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یم و حمایتهای ما بایستی تولید را محور کار رقار بده . یبانی اه، مانع زدایی اهتولید؛ پشت : شعار این است؛ یعنی «تولید؛ پشتیبانی اه، مانع زدایی اه»: من شعار امسال را این جور تنظیم رکدم
۱400مناسبت آغاز سال هب ( دمظله العالی)رهبر ی مقام معظم نوروزی ایپم .کنددا هب لطف الهی این شعار تحّقق الزم را پیان شاءاهلل امیدواریم . الزم را انجام بدهیم و مانعها را از رس راه تولید ربداریم

در موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشورگزارش تصویری از حضور 
IFarmچهارمین نمایشگاه بین المللی 

بازدید دکتر حاجی وند رئیس موسسه تحقیقات علوم 
باغبانی از پژوهشكده مرکبات و میوه  های 

نیمه  گرمسیری

 مارشگریپ فروت فراست 
مهندس قلی پور، پژوهشكده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری: عكس از

روابطگزارشهب
گلپژوهشکدهعمومی

زینتی،گیاهانو
اهنمایشگبیستمین

درداودیگل های
وگلپژوهشکدهمحل

ردواقعزینتیگیاهان
مهندسحضوربامرکزیاستانمحالتشهرستان
جهادوزارتباغبانیامورمحترممعاونبرومندی

موسسهمحترمرئیسحاجی ونددکترکشاورزی،
استانینمسئولیازجمعیوکشورباغبانیعلومتحقیقات

وپژوهشیدستاوردهایآخرینارائه یاهدافبا
وهصدننمایشکشور،زینتیگیاهانوگلتوانمندی های

وبارنخستینبرایداوودیگل هایجدیدژنوتیپپنجاه
زینتی،ا هانگیوگلحیطهدرتولیدواشتغالازپشتیبانی

.شدافتتاحعمومبازدیدبرایماهآبانسوماز

ده بیستمین نمایشگاه گل های داودی در پژوهشك
گل و گیاهان زینتی افتتاح شد

6

8

9

10

انجام عملیات اجرایی افزایش تحمل به تنش کم آبی در رقم چای کاشف 11
با استفاده از روش به نژادی دورگ گیری در پژوهشكده چای

وره کشور در سومین دموفقیت پژوهشگران موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
هفته کتاب ملی کشاورزی و منابع طبیعی  

بازدید معاون محترم برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم 
تیباغبانی کشور  و هیات همراه از پژوهشكده پسته و ایستگاه های تحقیقا

فعالیت های پدافند غیرعامل موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور در
سال 

عمومیروابطگزارشبه
ومرکباتپژوهشکده

گرمسیری،نیمه هایمیوه
هموسسرئیسحاجی ونددکتر

آبانولاشنبهروزکشورباغبانیعلومتحقیقات
کدهپژوهشتحقیقاتیوپژوهشیفعالیت  هایاز

رامسردرنیمه  گرمسیریمیوه هایومرکبات
.آوردندعملبهبازدید

عالم ریپ  درگ باره جوان خواهد شد 1A h

گ ارباغ ن
خبرنامه داخلی موسسه تحقیقات علوم باغبانی

اه حضور موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور در چهارمین نمایشگ
IFarmبین المللی

