارزه بلا آفلا  و      دستیابی به روش

ج لت جللوگیری از صلدمه بله محصلول و نایلداری        ب داشلت بلاغ   مؤثرهای  روش

  . تیز طیمح

  ها یماریبو ار ام مقاوم به آفا  و  ها هینادستیابی به 

  هلای مقلاوم و رعایلت     ار لام و نایله   یریکلارگ  بله تولید محصول ارگانیک و سالم با

 های ب داشت باغ روش

 :اجراشدههای  پروژه
 مناوق م تعد ج ت تولید سیب ارگانیک یابی انمال-1
سلیب ناکوتلاه    هلای  بلاغ در  مقای ه و ارزیابی کارایی سمراش میالرونر با روش مرسلوم   -1

 (1935 -1939) استان آذربایجان غربی

 
 در دست اجرا:های  پروژه

 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه
 مختلف های روشمدیریت ب ینه کف باغ با استهاده از -1 

 سیب های باغف های هرز در عل مدیریت آفات، بیماری ها و
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 هرز یها علف)مالچ( بر کنترل ها نوش خاکبررسی  اثرا  استهاده از -1
 هرز یها علففیزیالی در دف   و کنترلها  کش بررسی کاربرد علف-9
 هیبرید سیبهای  نایهبررسی مقاومت به بیماری نوسیدگی وو ه و ریشه در -1
 هیبرید سیبهای  نایهبررسی مقاومت به بیماری آتشک در -5

 های هیبرید سیب به شته مومی در نایه بررسی مقاومت-1
 م م در ار ام سیب یها یماریببررسی مقاومت به -1
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 :بیان مسئله

  تللاکنوندر محصللول سللیب  خصللو  بللهاثللر بخشللی تحقیقللا  در علللوم باغبللانی و 

تحقیقا  در افزایش تولید و ضریب نهلوذ   ریثتأعلمی بررسی نشده است و  صور  به

 است. نامشخصسیب  های باغ یور ب رهعلم در 

 :دستاوردها
  تحقیقلا  در افلزایش    ریتلأث ا تصلادی    یل وتحل هیل تجز صحیح  های روشدستیابی به

 سیب دهندگان نرورشا تصادی  عملالرد و توان

  تولید یها عرصهارزیابی ضریب نهوذ تحقیقا  در 

  سیب های باغمناسب باغداری در ا تصادی نمودن  ایه روشارائه 

 :اجراشدههای  پروژه
 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 
 نوین مدیریت تا  وکف باغ در بین سیب کاران یها یفناورارزیابی تعیین ضریب نهوذ -1

 تحقیقا  در تولید محصول سیب در کشور یاثربخشارزیابی  -1

 
 
 
 
 
 
 

 مدیریت اقتصادی اجتماعی
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 :یان مسئلهب

   محصلول  ، سلرما و شلوری بله    یخشال رینانذ جبرانتغییرا  ا لیمی باعث خ ار

 سیب شده است.  

  عناصر غذایی  بود شیبسیب باعث کمبود و  های باغدر برخی  یا هیتغذعدم تعادل

 ایجاد تنش کرده است. تاًین او 

 از  یتلوج    ابل  دمایی و خشلالی در آخلر فصل  سلبب ریلزش درصلد        یها تنش

 .شود یمول سیب محص

 :دستاوردها

  ج لت جللوگیری از    محیطلی  یهلا  تلنش صلحیح مبلارزه بلا     های روشدستیابی به

  . تیز طیمحصدمه به محصول و نایداری 

  محیطی یها تنشو ار ام مقاوم به  ها هینادستیابی به 

 :اجراشدههای  پروژه
 1931رویشی سیب های  نایهبررسی مقاومت به تنش خشالی در -1

 
 در دست اجرا:ای ه پروژه

 در آبیلاری  آب در بلور  سمیت به رشد شاخص و فیزیولوژیالی العم  عالس یبررس -1

 (1144-1931سیب) رویشیهای  نایه از برخی

 :شده ینیب شیپهای  پروژه
 سیب های باغمقاومت به تنش خشالی در  مؤثر های روشبررسی -1 
 سیب های باغمقاومت به سرما در  مؤثر های روشبررسی -1
 سیبهای  نایهمقاومت به شوری در  مؤثر های روشرسی بر-9
 مقاوم به آهکهای  نایه، ار ام و مؤثرهای  بررسی روش -1

 مدیریت تنش های محیطی
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 19/1/31مورخ 19111کر . شماره 

  .1411(، FAO )یآمارنامه سازمان خوار وبار ج ان-1 
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 بیان مسئله:

  آل باخاوردار   از شاااط  اطاد    باه  هاا   باغبه دلیل عدم وجود نهال استاندارد احداث

باغدار مجبور به تحمل هزطنه و زمان زطااد  بااا  تابیا  و هااخ درختاان در       نبود  و

  .باشد یمابتدا  مااحل کاش  

 ار مشکالت بود  و درختان پتانسایل واععای خاود را    احداث شد  بعضا دچ به ها  باغ

  نشان نمی دهند.

 . بازگش  ساماطه ثاب  دطا هنگام بود  و کشاورز رغب  کمی به احداث خواهد داش 

 هاا  روطشای بااا  تولیاد نهاال      ها  تولید  عمدتا بذر  بود  و کمتاا از پاطاه  نهال

 استفاد  می شود.

 :انتظار قابلدستاوردهای 
 سازد یمنیمه متااکم را میسا  متااکم و ها  باغث امکان احدا. 

  هاا  نهطهز و دطنما یم اطپذ امکانمحصول گیا  در سالیان اولیه پس از کاش  را  

 .دهد یمرا کاهش  به مابوط به داش  باغ

    احاداثی باا اساتفاد  از نهاال معماولی       هاا   بااغ عملکاد در واحد هکتاار بیشاتا از

 خواهد بود.  

 

 :شدهاجراهای  پروژه
 

 در دست اجرا:های  پروژه
  هاا  هطا پادر ژنوتیپ ها  انتخابی درخ  به باا هادت تولیاد     طیزا شهطر  یبارسی عابل -1

 روطشی پاکوتا  )فاز اول(
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 بههای نوین تولید نهال استاندارد  روش
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 :بیان مسئله

 پاطین اس سنتی ها  باغعملکاد در و ساماطه زطاد بود    هدررو.  

   و باود   کاارگا  باا      هاا  ناه طهزو  دهاا شاامل سام و کاو    میزان استفاد  از نهااد

 اس . یارعابتیغبه محصول تولید  جهیدرنت

  به با اساخ غیارعابتی باودن تولیاد وجاود      ها باغامکان صادرات محصو ت در

 .ندارد

  کنند ها  پاکوتا ها  متااکم به کمک پاطهعدم اطجاد کش 

 

 :انتظار ابلقدستاوردهای 

  دهد یمبه را افزاطش  ها  باغبازدهی و عملکاد در  مورداستفاد نوع رعم و پاطه. 

  کند یمتوسعه پیدا  پاکوتا  و نیمه پاکوتا  به  ها هطپااستفاد  از. 

 مابوط   ها نهطهزدرختان زودتا به باردهی رسید  و ها  پاکوتا ، با استفاد  از پاطه

 .ابدط یم به عملیات داش  در باغ کاهش

  ابدط یمعملکاد در واحد هکتار افزاطش. 
 

 :اجراشدههای  پروژه
 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 متااکم به ها  باغمدرن پاورش و آراطش کاش  در   ها ستمیسبارسی -1

 تجار  موجود به  ها هطپاجدطد با ارعام/  ها هطپامقاطسه عملکاد ارعام/ -2

 

 

 

 به الگو،تراکم ونظام کاشت مناسب در
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 :بیان مسئله

   و درختاان   خورد  هم بهتعادل رشد روطشی و زاطشی درختان به دلیل هاخ نامناسب

 بیشتا به سم  تولید چوب گااطش دارند تا به سم  تولید میو 

       به دلیل عدم زاوطه دهی و تابی  درختان در ساالیان اولیاه پاس از کاشا ، درختاان

 .ابدط یمدار  باغ افزاطش نگه  ها نهطهزدطاتا به ماحله باردهی رسید  و 
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  ابدط یمتولید چوب به سم  تولید میو  تغییا   جا بهاناژ  درختان. 

  و نورگیا  ماکز درخ  مناسب خواهد بود. شد   یتابدرختان با فام صحیح 
 

 :اجراشدههای  پروژه
 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 مختلف به در ارعاممختلف هاخ باردهی ها   وشربارسی -1

 جدطد  ها هطو پانوطن تابیتی در تاکیب ارعام   ها و یشبارسی  -2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تربیت وهرس
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 :بیان مسئله

   باه کااهش    هاا  دهناد  طا جاگاذار  نادرسا  گااد      مناسب و  ها دهند عدم گاد

 .انجامد یمبه  ها  باغمیو  در  رطزش گل ومحصول و 
 

 :انتظار ابلقدستاوردهای 

   ها  باغو فامول جا  گذار  آنها در  با همپوشانی مناسب  ها دهند تعیین گاد 

افزاطش بااردهی در درختاان باه خواهاد     ها و چهکاهش رطزش گل و میو به منجا به 

 شد.

   به منجا به ارائه نسخه مطمئن  ها  باغدر  ها افشان و گاد  ها دهند بارسی نقش گاد

 هد شد.به خوا ها  باغدر 
 

 :اجراشدههای  پروژه

 و تعیین بهتاطن تلقیح کنند  رعم تجار  به اصفهان  ناسازگاربارسی میزان خود  -1

گاااد  دهنااد  باااا  سااه ژنوتیااپ  نطتااا مناسااببارساای خود)نا(سااازگار  و تعیااین  -2

 در شااط  استان اصفهان (Cydonia Oblonga Mill)به  دبخشیام

استفاد  از رعم گاد  زا باا میازان عملکااد و جلاوگیا  از     مقاطسه اثا استفاد  و عدم  -3

 اصفهان "به"رطزش گل و میو  چه ها  
 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 ارعام تجار  و ژنوتیپ ها  امیدبخش  دگا ناسازگارتعیین وضعی  خود/ -1

 

 

 مدیریت گرده افشانی وباردهی
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 :بیان مسئله
  ه منجا به مشکالت بعاد  در تولیاد و   ب ها  باغصحیح جه  احداث  یابط مکانعدم

 عاضه محصول خواهد شد.

  منجاا باه کااهش     شد  گافتهعدم سازگار  تاکیب رعم/پاطه با شااط  اعلیمی در نظا

 محصول تولید  خواهد شد.  یفیو کعملکاد 
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  مکان جه  احداث باغ به نطتا مطلوبدستیابی به بهتاطن و 

  مطلوب و سازگار با خاک و اعلیم موجود جه  احداث باغ به  ها هطپامعافی ارعام و 
 

 :در دست اجراهای  پروژه

در  هطا دوپابارسی سازگار  و مقاطسه خواص کمای و کیفای ارعاام جدطاد باه رو        -1

 شااط  اعلیمی اطاان

و آزاد  شاد   کنتاال  یافشاان  گااد  ارزطابی خصوصیات مورفولوژطک نتاج حاصال از   -2

دستیابی به ارعاام باتاا )فااز     منظور به (.Cydonia Oblonga L) "به" ژنوتیپ ها 

 صفات روطشی( –اول 

باا  کش  (.Cydonia oblonga L) "به"گزطنش ارعام و ژنوتیپ ها  مناسب  -3

 در مناطق ماتفع )فاز اول(

و  DUSتعیین شناسانامه   باهدتارزطابی صفات ارعام تجار  و امیدبخش درخ  به  -4

 رعامثب  ملی ا
 

 :اجراشدههای  پروژه

روطشی در خواص کمی و کیفای ارعاام تجاارتی      ها هطپابارسی سازگار  و اثاات  -1

 گالبی و به اصفهان

 پاطه روطشی باا  به رعم اصفهان نطتا مناسببارسی و انتخاب  -2

اسازگاری ارقام و پایه ه پهنه بندی و  
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 ارزطابی صفات روطشی و زاطشی و سازگار  ارعام و ژنوتیپ ها  جدطد به -3

  هاا  هطا پاکمی و کیفی محصول درختان به رعام اصافهان رو     بارسی خصوصیات -4

 روطشی کوئینس
 

 :های پیشنهادی پروژه

 شااط  بهینه محیطی باا  پاورش درختان به ازنظامناطق   بند پهنه-1
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 :بیان مسئله

  میازان آب زطااد  بااا      آب پااطین باود  و    ور بهاا   به سنتی در کشور ها  باغدر

 .شود یمتولید محصول اندکی مصات 

  باه منجاا باه افازاطش رشاد روطشای درختاان و         هاا   بااغ اساات در مصات آب در

 .شود یمکاهش رشد زاطشی 

  هااز در    ها علفو  ها  ماریببه منجا به گستاش  ها  باغعدم استفاد  بهینه آب در

 د را افزاطش داد  اس .تولی  ها نهطهزو مبارز  با آن  شود یمباغ 
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  آن عملکااد در واحاد    تباع  باه  وطاباد  افزاطش مای به  ها  باغکاراطی مصات آب در

 .ابدط یمسطح افزاطش 

  باه منجاا باه کااهش مصاات آب و       هاا   بااغ آبیاار  صاحیح در     ها ستمیستعیین

 افزاطش عملکاد خواهد شد.

 جانبی نگهدار  باغ   ها نهطهزدر باغ به  روش صحیح آبیار  و مصات درس  آب

 .کند یمبه را کاهش داد  و به اعتصاد  شدن پاورش به کمک 
 

 :اجراشدههای  پروژه
 

 های در دست اجرا: پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 آب  ور بها مختلف آبیار  جه  افزاطش ها   روشبارسی -1

 در مصات آب طیجو صافهفزاطش مختلف مدطاط  تاج درخ  در اها   روشبارسی -2

 به ها  باغساطبان با کاهش تنش خشکی در  ایتأثبارسی  -3

 روطشی جدطد به  ها هطدر پابارسی میزان مقاوم  به تنش خشکی  -4

 مدیریت بهره وری آب در باغات به
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 :بیان مسئله

 به ها  باغعدم استفاد  از سیستم تغذطه متعادل و صحیح در 

 و کاهش کیفی  محصول به گادطد  اس  ها نهطهز منجا به افزاطش. 

 به شد  اس . ها  باغدرختان در  باعث افزاطش رطزش میو  و کاهش عملکاد 

 . باعث کاهش انبارمانی و افزاطش ضاطعات پس از باداش  در محصول به شد  اس 
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

 ل مختلاف رشاد  میاو     تعیین نیاز واععی عناصا غذاطی و نحو  مصات آنها درمااح

 .به خواهد شد ها  باغمنجا به افزاطش کاراطی و بهبود عملکاد در 

  در  طیجاو  صافهدرختان با استفاد  از تجزطه خاکی و باگی باعث   ا هطتغذتعیین نیاز

 .شود یممصات کود و بهبود سیستم کود دهی درختان به 
 

 :اجراشدههای  پروژه

 وطشی به نسب  به کلاوز آهنر  ها هطپابارسی مقاوم  نسبی  -1

 ارزطابی تحمل به کلاوز آهن ناشی از آهکی بودن خاک در ژرم پالسم انتخابی به -2
 

 در دست اجرا:های  پروژه

 آهکی  ها خاکمقاوم به  به روطشی  ها هطپا گزطنش -1

  ا عهاو   کااهش  باا  " به " بذر  و ولیک  ها هطپا غذاطی عناصا جذب اثا بارسی -2

 " به " ها  ژنوتیپ و تجار  ارعام میو  یانبار مان عدرت و شدن
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 مختلف در مناطق عمد  پاورش به  ها هطپاتعیین نیاز کود  ارعام و -1

 در محصول به  ا هطتغذ  ها  ناهنجاربارسی -2

 مدیریت بهره وری خاک و تغذیه
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عناصاا غاذاطی    نیتاأم مختلف مدطاط  کف بااغ در نگهادار  و   ها   روشبارسی -3

 ن بهدرختا

 به ها  باغتغذطه در   ور بها مختلف تغذطه در افزاطش   ها ستمیسبارسی  -4
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 :بیان مسئله
 هاز  ها علفو  ها  ماریبعدم مدطاط  صحیح آفات، 

  مابوط به محصاول باه شاد  اسا . لاذا        ها  ماریبباعث طغیان بعضی از آفات و
و اطن  اغدار ناگزطا اس  مااحل سمپاشی را در باغ افزاطش دهدب  باا  رفع مشکل
 را به خطا انداخته اس . ها کنند  مصاتو  س طز  یمحمسئله سالم  

 

 :دستاوردها
  باا اساتفاد  از روش     به  ها  صحیح مبارز  با آفات و بیمار ها   روشدستیابی به

 .س طز  یمح مبارز  تلفیقی جه  جلوگیا  از صدمه به محصول و پاطدار 
 

 :اجراشدههای  پروژه

( . Cydonia oblonga L) دستیابی به ژنوتیپ ها  متحمل به بیمار  آتشک در باه  -1

 از طاطق سلکسیون

بارسی افزاطش سطح تحمل ارعام تجارتی به )اصفهان و تاش( به بیمار  آتشک باا   -2
 BTHاستفاد  از ماد  محاک 

در  (Cydonia oblonga) ام و ژنوتیپ ها  باه ارزطابی مقاوم  نسبی شمار  از ارع -3
 پوسیدگی فیتوفتاائی طوعه مقابل

 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه
 مبارز  تلفیقی در کنتال آفات مهمها   روشبارسی  -1

 مختلفها   روشمدطاط  بهینه کف باغ با استفاد  از -2
 هاز  ها علفلچ( با کنتال )ماها پوش خاکبارسی اثاات استفاد  از -3

 ها  هاز فیزطکی در دفع علف و کنتالها  کش بارسی کارباد علف-4
 ها  هیباطد به بارسی مقاوم  به بیمار  پوسیدگی طوعه و رطشه در پاطه-5
 هیباطد بهها   پاطهبارسی مقاوم  به بیمار  آتشک در  -4

 مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز در باغات به
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 :بیان مسئله

  علمی بارسای نشاد     صورت به تاکنوناثا بخشی تحقیقات در خصوص محصول به

باه   هاا   باغ  ور بها تحقیقات در افزاطش تولید و ضاطب نفوذ علم در  ایتأثاس  و 

 نامشخص اس .

 :دستاوردها
  تحقیقاات در افازاطش    ایتاأث اعتصااد    لیا وتحل هطا تجزصاحیح  ها   روشدستیابی به

 به دهندگان پاورشو توان اعتصاد   عملکاد

  تولید  ها عاصهارزطابی ضاطب نفوذ تحقیقات در 

  به ها  باغمناسب باغدار  در اعتصاد  نمودن ها   روشارائه 

 :اجراشدههای  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه
 

 مدیریت اقتصادی اجتماعی
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 :بیان مسئله

 باه   هاا   بااغ ولیه در انتخاب محل احاداث  تغییاات اعلیمی و نیز عدم رعاط  اصول ا

 شد  اس .  بهمحصول خشکی، ساما و شور  به  اطناپذ جباانباعث خسارت 

  شود یمها  چهاختالت زطاد دما  شب و روز پس از تشکیل میو  باعث رطزش میو. 

   هاا   بااغ و عدم آنالیز عناصا غذاطی باگ در باخای    ا هطتغذعدم توجه به نیازها 

 اطجاد تنش شد  اس . تاًطنهاعناصا غذاطی و  بود شیببود و به باعث کم

 :دستاوردها

  جه  جلوگیا  از صادمه   محیطی  ها تنشصحیح مبارز  با ها   روشدستیابی به

 .به محصول

 ها  محیطی را کاهش دهد.ها  مناسب که احتمال باوز تنشاحداث باغ در مکان 

  محیطی  ها تنشو ارعام مقاوم به  ها هطپادستیابی به 

 :اجراشدههای  پروژه

 روطشی به نسب  به کلاوز آهن  ها هطپابارسی مقاوم  نسبی  -1

 ارزطابی تحمل به کلاوز آهن ناشی از آهکی بودن خاک در ژرم پالسم انتخابی به -2
 

 در دست اجرا:های  پروژه

 Cydonia“ )باه ”محصاول   زشطو ر طیدر کاهش نوسانات دما بانطاثا سا یبارس -1

oblonga Lباز  با فضا سهط.( در مقا 
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 

 

 مدیریت تنش های محیطی
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-. خودناسازگار  گاد  و تعیاین گااد   1335، ح.، عبدالهی، ح.، تاکاشوند، م. و عاسمی، ا. اکبا  بیشه .2
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 برنامه فناوری و 

  گالبی مدیریت تولید
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 بیان مسئله:

  ،باغدار  از شرایط ایده آل برخوردار نبوده و گالبی های باغاحداث به دلیل عدم وجود نهال استاندارد

  .باشد یمر ابتدای مراحل کاشت مجبور به تحمل هزینه و زمان زیادی برای تربیت و هرس درختان د

 دچیار مکیتالب بیوده و درختیان ستانوییل واوعیی خیود را نکیان         بعضیا   شیده  احیداث  گالبیی  های باغ 

  دهند. نمی 

  بوده و ککاورز رغبت کمی به احداث خواهد داشت. رهنگامیدبازگکت سرمایه ثابت 

 رشید بیرای تولیید نهیال و احیداث      های رویکی کمبذری بوده و کمتر از سایه عمدتا های تولیدی نهال

 .شود یممتراکم استفاده  های باغ

 :انتظار قابلدستاوردهای 
  سازد یممتراکم را میور  مهیو نمتراکم  های باغامتان احداث. 

  مربوط به داشت باغ یها نهیهز و دینما یم ریسذ امتانمحصول گیری در سالیان اولیه سس از کاشت را 

 .دهد یمرا کاهش  گالبی

 احداثی با استفاده از نهال معمولی خواهد بود.  های باغلترد در واحد هتتار بیکتر از عم 

 :اجراشدههای  پروژه
و  OH*F-87ساکوتیاه کننیده گالبیی     هیی دوساو تولیید نیمیه انبیوه     یادیازد زیرتهیه سروتتل  -1

Pyrodwarf 
 انتخابی گالبیهای  سایه یا کهیشبررسی امتان تتثیر درون  -2
 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 
 

 

 گالبیهای نوین تولید نهال استاندارد  روش
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 :بیان مسئله

 سایین است. سنتی های باغعملترد در و سرمایه زیاد بوده  یهدررو  

 تولیید   جیه یدرنتکارگری بیا  و   یها نهیهزو  دها شامل سم و کومیزان استفاده از نهاده

  است. یرروابتیغگالبی 

 بر اساس غیرروابتی بودن تولیید وجیود    گالبی یها باغصو ب در امتان صادراب مح

  .ندارد

  متراکم و فوق متراکم در ککور های باغعدم توسعه 
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

 دهد یمرا افزایش  گالبی های باغبازدهی و عملترد در  مناسبروم و سایه  استفاده از.  

  گالبی.ساکوتاه ساکوتاه و نیمه های  سایهتوسعه استفاده از  

  مربوط به عملیاب داشت در بیاغ کیاهش    یها نهیهزدرختان زودتر به باردهی رسیده و

  .ابدی یم

  ابدی یمعملترد در واحد هتتار افزایش.  
 

 :اجراشدههای  پروژه

-1141متیراکم و نیمیه متیراکم      یها باغگالبی برای احداث های  سایهبررسی بهترین  -1

1734) 

متیراکم گالبیی    هیای  بیاغ مختلی  سیرورو و آراییش کاشیت در      یها وتمیسبررسی  -2

 1141-1144)  

متیراکم   میه یو نمتیراکم   هیای  بیاغ رویکی تجارتی در احیداث  های  سایهبررسی وابلیت  -7

 (1731-1141گالبی 

 

 الگو، تراکم و نظام کاشت مناسب در گالبی
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 در دست اجرا:های  پروژه

 (.1731-1144ارزیابی سازگاری اروام مختل  گالبی روی سایه سیرودوارف   -1

نیمیه متیراکم    یهیا  بیاغ و سییروداورف در احیداث    OHF87قایوه سیازگاری ساییه   م -2

 (1144-1731گالبی  

 ساکوتیاه  یهیا  هیی سامتراکم گالبی با استفاده از اروام تجیاری و   یها باغبررسی احداث  -7

 کننده

نییم ساکوتیاه کننیده جهیت احیداث بیاغ نییم         یهیا  هیساارزیابی اروام تجارتی گالبی با  -1

 متراکم  
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 متراکم گالبی های باغمدرن سرورو و آرایش کاشت در  یها وتمیسبررسی -1

 تجاری موجود گالبیهای  سایهجدید با اروام/های  سایهمقایوه عملترد اروام/ -2

 



 گالبی برنامه فناوری و مديريت توليد                                                                              /  05
 

 

 :بیان مسئله

    و  خیورده  هیم  بیه تعیادل رشید رویکیی و زایکیی درختیان      به دلیل هرس نامناسیب

و ایین امیر در    کتر به سمت تولید چوب گرایش دارند تا به سمت تولید مییوه درختان بی

 برخی اروام نظیر درگزی از شدب بیکتری برخوردار است.

    به دلیل عدم زاویه دهی و تربیت درختان در سالیان اولیه سس از کاشیت، درختیان

  .ابدی یمنگهداری باغ افزایش  یها نهیهزدیرتر به مرحله باردهی رسیده و 

    درختیان دچیار    ،گالبیی بیارور   هیای  بیاغ به دلیل انتخاب زمان نادرسیت هیرس در

ای در و چنیین مویهله   اسیت  آور انیی زتناوب باردهی شدید شیده و بیه لحیاق اوتصیادی     

 تری برخوردار است.اروامی نظیر لوئیزبون  بیروتی( از شدب بیش
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  شود یمتولید  تیفیباکوگیری شده و میوه تناوب باردهی درختان در باغ جلاز.  

  ابدی یمتولید چوب به سمت تولید میوه تغییر  یجا بهانرژی درختان. 
 

 :اجراشدههای  پروژه

 رویکییی مختلیی هییای  سایییه مختلیی  تربیییت و هییرس اروییام وهییای  رووبررسییی  -1

  1141-1144) 
 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 مختل  گالبی در ارواممختل  هرس باردهی های  رووی بررس -1

 جدید یها هیو سانوین تربیتی در ترکیب اروام  یها وهیشبررسی  -2

 تربیت و هرس
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 :بیان مسئله

  بیه کیاهش    هیا  دهنیده ییا جاگیذاری نادرسیت گیرده      مناسیب و  یها دهندهعدم گرده

 .انجامد یم گالبی های باغمحصول در 

  و  یسیال جیار  نجیر بیه کیاهش کیفییت مییوه در      م گالبیی عدم تنک میوه در درختان

  تکدید تناوب باردهی در سالیان آتی خواهد شد.
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  افیزایش بیاردهی در درختیان    سازگار بیا رویم اصیلی منجیر بیه       یها دهندهتعیین گرده

 خواهد شد. گالبی

  ه ارائیه نویخه   منجیر بی   گالبیی  هیای  باغدر  ها افکان و گرده ها دهندهبررسی نقش گرده

 خواهد شد. های باغمطمهن در 
 

 :اجراشدههای  پروژه

 تلقیح کننده برای اروام گالبی تجارتی نیتر مناسببررسی و تعیین  -1

تلقییح کننیده بیرای ارویام تجیارتی گالبیی اصیفهان           نیتیر  مناسیب بررسی و انتخاب  -2

 (, نظنزیهسبری, شاه میو
 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 اروام تجاری و ژنوتیپ های امیدبخش یدگر ناسازگارتعیین وضعیت خود/ -1

 

 

 و باردهی یافشان گردهمدیریت 
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 :بیان مسئله

  گالبیی منجیر بیه مکیتالب بعیدی در       هیای  بیاغ صحیح جهت احداث  یابی متانعدم

 تولید و عرضه محصول خواهد شد.

  ر بیه کیاهش   منجی  شیده  گرفتهعدم سازگاری ترکیب روم/سایه با شرایط اولیمی در نظر

 محصول تولیدی خواهد شد. تیفیو کعملترد 

 متراکم و فیوق متیراکم در    های باغهای ساکوتاه کننده برای توسعه عدم استفاده از سایه

 ککور
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

 متان جهت احداث باغ گالبی نیتر مطلوبدستیابی به بهترین و 

  ک و اولیم موجود جهیت احیداث بیاغ    مطلوب و سازگار با خاهای  سایهمعرفی اروام و

 گالبی

 منظیور  بیه گالبی فیوق متیراکم    های باغهای ساکوتاه گالبی برای احداث گوترو سایه 

 وریافزایش عملترد و بهره
 

 :در دست اجراهای  پروژه

رزیییابی صییفاب رویکییی و زایکییی و سییازگاری تعییدادی اروییام گالبییی زودرس و    ا -1

 صفاب رویکی( - فاز اول صفهاندر شرایط اولیمی استان ا رس انیم

 های برتر گالبی در منطقه اصفهانو ارزیابی ژنوتیپ یآور جمع -2

 نیمه متراکم گالبی یها باغو سیرودوارف در احداث  OHF87مقایوه کارآیی سایه  -7
 

 اجراشدههای  پروژه

رویکی در خواص کمیی و کیفیی ارویام تجیارتی     های  سایهبررسی سازگاری و اثراب  -1

 گالبی و به اصفهان

 ها هیپاو سازگاری ارقام و  یبند پهنه

http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18761927
http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18761927
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 بررسی و تعیین مناسب ترین ترکیب سیوند واسطه به برای اروام گالبی  -2

 وام گالبی آسیایی در شرایط اولیمی اصفهانبررسی سازگاری ار -7

 در مناطق مختل  ایران گالبیمناسب برای اروام  یها هیسابررسی و تعیین  -1

رویکیی  هیای   ساییه رویم گالبیی روی    7ارزیابی خصوصیاب کمیی و کیفیی محصیول     -1

 کوئینس  

 یهیا  گونیه  افکیان  آزادگیرده گزینش ژنوتیپ های متحمل به خکتی حاصل از بیذور   -1

 متحمل به خکتیهای  سایهدستیابی به  منظور بهمختل  گالبی 

 یهیا  ونیکلتوی ارزیابی خصوصییاب رویکیی و زایکیی و ارزو تجیاری ژرم سالسیم       -3

 اصلی و سکتیبان گالبی در مکهد و کرج
 

 پیشنهادیهای  پروژه

 شرایط بهینه محیطی برای سرورو درختان گالبی ازنظرمناطق  یبند سهنه-1
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 :بیان مسئله

  آب سایین بوده و میزان آب زییادی بیرای    یور بهرهگالبی سنتی در ککور  های باغدر

  .شود یمتولید محصول اندکی مصرف 

  گالبی منجر بیه افیزایش رشید رویکیی درختیان و       های باغاسراف در مصرف آب در

  .شود یمکاهش رشد زایکی 

  هیرز   یها عل و  ها یماریبر به گوترو گالبی منج های باغعدم استفاده بهینه آب در

  تولید را افزایش داده است. یها نهیهزو مبارزه با آن  شود یمدر باغ 
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  آن عملتیرد در   تبیع  و به شود یمگالبی  های باغمنجر به کارایی بیکتر مصرف آب در

  .ابدی یمواحد سطح افزایش 

   گالبی منجیر بیه کیاهش مصیرف آب و      های باغر آبیاری صحیح د یها وتمیستعیین

  افزایش عملترد خواهد شد.

