
 

1 

 

 1399سال  دری علوم باغبان قاتیگزارش عملکرد موسسه تحق

 

 :1399شاخص در سال  یفعاليت ها و دستاوردها  -الف

 (یدر نوبت معرف دبخشیام پیژنوت 9و  رقم 11) یتنوع ارقام تجار شیافزا -1

 70یافته قابل ترویج و  29، مقاله مرز علم 10) یدر محصوالت باغ رزندهیزنده و غ یکاهش خسارت تنش ها -2

 (پیژنوت

 یافته قابل ترویج( 18و  مقاله مرز علم 2) یدر محصوالت باغ یفیو ک یعملکرد کم شیافزا -3

 (و رقم دیبریه 60) یریتکث یهاکاهش واردات اندام -4

 
 

 عرصه اجرا )در دو سال اخير( به انتقال يافته یتحقيقات یشاخص ترين دستاوردها  -ب

 (پیرقم و ژنوت 375) دکنندگانیبه بخش اجرا و تول دیارقام جد توسعه -1

 49) گردو و پسته الس،یگ  ب،یدر محصوالت انگور، س 2درجه  یبه منظور اصالح باغ ها یسرشاخه کار کیتکن -2

 (هکتار 30رقم در سطح 

 20) یزنبق و چمن مقاوم به خشک ن،یگل نسر دیجد یدهایبریه ،یارقام عناب، به، گردو، گل داود یواگذار -3

 رقم(

 (رقم 35) ینتیز اهانیدر مرکبات و گل و گ روسیاز و یسالم و عار هیهسته اول دیتول -4

 یفلفل، گوجه فرنگ ار،یخربزه، خ از،یپ دیبریارقام آزاد گرده افشان و ه دیدر تول یمشارکت با بخش خصوص -5

 (رقم 7) اسفناج و کاهو ،یگلخانه ا

  یگوجه فرنگ دیدر تول یوندیاستفاده از نشا پتوسعه  -6

و آب منطقه  یخاک ،یمیاقل طیبا شرا قیو تطب یمثمر با  بررس ریمثمر و غ یکشت محصوالت باغبان یالگو هیارا -7

 آن به مناطق مشابه میو امکان تعم

 کن نیریآب ش ستمیس تیاستفاده از ظرف یبرا یشنهادیپ یالگوها یاقتصاد هیو توج یاقتصاد یبررس -8

 دشت مغان یمطالعات فاز دوم شهرک گلخانه اانجام  -9

و  یو مهندس یفن یقاتیکشور با مشارکت موسسات تحق یگلخانه ا یشهرک ها 2و1مطالعات فاز  هیکل ینیبازب -10

 خاک و آب

 

 کشور/استان يیحل مسائل و مشکالت اجرا یبرای و پاسخ کارشناس یتحليل یگزارش هافقره  12 -ج

 

 اقدامات فناورانه و دانش بنيان -د

 سیلیانبوه گل آمار ریو تکث 2MDآناناس رقم  یکشت بافت اهچهیانبوه گ ریپروتکل تکث یواگذار -1

 رقم مرکبات 14 هیاول یاز هسته ها روسیاز و یعار وندکیهزار پ 100عرضه  -2

 (یو گوجه فرنگ اری)فلفل، خ یفیو ص یسبز دیبریبذر ه دیتول یبرا یزیمشارکت در برنامه ر -3
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 مشترک اجرا شده با موسسه آموزش و ترويج یبرنامه ها -ر

 عنوان( 84) جیشده در تاالر ترو یبارگذار ینوشتار یهارسانه -1

 نفر/روز( 1889) ها افتهیروز مزرعه و هفته انتقال  -2

 مورد( 74) یریادگی یو کانون ها یجامع الگوئ یها تیسا یمشارکت در اجرا -3

 یونیزیتلو سیرنویپوستر، بروشور، ز شن،یکیاپل ه،یدستنامه، دستورالعمل، نشرشامل  یجیترو یمحتوا نیتدو -4

 عنوان( 64)

 دقیقه( 1986) یجیترو -یآموزش یونیزیو تلو ویراد یبرنامه ها دیو تول هیته -5

 عنوان( 100) یدر عرصه مل دیتول اورانیطرح  یگزارشات اثربخش -6

 مورد( 78) کنفرانس دئویشبکه دانش در بستر و یعلم یسخنران -7

 نفر/روز( 46000) یعلم اتیه ریو غ یعلم اتیاعضاء هشامل آموزش کارکنان  -8


