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مقدمه
کشت های گلخانه ای، میزان سطح تولید گیاهان زینتی کشور با برنامه های توسعه 

 8817به  0318به بعد تجربه می نماید و بر اساس آمار سال  0371افزایش زیادی را از سال 

هکتار فضای باز( رسیده است که در شرایط کنونی  0030هکتار گلخانه و  6666هکتار )

پتانسیل صادراتی نزدیک به یک میلیارد دالر برای گل کشور متصور است. چنین پتانسیل 

تواند با تغییر در نگرش روش های تولید و مدیریت رای تولید گل و گیاهان زینتی میب

عوامل مؤثر بر تولید ارتقا یابد. عوامل متعددی در افزایش راندمان  کمی و کیفی تولید در 

 واحد سطح گلخانه ها و فضای باز گل و گیاهان زینتی دخالت دارند.

، ظهور آفات و عوامل بیماریزای جدید با خسارت عوامل بیماریزای گیاهی و آفات

توجه به تبادالت وسیع بین المللی اندام و نهاده های تکثیری، آشنا نبودن برخی تولید 

کنندگان با عوامل خسارت زا و روش های مدیریت آنها، بهره برداری غیر صحیح از نهاده 

نهاده های کشاورزی و  های کشاورزی در فرآیند تولید، باال بودن هزینه های تولید شامل

احداث ساختارهای گلخانه، عدم استفاده از آزمایش های خاک و آب برای بررسی 

کیفیت این نهاده های با ارزش، عدم توجه به مدیریت علف های هرز در تولیدات خارج از 

فضای گلخانه و داخل گلخانه، استفاده نابجا و غیر اصولی از سموم و کودهای شیمیایی ، 

جه به سازگاری گیاهان زینتی به شرایط آب و هوایی و مزیت نسبی تولید در مناطق عدم تو

مختلف کشور همگی از مجموع عواملی هستند که در این کاهش راندمان تولید دخالت 

 دارند.
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با توجه به افزایش هزینه واردات نهاده های گیاهی از خارج از کشور ، لزوم بهره 

ح شده گیاهان زینتی در کشور از اهمیت بسیار زیادی برداری از منابع ژنتیکی اصال

برخوردار است. این موضوع در کنار توسعه ارقام مقاوم به انواع تنش های زیستی و غیر 

زیستی، استفاده از آبهای نامتعارف برای تولید گیاهان زینتی، توسعه و معرفی گونه  و ارقام 

های خشک منظر، لزوم تغذیه بهینه انواع  کم آب بر گیاهان زینتی برای استفاده در طراحی

ارقام موجود و در حال معرفی گیاهان زینتی، استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی مانند 

انواع سموم شیمیایی و ارگانیک  و کودهای زیستی و غیر زیستی را برای افزایش کیفیت و 

نینی اهدافی نیازمند کمیت محصوالت تولید اجتناب ناپذیر ساخته است. دستیابی به چ

انتخاب راهبرد مناسب در زمینه مدیریت تولید و فناوری های مرتبط با آن است. لذا به 

منظور افزایش  عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت گل و گیاهخان زینتی و کاهش هزینه 

نامه زیر بر 0های تولید، برنامه مدیریت تولید و ارتقای بهره وری منابع و نهاده ها در قالب 

 به شرح زیر تدوین شده است

 وری خاکمدیریت تغذیه و بهره -

 وری آبمدیریت بهره -

 مدیریت بسترهای کشت -

 مدیریت عوامل بیماریزای گیاهی ،آفات و علف های هرز -
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 :بیان مساله

در زمینه نیاز غذایی عناصر ضروری و مفید گیاهان زینتی و بویژه ارقام جدید تا کنون 

وجود دارد از  (هیدروپونیکغیر خاکی )خاکی و های  سیستمنتایج محدودی چه در زمینه 

های غذایی در  سازی فرمول اینرو تعیین نیاز گونه ها و ارقام گیاهان زینتی و بومی

اهمیت زیادی برخودار است از طرفی اطالعات در زمینه  های هیدروپونیک از سیستم

های افزایش عملکرد  کودهای بیولوژیک در گیاهان زینتی بسیار محدود است. یکی از راه

کنش  انواع  باشد. آگاهی در زمینه هم های نوین مانند نانوکودها می استفاده از تکنولوژی

 کودها بسیار محدود است.

 :دستاوردهای قابل انتظار

های جدیید و خودکفیای نسیبی از کودهیای      دستیابی به کودهای جدید با تکنولوژی-0

 وارداتی مانند کودهای کالته آهن و جلوگیری از خروج ارز:

یکی از راههای افزایش عملکرد در واحد سطح استفاده از تکنولوژی های جدید اسیت  

ید اقتصادی آنها را نیداریم  مانند نانو کودهای جایگزین کودهای وارداتی که تکنولوژی تول

مانند نانو کودهای آهن ارزان قیمیت بیه جیای سکوسیترین آهین گیران قیمیت وارداتیی و         

تا  01جلوگیری از خروج ارز حداقل برای کودهای آهن کالته در محیط هیدروپونیک که 

 درصد سکوسترین آهن وارداتی راتشکیل میدهد. 61

 تعیین نیاز غذایی ارقام جدید اصالحی:-6

در راستا بودن برنامه گروه با گروه به نژادی و برآوردن تعیین نییاز غیذایی ارقیام جدیید     

 تولیدی گروه بهنژادی پژوهشکده می باشد.

