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 دیباچه
ضرورت پاسخگویی بزه نیازهزای   توجه به کشاورزی با مهندسی و فنی تحقیقات مؤسسه        

فنزی و  در حزوزه  حل مسائل و مشزکات   ،ی اجرایی وزارت جهاد کشاورزیهابخش تحقیقاتی

 4903 سزال  هزای تولیزد، از  نهادهوری منابع و مهندسی بخش کشاورزی و کمك به ارتقاء بهره

ر این مدت خزدمات علمزی شزایانی بزه جامعزه      دآغاز و  را خزود پژوهشی و علمی هایفعالیت

انزدازی،  ایزن مؤسسزه از بزدو راه   رضه نموده اسزت.  کشاورزی ایران در حوزه فنی و مهندسی ع

ها در حل مشکات مرتبط بزا تولیزد و   کارگیری آنهای نوین مهندسی و بهمندی از روشبهره

 یززابی بززهدسززت. اسززتدادهلوحززه کززار خززود قززرار فززرآوری محصززوالت کشززاورزی را سززر 

اورزان از طریق همکاری با برداری کشهای کارآمد و پایدار مهندسی کشاورزی برای بهرهسامانه

  .استبودهمؤسسه  ترین مأموریتالمللی اصلیهای ملی و بینمؤسسات و سازمان

اندازی کزه  با هر مأموریت، رسالت، هدف و چشممجموعه عملکرد یك  بررسی و تحلیل        

مزل  ، عامجموعهشود. کیفیت و اثربخشی عملکرد یك دارد، یك فرآیند مهم راهبردی تلقی می

تحلیل و ارزیابی عملکرد . از همین رو، های آن در آینده استکننده و حیاتی تحقق برنامهتعیین

هزای آتزی را   ها و گامری ی دقیق و اثربخش فعالیتامکان برنامه مشخص،زمانی یك دوره در 

گذاری و قضزاوت در خصزوص   کند. همچنین، با ارزشمیبرای رسیدن به اهداف اصلی فراهم 

 زمینزۀ  مزدیریتی در  تصزمیمات  کزارایی  هزا، میز ان  و تعیین اثربخشی فعالیتمجموعه رد عملک

کارهزای  مشخص و با شناخت نقاط قزوت و ضزعف، ارائزه راه    امکانات، و منابع از بهینه استفاده

 بدون و تحلیل عملکرد و بررسی شود. بنابراین، بدونارتقا و بهبود عملکرد میسر میبرای مؤثر 

بزرای نیزل بزه اهزداف     . شزد  نخواهد میسر عملکرد مستمر بهبود ط قوت و ضعف،نقا شناسایی

شزده در مؤسسزه تحقیقزات    های انجامحاضر به ارزیابی و تحلیل عملکرد و فعالیتمذکورکتاب 

-بر هزدف اطزاا  است. عاوهپرداخته 4931تا  4980های فنی و مهندسی کشاورزی طی سال

م شده در دهۀ گذشزته بزرای پرهیز  از تحقیقزات تکزراری،      های کاربردی انجارسانی از فعالیت

تزرین آن ارائزه برخزی    ای مدنظر بوده اسزت کزه مهزم   اهداف دیگری از تدوین چنین مجموعه

های موجزود بزرای انجزام تحقیقزات     های کاربردی، شناسایی نقاط ضعف و قوت و خاءتوصیه

 پژوهی است. تکمیلی و آینده

های استانی موسسه در تاب گروهی از همکاران خبره در ستاد و بخشبرای تدوین این ک        

ی و نکمیتۀ راهبردی تدوین کتاب دهۀ دوم تاش مؤسسۀ تحقیقات ف»ای با عنوان قالب کمیته

اقدامات خود را آغاز کزرد. ذیزل کمیتزۀ     4939تشکیل و از آبان ماه سال « مهندسی کشاورزی
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تحقیقاتی مؤسسه تشکیل شد تا بستر مناسبی بزرای   هایهای فرعی در بخشراهبردی، کمیته

منظزور افز ایش غنزای    جلب مشارکت حداکثری همکاران سزتادی و اسزتانی فزراهم شزود. بزه     

محتواییِ کتاب دهۀ دوم تاش، کتاب دهۀ اول تاش مؤسسه مورد بررسی قرار گرفت و سعی 

تر برای تزدوین کتزاب دهزۀ    امعتر و جهای آن، چارچوبی مناسبشد تا حدِّ امکان با رفع کاستی

 شود.دوم درنظر گرفته

هزای  های آن، فعالیتها و قابلیّتدر کتاب حاضر، ضمن معرفی مؤسسه و ارائه توانمندی        

بنزدی،  جمع 4931تا  4980های تحقیقاتی مؤسسه در بازه زمانی ها و دیسیپلینتحقیقاتی بخش

هزای کزاربردی از   های تخصصی مذکور، توصزیه زهها در حوبر مشخص نمودن چالشو عاوه 

هزای آتزی توسزط    های تحقیقاتی استخراج و محورهزای اصزلی پزژوهش   ها و پروژهنتایج طرح

است. فصلی مج ا های علمی در آینده مشخص شدهعنوان اهمِّ فعالیتصاح بهمتخصصان ذی

توجزه  ز موضوعات مورد برنامۀ راهبردی مؤسسه اختصاص دارد. همچنین، ا 3بندی نی  به جمع

المللی و نهادهای دولتزی و  در این کتاب، ارائه ارتباطات مؤسسه با مراک  تحقیقاتیِ داخلی و بین

خصوصی است. باتوجه به رویکردهای اخیر سازمان تحقیقات، آموزش و تزرویج کشزاورزی بزر    

گرفتزه  ات صزورت های آموزشی و ترویجی، گ ارش تحلیلی از اقزدام ل وم توجه بیشتر به فعالیت

مطالعه، تهیزه و ارائزه شزده اسزت. از دیگزر       های موردها طی سالتوسط مؤسسه در این زمینه

پژوهشی و ترویجی مؤسسه شامل گ ارش نهایی -های این کتاب معرفی انتشارات علمیبخش

ترویجی اسزت. الز ام بزه رویکزرد     -و نوشتارهای علمی هاهای تحقیقاتی، مقالهها و پروژهطرح

شد تزا مزرور و   داشتن موضوعات تحقیقاتی موجبهای پژوهشی و اولویتناورانه در انجام طرحف

سازی تحقیقات و انتقال فناوری نیز  در  ه تجاریزها و اقدامات مؤسسه در حوبندی فعالیتجمع

رو و اثر قطعی ایزن  گیرد. اهمیتِ درنظر داشتن تحوالت و تغییرات پیش این کتاب، مدِّ نظر قرار

پژوهی در تحقیقات فنّی و های تحقیقاتی، موجب شد تا موضوا آیندهتحوالت در تعیین اولویت

 مهندسی کشاورزی نی  در این کتاب مورد توجه باشد. 

به منظور تعیین روش تحلیل عملکرد، مواردی مانند امکانات فی یکزی شزامل عرصزه و            

ورودی مؤسسه در نظر گرفته شزد. سزپس، بزا     اعیان، نیروی انسانی و امکانات مادی به عنوان

هزای اصزلی   هزای عملیزاتی و فعالیزت   ها، اهداف کزان، برنامزه  ها و مأموریتتوجه به سیاست

های رسیدن به اهداف و تعیین ها و اهداف سازمان متبوا، شاخصراستا با سیاستهممؤسسه و 

، تولید فناوری، تولید ثروت، علمهای مذکور شامل تولید ها تدوین شد. شاخصاثربخشی فعالیت

هزای کزان و ملزی تعیزین     یگذارها و سیاستگیری، و مشارکت در تصمیمنشر و ترویج دانش



 

 

طور خاصه، رفتار عملکردی مؤسسه در دهۀ اخیزر از نظزر تولیزد ثزروت و درآمزدزایی،      شد. به

های پژوهشی و درآمزدهای  تقریباً خوداتکا بوده و بخش اعظم نیاز مالی خود را از طریق قرارداد

هزای کزاربردی   مؤسسه در انجزام پزژوهش  همچنین حاصل از دانش فکری تأمین نموده است. 

محوری داشته تقاضامحور، نسبتاً موفق عمل کرده است. در بعد انتشارات، مؤسسه رویکرد مقاله

تزرویج   و پژوهشی داخلی بوده اسزت. از نظزر نشزر   -ای آن نی  از نوا علمیو سطح غالب مقاله

ها، وضعیت مطلوبی نداشته اسزت.  برداران در مقایسه با سایر شاخصدانش و انتقال آن به بهره

از طرفزی   های ترویجی مؤسسه از طریق نشریات ترویجزی و کتزاب بزوده اسزت.    بیشتر فعالیت

ای کزه، تولیزدات فناورانزه    گونزه مؤسسه در تولید فناوری به صورت موفق عمل نکرده است. به

هزای کزان   سزازی مؤسسه در تصمیمدر مجموا،  بیشتر از نوا ثبت اختراا بوده است. مؤسسه

 ملی نقش مؤثری داشته است.

ستادی و اسزتانی و  های همۀ همکاران ارجمند از تاشدانم که وظیفۀ خود میدر خاتمه        

د را بزه  هزای خزو  شجاعانه اقدامات و فعالیتکه کمیتۀ راهبردی کتاب دهۀ دوم تاش موسسه 

اقدامات انجام شده در حوزه فنّی و مهندسزی  امیداست، نمایم. قدردانی اند، صمیمانه نقد گذاشته

هزای  بوده و راهنمای مناسبی برای فعالیّتکشور بتواند چراغی فرآروی توسعۀ بخش کشاورزی 

همچنزین از طزرف خزود و     مؤسسه تحقیقات فنّی و مهندسی کشاورزی باشد.همکاران مؤثرترِ 

ویزژه  تمامی همکاران، زحمات مسئولین قبلی مؤسسه و همه سروران گرامی خارج از مؤسسه به

 نمایم.  های صادقانه آنان سپاسگ اری میاساتید محترم دانشگاهی را ارج نهاده و از تاش

هزای علمزی   گرچه سعی شده است که در نگزارش ایزن کتزاب، تمزام زحمزات و یافتزه              

 ای ارائزه شزود ولزی یقزین دارد کزه ایزن کتزاب بزا        سه به نحزو شایسزته  همکاران متعهد مؤس

هایی نی  همراه است. امید که خوانندگان گرامی از نظرات و رهنمودهای ارزشمند خزود،  کاستی

 مند سازند. همکاران خود در ستاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی را بهره
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 مقدمه 5-5

ضزرورت پاسزخگویی بزه نیازهزای     بزه   توجزه باکشاورزی  مهندسی و فنی تحقیقات مؤسسه

و مشزکات فنزی و مهندسزی     مسزائل  حل ،های اجرایی وزارت جهاد کشاورزیبخش تحقیقاتی

هزای تولیزد ضزمن توسزعه پایزدار      وری منزابع و نهزاده  و کمك به ارتقزاء بهزره   بخش کشاورزی

 پژوهشزی  و علمی هایفعالیت 4903 سال از تحقیقاتی هززایاولویت و حدود تعیین باکشاورزی، 

ی نزوین مهندسزی و   هاروش مندی ازبهرهاندازی، این مؤسسه از بدو راه. ه استکرد آغاز را خزود

لوحه کار محصوالت کشاورزی را سر فرآوریدر حل مشکات مرتبط با تولید و ها آن کارگیریبه

بزرداری  های کارآمد و پایدار مهندسی کشاورزی برای بهرهسامانهبه  یابیدست. استدادهخود قرار