  جانبی نگهیداری   یها نهیهزروو صحیح آبیاری و مصرف درست آب در باغ گالبی

 .کند یمباغ گالبی را کاهش داده و به اوتصادی شدن سرورو گالبی کمک 
 

 :اجراشدههای  پروژه

عمیده سیرورو    در منیاطق مختلی   هیای   ساییه تعیین نیاز آبی اروام تجارتی گالبیی بیر    -1

 (1734-1731گالبی  

  (1731-1733رویکی جدید  های  سایهبررسی میزان مقاومت به تنش خکتی در  -2
 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

  آب یور بهرهمختل  آبیاری جهت افزایش های  رووبررسی  -1

 آب در باغات گالبی یور بهرهمدیریت 
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در مصیرف   ییجیو  صیرفه تاج درخت در افیزایش  مختل  مدیریت های  رووبررسی  -2

 آب

 گالبی های باغسایبان بر کاهش تنش خکتی در  ریتأثبررسی  -7

 رویکی جدید گالبی یها هیدر سابررسی میزان مقاومت به تنش خکتی  -1

 مختل  گالبی در مناطق مختل های  سایهترکیب اروام و  -1
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 :بیان مسئله

 گالبی های باغعدم استفاده از سیوتم تغذیه متعادل و صحیح در 

  و کاهش کیفیت محصول گالبی گردیده است ها نهیهزمنجر به افزایش. 

  گالبی شده است. های باغعملترد درختان در  کاهش عمر وباعث  

      باعث کاهش انبارمانی و افزایش ضایعاب سس از برداشیت در محصیول گالبیی شیده

  ست.ا
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

       تعیین نیاز واوعی عناصر غذایی و نحوه مصرف آنهیا درمراحیل مختلی  رشیدی مییوه

  .گالبی خواهد شد های باغمنجر به افزایش کارایی و بهبود عملترد در 

  در  ییجیو  صیرفه درختان با استفاده از تجزیه خاکی و برگی باعیث   یا هیتغذتعیین نیاز

 .شود یمد سیوتم کود دهی درختان گالبی مصرف کود و بهبو
 

 :اجراشدههای  پروژه

گالبیی   هیای  بیاغ تغذییه در   یور بهیره مختلی  تغذییه در افیزایش     یها وتمیسبررسی  -1

 1733-1731)  

عناصر غیذایی در افیزایش تکیتیل مییوه ارویام       یساش محلولمختل   یها زمانبررسی -2

  (1731-1737مختل  گالبی  

 فوفر و آهن بر روی خواص کمی و کیفی گالبی ویلیامبررسی اثراب  -7

 میوه در کرج بر خواص کمی و کیفی گالبی شاه  بررسی اثراب میزان بر -1

افزایش میوه بندی در اروام تجارتی  منظور بهمحلول ساشی با عناصر غذایی بور و روی  -1

 وارداتی گالبی

 

 خاک و تغذیه یور بهرهمدیریت 
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 در دست اجرا:های  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

  مختل  در مناطق عمده سرورو گالبیهای  سایهتعیین نیاز کودی اروام و  -1

 در محصول گالبی یا هیتغذ یها یناهنجاربررسی -2

عناصیر غیذایی    نیتیأم مختل  میدیریت کی  بیاغ در نگهیداری و     های  رووبررسی  -7

 درختان گالبی

 گالبی های اغبتغذیه در  یور بهرهمختل  تغذیه در افزایش  یها وتمیسبررسی  -1
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 :بیان مسئله

 هرز یها عل و  ها یماریبعدم مدیریت صحیح آفاب، 

  مربوط به محصول گالبی شیده اسیت. لیذا     یها یماریبباعث طغیان بعضی از آفاب و

و ایین   برای رفع مکتل باغدار ناگزیر اسیت مراحیل سمشاشیی را در بیاغ افیزایش دهید      

 را به خطر انداخته است. ها کننده مصرفو  وتیز طیمحموهله سالمت 

 :دستاوردها

  گالبی بیا اسیتفاده از روو    یها یماریبصحیح مبارزه با آفاب و های  روودستیابی به

  .وتیز طیمحمبارزه تلفیقی جهت جلوگیری از صدمه به محصول و سایداری 

 :اجراشدههای  پروژه

 مکهد و کرج در آتکک ریبیما به متحمل گالبی جدید اروام گزینش -1

آمیده در   بیه دسیت  احتمالی  ختهیترا رمولتولی و ارزیابی مقاومت گیاهان  یزهایآنال -2

 گالبی نوبت به بیماری آتکک
 

 در دست اجرا:های  پروژه

 یگالبی  لینویبت بیه سوی    یبخیش گالبی   دیی ام یهیا  پیی مقاومت ارویام و ژنوت  یابیارز -1

 Cacopsylla pyri) 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 مبارزه تلفیقی در کنترل آفاب مهم گالبیهای  رووبررسی  -1

 مختل های  روومدیریت بهینه ک  باغ با استفاده از  -2

 هرز یها عل  مالچ( بر کنترل ها سوو خاکبررسی  اثراب استفاده از  -7

 هرز یها عل فیزیتی در دفع  و کنترل ها کش عل بررسی کاربرد  -1

 هیبرید گالبیهای  سایهبیماری سوسیدگی طووه و ریکه در  بررسی مقاومت به -1

 هرز در باغات گالبی یها علف و ها یماریبمدیریت آفات، 
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 هیبرید گالبیهای  سایهبررسی مقاومت به بیماری آتکک در  -1

 مهم گالبی یها یماریبمبارزه تلفیقی در کنترل های  رووبررسی  -3

 هیبرید گالبیهای  سایهبررسی مقاومت به شته مومی در  -3
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 :بیان مسئله

 علمی بررسی نکده  صورب به تاکنونتحقیقاب در خصوص محصول گالبی  یربخکاث

گالبیی   های باغ یور بهرهتحقیقاب در افزایش تولید و ضریب نفوذ علم در  ریتأثاست و 

 است. نامکخص

 :دستاوردها
   تحقیقیاب در افیزایش    ریتیأث اوتصیادی   لیی وتحل هیی تجزصیحیح  هیای   روودستیابی بیه

 گالبی دهندگان سروروعملترد و توان اوتصادی 

  تولید یها عرصهارزیابی ضریب نفوذ تحقیقاب در 

  گالبی های باغمناسب باغداری در اوتصادی نمودن های  رووارائه 

 :اجراشدههای  پروژه
 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 عیمدیریت اقتصادی اجتما
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 :بیان مسئله

 بیه   هیای  بیاغ اصول اولیه در انتخیاب محیل احیداث     تغییراب اولیمی و نیز عدم رعایت

 شده است.   گالبیمحصول خکتی، سرما و شوری به  ریناسذ جبرانباعث خوارب 

  هیای  بیاغ و عدم آنالیز عناصر غیذایی بیرد در برخیی     یا هیتغذعدم توجه به نیازهای 

 ایجاد تنش شده است. تا ینهاعناصر غذایی و  بود شیبگالبی باعث کمبود و 

 از محصیول   یتیوجه  وابلدمایی و خکتی در آخر فصل سبب ریزو درصد  یها تنش

 .شود یمگالبی 

 

 :دستاوردها

  جهت جلوگیری از صدمه بیه   محیطی یها تنشصحیح مبارزه با های  روودستیابی به

 .محصول

  محیطی یها تنشو اروام مقاوم به  ها هیسادستیابی به 

 :اجراشدههای  پروژه

جدید گالبی سیوندی به مقادیر مختلی  شیوری  فیاز اول    های  یهساتعیین میزان تحمل  -1

 در شرایط گلدانی(

 یهیا  گونیه  افکیان  آزادگیرده گزینش ژنوتیپ های متحمل به خکتی حاصل از بیذور   -2

 متحمل به خکتی  فاز اول(های  سایهدستیابی به  منظور بهمختل  گالبی 
 

 در دست اجرا:های  پروژه

جدییید هییای  سایییهکلییروز در اروییام گالبییی سیونییدی روی  ارزیییابی تحمییل بییه عارضییه -1

OHF69 و سیرودوارف 

 :شده ینیب شیپهای  پروژه

 محیطی یها تنشمدیریت 
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 تهيه و تدوين:                         

 ناصر بوذری، ابراهیم گنجی مقدم،                                 
 حمید سلیمانی                               

 

 برنامه فناوری و 

 مدیریت تولید

 گیالس و آلبالو 
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 بیان مسئله:

 به دلیل عدم وجود نهال استاندارد  -1

  باغدار مجبور به    ار نبوده وآل برخورد از شرایط ایده گیالس و آلبالو های باغاحداث

تحمل هزین  و زمان زیادی برای تربیت و هرس درختان در ابتدای مراحل کاشهت مه    

  باشد.

 احداث شده بعضا دچار مشهالال  بهوده و درختهان نتان هیل      گیالس و آلبالو های باغ

  واقع  خود را نشان نم  دهند.

    مه  به  احهداث خواههد     بازگشت سرمای  ثابت دیر هنگام بهوده و کشهاورز رغبهت ک

 داشت.

 :دستاوردهای قابل انتظار
  متراکم ونیم  متراکم را می ر م  سازد. های باغامالان احداث 

  هزینه  ههای    و محصول گیری در سالیان اولی  نس از کاشت را امالان نذیر م  نمایهد

 م  دهد.را کاهش  گیالس و آلبالومربوط ب   داشت باغ 

 احداث  با استفاده از نههال معمهول  خواههد     های باغ عملالرد در واحد هالتار بیشتر از

 بود. 

 :اجرا شدههای  پروژه
 رویش  های نای  ازدیادی ریز روی رشد های کننده تنظیم و کشت محیط اثر بررس  -1

 نروتالل ارائ  و Gisela5 و PHLC ،   29C گیالس

 نههال  یهت وکیف دهه   شهاخ   بر رشد های کننده تنظیم از برخ  و سربرداری اثر بررس -2
 (1931-1931نهال تان) در

 

 گیالس و آلبالوتاندارد تولید نهال اسهای نوین  روش
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 در دست اجرا:های  پروژه
 

 پیش بینی شده:های  پروژه
 بررس  روش های مختلف تولید نهال استاندارد در نای  های رویش   درنهال تان -1
 تهی  نروتالل تالثیر نای  های رویش  جدید-2
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 :بیان مسئله
  ی کشهت متهراکم و نیمه  متهراکم به  عنهوان یاله  از        عدم وجود و توسع  سی تم هها

 .مشالال  تولید گیالس و آلبالو در کشور  م  باشد

     گهیالس ههدر روی سهرمای  زیهاد بهوده       ههای  بهاغ کاهش تهراکم در واحهد سهدر در

 نایین است. های باغعملالرد در 

     ب  دلیل عدم وجود سی تم های کشت متراکم و نیم  متراکم باغ ههای کشهورم میهزان

ها شامل سم و کو و هزین  ههای کهارگری بها  و در نتیجه  تولیهد غیهر       ستفاده از نهادها

 رقابت  است.

   کمبهود ارایهه  م ههتعد و مشههالال  واکشههت و آللونههات  اسههتفاده نایهه  هههای جدیههد

 گیالس را اجتناب نانذیر م  نماید.

 

 :دستاوردهای قابل انتظار
    را  گهیالس  ههای  بهاغ   و عملالهرد در  با توج  ب  نوع رقم و نای  مهورد اسهتفاده بهازده

  افزایش م  دهد.

  گیالس.توسع  استفاده از نای  های ناکوتاه و نیم  ناکوتاه  

          درختان زودتر ب  بارده  رسهیده و هزینه  ههای  مربهوط به  عملیها  داشهت در بهاغ

  کاهش م  یابد.

 عملالرد در واحد هالتار افزایش م  یابد.  

  گیالس ناکوتاه نیم  و وتاهناک های نای  از استفاده توسع 

 در تولیهد  کارآئ  افزایش نتیج  در و های نهاده از استفاده راندمان و کارآئ  افزایش 

 باغ

 الگو،تراکم و نظام کاشت مناسب گیالس و آلبالو

+ 



 لبالوگيالس و آبرنامه فناوري و مديريت توليد                                                                  /  47
 برداشت و داشت های هزین  کاهش 

 البالو و گیالس های باغ در آب مصرف راندمان افزایش 

 عمر کوتاه  کاهش 

 اجرا شده:های  پروژه
ت گهیالس سهیاه شب هتر روی نایه  رویشه       بررس  و تعیهین مناسهبترین تهراکم کاشه     -1

MF12,1 (1931-1931) 
 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 پیش بینی شده:های  پروژه
 متراکم گیالس   های باغبررس  سی تم های مدرن نرورش و آرایش کاشت در  -1

 مقای   عملالرد ارقام/نای  های جدید با ارقام/نای  های تجاری موجود گیالس -2

 ونیمه   متهراکم  کاشهت  جههت  محله   سلال هیون   رویشه   ایهه  نایه   قابلیت بررس  -9

 متراکم
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 :بیان مسئله
   و درختان  گردیدهتعادل رشد رویش  و زایش  درختان هرس نامناس  منجر ب  عدم

  تا ب  سمت تولید میوه نیدا خواهند نمودبیشتر ب  سمت تولید چوب گرایش 

   ولیه  نهس از کاشهتم درختهان     ب  دلیل عدم زاوی  ده  و تربیت درختهان در سهالیان ا

  دیرتر ب  مرحل  بارده  رسیده و هزین  های نگهداری باغ افزایش م  یابد.

 :دستاوردهای قابل انتظار

 .انرژی درختان ب  جای تولید چوب ب  سمت تولید میوه تغییر م  یابد 

 اجرا شده:های  پروژه
 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 پیش بینی شده:های  پروژه
 روش های مختلف هرس بارده  درارقام مختلف گیالس بررس  -1
 بررس  شیوه های نوین تربیت  در ترکی  ارقام ونای  های جدید -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تربیت وهرس
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 :بیان مسئله 

  در صد از ارقهام معرفه  شهده گهیالس دنیها و تقریبها تمهام ارقهام تجهاری           31بیش از

 گیالس کشور خود ناسازگار م  باشند

 گیالس م   های باغشان های نامناس  منجر ب  کاهش محصول در استفاده از گرده اف

 شود.

   در سال های اخیر ارقام جدید خود سازگار گیالس با کیفیت با  در دنیا معرف  شهده

 است.

 .تعدادی از ارقام آلبالو گیالس دارای مشالال  خود ناسازگاری م  باشند 

 (31-گیالس) فقط زرد کمبود ارقام گرده افشان معرف  شده برای ارقام تجاری 

 :دستاوردهای قابل انتظار
   افزایش عملالرد در واحد سدر و افزایش درآمد تولید کنندگان 

   .استفاده از ارقام جدید خود سازگار 

 .معرف  ارقام جدید 

 . احداث باغ های کامال یالنواخت و تک محصول 

 اجرا شده:های  پروژه 

 (.1932-1931) ارقام تجارت  گیالسبررس  و انتخاب مناسبترین تلقیر کننده برای  -1

مدالع  بمنظور تعیین سازگاری گرده ارقام تجهارت  گهیالس در ایهران از نظهر گهرده       -2

 (1933-1939) افشان 

 مدیریت گرده افشانی وباردهی
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 در دست اجرا:های  پروژه
 (1012-1933گیالس) جدید ارقام کیف  و کم  خواص مقای   و سازگاری بررس -1

 

 پیش بینی شده:های  پروژه
 جدید خود سازگار گیالسبررس  ارقام  -1
 بررس  گرده افشان های مناس  برای ارقام جدید معرف  شده گیالس -2
 تعیین ویعیت خود/دگرناسازگاری ارقام تجاری وژنوتیپ های امیدبخش-9
 در ارقام امید بخش و معرف  شده  (E.P.Pبررس  میزان گرده افشان  موثر)-0
 ای امید بخشبررس  همپوشان  دوره گل ده  در ژنوتیپ ه-1
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 :بیان مسئله
  گیالس منجهر به  مشهالال  بعهدی در      های باغعدم مالان یاب  صحیر جهت احداث

 تولید و عری  محصول خواهد شد.

    عدم سازگاری ترکی  رقم/نای  با شرایط اقلیم  در نظر گرفت  شده منجر به  کهاهش

 عملالرد وکیفیت محصول تولیدی خواهد شد.

 

 :اوردهای قابل انتظاردست
 دستیاب  ب  بهترین و مدلوب ترین مالان جهت احداث باغ گیالس و آلبالو 

   معرف  ارقام و نای  های مدلوب و سازگار با خاک و اقلیم موجود جهت احداث بهاغ

 گیالس و آلبالو
 

 :اجرا شدههای  پروژه
  

 :پیشنهادیهای  پروژه
 رای نرورش درختان گیالس و آلبالونهن  بندی مناطق از نظر شرایط بهین  محید  ب -1

 

 

 

 

 

 

 

 پهنه بندی و سازگاری ارقام و پایه ها
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 :بیان مسئله

  2121تشدید بحران آب تا سال  

  گهیالس و آلبهالوم بای هت  در افهزایش بههره       های باغنیم  از تقایای افزایش آب در

 وری آب تامین شود.

   کهاهش فشهار   افزایش در بهره وری آب در باغ های گیالس و آلبالو راهالاری بهرای

 .بر منابع آب کشوراست

 .نیاز آب  درختان گیالس و آلبالو در مراحل مختلف تولید متفاو  م  باشد 

 .هدر رفت آب در باغ های گیالس و البالو ب یار زیاد است 

    آبیاری غیر متعارف منجر ب  کاهش عمر اقتصادی و ح اسیت ب  آفا  و بیمهاری هها

 .در درختان گیالس و البالو م  گردد

 نای  های مختلف دارای نیاز های آب  متفاوت  م  باشند 
 

 :دستاوردهای قابل انتظار

  گهیالس و   ههای  بهاغ منجر ب  کهارای  بیشهتر مصهرف آب در    مدیریت بهره وری آب

  م  شود وب  تبع آن عملالرد در واحد سدر افزایش م  یابد. آلبالو

     منجهر به  کهاهش     الوگهیالس و آلبه   ههای  بهاغ تعیین  سی تم ههای آبیهاری صهحیر در

  مصرف آب و افزایش عملالرد خواهد شد.

      هزینه  ههای    گهیالس و آلبهالو  روش صحیر آبیهاری  و مصهرف درسهت آب در بهاغ

را کهاهش داده و به  اقتصهادی شهدن نهرورش       گهیالس و آلبهالو  جانب  نگههداری بهاغ   

 کمک م  کند.گیالس و آلبالو

 .تعیین نیاز آب  درختان گیالس و آلبالو 

 رقام زودرس گیالس و آلبالوم متحمل ب  خشال  و بهره وری با معرف  ا 

    اصالح روشهای کشت و معرف  سی تم های حفاظت 

 گیالس و آلبالو های باغمدیریت بهره وری آب در 
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 .تعیین  سی تم های آبیاری صحیر 

   . معرف  نای  های متحمل ب  خشال 

 معرف  الگو های جدید کشت بویژه با تاکید بر کاهش مصرف آب 

 طوبت تعیین ح اس ترین مرحل  ارقام ب  تنش های ر 
 

 اجرا شده:های  پروژه
 

 در دست اجراهای  پروژه
 

 پیش بینی شده:های  پروژه
  بررس  روش های مختلف آبیاری جهت افزایش بهره وری آب -1

بررس  روش های مختلف مدیریت تاج درخت در افزایش صرف  جوی  در مصهرف   -2

 آب

 گیالس و آلبالو های باغبررس  تاثیر سایبان بر کاهش تنش خشال  در  -9

 ررس  میزان مقاومت ب  تنش خشال  درنای  های رویش  جدید گیالس و آلبالوب -0

 ترکی  ارقام و نای  های مختلف گیالس و آلبالو در مناطق مختلف -1
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 :بیان مسئله

  و هها  بیماری و آفا  سرمام خشال م ب  مقاومت مدلوبم رشد تامین بر مناس  تغذی 

 .دارد اثر  آلبالو و گیالس میوه کم  و کیف  خواص

 کهاهش  و هها  هزینه   افهزایش  به   منجهر  صحیر و متعادل تغذی  سی تم از استفاده عدم 

 .است گردیده محصول کیفیت

 شهده  درختهان  عملالهرد  و عمهر   کهاهش  به   منجهر  ای تغذی  واقع  نیاز ب  توج  عدم 

 .است

 از نهس  یهایعا   افهزایش  به   منجهر  آلبهالو  و گهیالس  ههای  باغ در متعادل تغذی  عدم 

 .است شده برداشت

  است شده خاک در غذای  عناصر تعادل خوردن بهم ب  منجر نامناس  تغذی. 

 مختلهف  ههای  عاریه   بهروز  و گیهاه  و خهاک  در غذای  عناصر تعادل عدم نیامدهای 

   آلبالو و گیالس در فیزیولوژیک
 

 :دستاوردهای قابل انتظار

   و نحوه مصرف آنها درمراحهل مختلهف رشهدی میهوه     تعیین نیاز واقع  عناصر غذای

  .خواهد شد گیالس و آلبالو های باغمنجر ب  افزایش کارای  و بهبود عملالرد در 

      تعیین نیاز  تغذی  ای  درختان با استفاده از تجزی  خاک  و برگ  باعه  صهرف  جهوی

 م  شود. گیالس و آلبالودر مصرف کود و بهبود سی تم کود ده  درختان 

 مصرف نحوه و غذای  عناصر واقع  نیاز عیینت. 

 کود مصرف کارای افزایش و تغذی -آبیاری نوین روشهای از استفاده 

 میوه کمیت و کیفیت افزایش   

 محید  های تنش ب  تحمل افزایش 

 اب مصرف کارای  افزایش 

 مدیریت بهره وری خاک وتغذیه

 



 لبالوگيالس و آبرنامه فناوري و مديريت توليد                                                                  /  77
 عمر طول افزایش 

 کودها از بهین  استفاده 

 کودها روی  ب  فمصر دلیل ب  خاک شیم  و بافت تغییرا  کاهش 

  مختلف های نای  و ارقام ای تغذی  نیاز معرف 
 

 اجرا شده:های  پروژه
 و cover از اسهتفاده  همهراه  به   برگه   تغذی  روش) ده  کود روشهای تأثیر بررس  -1

 رقهم  درنهن   عناصهرغذای   جهذب  درصهد  مقهدار  چگهونگ   روی بهر ( ای ریش  تغذی 
 (1939-1931گیالس ) درختان تجارت 

 

 در دست اجرا:های  هپروژ
 

 پیش بینی شده:های  پروژه

  تعیین نیاز کودی ارقام و نای  های مختلف در مناطق عمده نرورش گیالس و آلبالو -1

 بررس  ناهنجاری های تغذی  ای در محصول گیالس و آلبالو-2
بررس  روش های مختلف مدیریت کهف بهاغ در نگههداری و تهامین عناصهر غهذای        -9

 و آلبالودرختان گیالس 
گهیالس و   ههای  باغبررس  سی تم های مختلف تغذی  در افزایش بهره وری تغذی  در  -0

 آلبالو
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 :بیان مسئله

  شهده   گهیالس و آلبهالو  باع  طغیان بعض  از آفا  و بیماری های مربوط ب  محصول

 پاش  را در باغ افهزایش دههد  است. لذا برای رفع مشالل باغدار ناگزیر است مراحل سم

 و این م ئل  سالمت محیط زی ت و مصرف کننده ها را ب  خدر انداخت  است.
 

 :دستاوردها

        بها   گهیالس و آلبهالو  دستیاب  ب  روش های صهحیر مبهارزه بها آفها  و بیمهاری ههای

استفاده از روش مبارزه تلفیق  جهت جلوگیری از صدم  ب  محصول و نایداری محهیط  

  زی ت.
 

 اجرا شده:های  روژهپ
 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 پیش بینی شده:های  پروژه

 گیالس و آلبالوبررس  روش های مبارزه تلفیق  در کنترل آفا  مهم  -1

 مدیریت بهین  کف باغ با استفاده از روش های مختلف -2

 بررس   اثرا  استفاده از خاک نوش ها)مالچ( بر کنترل علف های هرز -9

 کشها وکنترل فیزیال  در دفع علف های هرزبررس  کاربرد علف  -0
 
 

گیالس و  های باغی هرز در مدیریت آفات، بیماری ها وعلف ها

 آلبالو
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 :بیان مسئله

      هها در کشهور ظریه  تالثیهر آنهها       تنها عمل قابل ارزیاب  در اثهر بخشه  ارقهام و نایه 

 انهد  داشهت  کنون اثر بخش  ب یار مثبته    های گیالس و آلبالو تا باشد ک  بر این اثر باغ م 

ول  اثر بخش  در میزان تولیدا  محصول گیالس و آلبالو تاکنون به  صهور  علمه      

وری  بررس  نشده است و تاثیر تحقیقا  در افزایش تولید و یری  نفوذ علهم در بههره  

 گیالس و آلبالو بدور کامال  نا مشخص است. های باغ

 :دستاوردها
  تجزی  و تحلیهل اقتصهادی تهاثیر تحقیقها  در افهزایش       دستیاب  ب  روش های صحیر

 عملالرد و توانا قتصادی نرورش دهندگان گیالس و آلبالو

  های تولید ارزیاب  یری  نفوذ تحقیقا  در عرص 

  گیالس و آلبالو های باغارائ  روش های مناس  باغداری در اقتصادی نمودن 

 

 اجرا شده:های  پروژه
 

 پیش بینی شده:های  پروژه
 

 ها در کشور     ارزیاب  تعیین یری  نفوذ نذیری ارقام و نای -1
 ارزیاب  اثر بخش  تحقیقا  در تولید محصول گیالس و آلبالو در کشور-2
 
 
 
 

 مدیریت اقتصادی اجتماعی
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 :بیان مسئله

          محصهول  تغییرا  اقلیم  باعه  خ هار  جبهران نانذیرخشهال م سهرما و شهوری به

 شده است.  بالو گیالس و آل

  گیالس و آلبالو باع  کمبود و بیشبود عناصهر   های باغای در برخ   عدم تعادل تغذی

 غذای  و نهایتا ایجاد تنش کرده است.

       تنش های دمای  و خشال  منجر ب  کاهش عمهر و کوتهاه  عمهر اقتصهادی درختهان

 شده است
 

 :دستاوردها

  جهت جلهوگیری از صهدم     د تنش های محیدستیاب  ب  روش های صحیر مبارزه با

  ب  محصول و نایداری محیط زی ت.

  دستیاب  ب  نای  ها و ارقام مقاوم ب  تنش های محید 
 

 اجرا شده:های  پروژه

 1933-1930ایران  گیالس بوم  ارقام در میوه دوقلوزائ  عاری  بررس  -1
 

 در دست اجرا:های  پروژه
 

 پیش بینی شده:های  پروژه

 گیالس و آلبالو های باغموثر مقاومت ب  تنش خشال  در  بررس  روش های-1 

 گیالس و آلبالو های باغبررس  روش های موثر مقاومت ب  سرما در -2

 بررس  روش های موثر مقاومت ب  شوری در نای  های گیالس و آلبالو-9

 بررس  روشهای موثرم ارقام و نای  های مقاوم ب  آهک -0

 افزایش کم  و کیف  ارقام گیالس و آلبالو ها بر بررس  تاثیر سای  بان-1
 

 مدیریت تنش های محیطی
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 بیان مسئله:

  سالم و استانداردبه دلیل عدم وجود نهال  -1

 عملکرد کمتر از پتانسیل ژنتیکی دارند. گوجه و آلو های باغ 

  انگیزی و ...کاهش نفوز نور به داخل تاج و کاهش گل 

 افزایش میزان تولید چوب بجای میوه 

 کاهش عمر اقتصادی باغ   

         بازگشت سرمایه ثابت دیر هنگام بووده و کشواورز رت وت کموی بوه اخوداد خواهود

 داشت.

 :دستاوردهای قابل انتظار

 ی محصولیفایجاد باغ های سالم و افزایش کمی و ک 

 هوای   هزینوه  و ن پذیر موی نمایود  محصول گیری در سالیان اولیه پس از کاشت را امکا

 می دهد.مربوط به  داشت باغ را کاهش 
 

 اجرا شده: های پروژه

 در دست اجرا: های پروژه

  (1931-1411) سالم سازی شش ژنوتیپ و رقم آلو و گوجه -1

 (1931-1412ژنوتیپ های بومی به عنوان پایه رویشی )ریشه زایی بررسی قابلیت  -2

 :پیش بینی شده های پروژه

 نهالستان درهای رویشی  مختلف تولید نهال استاندارد در پایه های روشبررسی  -1

 تهیه پروتکل تکثیر پایه های رویشی جدید-2

 سالم سازی دیگر ارقام و ژنوتیپ های تجاری و در دست معرفی-9

 تولید نهال سالم )گواهی شده( و استاندارد آلو و گوجه
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 تراکم وآرایش کاشت
 

 :بیان مسئله

 ن به دلیل پایین بودن میانگین عملکرد و تولید چوب به جای میوهراندمان مصرف آب پایی 

 سنتی های باغعملکرد در میانگین  به دلل پایین بودنسرمایه  اتالف نهاده ها و.  