 کاهش شیوع بیماریها و عدم نیاز به مصرف سموم با تغذیه بهینه:-3

 درصد از مصیرف سیموم کاسیته    31تا  61با تغذیه بهینه و افزایش استقامت گیاه حداقل 

 می شود.

 و هیدروپونیک رنامه تغذیه بهینه در بستر های خاکیب
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 کاهش هزینه کود و افزایش عملکرد با تغذیه بهینه:-0

درصد  31تا  00تغذیه بهینه و افزایش عملکرد موجب افزایش راندمان کود مصرفی بین 

 می گردد.

 کاهش آلودگی منابع آب، خاک، گیاه و باقیمانده سموم و کودها در محیط زیست:-0

درصید باقیمانیده کیود و     31تیا   61کیاهش   با افزایش راندمان کود در اثیر تغذییه بهینیه   

 سموم را خواهیم داشت.

 های اجرا شده: پروژه

تعیین نیاز غذایی تعدادی از گل های شاخه بریده مانند رز، گالیل، میخک، مریم و  -0

 0378-0311... به عناصر ماکرو و میکرو در بسترهای خاکی 

ژربرا و بررسی نسبت بومی سازی فرمول غذایی شده در سیستم هیدروپونیک رز و  -6

 0378-0310بهینه تغذیه نیتروژن به فرم آمونیاکی و نیتراتی 

 بررسی امکان ساخت و کاربرد نانو کود آهن در بستر هیدروپونیک داودی  -3

 0310-0318 

 بررسی اثر کاربرد نانو کود آهن به روش محلول پاشی برگی در داودی  -0

 0317-0316 

 های در دست اجرا: پروژه

وصیات رشد و عملکرد)کمی و کیفی( گل ژربرا در واکنش به تغذیه بررسی خص -0

 (0318-0011)کلسیم و سیلیسیم در کشت بدون خاک

 بینی شده: های پیش پروژه

 بسترگل داودی شاخه بریده در  بخش امیدهای  تغذیه بهینه ارقام و ژنوتیپ -0

 ( م.گ0011-0013خاک)

 خاک بسترگل گالیول در  بخش امیدارقام و ژنوتیپ های  مناسبتغذیه اثر  -6

 ( م.گ0013-0011)
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( 0011-0013خاک) بسترگل فرزیا در  بخش امیدتغذیه بهینه ارقام و ژنوتیپ های  -3

 م.گ

 های سیستمگل میخک در  بخش امیدتغذیه بهینه ارقام و ژنوتیپ های  ثرا -0

 ( م.گ0016-0010هیدروپونیک و خاکی)

 های سیستمگل رز در  بخش امیدارقام و ژنوتیپ های  مناسبارزیابی تغذیه  -0

 ( م.گ0016-0010هیدروپونیک و خاکی)

 های سیستمشیپوری در  بخش امیدتغذیه بهینه ارقام و ژنوتیپ های  اثر -6

 ( م.گ0016-0010خاکی)

تغذیه بهینه ژنوتیپ های امید بخش الله واژگون در شرایط کشت پیاز و بذر در  -8

 ( م.گ0010-0011بستر خاکی)

گل سیکالمن در شرایط هیدروپونیک  بخش امیدارقام و ژنوتیپ های  مناسبتغذیه  -7

 ( م.گ0006-0000)

( 0000-0006خاک ) بسترلیلیوم در  بخش امیدتغذیه بهینه ارقام و ژنوتیپ های  اثر -1

 م.گ

بررسی امکان سیستم هیدروپونیک بسته در تولید گل های شاخه بریده  به منظور  -01

 م.م 0011-0010صرفه جویی در مصرف آب و کود 

 سیستمگل ژربرا  در  بخش امیدارقام و ژنوتیپ های بهبود کمیت و کیفیت  -00

 ( م.گ0010-0017تغذیه بهینه )با هیدروپونیک 

 بسترگل آلسترومریا  در  بخش امیدارزیابی تغذیه بهینه ارقام و ژنوتیپ های  -06

 ( م.گ0010-0010خاک )

گل الله به منظور افزایش  بخش امیدپیازهای ژنوتیپ های  بهبود کمیت و کیفیت -03

 ( م.گ0017-0011) با تغذیه مناسب کارایی پیازهای گل دهنده

( 0016-0010خاک) بستردر  نسرینتغذیه بهینه ارقام و ژنوتیپ های جدید گل  -00

 م.گ
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 بیان مساله:

روز بر تنوع ترکیبات بسترهای کاشت بدون خاک گیاهان افزوده می شود، از روز به 

این رو دستیابی به روش واحد و استاندارد جهت شناخت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 

انواع بسترها اجتناب ناپذیر می باشد. چنانچه روش های شناخته شده و یکسان در دسترس 

غیر قابل مقایسه بوده که نتیجه آن غیر قابل  نباشد، نتایج حاصل در نقاط مختلف دنیا

استفاده بودن نتایج به دست آمده توسط دیگر محققین است. در کشور ایران به علت نوپا 

بودن این گونه آزمایش ها و اهمیت این گونه بسترها جهت صادرات، استاندارد نمودن 

صوالت بدون خاک روش های آزمایشی بسترهای مختلف گلها وگیاهان زینتی و دیگر مح

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جهت رسیدن به این مهم،گام نخستین شناساندن 

 روشهای استاندارد مورد تایید مجامع معتبر دنیا است.