لمللزی تحقیقزات مهندسزی    ای ملزی و بزین  هاانکشاورزان از طریق همکاری با مؤسسات و سازم

مرکز  تحقیقزات کشزاورزی و     40این مؤسسزه در   .مؤسسه است مأموریتترین کشاورزی اصلی

گیان، هرم گان، چهارمحزال و  )در پنج مرک   همچنینمنابع طبیعی استانی دارای بخش تابعه و 

  تحقیقزاتی  های تابعه در مراکبخش. دارای همکار تحقیقاتی است (ق وینو بلوچستان بختیاری، 

شزرقی،  هزای تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی در مراکز  آذربایجزان       استانی شامل بخزش 

 ، کرمززان، اصززفهان، گلسززتان، فززار ، (اهززواز)، خوزسززتان (مغززان)غربززی، اردبیززل آذربایجززان

آبزاد  و صفیمرک ی  ،، جیرفت و کهنوج(ورامین)، تهران (شاهرود)رضوی، همدان، سمنان خراسان

نفزر پژوهشزگر در سزتاد     08هزای مختلزف فعزالیتی خزود دارای     در حوزه مؤسسه .تاس( دزفول)
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نفر دارای مدرک تحصزیلی دکتزری و    30حدود  ،های تابعه است که از این تعدادمؤسسه و بخش

کارشناسزی  )نسبت اعضزاء هیزات علمزی     و هستندمابقی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

 . درصد است 03به کل نیروها ( و دکتری ارشد

 

خش تحقیقزاتی  هشت ب دیسیپلین تخصصی متشکل از سهطززور کلی این مؤسسه دارای هب

 :استشرح زیر  بهفنی و تحقیقاتی  خدمات بخشو گلخانه ، بخش تحقیقات مهندسی تخصصی

 بخش تحقیقاتی سه شامل کشیزهو  دیسیپلین مهندسی آبیاری. 4

 بخش تحقیقاتیشامل دو ی یغذامهندسی صنایعدیسیپلین . 2

 بخش تحقیقاتی سه شامل و مکانی اسیون های کشاورزیمکانیك ماشینمهندسی دیسیپلین . 9

 بخش تحقیقات مهندسی گلخانه. 1

 بخش خدمات فنی و تحقیقاتی  . 0

 

  تحقیقاتیهای و بخش هامعرفی دیسیپلین 5-2

  کشیزهو  دیسیپلین مهندسی آبیاری 5-2-5

و مهندسزی آبیزاری   های مختلف حوزهدر پژوهش  توان بهمیلین دیسیپ از وظایف عمده این 

پایداری کشاورزی آبزی و محزیط    همچنینوری آب کشاورزی و در راستای اف ایش بهره کشیزه

ی افز ایش کزارایی   هزا روششزامل ارائزه    ،حاضرحالدراین دیسیپلین ف زیست اشاره نمود. اهدا

آبیزاری  کشزور، تعیزین حزد بهینزه کزم      یهزا گلخانزه و  بزاغی ، محصوالت زراعی در مصرف آب

کزاربرد   و اصاح اراضی، کشیزهمسائل مختلف  در خصوصپژوهش  محصوالت زراعی و باغی،

ی، هاگلخانههای ، مدیریت آبیاری در کشتی و باغیزراعگیاهان در  فشارتحتی آبیاری هاروش

هزای  آب کزاربرد  ،در کشور های آبیاری و زهکشیبررسی و ارزیابی مسایل فنی و مدیریت شبکه

و کزاربرد  در آبیاری محصزوالت کشزاورزی   ( هاها و پساب فاضابآبزههای شور، نامتعارف )آب

 :استزیر تحقیقاتی های . این دیسیپلین شامل بخشاستفناوری در علوم و مهندسی آب نانو
 

  ی آبیاری سطحی  هاروشبخش تحقیقات 

  شارفتحتی آبیاری هاروشبخش تحقیقات 

  کشیزههای آبیاری و ها و شبکهسازهبخش تحقیقات 
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 کشیزهمهندسی آبیاری و های تحقیقاتی دیسیپلین اولویت

 وری آب کشاورزیاف ایش بهره 

 بهبود بازده آبیاری 

  ی سنتی آبیاریهاروشاصاح 

  ی آبیاری مدرن هاروشتوسعه پایدار 

 کشیزههای آبیاری و سازی شبکهاصاح و بهینه 

 شدههای کنترلتقاء مهندسی آبیاری در محیطار 

 

 کشیزهی دیسیپلین مهندسی آبیاری و هاآزمایشگاه

  آزمایشگاه مهندسی آبیاری 

  مکانیك خاک و بتنآزمایشگاه 

 فاضاب -خاک -آزمایشگاه آب 

 آزمایشگاه هیدرولیك 

 

 تحقیقات مهندسی صنایع غذاییدیسیپلین  5-2-2

تزرین  شناخت و دستیابی به مناسبتوان به یسیپلین میداز عمده وظایف تحقیقاتی این 

 و پزس از برداشزت محصزوالت کشزاورزی    ی هزا فناوری سازیبهینه، تبدیل و ی فرآوریهاروش

 شزده غزذایی  داری و انبارداری محصوالت خام و فرآینزد ی مختلف نگههاروشدر زمینه پژوهش 

کزارگیری علزوم و   بزه  در خصزوص نیز    های تحقیقاتی جدیزد ایزن دیسزیپلین   اشاره نمود. برنامه

ی هزا فنزاوری ای در کشزاورزی و علزوم مزرتبط،    ی نوین از جمله کاربرد انرژی هسزته هافناوری

بخش  دواین دیسیپلین شامل  .است غذاییصنایعزیستی و نانو فناوری در زمینه علوم و مهندسی 

 تحقیقاتی زیر است:

 اشت تولیدات کشاورزیهای پس از بردبخش تحقیقات مهندسی و فناوری 

 بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی 
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  غذاییصنایعمهندسی های تحقیقاتی دیسیپلین اولویت

 های غذاییکنترل و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و ارتقاء کیفیت فرآورده 

 ارتقاء امنیت غذایی 

 توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 

 

 غذاییصنایعندسی مهی دیسیپلین هاآزمایشگاه

  مواد غذایی و تج یه شیمی آزمایشگاه 

  میکروبیولوژی مواد غذاییآزمایشگاه 

  بیوفی یك مواد غذایی آزمایشگاه 

  غذایی صنایعپایلوت 

  های پس از برداشت محصوالت کشاورزیفناوریآزمایشگاه 

 

 کشاورزی و مکانیزاسیونهایدیسیپلین تحقیقات مهندسی مکانیک ماشین 5-2-8

هزا و  سزازی ماشزین  و بهینزه ساخت ، طراحیتوان به از وظایف عمده این دیسیپلین می

هزا و ادوات  کزاربرد و ترکیزب مناسزب ماشزین    بزر  ثر ؤهای مز ارزیابی شیوه تجهی ات کشاورزی،

مربزوط بزه سزازه و     مسزائل ت و کیفیت تولید محصوالت کشزاورزی،  در کمیّمختلف کشاورزی 

فنزاوری  )ی نزوین  هزا فنزاوری کزاربرد  بررسی فنزی و اقتصزادی آن،   تجهی ات کنترلی گلخانه و 

محصزوالت   عرصه تولیددر ...( های غیرمخرب و ، آزمونفناوریکشاورزی دقیق، نانو اطاعات، 

ررسی امکان جایگ ینی سایر منزابع  ، بتا پس از برداشت محصول ورزیخاککشاورزی از مرحله 

پیرامزون وضزعیت موجزود مکانی اسزیون     پژوهش ین چنو همهای پاک و زیستی( )انرژیانرژی 

اشزاره  ت و مناطق مختلزف  محصوالرای و ارائه الگوهای مناسب مکانی اسیون بکشور کشاورزی 

 :استزیر  یبخش تحقیقات سهاین دیسیپلین دارای  نمود.

 کشاورزیو تجهی ات ادوات  ،هابخش طراحی و ساخت نمونه ماشین 

 تجهی ات کشاورزی ها، ادوات وبخش کاربرد ماشین 

 مکانی اسیون، توان و انرژی در کشاورزیخش ب  
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 کشاورزی و مکانیزاسیون هایمهندسی ماشین های تحقیقاتی دیسیپلیناولویت 

  حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی ورزیخاکی هاروشکاربرد 

  همچنزین و  کودهزای شزیمیایی  و  سزموم ویزژه  های کشاورزی بهنهادهکاهش مصرف 

 های هرز )در راستای کشاورزی پایدار و مبارزه تلفیقی(  لفکنترل ع

 کاهش افت برداشت محصوالت کشاورزی 

 کمّزی و  ارتقزاء  منظزور  هبز کشاورزی تولید محصوالت نوین در های فناوریکارگیری به

 محصوالت کشاورزی کیفی

 شاورزی و تجهی ات ک هاماشینبازده وری انرژی و بهره ،ارتقاء توان مکانیکی 

 در کشاورزیهای فسیلی های تجدیدپذیر و کاهش مصرف انرژیانرژیوسعه کاربرد ت 

 

 کشاورزی و مکانیزاسیونهایمهندسی ماشیندیسیپلین  یاهها و کارگاهآزمایشگاه 

  کشاورزی و تجهی ات هاماشینکارگاه ساخت نمونه 

  های نوین در مهندسی بیوسیستمتحقیقاتی فناوریآزمایشگاه 

  دینامیك خاکآزمایشگاه 

 های محصوالت کشاورزیکنآزمایشگاه خشك 

 آزمایشگاه پایش وضعیت روغن موتور 

 آزمایشگاه بیوگاز 

 ی کشاورزیهاآزمایشگاه سمپاش 

 

 بخش تحقیقات مهندسی گلخانه 5-2-9

هزای کزاربردی   با هدف انجام پژوهش 4933بخش تحقیقات مهندسی گلخانه در سال 

زهکشزی و مسزائل پزس از برداشزت     -نتزرل محیطزی، آبیزاری   در سه زمینه سازه و تجهیز ات ک 

تحقیقات واحد سازه و تجهی ات کنتزرل محیطزی   . ای فعالیت خود را آغاز نمودمحصوالت گلخانه

ای، ارزیزابی سزطح مکانی اسزیون و ارائزه     هزا و تأسیسزات گلخانزه   شامل؛ تحقیق بزر روی سزازه  

ها، تدوین اسزتانداردهای  کار رفته در گلخانهبهاقتصادی فناوری  -کارهای اف ایش کارایی فنیراه

ای های سازه و تجهی ات گلخانزه سازی سیستمای و همچنین بومیملی سازه و تجهی ات گلخانه
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های آبیاری میکرو، بهبود مدیریت آبیزاری و مصزرف آب   سامانه سازی انوااو بهینه بررسی. است

مزدیریت نامناسزب   )ای ر تولید محصزوالت گلخانزه  های کاربرد آب دها، بررسی چالشدر گلخانه

هززای کشززت هززای نامناسززب، کودآبیززاری و روشآبیززاری، روش آبیززاری نامناسززب، زیرسززاخت

بررسزی مسزائل   . کشزی ایزن بخزش تحقیقزاتی اسزت     از وظایف واحد آبیزاری و زه ( هیدروپونیك

ضایعات محصوالت برداشت، پس از برداشت، حفظ ارزش غذایی، بازارپسندی و در نهایت کاهش 

داری و بازارپسزندی  های اف ایش ماندگاری، طزول مزدت نگزه   ای و نی  مطالعه انواا روشگلخانه