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد



ژمده دهید باغ را بوی بهار می رسد 2A h گار می رسد  آب زنید راه را هین هک ن

س  بازدید دکتر حاجی وند رئی
بانی  موسسه تحقیقات علوم باغ

از پژوهشكده مرکبات و  
میوه  های نیمه  گرمسیری

هپژوهشکدعمومیروابطگزارشبه
ی،گرمسیرنیمه هایمیوهومرکبات

موسسهرئیسوندحاجیدکتر
اولهشنبروزباغبانیعلومتحقیقات

پژوهشی هایفعالیتاز1400آبان
ومرکباتپژوهشکدهتحقیقاتیو

رامسردر گرمسیرینیمههایمیوه 
.آوردندعملبهبازدید

ورحضباایجلسهبازدیدابتدایدر
موسسهرئیسوندحاجیدکتر

رتضیمدکترباغبانی،علومتحقیقات
پژوهشکدهرئیسمحمدیگل 

ی،گرمسیرنیمههایمیوهومرکبات
برنامهمعاونعبادیهرمزدکتر
پژوهشکدهپشتیبانیوریزی

یگرمسیرنیمههایمیوهومرکبات
یپژوهشمعاونمقدمفتاحیدکترو

مهنیهایمیوهومرکباتپژوهشکده
ضیمرتدکتروشدبرگزارگرمسیری

پژوهشکدهرئیسمحمدیگل 
یگرمسیرنیمههایمیوهومرکبات

زاکاملیگزارشارائهبهمعاونینو
اداریوپژوهشیهایفعالیت

مهنیهایمیوهومرکباتپژوهشکده
.پرداختندگرمسیری

رئیسوندحاجیدکترادامهدر
منضباغبانیعلومتحقیقاتموسسه
ستادی،هایبخشازبازدید

دهپژوهشکمالیواداریتحقیقاتی،
یگرمسیرنیمههایمیوهومرکبات

هچهربهچهرهصورتبهکارکنانبا
ماهجریاندروکردهگفتگوودیدار

.گرفتندقرارهافعالیت 
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غم هب کناره می رود هم هب کنار می رسد 3A h باغ می رسد چشم و رچاغ می رسدونق ر

زینیت،انگیاهوگلپژوهشکدهمعومیروابطگزارشبه

گلشکدهپژوهحملدرداودیگلهایمنایشگاهبیس متنی

مرکزیناس تاحمالتشهرس تاندرواقعزینیتگیاهانو

اینابغبامورحمرتممعاونبرومندیهمندسحضوراب

محمرترئیسحایجونددکرتکشاورزی،هجادوزارت

مس ئولنیازمجعیوکشورابغباینعلومحتقیقاتموسسه

ارائهیاهدافابمنایشگاهاینایفت،گشایشاس تاین

وگلتوامنندیهایوپژوهشیدس تاوردهایآ خرین

جدیدوتیپژنپنجاهوهنصدمنایشکشور،زینیتگیاهان

اش تغالازپش تیباینوابرخنس تنیبرایداوودیگلهای

ماهابنآ سوماززینیت،گیاهانوگلحیطهدرتولیدو

.شدافتتاحمعومابزدیدبرای

دویستربابلغهجاندرزینیتگیاهانوگلمایلگردش

نشانابرآ وردهمیشود،زدهختمنیسالدردالرمیلیارد

یکایرانزینیتگیاهانوگلصادرایتتوانمیدهد

حمققآ ندرصدپنجتهنااکنونکهاستدالرمیلیارد

ابغباینندارزشحمصولاینبهویژهتوجهابکهمیشود،

زارهایابکسبابپایداراش تغالزاییبرعالوهمیتوان

گلولیدتَارزآ وریظرفیتازصادرات،بهنگاهوهجاین

روزبرومندیهمدیمحمد.بردهبرهزینیتگیاهانو

گلهایهمنایشگابیس متنیگشایشآ ینیدردوشنبه

ادراتص:افزودحمالتگیاهوگلپژوهشکدهدرداودی

ابیدالتحمصواینامیینورسعتمنظوربهگیاهوگل

اینکهبیانابوی.شوداجنامهوایینقلومحلطریقاز

شاورزیکحمصوالتصادراتبرایهواپامیبزنینقمیت

هنوزهمممس ئهلاین:کرداضافهاست،کردهپیدااکهش

موادارکندرابیدجاتصیفیوگلونشدهمعلیایت

صادراتبرایانتظارصفدرس نگوپرتوش میی

:فتگکشاورزیهجادوزیرابغباینامورمعاون.ابش ند

توانمیواستگلشاخه۱۲۰معادلنفتبشکهیک

یژهوبهکشاورزیحوزهدرگذاریرسمایهظرفیتاز

.کرداس تفادهگلتولید

بیستمین نمایشگاه گل های داودی در پژوهشکده گل و گیاهان  
زینتی افتتاح شد
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یاهگوگلتولیددرنفرهزار۱۵۰:کردترصحیبرومندی