 دستاوردهای قابل انتظار:

 های تعیین خصوصیات فیزیکی:   تهیه استانداردهای روش-0

جییود بییوده و پایییه دسییتیابی بییه   مقدمییه ای بییر شناسییایی مزایییا و معایییب بسییترهای مو  

خصوصیات شیمیایی بوده و در جهت نییل بیه بسیترهای اییده آل هیر محصیول و ارقیام آن        

 تواند مهم باشد. می

 تهیه استانداردهای شیمیایی بسترهای کشت بدون خاک:-6

مقدمه ای بر شناسایی مزایا و معایب بسترهای موجود بوده و در جهت نیل بیه بسیترهای   

 محصول و ارقام آن دارای اهمیت می باشد. ایده آل هر

پیش بینی و معرفی بسترهای مناسب هر گونه گیاهی با توجیه بیه نیازهیای آن قبیل از     -3

 کاشت:

معرفی بستر های مناسب انواع گیاهیان زینتیی موجیب     6و  0با توجه به دستاوردهای بند 

دمان آبییاری و  درصیدی در رانی   61درصید افیزایش عملکیرد و افیزایش      61تیا   00حداقل 

 اصالح و معرفی بسترهای کشت بدون خاک گل وگیاهان زینتی
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 01درصدی سموم می گردد. ضمن اینکه راندمان مصرف عناصیر   31تا  61کاهش حداقل  

 درصد افزایش می یابد.   31تا 

 های اجرا شده: پروژه

 بررسی اقتصادی بسترهای جایگزین پیت وارداتی برای گیاهان گلدانی -0

 0376-0370) دیفن باخیا و پتوس(  

 0370-0378خاکی در گل رز  مقایسه بسترهای هیدروپونیک و -6

 0376-11ترین ترکیب بستر هیدروپونیک ژربرا و رز  تعیین مناسب -3

طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری خصوصیات فیزیکی بسترهای بدون خاک  -0

0316-0311 

 های در دست اجرا پروژه
بررسی اثر بسترهای مختلف کشت روی خصوصیات کمی کیفی ژنوتییپ هیای امیید     -

 ( م.گ0311-0016نسرین)بخش گل 

 بینی شده های پیش پروژه

ترین بستر کشت برای تولید بهینه گل رز شاخه بریده و باغچه ای مناسب تعیین -0

 م.گ (0018-0013)

 م.د (0311-0013)امید بخش شیپوری یبرای ژنوتیپ ها مناسب بستر کشت معرفی -6

 ( م.گ0010-0011)برای تولید بهینه گل الله واژگون رشدترین بستر مناسب -3

 م.گ (0000-0006برای تولید بهینه گل سیکالمن ) مناسب کشتبستر    -0

 م.گ (0000-0006ترین بستر کشت برای تولید بهینه گل لیلیوم )ارزیابی مناسب -0

 امید بخش گل نرگس یترین بستر کشت برای ژنوتیپ هامناسب تعیین -6

 م.گ (0010-0011)

 م.گ (0010-0017تولید بهینه گل ژربرا )برای  مناسبارزیابی  بستر کشت  -8
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 ترین بستر کشت برای تولید بهینه گل آلسترومریامناسب جایگزینی و معرفی -7

 م.گ (0010-0016)

 م.گ (0011-0010برای تولید بهینه گل پتوس) مناسببستر کشت   -1

 م.گ (0013-0017)ترین بستر کشت برای تولید بهینه گل زامی فولیامناسب -01

 استفاده از ترکیبات داخلی جهت جایگزینی ترکیبات وارداتی بسیتر کشیت  امکان  -00

 م.گ (0011-0016)
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 بیان مساله:

میلیمتر است و از طرفی  601با توجه به اینکه کشور ایران دارای میانگین بارندگی حدود 

بر میزان آبهای شور و سطح خاک های مبتالبه در حال افزایش است نیازمند  روز بروز

استفاده از ارقام مقاوم به کم آبی و شوری در گل های شاخه بریده  بستر خاکی و فضای 

 سبز شهری هستیم

 دستاوردهای قابل انتظار:

 در  بیه کیم آبیی   متحمیل  انواع گلهای شاخه بریده خاکی و فضای باز  و معرفیتعیین -0

 ها و ارقام جدید: گونه

معرفی گونه ها و ارقام مقاوم متناسب با تنش های کم آبی در محیط رشد گییاه موجیب   

در صیدی آب آبییاری و جلیوگیری از     61تیا   00کاهش آب مصیرفی و افیزایش رانیدمان    

 گردد. نابودی فضای سبز می

آبهیای شیور    بیه متحمل انواع گلهای شاخه بریده خاکی و فضای باز  و معرفیتعیین  -6