 .ای، از وظایف این بخش تحقیقاتی استانواا محصوالت گلخانه

 
 

 های تحقیقاتی بخش تحقیقات مهندسی گلخانهاولویت 

 ای ملی گلخانهمنظور تدوین استانداردهتحقیقات بنیادی و کاربردی به •

 هاای و تدوین خط مشی توسعه گلخانهترین الگوی کشت گلخانهبررسی مناسب •

 های مدیریت گلخانهارزیابی فنی و اقتصادی و بهبود شیوه •

 های مناسب گلخانهها، اتصاالت، تجهی ات و ماشینتحقیق و توسعه سازه •

 هاهای نو در گلخانهوری انرژی و استفاده از منابع انرژیاف ایش بهره •

 هاهای نوین آبیاری در گلخانهبررسی کارآیی مصرف آب و سامانه •

 ارائه سطوح مختلف کنترل و اتوماسیون گلخانه •

  هاهای تولید درگلخانهسازی نهادههای بهینهبررسی روش •

 های حفظ خزواص کمّزی و  ارتقای مدیریت برداشت، پس از برداشت و تعیین فناوری •

  ایاف وده در تولیدات گلخانهفی و ایجاد ارزشکی

جایی و توزیع محصزوالت  بندی، حمل و نقل، جابهسازی، بستههای آمادهبهبود روش •

 ایگلخانه
 

های بخش تحقیقات مهندسی گلخانهآزمایشگاه   

مترمربع در ستاد مرکز ی مؤسسزه    30آزمایشگاه تحقیقات مهندسی گلخانه، با وسعت 

ها و خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه تحقیقات مهندسی گلخانه، به اهم فعالیت. تاسشدهواقع

 :تفکیك شامل موارد زیر هستند
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 پژوهشی قابل ارائه در محل آزمایشگاه-خدمات تحقیقاتی 

 (در محل اجرای تحقیق)پژوهشی قابل ارائه در گلخانه -خدمات تحقیقاتی 

 اتیهای تحقیقخدمات اجرایی مرتبط با پروژه 

 

 بخش خدمات فنی و تحقیقاتی 5-2-1

 تحقیقزاتی  خزدمات  ارائزه  وظیفزه  کلزی  طور به مؤسسه تحقیقاتی و فنی خدمات بخش   

 تحقیقاتی هایپروژه و هاطرح به مربوط امور هماهنگی و ساماندهی ثبت، کنترل، مدیریت، شامل

 شزبکه، ) ایرایانزه  و فنزی  خزدمات  ارائزه  همچنزین  ؛مؤسسه استانی و ستادی مختلف هایبخش

 و سزتادی  همکاران به سایت خدمات ارائه ستادی، واحدهای و هابخش به( اف ارنرم و اف ارسخت

 مجزات  و کتزاب  جملزه  از محققزان  نیزاز  مزورد  علمی منابع تامین و کتابخانه امور اداره استانی؛

 علمزی  مزدارک  و اطاعات مرک  با همکاری و ارتباط برقراری خارجی، و داخلی پژوهشی -علمی

 و سزمعی  وسزایل  ازیسز آماده و تهیه و کشاورزی؛ و ترویج آموزش تحقیقات، سازمان کشاورزی

 در زیر واحدهای حاضر حال در. دارد عهده بر را آموزشی هایکارگاه و هاسخنرانی ارائه در بصری

 : دارند فعالیت بخش این

 تحقیقاتی هایپروژه و هاطرح مدیریت واحد •

 طاعاتا فناوری واحد •

 کتابخانه واحد •

  بصری و سمعی واحد •

 

 تحقیقاتی هایپروژه و هاطرح مدیریت واحد -الف

 و فعالیزت  تزرین مهزم  عنزوان  بزه  تحقیقزاتی،  مؤسسه هر در تحقیقاتی هایطرح و هاپروژه   

 و اصزاح  تاییزد،  گیزری، پزی  ثبزت،  مختلزف  هزای سامانه. آیندمی حساب به آن آثار ماندگارترین

 و فنزی  تحقیقزات  مؤسسه هایسامانه ترینمهم از تحقیقاتی هایطرح و هاپروژه اباغ و بتصوی

 و نقص رفع امور، انجام در مؤسسه تحقیقاتی و فنی خدمات بخش که هستند کشاورزی مهندسی

 .دارد فعالیت هاداده بانك و هاسامانه این نگهداری
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 :  اصلی وظایف

 تحقیقاتی هایپروژه و هاطرح به مربوط امور هماهنگی و ساماندهی ثبت، کنترل، مدیریت، •

 فنی و علمی کمیته جلسات تشکیل •

 فنی و علمی کمیته جلسات مصوبات گیریپی •

 تحقیقاتی هایپروژه و هاطرح سامانه در مصوبات اعمال •

 

  اطالعات فناوری واحد -ب

 ذخیزره،  تبدیل، برای ایرایانه ایاف ارهنرم و هارایانه از استفاده شامل اطاعات فناوری  

 گسزترده  ایگونزه  بزه  اطاعات فناوری امروزه. است اطاعات بازیافت و انتقال پردازش، حمایت،

 در حزوزه  ایزن  فعالیزت  دامنزه  و گیزرد برمی در را فناوری و محاسباتی هایجنبه بسیاری که شده

 .است گرفته قرار بازنگری مورد بار چندین تاکنون مؤسسه

 :اصلی یفوظا

 و اینترنزت  شزبکه  مزدیریت  اداری، اتوماسزیون  افز اری، نزرم  خدمات هرگونه ارائه •

 مؤسسه اینترانت

   اف اریسخت خدمات هرگونه ارائه •

  شبکه امنیت و سرور محیط فی یکی امنیت حفظ •

 مؤسسه پورتال مدیریت •

 سایت وب در اخبار درج و روزرسانی به •
 

 کتابخانه  واحد -ج

 جلزد  0433 دارای حاضرحالدر واحد این. شد اندازیراه 4931 سال در مؤسسه نهکتابخا

 هزای ماشزین  کشزی، زه و آبیزاری  تخصصی هایزمینه در التین کتاب جلد 9330 و فارسی کتاب

 کتابخانزه  چنزین هزم . اسزت  برداشزت  از پزس  فنزاوری  و غذاییصنایع مکانی اسیون، و کشاورزی

 013 عاوه،به. است آبونه التین و فارسی ادواری نشریه عنوان 433 از بیش حاضرحالدر مؤسسه

و  اسزناد  مرکز   در شزده  ثبزت  پژوهشی گ ارش عنوان 4233 تعداد و تخصصی فشرده لوح حلقه

 .است موجود مؤسسه کتابخانه در کشاورزی علمی دارکم
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 :اصلی وظایف

 و سیمرغ آذرخش،  پار مانند اطاعاتی هایسامانه رسانی روز به و کردن تکمیل •

 سریعتر جستجوی به منظور اگریس، وب

  غیره و کتاب و مقاله دانلود به منظور دیگر اطاعاتی هایبانك با ارتباط برقراری •

 دیگر مدارک و کتب نویسیفهرست •

 و تحقیقاتی هایپروژه و هاطرح نهایی هایگ ارش مستندات سازیآماده و بررسی •

 ثبت شماره دریافت برای کشاورزی علمی مدارک و طاعاتا مرک  به آنها ارسال

  شده ثبت تحقیقاتی هایپروژه و هاطرح نهایی هایگ ارش صحافی و تکثیر •
 

 سمعی و بصری  واحد -د

 :اصلی وظایف

 هزای همزایش  و هزا کارگزاه  هزا، نشسزت  جلسات، برای بصری و سمعی خدمات هرگونه ارائه •

 مؤسسه

 رسانیاطاا پایگاه طریق از تصویری و وتیص رسانیاطاا تقویت •

 مؤسسه با مرتبط مختلف موضوعات با کلیپ و مستند فیلم ساخت و عکس فیلم، آرشیو تهیه •

 مؤسسه با مرتبط مختلف موضوعات با کلیپ و مستند فیلم ساخت •

  

  تشکیالت و نیروی انسانی ،ساختار 5-8 

هزا  و توزیع آن بر اسا  دیسپلین مؤسسهواحدهای علمی و اداری تعداد نیروی انسانی 

تعداد . همچنین است 4-4های تحقیقاتی به شرح جدول بندی پرسنل اداری و نیرویو نی  تقسیم

 نشزان   4-4شزکل و  2-4 جدولدر ا هدیسپلینه تفکیك و توزیع آن ب مؤسسه ت علمیاهیاعضا 

کزل   بزه نفزر(   432)محققزان  و  ت علمزی اهیاعضای تعداد نسبت  ،اسا این  بر. داده شده است

بزا   علمزی  هیزات تعداد اعضای  همچنیندرصد است.  03نفر( حدود  238)مؤسسه  انسانی نیروی

درصد و  40درصد،  13درصد،  10 ترتیبدرجه مربی پژوهشی، استادیاری، دانشیاری و استادی به

مؤسسه ، شدهارائهآمار به  توجهبا. دهدرا تشکیل می علمی هیاتدرصد جمعیت اعضا  کمتر از یك
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از نظزر   همچنزین از نظر هرم نیروی انسانی بسیار مناسزب و  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 

   است.ساختاری چابك ساختار و تشکیات سازمانی و توزیع نیروی انسانی دارای 

 
 مؤسسه برحسب مدرک تحصیلی به تفکیک دیسیپلین نیروی انسانیتعداد  5-5جدول

 ییغذاعیصنا یاریآب نیپلیسید/التیتحص سطح ردیف
 یهانیماش

 یکشاورز
 کل جمع

 33 23 22 20 دکتری 4

 2 4 4 3 دانشجوی دکتری خارج کشور 2

 00 22 43 20 )هیات علمی(کارشناسی ارشد 9

 93 42 0 42 غیر هیات علمی(ارشد) کارشنا  1

 99 - - - کارشنا  0

 34 - - - نیروهای پشتیبانی 

 243 04 93 02 جمع 1

 
 شاغل در مؤسسه برحسب درجه علمی  علمی هیاتوضعیت مرتبه علمی اعضا  2-5جدول 

 غذاییصنایع آبیاری مرتبه علمی ردیف
های ماشین

 کشاورزی
 جمع کل

 4 - - 4 استاد 4

 22 0 8 8 دانشیار 2

 00 21 49 48 استادیار 9

 01 22 43 20 مربی پژوهشی 1

 592 02 98 02 جمع 0
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 برحسب رتبه علمی ت علمیاهیترکیب تعداد اعضا  -5-5شکل

 نشان داده شده است. 2-4ساختار سازمانی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در شکل 

 

 
 

 سازمانی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ساختار 2-5شکل 
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هامأموریتاهداف و  5-9  

در چهزار حزوزه    مؤسسزه ژوهشزی  ی علمزی و پ هزا فعالیت، عمده شدکه اشاره همانطور

و  هزای کشزاورزی  ماشزین  مکانیكمهندسی  ،ییغذا صنایع مهندسی، کشیزهو  آبیاریمهندسی 

 :استبه شرح زیر این مؤسسه ی هامأموریتو مهندسی گلخانه بوده و اهم  مکانی اسیون

 ارتقاء امنیت غذایی 

 وری و بازده آب آبیاریاف ایش بهره 

 سازی مصرف انرژی بهینه 

    هزای  کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و ارتقاء کیفیت و بهداشزت تولیزدات و فزرآورده

