
 کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیئت علمی جدیدالورود 

 موسسه تحقیقات علوم باغبانی

 
1399/2/21 



 آقای دکتر آقاجانزاده : ارائه دهنده 

 دقیقه 20: مدت زمان 



 وظايف اساسي موسسه

 Horticulture Science Research Institute (HSRI) موسسه تحقیقات علوم باغبانی

 

 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 واگذذاري

 به بخش خصوصي

   پيش تكثير نهال و بذر پايه ها و ارقام براي تامين نياز باغ هاي مادري با همكاري مراكز تحقيقذاتي و بخذش

 خصوصي



به نژادیشماتیک کلی برنامه پژوهشی ژنتیک و   



 شماتیک کلی برنامه پژوهشی فناوری و مدیریت تولید



 شماتیک کلی برنامه پژوهشی فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت



 شماتیک کلی برنامه هسته های اولیه



 برنامه های به نژادی

 استپژوهشکده آماده و مصوب شده  5برنامه . 

 در دستت  صیفی نهایی شده  پژوهشکده های معتدله و سردسیری و سبزی و برنامه

 .اقدام است

 





 فیزیولوژی پس از برداشتبرنامه  



هدف از برنامه فیزیولوژی پس از برداشت تکمیل برنامه ژنتیک و به نژادی در  •
های تحقیقاتی الزم برای تبدیل ارقام  راستای تامین اطالعات فنی و یافته

 .معرفی شده به ارقام قابل کشت و تدوین پروتکل نهایی کاربردی است
براساس شرح وظایف موسسه تحقیقات علوم باغبانی طبق اساسنامه،  •

ها موظف به اصالح، تولید، توسعه و ترویج ارقام محصوالت باغبانی  پژوهشکده
باشند و برای معرفی ارقام جهت کشت در مناطق مختلف کشور با  مرتبط می

های تکمیلی را تهیه و تدوین نموده تا ارقام  انجام تحقیقات کاربردی، پروتکل
 .معرفی شده قابلیت کشت را داشته باشند

 

 برنامه  فیزیولوژی پس از برداشت



در راستای تکمیل پروتکل یک رقم قابل کشت در برنامه فیزیولوژی پس از •
صادراتی، صنایع )های ضروری نظیر نوع کاربرد رقم برداشت دستیابی به یافته

، ضرایب تبدیل ارقام صنعتی ، عمر انبارمانی، شرایط  (تبدیلی و تازه خوری
مناسب انبارداری، زمان و نحوه مناسب برداشت از اولویت برای ارقام معرفی 

 .شده برخوردار است

این برنامه یک برنامه اجرایی و نقشه راه گروه فیزیولوژی پس از برداشت  •
باشد که قبال  و مستخرج از برنامه راهبردی می 1404ها تا افق پژوهشکده

بنابراین به عملیاتی بودن  . تدوین شده است البته با اصالحات و اضافاتی بر آن
 .آن توجه ویژه ای شود



های  ها از نظر تعداد باید متناسب با نیروی انسانی و زیر ساختپروژه•
های مشترک بین سازمانی و ها با در نظر گرفتن امکان همکاریپژوهشکده

 .برون سازمانی و توجه ویژه به مشارکت بخش خصوصی تدوین شده باشند

 .ها باید دارای مکان و زمان اجرای مشخص باشندپروژه•

ها به صورت کتاب چاپ خواهند شد لذا از نظر ویرایش ادبی  چون برنامه•
 .بررسی دقیق صورت گیرد

 



های مدیریت تولید  افشانی ماهیتا در زمره فعالیتآبیاری، هرس، تغذیه و گرده•
شوند اگرچه نتایج و اثرات آنها در پس از برداشت قابل مشاهده محسوب می

ها به صورت مشترک بین گروهی با محوریت گروه  لذا این قبیل پروژه. است
 .فناوری و مدیریت تولید تدوین شوند

-های بینترویجی، اقتصادی و پژوهش-های تحقیقیمباحث مرتبط با طرح•
 .های دیگر موسسه قرار گیرندالملل از این برنامه حذف شوند و در برنامه