 در گونه ها و ارقام جدید:

معرفی گونه ها و ارقام مقاوم متناسب با تنش های شوری در محیط رشید گییاه موجیب    

در صیدی آب آبییاری و جلیوگیری از     31تیا   61کاهش آب مصیرفی و افیزایش رانیدمان    

 گردد.نابودی فضای سبز می

 های اجرا شده: پروژه

بی در ارقام گیاه بومادران زینتی برای توصیه در بررسی مقاومت به تنش کم آ -0

 0316-18فضای سبز در محالت 

 

 مدیریت بهره وری آب در گل وگیاهان زینتی
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 های در دست اجرا پروژه

 بررسی مقاومت به تنش کم آبی درگیاه پروسیکا برای توصیه در فضای سبز .0

 11-0318 

 ارزیابی ژنوتیپ های امید بخش گل زنبق در شرایط تنش خشکی .6

 (0311-0016)م.گ( ) 

 های امید بخش گل زنبق در شرایط تنش شوری ارزیابی ژنوتیپ .3

 (0311-0010)م.گ() 

 بینی شده های پیش پروژه

به شرایط تنش خشکی  متحمل ارقام و ژنوتیپ های معرفی شده چمن انتخاب -0

 (0010-0017)م.گ( )

شرایط تنش شوری  به متحملشده چمن  انتخابارقام و ژنوتیپ های  معرفی -6

 (0010-0017) )م.گ(

 تنش شوری به متحمل ژنوتیپ های امید بخش گل داودی معرفی -3

 (0016-0010) )م.گ( 

 تنش خشکی متحمل بهژنوتیپ های امید بخش گل کوکب  انتخاب -0

 (0010-0016)م.گ( ) 

 تنش شوری  بهارزیابی ژنوتیپ های امید بخش گل کوکب  -0

 (0010-0016)م.گ( )
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 بیان مساله:

تیرین عوامیل محیدود    عوامل بیماریزای خاکزاد در گیاهان زینتی به عنوان یکی از مهیم 

شیوند. وقیوع ایین    کننده تولید محسوب شده و همواره سبب بیروز خسیارت اقتصیادی میی    

کنتیرل ایین   های کشت و بقای آنهیا در شیرایط مختلیف  سیبب شیده اسیت       عوامل در بستر

هیا و  هیا، بیاکتری  عوامل با مشکالت متعیددی روبیرو شیود.  تنیوعی بسییار زییادی از قیار        

های بیماریزای گیاهی در این گروه قرار دارنید. ایین موضیوع سیبب شیده اسیت کیه        نماتود

نیازهای اصلی برای مدیریت این عوامل باشد. یکیی   شناسایی هر کدام از این عوامل از پیش

ابزارهای مورد استفاده در مدیریت بیماری های خاکزاد، استفاده از ارقام مقیاوم  ترین از مهم

است. این راهبرد به ویژه در میورد عوامیل بیمیایزای پژمردگیی آونیدی از اهمییت بیشیتری        

برخوردار است. همچنیین پیچییده بیودن بسیتر خیاک و حضیور سیایر عوامیل زنیده در آن          

می روبرو کرده است. این عوامل سیبب شیده اسیت    های مهمدیریت این عوامل را با چالش

ها  که کنترل این عوامل با یک روش کاربردی کافی نباشد و الزمست مجموعه ای از روش

 در تلفیق با هم در قالب مدیریت تلفیقی به کاهش خسارت این عوامل کمک نماید.   

 دستاوردهای قابل انتظار:

 ن گروه از عوامل بیماریزا  ارزیابی واکنش ارقام مختلف در برابر ای -

ترین راهکار مدیریت اسیت. شناسیایی   های مقاوم در مورد بیماریهای خاکزاد، مهم رقم

درصدی رانیدمان   01-01های اصالحی موجب افزایش این ارقام و استفاده از آنها در برنامه

درصید کیاهش   31تولید در آن محصول خواهد شد و مصرف سموم شیمیایی را تیا حیدود   

 اهد داد.خو

 :های ملکولیها با استفاده از روشهای مقاوم در برابر این بیماریایجاد ارقام و کلون -

 01-01هیای خیاکزاد موجیب افیزایش     های مقیاوم در برابیر بیمیاری   ایجاد و معرفی رقم

 درصدی در مصرف سموم خواهد شد.  31درصدی در راندمان تولید و کاهش 

 ی خاکزاد گل و گیاهان زینتیمدیریت بیماری ها
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تلفیقی برای هیر کیدام از ایین عوامیل بیمیاری بیا توجیه بیه         های مدریت تدوین برنامه -