 کشاورزی

 کشیزههای آبیاری و سازی شبکهاصاح و بهینه 

 توسعه کشاورزی حفاظتی 

 ایهای گلخانهتوسعه کشت 

 های کشاورزی  سازی ماشینارزیابی کاربرد و بهینه 

 کشاورزی مکانی اسیونتوسعه کشاورزی از طریق وری اف ایش بهره 

  است:به شرح زیر  مؤسسههای اصلی پژوهش زمینه همچنین

  ی افز ایش کزارایی   هزا روشل مختلف مهندسی آبیاری شزامل ارائزه   ئدر زمینه مساپژوهش

آبیزاری تولیزدات کشزاورزی،    کم مسائلی، اگلخانهمصرف آب در محصوالت زراعی، باغی و 

کشی و های آبیاری و زهل فنی و مدیریتی شبکهئبی مسابهبود مدیریت آبیاری، بررسی و ارزیا

در آبیزاری محصزوالت   ها و پسزاب فاضزاب(   آبزههای شور، های نامتعارف )آبکاربرد آب

 کشاورزی

 ی پس از برداشت محصوالت کشاورزی، تحقیق هافناوریترین شناخت و دستیابی به مناسب

گیری ضایعات، زائزدات  کاربهغذایی و  شدهندمحصوالت خام و فرآی فرآوریدر زمینه تبدیل و 

   های گیاهی در صنعت و کشاورزیماندهو باقی

 ارزیزابی هزا، تجهیز ات و ادوات کشزاورزی،    سزازی ماشزین  ارزیابی و بهینزه ، ساخت، طراحی 

هزای  ها و ادوات کشاورزی، بررسزی امکزان جزایگ ینی انزرژی    کاربرد ماشین مؤثرهای شیوه

اربرد کز و کشزاورزی  مکانی اسزیون  توسزعه  زیسزت،  ی نو و دوستار محزیط هافسیلی با انرژی
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 فنزاوری، نانو ،کشزاورزی دقیزق  فنزاوری اطاعزات و ارتباطزات،    ی نزوین شزامل   هزا فناوری

  در حوزه کشاورزیهای غیر مخرب و غیره آزمون

 

 چشم انداز  5-1

. اسزت شزده یینرسیدن به اهداف تع برایای های ویژهها و گامری ی شامل فعالیتبرنامه

ثر از کمیت و کیفیزت  أمی ان اثربخشی یك برنامه عملیاتی مت همچنینمی ان موفقیت و بنابراین، 

گزام   هزا فعالیزت گزذاری  هدف ،به عبارتی دیگر. استبرای یك سازمان  شدهظر گرفتهناهداف در

. ا خواهد داشزت هری یی در برنامهمؤثربوده و نقش بسیار مهم و  ری یاصلی و اساسی در برنامه

و نمزوده  گیری سازمان را مشخص جهت یك سازمان معموال اهداف متعددی دارد که این اهداف

 . حلقه اتصال رسالت و دورنمای سازمان به مرحله اجرا است

 هم راسزتا بزا  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  مؤسسهبرای  شدهاهداف درنظرگرفته

سزازی، ارتقزاء   چابزك  با در نظر گرفتن معیارهایی نظیرهای سازمان متبوا و ها و سیاستشاخص

 بزرای ی مصارف و اقدامات و تعیزین مسزیر و   سازبهینهو  مؤسسهمنابع درآمدی  ءاثربخشی، ارتقا

تزوان بزه مزوارد ذیزل اشزاره      که از آن جمله می استشدهتدوین  مؤسسهی آتی هافعالیتحرکت 

  نمود:

 هجری شمسی 4131تا افق  مؤسسهری ی ساالنه برنامه 

 مؤسسهتحقیقاتی ی هافعالیتو اثربخشی  ، اعتباربخشیارتقای جایگاه 

 تقاضا محور و کاربردی نمودن تحقیقات 

  بزا  هزای مزرتبط   معاونزت  ویزژه بهمی و اجرایی لهای مختلف عتعامل با دستگاهاف ایش

 وزارت متبوا

 سازی تحقیقات و انتقال فناوریتجاری 

  آینده پژوهیمطالعات 

هزای تحقیقزاتی   هزای تحقیقزاتی، اجزرای پزروژه    پروژهدر زمینه  مؤسسهاصلی  سیاست

 مؤسسزه های اصزلی  یکی از برنامه. های اجرایی کشور استسازمان نیازموردسفارشی و کاربردی 

ها در مقیزا   های آتی، اجرای پروژههای تحقیقاتی برای سالها و پروژهاجرای طرح در خصوص

ی، رعایت سرانۀ موظفی اعضای کمّ از نظر. خواهد بود (پایلوتالگویی ) هایاجرای طرحم رعه و 
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در  مؤسسههای اهم برنامه. خواهد بود مؤسسههای از برنامه( اباغی سازمان متبوا) علمی هیات

 : زیر است صورتبههای تحقیقاتی پروژه خصوص

 های تحقیقاتیها و پروژهارتقای کیفیت طرح 

 فناور بنیان های کان و طرحهای تحقیقاتی روژهتهیه، تدوین و اجرای پ 

 کشور های تحقیقاتی ویژه برای حل مشکات خاصتهیه، تدوین و اجرای پروژه 

 های کان برای همکاری علمی های تحقیقاتی ملی و طرحتهیه، تدوین و اجرای پروژه

  های ستادی و تابعهبیشتر همکاران بخش

 دام، طیور طبیعی، ، منابعهایهای تحقیقاتی در حوزهوژهتأکید و توجه بیشتر به اجرای پر

 و آب یان 

 مؤسسههای تحقیقاتی سفارشی و کاربردی در ارتقای سرانۀ پروژه  

 هزای  هزا و طزرح  های فنی بررسزی پروپزوزال پزروژه   کمیتهفنی و -تقویت کمیته علمی

 تحقیقاتی  

  های تابعه و بخش سهمؤسفقره پروژه تحقیقاتی در ستاد  933اجرای ساالنه حدود 

  هزای  های تحقیقاتی در همایشها و پروژهمستخرج از طرح فقره مقاله 133ارائه ساالنه

 داخلی و خارجی

  هزای تحقیقزاتی   ها و پروژهفقره مقالۀ مستخرج از طرح 293چاپ و انتشار ساالنه حدود

 داخلی و خارجی ISIدر مجات علمی پژوهشی و 

سازی تحقیقات و انتقزال تکنولزوژی   بنیان و توجه به تجاریهای فناور توجه به پژوهش

 که بطور جزدی دنبزال خواهزد شزد.     است مؤسسههای آتی در برنامه مؤسسههای دیگر از برنامه

هزای  نیز  از اولویزت  های تحقیقاتی مطابق با نیازهای آینده بخش کشاورزی تهیه و تدوین پروژه

ها و مطالعات گوناگونی در سزطح نهادهزای   فعالیت وزهامر .های آتی استدر برنامه مؤسسهاصلی 

انزداز آب، امنیزت غزذایی، صزنایع     المللی در خصوص پایش و ارزیابی رونزدها و چشزم  ملی و بین

تزوان  که مزی  در حال انجام استهای مرتبط با کشاورزی کشاورزی و غذایی، تحقیقات و فناوری

هزای اقتصزادی، مزدیریت    توسعه و همکاریسازمان  به چشم انداز کشاورزی در کشورهای عضو

موارد زیر از جمله . مصرف آب در بخش کشاورزی، آینده آب و غذا و کشاورزی جهان اشاره نمود
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هزای  برنامزه راستای توجه به نیازهای آینزده بخزش کشزاورزی در    موضوعات مهمی است که در 

 :شده است قرار داده تحقیقاتیهای برای تهیه، تدوین و اجرای پروژه مؤسسه

 بحران مدیریت آب و تغییر اقلیم 

 محیطیمسایل زیست 

 وری آب و انرژیارتقاء بهره 

 ای و نشایی به ویژه در محصوالت ردیفی از جمله پیزاز، ذرت،  های گلخانهتوسعه کشت
 چغندرقند و پنبه

  نیازسنجی آب مورد نیاز در بخش کشاورزی 

 ( و ... ایانرژی هسته ،فناوریستنانوفناوری، زی)های نوین استفاده از فناوری 

 های تجدیدپذیر کارگیری انرژیبه 

 سازی مصرف انرژی بهینه 

  (ها و ها، مدلژئوسنتتیك)توجه به مباحث نوین در تحقیقات مهندسی آب و خاک... 

  ایمهار و کاهش انتشار گازهای گلخانه 
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 فشارمهندسی آبیاری تحت 2-5

 

های بهبود مدیریت آبیاریفناوری 2-5-5  

جواد باغانی  هقانی، مهدی اکبری، صمد اسفندیاری، علیرضا توکلی وحسین د: کنندگانتدوین    

 

جزویی  ناپذیر صرفههای اجتنابفشار در کشور یکی از راههای آبیاری تحتتوسعه سیستم

ها ال اما منزتج بزه   کارگیری این سیستمبه. وری آب کشاورزی استدر مصرف آب و اف ایش بهره

طراحی و اجرای صحیح و اصولی و مدیریت . شودها نمییر نهادهاستفاده مناسب از منابع آب و سا

. های آبیاری نقش مهمزی را در ایزن رابطزه ایفزاء مزی نمایزد      برداری از این سیستممناسب بهره

هزای آبیزاری   برداری در سیسزتم صحیح بهرهمدیریت  عدم دهد کهشده نشان میتحقیقات انجام

بزرداری و  ه ینه بهرهاف ایش ، آبیاری نامناسب، جمله مختلفی ازفشار موجب بروز مشکات تحت

وری آب و سزایر  و در نتیجه کاهش بهزره  در سطح م رعه پخشآمدن یکنواختی پایینداری، نگه

رضزوی  ای در خراسزان پزروژه آبیزاری قطزره    93نتایج تحقیقات ارزیابی حدود  .استها شدهنهاده

درصزد در   48شده در حد عزالی،  های ارزیابید طرحدرص 0نشان داده است که راندمان آبیاری در 

تزرین  از مهزم . اسزت درصزد در حزد ضزعیف بزوده     13درصد در حد نسبتاً خزوب و   23حد خوب، 

توان بزه طراحزی و اجزرای نادرسزت، عزدم شستشزوی       ای میهای آبیاری قطرهمشکات سامانه

یم شزیرفلکه ابتزدای مانیفولزدها،    ها، عدم تنظچکانفیلترها، گرفتگی و نامناسب بودن تعداد قطره

ها، عدم یکنواخت آن، اطاعات ناکافی مجریان و کاربران سامانهنامناسب بودن فشار و توزیع غیر

نظارت مستمر در حین و پس از اجرا و همچنزین برخزی از مشزکات ناشزی از وقزایع طبیعزی و       

توان به عزدم انتخزاب   انی نی  میهای آبیاری بارترین مشکات سامانهاز مهم .کرداجتماعی اشاره

 بزرداری در مزدیریت بهزره   .سامانه آبیاری بزا شزرایط اقلیمزی و آب و خزاک اشزاره کزرد       مناسب

وری های بسیار اثربخش در کزارایی و افز ایش بهزره   فشار یکی از گ ینههای آبیاری تحتسامانه

هزا باعزث ایجزاد    سزامانه  طوری که مدیریت نادرست در اسزتفاده از ایزن  به. و منابع است سیستم

نظزر  در این بخش در. شودشدن این سامانه توسط کشاورزان میمشکات فراوان و در نتیجه رها

بزدین منظزور   . ها ارائه شودهای بهبود مدیریت آبیاری معرفی و آینده پژوهشی آناست تا فناوری
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هزای  ت آب و آبهزا در پزنج موضزوا آبیزاری دقیزق، کزود آبیزاری و اسیدشزویی، کیفیز         فناوری