  هم در بازار داخلی و هم بازار خارجی تولید تیر رقابتی باالی تولید وهزینه های.  

 د و سایر مسایل نوع رقم، خمول و نلول،   میزان صادرات ناچیز به دلیل هزینه باالی تولی

  .استاندار تولید و..

 :دستاوردهای قابل انتظار

  یابدافزایش می  های باغبا توجه به نوع رقم و پایه مورد استفاده عملکرد در.  

  نیمه متراکم های باغایجاد  وجدید، نیمه پاکوتاه توسعه استفاده از پایه های.  

   و هزینوه هوای  مربووط بوه عملیوات داشوت در بواغ         درختان زودتر به بواردهی رسویده

  می یابد. کاهش

  آلو و گوجه های باغاقتصادی شدن.  

 دست اجرا: های پروژه
موجووود در کشووور )فوواز پایووه هووای رویشووی  ارزیووابی سووه گونووه آلووو و گوجووه روی  -1
1)(1933-1939) 

 پیش بینی شده: های پروژه
   نیمه متراکم آلو و گوجه های باغایجاد  -1
 آلو و گوجهملایسه عملکرد ارقام/پایه های جدید با ارقام/پایه های تجاری موجود  -2

 
 

 الگو،تراکم ونظام کاشت مناسب در آلو و گوجه
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 بیان مسئله

   تعادل رشد رویشی و زایشی درختان به هم خورده و درختوان  به دلیل هرس نامناسب

  بیشتر به سمت تولید چوب گرایش دارند تا به سمت تولید میوه

   درختوان در سوالیان اولیوه پوس از کاشوت،      نادرسوت  و یوا تربیوت   به دلیل عدم تربیوت

  های نگهداری باغ افزایش می یابد. درختان دیرتر به مرخله باردهی رسیده و هزینه

  بیموار،   درختوان   ،آلوو و گوجوه  بارور  های باغبه دلیل انتخاب زمان نادرست هرس در

 زوال زود هنگام می شونددچار آلوده و 

 دستاوردهای قابل انتظار

  آلو و گوجه های باغ  سالمت و افزایش عمر اقتصادیخفظ.  

         و افوزایش   انرژی درختان به جای تولید چووب بوه سومت تولیود میووه تمییور موی یابود                           

 .عملکردمتوسط 

 اجرا شده: های پروژه

 در دست اجرا: های پروژه

 پیش بینی شده: های پروژه
 مختلف تربیت آلو و گوجه های روشبررسی  -1
 ارقام مختلف آلو و گوجه مختلف هرس باردهی در ایه روشبررسی   -2
 های جدید پایه های نوین تربیتی در ترکیب ارقام و بررسی شیوه -9

 
 

 تربیت وهرس
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 : بیان مسئله
  و آلوهای اروپوایی   زا دارند ناسازگارند و نیاز به گرده های ژاپنی و گوجه ها تال اً آلو

 ند.ناسازگاری تا خودسازگاری قراردار ددر طیفی از خو

     کواهش   باعو  هوا   نادرسوت گورده دهنوده    آرایوش عدم گرده دهنودهای مناسوب ویوا

 گردد می محصول

  سال پرپار و کاهش باردهی در سال بعد کاهش کیفیت میوه در  باع عدم تنک میوه

  .خواهد شد

 :دستاوردهای قابل انتظار

 گوجه برای ارقام تجاری آلو وگذاری آنها  و فرمول جای ی مناسبیزا تعیین گرده.  

  هوای  بواغ در ث ات باردهی افزایش کیفیت و  ها در کنندهزمان و نلش تنک نوع، تعیین 

 .آلو و گوجه

 اجرا شده: های پروژه

 آر های خوناسازگاری برخی از ارقام تجاری آلو ژاپنوی بوه روش پوی سوی     تعیین آلل -1
(1933-1934)  

 در دست اجرا: های پروژه

 پیش بینی شده: های پروژه
 یین وضعیت خود/دگرناسازگاری ارقام تجاری وژنوتیپ های امیدبخش آلو و گوجهتع -1
 تعیین  گرده زای مناسب ارقام تجاری آلو و گوجه -2
زمان های مختلف تنک بر روی کمیت،کیفیت و تنواوب   ها و نوع تنک کننده بررسی -9

 آلو و گوجهباردهی ارقام مختلف 

 باردهی مدیریت گرده افشانی و
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 بیان مسئله
 باع  ایجواد مشوکالتی از    آلو و گوجه های باغت اخداد عدم مکان یابی صحیح جه

محصوول خواهود   پوایین   ق یل خسارت تنش های محیطی، قیمت پایین محصول و کیفی

 شد.

 عدم ث ات در تولید و عرضه در طی فصل برداشت محصول 

 دستاوردهای قابل انتظار
 ای و متمرکز تر محصول تولید منطله 

 د برای قطب های تولیدمعرفی ارقام وپایه های مطلوب جدی 

 اجرا شده های پروژه

 پیشنهادی های پروژه
 کشور ی ارقام تجاری آلو و گوجه در مناطق مختلفژتعیین فنولو -1
 تعیین مناطق تولید نوبرانه گوجه در کشور -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه هاپهنه بندی و سازگاری ارقام و پای
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 بیان مسئله
  بهره وری آب پایین بوده و میزان آب زیادی  در کشور آلو و گوجه سنتی های باغدر

  برای تولید محصول اندکی مصرف می شود.

 افزایش رشود رویشوی درختوان و     باع  آلو و گوجه های باغآب در  مصرف نامتعادل

  می شود.و بروز تنش های مرت ط کاهش رشد زایشی 

 ف هوای  گسترش بیماری ها و عل باع  آلو و گوجه های باغآب در  مصرف نامتعادل

  هرز در باغ می شود و م ارزه با آن هزینه های تولید را افزایش داده است.

 دستاوردهای قابل انتظار
 عملکرد. و افزایش آلو و گوجه های باغکارایی مصرف آب در  افزایش  

  با توجه به شورایط خواکی و    آلو و گوجه های باغسیستم های آبیاری در  بهترینتعیین

  اقلیمی کشور.

 تولید آلو و گوجهاقتصادی شدن  وباغ  مدیریتهزینه های جان ی  کاهش. 

 اجرا شده: های پروژه

 در دست اجرا: های پروژه

 پیش بینی شده: های پروژه
 نوین آبیاری زیر سطحی متناسب با مناطق مختلف کشور های روشبررسی  -1

  بررسی کم آبیاری در پرورش آلو و گوجه  -2

ربیت و مدیریت تاج درخت در افزایش صورفه جوویی در   مختلف ت های روشبررسی  -9

 مصرف آب

 آلو و گوجه های باغبررسی تاثیر سای ان بر کاهش تنش خشکی در  -4

 بررسی میزان ملاومت به تنش خشکی درپایه های جدید آلو و گوجه -5
 

آلو و  های باغمدیریت بهره وری آب در 
 گوجه
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 بیان مسئله

 م و ...و همچنوین شرایط نامناسب خاک های کشور، خشکی و پی اچ باال، ماده آلوی کو   

آلوو و   هوای  بواغ در  ، عدم وجود کودهای با کارایی مناسب و...متعادلنامناسب و تمذیه 

 گوجه

  گردیده است آلو و گوجهکیفیت محصول عملکرد و کاهش  باع. 

   شده است. آلو و گوجه های باغکاهش  عمر درختان در باع  

  آلوو و گوجوه  در محصوول  باع  کاهش ان ارمانی و افزایش ضایعات پس از برداشت 

  شده است.

 دستاوردهای قابل انتظار
  تعیین نیاز واقعی عناصر تذایی و نحوه مصرف آنها درمراخل مختلف رشدی منجر به

  .خواهد شد آلو و گوجه های باغافزایش کارایی و به ود عملکرد در 

   فه جوویی  تعیین نیاز  تمذیه ای  درختان با استفاده از تجزیه خاکی و برگی باعو  صور

 می شود. آلو و گوجهدر مصرف کود و به ود سیستم کود دهی درختان 

 اجرا شده: های پروژه

 در دست اجرا: های پروژه

 پیش بینی شده: های پروژه

 آلو و گوجهارقام و پایه های مختلف در مناطق عمده پرورش  تمذیه ایتعیین نیاز  -1

 گوجه بررسی ناهنجاری های تمذیه ای در محصول آلو و-2

در نگهوداری و   و موال  هوای مختلوف    مختلف مدیریت کوف بواغ   های روشبررسی  -9

 آلو و گوجهتامین عناصر تذایی درختان 

آلوو و   هوای  بواغ بررسی سیستم های مختلف تمذیوه در افوزایش بهوره وری تمذیوه در      -4

 گوجه

 مدیریت بهره وری خاک وتغذیه
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 بیان مسئله

 آلوو و گوجوه  از آفات و بیماری های مربوط به محصوول   بعضی جود، بروز و طمیانو 

بورای رفو     مختلوف مودیریت و کنتورل     هوای  روشبه دلیل عدم آگواهی از  شده است. 

و این مسئله سالمت محویط زیسوت و    دهدمی مشکل مراخل سمپاشی را در باغ افزایش 

 مصرف کننده ها را به خطر انداخته است.

 دستاوردها
  با استفاده از  آلو و گوجهآفات و بیماری های  دیریت و کنترلم های روشدستیابی به

  روش م ارزه تلفیلی جهت جلوگیری از صدمه به محصول و پایداری محیط زیست.

 اجرا شده: های پروژه

 در دست اجرا: های پروژه
ارزیووابی ارقووام و ژنوتیووپ هووای آلووو و گوجووه بووه پوسوویدگی سووفید ریشووه )رلینووا           

 (1931-1934نکاتریکس()
 (1931-1933ارزیابی ملاومت ارقام و ژنوتیپ های آلو و گوجه به شانگر باکتریایی )

 پیش بینی شده: های پروژه
 آلو و گوجهم ارزه تلفیلی در کنترل آفات مهم  های روشبررسی 

 مختلف های روشباغ با استفاده از  بهداشتمدیریت -2 
 ل علف های هرزاثرات استفاده از خاک پوش ها)مال ( بر کنتر بررسی -9
 بررسی کاربرد علف کشها وکنترل فیزیکی در دف  علف های هرز-4

 آلو و گوجهپایه های ارقام و در  شانکربررسی ملاومت به بیماری  -9

 

 گوجه و آلو های باغمدیریت آفات، بیماری ها وعلف های هرز در 
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 تهيه و تدوين:

 ناصر بوذری  -  سیدیعقوب سیدمعصومی
 

 برنامه فناوری و 

 مدیریت تولید

 هلو شلیل



 هلو و شليلبرنامه فناوري و مديريت توليد                                                                      /  111
 
 

 

 :بیان مسئله

  در واحرد سر     عملکرمد  و سرمماه  زهراد بر د     زمان و هدر روی  سنتی های باغدر

  پاهین است.

  و در نتیجر    بیشرتم و هزهن  هرای کراریمی ب   دک  ،ها شامل سممیزان استفاد  از نهاد

 است.هل  و شلیل زهاد ت لید هزهن  

   غیمرقابتی ب دن ت لید    دلیلب هل  و  شلیل امکان صادرات محص الت در باغ های

  .وج د ندارد

 :دستاوردهای قابل انتظار

  هلر  و شرلیل    های باغبازدهی و عملکمد در  ،با ت ج  ب  ن ع رقم و پاه  م رد استفاد 

  د.هابافزاهش می 

   مبر   بر  عملیرات داشرت در براغ      درختان زودتم ب  باردهی رسید  و هزهنر  هرای  م

  کاهش می هابد.

 اجرا شده: های پروژه

برم روی پاهر  هرای     بمرسی بهتمهن روش ت لید نهال در ارقرا  تجرارتی هلر  و شرلیل      -1

 (1834-1141روهشی )

هلر  و   هرای  براغ بمرسی سیستم های مختلف پمورش و آراهش کاشرت اسرتاندارد در    -2

  (1834-1141شلیل )

رد  هلر  و شرلیل   ااسرتاند  هرای  باغهای روهشی تجارتی در احداث  لیت پاه بمرسی قاب -8

(1141-1831) 

 

 های نوین تولید نهال استاندارد هلو و شلیل روش
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 در دست اجرا: های پروژه

بمرسی قابلیت پاه  های روهشی هیبمهد حاصل از بمنام  بهنژادی پاهر  جهرت کاشرت     -1

 (.1833-1142متماکم و نیم  متماکم)

 پیش بینی شده: های پروژه

 مدرن هل  و شلیل های باغپمورش و آراهش کاشت در بمرسی سیستم های مدرن -1

 مقاهس  عملکمد ارقا /پاه  های جدهد با ارقا /پاه  های تجاری م ج د هل  و شلیل -2
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 :بیان مسئله

   ،تعرادل رشرد روهشری و زاهشری درختران بر  هرم خر رد  و         ب  دلیل همس نامناسب

  .ید چ ب یماهش دارند تا ب  سمت ت لید می  درختان بیشتم ب  سمت ت ل

  درختان در سرالیان اولیر  پرز از کاشرت،     نادرست ب  دلیل عد  زاوه  دهی و تمبیت

  هابد. های نگهداری باغ افزاهش می درختان دهمتم ب  ممحل  باردهی رسید  و هزهن 

  زودترم   درختران  ،هل  و شرلیل بارور  های باغب  دلیل انتخاب زمان نادرست همس در

 ندارد.اقتصادی  ت جی شد  و  از م عد پیم

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  عمرم اقتصرادی و براردهی آنهرا     درختان در باغ جلر ییمی شرد  و   از پیمی زودرس

  .ابده یمش افزاه

  صرم  ت لیرد میر     رشرد زاهشری و   بر  سرمت    رشد روهشری   یجا ب انمژی درختان 

 .ش د یم 

 :اجراشده های پروژه

 هررای روهشرری مختلررف  پاهرر  و مختلررف تمبیررت و هررمس ارقررا   یهررا روش بمرسرری -1

(1832-1832) 

 در دست اجرا: های پروژه

 :شده بینی پیش های پروژه

 مختلف هل  و شلیل در ارقا مختلف همس باردهی  یها روشبمرسی  -1

 جدهد یها  هپان هن تمبیتی در تمکیب ارقا  و  یها   یشبمرسی  -2

 سبز بم کارآهی مصم  و افزاهش عملکمدهمس  یها روشبمرسی -8

 تربیت و هرس
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 :بیان مسئله

  جاری منجم ب  کراهش کیفیرت میر       در سال هل  و شلیلمی   درختان  نکمدن تنک

  در سالیان آتی خ اهد شد.

  هلر  و   هرای  براغ و کم هکی از ع امل کراهش ت لیرد میر   در     مؤثمغیم  یافشان یمد

 است. شلیل

 :انتظار قابلدستاوردهای 

 منجرم بر  افرزاهش     هلر  و شرلیل،   هرای  براغ تنک در  مؤثم و نقشمناسب ن زمان تعیی

 هل  و شلیل خ اهد شد. های باغکیفیت و کمیت محص ل در 

  افرزاهش  منجرم بر     شرلیل  و هلر   هرای  براغ  جر ار  در زنب رعسل از کندوهای استفاد 

 د.شو در نهاهت افزاهش محص ل خ اهد   مؤثم یافشان یمد 
 

 :دهاجراش های پروژه

 -1 (1831-1144هل  و شلیل ) خ د ناسازیارو  خ دسازیاربمرسی و تعیین ارقا  

روی  هلر  و شرلیل  تنرک کننرد  میر   برم عملکرمد ارقرا         یها ه رم نبمرسی اثمات -2

 (1834-1834)مختلف یها  هپا

 در دست اجرا: های پروژه

 :شده بینی پیش های پروژه

هل  و کیفیت ارقا  مختلف و  روی کمیتمختلف تنک بم  یها روشو بمرسی زمان  -1

 شلیل

جدهد بم روی عملکمد و اجزای عملکرمد ارقرا  تجرارتی     یها کنند بمرسی اثم تنک  -2

 هل  و شلیل  

 های امیدبخش بمرسی خ دسازیاری و ناسازیاری ژن تیپ-8

 مدیریت گرده افشانی و باردهی
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 :بیان مسئله

   بعردی  هل  و شلیل منجم ب  مشرکتت   های باغصحی  جهت احداث  یابه مکانعد

 در ت لید و عمض  محص ل خ اهد شد.

  منجم ب  کراهش   شد  یمفت عد  سازیاری تمکیب رقم/پاه  با شماهط اقلیمی در نظم

 محص ل ت لیدی خ اهد شد. تیفیو کعملکمد 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  هل  و شلیل و معمفری   های باغمکان جهت احداث  نهتم م ل بدستیابی ب  بهتمهن و

 آن.

 م لر ب و سرازیار برا شرماهط آب و هر اطی من قر  جهرت         یهرا   هپارقا  و معمفی ا

 هل  و شلیل. های باغاحداث 

 :اجراشده های پروژه

 مناطق مستعد جهت ت لید هل  و شلیل اریانیک یابه مکان-1

 :پیشنهادی های پروژه

 شماهط بهین  محی ی بمای پمورش درختان هل  و شلیل ازنظممناطق  یبند پهن  -1

 ارقا  جدهد در مناطق یم سازیاری  -2

 پهنه بندی و سازگاری ارقام و پایه ها
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 :بیان مسئله

  آب پراهین بر د  و میرزان آب     یور بهرم   ،سرنتی در کشر ر   هل  و شرلیل  های باغدر

  .ش د یمزهادی بمای ت لید محص ل  مصم  

   منجم ب  افزاهش رشد روهشی درختان و  هل  و شلیل های باغآب در   هرو یبمصم

  .ش د یمرشد زاهشی  کاهش

    و  هرا  یمرار یبمنجرم بر  یسرتمش     هلر  و شرلیل   هرای  براغ عد  اسرتفاد  بهینر  آب در

  ت لید را افزاهش داد  است. یها ن ههزو مبارز  با آن  ش د یمهمز در باغ  یها علف

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  ع آن بر  تبر   و شر د  یمر  هلر  و شرلیل   هرای  باغمنجم ب  کاراهی بیشتم مصم  آب در

  .ابده یمعملکمد در واحد س   افزاهش 

   منجرم بر  کراهش مصرم       هل  و شلیل های باغآبیاری صحی  در  یها ستمیستعیین

  آب و افزاهش عملکمد خ اهد شد.

  جرانبی   یهرا  نر  ههز هل  و شرلیل روش صحی  آبیاری  و مصم  درست آب در باغ

 هلر  و شرلیل  دن پرمورش  نگهداری باغ هل  و شلیل را کاهش داد  و ب  اقتصادی شر 

   .کند یمکمک 

 :اجراشده های پروژه

عمد  پرمورش   در مناطقمختلف  یها  هپاتعیین نیاز آبی ارقا  تجارتی هل  و شلیل بم  -1

 (1834-1831هل  و شلیل )

  (1831-1833روهشی جدهد) یها  هدر پابمرسی میزان مقاومت ب  تنش خشکی  -2

 

 هلو و شلیل های باغمدیریت بهره وری آب در 
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 در دست اجرا: های پروژه

 :شده بینی پیش یها پروژه

  آب یور بهم مختلف آبیاری جهت افزاهش  یها روشبمرسی -1

در مصرم    هیجر   صرمف  مختلف مدهمهت تاج درخت در افزاهش  یها روشبمرسی -2

 آب

 هل  و شلیل های باغساهبان بم کاهش تنش خشکی در  میتأثبمرسی  -8

 روهشی جدهد هل  و شلیل یها  هدر پابمرسی میزان مقاومت ب  تنش خشکی  -1

 مختلف هل  و شلیل در مناطق مختلف یها  هپاتمکیب ارقا  و  -1

 آب یور بهم کاشت و همس در  یها ستمیسبمرسی  -1
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 :بیان مسئله

 هل  و شلیل های باغعد  استفاد  از سیستم تغذه  متعادل و صحی  در  

  یمدهد  است هل  و شلیلو کاهش کیفیت محص ل  ها ن ههزمنجم ب  افزاهش. 

  شد  است. هل  و شلیل های باغدرختان در  و عملکمدکاهش  عمم باعث  

  هلر  و شرلیل  باعث کاهش انبارمانی و افزاهش ضاهعات پز از بمداشت در محص ل 

  شد  است.

 :انتظار قابلدستاوردهای 

 آنها درمماحل مختلف رشردی میر     تعیین نیاز واقعی عناصم غذاهی و نح   مصم  

  .خ اهد شد هل  و شلیل های باغمنجم ب  افزاهش کاراهی و بهب د عملکمد در 

   هیجر   صرمف  درختان با استفاد  از تجزه  خاکی و بمیی باعرث    یا  هتغذتعیین نیاز 

 .ش د یم هل  و شلیلدر مصم  ک د و بهب د سیستم ک د دهی درختان 

 :اجراشده های پروژه

هل  و شرلیل   های باغتغذه  در  یور بهم مختلف تغذه  در افزاهش  یها ستمیسبمرسی  -1

(1833-1831)  

عناصم غذاهی در افرزاهش تشرکیل میر   ارقرا       یپاش محل لمختلف  یها زمانبمرسی -2

  (1831-1838مختلف هل  و شلیل )

 در دست اجرا: های پروژه

 :شده بینی پیش های پروژه

  مختلف در مناطق عمد  پمورش هل  و شلیل یها  هپا دی ارقا  و تعیین نیاز ک -1

 در محص ل هل  و شلیل یا  هتغذ یها یناهنجاربمرسی -2

 مدیریت تغذیه و بهره وری خاک
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عناصرم غرذاهی    نیترأم مختلف مدهمهت کف براغ در نگهرداری و    یها روشبمرسی  -8

 درختان هل  و شلیل

 هل  و شلیل های غباتغذه  در  یور بهم مختلف تغذه  در افزاهش  یها ستمیسبمرسی  -1
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 :بیان مسئله

 

  شرد    هلر  و شرلیل  ممبر   بر  محصر ل     یهرا  یماریبباعث طغیان بعضی از آفات و

است. لذا بمای رفع مشکل باغدار نایزهم است مماحرل سمااشری را در براغ افرزاهش     

 ست.را ب  خ م انداخت  ا ها کنند  مصم و  ستهز طیمحو اهن مسئل  ستمت  دهد

 :دستاوردها

 با اسرتفاد  از   هل  و شلیل یها یماریبهای صحی  مبارز  با آفات و  دستیابی ب  روش

  .ستهز طیمحروش مبارز  تلفیقی جهت جل ییمی از صدم  ب  محص ل و پاهداری 

 :اجراشده های پروژه

 در دست اجرا: های پروژه

 :شده بینی پیش های پروژه

  هل  و شلیلی در کنتمل آفات مهم مبارز  تلفیق یها روشمرسی ب -1

 مختلف یها روشمدهمهت بهین  کف باغ با استفاد  از -2

 همز یها علف)مالچ( بم کنتمل ها پ ش خاکبمرسی  اثمات استفاد  از -8

 همز یها علففیزهکی در دفع  و کنتمل ها کش علفبمرسی کاربمد -1

 هیبمهد هل  و شلیل یها  هپابمرسی مقاومت ب  بیماری پ سیدیی ط ق  و رهش  در -1

 هل  و شلیلمهم  یها یماریبمبارز  تلفیقی در کنتمل  یها روشبمرسی -1

 

 

 

هلو و شلیل های باغمدیریت آفات، بیماری ها وعلف های هرز در   
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 :بیان مسئله

  هل  محص ل ، سمما و ش ری ب  یخشک مهناپذ  جبمانتغییمات اقلیمی باعث خسارت

 شد  است.   و شلیل

 عناصرم   بر د  شیبر هل  و شلیل باعث کمب د و  های باغدر بمخی  یا  هتغذ عد  تعادل

 اهجاد تنش کمد  است. تاًهنهاغذاهی و 

 دماهی و خشکی در مماحل پاهانی رسریدیی هلر  و شرلیل م جرب رهرزش       یها تنش

 .ش د یماز محص ل   یت جه قابلدرصد 

 :دستاوردها

   جهت جلر ییمی از صردم     یمحی  یها تنشصحی  مبارز  با  یها روشدستیابی ب

  .ستهز طیمحب  محص ل و پاهداری 

   محی ی یها تنشو ارقا  مقاو  ب   ها  هپادستیابی ب 

 :شده ینیب شیپ های پروژه

 هل  و شلیل های باغمقاومت ب  تنش خشکی در  مؤثم یها روشبمرسی -1 

 هل  و شلیل های باغمقاومت ب  سمما در  مؤثم یها روشبمرسی -2

 هل  و شلیل یها  هپامقاومت ب  ش ری در  مؤثم یها روشبمرسی -8

 مقاو  ب  آهک یها  هپا، ارقا  و مؤثم یها روشبمرسی  -1

 

 

 

 

 

 

 های محیطی مدیریت تنش
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 :  منابع
و  یزهررمعاونررت بمنامرر  ر ی. وزارت جهرراد کشرراورزیآمارنامرر  کشرراورز .1831.نررا   یبرر .1

 .فح ص 218ارتباطات. جلد س  ،  اطتعات و یممکز فناور یاقتصاد

.  یرراروم یانتشررارات جهرراد دانشررگاه.چرراا اول ی.کررار   یررم .1831. ر ی،ممنررد یلرریجل .2

 .صفح 233

 .1832.ل  ،دکی هر و رازقر  .ا ی،مابر یم .ش ،ع رار  .ع ی،ح، غنر  .غ ،نژاد یداور . ی، رحمت .8

 یا  تجرار از ارقر  یبمخر    یم یدانیاکس یآنت تیو فعال هیایمیک شهزیف اتیخص ص یبمرس

 .31-38(: 1) 81 . یاهیی داتیت ل مجل  هل .

رسی سرازیاری، صرفات روهشری و    . بمر1838فتحی،ح.، جهانی جل دار، ی. و ب ذری، ن.  .1

. ت لیرد و فرمآوری محصر الت    زاهشی بمخی از ارقا  هل  در شماهط اقلیمری مشرکین شرهم   

 . 148-113: 18شمار   1زراعی و باغی. جلد 

در  یتحمرل بر  شر ر    یابهر ارز .1838 .ح هی،و رضرا  .د ی،بخشر  .ع ،یمران ها. ع ،م من پ ر .1

بررم اسرراس صررفات   113ا   یجرر  هررپا یشررد  رو  نرردیبررادا  پ یهررا پیرراز ژن ت یبمخرر

 .3-23(: 14)8ی. اهیو کارکمد ی نده. فمآلیو فل رسانز کلموف کهم رف ل ژ

 یبمخر  یشهو زا یشهصفات رو ،یسازیار ی. بمرس1838. ی، نو ب ذر ،ی.جل دار یجهان .1

و  یمحصر الت زراعر   یو فرمآور  دیت ل  هشهم. نشم نگیمش یمیاقل طهاز ارقا  هل  در شما

 .148-113(: 18)1ی. باغ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



   

 

 

 برنامه فناوری و 

 مدیریت تولید

 توت فرنگی

 تهيه و تدوين:

 فرهادکرمی، محمد سرسیفی



 مقدمه
رود کهه بهه دلیهر ارزذ یه ایی     شمار میهای ریز در دنیا به ترین میوهاز مهم یفرنگ توت     

 که در سالمتی انسهان نشهم مهمهی    ها دانیاکس یآنتمانند  فعال ستیزباال و داشتن ترکیبات 

 در واحهد سه، ،   توجهه  قابهر کنند، از اهمیت زیهادی بروهوردار اسهتر درآمهدزایی      ایفا می 

باالی این محصهول و   ییزا اشتغالهای نسبی و رقابتی تولید و  بازگشت سریع سرمایه، مزیت

فصهول بها توجهه بهه اسهتعدادهای       در تمهامی   یفرنگه  تهوت چنین امکان تولید و صادرات  هم

اهمیت اقتصادی این محصول و لزوم تدوین برنامه  دهنده نشان، کشور یمیاقلمناطق مختلف 

 باشدر  می یفرنگ توتو مدیریت تولید  جامع پژوهشی فناوری

و )احمهدی  بر اساس آمارنامه کشاورزی مرکز فنهاوری اطالاهات وزارت جههاد کشهاورزی     

هکتهار،   1021در ایهران   یفرنگه  تهوت ، سه،  زیهر کشهت    7931در سال (، 7931همکاران، 

در مههزار   یفرنگهه تههوتتههن، میههانگین املکههرد  00122بههر  میههزان کههر تولیههد کشههور بههال  

تهن در   47ههای کشهور   تن در هکتهار و میهانگین تولیهد در گلخانهه     4/3کشور،  یفرنگ توت

، 9704های کردستان، مازندران و گلستان به ترتیب با سه،  زیهر کشهت    هکتار استر استان

کشهور را   یفرنگ توت، جایگاه اول تا سوم س،  زیر کشت یفرنگ توتهکتار   070و 7402

ی کردسهتان، مازنهدران،   هها  استان، یفرنگ توتی تولید ینهمز درو اند به وود اوتصاص داده

تهن تولیهد، جهز      1001و  3412، 74004، 47790جنوب کرمان و گلستان به ترتیب با تولید 

شهاو  املکهرد در واحهد     ازنظهر ر ندهسهت  یفرنگه  تهوت ی تولید ینهزم درچهار استان برتر 

و  72100، 74740بهه ترتیهب بها     های کردستان، آذربایجهان یربهی و مازنهدران   س، ، استان

کیلوگرم در هکتار، در فضهای بهاز، بهه ترتیهب جایگهاه اول تها سهوم را دارنهد و در          72210

زنجان، مرکزی و البرز به ترتیب بیشترین تولید در واحد س،   یها استان، یا گلخانهشرایط 

 (ر7931آمارنامه جهاد کشاورزی، ) راند داشتهتن در هکتار( را  12و  10، 09)

در پروژه  آمده امر به یها ینیب میپ(، بر اساس 7931بنا به گزارذ نجاتیان و همکاران )

بر اساس مصرف سرانه و نرخ رشهد   ازیموردن یفرنگ توتتولید  رود یمامنیت ی ایی، انتظار 

، بهدون در نظهر گهرفتن صهادرات محصهول، حهداقر معهادل        7424جمعیت کشهور در افهق   

دارد و الزم اسهت اقهدامات    یتهوجه  قابرتولید کنونی کشور فاصله تن باشد، که با  022222
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 یهها  ریپتانسه و شناسهایی   یفرنگه  تهوت تولید و توسعه  یها چالمالزم در وصوص بررسی 