 :ای در کشورشرایط تولید گلخانه

که از راهکارهای اصلی و اساسی در مدیریت بیماریهیای   مدیریت تلفیقی گیری از  بهره

درصد و افزایش تیا   01گیاهی می باشند ضمن کاهش مصرف انواع سموم شیمیایی مضر تا 

هش خیروج ارز از کشیور و کیاهش رونید ایجیاد نژادهیای       درصدی محصول، سبب کا 01

 .  مقاوم عوامل بیماریزا و ثبات بهتر زیست محیطی خواهند شد

 های اجرا شده: پروژه

 0376-0370استفاده از روش آفتابدهی خاک جهت کنترل فوزاریوم  -

 استفاده از ترکیب حرارت  و مواد شیمیایی در کنترل فوزاریوم در گالیل  -

78-0370 

پوسیدگی پالم  عاملPhytophthora nicotiana  تعیین خصوصیات بیماریزایی  -

 0310-0316زینتی در استان مرکزی

عامل  Neoufusicuccummangiferaتعیین خصوصیات مولکولی و ریخت شناسی  -

 0316-0313خشکیدگی اقاقیا در استان مرکزی 

دگی تعیین خصوصیات بیماریزایی قار  فوزاریوم عامل زردی و پژمر -

 0316-0313گالیول

تعیین خصوصیات مولکولی و بیماریزایی باکتری عامل پوسیدگی شیپوری در  -

 0316-0313گلخانه های محالت 

 10-77کنترل بیولوژیک بیماریهای خاکزاد میخک و گالیول -

 0313-10شناسایی نژاد های قار   فوزاریوم میخک  -

 های در دست اجرا پروژه

امید بخش گالیول به پژمردگی فوزاریومی)م.گ(. ارزیابی واکنش ژنوتیپ های  -

(0016-0311) 
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 بینی شده های پیش پروژه

کاربرد قارچکشها در کنترل پوسیدگی فیتوفتورایی گیاهان زینتی خانواده آراسه  -

 (0311-0010)م.خ( )

پژمردگی  بیماری واکنش ژنوتیپ های امید بخش داودی شاخه بریده بهمقایسه  -

 (0010-0013فوزاریومی)م.گ(.)

پژمردگی فوزاریومی)م.گ(.  بیماری واکنش ژنوتیپ های امید بخش میخک به -

(0010-0016) 

 لهیدگی پکتوباکتریومیبیماری  واکنش ژنوتیپ های امید بخش شیپوری به  -

 (0011-0013)م.گ(. )غده

تاثیر  بیماری پژمردگی فوزاریومی بر روی ژنوتیپ های امید بخش گل   -

 (0000-0006)م.گ(. )لیلیوم

پوسیدگی پنسیلیومی بیماری به سوسن  گل ژنوتیپ های امید بخشمقایسه واکنش  -

 (0000-0006غده )م.گ(. )

 پیاز پژمردگی فوزاریومیبیماری  نرگس به گل  واکنش ژنوتیپ های برتر مقایسه  -

 (00016-0010)م.گ(. )

ژنوتیپ های امید بخش الله  پژمردگی فوزاریومی  بر رویتاثیر قار  عامل بیماری  -

 (0017-0011)م.گ(. )

ردیابی ژنوتیپ های مقاوم گالیول به پژمردگی فوزراریومی در مرحله گیاهچه ای  -

 (0016-0010)م.د(. ) SCARبا نشانگر 

پوسیدگی ریشه و طوقه  بیماری واکنش ژنوتیپ های امید بخش زامی فولیا بهمقایسه  -

 (0010-0013)م.گ(. ) .فیتوفتورایی
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 بیان مساله:

کاربرد باکتری کشیها و قیارچکش هیا بیرای کنتیرل بیماریهیای ریشیه اغلیب بصیورت          

پیشگیری کننده است. برای بیشتر بیماریهای برگی، زمانیکیه اولیین عال یم بیمیاری مشیاهده      

امیا بیرای محصیوالت بسییار حسیاس ییا        شد، قارچکش  و یا باکتری کشها استفاده میشیود. 

زمانیکه شرایط برای بروز بیمیاری دلخیواه و مسیاعد اسیت، سیموم ممکین اسیت بصیورت         

پیشگیری استفاده شوند.قارچکشها و باکتری کشها بر اسیاس نحیوه تاثیرشیان در گروههیای     

مختلف تقسیم بندی میشوند که از آن میان تعیدادی سیبب بیروز مقاومیت در بیمیارگر میی       

وند. مقاومت واقعی در مقابل سموم زمانی رخ میدهد که موتاسییون ژنیی در بیمیارگر رخ    ش

دهد که این امر منجر به ادامه یافتن فعالیت بیوشیمیایی در پیاتوژن میشیود کیه ایین فعالییت،      

نقطه هدف میکروارگانیسم بود، و منجر به غیر حساس شدن بیمارگر به تاثیر میاده شییمیایی   

هایی که مورد هدف ماده شیمیایی با یک نقطه اثیر هسیتند بیشیتر در معیر      میگردد. پاتوژن

مقاوم شدن میباشند زیرا تنها نیاز به موتاسیون در یک نقطه ژنی دارند. اگر ماده شییمیایی بیا   

یک نقطه اثر بصورت متناوب استفاده شوند، در طول زمیان فقیط جمعییت موتاسییون یافتیه      

میشوند، و منجر به بی اثر شدن سموم میشوند. لیذا بکیار گییری    بیمارگر باقی میمانند و زیاد 

مخلوطی از چند قارچکش و یا باکتری کش که دارای یک نقطه اثر باشند و ییا بکیارگیری   

قارچکشها و باکتری کشهای با طیف وسیع باید در دسیتور برنامیه کنتیرل بیماریهیای برگیی      

 ی و قارچی قرار گیرند.گل و گیاهان زینتی ناشی از بیمارگرهای باکتریای

عالوه بر استفاده از ترکیبات شیمیایی برای مدیریت عوامل بیماریزای هوازاد، در برخیی  

-از این بیماری ها بین ارقام مختلف موجود واکنش های متفاوتی در برابر بیماری بیروز میی  

یاهیان  یابد. این موضوع نشان می دهد که منبع مقاومیت بیه ابرخیی از ایین بیمیاری هیا در گ      

 زینتی مختلف موجود است. 

