
 
 موسسه تحقیقات علوم باغبانی

  
99اردیبهشت   



 وظايف اساسي موسسه
 

 انجام تحقيقات الزم براي رفع نيازهاي بخش باغباني كشور 

توسعه تحقيقات براي استفاده از روش هاي نوين باغباني و كاربرد فناوري هاي نوين 

 حفظ ذخاير ژنتيكي باغباني جهت بهره برداري در برنامه هاي به نژادي 

 انجام تحقيقات با هدف دستيابي به ارقام و پايه هاي اصالح شده گياهان باغباني و معرفي آ نها 

 انجام تحقيقات الزم به منظور تعيين نيازهاي ارقام و پايه ها در مناطق مختلف كشور 

  بررسي مسائل و مشكالت پس از برداشت محصوالت باغباني 

  تهيه، تامين و نگهداري هسته هاي اوليه سالم نهال و بذر ارقام، پايه ها و اندام هاي تكثيري، براي واگذاري به بخشش

 خصوصي

پيش تكثير نهال و بذر پايه ها و ارقام براي تامين نياز باغ هاي مادري با همكاري مراكز تحقيقاتي و بخش خصوصي 

انتشار و ثبت گزارش ها و مقاالت علمي و اختراعات حاصل از طرح هاي تحقيقاتي در سطح ملي و بين المللي 



   تهيه برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت موسسه و تهيه برنامه و بودجه ساليانه موسسه و پژوهششكده هشا و

 مراكز تحقيقاتي تابعه براي ارائه و تصويب در هيات امناء

نظارت بر اجراي برنامه هاي تحقيقاتي مربوط به پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي تابعه و ارزشيابي پروژه هاي تحقيقاتي 

تهيه و ارائه دستورالعمل ها و آئين نامه هاي الزم براي تصويب در هيات امناء 

  همكاري با دانشگاه ها، مراكز آموزش عالي و موسسات تحقيقاتي داخل و خارج براي انجام تحقيقات مشترك و تربيشت

 نيروي انساني مورد نياز بخش باغباني كشور

  آموزش، ترويج و انتقال يافته هاي تحقيقاتي 

  مشاركت در بررسي هاي اقتصادي و بازاريابي محصوالت باغباني 

  همكاري در ايجاد بستر مناسب جهت تشكيل شركت هاي دانش بنيان 

  ارتباط مستمر و مداوم با كانون هاي توليد و انجمن هاي علمي 

كمك به تجاري سازي يافته ها و درآمدزايي 

 وظايف اساسي موسسه
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هاي تحقيقاتي موسسه تحقيقات علوم باغباني فعاليتاهم   

 فعاليت رديف فعاليت رديف 

 سالم سازي و توليد هسته هاي اوليه و اندام هاي تكثيري ارقام 6 به نژادي  1

 ارايه روش هاي نوين ازدياد و تهيه پروتكل هاي تكثير ارقام جديد 7 كشت ديم+ فناوري و مديريت توليد 2

 ايجاد تنوع و توسعه كشت در گلخانه و محيط هاي كنترل شده 8 فيزيولوژي و فناوري پس از برداشت 3

4 
كنترل و مقابله با تنش هاي زيستي و غير 

 زيستي محصوالت باغباني
 انجام فعاليت هاي ذخاير توارثي و نگهداري كلكسيون ها 9

5 
ارزيابي هاي كيفيت و تدوين استانداردهاي 

 محصوالت باغباني
10 

مشاركت درتدوين برنامه هاي كالن، اسناد و قوانين ملي در حوزه 
 باغباني



 چشم انداز

مدیریت پایدار تولید محصوالت 
 باغبانی از طریق علم و فناوری

 برنامه محوري سوم

مدیریت عوامل فیزیولوژی و 

تکنولوژی مؤثر بر کیفیت محصوالت 

 و کاهش ضایعات

 برنامه محوري دوم 

مدیریت تولید و ارتقای بهره وری 
 منابع و نهاده ها

 برنامه محوري اول

بهره برداری از ذخایر ژنتیکی،  
به نژادی و ایجاد تنوع در محصوالت 

 باغبانی

 مأموريت

پژوهش در جهت ارتقای کمی و 
 کیفی محصوالت باغبانی

مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی( استراتژیک) برنامه های محوری   
 



 برنامه تحقیقات ژنتیک و به نژادی



 برنامه تحقیقات فناوری و مدیریت تولید



 برنامه تحقیقات فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت



 برنامه تولید هسته های اولیه
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 معرفی ارقام جدید محصوالت باغبانی