های فنی و مهندسی و گیاهپزشکی باید مرتبط با ارقام محصوالت پروژه•
ها باید به صورت مشترک و بین باغبانی باشند و سایر پروژها در این زمینه

 .ای تدوین شوندموسسه







 فناوری و مدیریت تولیدبرنامه  



تکمیل برنامه ژنتیک و به نژادی در   هدف از برنامه فناوری و مدیریت تولید•
های تحقیقاتی الزم برای تبدیل ارقام  راستای تامین اطالعات فنی و یافته

در  . معرفی شده به ارقام قابل کشت و تدوین پروتکل نهایی کاربردی است
هرس، : مدیریت باغ)با محورهای (ICM)این راستا مدیریت تلفیقی محصول 

:  ، مدیریت آبیاری(افشانیها، مدیریت کف باغ و گردهاسترستنک، آنتی
:  ، مدیریت خاک....(های شوری و های آبی، نیاز آبی رقم و استرساسترس

مقاومت : ، مدیریت گیاهپزشکی(های فیزیولوژیکای و استرسنیازهای تغذیه
و  ( های زراعی مبارزه و مدیریت کف باغباغی، روشگیاهی، تیمارهای به

به  )های محیطی و همچنین تولید محصول سالم و ارگانیک مدیریت تنش
 (.یک محصول شکل بگیرد GAPطوری که 

 برنامه  فیزیولوژی پس از برداشت

 
 :رفتتدوین برنامه موارد زیر مورد توجه قرار گدر 

 



براساس شرح وظایف موسسه تحقیقات علوم باغبانی طبق اساسنامه،  •
ها موظف به اصالح، تولید، توسعه و ترویج ارقام محصوالت باغبانی  پژوهشکده
باشند و برای معرفی ارقام جهت کشت در مناطق مختلف کشور با  مرتبط می

های تکمیلی را تهیه و تدوین نموده تا ارقام  انجام تحقیقات کاربردی، پروتکل
 .معرفی شده قابلیت کشت را داشته باشند

  این برنامه یک برنامه اجرایی و نقشه راه گروه برنامه فناوری و مدیریت تولید•
باشد که قبال  و مستخرج از برنامه راهبردی می 1404ها تا افق پژوهشکده

بنابراین به عملیاتی بودن  . تدوین شده است البته با اصالحات و اضافاتی بر آن
 .آن توجه ویژه ای شود

 



ها های پژوهشکدهها از نظر تعداد باید متناسب با نیروی انسانی و زیر ساختپروژه•
های مشترک بین سازمانی و برون سازمانی و توجه با در نظر گرفتن امکان همکاری

 .ویژه به مشارکت بخش خصوصی تدوین شده باشند
 .ها باید دارای مکان و زمان اجرای مشخص باشندپروژه•
ها به صورت کتاب چاپ خواهند شد لذا از نظر ویرایش ادبی بررسی چون برنامه•

 .دقیق صورت گیرد
های مدیریت تولید افشانی ماهیتا در زمره فعالیتآبیاری، هرس، تغذیه و گرده•

.  شوند اگرچه نتایج و اثرات آنها در پس از برداشت قابل مشاهده استمحسوب می
ها به صورت مشترک بین گروهی با محوریت گروه فناوری و لذا این قبیل پروژه

 .مدیریت تولید تدوین شوند
 



الملل از این های بینترویجی و پژوهش-های تحقیقیمباحث مرتبط با طرح•
 .های دیگر موسسه قرار گیرندبرنامه حذف شوند و در برنامه

های فنی و مهندسی، آب و خاک و گیاهپزشکی باید مرتبط با ارقام  پروژه•
ها باید به صورت محصوالت باغبانی باشند و سایر پروژها در این زمینه

 .ای تدوین شوندمشترک و بین موسسه

 







 باغبانیتولید هسته های اولیه سالم محصوالت برنامه 

 مختلف برنامه و نحوه کار  های  جنبهبرگزاری جلسات مقدماتی برای بررسی 

  ارسال نامه به پژوهشکده ها برای معرفی نماینده 

تعیین مجری برنامه 