 های هوازاد گل وگیاهان زینتیمدیریت بیماری
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 دستاوردهای قابل انتظار:

ها و ترکیبات باکتری کش مؤثر علیه عوامل بیماریهای هوازاد معرفی قار  کش -

 :گیاهان زینتی

دستاورد فوق عالوه بر کاهش مصرف سموم، سبب کاهش بروز نژادهای مقاوم قارچها 

درصدی محصول را به دنبال خواهد  31و باکتری ها شده و عالوه بر آن افزایش بیش از 

 داشت.

 ها:کشها و باکتریکشهای مقاوم عوامل بیماریزا در برابر قار شناسایی جدایه -

دستاورد فوق سبب امکان بکار گیری از ترکیبات موثر و جدید بر علیه عوامل 

 گردید.درصدی محصول خواهد  61-01بیماریزای قارچی و باکتریایی و افزایش عملکرد 

تعیین صفت  مقاومت و حساسیت در برابر برخی از عوامل بیماریزای هوازاد در  -

ژنوتیپ های امید بخش قابل معرفی به عنوان رقم جدید. این موضوع از این نظر اهمیت 

 دارد که باعث افزایش راندمان عملکرد، کاهش مصرف سموم شیمیایی خواهد شد.

 های اجرا شده: پروژه

 70-78کلون ها یا ارقام مقاوم به سفیدک پودری در منطقه محالت در رز جمع آوری  -

 0377-71بررسی مقاومت عامل کپک خاکستری در رز به انواع قار  کش ها  -

 0377-10تاثیر  نسبت عناصر غذایی در ایجاد مقاومت به کپک خاکستری در رز  -

 0316-13 بررسی ترکیبات مختلف قار  کش روی سفیدک رز در مازندران -

 های در دست اجرا پروژه

 (0016-0013معرفی ترکیبات موثر برای کنترل سفیدک پودری کوکب )م.خ( ) -

واکنش ژنوتیپ های امید بخش ژربرا در برابر بیماری کپک خاکستری مقایسه  -

 (0010-0010)م.گ.( )

ژنوتیپ های امید بخش ژربرا )م.گ.( بیماری سفیدک پودری  بر روی  تاثیر  -

(0010-0010) 
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 اتیولوژی سوختگی برگ آماریلیس )هیپستروم/ گل نسرین( در ایران -

 0010-0013)م.د( ) 

مقایسه واکنش ژنوتیپ های امید بخش کوکب در برابر بیماری سفیدک پودری   -

 ( 0010-0016)م.گ.( )

 لیلیومگل  ژنوتیپ های امید بخش  بیماری کپک خاکستری بر تاثیر -

 (0000-0006)م.گ.( ) 

واکنش ژنوتیپ های امید بخش سیکالمن در برابر بیماری کپک خاکستری بررسی   -

 (0000-0006)م.گ.( )

 واکنش ژنوتیپ های امید بخش رز در برابر بیماری سفیدک پودریمقایسه  -

 (0016-0010)م.گ.( ) 

 ژنوتیپ های امید بخش پتوستاثیر بیماری آنتراکنوز بر  -

 (0016-0010)م.گ.( ) 

بیماری کپک خاکستری در  شیمیایی ترکیبات مختلف قار  کش برای کنترلمقایسه  -

 (00010-0016سیکالمن )م.خ( )
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 بیان مساله:

در سال های اخیر طغیان سفیدبالک در شهر تهران روی توت فاجعه بار بود و این آفیت  

در روی گیاهان رز و ژربرا در گلخانه ها حالت طغیانی دارد. دیگر آفیت هیا ماننید کنیه هیا      

گسیترده،  مقاومیت و در نهاییت    -بعد از استفاده از حشره کش ها و کنه کش های با طییف 

ند . تریپس ها نیز بعلت استفاده از حشیره کیش هیا بیر علییه آفیت       حالت طغیانی پیدا کرده ا

بزرگ جسه و به علت رشد و نمو با زمان کوتاه مقاوم شده و در نهایت حالت طغییانی روی  

 میخک و رز پیدا نموده اند. 

 دستاوردهای قابل انتظار:

در روش کنترل تلفیقی برای کنترل سفید بالک ها بخصوص سفیدبالک گلخانیه ای   -0

 :مرحله اول بررسی کنترل شیمیایی با روغن ها جهت جلوگیری از مقاومت

هیا از ایمنیی زیسیتی بیشیتری     هیا نسیبت بیه سیایر حشیره کیش      کنترل شیمیایی با روغین 

برخوردار است ودستاوردهای این بخش مقدمه ای جهت تدوین برنامه مدیریت تلفیقی این 

 شود.آفات محسوب می

 :یه کنه ها از جمله کنه تارتن پنبه و کنه پیازروش کنترل تلفیقی عل -6

درصییدی مصییرف سییموم در کشییور،  61-31دسییتاوردهای اییین برنامییه سییبب کییاهش 

درصیدی در عملکیرد    61-01هیای غییر شییمیایی، افیزایش      فرهنگ سازی استفاده از روش

 گیاهان مورد استفاده خواهد شد.