 پژوهشكده تعداد رقم محصول رديف

 مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری 4 نارنگی -1

 میوه های معتدله و سردسیری 1 زردآلو -2

 میوه های معتدله و سردسیری 1 به -3

 میوه های معتدله و سردسیری 4 گردو -4

 گل و گیاهان زینتی 3 زنبق -5

 موسسه 13 جمع



 «زرین»نارنگی کلمانتین  زودرس  «نارین»نارنگی کلمانتین  دیررس 
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1397ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   
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نارنگی کم بذر، 
زودرس و متحمل به 

 سرما 

 «  تابش»

نارنگی بی بذر، 
زودرس و متحمل به 

 سرما 
« تابان»  

1397ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   



مناسب اهداف تبدیلی و انبارمانی زردآلو رقم دیررس   

«97سهند »  

1397ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   
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 با عملکرد باال، متحمل به آتشک جهت کشت در مناطق معتدله بهژنوتیپ جدید 
 «بهتا»

 

1397ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   



 كاسپين الوند چالدران

 ارقام جدید گردو
1397ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   

 پرشيا



 شانلي پارسي تبريز

 ارقام جدید زردآلو

1398ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   



 امين
 رنگي ميوه  –رس زودرس تا ميان -رقم تازه خوري

 مينودر
 رنگي ميوه  -متحمل به سرما –تقريبا زودرس  -رقم تازه خوري

 ارقام جدید انگور

1398ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   



«
سا 

ال
10    

 10زنبق رقم السا  9زنبق رقم السا  14زنبق رقم السا 

 ارقام جدید زنبق متحمل به شرایط کم آبی

1397ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   



 زرين شعله سپيده

 ارقام جدید فریزیای هیبرید



 

 وارد کردن ارقام جدید خارجی 

 



 
(فرنگیانگور )بلوبری ارقام   

 وارد کردن ارقام بلوبری برای تکثیر و کشت
رقم وارد و پس از طی دوره  5تعداد 

 : قرنطینه به مرحله تکثیر وارد شده است

• Legacy 
O’Neal 
Misty 
Late Blue 
Duke 



 ارقام تمشک

رقم تمشک وارد و پس  6تعداد •
از طی مراحل قرنطینه به 

مرحله ارزیابی سازگاری و 
همزمان به تکثیر وارد شده 

 :است

• Rossana 
• Boysenberry 
• Meeker 
• Jewel 
• Tulameen 
• Triple Crown 



 تکثیر و ایجاد پایلوت هایی در بررسی سازگاری توسعه کشت ارقام پکان

به منظور تنوع بخشی به محصوالت باغبانی •
بررسی بررسی سازگاری ارقام پکان در 

 .انجام شده است

• : ارقام  
• Wichita 
• Apache 
• GraTex 
• GraKing 
• Choctaw 
• Wichita 
• 10J 
 

 

 



توزیع نهال های مادری از ارقام ریز میوه وارداتی 

(1397)  
 شرکت استان ردیف

 
 تعداد

 63 فناوران نهال وبذر  البرز 1

 44 امین شیر-درویش تهران 2

 44 نهال گستر رویان -یداللهی قزوین 3

 32 محالت -بایرامی مرکزی 4

 44 فجر اصفهان-مشیری اصفهان 5

 55 رویان پژوهش-نصیری ارومیه 6

 44 کردستان-ذاکری کردستان 7

 72 برادران حسینی البرز 8

 - امیرسیدی البرز 9

 64 گوارشکی خراسان خراسان 10

 68 جوین-حسینی خراسان 11

 150 مازندران-سمیعی مازندران 12
 680 جمع



 پرتقالارقام وارداتي 



 وارداتيارقام نارنگي 



 زيتون امين

 رقم زيتون روغني بسيار پاكوتاه 

 مناسب براي احداث باغ متراكم

 زيتون مشكات
 رقم زيتون ديررس و با قابليت برداشت روغني 

 (دو منظوره)و كنسروي
  

 زيتون ديره
 رقم زيتون كنسروي با ميوه هاي درشت

 

 زيتون آوان
 رقم زيتون روغني براي مناطق نيمه گرمسيري



 آناناس





رقم براي مناطق مهم خرماخیز كشورجدول توصیه   

 مناطق مهم نيمه خشك ارقام خشك و ارقام تر

 ،گنطار ،بريم ،(بهبهان)كبكاب و خاصي 
 برحي

 ،حالوي ،حاجي محمدي ،ديري ،زاهدي ،ساير
 شمال و شرق خوزستان  ،مركز (سطح محدود)مجول  ،دگلت نور