 موجود برای افزایم کمی و کیفی محصول انجام گیردر

جامع و استراتژیک در وصوص محصهول   طور بهدر داور کشور، م،العات محدودی 

(، 7937)پورحبیبی و همکهاران،   یفرنگ توتاست که شامر نششه راه  شده انجام یفرنگ توت

سههنجی ایجههاد پایانههه (، امکههان7901)سرسههیفی و همکههاران،  یفرنگهه تههوتبرنامههه راهبههردی 

( و بررسههی اقتصههادی تولیههد و بازاریههابی 7901کردسههتان )قنبههری،  یفرنگهه تههوتصههادراتی 

 ( استر 7910 ،قادر زادهدر استان کردستان ) یفرنگ توت

ههای  ترین چالم(، از مهم7901فرنگی )سرسیفی و همکاران، در برنامه راهبردی توت

 شده است: برده نامفرنگی به شرح زیر تولید توت

های تولیهد، پهایین بهودن    ، باال بودن هزینهیبازار رساننامناسب بودن وضعیت فروذ و  

هوایی و واک من،شه تولید، پایین  املکرد و کیفیت محصول، نامناسب بودن شرایط آب و

-ههای تولیهد تهوت   بودن دانم فنی و نامناسب بودن املیات مهدیریتی در مهزار  و گلخانهه   

 فرنگیر  

ههای  بر اساس همین گزارذ، راهکارهایی که منجر به افزایم املکرد، کاهم هزینه 

ت در مرحله از طریق بهبود در فرآوری محصول، کاهم وسار افزوده ارزذتولید، افزایم 

 یفرنگه  تهوت تواند منجر به افزایم سودآوری تولید برداشت و تثبیت صادرات محصول می

 گرددر 

، سیستم کشت سنتی، فشهدان تجهیهزات مکهانیزه تولیهد،     گرفته انجامبر اساس تحشیشات 

نیروهای متخصه  در امهر    یریکارگ بهمحصول و ادم توانایی ج ب و  توجه قابرضایعات 

راهکارههای   نیتهر  یاصهل در ایهران اسهت و از    یفرنگه  تهوت ت اصلی تولیهد  تولید از مشکال

ی هها توسعه صنایع و فراورده، کاهم ضایعات محصول،یفرنگ توتتولید  یور بهرهافزایم 

 (ر7910؛ قادرزاده،7900محصول است )قنبری، ستفاده بهینه از پسماندهای اتبدیلی و 

ورهای پژوهشهی در فنهاوری و مهدیریت    مح نیتر مهم گرفته انجام یها یبررسبر اساس 

کشهاورزی،   یها نهادهاز اصالح مدیریت تولید و مصرف بهینه  اند ابارت یفرنگ توتتولید 

نههوین در زمینههه کاشههت، داشههت و برداشههت    یههها یفنههاورمکههانیزه و  یههها روذتوسههعه 
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، یالملله  نیبه ، بررسی راهکارهای تولید محصول سالم بهر اسهاس اسهتانداردهای    یفرنگ توت

توسعه کاربرد مبارزه بیولوژیهک و مهدیریت تلفیشهی آفهات و امهراج، انجهام تحشیشهات در        

محصول، افزایم قابلیت دسترسی به محصهول و   یا هیتغ وصوص افزایم کیفیت و ارزذ 

توسعه دامنه باردهی و تولید وارج از فصر و بررسی راهکارهایی است که بتوانهد منجهر بهه    

 های تولید این محصول گرددر و کاهم هزینه ها نهادهوری  افزایم بهره

طی چند سال اویر به دلیر توسهعه ارقهام جدیهد بها مانهدگاری بهاال، درصهد ضهایعات          

محصول نسبت به دههه گ شهته کهاهم چشهمگیری داشهته اسهت امها حساسهیت بهه بروهی           

اسهت و الزم اسهت بها     یفرنگه  تهوت مههم محصهول    یهها  چهالم همچنان یکی از  ها یماریب

مهمهی در ایهن زمینهه     یهها  گهام ، یفرنگه  تهوت مهزار    یهها  یماریبلفیشی آفات و مدیریت ت

 برداشته شودر  

 یفرنگه  تهوت و لزوم تأمین نیاز مصرف سرانه کشهور،   توجه قابراالوه بر ارزذ ی ایی 

توانهد حها ز اهمیهت باشهد کهه      محصولی ارزآور برای صادرات به سایر کشورها می انوان به

و توسعه ارقام جدید بها املکهرد و کیفیهت بهتهر و توجهه بیشهتر بهه        این مهم نیازمند اصالح 

تولیهد و افهزایم املکهرد در     یهها  نهه یهزکهاهم   رباشدمدیریت مزراه و فناوری تولید می

معتدله و سردسهیری در بخهم فنهاوری و     یها وهیمواحد س،  از اهداف اصلی پژوهشکده 

های مناسهب   ف نیازمند اتخاذ استراتژیاستر دستیابی به این اهدا یفرنگ توتمدیریت تولید 

های نوین مرتبط با مدیریت تولید محصهول اسهتر در ایهن     در زمینه تحشیق و توسعه فناوری

بهه هفهت محهور اصهلی      یفرنگه  تهوت های تحشیشاتی فناوری و مدیریت تولید برنامه اولویت

محهور شهامر   و هر محور شامر سه زیر بخم اصلی مرتبط با آن استر این هفت  شده میتشس

 -4مههدیریت آبیههاری و تغ یههه  -9کشههت،  یههها سههتمیس -0تههأمین و تکثیههر ارقههام برتههر،  -7

همکههاری در  -1اقتصههادی اجتمههاای و  -1، ههها یمههاریبآفههات و  -0محی،ههی،  یههها تههنم

ها ابتدا به بیان مسئله آن بخهم   از بخم هرکدامالمللی استر برای  های مشترک بین پژوهم

ههای پژوهشهی و    حاصر از اجهرای اولویهت   دسترس قابرتاوردهای و سپس دس شده پرداوته

 استر شده مشخ 7424های نوین طی دو دوره زمانی تا افق  توسعه فناوری
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 :بیان مسئله

  ترین معضر اصلی انوان به یفرنگ توتکشت مکانیزه  یها ستمیسادم وجود و توسعه

 ر فضای بازرد یفرنگ توتتولید 

  و کیفیهت   تولیهد  یور بههره  ضهریب پهایین مکانیزاسهیون، هزینهه تولیهد بهاال و      به دلیر

 پایین استر یفرنگ توتمحصول در مزار  

  میهزان مصهرف   یفرنگه  توتکشت مکانیزه در مزار   یها ستمیسبه دلیر ادم وجود ،

حصهولی  هرز بسیار زیهاد بهوده و م   یها الفکارگری کنترل  یها نهیهزآب باال و 

 رگردد یمتولید  رقابت رقابرییو  تیفیک یب

  در مراحر مختلف  یفرنگ توتداری بر کیفیت میوه معنی ریتأثشرایط قبر از برداشت

 پس از برداشت وواهد داشتر  

 ها با واک در سیستم کشت سنتی مزار  فضای باز موجهب آلهوده   تماس مستشیم میوه

 گرددر دگاری پس از برداشت میکیفیت و مان توجه قابرشدن محصول و کاهم 

  سیستم کشت سهنتی   به دلیر کیفیت پایین میوه ) یفرنگ توتامکان صادرات محصول

 تماس با واک مزراه( وجود نداردرو 

 میهوه موجهب توسهعه     زمان با رشد و رسهیدن های فراوان همها بارندگیدر بروی سال

در  یفرنگهه تههوت ضههایعات توجههه قابههرشههدید اوامههر پوسههیدگی میههوه و افههزایم 

 رشود یم یفرنگ توتنامناسب کشت  یها ستمیس

        طی سالیان اویر بیماری آنتراکنوز )اامهر پوسهیدگی طوقهه و میهوه( در مهزار  تهوت

 یفرنگه  تهوت فرنگی به شدت شیو  یافته است و در حال حاضر هیچکدام از ارقام 

ر سایه دروتان موجود در ایران به این بیماری مشاوم نیستندر کشت متراکم و در زی

 رکند یمهمراه با آبیاری بارانی این اارضه را تشدید 

 

 های کشت توت فرنگی در زمینه سیستمپژوهش 
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 :انتظار قابلدستاوردهای 

 کشهت مکهانیزه   توسهعه  مهال  و   انوان بهپالستیکی  یها پوشم کارآیی انوا  تعیین

در مهزار    تیه فیباکو افهزایم تولیهد محصهول     هها  نهیهزموجب کاهم  یفرنگ توت

 وواهد شدر یفرنگ توت

 نشاکاراده از ادوات پشته ساز، مال  کم و توسعه استف  

  افهزایم کهارآ ی    جهه یدرنتهرز و افزایم راندمان مصهرف آب و   یها الفکنترل

 کشت روی مال  پالستیکی یها ستمیسدر تولید 

  یا پشهته در سیستم کشهت  مشاوم به اوامر پوسیدگی میوه  یفرنگ توتارقام معرفی 

 دارای مال  پالستیکی

 یفرنگ توتشت، داشت و برداشت محصول های کابهبود روذ   

     ههای قهارچی   تعیین ارا ه راهکارهای مناسب حفاظهت محصهول در برابهر آلهودگی

 ناشی از بارندگی

 ههای  سازی ادوات و تجهیزات کشاورزی مناسب کشهت  های بهینهدستیابی به روذ

 مکانیزه 

 ای و هیدروپونیکهای گلخانهتوسعه کشت 

 

 :شده انجامهای  پروژه

 یفرنگه  تهوت  ارقام کاشت سیستم ترینمناسب تعیین و بررسیر 7900ر م فی،سرسی 

 ،ر114/00 مصههوب شهماره  بهه  تحشیشهاتی  پهروژه  نههایی  گهزارذ ر کردسهتان  اسهتان  در

 رکردستان طبیعی منابع و کشاورزی آموزذ و تحشیشات مرکز انتشارات

 قهم ر 1 بها  یفرنگه  تهوت  سهاله  کیه  مهال   واجد کاشت یبررسر 7931ر م ،یفیسرس 

 ر واص پروژه یینها گزارذر یفرنگ توت

 درکشهت  یفرنگه  تهوت  رقهم  0 کیفی و کمی مشایسه و بررسیر 7900ر م ،یفیسرس 

 مرکهز  انتشهارات  ،430/00 ثبهت  شهماره  بهه  یشهات یتحش پروژه یینها گزارذر ساله کی

 رکردستان یعیطب منابع و یکشاورز آموزذ و شاتیتحش
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 بهر  تهازه  یهها اسهتولون  و سهرد  انبهار  یهها اسهتولون  اثر بررسیر 7932ر م ،یفیسرس 

 بهه  یشهات یتحش پهروژه  یینهها  گهزارذ ر یفرنگه  تهوت  رقم هفت یفیو ک کمی املکرد

 یعه یطب منهابع  و یکشهاورز  آموزذ و شاتیتحش مرکز انتشارات ،991/32 ثبت شماره

   رکردستان

  بررسی اثر نو  پوشم روی ردیهف و تهاریب برداشهتن آن بهر     7900کرمی، فر ،

 مرکهز  انتشهارات ر 93/00ر گهزارذ نههایی بهه شهماره     یفرنگ توتزودرسی  املکرد و

 رکردستان یعیطب منابع و یکشاورز آموزذ و شاتیتحش
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 :بیان مسئله

  تعیهین   ژهیه و بهه در شهرایط اقلیمهی مختلهف کشهور و      یفرنگه  تهوت تعیین نیاز آبی

در زمینهه   یفرنگ توتحشیشات مهم ت یها چالم(، از  Kc) یفرنگ توتضریب گیاهی 

 استر یاریآبمدیریت 

   و میکهرو بسهیار    یا ق،هره آبیهاری   ییهها  سهتم یسبدون شک میزان آب مصهرفی در

 یهها  سهتم یسدر  ییجو صرفهنشتی است اما الزم است میزان  صورت بهکمتر از آبیاری 

 آب برای هر سیستم مشخ  شودر یور بهرهمختلف آبیاری و کارآیی 

  یها   یآبه  کهم رطهوبتی )  یهها  تهنم متفاوتی بهه   یها پاسب یفرنگ وتتارقام مختلف

و الزم است ارقام حساس و متحمر شناسایی و معرفی شوند تها   دهند یمیرقابی( نشان 

 در برنامه مدیریت آبیاری برای هر رقم این موارد لحاظ گرددر

 

 :دستاوردهای مورد انتظار 

  آن  تبهع  بهه  و شهود  یمه  ینگه فر تهوت مهزار   منجر به کارایی بیشتر مصرف آب در

  رابدی یماملکرد در واحد س،  افزایم 

  مختلف کشت و مراحهر مختلهف    یها ستمیسامکان محاسبه دقیق آب مصرفی در

 رشود یمفراهم  یفرنگ توترشد بوته بر اساس شاو  ضریب گیاهی در 

  رطوبتی   یها تنمتوصیه ارقام متحمر به 

 

 :و در دست اجرا شده انجامهای  پروژه

                                                                                                                         یفرنگه  تهوت و سه،حی بهرای    یا ق،رهآب و کود در سیستم آبیاری  ریتأثبررسی 

(7904-7902) 

  یفرنگ توترقم  0بررسی اثر تنم وشکی بر بروی وصوصیات فیزیولوژیکی در 

(7901-7900) 

 مدیریت بهره وری آب در توت فرنگی
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  تحت آبیاری با سهامانه وهرد    یفرنگ توتتعیین کارآیی مصرف آب در بروی ارقام

 (7930-7931نواری س،حی )

  ( 7931-7933با استفاده از الیسیمتر ) یفرنگ توتتعیین میزان آب مصرفی محصول 
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 :بیان مسئله

 به  یفرنگ توتمتفاوت است و بسیاری از ارقام  یفرنگ توتم مختلف نیاز ی ایی ارقا

 یهها  پهروژه تهاکنون   متأسهفانه امها   دهنهد  یمه نشان  یتوجه قابرمدیریت تغ یه واکنم 
 استر   شده انجامتحشیشاتی بسیار کمی در این زمینه 

  و  باشد ینم یفرنگ توتایران مناسب رشد بسیاری از ارقام  یها واکشرایط آهکی
باالی واک شناسایی شهوندر همچنهین    pHم است ارقام متحمر به آهک واک و الز

 قرار گیردر یموردبررسقلیایی  یها واکدر شرایط  یفرنگ توتنیازهای ی ایی 

  در فازهای رشد رویشی و زایشی متفاوت از یکدیگر بوده و  یفرنگ توتنیاز ی ایی
 یفرنگه  توتاملکرد و کیفیت میوه دستیابی به پتانسیر واقعی تولید و افزایم  منظور به

 یموردبهازنگر  یفرنگه  تهوت الزم است مدیریت تغ یه بر اساس مراحر مختلف رشهد  
 قرار گیردر

    طی سالیان اویر تغ یه نامتعادل در بروی مزار  منجر به ناهنجاری در رشهد رویشهی
 شده استر یفرنگ توتو زایشی 

 

 :دستاوردهای مورد انتظار 
 تعیین اثرات اناصر ی ایی و افزایم کیفیت محصول از طریق تغ یه متعادل 

 تعیین اثر مدیریت تغ یه بر کیفیت نشای تولیدی 

  شناسایی ارقام متحمر به آهک وpH  باالی واک 

  یفرنگ توتتهیه فرمول ی ایی متناسب با مراحر مختلف رشد رویشی و زایشی در 

  تولیهد و افهزایم کیفیهت     یهها  نهه یهزکهاهم  ، سم( ) کود و ها نهادهاستفاده بهینه از
 محصول

 :شده انجامهای  پروژه
                                                                                                                         یفرنگه  تهوت و سه،حی بهرای    یا ق،رهآب و کود در سیستم آبیاری  ریتأثبررسی 

(7904-7902) 

 

 مدیریت بهره وری خاک و تغذیه توت فرنگی
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 :بیان مسئله

  از مشهکالت اصهلی تولیهد     یفرنگه  تهوت ههرز در مهزار     یهها  الهف  هیه رو یبه رشد

 است که مستلزم هزینه فراوان نیروی کارگری استر یفرنگ توت

 اامهر پوسهیدگی ریشهه و میهوه      یهها  یماریبمحصولی حساس در برابر  یفرنگ توت

وارد  یفرنگه  تهوت آنتراکنوز وسارات فراوانی به مزار  استر طی سالیان اویر بیماری 

 نموده استر

  نیتهر  مههم در حال حاضر آفاتی مانند کنه سیکالمن، کرم طوقه، تریپس و آبدزدک 

هسهتند و موجهب زوال بوتهه و کهاهم املکهرد و کیفیهت        یفرنگه  تهوت مزار   آفات

 رشوند یممحصول 

  من،شهه از طریهق برنامهه بهه نهژادی      مههم   یهها  یماریبانتشال اامر ژنتیکی مشاومت به

 استر ریپ  امکان یفرنگ توت

         کاهم مصرف سموم و تولیهد محصهول سهالم از طریهق مهدیریت تلفیشهی آفهات و

 مهم من،شه اماکن پ یر است یها یماریب

 ههای اویهر بها گسهترذ تکنولهوژی و       دههد کهه در دههه    نشان مهی می های ال بررسی

و مهواد   هها  هورمهون و  هها  کیه وتیب یآنته ، هها  کهم  آفهت هها،   افزایم مصهرف افزودنهی  

در تولیههد مههواد یهه ایی درکشههورهای در حههال پیشههرفت، اثههرات سههو  و   ویههواکتیراد

 رآمده است به وجودها  انکارناپ یری بر سالمت انسان

  و اههدم راایههت  ههها یمههاریببههه آفههات و  یفرنگهه تههوتبهها توجههه بههه حساسههیت ارقههام

موم  و کودها، و،ر تولید محصول ناسهالم  استانداردهای الزم جهت تعیین باقیمانده س

 وجود داردر

  منظهور  بهه کودهای شیمیایی و یا مصرف ناآگاهانه سهموم شهیمیایی    هیرو یبمصرف 

 اندازدررا به و،ر می کننده مصرف, سالمت یفرنگ توتهای کنترل بیماری

 مدیریت آفات، بیماری ها وعلف های هرز
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  سالم و ارگانیک یفرنگ توتلزوم بازنگری در استانداردهای ملی تولید 

 

 :دهای مورد انتظاردستاور

  یفرنگ توتهرز در مزار   یها الفمناسب کنترل  یها روذتعیین 

  شایع در من،شه یها یماریبدستیابی به ارقام مشاوم به 

  در مهزار    هها  یمهار یبمناسب در زمینه مدیریت تلفیشهی  آفهات و    یها روذتعیین

 یفرنگ توت

  و تولید محصول سالم ها ندهیآالکاهم مصرف سموم و 

 دو ی شهایع در من،شهه از طریهق    هها ارقام جدید مشهاوم بهه بیمهاری    و معرفی حاصال

 گیریرگ

 ها قبر از برداشت محصولهای مدیریت صحی  آفات و بیماریدستیابی به روذ 

  سالم و یا ارگانیک یفرنگ توتتوسعه تولید محصول 

  یفرنگ توتتعیین حد مجاز اناصر سنگین و بشایای سموم و اناصر ی ایی در 

 یفرنگ توتعیین راهکارهای کاربردی در تولید محصول سالم ت 

  از طریق تولید محصول سالم   کننده مصرفافزایم امنیت ی ایی برای 

   از طریهق تولیهد پایهدار محصهول مبتنهی بهر حفه          ی،ه یمح سهت یزافزایم امنیهت

 ستیز طیمح

 :شده انجامهای  پروژه
 

  کمیهت و کیفیهت محصهول    و سایر حشرات بهر   زنبوراسر یافشان گردهبررسی اثر

 (7900-7901) یفرنگ توت

  (7913-7907) یفرنگ توتهرز مزار   یها الفمبارزه با  یها روذبررسی 

    یفرنگهه تههوترقههم  1بهها  یفرنگهه تههوت سههاله کیههبررسههی کاشههت واجههد مههال 

 (7934-7930) 

      بهه کنهه    یفرنگه  تهوت پراکنم، دامنه میزبانی و ارزیهابی حساسهیت ارقهام مختلهف

 سیکالمن
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 با اامر  یفرنگ توتنسبت به آنتراکنوز  یفرنگ توتابی مشاومت ارقام مختلف ارزی
Colletotrichum nymphaeae 

         یفرنگه  تهوت پروژه محهوری الهم و فنهاوری امنیهت یه ایی  در حهوزه محصهول 

 (ر7931-7930)

  از اشهههعهبههها اسهههتفاده  یفرنگههه تهههوتبررسهههی افهههزایم امهههر مانهههدگاری میهههوه 

 (7901-7900) (UV-C)ماورا بنفم
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 :بیان مسئله

 المهی   صهورت  بهه  تهاکنون  یفرنگه  تهوت در زمینهه   گرفته انجامتحشیشات  یاثربخش

در افهزایم تولیهد و ضهریب     گرفتهه  انجهام تحشیشات  ریتأثبررسی نشده است و میزان 
 استر نامشخ  یفرنگ توتتولید  یها ارصهنفوذ دانم در 

 یفرنگ توتتولید  یها نهیهزیین بودن دانم فنی بایداران در زمینه کاهم پا 

  رقابهت  قابرپایین بودن کارآیی تولیدکنندگان در زمینه تولید محصول استاندارد و 
 در بازارهای جهانی

  تولید یها یتعاونضعف در کارهای تیمی و کارآیی پایین 

  نسهبی فهرآوری و صهادرات     یها تیمزاز  دکنندگانیتولپایین بودن س،  آگاهی

 محصول

 :دستاوردها
  تحشیشهات در افهزایم    ریتهأث اقتصهادی   ریوتحل هیتجز صحی   یها روذ بهدستیابی

 یفرنگ توتاملکرد و توان اقتصادی تولیدکنندگان 

  یهها  ارصهتحشیشاتی در  یها افتهی یریکارگ بهارزیابی ضریب نفوذ دانم و میزان 
 تولید

  یهها  یتعهاون لید و ارایه راهکهار بهرای فعالیهت بهتهر     زنجیره تو یها چالمشناوت 

 تولید

  نسبی فرآوری و صادرات محصول و نشم آن در افزایم   یها تیمزآشنایی با 

 

:اجراشده یها پروژه  

 در استان کردستان یفرنگ توتبررسی اقتصادی تولید و بازاریابی 
 

 در دست اجرا: یها پروژه

 منهابع  و کشهاورزی  آمهوزذ  و تحشیشهات  مراکهز  پژوهشی یها تیفعال اقتصادی ارزیابی

 طبیعی

 ریت اقتصادی، اجتماعیمدی
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 :بیان مسئله

 های اویر، به ویژه در شرایط متغیر سالفرنگی به دلیر ناپایداری پوشم برف بهتوت

 پ یر شده استر سرمای زمستان آسیب

  توجهه  قابرو کاهم  یفرنگ توتطوقه سرمای شدید زمستان موجب سیاه شدن بافت 

 ر گردد یماملکرد در بهار سال بعد 

         االوه بر سرمای زمستان، سهرمازدگی بههاره از دیگهر اوامهر اصهلی کهاهم تولیهد

و کهاهم املکهرد    هها  گهر استر سرمازدگی بهاره موجب سیاه شدن بافت مهادگی  

 رگردد یم یفرنگ توتمزار  

  باال بودنEC تولید  محدودکنندهی مناطق کشور اامر آب و شوری واک در برو

 استر یفرنگ توت

 :دستاوردهای مورد انتظار

  یفرنگ توتمتحمر به سرما موجب بشای مزار   یفرنگ توتشناسایی و اصالح ارقام 

 رگردد یمدر مناطق سردسیر و تولید پایدار محصول 

  یگه فرن تهوت در بروهی منهاطق کشهور، شناسهایی ارقهام       یآبه  کهم با توجه به شرایط 

 ر گردد یم وشک مهینموجب توسعه تولید در مناطق  یآب کممتحمر به 

  محی،ی، نشم مهمی در حفه    یها تنمفنی مؤثر در کاهم اثرات  یها روذتعیین

 وواهد داشتر یفرنگ توتو پایداری تولید مزار  

 :شده انجامهای  پروژه

                                                                                                                            (7930-7934) یفرنگ توتارزیابی سازگاری و مشاومت به سرمای ارقام مختلف 

  یفرنگ توترقم  0بررسی اثر تنم وشکی  بر بروی وصوصیات فیزیولوژیکی در 

(7901-7900) 

 

     های محیطی مدیریت تنش
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  :منابع 
ر قلهی زاده؛ حر ابهادزاده؛ فر حهاتمی؛ رر حسهین پهور؛ رر کهاظمی فهرد و هر        احمدی، کر؛ ح ر7

، جلد سوم: محصوالت بایبانیر انتشارات مرکز 7931ر آمارنامه کشاورزی سال 7931ابدشاهر 

 فناوری اطالاات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزیر 

کانون هماهنگی دانم  ر نششه راه7937پورحبیبی، ار؛ فر کرمی؛ مر سرسیفی و رر حسین پورر  ر0

 و صنعت توت فرنگیر قابر دسترسی در 

 :http://sicc-kurdistan.blogfa.com/post-2.aspx 

 میبر افزا میکلس دیکلر یبرگ یمحلول پاش ریتأث یر بررس7909مر جر  ،یحر و کرمر م ،یسدر ر9

، انتشهارات  ر330/09به شماره ثبهت   ییر گزارذ نهایتوت فرنگ وهیم تیفیو ک یزمان نگهدار

 .کردستان یعیو منابع طب یو آموزذ کشاورز شاتیمرکز تحش

رقهم تهوت فرنگههیر   71ر بررسهی و مشایسهه املکهرد و وصوصهیات کیفهی      7910سرسهیفی، مر   ر4

شهات و آمهوزذ   ، انتشهارات مرکهز تحشی  919/10گزارذ نهایی پروژه تحشیشاتی به شماره ثبت 

 کشاورزی و منابع طبیعی کردستانر

ر بررسی و تعیین مناسهبترین سیسهتم کاشهت ارقهام تهوت فرنگهی در اسهتان        7900مر  ،یفیسرس ر0

مرکههز انتشههارات  ،ر114/00بههه شههماره مصههوب  یشههاتیپههروژه تحش ییکردسههتانر گههزارذ نههها

 .کردستان یعیو منابع طب یو آموزذ کشاورز شاتیتحش

بررسی سازگاری ارقام ونثی روز توت فرنگهی در شهرایط اقلیمهی اسهتان      ر7904مر  ،یفیسرس ر1

و  شهات یمرکهز تحش انتشهارات   ،/977به شهماره ثبهت    یشاتیپروژه تحش ییکردستانر گزارذ نها

 .کردستان یعیو منابع طب یآموزذ کشاورز

رقهم تهوت فرنگهی درکشهت یکسهالهر       0ر بررسی و مشایسهه کمهی و کیفهی    7900مر  ،یفیسرس ر1

و آمهوزذ   شهات یمرکهز تحش انتشهارات   ،/430بهه شهماره ثبهت     یشاتیپروژه تحش یینها گزارذ

 .کردستان یعیو منابع طب یکشاورز

ی تهازه بهر املکهرد کمهی     هها ی انبار سرد و استولونهار بررسی اثر استولون7932مر  ،یفیسرس ر0

نتشهارات  ا ،/991به شماره ثبت  یشاتیپروژه تحش ییوکیفی هفت رقم توت فرنگیر گزارذ نها

  رکردستان یعیو منابع طب یو آموزذ کشاورز شاتیمرکز تحش

http://sicc-kurdistan.blogfa.com/post-2.aspx
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رقهم تهوت   هفهت   کاشت واجد مهال  یهک سهاله تهوت فرنگهی بها       یر بررس7931مر  ،یفیسرس ر3

 یعه یو منهابع طب  یو آمهوزذ کشهاورز   شهات یپروژه وهاصر مرکهز تحش   ییفرنگیر گزارذ نها

 .کردستان

 70برنامهه راهبهردی محصهول تهوت فرنگهیر       ر7901سرسیفی، مر؛ فر کرمی و مر  ر نجاتیانر  ر72

 صفحهر

، بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی توت فرنگی در استان کردستانر پایهان  7910قادرزاده، حر  ر77

 صفحهر 791نامه کارشناسی ارشدر دانشگاه شیرازر 

ر امکان سهنجی و مکهان یهابی پایانهه صهادراتی اسهتان کردسهتانر انتشهارات         7900قنبری، مر رر  ر70

 صفحهر710مان صنعت، معدن و تجارت استان کردستانر ساز

ر بررسی سازگاری و ارزیابی ارقام جدید توت فرنگیر گهزارذ  7932کرمی، فر و نانکلی، ار  ر79

، مرکز تحشیشات و آمهوزذ کشهاورزی و منهابع    704/32نهایی پروژه تحشیشاتی به شماره ثبت 

 طبیعی کردستانر

توت فرنگی در پاسب به درجه حرارتهای پهایین بهر    گری بروی ارقامر یربال7930کرمی، فر  ر74

اساس بروی ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولهوژیکیر رسهاله دکتهریر گهروه الهوم بایبهانی       

 صفحهر 003دانشکده کشاورزی دانشگاه بوالی سینا، همدانر 

ر پههروژه محههوری الههم و فنههاوری امنیههت یهه ایی  در حههوزه  7931نجاتیههان، مر  و همکههارانر  ر70

ر انتشهارات مؤسسهه تحشیشهات الهوم     04010ت بایبانیر گزارذ نهایی به شماره ثبهت  محصوال

 صفحه  970بایبانیر

16. FAO. 2016. Statistical Yearbook 2016: World Food and Agriculture. 

FAO Food Agric. Organziation UN Rome Italyر 
17. Karami, F. & Gholami, M. 2014. Interrelationships of traits and path 

analysis of yield in strawberry. Acta Horticulturae. 1049:415-421 
18. Karami, F., Nankali, A., Shams, G., Hosseini, M. A., Behzadi, A., Nemat 

Zadeh, F., & Yusefi, B. 2011. Study of Compatibility and Evaluation of 
New Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) Cultivars. Seed and Plant 
Improvement Institute pub. No.90.154, 99p. available at: 
http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID= IR2012000082 

19. Mezzetti, B. 2014. The sustainable improvement of European berry 
production, quality and nutritional value in a changing environment: 
strawberries, currants, blackberries, blueberries and raspberries–the 
EUBerry project. In XXIX International Horticultural Congress on 
Horticulture: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC2014): 
II 1117 (pp. 309-314). 

https://www.researchgate.net/researcher/2060200737_Mansour_Gholami
http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=%20IR2012000082
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 آرایش کاشت تراکم و

 :بیان مسئله

 .تراکم استاندارد برای ارقام مختلف تعیین نشده است 

    رویشای بررسای نشاده     یهاا  هیا پااثرت متقابل رشد و باردهی ارقاام مختلاف روی

 است.  