تومانمیلیاردهزار۲۵ودارنداش تغالکشورگلخانهو

۱۷رتبهدرایرانوشدهگذاریرسمایهحوزهایندر

داتکیوی.داردقرارگلصادرات۱۱۵رتبهوگلتولید

دریاهگوگلتولیداتمطلوبکیفیتبرخالف:کرد

هجاینیابزارهادرمنیتوانندتولیدکنندگاناماکشور،

ادهجوزیرابغباینامورمعاون.ابش ندداش تهحضور

موردبذرقطعهمیلیون۷۷۰از:دادتوضیحکشاورزی

داخلدربذرقطعهمیلیون۳۰تهناها،گلخانهبراینیاز

درداخیلتولیدظرفیتهایومیشودتولیدکشور

حتقیقایتکزمرا:گفتبرومندی.داردوجودحتقیقایتمراکز

نیازوندابش تولیدکنندگانمشالکتپاخسگویابید

نتاجیوکنندش ناساییراهجاینابزارهایآ یتسالهای

معلیایتیتروجیقویبرانمههایقالبدرراخودحتقیقات

خودکفاییرایبصادرایتوپذیررقابتحمصوالیتاتکنند

۱۰۰بهنزدیک:دادادامهوی.شودتولیدکشور

میههزینداروییگیاهچهاروارداتبرایدالرمیلیون

وریضحوزهایندرحتقیقایتطرحهایاجناموشود

هامیوهبیشرتتولیددراینکهبهاشارهابوی.است

این،کشورنیازاتمنیبرعالوهوهستمیخودکفا

،استصادرایتحمصوالت

:دادادامه



هک بیش از جنپ روزی نیست حکم میر نوروزی 4A h سخن رد رپده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی
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ارزآ وریدالرمیلیارد۶کشاورزیخبشگذش تهسال