 جنوب و غرب خوزستان حاج محمدي, ديري, زاهدي, ساير گنطار ،بريم، برحي

 برحي، خاصويي ،كبكاب
سطح  )خواني و مجول  ، شهابي، شاهزاهدي

 بوشهر (محدود

 شمال هرمزگان ديري ،زاهدي ،پيارم مضافتي ،خاصويي

سطح  )برحي  ،خاصويي ،خنيزي ،مرداسنگ
 نوار ساحلي هرمزگان توري (مصرف تازه خوري)آلمهتري  ،(محدود

 كرمان (سطح محدود)مجول  ،زاهدي ،(شهداد)پيارم  خاصي ،مضافتي

 پپو ،مضافتي
   ،رنگنو ،پيمازو ،ربي ،پيارم

 كلگي ،سنگ شكن
 بلوچستان

 فارس حاج قنبري ،زاهدي ،پيارم خاصويي ،مضافتي ،كبكاب ،شاهاني
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در  ایستگاه تحقیقاتي 7از بهترین ارقام تجــاري جهان در رقم  16 واردات و بررسي سازگاري

  سطح كشور

 ماده ارقام

-برحي-مجول-توري-دگلت نور•
  ابونارنجا-ابومُعان-نبات سلطان

 فرد-اشرسي-كوش زاباد-نبات سيف
 حياني-شي شي-هاللي- ماده

 نر ارقام

 نر فرد-جارويس•



معرفي ارقام جدید خرما براي توسعه 

 مناطق خرماخیز كشور
  تجاري رقم بهترين عنوان هب مجول
  مناطق در كاشت جهت جهان

 اهواز و شهداد ميناب، حاجي آباد،
 .است شده توصيه محدود سطح در

 رقم يك عنوان هب توري رقم
  براي شرجي و رطوبت به متحمل
 هرمزگان ساحلي نوار در كاشت
 .است شده توصيه



واردات و بررسي سازگاري ارقام میوه هاي 

 گرمسیري

واردات و بررسي 
رقم  10سازگاري 
از  انبهتجاري 

 پاكستان

ژنوتيپ   38شناسايي 
 كشوركنار داخلي برتر 

واردات بذر جوانه زده 
نخل رقم تجاري  8

 از كاستاريكاروغني 



 مهمترین دستاوردهای پژوهشکده پسته

شناسايي علل 
و عوامل ريزش 
برگ و خوشه 

 اول فصل

بومي سازي 
روش هاي 

آبياري قطره اي 
و زيرسطحي كم 
فشار براي باغ 

 هاي پسته

 6شناسايي 
ژنوتيپ گرده 
دهنده برتر 

 پسته

 11شناسايي 
ژنوتيپ متحمل به 
خشكي و شوري 

 پسته
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طرح هاي تنوع بخشي در محصوالت 

 گلخانه اي 

 

 در گلخانه و مارچوبه تولید

شرایط الزم برای تولید اقتصادی 

 آنها

های گلخانه ای ملون 

 ژنوتیپ های اسفناج، ریحان و

 شوید برای تولید در شرایط گلخانه 

 ملون هاي گلخانه اي

انواع ساقه خوراكي سفيد، 
 سبز و داروئي مارچوبه 

 



 پیش تکثیر ارقام جدید باغبانی



 ایجاد اولین کلکسیون ازگیل کشور در الهیجان

ژنوتیپ های ازگیل و جمع  42شناسایی 

و ایجاد اولین   ژنوتیپ برتر 24 آوری

کلکسیون پژوهشی ازگیل در ایستگاه 

 تحقیقات الهیجان



 ایجاد اولین کلکسیون ازگیل ژاپنی کشور در الهیجان

ژنوتیپ و  30شناسایی •

 14جمع آوری در نهایت 

ژنوتیپ برتر و ایجاد 

اولین کلکسیون پژوهشی 

ازگیل در ایستگاه 

 .تحقیقات الهیجان است



برای معرفیدو رقم زرشک بیدانه انتخاب   

 عملکرد بیشتر

 و خصوصیات میوه مطلوب تر



 سان بورست استال

 ارلي استار  سلست  



 پاکام سوپر الیوت

بتفتلا دکاندل  

 ملینا



 اقدامات انجام شده در مرحله بررسی سازگاری و معرفی ارقام برتر-الف

 تعیین ارقام برتر دیربرگده با باردهی جانبی باال–

 تعیین ارقام گرده دهنده مناسب برای ارقام تجاری برتر–

 اقدامات انجام شده در جهت بررسی، تعیین روش مناسب تکثیر -ب

در این مورد روش های مختلف پیوند به صورت مورد بررسی قرار گرفته و مناسب ترین روش  •

 . تعیین گردیده است

 عقد قرارداد با سازمان جهاد کشاورزی همدان و انجام پایلوت پیوند سرشاخه در شهرستان های همدان-ج