  یبررسا  ماورد آن بر باردهی و عملکرد  ریتأثایجاد باغات متراکم و فوق متراکم و 

 قرار نگرفته است.   

  قرار نگرفته است.  یموردبررسها  و آرایش کشت آن افشان گردهتراکم ارقام 

 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

 .تعیین تراکم کاشت  مناسب ارقام گردو 

  سااارمایه در باغاااات گاااردوی  تااار عیسااارافاااشایش رانااادمان توبیاااد و با گشااات

 جدیداالحداث.

  و پیوندک در ترکیبات مختلف  تعیین اثرات متقابل پایه 

 رویشی گردو یها هیپاوسعه استفاده ا  ت 

  سطحافشایش عملکرد در واحد 

 احداث و مدیریت باغات متراکم و فوق متراکم 

 

 :اجراشده یها پروژه

 (1831-1831پایه برای گردو) عنوان بههای مختلف  ار یابی گونه-1

بررسی اثرات منابع مختلف پایه بارری بار وصواایات رویشای و  ایشای قناد رقام        -2

 (1811-1811یپ گردو)ژنوت

 مناسب و پایدار در گردو الگو، تراکم و نظام کاشت
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 پایااه باارای گااردو )فااا  دوم( عنااوان بااهگااردوی ایراناای و ساایاه  یهااا گونااه یابیااار -8

(1811-1811) 

 در وشاناه سلکسایون   گاردو باا   پربار های پاکوتاه و بررسی امکان دستیابی به ژنوتیپ -4

(1831-1831) 
 

 در دست اجرا: یها پروژه

 وجود ندارد. یا پروژه
 

 :  شده ینیب شیپ یها پروژه

 (1811) گردو ارقام با جدید رویشی یها هیپا سا گاری بررسی .1

 عناوان  باه هاای امیادبخش    ( تعدادی ا  ژنوتیاپ یادیا د شیرهای تکثیر) بررسی روش .2

 (1411پایه گردو )

مختلف کاشت در باغات متراکم و نیمه متاراکم گاردو    یها شیآرابررسی تراکم و  .3

(1411) 

 (1418تخابی با ارقام گردو)بررسی سا گاری ژنوتیپ های ان .4
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 و هرستربیت 

 :بیان مسئله
 مناسب تربیت و هرس برای ارقام جدید گردو بررسی نشده است.  یها فرم 

    با توجه به هرس و تربیت نامناسب دروتان گردو با توجه به عادت باردهی و شارای

 .ابدی یماقلیمی، کمیت و کیفیت محصول توبیدی کاهش 

  ت و هرس در باردهی، عملکرد و کیفیت محصوالت گردو بررسی نشده اثرات تربی

 است.  

  اول پس ا  کاشت، دروتاان دیرتار باه     یها سالدروتان در بهینه به دبیل عدم تربیت

 .ابدی یمنگهداری باغ افشایش  یها نهیهشمرحله باردهی رسیده و 
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

 شود یمیین فرم تربیت مناسب برای ارقام مختلف تع  . 

        حجم هرس مناسب سابیانه برای ارقام مختلاف تعیاین و تعاادل باین رشاد رویشای و

 . گردد یم ایشی برقرار 
 

 اجرا شده: یها پروژه

 است. نشده انجامای  پروژه
 

 در دست اجرا: یها پروژه
 است. نشده انجامای  پروژه

 

 :شده ینیب شیپ یها پروژه
 (1411در دروتان گردو )  مختلف تربیت فرم یها روشبررسی   -1

های مختلف هرس بااردهی در عملکارد و وصواایات میاوه ارقاام       بررسی اثر روش -2

 (1418مختلف گردو )

 (1412جدید ) یها هیپانوین تربیت در ترکیب ارقام و  یها وهیشبررسی  -8

 الگو، تراکم و نظام کاشت مناسب و پایدار در گردو
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 :بیان مسئله

   دارند. افشان گردهاغلب ارقام گردو نیا  به 

  یا جاگاراری   مناسب وناای ه گرده دهنده،استفاده ا  فشانا گردهاستفاده ا  ارقام عدم

 گردو منجار در باغات  عملکردبه کاهش محصول و کاهش  ها دهندهنادرست گرده 

 .شود یم

  با توجه به شارای  منطقاه در بروای ماوارد      افشان گردهتراکم نامناسب تعداد دروتان

ش تشاکیل میاوه و   کااه  جاه یدرنتو  یافشان گردهمنجر به کاهش حجم گرده، کاهش 

در بروی موارد دیگر  یاادی داناه گارده در محای  باعاا افاشایش عارشاه ریاشش         

 گردد.  (  میPFAماده ) یها گل
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  گاردو و فرمول جای گراری آنهاا در باغاات    ، تراکم مناسبها دهندهتعیین گرده 

 وواهد شد. باغاتمنجر به افشایش باردهی 

 منجار باه ارا اه نساخه      گاردو در باغاات   ها افشان و گرده ها دهنده بررسی نقش گرده

 وواهد شد. باغاتمطمئن 
 

 :اجراشده یها پروژه

 (1833-1831های گردو ) های ماده ژنوتیپ بررسی و تعیین میشان عارشه ریشش گل -1

 (1831-1831های گردو ) مطابعه آپومیکسی در تعدادی ا  ژنوتیپ -2

هاای مااده    ه مناسب و بررسی میشان عارشه ریشش گال تعیین رقم )ارقام( گرده دهند -8

 (1834-1833های انتخابی گردو ) ژنوتیپ

 ا  عاادادیت مناساابدهنااده  گاارده(ارقااام) رقاام تعیااین و یهگلااد  مااان بررساای -4

 (1811-1813) گردو امیدبخش یها ژنوتیپ 

 

 و باردهی یافشان گردهمدیریت 
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 در دست اجرا: یها پروژه

وجود ندارد یا پروژهدر حال حاشر   
 

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

 (1411های جدید گردو ) ژنوتیپ ماده در ارقام و یها گلبررسی عارشه ریشش  -1

دهی و تعیین ارقام گرده دهناده مناساب بارای ارقاام جدیاد گاردو        بررسی  مان گل -2

(1412) 

و اثارات متقابال آن باا ارقاام ااالی       افشاان  گردهدروتان  های مختلف ار یابی تراکم -3

(1412) 
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 :مسئلهبیان 

  احیح جهت احداث باغات گردو منجر به مشکالت بعدی در توبیاد   یابی مکانعدم

 و عرشه محصول وواهد شد.

  و وصوایات ارقاام مختلاف گاردو     ها یژگیو بر اساسباغات گردو  یابی مکانعدم

 باعا ایجاد مشکالتی مدیریت توبید وواهد شد. 
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

   جهت احداث باغ گردومناسب  یها مکانتعیین 

 مناطق مختلف کشت و کار گردو  یبند پهنه 
 

 :اجراشده یها پروژه
 

 در دست اجرا: یها پروژه

است. نشده انجام یا پروژه  
 

 :پیشنهادی یها پروژه

 (1411شرای  بهینه محیطی برای پرورش دروتان گردو ) ا نظرمناطق  یبند پهنه -1

فنوباوژیکی و ساا گاری ارقاام    منااطق مختلاف کشاور بار اسااس شارای         یبند پهنه -2

 (1418مختلف گردو )

 

 

 

 

 

 

 مناطق مناسب کشت گردو یبند پهنه
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 :بیان مسئله

 یور بهاره کاه   باشاد  یمسنتی  اورت بهاغلب آبیاری  کشور گردوی در باغات سنتی 

 آب کمی دارند.

  مواجه هستند.   یآب کمبسیاری ا  باغات گردو با تنش 

  پاایین  یور بهاره و عالوه بر مصرف  یاد آب با گردعدم استفاده بهینه آب در باغات 

توبیاد را افاشایش    یها نهیهشمبار ه با آن که شود  هر  می یها علفمنجر به گسترش 

 داده است.
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  منجار باه کااهش مصارف آب و      گاردو آبیاری احیح در باغاات   یها ستمیستعیین

 افشایش عملکرد وواهد شد.

  جانبی نگهداری  یها نهیهش گردوو مصرف درست آب در باغ روش احیح آبیاری

 .کند یمکمک  باغاقتصادی  راندمان شیافشا باغ را کاهش داده و به
 

 :اجراشده یها پروژه

 (1831-1838های گردو ) مراحل فنوبوژیکی ژنوتیپ تنش وشکی بر تاثیر -1
 

 در دست اجرا: یها پروژه

ای وجود ندارد.  پروژه  
 

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

 (1412آب ) یور بهرهمختلف آبیاری جهت افشایش  یها روشبررسی -1

در مصرف آب  ییجو ارفهمختلف مدیریت تاج دروت در میشان  یها روشبررسی -2

(1411) 

 آب در باغات گردو یور بهرهمدیریت 
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رویشای و باررهای حااال نتااج      یهاا  هیدر پابررسی میشان مقاومت به تنش وشکی  -8

 (1414( و فا  دوم )1411وواهری گردو فا  اول )

ررسی اثر روش های مختلف کم آبیاری در عملکرد و کیفیت میاوه ارقاام مختلاف    ب -4

 (1412گردو )

 (1411های مختلف آبیاری تحت فشار در باغات گردو ) تعیین  کارایی روش -1
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 :بیان مسئله

 گردوباغات برنامه تغریه در  عدم استفاده ا 

  گردیاده   گاردو محصاول  مغاش  کیفیات  و   عملکارد  کااهش پاوکی،  منجر به افشایش

 .است

        کاهش عملکرد و کیفت محصول منجر باه کااهش درآماد اقتصاادی باغاات گاردو

 .  شود یم

       ا  قبیاال  ییهااا عارشااهکمبااود عناااار تغریااه در گااردو باعااا افااشایش شاادت

 . گردد یممغش و ...  طرف کی، تیره شدن یسووتگ آفتاب
 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  مراحل مختلف رشادی میاوه    نیا  واقعی عناار غرایی و نحوه مصرف آنها درتعیین

 .وواهد شد گردومنجر به افشایش کارایی و بهبود عملکرد در باغات که 

  در  ییجاو  ارفهدروتان با استفاده ا  تجشیه واکی و برگی باعا  یا هیتغر ا ینتعیین

 شود. می گردومصرف کود و بهبود سیستم کود دهی دروتان 
 

 :اجراشده یها پروژه

 است. نشده انجام یا پروژه
 

 در دست اجرا: یها پروژه

 وجود ندارد. یا پروژه 
 

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

 (1411تعیین نیا  کودی ارقام مختلف گردو در مناطق عمده پرورش گردو )-1

 (1411در محصول گردو ) یا هیتغرهای  بررسی ناهنجاری-2

 هیو تغذخاک  یور بهرهمدیریت 
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تغریااه در باغاات گااردو   یور بهاره تلاف تغریااه در افاشایش   مخ یهااا ساتم یسبررسای   -8

(1411) 

بهبود عملکرد و کیفیت  باهدفمحرک رشد  یها یو باکترار یابی کودهای  یستی  -4

 (1411محصول گردو )

عناار غرایی در تشاکیل میاوه و کیفیات مغاش      یپاش محلولهای مختلف  بررسی  مان-1

 (1418ارقام مختلف گردو )

 (1414تغریه گیاهی در توبید محصول ارگانیک گردو ) یها یفناورتوسعه  -1

 (1414ار یابی میشان جرب عناار غرایی در شرای  تنش وشکی) - -3
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 :بیان مسئله

     ا  طریاق انجاام    هاا  یماار یببا توجه به تاج بشرگتر دروتان گاردو  مادیریت آفاات و

 یشتری است. سمپاشی دارای مشکالت ب

  مهم در تمامی مناطق کشور وجود ندارد.  یها یماریبمبار ه با   یها دستورابعمل 
 

 :دستاوردها

 باا اساتفاده ا  روش    گردو یها یماریبهای احیح مبار ه با آفات و  دستیابی به روش

 .ستی   یمحمبار ه تلفیقی جهت جلوگیری ا  ادمه به محصول و پایداری 
 

 :اجراشده یها پروژه

  1833گردو به بیماری آنتراکنو  ) یها پیت ژنوار یابی میشان مقاومت نسبی ارقام و-

1834) 

 (1831-1831های برتر گردو به بیماری بالیت ) ار یابی مقاومت ژنوتیپ 

  (1811-1811برتر گردو به بیماری بکه برگی ) یها پیت ژنوواکنش 

 ری بالیات باکتریاایی   هاای امیادبخش گاردو باه بیماا      بررسی مقاومت بروی ژنوتیپ

(1811-1812) 

 هاای باومی امیادبخش گاردو باه بیمااری شاانکر         بررسی مقاومت شماری ا  ژنوتیپ

 (1811-1812)( Brennerianigrifluens)پوستی سطحی 
 

 در دست اجرا: یها پروژه

      تکمیل شناسنامه پنج ژنوتیپ امیدبخش گردو برای مقاومت به بیمااری بکاه سایاه باا

 (1811-1813) جدید هدف معرفی ارقام
 

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

 (1412گردو )های مبار ه تلفیقی در کنترل آفات مهم  بررسی روش-1

های هرز در باغات  علف و ها یماریبمدیریت آفات، 

 گردو
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 مختلف یها روشمدیریت بهینه کف باغ با استفاده ا  -2

 (1411هر  ) یها علف)مابچ( بر کنترل ها پوش واکبررسی  اثرات استفاده ا  -8

 (1411هر  ) یها علففیشیکی در دفع  و کنترل ها کش علفبررسی کاربرد -4

 (1414هیبرید گردو ) یها هیپابررسی مقاومت به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در -1

 (1418گردو )مهم  یها یماریبمبار ه تلفیقی در کنترل  یها روشررسی ب -1

 (1411وسارت کرم وراط گردو)م م مبار ه تلفیقی  یها روشبررسی  -3
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:بیان مسئله  

 تاااکنوندر محصااول گااردو  وصااو  بااهتحقیقااات در علااوم باغبااانی و  یاثربخشاا 

تحقیقات در افشایش توبید و شریب نفاو    ریتأثعلمی بررسی نشده است و  اورت به

 است. نامشخصباغات گردو  یور بهرهعلم در 
 

 :ادستاورده

  تحقیقاات در افاشایش    ریتاأث و تحلیال اقتصاادی    تجشیاه  احیح  یها روش بهدستیابی

 گردو دهندگان پرورشاقتصادی  عملکرد و توان

  توبید یها عراهار یابی شریب نفو  تحقیقات در 

  مناسب باغداری در اقتصادی نمودن باغات گردو یها روشارا ه 
 

:اجراشده یها پروژه  

 است. اجرانشده یا پروژه
 

:شده ینیب شیپ یها پروژه  

نااوین ماادیریت تاااج وکااف باااغ در بااین  یهااا یفناااورابی تعیااین شااریب نفااو  ار یاا-1

 (1411گردوکاران )

 (1412های ااالح باغات گردو ا  طریق سرشاوه کاری ) ار یابی اثربخشی پروژه -2

 (1411تحقیقات در توبید محصول گردو در کشور ) یاثربخشار یابی  -8

 

 

دیریت اقتصادی اجتماعیم  

 



    211/                         درختان ميوه مناطق معتدله و سردسيريتوليد  تيريو مد پژوهشي فناوري رنامهب

 

 



 گردوبرنامه فناوري و مديريت توليد                                                                               /  211
 

 

:بیان مسئله  

 محصاول  ساارت جباران ناپریروشاکی، سارما و شاوری باه       تغییرات اقلیمی باعا و

 شده است.  گردو

  عناار غارایی و   بود شیبدر بروی باغات گردو باعا کمبود و  یا هیتغرعدم تعادل

 ایجاد تنش کرده است. تاًینها

 دمایی، وشکی و آبی در آور فصال سابب افات شادید کیفیات محصاول        یها تنش

 .شود یمگردو 

  جاه یدرنتاطق و واک بروی من یباالآهک pH     یگاردو کاار  بااالی وااک منااطق 

 باعا افت شدید کمیت و کیفیت محصول گردو شده است. 

          اویار   یهاا  ساال با توجاه باه تغییارات اقلیمای، فروانای سارماهای دیاررس بهااره در

 شود.   و باعا ایجاد وسارات جدی به محصول می افتهی شیافشا
 

 :دستاوردها

  جهات جلاوگیری ا  اادمه     محیطای  یها تنشه با احیح مبار  یها روش بهدستیابی

  .ستی   یمحبه محصول و پایداری 

  محیطی یها تنشو ارقام مقاوم به  ها هیپادستیابی به 
 

:اجراشده یها پروژه  

در موفقیات سرشااوه    آن  ماان و  مان تهیاه پیونادک، محال پیوناد      ورقم  ریتأثبررسی 

  گردوکاری دروتان 
 

در دست اجرا: یها پروژه  

وجود ندارد یا پروژه        
 

 

 های محیطی مدیریت تنش
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:شده ینیب شیپ یها پروژه  

 (1411مقاومت به تنش وشکی در باغات گردو ) مؤثرهای  بررسی روش-1 

 (1412مقاومت به سرما در باغات گردو ) مؤثر یها روشبررسی -2

 (1418گردو ) یها هیپامقاومت به شوری در  مؤثر یها روشبررسی -8

 (1414مقاوم به آهک ) یها هیپاو ، ارقام مؤثرهای  بررسی روش -8
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 برنامه فناوری و 

 مدیریت تولید

 فندوق

 تهيه و تدوين:
حقجویاناهللروح
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بیانمسئله:

یهاستمیسفندقوعدمیهاباغسنتیبودن

 فندقیهاباغدروهرستربیت

  یک   ن   عن ون   ب ه فن د    تی  و تربکشت  مناسب  یها ستمیسعدم وجود و توسعه 

 .باشد  م تولید فند  در کشور تترین معضالنصل 

    یه ا  ب ا  در  تربی ت و ه رص ص  یر درنت ا      یه ا  روشبه دلیل عدم نس تااد  ن 

و درنتا  بیشتر به س تت   نورد  هم بهفند ، تعادل رشد رویش  و  نیش  درنتا  

 .تولید چوب گرنیش دنرند تا به ستت تولید میو 

   عتلک رد   ،وقت  یاد ب ود   سرمایه  و یهدرروبه دلیل عدم وجود با  مدر  فند

 .دینتا  م  یرنقتصادیغمدیریت با  رن نین موضوع و  پایین نست ها با در 

  فن د  ب ر نس اص غیررق ابت  ب ود  تولی د        یه ا  با نمکا  صادرنت م صوالت در

 .وجود ندنرد 
 

 :انتظارقابلدستاوردهای

  ب ا ده  و   ،موردنس تااد  مناسب با توجه به نوع رقم  تیو تربتعیین سیستم کاشت

 .دهد  مفند  رن نفزنیش  یها با عتلکرد در 

 نف زنیش ک ارآئ     ج ه یدرنتو  ه ا  نه اد     ن  رقم ونفزنیش کارآئ  و رنندما  نستااد

 .تولید در با 

  یه ا  ن ه یهزدرنت ا   ودت ر ب ه ب ارده  رس ید  و      ،با ننجام تربیت و هرص ص یر  

 .ابدی  ممربوط به عتلیات دنشت در با  کاهش 

  س حر  ه ای نس تاندنرد ،عتلک رد در ون  د      ف رم   با ننجام تربیت ص یر درنتا  ب ا

 ابدی  منفزنیش  (هکتار)

   تولید چوب ب ه س تت    یجا بهبا ننجام روش تربیت و هرص مناسب ننرژی درنتا

 .ابدی  متولید میو  تغییر 
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 کاشتآرایشتراکمو

 :بیانمسئله

 .ترنکم نستاندنرد برنی نرقام مختلف.فند  تعیین نشد  نست 

  نولیه ن دنث با  فضای نال   یاه سالبا توجه به  یاد بود  فاصله درنتا ، در

نول با  یها سالرنندما  تولید و با گشت سرمایه در  جهیدرنتکه  باشد  م مین  یاد 

 . گردد  مننجام  ریتأن

   نولیه با ننونع م صوالت باغ   یا  یها سالفضای بین درنتا  در  پر کرد ن و

بعد، نیا  به  یها سال رنع  دیگر یا ترنکم باالی درنتا  نصل  و ن و   ذف در 

 نر یاب  دنرد. 

:انتظارقابلدستاوردهای

 جدید فند . یها با های مناسب و محلوب ن دنث  تعیین ترنکم کشت 

  فند  جدید. یها با سرمایه در  تر عیسرنفزنیش رنندما  تولید و با گشت 

  سحر)هکتار(.نفزنیش عتلکرد در ون د 

   ته مترنکم فند نی یها با تربیت و هرص  یها روش بهدستیاب 

:اجراشدهیهاپروژه

5831-5831مقایسه سه نوع سیستم کاشت روی تشکیل میو  و عتلکرد و کیایت فند 

دردستاجرا:یهاپروژه

قزوین  در کرج،  و ننتخابنلگوی  فند  جهت نر یاب  نرقام برتر  یها با ن دنث  

 (5111-5833وگیال )


:شدهینیبشیپیهاپروژه

 (5115و عتلکرد نرقام جدید فند )مقایسه رشد  -1

(5111مختلف کاشت در باغات نیته مترنکم فند .) یها شیآرنبررس  ترنکم و   -2

فندقدرباغکاشتمناسبوپایدارونظامالگو،تراکم
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:بیانمسئله
 مناسب تربیت و هرص برنی نرقام جدید فند  بررس  نشد  نست.  یها فرم 

  با توجه به هرص و تربیت نامناسب درنتا  فند  ، کیایت م صول تولیدی

 . نست افتهی کاهش

   و درنتا   نورد  هم بهتعادل رشد رویش  و  نیش  درنتا  به دلیل هرص نامناسب

 بیشتر به ستت تولید چوب گرنیش دنرند تا به ستت تولید میو 

   به دلیل عدم  نویه ده  و تربیت درنتا  در سالیا  نولیه پس ن  کاشت، درنتا
 .ابدی  منفزنیش نگهدنری با   یها نهیهزدیرتر به مر له بارده  رسید  و 

  درنتا  دچار  فند بارور  یها با به دلیل ننتخاب  ما  نادرست هرص در،
 شوند. م   مستانه سرما دگ 

 :انتظارقابلدستاوردهای

  شود  مفرم تربیت مناسب برنی نرقام مختلف فند  تعیین . 

   جم هرص مناسب سالیانه برنی نرقام مختلف فند  تعیین و تعادل بین رشد رویش 
 . گردد  مو  نیش  برقرنر 

   ابدی  متولید چوب به ستت تولید میو  تغییر  یجا بهننرژی درنتا. 

 :اجراشدهیهاپروژه

 نست. نشد  ننجامنی  پروژ 


دردستاجرا:یهاپروژه
 نست. نشد  ننجامنی  پروژ 



:شدهینیبشیپیهاپروژه
  عتلکرد درنتا  مختلف تربیت در  ما  بارده  و میزن یها روشبررس   -5

 (5111فند )

های مختلف هرص بارده  در عتلکرد و نصوصیات میو  نرقام  بررس  نثر روش -2
 (5115مختلف فند )

 وهرستربیت
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 :بیانمسئله

   دنرند. نفشا  گرد نغلب نرقام فند  نیا  به 

  ای  و مناس  ب ناای ه   گ  رد  دهن  د نس  تااد  ن   ،نفش  ا  گ  رد نس  تااد  ن  نرق  ام ع  دم 

 ه ای  در با  عتلکردبه کاهش م صول و کاهش  ها دهند گرد   جاگذنری نادرست

 .شود  مفند  منجر 

   با توجه به شرنیط منحقه در برن  مونرد  نفشا  گرد ترنکم نامناسب تعدند درنتا

کاهش تشکیل میو    جهیدرنتو   نفشان گرد منجر به کاهش  جم گرد ، کاهش 

 گردد.  م 

:انتظارقابلدستاوردهای

 فند   های و فرمول جای گذنری آنها در با  ، ترنکم مناسبها دهند   تعیین گرد 

 نونهد شد. باغاتمنجر به نفزنیش بارده  

   منجر به نرنئه نسخه  فند   های در با  ها نفشا  و گرد  ها دهند بررس  نقش گرد

 نونهد شد. ها با  دقیق

 :اجراشدهیهاپروژه

و در کرج  ن  ژنوتیپ های برتر فند   نی مناسب برنی برن  تعیین بهترین گرد 

 (39-5832)آستارن
 

دردستاجرا:یهاپروژه

:شدهینیبشیپیهاپروژه

 (5111مناسب برنی نرقام جدید فند ) یها دهند تعیین گرد   -5

 

 

 یوباردهیافشانگردهمدیریت
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:بیانمسئله

  یور بهر که  باشد  مسنت   صورت بهنغلب آبیاری  کشور قدیت  فند ی ها با در 

میزن  آب  یادی برنی تولید م صول نندک  مصرف  که یطور بهآب کت  دنرند 

 .شود  م

  منجر به گسترش  بر مصرف  یاد آب فند  عالو  یها با عدم نستااد  بهینه آب در

که عالو  بر کاهش کیایت م صول شود  هر  در با  م  یها علفو  ها یتاریب

 تولید رن نفزنیش دند  نست. یها نهیهزمبار   با آ   تولیدی،

:انتظارقابلدستاوردهای

  رنندما  تبع آ   و به شود  م فند  های منجر به کارنی  بیشتر مصرف آب در با

 در ون د سحر نفزنیش م  یابد. تولید

 منجر به کاهش مصرف آب و  فند  های های آبیاری ص یر در با  تعیین  سیستم

 نفزنیش عتلکرد نونهد شد.

  های جانب   هزینه های فند   روش ص یر آبیاری و مصرف درست آب در با

 کند. کتک م  با نقتصادی  نفزیش رنندما  نگهدنری با  رن کاهش دند  و به

هایاجراشده:پروژه


هایدردستاجرا:پروژه

 نی وجود ندنرد.  پروژ 


:شدهینیبشیپیهاپروژه

 آب یور بهر نفزنیش مختلف آبیاری جهت  یها روشبررس  -5

جوی  در مصرف  های مختلف مدیریت تاج درنت در نفزنیش صرفه بررس  روش-2

 آب

فندقیهاباغآبدریوربهرهدیریتم
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 بررس  میزن  مقاومت  نرقام مختلف فند  به تنش نشک   -8

مختلف کم آبیاری در عتلکرد و کیایت میو  نرقام مختلف  یها روشبررس  نثر  -1

 5112فند 

 5833فند   یها با در  شارف ت تمختلف آبیاری  یها روشتعیین  کارنی   -1
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 :بیانمسئله

 فند   های با برنامه تغذیه در  عدم نستااد  ن 

  گردید  نست فند م صول مغز کیایت  کرد عتل کاهشپوک ، منجر به نفزنیش. 

  فند   یها با کاهش عتلکرد و کیات م صول منجر به کاهش درآمد نقتصادی

 . شود  م

  گردد  مفند   باعث کاهش کیایت وکتیت مغز کتبود عناصر غذنی  درفند . 

:انتظارقابلدستاوردهای

   تعیین نیا  ونقع  عناصر غذنی  و ن و  مصرف آنها درمرن ل مختلف رشدی میو

 .نونهد شد فند  های منجر به نفزنیش کارنی  و بهبود عتلکرد در با 

  در  ی جو صرفهدرنتا  با نستااد  ن  تجزیه ناک و برگ باعث  ین هیتغذ ا ینتعیین

 شود. م  فند مصرف کود و بهبود سیستم کود ده  درنتا  

:اجراشدهیهاپروژه

(5833-5831)بررس  وضعیت تغذیه باغات فند  و نثر آ  در نفزنیش عتلکرد

ل گل در ن  ریزش میو  و درصد تشکی یریدر جلوگتأثیر مدیریت مصرف بهینه کود 

5831-5831دو رقم فند  در منحقه قزوین


دردستاجرا:یهاپروژه

 وجود ندنرد. ین پروژ  


 :شدهینیبشیپیهاپروژه

 5115تعیین نیا  کودی نرقام مختلف فند  در مناطق عتد  پرورش فند -5

 5112در م صول فند  ین هیتغذهای  بررس  ناهنجاری-2

 5112تغذیه در با  های فند  یور بهر ه در نفزنیش مختلف تغذی یها ستمیسبررس   -8

هیوتغذخاکیوربهرهمدیریت
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بهبود عتلکرد و  باهدفم رک رشد  یها یباکتر نر یاب  کودهای  یست  و -1

 5118کیایت م صول فند 

عناصر غذنی  در نفزنیش تشکیل میو  و   پاش م لولمختلف  یها  ما بررس  -1

 5115نفزنیش کیایت مغز نرقام مختلف فند 

 5111تغذیه گیاه  در تولید م صول نرگانیک فند  یاه یفناورتوسعه  -9
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 :بیانمسئله

 ن   ها یتاریبفند ، مدیریت آفات و  یها با رو بود   نود با توجه به پرنکندگ  و

 طریق ننجام ستپاش  دنرنی مشکالت  نست. 