آ ندالرمیلیارد۳.۲مزیاناینازکهداشتکشوربرای

.بودابغباینبهمربوط

تهناییبهپس تهحمصولصادرات:کردبیانبرومندی

ارزآ وریکشوربراینفیتدرآ مددرصد۲۰معادل

.استداش ته

تصادی،اقمشالکتوحترمیهادلیلبهکهرشایطیدر

خبشاامبودهاندمواجهمنفیرشدابخمتلفخبشهای

.استداش تهمثبترشدکشاورزی

اتمنیبرالوهعکشورابغباینخبشاینکهبراتکیدابوی

ارزوددارقرارنزیکشورصادرایتس بددرداخیلنیاز

کهاستایندهندهنشانامراین:گفتاست،آ ور

هممییاربس نقشغذاییامنیتزمینهدرابغباینخبش

.دارد

اینکهبیانابکشاورزیهجادوزیرابغباینامورمعاون

یصختصخبشهایدرعلمیظرفیتهایمههازهنوز

علمیودانشگاهیاس تادان:افزوداست،نشدهاس تفاده

هس تهایدانشمندانابترازمهکهدارمیابغباینحوزهدر

صورتبهکنند،آ فرییننقشمهچنانمیتوانندوهستند

همجموعاینزحامتوهستندتالشدرروزیش بانه

ابتحمصوالازبس یاریتولیددرامروزماشدهابعث

دنیاابیکشاورزخبشدرپایدارتوسعهگرفنتنظردر

.کنمیرقابت

اینکهنبیاابکشاورزیهجادوزارتابغباینامورمعاون

ما:فتگاست،حمورصادراتابغباینحمصوالتتولید

آ انانسوانرگیلانبه،موز،شاملابغباینحمصولچهار

۱۵اتسالهابریخدرحمصوالتاینوکنمیمیواردرا

.داردوارداتتومانمیلیاردهزار

میلیون۴۰۰خروجابعثتهناییبهموز:دادادامهوی

.میشودکشورازارزدالر

الس:دادادامهکشاورزیهجادوزیرابغباینامورمعاون

کشوردرسیبتنهزار۱۰۰ومیلیونچهارگذش ته

شدهصادرمزیاناینازتنهزار۸۸۵وشدهتولید

برعالوهدالرمیلیون۳۰۰ساالنهخرماتولیدواست

.داردارزآ وریداخیل،نیازاتمنی

دنیادرراویکیتولیدچهارمرتبهایراناینکهبهاشارهابوی

کشوربرایدالرمیلیون۱۰۰حمصولاین:کرداضافهدارد،

جایگاهدرتوانمیمیایتالیاوضعیتبهتوجهابوداردارزآ وری

.بگریمیقراردنیاسوم

حوزهازدرصد۵۲ازبیشاینکهبهاشارهاببرومندی

کشوریونماکنزیاس ضیب:کردبیاناست،ابغباینکشاورزی

خبشماکنزیاس یونضیبواستهکتاردرخباراسب۱.۸

ینابغباخبشدرنظراینازواستدرصدصدم۲۳ابغباین

.تاسشدهتوجهخبشاینبهمکرتوهستمیضعیف

لیونمییککشور،درابغهکتارمیلیونسهاز:افزودوی

ابزدههیچبدونخاکوآ بواستفرسودهابغهکتار

.میشودمرصفاقتصادی

یکهکهنالتولیددردیگرسویاز:داشتاظهاربرومندی

درمی،هستضعیفاستمدرنابغباینحوزهدراسایسنیاز

میلیوننمیو۲هنال،اصهلمیلیون۶۵ازگذش تهسالحایلکه

.بودشدهگواهیآ ن



5A hژمده دهید باغ را بوی بهار می رسد گار می رسد  آب زنید راه را هین هک ن
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دنشفعالکشاورزی،هجادوزیرابغباینامورمعاون

رالسجمدراسرتاتژیکحمصوالتقمیتگذاریشورای

اورزیکشمکیس یونبهویژهجملسمثبتاقداماتاز

.کردعنوان

ردراهجادیرویکردابحتویلبرانمه،برومندی

امهادوکردبیانکشاورزیهجادوزارتاکردس تور

ریلوریزیبرانمهنیازمندحتویلبرانمهاین:داد

.استهفمتبرانمهدرگذاری

کهوزهایحعنوانبهابیدکشاورزیبه:کرداتکیدوی

مدتلندبگذاریرسمایهمانندآ ندراعتبارختصیص

.شودنگاهاست،غذاییامنیتبرای

بهامسالتومانمیلیارد۲۵۰:کردترصحیبرومندی

آ یتسالبودجهدروایفتهختصیصابغباینمعاونت

حصبیتایدنبابشد،تومانمیلیاردیکهزارازمکرتاگر

.کردکشاورزیاز

خصوصردنزیحتقیقاتموسسهرییسحاجیونددکرت

وسعهتومرکزیاس تانابغیگیاهانارقامآ وریمجع

اصلحکهبرآ بمکوپس ندخشکیگیاهانکشت

استینیتزگیاهانوگلپژوهشکدهحمققنیحتقیقات

ازعاریمیخکرمق۲۰کشتتوسعهوتولیدوبر

تهجپژوهشکدههممدس تاوردهایازنزیراویروس

کردنداتکیدانبوهتولید



وان مواعید هک رکدی رمواد از یادت 6A h ساقیا آدمن عید مبارک بادت

چهارمین حضور موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور در
IFarmنمایشگاه بین المللی

تجهیزات، پهپادها و شاورزی ماشـین ها، ادوات، استقبال بی نظیر بازدید کنندگان از غرفه موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور در چهارمین نمایشگاه بین المللی ک
IFarmنهاده های کشاورزی، باغبانی، گلخانه و سامانه های نوین آبیاری 
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نمایشگاهچهارمینکشور،باغبانیعلومتحقیقاتموسسهعمومیروابطگزارشبه
ومربعمترهزار15مساحتبهفضاییدرکشاورزیشرکت120حضورباIFarmبین المللی

زمینه هایدرکشاورزیصنعتی سازیومکانیزاسیوندستاورد هایآخرینارائههدفبا
،(ذربکود،سم،)نهاده هاکشاورزی،پهپادهایباغبانی،وزراعیکشاورزی،ادواتوماشین آالت

وخدماتطیور،وداممکانیزاسیونآبیاری،سیستم هایگلخانه،هوشمندسازیوتجهیز
.شدبرگزار1400آبان14لغایت11مورخازوابستهصنایع

رممحتمعاونبرومندیمهندسآقایجنابحضورباکهنمایشگاهاینافتتاحیهمراسمدر
علومتحقیقاتموسسهرئیسحاجی ونددکترآقایجنابکشاورزی،جهادوزارتباغبانیامور