 .شودوری ارائه میآبیاری و اثر بخشی بر بهرهنامتعارف،کم

 

 آبیاری دقیق در کشاورزی -الف

فشار از عوامل اصزلی کزاهش   های آبیاری تحتشده برروی سامانههای انجامبا بررسی

هزا  برداری صزحیح از سیسزتم  انتظار، عدم مدیریت بهرهکارایی این سامانه، نسبت به اهداف مورد

باید به انزدازه نیزاز آبیزاری شزود، امزا اینکزه       به عنوان مثال در یك آبیاری بهینه، گیاه می. است

. کشاورز متوجه شود که چه مقدار و چه هنگام گیاه نیاز به آبیاری دارد همواره مورد سزؤال اسزت  

ه ارتقزاء  حاضر در کشورهای پیشرفته در زمینه آبیاری برای پاسخگویی به این سزواالت بز  حالدر

خودکارسزازی را  . انزد فشار خودکار برای دقیق کزردن آبیزاری روی آورده  های آبیاری تحتسامانه

بخش خطوط لوله شبکه و ، (آبیاری دقیق)بخش برآورد نیاز آبی : توان در سه بخش انجام دادمی

 ز یزا بسزته  سامانه خودکار در آبیاری نزه تنهزا شزیرآالت را بزا     .بخش ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون

هماننزد کزارکرد ت ریزق کزود،     )تواند کنترل جامع و کامل یك سامانه آبیاری را کند، بلکه میمی

های خودکار پیشرفته در سامانه. دهدصورت خودکار انجام نی  به( شستشوی فیلترها، کارکرد پمپ

آوری و جمزع  ...(جریان، فشار آب، سرعت باد، رطوبزت خزاک و    بده)ای های مستقیم م رعهداده

ای کزه از  به گونه. گیردری ان قرار میصورت مناسبی در اختیار برنامهها بهاین داده. شودضبط می

گرفتزه  سزپس عملکزرد آبیزاری صزورت    . ری ی آبیاری بعدی استفاده نمودها بتوان برای برنامهآن

 . ا طراحی نمودپذیری رتوان برنامه آبیاری انعطافشود و در صورت نیاز، میارزیابی می

هزای آبیزاری سزطحی همزاهنگی     فشزار در مقایسزه بزا روش   های آبیاری تحتروش

فشار های آبیاری تحتدرجه استفاده از خودکارسازی، در انواا روش. بیشتری با خودکارسازی دارد

 طزور مثزال در آبیزاری بزارانی کزامًا متحزرک بسزیار نزاچی  و در روش        بزه . نی  متفزاوت اسزت  

تواند تزا صزد   در روش ثابت میاما . شود کم استجا میبهها توسط کارگر جاک که بالمتحرنیمه

تمزام عملیزات   ( سزنترپیوت )های بارانی خطزی متوسزط و در آبفشزان دوار    در روش. در صد باشد

صزورت خودکزار و حتزی    بزه توانزد  می( شدهعمق آب توزیع)شروا، خاتمه و تغییر سرعت حرکت 

تزا صددرصزد    تزوان ای، بابلر و نزوار آبزده مزی   در انواا آبیاری قطره. جام شودکنترل از راه دور ان

 .صورت خودکار انجام دادشده و بهعملیات را از پیش تعیین



 
 25  دومفصل 

 

 

های خودکار بزاز  در سیستم. شودهای خودکار به دو صورت باز و بسته تعریف میسامانه

گر را انجام بدهد و این برنامه را به کنترلگیرد چه مقدار و چه زمانی آبیاری بردار تصمیم میبهره

هزای  در سیستم. شودشده به وسیله بهره بردار انجام میداده و آبیاری طبق برنامه از پیش تعریف

در این سامانه نیزاز بزه    .گیرداسا  اطاعات حسگرها صورت میخودکار بسته، تصمیم آبیاری بر

فشار، جریزان  )و پارامترهای سیستم آبیاری ...( اک و باد، نور، دما، رطوبت خ)پارامترهای محیطی 

شزده در خصزوص   های انجزام توان گفت تمامی پژوهشدر خصوص آبیاری دقیق می. است...( و 

 . فشار به نوعی مرتبط با آبیاری دقیق استهای آبیاری تحتسامانه آبیاری و مدیریت آبیاری

. دهزد  درصزد افز ایش   30-30اری را راندمان آبی تواندفشار میهای آبیاری تحتروش

ها از نظزر مقزدار   فشار و همچنین مدیریت آبیاری در این سیستمهای آبیاری تحتطراحی سیستم

. گیزرد هزای گذشزته انجزام مزی    اسا  متوسط آمار هواشناسی سزال آب و زمان آبیاری عموماً بر

داشزتن  تزی در صزورت   حکشزاورزان   ،سیسزتم مزدیریتی کارآمزد   وجود دلیل عدم  بر آن بهعاوه

اسا  تجربیات خود نسزبت بزه مزدیریت    تر، بربا امکان مدیریت دقیقهای آبیاری مدرن سیستم

های مختلف یکسان نبوده و می ان نیاز حال آنکه عموماً شرایط اقلیمی سال. کنندآبیاری اقدام می

مشزخص اگزر    ممکن است در یزك سزال  بنابراین، . های مختلف متغیر استآبی گیاهان در سال

های اقلیمی، نیاز آبی تعیین و اعمال شود، م رعه یزا آب اضزافی   اسا  میانگین دراز مدت دادهبر

دریافت نماید و یا آنکه کمتر از حد نیاز به آن آب داده شود، که در نتیجه تلفزات آب یزا کزاهش    

ور آبیزاری نیزاز   توجه بزه د کارهای عملی آن است که بایکی از راه. محصول را در برخواهد داشت

ترین ایستگاه هواشناسی موجود محاسبه و سپس همان مقزدار آبزی   های ن دیكاسا  دادهآبی بر

امزا مشزکل اساسزی در ایزن     . است از طریق آبیاری جایگ ین شودشدهکه از زمین تبخیر و تعرق 

توانزد  ها نمیهای هواشناسی عمدتا از نوا فرودگاهی بوده و دادهای آنمورد آن است که ایستگاه

مونتیزت   -پزنمن   -تعرق مانند روش فزائو  -های استاندارد برآورد تبخیرطور مستقیم در فرمولبه

گیرد و نیاز به اصاحاتی مانند وارد کردن ضریب شاخص خشکی در محاسزبات  مورد استفاده قرار

هزای  که دادهروش دیگر آن است . دارد، که انجام آن برای زارا و یا مدیران آبیاری مشکل است

شزود،  ریز ی مزی  ای که آبیزاری بزرای آن برنامزه   هواشناسی در روزهای بین دو آبیاری در م رعه

اسزا   هزای الزم برداشزت و محاسزبات نیزاز آبزی بزر      صورت بادرنگ از طریق نصب حسگربه

این عمزل بزا   . شده از خاک جایگ ین شوددست آمده صورت گرفته و مقدار آب تخلیههای بهداده

های خودکار آبیاری مانند سنترپیوت که بین کشاورزان گسترش پیدا کرده عملی سامانه ستفاده ازا
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هزا  های متفاوتی است که استفاده از آنکارگیری هر کدام از این سه روش مستل م ه ینهبه. است

 . پذیر استتنها در کسب محصول بیشتر و یا باالتر بودن کارایی مصرف آب توجیه

ای در تیمارهزای مختلزف آزمایشزی از نظزر مقزدار      له از عملکرد ذرت علوفهنتایج حاص

هزای بادرنزگ   اسزا  داده در آبیزاری بزر  ( 4-2جزدول  )داد وری مصرف آب نشزان تولید و بهره

مترمکعزب و مقزدار محصزول     0898شده در م رعه، مقدار آب داده شزده بزه م رعزه    گیریاندازه

امزا در  . کیلوگرم بر مترمکعب آب بوده است 1/44مصرف آب تن در هکتار و کارایی  38تولیدی 

گرفتزه  های روزانه هواشناسی ایستگاه خارج از م رعه صزورت اسا  دادهتیماری که آبیاری آن بر

تن در هکتزار و   2/38مترمکعب آب داده شده و مقدار محصول  3013است، به هر هکتار م رعه 

عبزارت دیگزر بزدون    به .اء هر مترمکعب آب بوده استکیلوگرم به از 2/43لذا کارایی مصرف آب 

کیلوگرم بزر   2/4درصد می ان آب مصرفی، کارایی آب  44اف ایش قابل توجه محصول با اف ایش 

هزای طزوالنی مزدت ایسزتگاه     اسزا  داده در تیمار سوم که بر. است کرده مترمکعب کاهش پیدا

شزده و مقزدار    متر مکعب آبیاری 3903 ان است، هر هکتار به میگرفتههواشناسی آبیاری صورت

کیلوگرم به ازاء هر متر مکعزب بزوده    0/8و کارایی مصرف آب در آن  8/33آن  محصول تولیدی

های آبیزاری خودکزار کزه در    سامانه دهد که از نظر صرفه جویی در آبمیاین نتایج نشان . است

شزده  گیزری که در همان م رعه انزدازه  های بادرنگ هواشناسیاسا  دادهها مقدار آبیاری برآن

 . درصد اف ایش دهد 23تواند کارایی مصرف آب را تا باشد، می

 
 های مختلفمقایسه مقدار مصرف آب، مقدار محصول و کارایی مصرف آب در تیمار 5-2جدول 

 تیمار آبیاری
 مقدار آب مصرفی

 (متر مکعب در هکتار)

مقدار محصول 

 تولیدی

 (تن در هکتار)

 یی مصرف آبکارا

 (کیلوگرم بر مترمکعب)

های اسا  دادهآبیاری بر

 هواشناسی بادرنگ م رعه
0898 38 1/44 

های اسا  دادهآبیاری بر

 هواشناسی ایستگاه خارج از م رعه
3013 2/38 2/43 

های طوالنی اسا  دادهآبیاری بر

 مدت هواشناسی منطقه
3903 3/33 0/8 
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 ایدر آبیاری قطرهکودآبیاری و اسیدشویی  -ب

هزا  توان از تلفات بزیش از حزد ایزن نهزاده    با اعمال مدیریت صحیح آب، کود و سم می

هزای  تواند نقش اساسزی را در افز ایش رانزدمان   مدیریت صحیح می طور قطع،به. جلوگیری نمود

انجزام   هزا را بزا  هر قدر بتزوان ایزن رانزدمان   . توزیع و کاربرد آب، کود و سم در م رعه ایفا نماید

شزده بزرای گیزاه    عملیات مهندسی و کاربرد فنون جدید اف ایش داد، می ان آب، کود و سم تأمین

های مناسب برای فناوریهای جدید آبیاری و استفاده از پذیرش روش .شدتر خواهدبهینه و واقعی

 .اسزت  ، کزود و سزم  های اف ایش بازده و کارآیی مصزرف آب ها از جمله راهکردن این روشپیاده

هزای اخیزر جایگزاه    هایی است که در سالهای آبیاری میکرو یا آبیاری دقیق از جمله روشروش

 . ای در کشاورزی پیدا کرده استویژه

شزده و  کودآبیاری باعث اف ایش راندمان مصرف کود ای همراه بااستفاده از آبیاری قطره

رد صزحیح و موفقیزت روش   بزرای عملکز   .دبخشز عملکرد و کیفیت محصول را نیز  بهبزود مزی   

بر طراحی و اجزرای صزحیح سزامانه    های آبیاری میکرو، عاوهسامانه شویی و کودآبیاری دراسید