  ق کشور وجود ندنرد. مهم در تتام  مناط یها یتاریبمبار   با  یها دستورنلعتل 

  

:دستاوردها

   با نستااد  ن  روش  فند  یها یتاریبص یر مبار   با آفات و  یها بهروشدستیاب

 .ستی  طیم مبار   تلایق  جهت جلوگیری ن  صدمه به م صول و پایدنری 

:اجراشدهیهاپروژه


دردستاجرا:یهاپروژه


:شدهینیبشیپیهاپروژه

 فند ر   تلایق  در کنترل آفات مهم مبا یها روشبررس  -5

 مختلف یها روشمدیریت بهینه کف با  با نستااد  ن  -2

 هر  یها علف)مالچ( بر کنترل ها پوش ناکبررس   نثرنت نستااد  ن  -8

 هر  یها علففیزیک  در دفع  و کنترل ها کش علفبررس  کاربرد -1

 ند بررس  مقاومت به بیتاری پوسیدگ  طوقه و ریشه در ف-1

 فند مهم  یها یتاریبمبار   تلایق  در کنترل  یها روشبررس   -7

 فندقیهاباغهایهرزدرعلفوهایماریبمدیریتآفات،
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:بیانمسئله

   سرما و شوری به م صول  نشک ریناپذتغییرنت نقلیت  باعث نسارت جبرن ،

 شد  نست. 

  عناصر  بود شیبکتبود و فند  باعث  یها با  در نغلبمناسب  ین هیتغذعدم تعادل

 نیجاد تنش کرد  نست. تاًینهاغذنی  و 

 ن    توجه قابلدمای  و نشک  در آنر فصل سبب ریزش درصد  یها تنش

 .شود  مم صول فند  

 :دستاوردها

   م یح  جهت جلوگیری ن  صدمه  یها تنشص یر مبار   با  یها روش بهدستیاب

 .ستی  طیم به م صول و پایدنری 

  م یح  یها تنشو نرقام مقاوم به  ها هیپادستیاب  به 

 :اجراشدهیهاپروژه

5833 فند  یها هیپانشک  در  بررس  مقاومت به تنش-5  

دردستاجرا:یهاپروژه

 آب آبیاری در در ستیت بور رشد به و شانصفیزیولوژیک   نلعتل عکسبررس   -5

 (5118-5111فند ) یها هیپا برن  ن 

:شدهینیبشیپیهاپروژه

فند  یها با مقاومت به تنش نشک  در  مؤثر یها روشبررس  -5  

 فند  یها با مقاومت به سرما در  مؤثر یها روشبررس  -2

 فند  یها هیپامقاومت به شوری در  مؤثر یها روشبررس  -8

 مقاوم به آهک در فند  یها هیپا، نرقام و مؤثر یها روشبررس   -1

محیطییهاتنشمدیریت  
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منابع:
1. Mehlenbacher, S.A., D.C. Smith and R.L. McCluskey. 2006. 

Sacajawea Hazelnut cultivar. Ext. Ser. OSU, 540.130 

2. Molnar, T.J., Goffreda, J.C. and C.R. Funk. 2005. Developing 

Hazelnuts for the Eastern United States. Acta Hort. 686: 609-617. 
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 :بيان مسئله

  بادام سنتی در باغات یور بهرهبودن پایین 

 در شرایط دیم ژهیو بهتولید  یساز نهیبه 

  افزایش کارآئی  جهیدرنت، ها نهاده و  از آبافزایش کارآئی و راندمان استفاده

 .تولید در باغ

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  در  ژهیو بهبادام هی و عملکرد در باغات بازد مورداستفادهبا توجه به نوع رقم و پایه

 .دهد یمرا افزایش  باغات دیم

  های آبی و دیم درکشتبادام  یا گونه نیب یها هیپاتوسعه استفاده از 

  کاهش که سبب  دهند یماز رشد مطلوب برخوردار بوده و محصول زیاد  درختان

 .شود یمدر باغ  تولیدمربوط به  یها نهیهز

 ابدی یمار افزایش عملکرد در واحد هکت. 

 :اجراشده یها پروژه
 

 در دست اجرا: یها پروژه

رویشی هیبرید حاصل از برنامه بهنژادی پایه جهت کاشت در  یها هیپابررسی قابلیت -1

 (.1931-1041شرایط آبی و دیم)

 :شده ینيب شيپ یها پروژه

 کاشت بادام در  شرایط دیم  ی سامانه یها ستمیسبررسی انواع -1

 تجاری موجود بادام یها هیپاجدید با ارقام/ یها هیپاایسه عملکرد ارقام/مق -2

 
 

 الگو،تراکم ونظام کاشت مناسب در بادام
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 :بيان مسئله

   و درختان  خورده هم بهتعادل رشد رویشی و زایشی درختان به دلیل هرس نامناسب

 بیشتر به سمت تولید چوب گرایش دارند تا به سمت تولید میوه

 ان اولیه پس از کاشت، درختان به دلیل عدم زاویه دهی و تربیت درختان در سالی

 .ابدی یمنگهداری باغ افزایش  یها نهیهزدیرتر به مرحله باردهی رسیده و 

  درختان دچار تناوب بادامبه دلیل انتخاب زمان نادرست هرس در باغات بارور،

 است. آور انیزباردهی شدید شده و به لحاظ اقتصادی 

  با ارقام تیپ  شده احداثادام در باغات ب ژهیو به یساز جوانعدم اجرای هرس

 .شود یممحصول در بادام  و کاهش زودرساسپور که سبب پیری 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  شود یمتولید  تیفیباکتناوب باردهی درختان در باغ جلوگیری شده و میوه از. 

  ابدی یمتولید چوب به سمت تولید میوه تغییر  یجا بهانرژی درختان. 

 منظم تولید پایداری و استمرار 

 :اجراشده یها پروژه

 رویشی مختلف یها هیپا بر رویمختلف تربیت و هرس ارقام  یها روشبررسی -1

(1934-1911) 

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینيب شيپ یها پروژه

 مختلف بادام در ارقاممختلف هرس باردهی  یها روشبررسی -1

 اسپور بادام ارقام تیپ  یساز جوانمختلف  یها وهیشبررسی  -1

 

 

 تربيت وهرس
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 :بيان مسئله

  به کاهش  ها دهندهیا جاگذاری نادرست گرده  مناسب و یها گرده دهندهعدم

 .انجامد یم باداممحصول در باغات 

  منجر به کاهش  بادام در درختان  مناسب یافشان گردهانتخاب ترکیب عدم 

 خواهد شد. محصول

  منجر  بادام کهدر درختان  بمناس یافشان گردهدر مدیریت  زنبورعسلکاربرد عدم

 .شود یممحصول  به کاهش 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  منجر به افزایش  بادامو فرمول جای گذاری آنها در باغات  ها دهندهتعیین گرده

 خواهد شد. بادامباردهی در درختان 

  منجر به ارائه  بادامدر باغات  ها افشان و گرده ها دهندهبررسی نقش گرده

 خواهد شد. بادام یها باغ یافشان گردهتضمین تحقق عمل  مطمئن در لدستورالعم

  منجر به افزایش محصول بادام  یها باغدر  آنو نقش  زنبورعسلکاربرد تعیین زمان

 خواهد شد.بادام  یها باغدر 

 :اجراشده یها پروژه

زای مناسب برای ارقام تجارتی  افشانی و انتخاب گرده ارزیابی سازگاری گرده -1

 (1931-1044)بادام

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینيب شيپ یها پروژه

های امیدبخش با استفاده  ژنوتیپ ارقام تجاری و یدگر ناسازگارتعیین وضعیت خود/-9

 های مختلف از روش

 باردهی مديريت گرده افشانی و

 

http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18785857
http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18785857
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 :بيان مسئله

  صحیح جهت احداث باغات بادام منجر به مشکالت بعدی در تولید  یابی مکانعدم

 و عرضه محصول خواهد شد.

 منجر به کاهش  شده گرفتهدر نظر  عدم سازگاری ترکیب رقم/پایه با شرایط اقلیمی

 عملکرد وکیفیت محصول تولیدی خواهد شد.

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  احداث باغ بادام مکان جهت نیتر و مطلوبدستیابی به بهترین 

  مطلوب و سازگار با خاک و اقلیم موجود جهت احداث  یها هیو پامعرفی ارقام

 در شرایط دیم ژهیو بهباغ بادام 

 :اجراشده یها پروژه

 (1933-1913مناطق مستعد جهت تولید بادام در شرایط دیم وآبی) یابی مکان-1

 :پيشنهادی یها پروژه

در شرایط  محیطی برای پرورش درختان بادام شرایط بهینه ازنظرمناطق  یبند پهنه -1

 دیم وآبی

 

 

 

 

 

 

 

 ری ارقام و پايه هاپهنه بندی و سازگا
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 :بيان مسئله
  آب پایین بووده و میوزان آب زیوادی بورای      یور کشور بهرهدر  آبی بادامدر باغات

 .شود یمتولید محصول اندکی مصرف 

  هورز   یهوا  علفو  ها یماریبمنجر به گسترش  بادامعدم استفاده بهینه آب در باغات

 تولید را افزایش داده است. یها نهیهزو مبارزه با آن  شود یمدر باغ 

 :انتظار قابلدستاوردهای 
 تبو  آن افوزایش عملکورد در     به و بادامکارایی بیشتر مصرف آب در باغات  افزایش

 واحد سطح  

  آبیاری صحیح در باغات یها ستمیس با ارائهکاهش مصرف آب و افزایش عملکرد 

 بادام 

    روش صوحیح آبیواری     بادام بوا پرورش تولید و کمک به توسعه  یها نهیهزکاهش

 و مصرف درست

 :اجراشده یها پروژه
 عمووده پوورورش بووادام  در منوواطقتعیووین نیوواز آبووی ارقووام تجووارتی بووادام مختلووف     -1

(1931-1911) 

 بووادام در منوواطق مختلووف   در ارقووامبررسووی میووزان مقاومووت بووه توونش خشووکی      -1

(1931-1919) 

 در دست اجرا: یها پروژه
 (1930-1931بادام در مناطق مختلف) در ارقامبررسی میزان مقاومت به تنش خشکی 

 :شده ینيب شيپ یها پروژه
 بادام یور بهرهمختلف آبیاری جهت افزایش  یها روشبررسی 

 رویشی جدید بادام یها هیپا بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی در

 مديريت بهره وری آب در باغات بادام
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 :بيان مسئله

 بادامعدم استفاده از سیستم تغذیه متعادل و صحیح در باغات 

  و کاهش کیفیت محصول بادام گردیده است ها نهیهزمنجر به افزایش. 

  شده است. بادامدرختان در باغات  و عملکردکاهش عمر باعث 

  شده است. باداممحصول  کیفیتباعث کاهش 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

 مراحل مختلف رشدی میوه  عیین نیاز واقعی عناصر غذایی و نحوه مصرف آنها درت

 .خواهد شد باداممنجر به افزایش کارایی و بهبود عملکرد در باغات 

   ییجو صرفهدرختان با استفاده از تجزیه خاکی و برگی باعث   یا هیتغذتعیین نیاز 

 .شود یم بادامدر مصرف کود و بهبود سیستم کود دهی درختان 

 :اجراشده یها پروژه

-1934تغذیه در باغات بادام) یور بهرهمختلف تغذیه در افزایش  یها ستمیسبررسی  -1

1919) 

عناصر غذایی در افزایش تشکیل میوه ارقام  یپاش محلولمختلف  یها زمانبررسی -1

 (1911-1911مختلف بادام)

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینيب شيپ یها پروژه

 ین نیاز کودی ارقام مختلف در مناطق عمده پرورش بادامتعی-1

 در محصول بادام یا هیتغذ یها یناهنجاربررسی -1
عناصر غذایی  نیتأممختلف مدیریت کف باغ در نگهداری و  یها روشبررسی  -9

 مدرختان بادا

 تغذیه در باغات بادام یور بهرهمختلف تغذیه در افزایش  یها ستمیسبررسی  -0

 مديريت بهره وری خاک وتغذيه
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 :بيان مسئله

   هرز  یها و علف ها یماریببرای کنترل آفات،  یراصولیغسموم و  هیرو یبمصرف

 شود یمبلکه سبب  شود یمتولید  یها نهیهز افزایش تنها  باعث با دامنهدر باغات 

 .افتدبه خطر  نیز ها کننده مصرفو سالمت  ستیز طیمح

 :دستاوردها

  بادام با استفاده از روش  یها یماریبصحیح مبارزه با آفات و  یها روش بهدستیابی

 .ستیز طیمحمبارزه تلفیقی جهت جلوگیری از صدمه به محصول و پایداری 

 :اجراشده یها پروژه

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینيب شيپ یها پروژه

 باداممبارزه تلفیقی در کنترل آفات مهم  یها روشبررسی  -1

 مختلف یها روشنه کف باغ با استفاده از مدیریت بهی-1

 هرز یها علف)مالچ( بر کنترل ها پوش خاکبررسی  اثرات استفاده از -9

 هرز یها علففیزیکی در دف   و کنترل ها کش علفبررسی تلفیقی کاربرد -0

 باداممهم  یها یماریبمبارزه تلفیقی در کنترل  یها روشبررسی -1

 

 

 مديريت آفات، بيماری ها وعلف های هرز در باغات بادام
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 :بيان مسئله

محصوالت باغی پایین بودن  ی عرضههای پیش روی تولید و  چالش نیتر بزرگیکی از 

 ی عرضهسطح دانش فنی مجموعه افراد دخیل در این مسیر است و فرایند تولید و 

 نبوده است. بینص یباز آسیب آن  زیبادام ن

 افزایش دانش فنی منجر به افزایش کمی وکیفی محصول خواهد شد. 

 :دستاوردهای مورد انتظار
 

 بادام دکنندگانیتولافزایش دانش فنی  -

 افزایش کمی وکیفی محصول -

 افزایش صادرات بادام -

 :اجراشده یها پروژه

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینيب شيپ یها پروژه

 در بین بادام کاران یباغدارنوین مدیریت  یها یفناورارزیابی تعیین ضریب نفوذ -1

 فنی منتج از تحقیقات یها دستورالعملدادهای پژوهشی و تدوین برون-1

 ایجاد باغات الگویی دیم بادام در نواحی مستعد-9

 

 

 
 
 
 
 
 

 مديريت اقتصادی، اجتماعی و ترويجی
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 بیان مسئله:

به دلیل عدم وجود نهال استاندارد  -1  

  مجبور به تحمل  و تاکداراز شرایط ایده آل برخوردار نبوده  ها تاکستاناحداث
  .باشد یمهزینه و زمان زیادی برای تربیت و هرس درختان در ابتدای مراحل کاشت 

 باکتریایی مانند  یها یماریب ازجمله بعضا دچار مشکالت  شده احداث ها تاکستان
  .دهند ینمپتانسیل واقعی خود را نشان  ها تاکبوده و سرطان طوقه 

  از ارزش اقتصادی پایینی برخوردار است آمده دست بهمحصول. 

:انتظار قابلدستاوردهای   

  سازد یمرا میسر و یکنواخت  نیمه متراکم   یها تاکستانامکان احداث. 

 یها نهیهز و دینما یم ریپذ امکانپس از کاشت را  محصول گیری در سالیان اولیه 

 .دهد یمرا کاهش  تاکستانمربوط به  داشت 

  داثی با استفاده از نهال معمولی های احتاکستانعملکرد در واحد هکتار بیشتر از

 خواهد بود. 

:اجراشده یها پروژه  

  اولیه عاری از ویروس برخی از ارقام تجاری انگور یها هستهتولید  -1

در دست اجرا: یها پروژه  

:شده ینیب شیپ یها پروژه  

 شهده  یمعرفه  دیه انگهور جد اولیهه عهاری از ویهروس ارقهام تجهاری       یها هستهتولید  -1

(1141-1141) 

 (1141-1141تهیه پروتکل تکثیر ارقام  جدید )-2

 (1141-1141تجاری جدید ) مارقااحداث باغات الگویی و مادری  -3

 های نوین تولید نهال استاندارد انگور روش
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:بیان مسئله  

 تاکستان در سیستم سنتی به دلیل عدم مکانیزاسیون  یدار نگهکارگری  یها نهیهز

 .باال است

 های قارچی و به دنبال آن مصرف سموم شیمیایی باال است.شیوع بیماری 

 .کیفیت محصول در سیستم سنتی خوابیده به علت تماس با خاک پایین است 

 و افت  ها یماریبدن محصول باعث شیوع بارندگی آخر فصل و در زمان رسی

 .شود یمکیفیت محصول 

 باال، بسیار پایین  شده تمامعلت قیمت  انگور بهتازه خوری  امکان صادرات محصول

 است.

 سنتی پایین است. یدار تاکدر سیستم  ها نهاده و  از آباستفاده  یور بهره 

:انتظار قابلدستاوردهای   

  ضریب مکانیزاسیون در مراحل داشت و  کارگری و افزایش یها نهیهزکاهش

 برداشت محصول

 کاهش مصرف سموم شیمیایی و افزایش مصرف بهینه کود 

 در مصرف آب ییجو صرفه 

 افزایش سالمت و کیفیت محصول 

  صادراتی محصول یریپذ رقابتافزایش قدرت 

  ابدی یمدر واحد هکتار افزایش کمی و کیفی عملکرد. 

:اجراشده یها پروژه  

سهفید در منقههه    دانهه  یبمختلف تربیت انگور رقم  یها روشیزان سازگاری بررسی م-1

 (1331-1331تاکستان ) فاز اول ( )

 تراکم کاشت و سیستم تربیت انگور
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سهفید در منقههه    دانهه  یبمختلف تربیت انگور رقم  یها روشبررسی میزان سازگاری -2

 (1333-1334تاکستان ) فاز دوم ( )

نقهه سردسیری بویر احمهد  تربیت در م یها ستمیسواکنش ارقام انگور تازه خوری به -3

 (1331-1331)فاز اول( )

در دست اجرا: یها پروژه  

ترویجی معرفهی بهتهرین سیسهتم تربیهت انگهور رقهم بیدانهه در منقههه         -طرح تحهیهی-1

 (1/1/1331-1/1/33تاکستان )

 پروژه های پیش بینی شده:

-1141بررسی سیستم های مدرن تربیت آرایهش کاشهت در باغهات متهراکم انگهور )     -1

1333) 

واکنش ارقام تجاری انگهور بهه سیسهتم ههای تربیهت در منهاطر انگهور خیهز کشهور           -2

(1141-1333) 
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:بیان مسئله  

   خوردمیبه هم تاک تعادل رشد رویشی و زایشی به دلیل هرس نامناسب. 

  در بهار شده و  ها جوانهبه دلیل انجام هرس در زمان نامناسب، باعث زود بیدار شدن

 یابد.ک سرمازدگی بهاره افزایش میریس

 یها خوشههنگام هرس، تعداد  بارده در یها جوانهرعایت تعداد  به دلیل عدم 

 یابد.و کیفیت محصول کاهش می افتهی شیافزا

 بارده در هنگام هرس، تاک دچار تناوب  یها جوانهرعایت تعداد  به دلیل عدم

 گردد.باردهی می

 و به دنبال  افتهی شیافزاقح پوشش و رشد رویشی به دلیل عدم انجام هرس سبز، س

 یابد.و میزان تبخیر و تعرق افزایش می افتهی کاهشآن کمیت و کیفیت محصول 

:انتظار قابلدستاوردهای   

  گردد.پایداری عملکرد حفظ می جلوگیری شده و تاکتناوب باردهی از 

 یابد.محصول افزایش می و کیفیت کیفیت 

 گیرد.پیوسته انجام می صورت بهتاکستان  یساز جوان 

 یابد.های قارچی کاهش میبیماری 

:اجراشده یها پروژه  

بر روی خواص کمی و کیفهی انگهور    ها شاخهو سر زنی  ها برگبررسی اثرات هرس -1

 (.1361-61پیکانی )

مهادیر مختلف هرس سبز بر روی کمیت و کیفیت محصول انگهور سهلقانین در    ریتأث-2

 (.1361-66) سیستم خوابیده

 هرس انگور
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زنی ( بر کمیهت و کیفیهت انگهور     سرشاخهبررسی اثر هرس تابستانه )سقوح مختلف -3

 (.1363-63عسگری دیم )

 دیههم انگورهههای بههر عملکههرد بههارده نهقههه هههر در جوانههه و تعههداد هههرس اثههر شههدت-1

 (1363-31مریوان )ر خوشناوورشه

ول انگهور  تأثیر زمان و مهادیر مختلف ههرس سهبز بهر روی کمیهت و کیفیهت محصه      -1

 (.1363-31) سلقانین در سیستم خوابیده وکوردون

انگهور   تیه فیو ک عملکهرد  میزان روی ساله کی قلمه و ققر هرس شدت ریتأث بررسی-1

 (1363-33) شهر نیمشک در شهرستان کشمشی رقم

 مههم  ارقهام  تیه فیو ک عملکهرد  بهر  بهارده  نهقه هر در جوانه و تعداد هرس اثر شدت-6

 (.1332-31فارس ) استان وآبی دیم انگورهای

 یفه یو ک کمی افزایش و یخشکسال با مهابله و تعرق و تبخیر در کاهش سبز اثر هرس-3

 (1333-34انگورکالهداری ) محصول

در دست اجرا: یها پروژه  

برتهر   یها کلونتعیین بهترین شدت و نوع هرس بارده و سبز بر خواص کمی و کیفی -1

 (.1331-1144انگور یاقوتی در سیستان )

:شده ینیب شیپ یها پروژه  

مختلف تجهاری انگهور بها اههداف      در ارقاممختلف هرس باردهی  یها روشبررسی -1

 (.1333-1144ویژه )تازه خوری/انباری/فراوری( )
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:بیان مسئله  

      جدیهد در منهاطر انگهور خیهز و      یهها  هیه پاعدم انجهام مقالعهات سهازگاری ارقهام و

یمه گرمسیری منجر به بروز مشهکالت فیزیولهوکیکی در مرحلهه    همچنین در مناطر ن

 گردد.رشد و تولید میوه می

 /منجر به کاهش  شده گرفتهدر نظر  پایه با شرایط اقلیمی عدم سازگاری ترکیب رقم

 محصول تولیدی خواهد شد. تیفیو کعملکرد 

:انتظار قابلدستاوردهای   

  داث تاکستانمکان جهت اح نیتر و مقلوبدستیابی به بهترین 

  جدید در اقلیم نیمه گرمسیری جهت احداث تاکستان یها مکانتعیین 

  مقلوب و سازگار با خاک و اقلیم موجود جهت احداث  یها هیو پامعرفی ارقام

 تاکستان

:اجراشده یها پروژه  

و عمر انبارداری ارقام انگور رومیزی ترکمنستان در مهایسه با ارقام  سازگاریبررسی -1

 (1331-36) داخلی

-33متحمهل بهه سهرطان طوقهه )     یها هیپاارزیابی سازگاری ارقام تجاری انگور روی -2

1336) 

و کهوثر   شههر  نیمشهک بررسی سازگاری برخی ارقام تجاری انگور در شرایط اقلیمهی  -3

(31-1333) 

های برتر انگور یهاقوتی کشهور در منهاطر     کلونی و ارزیابی سازگاری کلون ینیگز به-1

 (1334-31سیستان )مرحله اول و دوم( ) یانگور کار

 

 انگور یها هیپاو سازگاری ارقام و  یبند پهنه
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اجرا: دست در یها پروژه  

-33برتهر انگهور رقهم یهاقوتی در سیسهتان )فهاز دوم( )       یهها  کلونارزیابی سازگاری -1

1331) 

-1144انگور مهاوم به شته فیلوکسهرا در شهرایط ارومیهه  )    یها هیپابررسی سازگاری -2

1331) 

-33انگهور در منهاطر گهرم اسهتان فهارس )     بررسی سازگاری برخی از ارقام تجهاری  -3

1331) 

 خشهک  مهه ینفنی در توسعه باغات انگور دیهم در منهاطر    یها روشبررسی اثر برخی -1

 (1331-1144استان کردستان )

پیشنهادی یها پروژه  

قهزوین،   هایانگور مهاوم به شته فیلوکسرا در شرایط استان یها هیپاسازگاری  بررسی-1

 (1333-1142همدان)و  خراسان رضوی، فارس

هههای انگههور خیههز انگههور مهههاوم بههه خشههکی در اسههتان یههها هیههپاسههازگاری  بررسههی-2

 (1333-1142کشور)

مهاوم به خشکی و فیلوکسرا با ارقام تجاری انگور داخلهی   یها هیپاسازگاری  بررسی-3

(1142-1333) 

-1142بررسی سازگاری ارقام جدید تجاری انگهور در منهاطر انگهور خیهز کشهور )     -1

1333) 

-1142بررسی سازگاری ارقام جدید تجاری انگور در مناطر نیمه گرمسیری کشور )-1

1333) 
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:بیان مسئله  

  است.آب پایین  یور بهرهمصرف آب باال  زانیکشور مسنتی های تاکستاندر 

  باعث افت شدید منابع آبی زیرزمینی شده  ها تاکستانآب در  ازحد شیبمصرف

 ست.ا

  منجر به افزایش رشد رویشی ها آب در تاکستان ازیموردن ازحد شیبمصرف

و مبارزه با آن  شود میهای هرز های قارچی  و علفو شیوع بیماریدرختان 

 تولید را افزایش داده است. یها نهیهز

:انتظار قابلدستاوردهای   

  مصرف آب یور بهرهافزایش کارآیی و 

  تولید یها نهیهزکاهش 

 یی در مصرف آبصرف جو 

:اجراشده یها پروژه  

بررسی امکان کشت انگور سلقانین در شهرایط دیهم و یها بها یهک یها دو بهار آبیهاری         -1

 (1361-31تکمیلی )

 (1334-31شش رقم انگور ) تیفیو ک بر عملکردسقوح مختلف آبیاری  ریتأث-2

مهی و  ک یهها  یژگه یوآبیاری قبل از برداشت بر  و حذفبررسی اثرات زمان سرزنی -3

 (1332-33کیفی انگور عسکری در منقهه سی سخت )

سهقح آبخیهز درختهان و فواصهل کاشهت جههت        یسهاز  آمهاده بررسی تأثیر مختلهف  -1

با یک نوبت آبیاری  دیمعملکرد باغ انگور  راستحصال آب باران در کاربرد کود د

 (1363-31) ها غورهتکمیلی در زمان بزرگ شدن 

 آب در تاکستان یور بهرهمدیریت 
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در اسهتان   دانهه  یبه عملکرد و کیفیت انگور رقهم سهفید    بررسی اثرات زمان آبیاری بر-1

 (1333-33) قزوین

 بررسی اثر تلهیح میکوریزا در روابط آبی و جهذب عناصهر غهذایی انگهور دیهم رشهه      -1

 (1333-33) سیاه سردشت( ) 

بهر   هها  سهوپر جها ب  آبگیهر و کهاربرد    یهها  سهامانه مختلهف   یهها  سهتم یسبررسی اثهر  -6

دیم در منقههه سردسهیری کهگیلویهه و بویراحمهد     خصوصیات کمی و کیفی انگور 

(31-1334) 

بررسی اثر مهدار آب مصرفی بر کمیت و کیفیت انگور یاقوتی در منقههه نیمهه گهرم    -3

 (1332-31استان فارس )

 قههزوین در اسههتان خشههکیانگههور مهههاوم بههه تههنش   یههها هیههپاشناسههایی و انتخههاب -3

 (31-1331) 

 قههزوین در اسههتان خشههکیور مهههاوم بههه تههنش انگهه یههها هیههپاشناسههایی و انتخههاب -14

 (31-1331) 

خشهکی در انگهور    یهها  تهنش آلی در تحمل بهه   یها فرآوردهبررسی تأثیر برخی از -11

(33-1336) 

اثر هرس سبز در کاهش تبخیهر و تعهرق و مهابلهه بها خشکسهالی و افهزایش کمهی و        -12

 (1333-31کیفی محصول انگور کالهداری )

دستیابی بهه پایهه متحمهل بهه      منظور بهانگور  یا گونه نیب یدهایبریهارقام و  ینیگز به-13

 (1333-32خشکی )مرحله اول( )

در دست اجرا: یها پروژه  

دسهتیابی بهه پایهه متحمهل بهه       منظهور  بهانگور  یا گونه نیبارقام و هیبریدهای  ینیگز به-1

 (1332-33خشکی )مرحله دوم( )

 ر روسههی بهها تکیههه بههر تحمههل بههه خشههکی  ارزیههابی تکمیلههی گههروه اول ارقههام انگههو -2

 (1144-1331) 
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:شده ینیب شیپ یها پروژه  

 (1333-1144آب) یور بهرهمختلف آبیاری جهت افزایش  یها روشبررسی -1

 (1333-1144مختلف کم آبیاری در عملکرد کمی و کیفی تاک) یها روشبررسی -2

 (1333-1144سایبان بر کاهش تنش خشکی در تاکستان ) ریتأثبررسی -3

 یهها  هیه پابررسی میزان مهاومت به تنش خشکی در ارقام تجاری انگور پیوند شده بر -1

 (1333-1141مهاوم به خشکی  )

 (1144-1141) آب کمبود با مناطر در زودرس ارقام بررسی-1

 (1144-1141) دیم مناطر در خشکی به مهاوم ارقام سازگاری بررسی -1
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:بیان مسئله  

تاکستانو صحیح در  موقع بهمناسب، عدم استفاده از تغذیه   

  کیفی محصول گردیده استعملکرد کمی و و کاهش  ها نهیهزمنجر به افزایش. 