 :یازروش کنترل تلفیقی علیه تریپس ها بالخص تریپس پ -3

درصییدی مصییرف سییموم در کشییور،  61-31دسییتاوردهای اییین برنامییه سییبب کییاهش 

درصیدی در عملکیرد    61-01هیای غییر شییمیایی، افیزایش      فرهنگ سازی استفاده از روش

 گیاهان مورد استفاده خواهد شد.

 تریپس ها و شته ها ،هامدیریت تلفیقی سفید بالک ها، کنه
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 های اجرا شده: پروژه

بررسی روش های تکثیر و تولید انبیوه سین هیای شیکارگر و کیاربرد آنهیا بیه         -

منظور کنترل تریپس پیاز خوراکی و نباتات زینتی در قالب یک برنامه کنترل تلفیقی 

(IPM)(70-70) 

برای کنترل بیولوژیک کنیه   Phytoseiulus persimelisبکار گیری کنه شکاگر  -

 (70-70) های تارتن رز در شرایط گلخانه

توام سیفیدک  مقایسه تاثیر روغن دانه چریش، گوگرد و دینوکاپ برای کنترل  -

 (73-70)پودری رز و کنه های تارتن رز در شرایط گلخانه

بررسی تاثیر پنج کنه کش روی کنه تیارتن قرمیز گلخانیه ای روی میخیک در      -

 (73-70)شرایط گلخانه

بررسی گونه های شیته هیای داودی و معرفیی دشیمنان طبیعیی آنهیا در میزارع         -

 (70-78) داودی

 یایی و معدنی در کنترل جمعیت شته داودیبررسی تأثیر شش حشره کش شیم -

(77-76) 

 Aphisبررسی اثر مقادیر و منابع مختلف کیود هیای نتروژنیه بیر جمعییت شیته        -

gossypii Glover(77-11)در گل داوودی 

کنترل تلفیقی کنه رز و گالییل بیا اسیتفاده از ترکیبیات شییمیایی و بیولوژییک       -

0377-0370 

در کنتییرل تلفیقییی کنییه تییارتن   Orius albidipennisارزیییابی سیین شییکارگر -

Tetranychus spp.  و مقایسه آن را ترکیبات شیمیایی و بیولوژیک )آبامکتین ( روی

 Vandenta(10-77)رز رقم 

کنترل تلفیقی کنه پیاز گالیول بیا اسیتفاده از ترکیبیات شییمیایی و بیولوژییک       -

0316-0378 
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خطیر ) غییر شییمیایی( در کنتیرل      بررسی روغن های مختلف و ترکیبات بدون -

 0316-10سفید بالک رز 

 پروژه های در دست اجرا:

جمع آوری و شناسایی برخی ازکنه هیای شیکارگر از خیانواده فیتوزویییده      -

 (10-17استان مرکزی و به کارگیری مؤثرترین گونه در کنترل کنه تارتن )

ژنوتیییپ هییای امییید بخییش گالیییول در برابییر کنیییه        واکیینش  ارزیییابی  -

 (0016-0311تارتن)م.گ()

 های پیش بینی شده: پروژه

 (0016-0311)م.گ() بررسی کنترل  تلفیقی کنه تارتن روی ژربرا -

 (0016-0311پرورش کنه های شکارگر برای کنترل آفات ریز گلخانه )م.م() -

 (0013-0011م.گ()) بررسی کنترل تلفیقی سفید بالک گلخانه روی ژربرا -

ژنوتییپ هیای امیید بخیش میخیک در برابیر کنیه تیارتن)م.گ(          واکینش  مقایسه -

(0011-0010) 

 (0013-0010ژنوتیپ های برتر گل نرگس در برابر کنه پیاز)م.گ( ) واکنش -

)م.گ(  شپشیک آردآلیود  ژنوتیپ های امید بخیش آمیاریلیس در برابیر     واکنش -

(0016-0011) 

 (0010-0016های امید بخش رز )م.گ( )ژنوتیپ  بر کنه تارتنتاثیر  -

کنیه تیارتن   از نظر واکنش بیه آلیودگی بیا     ژنوتیپ های امید بخش ژربرا مقایسه  -

 (0010-0016)م.گ( )

)م.گ(  بیرگ  مینیوز  به آلودگی بیا ژنوتیپ های امید بخش ژربرا  واکنشمقایسه  -

(0010-0016) 
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ش ژربیرا )م.گ(  ژنوتییپ هیای امیید بخی     درسفید بالک تاثیر آلودگی به مقایسه  -

(0016-0010) 

آلیودگی بیا   در برابیر   واکینش  از نظیر  ژنوتیپ های امیید بخیش گالییول    مقایسه -

   (0016-0013تریپس )م.گ( )