رشد،برگزاکشاورزیوباغبانیحوزهدست اندرکارانومسوولینازجمعیوکشورباغبانی
گذشته،سالدرباغبانیبخشدالریمیلیارد3/2ارزآوریبهاشارهبابرومندیمهندس
واهیمبخاگرنمایشگاهایناهمیتونقشدر:داشتبیاننمایشگاهاینبرگزاریپیرامون
مایشگاهناینکهبگویمبایدجملهیکدراماشودگذاشتهوقتساعت هابایدکنیمصحبت
وریتمأمحوزهدرعلمیدستاوردهایآخرینارائهدانش،تبادلبرایرامغتنمیبسیارفرصت

رااورزیکشبخشتوسعهبرایامکاناتوفرصت هاازارزاناستفادهبازاریابی،نمایشگاه،این
مایشگاهناینکشاورزیبخشدردرآمدافزایشوتولیدسطحارتقایبسترواستکردهفراهم
.استنهفته
وکنترل شدهمحیط هایسمتبهتولیدبرایباید:دادادامهکشاورزیجهادوزیرمعاون
ود؛بخواهدجهتایندرماسیاست گذاری هایهمه وکنیمحرکتکشوردرگلخانه هاتوسعه
دریمشکالتبااخیرسال هایدرکشوردرآمدمنابعوبودجهشدیدکسریدلیلبهاگرچه

سمتیبههدف گذاری هابرنامه ریزی ها،امابوده ایممواجهاعتباراتدرصدی100تخصیص
.باشیمداشتهبیشتریاستفادهمنابعازبتوانیمماکهاست
بخشدرگرفته؛صورتهایتالشهمهعلیرغمباغبانیبخشدردرگذشته:کردتصریحوی

ودجهبمنابعدرکهردیف هاییسایروداراییوتملکملی،اعتباراتحوزهدرمکانیزاسیون
دری هایبرنامه ریزباامیدواریمونداشته ایممناسبیخیلیوضعیتاستداشتهوجودکشور
خصوصاًکشاورزیبخشدرکهتحولیبرنامهواجراحالدرریل گذاری هایوانجامحال

.یابیمدستحوزهایندربلندیاهدافبهبتوانیمتعریف شدهکشورباغبانی
برگزارتهرانآفتابشهربین المللینمایشگاهمحلدرروزچهارمدتبهکهنمایشگاهایندر

جموعهمزیرپژوهشکده هایوکشورباغبانیعلومتحقیقاتموسسهدستاورد هایآخرینشد،
گوناگون،صنایعازمختلفگروه هایبازدیدازشایسته ایاستقبالموردوارائهآن

.گرفتقرارعالقه مندانعموموپژوهشیگروه هایدانشگاه هیان،



7A hغم هب کناره می رود هم هب کنار می رسد باغ می رسد چشم و رچاغ می رسدونق ر
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IFarmنمایشگاه بین المللیگزارش تصویری از چهارمین 



طوطی شکرفشان، نقل هب مجلس بیار 8A h بلبل دستان بخوان، رمغ خوش الحان بدان
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یفی کسب عنوان دستنامه برتر توسط محققین پژوهشکده سبزی و ص
موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور 

طبیعیمنابعوکشاورزیملیکتابهفتهدورهسومیندر

درور،کشباغبانیعلومتحقیقاتموسسهعمومیروابطگزارشبه
،طبیعیمنابعوکشاورزیملیکتابهفتهدورهسومینرویداد

باغبانیعلومتحقیقاتموسسهصیفیوسبزیپژوهشکدهمحققین
.شدند"برتردستنامه"عنوانکسببهموفقکشور

طتوسکه"کاهوتجاریارقامتولیددرتغذیهمدیریت"دستنامه
تردکآقایجنابصیفیوسبزیپژوهشکدهعلمیهیئتاعضای

دهشتهیهوتدوینموسویحسنسیددکترومحبیعبدالحمید
عنوانکسببهموفقرویداداینداورانهیئتسویازاست،

معلوتحقیقاتموسسععمومیروابط.گردید"برتردستنامه"
عنواناینکسبجهتبهتبریکعرضضمنکشورباغبانی

پرتالشهمکاراننیزوفرهیختهنویسندگانبهافتخارآمیز
زاراعزیزاناینروزافزونتوفیقاتصیفی،وسبزیپژوهشکده

.داردمسالتمنانخداوند

کتاب راهنمای پایه های درختان
میوه هسته دار در سومین دوره 
هفته کتاب ملی کشاورزی و 
منابع طبیعی عنوان کتاب 
شایسته تقدیر را بدست آورد