  شده است. پیری زودرس تاک کاهش  عمر وباعث 

  است. افتهی شیافزاضریب تبدیل انگور به کشمش 

 یعات پس از برداشت در محصول شده است.باعث کاهش انبارمانی و افزایش ضا 

:دستاوردهای قابل انتظار  

 های استفاده به موقع از کودهای پتاسه باعث افزایش تحمل تاک در برابر تنش

 خواهد شد. رزندهیغ

  باعث افزایش سیستم ایمنی تاک در مهابل  یزمغذیراز کودهای  موقع بهاستفاده

 ها خواهد شد.آفات و بیماری

  مراحل مختلف رشدی میوه  واقعی عناصر غذایی و نحوه مصرف آنها درتعیین نیاز

 .خواهد شد تاکستانمنجر به افزایش کارایی و بهبود عملکرد در 

   ییجو صرفهدرختان با استفاده از تجزیه خاکی و برگی باعث   یا هیتغذتعیین نیاز 

 .شود یم تاکستاندر مصرف کود و بهبود سیستم کود دهی 

:شده رااج یها پروژه  

و تعیههین حههد مقلههوب غلظههت عناصههر غههذایی در  یا هیههتغذ یههها یناهنجههارشهناخت  -1

 (1331-33منقهه تاکستان استان قزوین ) دانه یبانگور سفید  یها بوته

 (1313-61) روی عملکرد انگور بر ییایمیشاثرات کودهای -2

  و              در رفهع کمبهود عناصهر     یوانیه اثر گوگرد و کود ح یبررس-3

-31) راحمهد یو بو هیه لویاسهتان کهگ  سهخت  یسه انگهور منقههه    یها موجود در باغ 

1331)       

 انگور هیو تغذخاک  یور بهرهمدیریت 
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 یبر بهبود کلروز آهن انگور عسهگر  یمنابع مختلف کود یپاش محلولاثرات  یبررس-1

 (1331-31) اسوجیدر 

 میآب باران و مصرف کود بر عملکرد انگور د یآور جمع یها ستمیاثرات س یبررس-1

(33-1331) 

 بههاتیو ترک دیاسهه کیههفولو ،یدیاسهه نههویمحههرک آم سههتیز یاثههر کودههها یبررسهه-1

 یلههههیدر انگههههور رقههههم خل یبههههر مهابلههههه بهههها اثههههرات خشکسههههال یدیاسههههترو 

 (Vitis vinifera L. clv. 'Khalili) (33-1334 ) 

ههای انگهور رقهم سهفید      رشد جوانه ریتأخدر  مؤثربررسی اثرات تغذیه بهینه و عوامل -6

 (1363-31)مهابله با سرمازدگی ظورمن به دانه یب

در  دانهه  یبه انگهور   یو کم یفیدر بهبود ک کرویماکرو و م ییعناصر غذا ریتأثبررسی -3

 (1331-31) نیقزو

انگهور   یفیو ک کمی خواص بر یی ایمیشمختلف مصرف کودهای  یها روش بررسی-3

(36-1333) 

 (1331-36) گوران یبر رو میو منابع مختلف پتاس ریاثرات مهاد یبررس -14

در دست اجرا: یها پروژه  

:شده ینیب شیپ یها پروژه  

-1144مختلهف در منهاطر عمهده پهرورش تهاک)      یهها  هیپاتعیین نیاز کودی ارقام و -1

1333) 

بههر عملکههرد کمههی و کیفههی و ضههریب تبههدیل  یزمغههذیربررسههی اثههرات کودهههای  -2 

 (1333-1144کشمش در ارقام کشمشی انگور )

بهبهود عملکهرد و    باههدف محهرک رشهد    یهها  یو بهاکتر ههای زیسهتی   ارزیابی کود -3

 (1333-1144کیفیت انگور )

یی عناصهر غهذا   نیتهأم و  یکف بهاغ در نگههدار   ترییمختلف مد یها روش یبررس -1

 (1333-1144تاک )
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 و عملکهرد  بهبهود  باههدف  رشهد  محهرک  یهها  یو بهاکتر  زیسهتی  کودههای  ارزیابی -1

 .م.م(1333-1144) انگور کیفیت

 (1144 م م) انگور محصول در یا هیتغذ یها یناهنجار بررسی -1

 ههها تاکسههتان در تغذیههه یور بهههره افههزایش در تغذیههه مختلههف یههها سههتمیس بررسههی -6

 (1144 م م) 
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:بیان مسئله  

 مهو، زنجهرک و    رهیزنجآفات، کرم خوشه،  ازنظرها یکی از معضالت مهم تاکستان

 .کنند یمرا وارد  یا عمدههای اخیر سوسک گرده خوار است که خسارت سالدر 

   ههای زیهادی بهرای سمیاشهی بهه انگورکهاران        برای کنترل کرم خوشه خهوار، هزینهه

 شود.شود که این امر باعث به خقر افتادن سالمت محصول میتحمیل می

  مبارزه شیمیایی کارساز نیست. یها روشمو  رهیزنجبرای کنترل 

 ناشناخته است. حال تابهماری ناشناس زوال مو شیوع زیادی دارد و عامل آن بی 

  کهه بههار خنهک و مرطهوب باشهد اپیهدمی       ها سالبیماری سفید داخلی در بعضی از 

 کند.شود و خسارت سنگینی را ایجاد میمی 

  و  شهود  یمه زیهادی صهرف    یهها  نهه یهزهرز،  یها علفدر باغات سنتی برای کنترل

 شود.ی نیز باعث خسارت به مو میکنترل شیمیای

  به علت استفاده از آبیاری غرقابی و بیل زدن پای تاک، موجب زخمی شدن طوقه و

 شود.شیوع بیماری سرطان طوقه می

 :ادستاورده

  با استفاده از روش  تاک یها یماریبصحیح مبارزه با آفات و  یها روش بهدستیابی

 .ستیز طیمححصول و پایداری مبارزه تلفیهی جهت جلوگیری از صدمه به م

:اجراشده یها پروژه  

در  (Xylella fastidiosa)آلوده به بیماری پیرس انگور یها کانونردیابی و شناسایی -1

 (1331-33استان قزوین)

 مهههو رهزنجههه کننهههده کنتهههرل کیهههولوکیعوامهههل ب یهههیآ کهههار نیهههیو تع ییشناسههها-2

(Psalmocharias alhageous )(33-1331) 

   (1333-34) مو در استان قم رهزنجمبارزه با  یاه روش یبررس-3

 هرز در تاکستان یها و علف ها یماریبمدیریت آفات، 
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 Psalmocharias)جهههت کنتههرل زنجههره مههو     لیههیرونیکههش ف حشههره ییکههارا -1

alhageos  (33-1331)   

-31)( Psalmocharias alhageosHom.: Cicadidae) زنجره مهو  یهیتلف تیریمد-1

1332)  

 زنجههره مههو، جهههت کنتههرل دیههنو یکوتینئون یههها کههش حشههره ییکههارا یبررسهه-1

(Psalmocharias alhageosHom.: Cicadidae )(34-1333)   

زنجهره   یگهذار  جهت ممانعت از تخهم  نیکا ول یکاربرد پودر معدن یمهدمات یبررس-6

 (1331-33) مو

 یهها  گنالیپخهش سه   ریه زنجره مو از طر یزیر اختالل در تخم جادیا یمهدمات یبررس-3

 (1331-33ی )صوت

 Psalmocharias) زنجههره مههو، یبههر رو اتومهههیخههاک د ریتههاث یمهههدمات یبررسهه-3

alhageosHom.: Cicadidae )(33-1331) 

بها سهموم متهداول در     یاسهتروب  کهش  اثر قارچ سهیو مها یطرح بررس ییگزارش نها-14

 (1363-31) مو یسقح دکیسف یماریجهت کنترل ب رانیا

جههت کنتهرل    رانیه ابها سهموم متهداول در     یاسهتروب  کش قارچاثر  سهیو مها یبررس-11

 (1331-33) مو یسقح دکیسف

 نیبهتهر  نیهی و تع Uncinula necator مهو  یسهقح  دکیسف یماریب یلیتکم یبررس -12

   (1361-61ن )در استان اصفها یو زمان سمیاش مؤثر کش قارچ

-33) مهو  یسهقح  دکیسهف  یمهار یب یرو دیه جد کهش  قهارچ چنهد   ییکارا یبررس-13

1331) 

 مهو  یسهقح  دکیسهف  یماریدر کنترل ب یآگاه شیدو مدل پ ییکارا زانیم یابیارز-11

(33-1334) 

( جههت کنتهرل کهرم    SC48%دیفلهوبنزورون )دیمیلهین    کش حشرهبررسی کارایی -11

 (1334-32) خوشه خوار انگور



 انگوربرنامه فناوري و مديريت توليد                                                                               /  222
 ( Cynodon dactylon)  شیمیایی ( با علهف ههرز مهرغ       -مبارزه تلفیهی ) زراعی  -11

 (1363-31) انگور یها باغدر 
 

 در دست اجرا: یها روژهپ

:شده ینیب شیپ یها پروژه  

 (1333-1141استفاده از طوری نت )سایه بان( در کنترل خسارت زنجره مو )-1

-1144ههرز )  یهها  علهف )مهال(( بهر کنتهرل    ها پهوش  خهاک بررسی  اثرات استفاده از -2

1333) 

 (1333-1143بر رشد و فیزیولوکی مو ) یها کش علفبررسی آثار -3

 .م.م(1333-1142) مو زنجره مهاوم به یها هیپا بررسی -1

بررسی ارقام مهاوم به سفیدک سقحی و داخلی جهت توسعه انگور کاری در شهمال  -1

 (م.م.1333-1142ایران )

 (1141-1143در کنترل کرم خوشه خوار انگور ) BT ریتأثارزیابی  -1
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:بیان مسئله  

 صورت بهرسد و یا نمی داران تاکردهای تحهیهاتی در زمینه انگور به دست دستاو 

 گیرد.در اختیار آنها قرار می ناقص

 طوالنی  داران تاکبین خاتمه پروکه تحهیهاتی تا رسیدن نتایج به دست  زمان مدت

 است.

 کنند.قبول می یسخت بهنوین باغداری را  یها وهیش داران تاک 

  

 :ادستاورده

 یدار تاکنوین  یها یفناور  نهیزم در داران تاکرش تغییر نگ 

 تحهیهاتی در کمترین زمان ممکن و با بهترین روش یها افتهی انتهال 

:اجراشده یها پروژه  

 نیقزو در استانآن  بر مؤثرعوامل  انگور و دکنندگانیتول یفن ییکارا نییتع-1

در دست اجرا: یها پروژه  

:شده ینیب شیپ یها پروژه  

نههوین تربیههت و هههرس تههاک در بههین    یههها یفنههاوری تعیههین ضههریب نفههو   ارزیههاب-1

 (1333-33)داران تاک

فنهههی منهههتج از تحهیههههات   یهههها دسهههتورالعملتهههدوین برونهههدادهای پژوهشهههی و  -2

 (1333-33انگور )

 (1333-1142های الگویی در نواحی مستعد )ایجاد تاکستان -3

 

 
 

 مدیریت اقتصادی، اجتماعی و ترویجی
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:ن مسئلهبیا  

  سرمای بهاره و زمستانه و یخشک ریناپذ جبرانتغییرات اقلیمی باعث خسارت ،

 شده است.  انگورمحصول شوری به 

  عناصر غذایی و  بود شیبدر برخی باغات سیب باعث کمبود و  یا هیتغذعدم تعادل

 ایجاد تنش کرده است. تاًینها

 در مرحله قبل از  دمایی و خشکی در مرحله گلدهی سبب ریزش گل و یها تنش

 .شود یم ها حبهتغییر رنگ ریز شدن 

 گردد.تنش خشکی باعث شیوع آفات خاکزی مانند زنجره مو می 

 :ادستاورده

  جهت جلوگیری از صدمه  محیقی یها تنشصحیح مبارزه با  یها روش بهدستیابی

  .ستیز طیمحبه محصول و پایداری 

  محیقی یها تنشو ارقام مهاوم به  ها هیپادستیابی به 

:اجراشده یها پروژه  

 بختیاری و چهارمحال استان در انگور ارقام از برخی دیم کشت پتانسیل ارزیابی (1

 قزوین استان در شیمیایی ترکیبات یپاش محلول با انگور در سرما به تحمل افزایش (2

 برای مناسب ارقام گزینش منظور به تجاری انگور ارقام از برخی سرمایی نیاز تعیین (3

 فارس استان گرم مناطر در پرورش

بررسی امکان کشت انگور سلقانین در شرایط دیم و یا با یک یا دو بار آبیاری  (1

 تکمیلی

 پلکانی با شیب عکس شیب اصلی در شرایط دیم درروشمهایسه ارقام انگور  (1

 با شیب عکس شیب اصلی در شرایط دیم یبند تراسمهایسه ارقام انگور در سیستم  (1

 و بررسی عوامل مؤثر بر آن در استان فارس دیمران تعیین کارآیی انگورکا (6

 محیطی یها تنشمدیریت 
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و بدون ریشه ( در احداث  دار شهیربررسی اثرات روش و زمان کاشت قلمه )  (3

 تاکستان دیم

زنی ( بر کمیت و کیفیت انگور  سرشاخهبررسی اثر هرس تابستانه )سقوح مختلف  (3

 عسگری دیم

اصل کاشت جهت سقح آبخیز درختان و فو یساز آمادهبررسی تأثیر مختلف  (14

با یک نوبت آبیاری  دیمعملکرد باغ انگور  راستحصال آب باران در کاربرد کود د

 ها غورهتکمیلی در زمان بزرگ شدن 

انگور رقم سفید  یها جوانهبررسی اثرات تغذیه بهینه و عوامل مؤثر در تأخیر رشد  (11

 مهابله با سرمازدگی منظور به دانه یب

 خشکی در انگور یها تنشآلی در تحمل به  یها فرآوردهبررسی تأثیر برخی از  (12

اثر هرس سبز در کاهش تبخیر و تعرق و مهابله با خشکسالی و افزایش کمی و  (13

 کیفی محصول انگور کالهداری

بررسی اثر تلهیح میکوریزا در روابط آبی و جذب عناصر غذایی انگور دیم رشه )  (11

 سیاه سردشت (

 با استفاده از مواد شیمیایی دانه یبره( در انگور الهاء مهاومت به سرما )زمستانه و بها (11

بر  ها سوپر جا بآبگیر و کاربرد  یها سامانهمختلف  یها ستمیسبررسی اثر  (11

 خصوصیات کمی و کیفی انگور دیم در منقهه سردسیری کهگیلویه و بویراحمد

در دست اجرا: یها پروژه  

 خشک مهین مناطر در دیم انگور باغات توسعه در فنی یها روش برخی اثر بررسی (1

 کردستان استان

:شده ینیب شیپ یها پروژه  

 بررسی اثر سایه بان در کاهش اثرات تنش خشکی و گرما (1

 مهاوم به خشکی یها هیپا یدرروبررسی سازگاری ارقام تجاری انگور  (2

 ها تاکستانمهاومت به تنش خشکی در  مؤثر یها روشبررسی  (3
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 ها تاکستانمهاومت به سرما در  مؤثر یها روشبررسی  (1

 ها تاکستانمهاومت به شوری در  مؤثر یها روشبررسی  (1

 مهاوم به آهک تاک یها هیپا، ارقام و مؤثر یها روشبررسی  (1

 انگور یها هیپامهاومت به شوری در  مؤثر یها روشبررسی  (6

 بررسی اثر مواد آنتی استرس خشکی بر عملکرد تاک (3

 بررسی اثر مواد آنتی استرس سرما بر عملکرد تاک (3

 بهاره سرمای تنش اثرات کاهش در بان سایه اثر ررسیب (14
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 از استفاده با بیدانه انگور در( بهاره و زمستانه) سرما به مهاومت . الهاء1331حاجی وند، شکراله.  .1

 و آمهوزش  تحهیههات،  . سهازمان 11-11-43-3111-31441 پهروکه  نههایی  شهیمیایی. گهزارش   مواد

 کشاورزی. ترویج

 در شیمیایی ترکیبات محلولیاشی با انگور در سرما به تحمل . افزایش1336حاجی وند، شکراله.  .2

 و آمهوزش  تحهیههات،  سهازمان . 3-11-3313-431-314311 پهروکه  نههایی  قزوین. گهزارش  استان
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 افهزایش  و خشکسهالی  بها  مهابلهه  و تعهرق  و تبخیهر  کاهش در سبز هرس . اثر1332دادار ، علی.  .1

 . سههازمان 2-11-43-33141 پههروکه نهههایی داری. گههزارشکالههه انگههور محصههول کیفههی و کمههی

 کشاورزی. ترویج و آموزش تحهیهات،

 اسهتان  در آن بهر  مهؤثر  عوامل بررسی و دیم انگورکاران کارآیی . تعیین1334، مسلم. درستکار .1

 کشاورزی. ترویج و آموزش تحهیهات، . سازمان63413/13/113 پروکه نهایی فارس. گزارش

 عکهس  شهیب  بها  پلکانی روش در انگور ارقام . مهایسه1334. محمدی، دگردا، مسلم؛ درستکار .1

 و آمهوزش  تحهیههات،  . سهازمان 66333/12/113 پهروکه  نهایی دیم. گزارش شرایط در اصلی شیب

 کشاورزی. ترویج

 انگهور  غهذایی  عناصهر  جهذب  و آبی روابط در میکوریزا تلهیح اثر . بررسی1333دولتی، حامد.  .6

 و آموزش تحهیهات، . سازمان2-31-43-33422 پروکه نهایی . گزارش ( تسردش سیاه)  رشه دیم

 کشاورزی. ترویج

. ارزیابی مهاومت به خشکی و تنوع کنتیکی ارقام انگور بر اساس صفات  1333رسولی ، ولی ا .  .3

دانشهکده   –دانشگاه رازی کرمانشاه  -مورفو فیزیولوکیک و نشانگر بین ریز ماهواره ای پایان نامه: 

 اورزی.کش
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رقم انگور روسی در ایران به روش بای  14ارزیابی سازگاری  .1331ح. دولتی بانه، و و رسولی، .3

ص:   34.  شهماره  فیزیولهوکی گیهاهی   جله علمی پژوهشهی اکهو  . م (Gge biplote)کنوتیپ پالت

241-213. 

گههزینش .  1331 ..، نجاتیههان،م.ع.، گههل محمههدی، م.، حسههینی بههای، کفههدا ی،م .،و رسههولی، .14

وهش ژپه . اسهاس نشهانگرهای مورفولوکیهک    روسی بر ارقام انگور خشکی مهدماتی تحمل به تنش

 . 33-34ص: 1. شماره منابع طبیعی نامه کشاورزی و

 استان در انگور ارقام از برخی دیم کشت پتانسیل .  ارزیابی1336رضوی حسین ابادی، فرزانه،  .11

. سهازمان تحهیههات، آمهوزش و     1-12-33-31142بختیاری. گهزارش نههایی پهروکه     و چهارمحال

 ترویج کشاورزی. 

 فواصهل  و درختهان  آبخیهز  سهقح  سهازی  آمهاده  مختلهف  تهأثیر  . بررسی1331اهلل.  علیزاده، اسد .12

 آبیهاری  نوبت یک با دیم انگور باغ عملکرد در کود کاربرد در باران آب استحصال جهت کاشت

 . سهازمان 12/142-24-63116/11 کهپهرو  نههایی  هها. گهزارش   غهوره  شهدن  بزرگ زمان در تکمیلی

 کشاورزی. ترویج و آموزش تحهیهات،

 سوپرجا ب کاربرد و آبگیر های سامانه مختلف های سیستم اثر . بررسی1331کاووسی، بیژن .  .13

 بویراحمهد. گهزارش   و کهگیلویهه  سردسهیری  منقهه در دیم انگور کیفی و کمی خصوصیات بر ها

 کشاورزی. ترویج و آموزش تحهیهات، . سازمان1-11-43-34361 پروکه نهایی

. بررسی اثر برخی روش های فنی در توسعه باغات انگهور دیهم در منهاطر    1333کرمی، فرهاد.  .11

 تحهیههات،  . سهازمان 1-13-33-411-314313 پهروکه  نههایی  نیمه خشک استان کردستان. گزارش

 .کشاورزی ترویج و آموزش

 و کمیهت  بهر (  زنی شاخه سر مختلف سقوح) هتابستان هرس اثر بررسی . 1363کاووسی، بیژن.  .11

 تحهیهههات، . سههازمان12/111/ 63133 پههروکه نهههایی گههزارش دیههم. عسههگری انگور کیفیت

 کشاورزی. ترویج و آموزش

جواد بررسی اثرات روش و زمان کاشت قلمه ) ریشه دار و بدون ریشه (  .1363. محمد ،کرمی .11

 و آمهوزش  تحهیههات،  . سهازمان 63113/12/111 پهروکه  نههایی  . گهزارش در احداث تاکستان دیهم 

 کشاورزی. ترویج
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 از برخهی  تهأثیر  . بررسهی 1334زاده، محمهد.   رجهب  علی؛ نجاتیان، محمد ، حسن؛  محمودزاده .16

-31-43-36163 پروکه نهایی انگور. گزارش در خشکی های تنش به تحمل در آلی های فرآورده

 کشاورزی. ترویج و آموزش تحهیهات، . سازمان41

 ههای  جوانهه  رشد تأخیر در مؤثر عوامل و بهینه تغذیه اثرات . بررسی1333ودزاده، حسن. محم .13
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 کشاورزی. ترویج و آموزش تحهیهات، . سازمان1

 

 

 



  

 

 
 
 
 

 نامه فناوری و بر

 مدیریت تولید

 دانه زرشک بی

 تهيه و تدوين:
 هادی زراعتگر
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 بیان مسئله:

 به دلیل عدم وجود نهال استاندارد  -1

  از شیراط  اطیدآ  ب برخیرردار     در برخیی ویرارد    دانه یبزرشک احداث باغات

درخقیان در   اسیقررار وجبرر به تحمل هزطنه و زوان زطیاد  بیرا     و باغدارنبردآ 

  .باشد یوابقدا  وراحل کاشت 

  دچیار وکیت ت بیردآ و درخقیان      بعضیا   شیدآ  احیداث   دانیه  یبی زرشیک  باغات

  .دهند ینمپقانسیل واقعی خرد را نکان 

  بردآ و ککاورز رغبت کمی به احداث خراهید   رهنگامطدبازگکت سرواطه ثابت

 داشت.

 انتظار قابلدستاوردهای 
  سازد یورا ویسر  طتدست اوتان احداث باغات. 

 کند یوها  وخقلف جلرگیر   ها  وقعدد در ساب کار  از وا . 

     وربیر  بیه      هیا  نیه طهز و دطی نما یوی  رطپی   اوتیان  طتنراخت راوحصرب گیر

 .دهد یورا کاهش   دانه یبکاشت باغ زرشک 

 :اجراشده یها پروژه
 از طرطق قلمه ) غیر وصرب( دانه یببررسی اوتان تتثیر زرشک  -1

 در دست اجرا: یها پروژه

 شده ینیب شیپ یها پروژه
   دانه یبزرشک تهیه پروتتل تتثیر  -1

 روطکی    ها روشوخقلف ترلید نهاب اسقاندارد از طرطق  انراع   ها روشبررسی  -2
   دانه یبزرشک   ها درخقچهبررسی اوتان انجام عمل پیرند در  -3

 های نوین تولید نهال استاندارد زرشک بی دانه روش
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 آرایش کاشت تراکم و

 :بیان مسئله

  ن است.سرواطه زطاد بردآ عملترد پاطی  هدررو دانه یبدر باغات سنقی زرشک  

 ها شاول سی  و کیرد   عدم ترجه به  راطش صحیح درخقان ویزان اسقفادآ از نهادآ
  است. یررقابقیغترلید زرشک  جهیدرنقکارگر  را باالبردآ  و   ها نهطهزو 
  ویرآ پائین  ویدآ و در   تیفیک شرد یو باعثعدم رعاطت الگر  صحیح کاشت

 دست بدهد.خارج ارزش اققصاد  خرد را از  بازارها  داخل و

 :انتظار قابلدستاوردهای 
  ب و   وناسب، کار ئی و رانیدوان اسیقفادآ از   و تراک اسقفادآ از الگر  صحیح 

افیزاطش کیار ئی ترلیید در بیاغ را خیراهی        جیه یدرنقرا افیزاطش دادآ،    هیا  نهادآ
 داشت.  

  وناسب عملترد در باغات زرشک را افزاطش  و تراک اسقفادآ از الگر  صحیح
  .دهد یو

  صیحیح اصیرب ویدطرطت باغیات       و اجیرا تنرع در ودطرطت باغ را کاهش دادآ
  کند یوزرشک را فراه  

    شرد یواوتان احداث باغات طتدست را فراه. 

 سازد یونیمه وقراک  را ویسر  اوتان احداث باغات وقراک  و. 

 :اجراشده یها پروژه

 (1331-1331بررسی اثر ح ف پاجرش و تراک  بر عملترد زرشک.) -1

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

 دانه الگو،تراکم ونظام کاشت مناسب در زرشک بی
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نیمیه   ودرن، پرورش و  راطش کاشیت در باغیات وقیراک  و     ها سق یسبررسی  -1

 دانه. وقراک  زرشک بی

 .  دانه یبالگر  کاشت در کلرن تجار  زرشک  بررسی بهقرطن تراک   و -2
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 :بیان مسئله

 باعث کاهش عملترد شدآ بلتیه اعمیاب    تنها نهان زرشک تربیت ناصحیح درخق

پیاجرش زنیی، کیرددهی     ودطرطت صحیح باغات وین جملیه  بییار ، وجیین و    

 .کند یووسمپاشی، برداشت و... را نیز از باغدار سلب 

  فییرم اشییقباآ درخقییان زرشییک از عمییر اققصییاد  درخییت       و هییر تربیییت

 بیافرم  یو گاهافزاطش دادآ اوتان ح ف شدن را  تنه کطکاسقه،گاهی با تربیت 

  طشیرا  جیه یو درنقجمعییت  فیات    شطو افیزا کیاهش رشید     ا تنهوقراک  چند 

 .  سازد یوزواب درخت را فراه  

   و درخقیان   خیرردآ  هی   بهبا هر  ناوناسب تعادب رشد روطکی و زاطکی درخقان

 و ناوقناسیب ترلیید وییرآ زطیاد     بیا  اط و داکردآیپطا به سمت ترلید چرب گراطش 

  .شرد یوکاسقه  ها رآیواز کیفیت  باعث ضعف درخت شدآ و

    اولییه پیا از کاشیت،      هیا  سیاب به دلیل عدم زاوطه دهی و تربییت درخقیان در

نگهیدار  بیاغ افیزاطش      هیا  نیه طهزدرخقان دطرتر به ورحلیه بیاردهی رسییدآ و    

  .ابدط یو

   ت هیر  نادرسی   و انجیام به دلیل عدم اط ع از عادت باردهی درخقان زرشیک

 .شرد یواوتان باردهی وطلرب از باغات گرفقه 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

    بیاردهی در درخقیان زرشیک اوتیان اطجیاد       و هیر  انجام صحیح هیر  فیرم

 سازد یو را فراه  و باروردرخقانی با شاخه بند  وناسب 

 تربیت وهرس
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  درخقیان زرشیک در ویرارد  بیه جهیت ترلیید وحصیرب بیا          تناوب باردهی در

 یو وتیان اقلیمیی    طشیرا ر قابل ترصیه است که وقناسب با بیکق تیفیو ککمیت 

  .شرد یو تعیین

  بیاردهی   کننیدآ  نیو تضیم درخیت شیدآ    یکی طو زاباعث تعادب در رشد روطکی

 است . تیفیباک

 :اجراشده یها پروژه
 روطکیی وخقلیف    هیا  هطی و پاوخقلیف تربییت و هیر  ارقیام       هیا  روشبررسی  -1

(1311-1332) 

 جرا:در دست ا یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه
 دانیه  یبی وخقلف تربیت و هر  فرم در کلرن تجار  زرشک   ها روشبررسی  -1

 .وحصرب  یفیو ک ن در صفات کمی  ریتأث و

 و دانیه  یبی بررسی روش ها  وخقلف هر  باردهی در کلرن تجیار  زرشیک    -2

 .وحصرب یفیو ک ن در صفات کمی  ریتأث

 .دانه یبن زرشک نرطن تربیت درخقا  ها رآیشبررسی  -3

زرشیک   یباد دهدرخت در تناوب  یو باردهوخقلف هر  فرم   ها رآیش ریتأث -1

 .دانه یب
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 :بیان مسئله

  غیاز ،   و گیل در گل انگیز   وؤثرعدم اط ع از ویترو فنرلرژ  گل، عراول 

، دانیه  یبویرآ در زرشک  لیو تکتباردهی  س یو وتانبر  ن  وؤثراقلیمی   طشرا

را از باغدار سلب   و بارور یافکان گردآخاذ روش وناسب در ودطرطت اوتان ات

 .کند یو

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  دانیه  یبی ودطرطت باردهی زرشک  رآیو وویتروفنرلرژ  گل  جانبه همهبررسی 

 خراهد ساخت رطپ  اوتانرا 

  دانیه  یبی در باغات زرشیک   ها گلبه حداکثر رساندن بارور    ها روشاتخاذ 

فرورب جا  گ ار   نها، فیراه  نمیردن    و دهندها ق فراه   وردن گردآاز طرط

  باعث بارور  وطلرب خراهد شد. رگ اریتأث  ا هطو تغ اقلیمی    طشرا

  ونجیر بیه    دانیه  یبدر باغات زرشک  ها افکان و گردآ ها دهندآبررسی نرش گردآ

  ارائه نسخه وطمئن در باغات زرشک خراهد شد.

 ونجیر بیه افیزاطش کیفییت و کمییت       دانه یباغات زرشک تعیین نرش تنک در ب

 وحصرب در باغات خراهد شد.

 :اجراشده یها پروژه

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

 .  دانه یبوطالعه ویترو فنرلرژ  گل زرشک  -1

 .  دانه یب غاز  زرشک  و گلدر گل انگیز   وؤثربررسی عراول  -2

 .دانه یبویرآ در زرشک  لیکتو تبررسی وتانیس  باردهی  -3

 مدیریت گرده افشانی وباردهی
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 اویییدبخش  پیییژنییر ت کلییرن تجییار  و  دگر ناسییازگارتعیییین وضییعیت خییرد   -1

 .  دانه یبزرشک 

 ویییرآ  تیییفیو کتنییک کننییدآ ویییرآ بییر عملتییرد    هییا هرروییرنبررسییی اثییرات  -5

 .دانه یبزرشک 
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 :بیان مسئله

  نجر بیه وکیت ت بعید  در    و دانه یبعدم شناخت نیازها  اکرلرژطتی زرشک

 ترلید و عرضه وحصرب خراهد شد.

  ونجر بیه وکیت ت    دانه یبصحیح جهت احداث باغات زرشک  یابط وتانعدم

 بعد  در ترلید و عرضه وحصرب خراهد شد.

  بیا شیراط  اقلیمیی در     دانه یبعدم سازگار  نیازها  اکرلرژطتی گرنه زرشک

 وحصرب ترلید  خراهد شد. تیفیو کونجر به کاهش عملترد  شدآ گرفقهنظر 

 :انتظار قابلدستاوردهای  

  دانه یبوتان جهت احداث باغات زرشک  نطتر و وطلربدسقیابی به بهقرطن . 