نفر در سال  200آموزش مراحل  پیوند  سرشاخه گردو  به صورت تئوری و عملی به بیش از  •

 1398و  1397و  1396

 برای تکثیرقرارداد عقد آزمون از افراد شرکت کننده و  •

   1398سال هزار پیوند در  130و  1397هزار پیوند در سال  30انجام بیش از  •

 سرشاخه کاری و تعويض تاج درختان گردو در استان همدان



Pedro 
14-1-85 

Pedro 

Chandler 
14-1-85 

Chandler 

Hartley 
14-1-85 

Hartley 

 (دیربرگده خارجی)تعیین ارقام برتر سازگار گردو-الف•

رقم خارجی سه رقم برتر دیربرگده خارجی  15بررسی سازگاری ارقام برتر گردو و  از میان بیش از •

 .  گزینش شده اند( چندلر، هارتلی و پدرو)سازگار 

روز دیربرگدهی و غالبا باردهی جانبی و خصوصیات میوه و مغز مطلوب نسبت به  20این ارقام با حدود •

  .ژنوتیپ های داخلی تحمل بهتری نسبت به تنش سرمای بهاره داشته اند



RDM 
14-1-85 

Ronde de Montignac 

Franquette 

به روند  مونینیاک  وفرانکت تعیین ارقام •
عنوان گرده دهنده مناسب سه رقم برتر دیر 

 برگ ده خارجی



Z 60 

Z 30 RDM 

SERR 

Franq Hartley 

Vina 

Chandler 

Pedro 

K 72 Z 63 Lara 

Z 67 B 21 Z 53 

• مقایسه زمان برگدهی ارقام و ژنوتیپ های 

 مختلف



 انجام پایلوت پیوند سرشاخه گردو در شهرستان های همدان

 

(آموزش و تربیت تیم سرشاخه کاری و انجام پیوند در استان همدان)  

•  

 صورت به برداران بهره برای آموزشی دوره برگزاری•

 عملی و تئوری

 در کارگاره 7 و 1396 سال در روزه یک کارگاه 7 در •

 تویسرکان شهرستان در مستمر صورت به 1397  سال

 (عملی جلسه پنج و تئوری جلسه  دو )•

 گردو پیوندزن نفر 200 از بیش تربیت•



 سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج  کشاورزی بخش خصوصي

واحد های 
 مشارکت کننده

 در محصوالت باغبانیهای محیطی  در کاهش خسارت تنش سایباناثر بررسی 

موسسه  
تحقیقات 
 خاک و آب

موسسه 
تحقیقات 
 گیاهپزشکی

موسسه 
آموزش و 

ترویج 
 کشاورزی

دفتر امور 
 اقتصادی

موسسه  
تحقیقات 

علوم 
 باغبانی

موسسه  
تحقیقات فنی  

 و مهندسی

 وزرارت کشاورزی 

معاونت امور 
 باغبانی

دفتر طرح 
توسعه 

 گلخانه ها

دفتر ميوه هاي 
سردسيري 

 وخشك

دفتر ميوه هاي 
گرمسيري و 

 نيمه گرمسيري



 طرح کالن

 

های محیطی در کاهش خسارت تنش بررسی تاثیر سایبان

 درختان میوه، سبزی و گیاهان زینتی 

 مجری مسئول
-اله بنیولیدکتر 

 عامری
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های محیطی  تاثیر سایبان در کاهش خسارت تنشسی برر

 محصوالت باغبانی
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پهنه بندی مقدماتی مناطق  

 چای کاری گیالن



 توسعه و ترویج علم و فناوری در علوم باغبانی



Impact output 

 پژوهش

 اجرا

Outcom 
 طرح های کالن توسعه ای

 ترویج



ساماندهی تولید 
نهال، تامین و تکثیر 

ارقام جدید و  
اصالح شده  ژرم  
پالسم های امید  

 بخش باغبانی

اصالح، احیاء و  
نوسازی باغ های  
 سنتی و غیرفنی  

تبدیل اراضی  
شیب دار و کم بازده  
به باغ ها و گیاهان  

 دارویی

توسعه کشت  
ارگانیک یا سالم 

 محصوالت باغبانی  

بهینه سازی  
روش های داشت،  

برداشت و اقدامات  
پس از برداشت 

 محصوالت باغبانی  

طرح مطالعات  
به    جامع باغبانی

منظور ارتقاء سطح  
اقتصادی بهره 

 برداران

 فعالیت های محوری
معاونت باغبانی  
 نیازمند حمایت 



گیری  الگوی سازگار تصمیم

 در کارکردهای تولید

الگوی جامعی از  

تصمیمات برای داشتن 

بیشترین کارایی در 

 بکارگیری منابع تولید



 تعیین وضعیت جاری تولید محصول•

ارزیابی قابلیت زیرساخت های  •

 های تولید موجود به عنوان محرک

شناخت )کجا هستیم؟  -مرحله اول

 (وضع موجود

های برای تعیین  آنالیز خروجی•

 شایستگی بازارهای مصرف

تعیین نوع سیستم تولیدی برای بهترین •

 خروجی تولیدی

کجا میخواهیم باشیم؟  -مرحله دوم

آیا نوع سیستم تولیدی جاری با • (تعیین وضع مطلوب)