های آب، کود، سم و اسید، آبیاری، به وسایل و تجهی ات با کیفیت مناسب، تلفیق مناسب مدیریت

  .نیاز است داری و مراقبت کافیری ی دقیق، نگهبرنامه

 

 شویی و مدیریت کودآبیاریو دستاوردها در زمینه اسید هایافته -پ

منظزور کزاهش یزا از بزین بزردن      شده حاکی از آن است که عموماً بههای انجامبررسی

هایی که حاوی مقدار زیزادی کربنزات منیز یم و کلسزیم اسزت، از      ها در آبچکانگرفتگی قطره

منظزور افز ایش تزأثیر    آب به pHاهش همچنین از این روش برای ک. شودشویی استفاده میاسید

شزده نشزان داده   های انجامنتایج پژوهش. شودای استفاده میهای آبیاری قطرهسامانه کلرزنی در

 2 بزه حزدود  سزامانه،   هنگام کاردر آبیاری آب  pH دبایشویی میبرای اجرای مؤثر اسیداست که 

واهزد بزود ذرات رسزوب درون قطزره     در این حالزت آب آبیزاری قزادر خ   . پایین آورده شود 9الی 

ری ی مناسزب آب، کزود،   و برنامهمدیریت . و به بیرون هدایت کندنموده ها را حل و لوله هاچکان

 هزای گیزاهی و کزاهش عملکزرد    برای جلوگیری از تنشمیکرو  یآبیار یهادر روش سم و اسید

مورد نیاز گیاه در ناحیه یی غذاو مواد تواند آبمدیریت مناسب می. استبسیار با اهمیت  محصول

نیاز آبی محصزوالت   .دکنو هم مان از آبشویی عمقی مواد غذایی جلوگیری  نموده مینأترا  ریشه
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باید بزا  کودآبیاری است، زیرا مدیریت کوددهی می ری یزراعی عامل بسیار مهم و مؤثر در برنامه

یابی بزه  به عاوه، دست. اهنگ شودشده، همسامانه آبیاری که با هدف تأمین نیازآبی گیاه طراحی

ای مستل م شناخت نیاز غذایی کودآبیاری محصوالت زراعی، باغی و گلخانه وری درباالترین بهره

و تنظیم برنامه کوددهی این محصوالت در شرایط مختلف کشت است که به نوا محصول، منابع 

کود، تجهی ات مزورد اسزتفاده    دانش فنی و فناوری ت ریقکودهای شیمیایی، کیفیت آب آبیاری، 

در . برای مصرف توأم آب و کود، پزایش مزنظم گیزاه، بسزتر کشزت و آب آبیزاری بسزتگی دارد       

پاشی در روی سطح خاک منجر به انتقال کود همراه بزا آب آبیزاری   های آبیاری میکرو، کودروش

( خصزوص ازت بزه ) نیزاز بنابراین الزم است قسمت بیشتر کزود مزورد   . به ناحیه ریشه نخواهد شد

ای، های آبیاری قطرهاز جمله م ایای بسیار مهم سیستم. مستقیم به آب آبیاری اف وده شودطور به

طزور  در این روش از آنجا که کزود بزه  . توانایی توزیع توام کود و سموم از طریق آب آبیاری است

جویی در نیروی صرفه. ابدیگیرد، کارایی مصرف آب اف ایش میمستقیم در اختیار هر گیاه قرار می

شده حاکی از های انجامنتایج پژوهش. های انرژی از م ایای آن استآالت و ه ینهکارگر، ماشین

باید به نکات زیر توجه نمود تا از بزروز هرگونزه مشزکل    آن است که در استفاده از کود و سم می

 .عمل آیدجلوگیری به

 سامانه آبیاری در آب حل شود ریق بهباید قبل از ت های مورد استفاده میکود. 

 شود بایزد ترکیزب ایزن    سامانه ت ریق می چنانچه دو یا چند ماده شیمیایی همراه با هم به

 .واد منجر به تولید رسوب نشودم

 کود و سم ت ریقی با مواد موجود در آب وارد کنش شیمیایی نشود. 

 کود و سم از نوا خورنده نباشند. 

 سامانه شود های توری یا دیسکی واردیشه قبل از صافیشده همکود و سم محلول. 

سزامانه   توان در فصل رشد، بدون ایجاد هیچگونه زیانی بهبسیاری از کودهای تجارتی را می  

های شنی در آبیاری اضافه نمود و به این ترتیب می ان کود را در طول فصل رویش حتی در خاک

   .داشتآل نگهحد ایده

ها موجود و یا ترکیبی از آن( اوره)مدتاً به سه شکل کلی آمونیوم، نیترات های ازته عکود

های ازت در آب زیاد است، امزا اسزتفاده از کودهزای آمونیزوم     طور کلی قابلیت حل نمكبه. است

این امر موجب رسزوب کلسزیم و منیز یم موجزود در آب      .شودآب آبیاری می pHباعث باالرفتن 
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 تزوان بزا افز ودن   ایزن نزوا مشزکات را مزی    . د را در پی خواهد داشزت شده و خطر انسداآبیاری

ماده کزالگون کلسزیم و   . گیرهایی مانند کالگون پیش از تشکیل گاز آمونیاک برطرف نمودسختی

دهی را نیز  بزه   نماید لیکن، ه ینه کودصورت ترکیب درآورده و مشکل را برطرف میمنی یم را به

ای از مخلوط دو یا چنزد  سامانه آبیاری قطره که درصورتیدر. دهدمی ان قابل توجهی اف ایش می

باید به سازگاری و عدم سازگاری مخلزوط کودهزای مزورد اسزتفاده     منبع کودی استفاده شود، می

تواند با هم ترکیب شوند و رسوبات غیر قابل حزل یزا بزا حالیزت     بعضی از کودها می. توجه نمود

 . ها شودچکانواند موجب گرفتگی قطرهتکمی را ایجاد نمایند که می

 

  شویی و کودآبیاریهای کاربردی در اسیدتوصیه -ت

می ان خسزارت احتمزالی بزه ریشزه     شده، برای کاهش های انجاماسا  نتایج پژوهشبر

و  بزه سزامانۀ آبیزاری   ت ریزق اسزید   شزود  بزردار توصزیه مزی   ، اج ای فل ی سامانه و بهرهگیاهان

ذشت حدود یك ساعت از انجام آبیاری شزروا و یزك تزا دو سزاعت قبزل از      کودآبیاری پس از گ

همچنزین  . سزامانه وجزود داشزته باشزد     خاتمه آبیاری قطع شود تا فرصت کافی برای شستشزوی 

خصوص هنگام اختاط اسیدها و کودهزا توصزیه   کودآبیاری، به شویی ورعایت نکات زیر در اسید

 :شودمی

  آبیاری، می ان آب موجزود در خزاک بزه ظرفیزت م رعزه       ه سامانهاز ت ریق اسید بپیش

د ورقیق ش با آب موجود در خاک مخلوط و به خاک، اسید محض ورودرسانده شود تا به 

 .کاهش یابد حداقل به ریشه گیاه به و می ان خسارت

 هزا  شده تا از خوردگی آنسامانه آبیاری بعد از اتصاالت فل ی انجام شبکه ت ریق اسید در

 .شودیجلوگیر

 تزا   10به مدت حزداقل   شوییپمپ مخصوص اسید آبیاری، پس از ت ریق اسید به شبکه

مجزاری  صورت کامل رسزوبات  تا اسید به کار کند (پالسی)صورت پیستونی به دقیقه 03

با انجام این عمل، خاصیت اسیدیته محلزول خروجزی   . را حل نمایدها چکانباریك قطره

 .یابدنی  کاهش می

 هزا  تا خروج آب تمی  از انتهای لتزرال  آبیاری ، شبکهآبیاری سامانه وج اسید ازپس از خر

 .با آب شستشو داده شود
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 شزود، بزرای اسیدشزویی از اسزید     شزده توصزیه مزی   هزای انجزام  براسا  نتایج پژوهش

که گیاهان حسا  به کلزر باشزند،   صورتیشود، درسولفوریك و اسید کلریدریك استفاده 

 . سولفوریك برتری دارد استفاده از اسید

      30الزی   03همیشه در زمان مصرف کودهای قابل حل جامد، تانزك کزود را تزا حزدود 

پس از حزل  . نظر را به آن اضافه نماییددرصد از آب مورد نیاز پرکرده و می ان کود مورد

 .شدن کامل کود در آب، تانك را با آب به حجم مورد نظر برسانید

 ها با آب، ابتدا کودهای مایع و سپس کودهزای جامزد را بزه    در زمان مخلوط نمودن کود

حل شدن کودهای مایع در آب با تولید گرما همزراه اسزت کزه در حزل     . آب اضافه کنید

 . کودهای جامد اثر مثبتی دارد

     همیشه کودهای جامد را به آرامی به آب اضافه کنید و با هزم زدن آن مزانع از تشزکیل

زیرا ذرات به هم چسبیده از حالیت کمی برخوردار . ویدذرات ب رگ و به هم چسبیده ش

 .است

 در صزورت  همچنین . همیشه اسید را به آب اضافه کنید و هرگ  آب به اسید اضافه نشود

کلر به آب اضافه شود و هرگ  آب را به کلزر اضزافه    صورت گاز،مصرف ترکیبات کلر به

 .نکنید

 شودزیرا گاز سمی تشکیل می ط نشود،زا با کلر مخلوهرگ  یك اسید یا ترکیب اسید . 

 داری اسید و کلر در یك محل سرپوشیده پرهی  کنیداز نگه. 

    از مخلوط نمودن مستقیم هیدروکسید آمونیم و یا آمونیم مایع با اسزید خزودداری کنیزد .

 .فرایند ترکیب این دو سریع بوده و خطرناک است

 ترکیبات کودهای غلیظ را با هم مخلوط نکنید. 

  ز مخلوط نمودن ترکیبات سزولفات بزا ترکیبزات کلسزیم پرهیز  نماییزد، زیزرا رسزوب         ا

 .شودغیرمحلول گچ تشکیل می

   کننزدگان  همیشه سازگاری یا عدم حالیت ترکیبات کودی را از طریق مشورت با تهیزه

 .آن کنترل کنید

  نیددقت ک در مخلوط کردن کودهای اوره و اسید سولفوریك با دیگر ترکیبات بسیار. 