علومتحقیقاتموسسهعمومیروابطگزارشبه
ملیکتابهفتهدورهسومیندرکشور،باغبانی

راهنمای "کتابطبیعی،منابعوکشاورزی
نوشته"هسته دارمیوهدرختانپایه های

ور،کشباغبانیعلومتحقیقاتموسسهپژوهشگر
سرکاروگنجی مقدمابراهیمدکترآقایجناب
علمیهیاتعضوزمانی پورمحبوبهدکترخانم
مهندسیوفنیدانشکدهکشاورزی،گروه

عنوانبهایرانشهر،والیتدانشگاه
اینکسب.شدمعرفی"تقدیرشایسته"کتاب
ومحترمنویسندگانخدمترابزرگافتخار

پرتالشهمکارانخصوصاگرامیهمکارانهمه
سردسیریومعتدلهمیوه هایپژوهشکده

.می نماییمعرضتبریک



هب گلزار آی زک بلبل زغل گفتن بیاموزی 9A h هب صحرا رو هک از دامن غبار غم بیفشانی

علوم باغبانی  بازدید معاون محترم برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات
کشور  و هیات همراه از پژوهشکده پسته و ایستگاه های تحقیقاتی

روابطگزارشبه
موسسهعمومی

انیباغبعلومتحقیقات
آقایجنابکشور،

معاونموسویدکتر
وبرنامه ریزیمحترم

موسسهپشتیبانی
انیباغبعلومتحقیقات

آقایجنابکشور،
مدیرباجیمهندس
جنابوموسسهحراست

مشاورآبنوسآقای
طیموسسه،حقوقی

22مورخازبازدیدی
ازآبانماه24لغایت

شهردرپستهپژوهشکده
وانکرماستانرفسنجان

ایستگاه هایازبازدید
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طبیعیمنابعوزیکشاورتحقیقاتمرکزمحترمرئیسبامالقاتپسته،تحقیقاتی
ومنابعبررسیهمچنینوانجامدستدرقراردادهایبررسیکرمان،استان

بهستهپپژوهشکدهمسولینوهمکارانبانشستیدرپژوهشکدهاینمصارف
.دپرداختنکشوردرمحصولاینتحقیقاتمسائلومشکالتبررسی



هب گلزار آی زک بلبل زغل گفتن بیاموزی 10A

h هب صحرا رو هک از دامن غبار غم بیفشانی

موسسهغیرعاملپدافندفعالیت های
سالدرکشورباغبانیعلومتحقیقات

1400

غیرپدافندبرنامه هایاجرایراستایدر

یباغبانعلومتحقیقاتموسسهدرعامل

فعالیت های،1400سالابتدایازکشور

بیشاجرای.استگرفتهانجاممنسجمی

وبینارقالبدرآموزشیدوره100از

پوششتحتمحصوالتبامرتبط

دافندپکارگروهتشکیلموسسه،تحقیقات

تدوینجهتهماهنگیموسسه،عاملغیر

تمشارکباموسسهعاملغیرپدافندطرح

ازموسسه،مجموعهزیرپژوهشکده های

نهزمیایندرگرفتهانجامفعالیت هایاهم

.استبوده

برگزاری دومین جلسه کمیسیون  
دائمی موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

کشور

هموسسدائمیکمیسیونجلسهدومین
ختاریدرکشورباغبانیعلومتحقیقات

گلبرگسالنمحلدر1٨/٨/1400
ضورحباباغبانی،علومتحقیقاتموسسه

محترمرئیسحسنىدکترآقای
نمایندگانموسسه،دائمیکمیسیون

سازمانوفناوریتحقیقاتعلوموزارت
.دشبرگزارکشور،ریزیبرنامهومدیریت

حقوقیوحقیقیاعضایجلسهایندر
ازهموحضوریبصورتهمکمیسیون

وموارد.داشتندحضوروبینارطریق
ردستوششقالبدرنظرموردموضوعات

.گرفتقرارتصویبموردوبررسیکار
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هب گلزار آی زک بلبل زغل گفتن بیاموزی 11A

h هب صحرا رو هک از دامن غبار غم بیفشانی

ف  انجام عملیات اجرایی افزایش تحمل به تنش كم آبی در رقم چای كاش
با استفاده از روش به نژادی دورگ گیری در پژوهشكده چای