 سیستم تولیدی مطلوب یکسان است؟ 

آیا امکان تغییر نوع سیستم تولیدی •

جاری به سیستم تولیدی مطلوب وجود 

 دارد؟          

توانیم از چطور می -مرحله سوم

-جایی که هستیم به جایی که می

 خواهیم باشیم، برسیم؟ 



کجا هستیم؟  -مرحله اول

 (شناخت وضع موجود)

تعیین وضعیت جاری تولید 

 محصول

میزان تولید در مناطق مختلف  

 کشور

مقدار کمی تولید در سطوح کیفی 

 مختلف در سطح ارقام

تعیین میزان مصرف بازارهای 

 هدف موجود

ارزیابی قابلیت زیرساخت های 

 های تولید موجود به عنوان محرک

میزان منابع تولید صرف شده برای 

 دستیابی به سطح تولید فعلی

تعیین مزایا و محدودیت های 

 فعلی



 (تعیین وضع مطلوب)کجا میخواهیم باشیم؟  -مرحله دوم



چطور   -مرحله سوم

توانیم از جایی که می

-هستیم به جایی که می

 خواهیم باشیم، برسیم؟  

آیا نوع سیستم تولیدی جاری با سیستم 

 تولیدی مطلوب یکسان است؟  

آیا امکان تغییر نوع سیستم تولیدی جاری 

 به سیستم تولیدی مطلوب وجود دارد؟          



کشورهای رقیب و توان رقابتی محصوالت فعلی  

برای حضور در بازارهای مصرف داخلی و 

 خارجی

نهاده های الزم برای تولید مطلوب فراهم است 

رقم مناسب، سیستم کشت، مدیریت خوب  )

(باغی  

توانایی محصوالت موجود برای تامین مطلوب 

 نیاز صنایع فرآوری به صورت اقتصادی

 مخاطرات سیستم جاری برای تولید مطلوب 

(عوامل زیستی و تغییر اقلیم)  

 

آیا نوع سیستم تولیدی 

جاری با سیستم تولیدی  

 مطلوب یکسان است؟ 



تالش در جهت افزایش حضور در  •
 بازارهای داخلی و خارجی

ایجاد ارزش افزوده از طریق ایجاد •
 زنجیره های تولید تا مصرف

جهت دهی امکانات تولید برای •
رسیدن به وضع مطلوب با توجه به 

 پتانسیل ها

ایجاد سیستم مدیریت ریسک •
 برای مقابله با بحران های تولید

 رفع موانع قانونی تولید•

تدوین قوانیت حمایتی متناسب برای •
 رسیدن به وضع مطلوب

 تأمین ارقام مورد نیاز•

 تأمین یافته های مورد نیاز•

 تأمین فناوری های مورد نیاز•

اقدامات 

 پژوهشی

اقدامات 

سیاسی و 

 قانون گذاری

اقدامات 

تجاری و 

 بازرگانی

اقدامات 

 اجرایی

 آیا امکان تغییر نوع سیستم تولیدی جاری به سیستم تولیدی مطلوب وجود دارد؟       



 95-97ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی طی سال های 

 نام رقم نوع محصول تعداد رقم سال

1395 2 
 امین زیتون

 مشکات زیتون

1396 2 
 آوان زیتون

 راژان انگور

1397 13 

 9السا  زنبق
 10السا  زنبق

 14السا  زنبق

 نارین نارنگی

 زرین نارنگی

 تابان نارنگی

 تابش نارنگی

 97سهند  زردآلو

 بهتا به

 چالدران گردو

 کاسپین گردو

 پرشیا گردو

 الوند گردو



دیررس با قابلیت برداشت  روغنی و  ،«مشکات»رقم زیتون 
 کنسروی

 روغنی بسیار پاکوتاه  مناسب برای کشت فوق متراکم ،«امین»رقم زیتون 

 