  هزا از بزین   کنید که بسیاری از مشکات ناسازگاری کودها با اختاط تدریجی آن توجه

 .  رودمی
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  های فسزفره بزا ترکیبزات    قبل از مخلوط نمودن کودها، مخصوصاً مخلوط ترکیبات کود

 . کلسیم را در یك ظرف کوچك آزمون نمائید

   ،های بزا سزختی بزاال،   زیرا در آبدر زمان کودآبیاری به کیفیت آب آبیاری توجه نمایید 

فسزفات یزا   مقادیر زیاد کلسیم و منی یم موجود در آب آبیاری با ترکیبزات فسزفات، پلزی   

 .نمایدشده و رسوب غیرمحلول تولید میسولفات کودها ترکیب

 

 های نامتعارفکیفیت آب و آب -ث

ی، بررسزی  هزا در بخزش کشزاورز   طور کلی یکی از اقدامات اصلی در اسزتفاد  از آب به

هزای بزا   ها بزه دو گزروه کلزی، آب   اسا  نتایج ارزیابی کیفی، آببر. خصوصیات کیفی آب است

. شزود بنزدی مزی  تقسزیم ( هزای نامتعزارف  آب)و آب با کیفیت بد ( های متعارفآب)کیفیت خوب 

هزا و  آبهای دارای ناخالصی فی یکی و بیولزوژیکی، زه های شور، آبهای نامتعارف شامل آبآب

های نامتعارف نیاز به یك سری برای استفاده از آب. های شهری، صنعتی و کشاورزی استسابپ

مسئلۀ محدودیت منزابع آبزی و رونزد اف ایشزی مصزارف مختلزف آب در       . عملیات اصاحی است

داده که در این شزرایط  ها نشانبررسی. کشور، تأمین آب را با مشکات جدی مواجه ساخته است

توانزد یکزی از   هزای نامتعزارف در بخزش کشزاورزی مزی     اده از حجم بزاالی آب بحرانی آب استف

  .کارهای مؤثر و کارآمد برای جبران کمبود آب کشور باشدراه

های نامتعارف است که ترین مشکات استفاده از آبها یکی از مهمچکانانسداد قطره

ها شناسایی چکاندا عامل انسداد قطرهباید ابتبرای این منظور می. ها اقدام شودبرای رفع آن باید

هزای مزؤثر بزرای جلزوگیری از     عملیات اسیدشویی یکی از راه. حل مربوطه ارائه شودو سپس راه

ای داده کزه اسزتفاده از آبیزاری قطزره    نشزان هزا  پزژوهش . هزا اسزت  چکانانسداد شیمیایی قطره

عملیات فیلتراسزیون   همچنین،. ها را کاهش دهدچکانتواند گرفتگی قطرهمی( SDI)زیرسطحی 

هزای مزؤثر در جلزوگیری از    ای یکزی از روش های آبیاری قطرهآب قبل از ورود آب به داخل لوله

تواند داده که عمل فیلتراسیون آب میهای علمی نشانبررسی. ها استچکانانسداد فی یکی قطره

سزب و قابزل اسزتفاده تصزفیه     کیفیت بد فی یکی آب را به راحتی اصاح کرده و آب با کیفیت منا

 .نماید
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هزای نفتزی، مزواد    های سطحی و زیرزمینی به موادی نظیر فنل، هیدروکربنآلودگی آب

های صزنایع نفتزی و پاالیشزگاهی و عوامزل     حاصل از پساب ایآروماتیك تك حلقه و چند حلقه

از فاضزاب   حاصزل  هزای هزا و انگزل  ها، ویرو ها، تك یاختهزای مختلفی نظیر باکتریبیماری

برای رفع مشزکل ایزن نزوا    . های نامتعارف استهای اصلی استفاده از آبشهری یکی از چالش

سزازی و  ها بسته به استاندارد هر کشزور، فاضزاب در چنزدین نوبزت تصزفیه و پزس از زالل      آب

 .گیردمیضدعفونی مورد استفاده قرار

هزا  ولی غلظت بیش از حد آن اگرچه برخی از فل ات سنگین برای رشد گیاه الزم هستند

، (Cr)، کزروم  (Ar)، ارسزنیك  (Cd)فل اتی ماننزد کزادمیوم   . باشدزا میبرای گیاه و خاک مشکل

شزود و  های کشاورزی یافت نمزی طور معمول در خاکبه( Se)، و سلنیوم (Ni)، نیکل (Pb)سرب 

امترهزای تشزخیص   غلظت نمك یکی از مهمتزرین پار . هان سمی هستنددر غلظت زیاد برای گیا

های محلول در آب با شوری خاک در ارتباط است و بر ایزن اسزا  رشزد    نمك. کیفیت آب است

سزدیم در آب  . پزذیرد های محلول در آب تاثیر میگیاه، عملکرد و کیفیت محصوالت از کل نمك

هزای خزاک باشزد،    نامتعارف وقتی که باالتر از حد معین آستانه آن نسبت به غلظزت کزل نمزك   

 .تواند خصوصیات فی یکی و شیمیایی، خصوصا ساختمان آن را تغییر دهدمی

هزای نامتعزارف و باکیفیزت نامناسزب     های مهم در استفاد  مزؤثرتر از آب حلیکی از راه

هزای  داده که روش آبیاری سازگار بزا آب نشانها پژوهش. انتخاب صحیح نوا روش آبیاری است

 .های با کیفیت بد مؤثر باشدکار خوب در استفاده از آبتواند به عنوان یك راهنامتعارف می

 

 در کشاورزی های کاربردی در کاربرد آبهای نامتعارفتوصیه -ج

های نامتعزارف بزا انجزام یزك     ها، استفاده از آبدست آمده از پژوهشاسا  نتایج بهبر

آب و نحو  استفاده های مربوط به کیفیت برخی از یافته. سری عملیات اصاحی قابل انجام است

 :ازاستهای کاربردی عبارتهای نامتعارف در بخش کشاورزی به استناد پژوهشاز آب

هزای اسزیدی بزرای جلزوگیری از انسزداد      های نامتعارف اثر ت ریق محلولدر استفاده از آب  -

رای اسید سولفوریك از نظر اقتصادی بهترین گ ینه بز . دار استها کاما معنیشیمیایی خروجی

 .  ها استچکانجلوگیری از گرفتگی شیمیایی قطره
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بنزابراین در شزرایط فعلزی     ها بسیار ناچی  بزود. شده در کنترل انسداد خروجیاثر آب مغناطیسی

 .شودهای مغناطیسی کنند  آب توصیه نمیاستفاده از دستگاه

ی از نظزر کمزی و   در مناطق خشك و نیمه خشك با می ان تبخیر باال و مناطقی که منابع آب  -

 .شودتوصیه می( SDI)ای زیرسطحی کیفی با محدودیت روبرو است، استفاده از آبیاری قطره

های با کیفیت بد فی یکی را به آب با کیفیت مناسزب و قابزل   تواند آباستفاده از فیلترها می  -

د که تصفیه فیلتزر  دانتایج تصفیه مواد معلق آب مربوط به دو فیلتر نشان. استفاده تصفیه نمایند

 .دیسکی هیدروهلیکس آیتوک بیشتر از تصفیۀ فیلتر نوا دیسکی موثر است

های مناسزب بزرای آبیزاری محصزوالت کشزاورزی بزا       ای یکی از روشروش آبیاری قطره  -

آبیاری سزطحی  )تواند جایگ ین مناسبی برای آبیاری سطحی مرسوم های شور است که میآب

بزر آن میز ان آب مصزرفی نیز      یابد، عزاوه شوری خاک کاهش می در این روش. باشد( نواری

 .یابددرصد کاهش می 00نسبت به روش سطحی حدود 

 

 آبیاری کم -چ

آبیاری کامل مبتنی بر تأمین کل نیاز آبی گیاه است و در شزرایطی منجزر بزه پتانسزیل     

صرف تزأمین  ن رو، از همی. عملکرد خواهد شد که عوامل محدودکننده دیگری وجود نداشته باشد

عوامزل  . یابی به پتانسیل عملکرد نخواهد شدنیاز کامل آبی یا همان آبیاری کامل، منجر به دست

بزذر، زمزان   )های هزرز، مزدیریت زراعزی    ها، علفمحدودکننده مؤثر شامل تغذیه، آفات و بیماری

ر قرارگرفتزه و  شود تا رشد و نمو محصول تحزت تزأثی  پارامترهای اقلیمی سبب میو  ...(کاشت و 

یابی به پتانسیل عملکرد در م رعزه غیزر ممکزن یزا     برهمین اسا  عماً دست. دچار خدشه شود

 . درصد آن در م رعه دست پیدا کرد 33-30توان به بسیار بعید است و حداکثر می

ای از شود درجهسازی است که تحت شرایطی اجازه داده میآبیاری یك راهبرد بهینهکم

آبیاری فرایند پایدار کم. مصرفی در مقابل افت اندک عملکرد به محصول تحمیل شودکاهش آب 

آبیاری نیاز آبشزویی را بزرای عزدم مواجهزه بزا      کم. و قابل تحمل برای مقابله با کمبود آب است

سزازی بزرای هزدایت بزه سزوی جریزان سزودآور و اقتصزادی         کند و شیوه بهینزه شوری مهیا می

جزویی مناسزبی صزورت    دهد که از طریق کاهش آب کزاربردی، صزرفه  میشده و اجازه محسوب

 .شده و تلفات کود و مواد شیمیایی کاهش یابدگرفته، تلفات نفوذ عمقی و رواناب کنترل
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آبیاری مشتمل بر داشتن اطاعزات مناسزب از تبخیزر و تعزرق     سازگاری و پذیرش کم

هزای  هزا و زمزان  ، همراه با تعیزین دوره محصوالت تحت این مدیریت، واکنش گیاه به کمبود آب

آبیاری بنابراین کم. شودهای اثرات اقتصادی کاهش عملکرد میحسا  رشد محصول و نی  جنبه

 .ری ی آبیاری استهای برنامهای از توسعه فنی در پشتیبانی از فناورینیازمند درجه

دی و عملیزاتی کزردن آن   کزاربر  آبیاری، نحزوه یکی از نکات اساسی و مهم پیرامون کم

.... زیرا بسزته بزه نزوا محصزول، کیفیزت آب، سیسزتم و روش آبیزاری، انزدازه م رعزه و          . است

توجزه بزه واقعیزات آبیزاری سزطحی و      با. های مناسب و مختص خود را طلب خواهد کردمدیریت

ی، توجه به اینکه در آبیاری سطحی اعمال کاهش آب مصرفی در هر نوبت و طزی مزدت آبیزار   با

هزای غیرمزؤثر و یزا افز ایش فاصزله      مشکل و گاه غیرممکن است بنابراین، قطع و حذف آبیاری

که کاهش عمق آب مصرفی حالیدر. آبیاری در آبیاری سطحی استهای عملی کمآبیاری از شیوه

ر و تز عملی( ای و دیگر انواا آنبارانی، قطره)فشار های آبیاری تحتدر هر نوبت آبیاری در سامانه

 .تر استکاربردی

توان بزه عزدم شناسزایی و تعیزین     می آبیاریروش کم هایمحدودیتاز جمله معایب و 

تطابق جداول موجود بزا شزرایط   عدم مراحل حسا  رشد محصوالت زراعی در ایران و یا حداقل 

مشکات فراوان در اجرای چنین مدیریتی که در ارتباط مسزتقیم بزا رطوبزت خزاک     وجود  ایران،

یزا مزدیر آبیزاری، تعیزین مراحزل      کشزاورز  مربوط به تعیین رطوبزت خزاک توسزط     مسائلت، اس

 گیاه وشده در مراحل غیرحسا  رشد جوییب صرفهری ی مصرف آبرنامه گیاه، فی یولوژیك رشد

استفاده از جداول پیشنهادی منابع خزارجی، بزه   همچنین . ری ی در شرایط حقابه، اشاره کردبرنامه

سو و تناقض یا تفاوت این جداول با یکدیگر،  طابق و سازگاری با شرایط ایران از یكدلیل عدم ت

 . دهدجواب مطلوبی نمیعماً 

می ان کاهش آب مصرفی به نحوی که با می ان افت عملکرد در شرایط تعادل و توازنی 

اسزا   انزد بزر  توشده، دارای توجیه فنی و مدیریتی داشته باشزد، مزی  جوییگرفته و آب صرفهقرار

  :جامعه آماری مستندات تحقیقاتی به شرح ذیل باشد

  درصد آب مصرفی گندم و جو 93کاهش تا 

  درصد آب مصرفی چغندرقند 23کاهش تا 

  درصد آب مصرفی یونجه 93کاهش تا 
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  درصد آب مصرفی پنبه 23کاهش تا 