          وعرفی ارقام وطلرب و سیازگار بیا خیا  و اقلیی  ورجیرد جهیت احیداث بیاغ

 زرشک.  

 :اجراشده یها پروژه

 :پیشنهادی یها پروژه

 .دانه یبهینه وحیطی برا  پرورش درخقان زرشک شراط  ب ازنظروناطق   بند پهنه -1

 .دانه یبجدطد با ارقام تجار  ورجرد زرشک   ها پیژنر توراطسه سازگار  ارقام    -2

 
 
 
 
 
 
 

 پهنه بندی و سازگاری ارقام و پایه ها
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 :بیان مسئله

  ب پاطین بردآ و وییزان  ب    ور بهرآسنقی در ککرر  دانه یبدر باغات زرشک 

  .شرد یوترلید وحصرب اندکی وصرف  زطاد  برا 

  ونجر به افزاطش رشد روطکی   دانه یباسراف در وصرف  ب در باغات زرشک

  .شرد یودرخقان و کاهش رشد زاطکی 

  و  هیا   میار یبونجر به گسقرش   دانه یبعدم اسقفادآ بهینه  ب در باغات زرشک

د را افیزاطش دادآ  ترلیی   هیا  نیه طهزو وبارزآ با  ن  شرد یوهرز در باغ   ها علف

  است.

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  ن  تبع به و شرد یو دانه یبونجر به کاراطی بیکقر وصرف  ب در باغات زرشک 

  .ابدط یوعملترد در واحد سطح افزاطش 

   ونجیر بیه کیاهش     دانیه  یبی  بیار  صحیح در باغات زرشیک    ها سق یستعیین

  وصرف  ب و افزاطش عملترد خراهد شد.

 هیا  نیه طهز دانیه  یبحیح  بیار   و وصرف درست  ب در باغ زرشک روش ص  

 دانیه  یبدادآ و به اققصاد  شدن پرورش زرشک  را کاهشجانبی نگهدار  باغ 

 .کند یوکمک 

 :اجراشده یها پروژه

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

 پییرورش  ن عمییدآ در ونییاطق دانییه یبییتعیییین نیییاز  بییی کلییرن تجییار  زرشییک -1

(1111-1311) 

 ری آب در باغات زرشک بی دانهمدیریت بهره و
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-1111) دانیه  یبی بررسی ویزان وراووت به تنش خکتی کلیرن تجیار  زرشیک     -2

1111)  

  (1112-1311 ب)  ور بهرآوخقلف  بیار  جهت افزاطش   ها روشبررسی  -3

در  طیجییر صییرفهوخقلییف وییدطرطت تیاج درخییت در افییزاطش    هییا روشبررسیی  -1

 (1112-1111وصرف  ب)

 دانیه  یبی الچ بیر کیاهش تینش خکیتی در باغیات زرشیک       انراع وی  ریتأثبررسی  -5

(1111-1111) 

-1111)دانیه  یبی بررسی ویزان وراووت به تینش خکیتی ارقیام جدطید زرشیک       -6

1111) 

گییاآ بیا نییاز  بیی کی  در ونیاطق دطی  ککیرر          عنیران  بیه  دانه یبترسعه زرشک   -3

(1111-1111) 

بیاغی    ها گرنه بررسی  اوتان ترسعه زرشک  با نیاز  بی ک  در وراطسه با ساطر -3

(1111-1111) 
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 :بیان مسئله

 دانه یبعدم اسقفادآ از سیسق  تغ طه وقعادب و صحیح در باغات زرشک  

  گردطیدآ   دانیه  یبی و کاهش کیفیت وحصیرب زرشیک     ها نهطهزونجر به افزاطش

 است.

  شدآ است. دانه یب درخقان در باغات زرشک و عملتردباعث کاهش  عمر  

 وانی و افزاطش ضاطعات پا از برداشت در وحصرب زرشک  باعث کاهش انبار

  شدآ است. دانه یب

 :انتظار قابلدستاوردهای 

 وراحل وخقلیف رشید     تعیین نیاز واقعی عناصر غ اطی و نحرآ وصرف  نها در

خراهید   دانه یبویرآ ونجر به افزاطش کاراطی و بهبرد عملترد در باغات زرشک 

  شد.

   درخقییان بییا اسییقفادآ از تجزطییه خییاکی و برگییی باعییث      ا هطییتغ تعیییین نیییاز

 دانیه  یبی در وصرف کرد و بهبرد سیسق  کرد دهی درخقان زرشک  طیجر صرفه

 .شرد یو

 :اجراشده یها پروژه

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه
-1112)دانیه  یبی باغیات زرشیک   در    وربررسی تغ طه وناسب در کاهش ساب  -1

1311)  

 مدیریت بهره وری خاک وتغذیه
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عناصیر غی اطی در افیزاطش تکیتیل وییرآ       یپاش وحلربوخقلف   ها زوانبررسی  -2

  (1111-1112)دانه یبارقام وخقلف زرشک 

 (1111-1311)دانه یبتعیین نیاز کرد  کلرن زرشک  -3
 (1111-1313)دانه یبدر وحصرب زرشک   ا هطتغ   ها  ناهنجاربررسی -1
 دانیه  یبی تغ طه گییاهی در ترلیید وحصیرب ارگانییک زرشیک        ها  اورفنترسعه -5

(1112-1111) 
 (1111-1111ارزطابی ویزان ج ب عناصر غ اطی در شراط  تنش خکتی) -6
تغ طه در باغات زرشیک    ور بهرآوخقلف تغ طه در افزاطش   ها سق یسبررسی   -3

 (1111-1111)دانه یب
  دانییه یبییونییاطق عمییدآ پییرورش زرشییک  تعیییین نیییاز کییرد  ارقییام وخقلییف در - 3

(1111-1111) 
بهبیرد عملتیرد و    باهیدف وحر  رشید    ها  و باکقرارزطابی کردها  زطسقی  -1

 (1111-1111کیفیت وحصرب. )
 (1111-1111ارزطابی ویزان ج ب عناصر غ اطی در شراط  تنش خکتی) -11
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 :بیان مسئله

 دانیه  یبی وربر  به وحصیرب زرشیک     ها  ماریبث طغیان بعضی از  فات و باع 

شدآ است. ل ا برا  رفع وکتل باغدار ناگزطر است وراحیل سمپاشیی را در بیاغ    

را بیه خطیر    هیا  کننیدآ  وصیرف و  ستطز  یوحو اطن وسئله س وت  افزاطش دهد

 انداخقه است.

 :دستاوردها

  بیا   دانیه  یبی زرشیک    هیا   ماریبو صحیح وبارزآ با  فات   ها بهروشدسقیابی

اسقفادآ از روش وبارزآ تلفیری جهت جلرگیر  از صدوه به وحصرب و پاطدار  

  .ستطز  یوح

 :اجراشده یها پروژه

زرشک و تعیین پیراکنش     درخقچه طیجاروزندگی عاول زنگ  چرخهبررسی -1

 (1313-1315و شمالی) یجنرب ن در خراسان 

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها وژهپر

زرشیک   وبارزآ تلفیری در کنقرب  فت زنبرر سرشیاخه خیرار    ها روشبررسی  -1

 دانه یب

زرشیک   وبارزآ تلفیری در کنقرب  فت زنبرر سرشیاخه خیرار    ها روشبررسی  -2

 دانه یب

 پرآ پارانکی  خرار زرشکوبارزآ تلفیری در کنقرب شب  ها روشبررسی  -3

 کنقرب  ن    ها و روشابی شدن ساقه بررسی چرخه زندگی  بیمار  کق -1

 ی دانهمدیریت آفات، بیماری ها وعلف های هرز در باغات زرشک ب
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 بیمار  زنگ زرشک در کنقربودطرطت باغ   ها روشبررسی اعماب  -5

نماتد ورلید گیرآ رطکیه     بیمار  در کنقربودطرطت باغ   ها روشبررسی اعماب  -6

 دانه یبزرشک 

 عارضه لته برگی زرشک  در کنقربودطرطت باغ   ها روشبررسی اعماب  -3

 هیرز باغیات    هیا  علف)والچ( بر کنقرب ها پرش ا خبررسی  اثرات اسقفادآ از  -3

 دانه یبزرشک 

هیرز باغیات     هیا  علیف فیزطتیی در دفیع    و کنقرب ها کش علفبررسی کاربرد  -1

 دانه یبزرشک 

 وخقلف     ها روشودطرطت بهینه کف باغ با اسقفادآ از  -11

 دانه یب زرشک در ارگانیک وحصرب ترلید روش بررسی -11

 دانه یب زرشک ارگانیک وحصرب ترلید در گیاهی تغ طه  ها  فناور ترسعه -12
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:بیان مسئله  

  وحصیرب  ، سروا و شرر  به یخکت رطناپ  جبرانتغییرات اقلیمی باعث خسارت

 شدآ است.   دانه یبزرشک 

  بیرد  شیبی بیرد و  باعیث کم  دانه یبدر برخی باغات زرشک   ا هطتغ عدم تعادب 

 اطجاد تنش کردآ است. قا طنهاعناصر غ اطی و 

 از  یتیرجه  قابیل دواطی و خکتی در  خر فصل سیبب رطیزش درصید      ها تنش

 .شرد یو دانه یبوحصرب زرشک 

 :دستاوردها

  جهیت جلیرگیر  از    وحیطیی   هیا  تینش صحیح وبارزآ با   ها روش بهدسقیابی

  .ستطز  یوحصدوه به وحصرب و پاطدار  

 وحیطی  ها تنشو ارقام وراوم به  ها هطپاابی به دسقی 

 :اجراشده یها پروژه

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه
  دانه یبوراووت به تنش خکتی در باغات زرشک  وؤثر  ها روشبررسی -1 

   دانه یبوراووت به سروا در باغات زرشک  وؤثر  ها روشبررسی -2

   دانه یبزرشک   ها هطپاوراووت به شرر  در  وؤثر  ها روشبررسی -3

 وراوم به  هک  ها هطپا، ارقام و وؤثر  ها روشبررسی  -1

   دانه یبزرشک   ها هطپا در گروا به ووتاور وؤثر  ها روش بررسی-5

   دانه یبزرشک  وخقلف ارقام در گروا به وراووت بررسی -6

 مدیریت تنش های محیطی
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  .وحصرالت باغی .جلد سرم . وارناوه وزارت جهاد ککاورز  .1316 .نامبی -1

دووین  .زرشک و کاربرد  ن در صناطع غ اطی و داروطی .1313.  و قنبر ، م .ج لی، ن  -2

گیروآ  .سیار   .ترزطع و وصیرف در صیناطع غی اطی    .زنجیرآ ترلید  ساز نهیبههماطش ولی 

 .اآ علرم ککاورز  و ونابع طبیعی سار وهندسی علرم و صناطع غ اطی دانکگ

بررسی اثیر تینش  بیی بیر عملتیرد زرشیک        . 1315 .م فر، و فروزان .خاشعی سیرکی، ع -3

  .پنجمین هماطش ساوانه سطرح  بگیر باران . وطالعه وررد  دشت قاطن

بررسییی  .1311 .م زادآ، حسییین و ن فروشییان، ، شاهنرشییی.، کهنسییاب، م،ر.دورانییدطش، ا -1

وجلیه اققصیاد ککیاورز      .ی فنی ترلیدکنندگان زرشک در اسقان خراسیان جنیربی  کار ط

 .111-121صفحه .2( شمارآ6جلد)

 .1331 . و نصییر  وح تیی، م   .، ف حیی، ج .، اقحیرانی شیجر ، م  .رضرانی وریدم،     -5

همیاطش   .تعیین وناسب ترطن زوان برداشت ویرآ زرشک بی دانه از نظر بهبرد صفات کمی

 جهاد دانکگاهی واحد وازندران .سار  .داروطی ولی گیاهان

اثر کاربرد کردهیا   لیی، زطسیقی و     .1313 .، اصغر  پرر،م،ح  و فاخر ،ب.زارع، الف -6

نکیرطه ترلییدات گییاهی     . ور سیاب  در دانیه ¬شیمیاطی بر خصرصیات کمیی زرشیک بیی   

 .33-111صفحه .1(، شمارآ25جلد)

 ف کروی، ا .، قاسمی، ح .، رهنمرن،   .، پروانه، ع .، ،وخقارطان ع .، دادار، زراعقگر،آ .،   -3

 ژرم وارزطابی  ور  جمع شناساطی" پروژآ نهاطی گزارش.1313. پیرحضر  الدطن و وحی

 .ککاورز  وتروطج  ورزش تحریات سازوان انقکارات. زرشک بروی پ س 

رآ بیسیت و  دو .وجله وحی  زطست اطیران  .اکرفیزطرلرژ  زرشک .1311.وردم،م ضرغاوی -3

 11-51صفحه .3چهارم، شمارآ

ترلید زرشک، زعفیران و عنیاب بیر پاطیه دانیش بیروی و        .1312.غرث،  و هادرباد ،غ -1

 انقکارات فتر بتر .نگاهی به پرورش عناب در ساطرککررها

ارزطیابی خیرا      .1313 .، ورطید ،م،ج و شیهید ،ف  .، ورطید ،م .فرهاد  چیقگیر،م  -11

نکیرطه پووهکیها  صیناطع غی اطی جلید       .ه زرشک بروی اطیران فیزطتی و شیمیاطی سه گرن

 .63-36صفحه  .1( شمارآ 12)
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کاشت زرشک به روش دطی  در اراضیی    .1316.، وجاهد،م و وجاهد،م.وحمدعمرطی،ع -13
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ویدطرطت   . شناطی با کاشت، داشت و برداشت زرشیک  .1315 .وهدطزادآ، ا و ناظر ،م -11
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 :بیان مسئله

 :به دلیل عدم وجود نهال استاندارد -1

  و باغددار از شرایط ایده آل برخوردار نبوده  عناب  در برخی موارد های باغاحداث 

تربیت و هرس درختان  ودرختان  استقرارمجبور به تحمل هزینه و زمان زیادی برای 

  .باشد یمدر ابتدای مراحل کاشت 

 دچار مشدالت  بدوده و درختدان نتان دیل وا عدی       بعضاًاحداث شده  عناب  های باغ

  .دهند ینمخود را نشان 

  بوده و کشداورز رغبدت کمدی بده احدداث خواهدد        رهنگامیدبازگشت سرمایه ثابت

 داشت.

 :انتظار قابلدستاوردهای 
  سازد یمرا می ر  یالدست  های باغامالان احداث.  

 سازد یم می ر را تراکمم مهیو ن متراکم های باغ احداث امالان 

 کند یمهای مختلف جلوگیری  های متعدد در سال از واکاری . 

    کاشدت  مربدو  بده     یها نهیهز و دینما یم رینذ امالان یالنواخت رامحصول گیری

 .دهد یمرا کاهش  باغ عناب 
 

 :اجراشده یها پروژه
 بررسی امالان تالثیر عناب از طریق  لمه ) غیر مصوب( -1

 الان انجام عمل نیوند در درختان عناب  بررسی ام --2

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

 تهیه نروتالل تالثیر عناب   -1

 رویشی  یها روشمختلف تولید نهال استاندارد از طریق  انواع  یها روشبررسی  -2

 روش های نوین تولید نهال استاندارد عناب
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 آرایش کاشت تراکم و

 :بیان مسئله

  سرمایه زیاد بوده عملالرد نایین است. یهدرروعناب  سنتی های باغدر  
  و  دهدا شدامل سدم و کدو    میزان استفاده از نهادهعدم توجه به آرایش صحیح درختان

  است. یرر ابتیغ عنابتولید  جهیدرنتو  برده باالرا کارگری  یها نهیهز
  ر میدوه ندانین آمدده و د    تید فیک شدود  یمد عدم رعایت الگوی صحیح کاشت باعث

 ارزش ا تصادی خود را از دست بدهد. و خارجبازارهای داخل 

 :انتظار قابلدستاوردهای 
   و  از آبکدارآنی و رانددمان اسدتفاده    مناسد،    و تدراکم استفاده از الگوی صدحیح 

   را خواهیم داشت. افزایش کارآنی تولید در باغ جهیدرنتداده   افزایشرا   ها نهاده

  را افددزایش  عندداب هددای بدداغعملالددرد در مناسدد،  کمو تددرااسددتفاده از الگددوی صددحیح
  .دهد یم

 عناب  های باغاجرای صحیح اصول مدیریت  تنوع در مدیریت باغ را کاهش داده و

  کند یمرا فراهم 

  شود یمیالدست را فراهم   های باغامالان احداث. 

  سازد یممتراکم را می ر  مهیو نتراکم م های باغامالان احداث. 

 :هاجراشد یها پروژه
 (1911-1931احداث اولین باغ متراکم نیوندی عناب ) -1

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه
 مده یو نمتدراکم   هدای  بداغ مدرن  ندرورش و آرایدش کاشدت در     یها  تمیسبررسی  -1

 متراکم عناب .

 الگوی کاشت در ار ام عناب.    بررسی بهترین تراکم  و -2

 الگو،تراکم ونظام کاشت مناسب در عناب
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 :بیان مسئله

 صحیح درختان عنداب نده تنهدا باعدث کداهش عملالدرد شدده بلالده اعمدال          تربیت نا

 و یکدود دهد  زندی    و نداجوش آبیداری  وجدین    جملده  مدن  هدای  باغمدیریت صحیح 

 .کند یمسمپاشی  برداشت و... را نیز از باغدار سل، 

  کاهد یمفرم اشتباه درختان عناب از عمر ا تصادی درخت  و هرستربیت  . 

   ،بده   یدا و درختان  خورده هم بهرشد رویشی و زایشی درختان  تعادلبا هرس نامناس

باعث ضعف  و نامتناس،زیاد  تولید میوهبا  یا و داکردهینسمت تولید چوب گرایش 

  .شود یمکاسته  ها وهیماز کیفیت  درخت شده و

 اولیه نس از کاشت  درختدان   های به دلیل عدم زاویه دهی و تربیت درختان در سال

  .ابدی یمنگهداری باغ افزایش  یها نهیهزباردهی رسیده و  دیرتر به مرحله

  هدرس نادرسدت امالدان     و انجامعدم اطتع از عاد  باردهی درختان عناب به دلیل

 .شود یمگرفته  های باغباردهی مطلوب از 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  باردهی در درختان عناب امالان ایجاد درختدانی بدا   و هرسانجام صحیح هرس فرم 

 سازد یمفراهم  را و بارورشاخه بندی مناس، 

   عناب در مدواردی بده جهدت تولیدد محصدول بدا کمیدت        درختان درتناوب باردهی

تعیدین   یو مالدان ا لیمدی   طیشدرا وکیفیت بیشدتر  ابدل توصدیه اسدت کده متناسد، بدا        

  .شود یم

 بدداردهی  کننددده نیو تضددمزایشددی درخددت شددده  باعددث تعددادل در رشددد رویشددی و

 ت .اس تیفیباک

 :اجراشده یها پروژه

 در دست اجرا: یها پروژه

 تربیت وهرس
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 :شده ینیب شیپ یها پروژه

آن در صدفا  کمدی    ریتدثث  مختلف تربیت و هرس فدرم عنداب و   یها روشبررسی  -1

 .وکیفی محصول 

آن در صفا  کمدی وکیفدی    ریتثث مختلف هرس باردهی عناب و یها روشبررسی  -2

 .محصول

 ب.های نوین تربیت درختان عنا بررسی شیوه -9

 درخت در کیفیت میوه عناب. یو باردهمختلف هرس فرم  یها وهیش ریتثث -4
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 :بیان مسئله

   آغدازی    و گدل در گدل انگیدزی    مدثثر عدم اطتع از میالرو فنولوژی گل  عوامدل
میوه در عناب  امالدان اتخدا     لیو تشالباردهی   میو مالانبر آن  مثثرا لیمی  طیشرا

 .کند یمباروری را از باغدار سل،  و یافشان گردهدیریت روش مناس، در م

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  ریندذ  امالدان مدیریت باردهی عنداب را   وهیو ممیالروفنولوژی گل  جانبه همهبررسی 

 خواهد ساخت

   عناب از طریق فراهم  های باغدر  ها گلبه حداکثر رساندن باروری  یها روشاتخا

و ا لیمدی    طیشدرا   فدراهم نمدودن   ول جای گدذاری آنهدا  فرم و دهندها گردهآوردن 
  خواهد شد.باعث باروری مطلوب  رگذاریتثث یا هیتغذ

  منجدر بده ارانده ن دخه     عناب  های باغدر  ها افشان و گرده ها دهندهبررسی نقش گرده

  خواهد شد.عناب  های باغمطمئن در 
  کمیدت محصدول در   منجر به افدزایش کیفیدت و   عناب  های باغتعیین نقش تنک در

 خواهد شد. های باغ

 :اجراشده یها پروژه

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

 مطالعه میالرو فنولوژی گلدهی عناب.   -1

 آغازی عناب.   و گلدر گل انگیزی  مثثربررسی عوامل  -2

 میوه در عناب. لیو تشالبررسی مالانی م باردهی  -9

   عناب. و ار امون تجاری کل یدگر ناسازگارتعیین وضعیت خود/  -4

 میوه عناب. تیفیو کتنک کننده میوه بر عملالرد  یها هورمونبررسی اثرا   -1

 مدیریت گرده افشانی وباردهی
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 :بیان مسئله

   عدم شناخت نیازهای اکولوژیالی عناب منجر به مشالت  بعدی در تولید و عرضده

 محصول خواهد شد.

  عنداب منجدر بده مشدالت  بعددی در       های باغصحیح جهت احداث  یابی مالانعدم

 تولید و عرضه محصول خواهد شد.

  شدده  گرفتهعدم سازگاری نیازهای اکولوژیالی گونه عناب با شرایط ا لیمی در نظر 

 محصول تولیدی خواهد شد. تیفیو کمنجر به کاهش عملالرد 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  عناب های باغمالان جهت احداث  نیتر و مطلوبدستیابی به بهترین 

  سازگار با خاک و ا لیم موجود جهت احداث باغ عناب.  معرفی ار ام مطلوب و 

 :اجراشده یها پروژه

 :پیشنهادی یها پروژه

 مناطق از نظر شرایط بهینه محیطی برای نرورش درختان عناب یبند نهنه -1

 خارجی  با ار ام تجاری موجود عناب مقای ه سازگاری ار ام جدید داخلی و -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پهنه بندی و سازگاری ارقام و پایه ها
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 :بیان مسئله

  آب ندایین بدوده و میدزان آب زیدادی      یور بهدره سنتی در کشدور  عناب  های باغدر

  .شود یمبرای تولید محصول اندکی مصرف 

  منجر به افزایش رشد رویشدی درختدان و    عناب  های باغاسراف در مصرف آب در

  .شود یمکاهش رشد زایشی 

  یهدا  علدف و  هدا  یمدار یبر به گ دترش  منج عناب های باغعدم استفاده بهینه آب در 

  تولید را افزایش داده است. یها نهیهزو مبارزه با آن  شود یمهرز در باغ 

 :انتظار قابلدستاوردهای 

  آن عملالرد در  تبع و به شود یمعناب  های باغمنجر به کارایی بیشتر مصرف آب در

  .ابدی یمواحد سطح افزایش 

   منجر به کداهش مصدرف آب و   عناب  های باغ آبیاری صحیح در یها  تمیستعیین

  افزایش عملالرد خواهد شد.

  جددانبی  یهددا نددهیهز روش صددحیح آبیدداری  و مصددرف درسددت آب در بدداغ عندداب

 .کند یم عناب کمکداده و به ا تصادی شدن نرورش  را کاهشنگهداری باغ 

 :اجراشده یها پروژه

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

 (1933-1444عمده نرورش آن) در مناطقعیین نیاز آبی ار ام برتر عناب ت-1

  (1441-1444بررسی میزان مقاومت به تنش خشالی ار ام برتر عناب) -2

  (1442-1933آب) یور بهرهمختلف آبیاری جهت افزایش  یها روشبررسی  -9

 مدیریت بهره وری آب در باغات عناب
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 در مصدرف  ییجدو  صدرفه مختلف مدیریت تاج درخت در افزایش  یها روشبررسی -4

 (1442-1444آب)

 (1444-1441عناب) های باغانواع مالچ بر کاهش تنش خشالی در  ریتثثبررسی  -1

 (1444-1441بررسی میزان مقاومت به تنش خشالی ار ام جدید عناب) -6

 (1444-1444) کشور دیم مناطق در کم آبی نیاز با گیاه عنوان به عناب توسعه -7

 بداغی  یهدا  گونده  سدایر  بدا  ی ده مقا در کدم  آبدی  نیاز با  عناب توسعه امالان  بررسی -1

(1444-1444) 
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 :بیان مسئله

 عناب های باغعدم استفاده از سی تم تغذیه متعادل و صحیح در  

  گردیده است و کاهش کیفیت محصول عناب ها نهیهزمنجر به افزایش. 

  شده است. عناب های باغدرختان در  و عملالردکاهش  عمر باعث  

  شدده   باعث کاهش انبارمانی و افزایش ضایعا  نس از برداشت در محصول عنداب

  است.

 :انتظار قابلدستاوردهای 

 مراحل مختلف رشدی میدوه   تعیین نیاز وا عی عناصر غذایی و نحوه مصرف آنها در

  .خواهد شد عناب های باغمنجر به افزایش کارایی و بهبود عملالرد در 

   ییجدو  صدرفه درختان با استفاده از تجزیه خاکی و برگی باعث   یا هیتغذتعیین نیاز 

 .شود یم در مصرف کود و بهبود سی تم کود دهی درختان عناب

 :اجراشده یها پروژه

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

  (1933-1442بررسی تغذیه مناس، در کاهش میزان چروکیدگی عناب ) -1

عناصدر غدذایی در افدزایش تشدالیل میدوه         یناشد  محلدول مختلدف   یها زمانبررسی -2

  (1444-1442ار ام مختلف عناب)  تیفیو ککمیت 

 (1444-1933تعیین نیاز کودی عناب) -9

 (1444-1931در محصول عناب) یا هیتغذ یها یناهنجاربررسی -4

 (1444-1442عناب)تغذیه گیاهی در تولید محصول ارگانیک  یها یفناورتوسعه  -6

 مدیریت بهره وری خاک وتغذیه
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 (1444-1444ارزیابی میزان جذب عناصر غذایی در شرایط تنش خشالی) -7

 هددای بدداغتغذیدده در  یور بهددرهمختلددف تغذیدده در افددزایش   یهددا  ددتمیسبررسددی  -3

 (1444-1444عناب)

 (1444-1444) عناب نرورش عمده مناطق در مختلف ار ام کودی نیاز تعیین -14

 و عملالدرد  بهبدود  باهددف  رشدد  محرک یها یو باکتر زی تی کودهای ارزیابی-3 -11

 (1444-1444. )محصول کیفیت

 (1444-1444)خشالی تنش شرایط در غذایی عناصر جذب میزان ارزیابی- 14 -12
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 :بیان مسئله

  شده است. لدذا   مربو  به محصول عناب یها یماریبباعث طغیان بعضی از آفا  و

و ایدن   مشالل باغدار ناگزیر است مراحل سمپاشی را در باغ افدزایش دهدد   برای رفع

 را به خطر انداخته است. ها کننده مصرفو   تیز طیمحم ئله ستمت 

 :دستاوردها

  با اسدتفاده از روش   عناب یها یماریبصحیح مبارزه با آفا  و  یها روش بهدستیابی

  . تیز طیمحنایداری مبارزه تلفیقی جهت جلوگیری از صدمه به محصول و 

 :اجراشده یها پروژه

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

 آفت مگس عناب  مبارزه تلفیقی در کنترل  یها روشبررسی  -1

 آفت نارانشیم خوار عناب  مبارزه تلفیقی در کنترل  یها روشبررسی  -2

 سنک عناب   مبارزه تلفیقی در کنترل یها روشبررسی  -9

 نماتد مولد گره ریشه عناب بیماری در کنترلمدیریت باغ  یها روش بررسی اعمال -4

 هدای  بداغ هدرز   یهدا  علدف )مالچ( بدر کنتدرل   ها نوش خاکبررسی  اثرا  استفاده از  -1

 عناب

 عناب های باغها وکنترل فیزیالی در دفع علف های هرز  بررسی کاربرد علف کش -6

 مدیریت بهینه کف باغ با استفاده از روش های مختلف    -7

   عناب در ارگانیک محصول تولید روش ررسیب -1

 عناب ارگانیک محصول تولید در گیاهی تغذیه یها یفناور توسعه -3

 

 بیماری ها وعلف های هرز در باغات عناب مدیریت آفات،
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:بیان مسئله  

   محصدول    سدرما و شدوری بده    یخشدال  ریناندذ  جبرانتغییرا  ا لیمی باعث خ ار

 عناب شده است. 

  عناصر غدذایی   بود شیبعناب باعث کمبود و  های باغدر برخی  یا هیتغذعدم تعادل

 ایجاد تنش کرده است. تاًینهاو 

 از  یتدوجه   ابدل دمدایی و خشدالی در آخدر فصدل سدب، ریدزش درصدد         یهدا  تنش

 .شود یممحصول عناب 

 :دستاوردها

  جهت جلدوگیری از صددمه    محیطی یها تنشصحیح مبارزه با  یها روش بهدستیابی

  . تیز طیمحبه محصول و نایداری 

  محیطی یها تنشار ام مقاوم به و  ها هینادستیابی به 

 :اجراشده یها پروژه

 در دست اجرا: یها پروژه

 :شده ینیب شیپ یها پروژه

عناب های باغمقاومت به تنش خشالی در  مثثر یها روشبررسی -1   

 عناب یها هینامقاومت به شوری در  مثثر یها روشبررسی -2

 عناب مختلف ار ام در شوری به مقاومت بررسی --4

 مقاوم به آهک یها هینا  ار ام و مثثر یها روشسی برر -4

 عناب یها هینا در گرما به مقاومت مثثر یها روش بررسی--1

 عناب مختلف ار ام در گرما به مقاومت بررسی -6

 

 مدیریت تنش های محیطی
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(Zizyphus jujuba Mill. )  کلال یون مرکز تحقیقا  و آموزش کشاورزی و منابع طبیعدی
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