1396و1395ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   

 ،«راژان»انگور رقم 
 بیدانه، پربار، با تحمل   

 مناسب در برابر سرما 



1397ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   

نارنگی کم بذر، زودرس و 
 « تابش»متحمل به  سرما  

نارنگی بی بذر، زودرس و 
 « تابان»متحمل به سرما  

 رقم دیررس زردآلو مناسب اهداف تبدیلی و انبارمانی 
«97سهند »  

ژنوتیپ جدید به با عملکرد باال، متحمل 
 به آتشک جهت کشت در مناطق معتدله

 «بهتا»
 

 14السا 

 9السا 

 10السا 

 9السا 



 كاسپين الوند چالدران

1397ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   

 پرشيا



 98لیست ارقام ابالغ شده سال 

 نام رقم نوع محصول ردیف

 امین انگور 1

 مینودر انگور 2

 شانلی زردآلو 3

 پارسی زردآلو 4

 تبریز زردآلو 5

 شعله فریزیا 6

 زرین فریزیا 7

 سپیده فریزیا 8

 98لیست ارقام تایید شده در کمیته معرفی رقم در سال 

 نام رقم نوع محصول ردیف

 اسپوتا پایه انگور 1

 ناظمیه پایه انگور 2

 ماژان عناب 3

 سیوجان عناب 4

 پیشین کنار 5

 98لیست ارقام بازدید شده در سال 

 تاریخ بازدید مجری نام ژنوتیپ نوع محصول ردیف

 مهر ماه فلک رو 451 چای 1

2 

 پسته

A2346 اسماعیل پور 

 شهریور
3 Ba-Sh67 شرافتی 

4 HR-53 هاشمی نسب 

5 FAS1673 مرتضوی 

6 

 انگور

K8 

 شهریور دولتی بانه

7 K9 
8 L 1-5 
9 K1 

10 EM 1-3 
11 G 1-2 
12 SH 
13 QE 
14 KB4 
 خرداد رهنمون 177 زردآلو 15

 خرداد گنجی مقدم Xx98-1 گیالس 16

17 F-98-1 

 تیر و مرداد خانم دامیار H1-SH سیب 18

19 SBA 

20 SEN 

21 GOR 

 تیر ناصر بوذری K202 زردآلو 22

 شهریور راه خدایی 13ETبیوتیپ متحمل  لیموترش 23

 2HRبیونیپ مقاوم  24

 مهرماه اسدی آبکنار As86-2 الیم کوات 25

 درحال تهیه گزارش ایمانی 21SH-85 اسفناج 26

خربزه  27
 1B-86 فیروزی

تمام شده و  DUSتا آخر آذر آزمایشات نارویی راد
 .گزارش معرفی آماده خواهد شد



 امين
-زودرس تا ميان -رقم تازه خوري

 رنگي  ميوه  –رس 

 مينودر
  –تقريبا زودرس  -رقم تازه خوري

 رنگي ميوه  -متحمل به سرما

1398ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   

 زرين شعله سپيده



 رقم پارسی
 مناسب برای تازه خوری و خشکباری 

 رقم جلیل
 مناسب برای تازه خوری و خشکباری

1398ارقام معرفی شده موسسه تحقیقات علوم باغبانی در سال   

 شانلی رقم
 مناسب برای تازه خوری



 
 واردات و بررسی سازگاری ارقام جدید ریزمیوه ها

 
 شرکت استان

 فناوران نهال وبذر  البرز
 امین شیر-درویش تهران
 نهال گستر رویان -یداللهی قزوین
 محالت -بایرامی مرکزی
 فجر اصفهان-مشیری اصفهان
 رویان پژوهش-نصیری ارومیه

 کردستان-ذاکری کردستان
 برادران حسینی البرز
 امیرسیدی البرز

 گوارشکی خراسان خراسان
 جوین-حسینی خراسان
 مازندران-سمیعی مازندران

 
.واردات و بررسی سازگاری ارقام جدید  دیگر که در دستور کار قرار دارد  

 



 تکثیر و ایجاد پایلوت هایی در بررسی سازگاری توسعه کشت ارقام پکان و آناناس



 سالم سازی و تولید هسته های اولیه نهال ارقام درختان میوه

از . رقم درختان میوه و زینتی انجام شده است 50تولید هسته های اولیه بیش از •

 :  گونه های مهم آن می توان به گونه های زیر اشاره کرد

 گیالس، انگور، بادام و محلب•

 پرتقال، نارنگی  •

 میخک•

 
 



 پايه/رقم
مكان احداث اسكرين 

 هاوس 
 مساحت مورد نياز

 (مترمربع)