خانمتوسط؛1400آبانسومهفتهدرباغبانی،علومتحقیقاتموسسهچایپژوهشکدهعمومیروابطگزارشبه
رقمدورگ گیرییاجرایعملیاتهمکار،تیموچایپژوهشکدهبه نژادیوژنتیکگروهرییسصفایی  چائی کاردکتر
.گردیدآغازکم آبیتنشبهرقماینتحملافزایشمنظوربهکاشفچای
برخیارزیابی"عنواناببه نژادیوژنتیکگروهدریافتهخاتمهتحقیقاتیپروژهازآمدهبه دستنتایجبهعنایتبا

معرفیو"اییبیوشیمیوفیزیولوژیمورفولوژی،شاخص هایازاستفادهباکم آبیتنشتحتچایژنوتیپ های
نوتیپژدواینازپسکاشفچایرقمکهاینبهتوجهباومتحملژنوتیپ هایعنوانبه2٨5و27۶ژنوتیپ های

به2٨5و27۶ژنوتیپ هایبیندورگ گیریمنظوربهگرفت؛قرارسومجایگاهدرکم آبیتنشبهتحملنظراز
هیدشچایتحقیقاتایستگاهازگلحاویشاخساره هایمادری،والدعنوانبهکاشفرقموپدریوالدعنوان

والدهایازگردهنمودنجداازپسویافتانتقالالهیجاندرچایپژوهشکدهستادبه(فشالم)شفتافتخاری
چایژوهشکدهپستاددرمستقرگلخانهدرمادریوالدعنوانبهکاشفرقمنهال هایکاللهرویگرده افشانیپدری،
.دادافزایشراکم آبیتنشبهکاشفچایرقمتحملکهاستاینبرسعیبه نژادیروشاینبا.گرفتصورت
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انهٔل موزون رمغ، بوی خوش الهل زار 12A

h

دولتوملکهکدآموزیهنرپدر،جااننهکهمیدادپندراپسرانحکیمی باریکهبزددیااسترخطمحلربسفرردزروسیمونشایدرااعتماددنیا اپیندهدولتواستندهزایچشمههنرامابخوردتفاریقهبخواهجیاببرد استدولتخودسنفردهنرهکنباشدغمبیفتددولتازهنرمندورگ .بیندسختیوچیندمهلقهنربیونشیندصدرردوبیندقدررودهککجاره

ردگلستان

خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع

13شماره -آبان ماه یک هزار و چهارصد
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خبرهانکارشناسگروهجلسهسومینوبیستبرگزاری
باغبانیعلومتحقیقاتموسسهمنتخب

باه صاورت   1400/٨/11موسسه تحقیقات علوم باغبانی در تااریخ  خبره منتخببیست و سومین جلسه گروه کارشناسان
، مجازی با حضور آقایان دکتر محی الدین پیرخضری، دکتر هرمز اسدی، مهندس خباات قاادری، مهنادس نبای هداوناد     

عضاو و  )، دکتر مجید علی حوری(اعضای گروه کارشناسان خبره منتخب موسسه)مهندس علی باجی و اسفندیار آبنوس 
، (ینتای نمایناده پژوهشاکده گال و گیاهاان ز    )، دکتر بهزاد ادریسای  (دبیر جلسه گروه کارشناسان خبره منتخب موسسه

ل در محا (نمایندگان پژوهشکده میوه های معتدلاه و سردسایری  )مهندس محمود حسین نیا و دکتر حسن حاج نجاری 
.سااااااااااااااااااااااااتاد موسسااااااااااااااااااااااااه برگاااااااااااااااااااااااازار شااااااااااااااااااااااااد 

آنانرا   تکثیرر انبروه گیراه   ( پروتکل)واگذاری دانش فنی »در این جلسه، پیش نویس دو فقره قرارداد با عناوان  
ادل نظر مورد بررسی و تب« بررسی سازگاری هیبریدهای امیدبخش سیب»و « به روش کشت بافتMD2رقم

و گال و گیاهاان زینتای   مقرر شد قراردادهای مذکور پس از اعمال مصوبات ایان جلساه توساط پژوهشاکده    . قرار گرفت
.، مجددا به موسسه برای اخذ تاییدیه ارسال شودمیوه های معتدله و سردسیریپژوهشکده