ژنوتیپ های امید بخیش آلسیترومریا )م.گ(    بررسی تاثیر آلودگی به تریپس در  -

(0010-0017) 

ژنوتیپ های امید بخش پتوس در برابر شپشک آردآلود )م.گ(  واکنشمقایسه   -

(0010-0017) 

تریپس )م.گ(  آلودگی به ژنوتیپ های امید بخش فرزیا در برابر مقایسه واکنش -

(0016-0011) 

ژنوتییپ هیای امیید بخیش داودی شیاخه برییده        بررسی تاثیر آلودگی با شیته در  -

 (0017-0010)م.گ( )

-0016تیریپس)م.گ( )  آلودگی بیا ش الله در برابرژنوتیپ های امید بخ واکنش -

0010) 

تیریپس )م.گ(   بیه  از نظیر آلیودگی    ژنوتیپ هیای امیید بخیش میخیک    مقایسه   -

(0017-0001) 

 (0017-0011ژنوتیپ های امید بخش الله در برابر کنه پیاز )م.گ(  ) واکنش -

 (0017-0011ژنوتیپ های امید بخش الله در برابر شته ) واکنشمقایسه  -

 (0000-0006ژنوتیپ های امید بخش سیکالمن در برابر کنه سیکالمن ) واکنش -

 (0000-0006ژنوتیپ های امید بخش لیلیوم در برابر شته ) واکنش  -
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 الف( بیان مسئله:

هیای  های هیرز هسیتند . علیف   کاهش محصول علف یکی از عوامل زنده تاثیر گذار در

 .هرز به دوصورت کمی وکیفی به محصول خسارت وارد می کنند

خسارت کیفی آن باعث کاهش کیفییت و ارزش غیذایی وییا مسیمومیت محصیول )در      

صورت اختالط بیش از حد با محصول (می شود وخسارت کمی باعث کاهش مقدار تولید 

ت یکپارچه علف های هرز شامل همه روش هیا اسیت کیه    مدیری در واحد سطح می گردد.

 موجب افزایش توان رقابتی محصول در برابر علفهای هرز باشد.

 ب( دستاوردهای مورد انتظار:

 :های هرز دا می و خطر ناک مدیریت تلفیقی علف -

خسارت ناشی از علف های هرز در انواع گیاهان زراعی و زینتی بسته به ارقیام مختلیف    

شود. مجمیوع دسیتاوردهای حاصیل از    % از عملکرد محصول را شامل می81بالغ بر بیش از 

% 00های هرز را بیه کتیر از    برنامه مدیریت تلفیقی می تواند عوار  ناشی از خسارت علف

ث گیاهان زینتی شاخص کیفی را بسیار افیزایش میی دهید.    کاهش دهد. و مخصوصا در بح

داشتن برنامه مدون و اصولی و مدیریت تلفیقی در کنترل علفهیای هیرز میی تیوان از مقیاوم      

 شدن علفهای هرز جلوگیری کرد. 

 :های هرز و شناسایی گونه های مهاجم تهیه کلکسیون بذر و علف -

رفتار آنها با توجیه بیه اقلییم منطقیه ای      شناخت دقیق از گونه های مناطق مختلف و طرز

 های هرز موثر باشد.  می تواند در تهیه برنامه مبارزه و مدیریت علف

 :شناسایی سموم علف کش مؤثر  در کنترل علف های هرز  گیاهان زینتی -

ها اختصاص بیه گیاهیان زراعیی دارنید. کیه ییا        تمامی سموم تولید و عرضه شده شرکت

تصاصی عمل می کنند و یا عمومی می باشند. بیا شناسیایی فیزولیوژی    بصورت انتخابی و اخ

 برنامه مدیریت تلفیقی علف های هرز گیاهان زینتی
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توان کاربرد برخی از سموم علف کیش   گیاهان زینتی و تطابق با برخی از گیاهان زراعی می

 های هرز گیاهان زینتی نیز به اثبات رساند. را در مورد علف

 :پروژه های اجرا شده

 Gladiolus گالییول،  میزارع  هرز علفهای کنترل در مختلف علفکشهای ارزیابی -

callianthus ، ،و زنبق Iris graminea ، (71-10محالت ) شهرستان در 

 (10-16رز ) گل هرز علفهای کنترل در فیزیکی کنترل و علفکشها کاربرد بررسی -

 (16-10) هرز علفهای بذور زنی جوانه بر داودی گیاه عصاره تاثیر بررسی -

 علفهیای  کنتیرل  بیر  chenita رقم داودی گیاه کاشت تاریخ و بوته تراکم اثر بررسی -

 (16-10هرز )
 

 :پروژه های در دست اجرا

 ندارد

 های پیشنهادی پروژه

 (0011-0016مدیریت تلفیقی علفهای هرز گیاهان زینتی فضای باز داوودی )م.( ) -

 (03011-0016)م.  ) مدیریت تلفیقی علفهای هرز چمن -

 (0016-0010هرز در مزارع گل نرگس ) مدیریت تلفیقی علف های -

 (0016-0010) مدیریت تلفیقی علفهای هرز زنبق و شیپوری -

 (0013-0010مدیریت تلفیقی علف های هرز  گالیول ) -
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