  130 ستاد موسسه (رقم هر از اصله 25) (رقم 5) انگور

  130 ستاد موسسه (رقم هر از اصله 25) (رقم 5) زيتون

 130 ستاد موسسه (رقم هر از اصله 25) (رقم 5) فرنگي توت

 هر از اصله 25) (10 مجموع) محلب اف، جي هاي پايه ،(رقم 2) آلبالو ،(رقم 2) هلو ،(رقم 4) گردو
 250 ستاد موسسه (رقم

 25) (رقم 7  مجموع) گوجه-آلو بذري پايه محلب، پايه ،(رقم 2) گوجه بخارا، آلو ،(رقم 2) گيالس
 180 ستاد موسسه (رقم هر از اصله

 130 ستاد موسسه (رقم هر از اصله 25) اف جي پايه ،(رقم 4) بادام

 550 ستاد موسسه (رقم هر از اصله 25) (رقم 22 مجموع) (رقم 5) گالبي (پايه/رقم 10) به ،(پايه/رقم 7) سيب

 150 ستاد موسسه (رقم هر از اصله 25) (رقم 3) ها ميوه ريز و (رقم 3) فندق

    750 ستاد موسسه (رقم هر از اصله 10) (رقم 67 مجموع در)Prebase  هاوس اسكرين

 معتدله مکان احداث اسکرين هاوس های بلوک های پیش تکثیری  و هسته های اولیه



نقطه کشور در قالب بررسي سازگاری و ايجاد   6رقم و ژنوتیپ بادام به 60انتقال 
 باغ الگويي

 



طرح تدقیق الگوی کشت محصوالت  باغبانی 
 

 با کشور باغی های گونه تفکیک و کشت زیر سطح تعیین سامانه طراحی

 دست در طرح) طیفی های شاخص و دور از سنجش تکنیک از استفاده

 .(تصویب

 داده از استفاده با باغی محصوالت کشت زیر سطح تعیین•

 دست در پروژه) طیفی شاخص و   Sentinel 2  ماهواره های

 (تصویب

سامانه تعیین سطح زیرکشت و تفکیک گونه های باغی 
کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل و شاخص 

 (پروژه در دست تصویب)های طیفی 



تشکیل کارگروه های 

ایتوسعه  -تحقیقی  

 سند پیش ران علمی

تشکیل کارگروه افزایش کمیت و کیفیت  

 محصوالت باغی استانهای 

 آذربایجان غربی

 آذربایجان شرقی

 سیستان و بلوچستان

 بوشهر

 جنوب کرمان

تشکیل کارگروه بررسی کاشت محصوالت 

برخی شهرستان نیازمند توجه بیشتر  دیم در 

...(  مالیر، شبستر، طبس، خور و بیابانک و )

 با تاکید برکاشت 

 بادام

 انگور

 عناب 

 زرشک

تشکیل کارگروه برنامه ریزی رفع چالش 

در محصوالت مهم باغیملی تولید های   

 انگور

 سیب

 مرکبات

 خرما

 پسته



توجه جدی به مقوله مدیریت و احداث باغات دیم و 
 همچنین معرفی گیاهان کم آب بر در حوزه باغبانی

 

 پروژه های مصوب: اقدامات 

بررسی اثر برخی روش های فنی در توسعه باغات انگور دیم در مناطق نیمه •

 خشک استان کردستان

بررسی فنی و اقتصادی آبیاری  و تاثیر آن بر خصوصیات رویشی، •

فیزیولوژیکی و کمی و کیفی میوه انجیر رقم سبز در شرایط دیم منطقه 

 استهبان

ارزیابی پتانسیل کشت دیم برخی از ارقام انگور در استان چهارمحال و •

 بختیاری

استعدادیابی برخی از مناطق در استان های با بارش مناسب برای توسعه •

 .باغ های دیم

 تدوین دستورالعمل احداث باغ های دیم•

 تشکیل کارگروه باغبانی دیم با مشارکت موسسه تحقیقات دیم•



 فردی هایظرفیت بر تکیه با المللی بین ارتباطات گسترش
 بهره علمی، هیئت اعضاء دانش ارتقاء منظور به محققین
 کشور به نو هایتکنولوژی واردات همچنین و پیشرو برداران

 

 : اقدامات

 ایران در آپاری نشست مقدمات•

 گردو زمینه در ایتالیا به نفر یک اعزام•

 در مطالعاتی فرصت گذراندن جهت آلمان به نفر یک اعزام مقدمات•

 دار هسته میوه درختان زمینه

 زینتی گیاهان و گل و چای محصول برای چین به نفر دو اعزام•

 در انگور نهال کننده تولید بزرگترین) VCR شرکت با همکاری مقدمات•

 (ایتالیا

 در  آب مصرف کاهش منظور به  سروپالست شرکت با همکاری مقدمات•

 (میوه های باغ مخصوص سایبان سازنده)  ها باغ



  و مسائل با ارتباط در ترویجی – تحقیقی هایطرح افزایش•
 دانش و ها یافته با متناسب کشور باغبانی مهم هایچالش

 و ترویج و آموزش موسسه هماهنگی با موسسه متخصصین
   فناوری و پژوهش معاونت

 

 :اقدامات الزم

 خشک و سردسیری های میوه در باغی به جامع مدیریت برای ترویجی تحقیقی های طرح تدوین•

 نیمه و گرمسیری های میوه باغی به جامع مدیریت برای ترویجی – تحقیقی های طرح تدوین•

 گرمسیری

 زیتون باغی به جامع مدیریت برای ترویجی – تحقیقی های طرح تدوین•

 ای گلخانه باغبانی مدیریت برای ترویجی – تحقیقی های طرح تدوین•

 زعفران جامع مدیریت برای ترویجی – تحقیقی های طرح تدوین•



  راه اندازی واحد آموزش و ترویج باغبانی در موسسه•

 : اقدامات

 موسسه در ترویج و آموزش کارشناس تعیین•

 خشک و سردسیری های میوه برای ترویجی – آموزشی جامع های بسته تدوین•

 گرمسیری نیمه و گرمسیری میوه برای ترویجی – آموزشی جامع های بسته تدوین•

 واحد برای سازمانی تشکیالت یابی مکان و تعیین بر مبنی تحقیقات سازمان با مکاتبه•

 (باشد می الف گروه موسسات جزو مؤسسه این) مربوطه



 برگزاری تورهای ترویجی برای بهره برداران باغبانی کشور



 برنامه ریزی مناسب برای ترویج کاربرد سایبان•
 

 طرح کالن سایبان: پیش بینی•

 

 :اقدامات 

 باغبانی، علوم تحقیقات موسسه مشارکت با سایبان کالن طرح تدوین•

 و مهندسی و فنی تحقیقات موسسه آب، و خاک تحقیقات موسسه

 کشاورزی ترویج و آموزش موسسه



 تعیین تأثیر اجرای نظام پیشنهادها بر 

 مشارکت کارکنان در پژوهشکده ها
ایجاد بانک ایده در سطح موسسه 

 طراحی و اجرای برنامه جامع 

 پیشنهادها در پژوهشکده ها

 شناسایی چالش ها و موانع اجرایی 

 نظام پیشنهادها در پژوهشکده ها

 



 سرمایه بر مبتنی اقتصاد از پارادایم تغییر
   دانش محور اقتصاد به

 پایدار توسعه به رسیدن برای

 در انگیزش ایجاد با دانش محور اقتصاد توسعه زیرساخت های :فناوری و علم کریدورهای
 باال افزوده ارزش با نوین فناوری های سمت به حرکت برای تولیدکنندگان

   دانش محور مؤسسات و شرکت ها اقتصادی، بنگاه های سرمایه گذاران، برای جذاب محیطی ایجاد

   :کریدور
 و دانشگاه ها از مرکب ویژه ای مناطق

 فناوری، تحقیقاتی، مراکز و مؤسسات
    دانش بنیان شرکت های

   :اصلی هدف
   فناور خوشه ایجاد
        باال افزوده ارزش با خدمات ارائه

 به علم تبدیل و نوآوری خلق فرایند تسهیل
   ثروت

Input Output 

 ایجاد کریدورهای توسعه علم و فناوری تخصصی باغبانی





 ایجاد مرکز مشاوره تخصصی باغبانی تلفنی



 
 

 ساماندهی کلکسیون ها در مراکز تحقیقات استانی و ستاد موسسه•

 ساماندهی بخش های تحقیقات باغبانی در مراکز تحقیقات استانی•

 

 :برنامه های در دست ا قدام 



تشکیل کریدورهای 
توسعه علم و فناوری 

 تخصصی باغبانی

با محور دانش به باغی استقرار نظام مدیریت 
تدوین بسته های علمی پیشران  توسعه  

باغبانی استان ها و طرح های کالن توسعه  
  ترویجی -ای

 

فرآیندهای  ءاصالح و ارتقا
پژوهشی متقاضی محور در 

 حوزه باغبانی

ترویجی  –تدوین بسته آموزشی 
 منطقه ای –محصولی 

بانک ایده و مشاغل نوین 
 باغبانی یافته محور

 نظام تضمین کیفیتاستقرار 
 یافته ها و فناوری ها

 حمایت از توسعه باغبانی کشور
 با

 مدیریت اثربخشی و ارتقا مطالعات کاربردی