   درصد آب مصرفی ذرت 20کاهش تا 

 

 آبیاریمینه کمها و دستاوردهای پژوهشی در زیافته -ح

ای در منطقزه میانزدوآب منجزر بزه     درصد آب کاربردی در تولید ذرت علوفه 20کاهش  -

   .تر آب شدوری مطلوبحصول بهره

درصزد   40کزاهش  )درصد آب مصرفی  80در زمان مواجهه با کمبود آب، سطح کاربرد  -

ملکرد، آب کاربردی توجه می ان عرفتن باو یا قطع آب در مرحله ساقه( نسبت به آبیاری کامل

داده  شده، نشزان رضوی انجام این پژوهش که در خراسان. وری آب قابل توصیه استو بهره

درصد آبیاری کامل نزاچی  بزوده امزا منجزر بزه       80که می ان کاهش عملکرد با اعمال تیمار 

اگر برنامزه قطزع آبیزاری مزدنظر باشزد، قطزع آب در       . وری آب شددرصدی بهره 40اف ایش 

درصزد   43وری آب را تزا  کنزد، بهزره  درصد افت عملکرد ایجزاد مزی   3حله ساقه که فقط مر

 .اف ایش داده و این دو مدیریت برتر قابل توصیه است

درصزد آب مصزرفی در    23در شرایط آبیاری بارانی و با استفاده از توابع تولیزد، کزاهش    -

انزدکی کزاهش عملکزرد    رغزم  وری کل آب مصزرفی را علزی  طول دوره آبیاری بیشینه بهره

 38تیمزار  )در شرایط آبیاری سطحی نی ، قطزع اولزین آبیزاری بهزاره     . محصول به دنبال دارد

شود کزه علزت   درصدی عملکرد در مقایسه با شاهد می 9، سبب اف ایش (درصد آبیاری کامل

 توان به عدم ضرورت انجام اولین آبیاری بهاره دانست.آن را می

ای هندوانه در شمال خوزستان و به روش آبیزاری قطزره  درصد آب مصرفی  20کاهش  -

 .داری ایجاد نکرده استنواری از لحاظ عملکرد و کیفیت محصول اثر کاهشی معنی

ای زیرسطحی و فرنگی و کاربرد روش آبیاری قطرهدرصد آب مصرفی گوجه 23کاهش  -

و قابزل توصزیه    شزده وری باالتراستفاده از خاکپوش در خراسان رضوی سبب عملکرد و بهره

 .است

در منطقه سیسزتان   ای نواریدرصد آب مصرفی پیاز و به روش آبیاری قطره 20کاهش  -

 .نسبت به روش کرتی برتری داشته و قابل توصیه است
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ای نززواری در گرگززان، درصززد آب مصززرفی سززویا در روش آبیززاری قطززره 20کززاهش  -

 .ته استداری با آبیاری کامل نداشاست و اختاف معنیشدهتوصیه

زمینزی در  ای نواری در کشت سیبدرصد آب مصرفی در روش آبیاری قطره 20کاهش  -

هزای نسزبی   داد که این تیمار دارای م یزت رضوی و کرمان نشانهای سمنان، خراساناستان

 .شودوری آب از آن حاصل مینسبت به آبیاری کامل بوده و بیشترین می ان بهره

ای سزبب  درصد آب مصرفی در زراعت ذرت دانزه  23اهش استفاده از آبیاری میکرو و ک -

 .شودشده میجوییوری آب و اف ایش سطح تحت آبیاری با آب صرفهبهبود بهره

فرنگی در اسزتان سزمنان بررسزی و    برای کشت گوجه ای نواریاثربخشی آبیاری قطره -

رآیی مصزرف  ری ی آبیاری و افز ایش کزا  اف ایش کارآیی مصرف آب، سهولت کاربرد و برنامه

درصد کاهش آب مصرفی تیمار برتر و قابل توصزیه   23. کود از نتایج این پژوهش بوده است

 .بوده است

 

 آبیاریهای کاربردی در زمینه کمتوصیه -خ

و  نیسزت  بیشزینه عملکزرد متضزمن حصزول سزود     یابی به بیشترین دست از آنجا که

رسزد، از  نظزر مزی  ممکن یا بسیار بعید بزه ای غیررسیدن به پتانسیل عملکرد نی  در شرایط م رعه

ریز ی بزرای آب   همین رو، ایجاد توازن و تعادل بین کاهش آب کاربردی و افت عملکرد، برنامزه 

سزازی کزاربرد آب در   شده و مدیریت مصرف در مقابل آب قابل دستر  و نی  تناسبجوییصرفه

ریز ی آبیزاری محسزوب    برنامزه از نکات اساسی و کلیدی در ( آب، خاک یا هر دو)شرایط شوری 

 :شود، بنابراینمی

آبیاری به ویژه برای می ان کاهش محصول در واحد سطح به عنوان اولین پیامد اعمال کم  -

 .آبیاری استدرختان میوه و گیاهانی که تولیدمثل جنسی دارند، تابعی از زمان و می ان کم

وری آب و اف ایش سزود،  های بهرهصبر بهبود کارآیی مصرف آب و شاخآبیاری عاوهکم  -

ها، کزاهش  باعث اصاح و بهبود خاصیت انبارداری محصوالت زراعی، کاهش آفات و بیماری

 .شودآبشویی مواد غذایی و عناصر کودی از منطقه ریشه و اصاح تهویه خاک می

. طور کلزی بزه تزنش رطزوبتی حسزا  هسزتند      ای یا بهصورت مرحلهبعضی از گیاهان به  -

ریز ی شزود تزا    آبیاری در ترکیب کشت صورت پذیرد و طوری برنامزه بهتر است کمبنابراین، 
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نحوی که ممکن است نیاز باشد در برخی به. ترین می ان افت عملکرد محصول اتفاق افتدکم

 .از مراحل حسا  رشد آبیاری کافی صورت پذیرد

 .شودآبیاری باعث بهبود کیفیت محصوالت زراعی و باغی میکم  -

زمان با کاهش دمزا، شزرایط را بزرای خزواب     آبیاری در انتهای فصل رشد و هماعمال کم  -

توان با قطزع آب در مرحلزه   در شرایط کمبود آب می. کندزمستانه برخی محصوالت مهیا می

وری آب را اف ایش داد، برنامزه قطزع آب بزا کزاهش آب مصزرفی چزه در       انتهایی رشد، بهره

 .باید در قالب برنامه و الگوی کشت تعریف شودطول دوره رشد، می انتهای رشد یا در

طزور مزؤثری افز ایش    وری از آب آبیزاری را بزه  کاربرد مدیریت صحیح خاک و گیاه، بهره -

تواند حاصل شود که ضمن استقرار گیزاه و مصزرف   وری از آب زمانی میبهبود بهره. دهدمی

 .شود از تناوب زراعی صحیح استفادههای هرز، مقدار مناسب کود و کنترل علف

درصزد آب مصزرفی    23-93 آبیزاری، کزاهش  پس از تعیزین شزیوه اعمزال مزدیریت کزم       -

درصزد   93-03گیرند، سبب افز ایش  بیاری قرار میآمحصوالتی که در مجموعۀ مدیریتی کم

 40-93تولید کل بزه میز ان   اف ایش درصد کیفیت محصول،  0-40 اف ایش سطح زیرکشت،

درصد  40-93 به می ان (واحد آب مصرفی یعملکرد به ازا)کارآیی مصرف آب بهبود د، درص

 .شوددرصد از می ان عملکرد در واحد سطح می 3-42و کاهش تنها 

بررسی اثر خاکپوشه پاستیکی و سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد کمّزی و کیفزی     -

داد کزه در مجمزوا   نتزایج نشزان  . سطحی انجام شزد ای سطحی و زیرخرب ه در آبیاری قطره

ای سززطحی و داری بززین روش آبیززاری، نززوا خززاکپوش روش آبیززاری قطززرهتفززاوت معنززی

نیاز، روش  درصد 83در صورت کاهش آب آبیاری به می ان حداکثر . زیرسطحی مشاهده نشد

ای زیرسطحی همراه با خاکپوشه پاستیکی دارای توجیه اقتصادی بوده و توصیه آبیاری قطره

داری بزر کزارآیی   ولی خاکپوش پاستیکی و آبیاری سطحی و زیرسطحی تأثیر معنی. شودیم

 30روز و سزطح تزأمین آب آبیزاری     9تزا   2دور آبیاری همچنین . مصرف آب آبیاری نداشت

 . هندوانه را قابل توصیه به کشاورزان اعام کرددرصد برای 

در کاشزت یزك و   ( درصد 423و  433، 30، 03)نتایج بررسی اثر چهار سطح تأمین آب  -

ای نواری در منطقزه مغزان نشزان داد    ای روی پشته به روش آبیاری قطرهدو ردیفه ذرت دانه

تن در هکتار باالترین مقدار دانه  29/8نیاز آبی، عملکردی معادل  درصد 423که سطح تأمین 
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که حالیدر. ردود استای مآبیاری در ذرت دانهبه عبارتی هرگونه کم. را در بین تیمارها داشت

    .داری نداشتتراکم بوته و آرایش کاشت تأثیر معنی

سزطح   درصد 30ای در منطقه جیرفت نشان داد که اثر دور آبیاری بر عملکرد ذرت دانه -

 433که سودآورترین تیمار آبیاری تزأمین  حالیدر. تأمین آب آبیاری با دور سه روز یکبار است

 .ا همین دور آبیاری استنیاز آبی گیاه ذرت ب درصد

داد کزه هرگونزه    بررسی اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد ذرت در کرمان نشان -

آبیاری قابزل توصزیه   شود و کمآبیاری در مراحل حسا  گیاه منجر به کاهش عملکرد میکم

مار دست آمد که این تیباالترین عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری از تیمار شاهد به. نیست

 . ترین تیمار نی  بوداقتصادی

ای بر روی کشت تناوبی آفتابگردان و گندم ای و آبیاری جویچهبررسی اثر آبیاری قطره -

ای نواری با فاصله کاشت در ایستگاه تحقیقاتی میاندوآب نشان داد که استفاده از آبیاری قطره

ر تیمارهزا بزود، نسزبت بزه     متر که دارای عملکرد و کارآیی باالتری نسبت بزه سزای  سانتی 03

 . شودتیمارهای دیگر برتری داشته و به کشاورزان توصیه می

بعزد از  ( درصد 20و  03، 30، 43، 420)سطح تأمین آب  0رقم کل ا با اعمال  1مقایسه  -

ای، نشان داد که اف ایش آب آبیزاری بیشزتر از مقزدار    دهی در روش آبیاری قطرهمرحله ساقه

که با کاهش آب مصرفی عملکرد به شدت حالیصول را اف ایش نداده، درنیاز عملکرد محمورد

   .کاهش یافت

ای بزر عملکزرد کمّزی و کیفزی     بررسی اثر دور آبیاری و قطع آب در روش آبیاری قطره -

داد که می ان عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری در تیمار دور آبیاری زمینی نشانارقام سیب

 . یاری، قابل توصیه به کشاورزان استروز، بدون قطع آب آب دو

هزای کشزت یزك و دو ردیفزه در ارقزام      بررسی کزارآیی مصزرف آب آبیزاری در روش    -

زمینی تجاری طی سه سال زراعی نشان داد کزه بزا افز ایش مقزدار آب آبیزاری مقزدار       سیب

ضمن اینکه کشت دو ردیفزه از نظزر عملکزرد    . کارآیی مصرف آب آبیاری کاهش یافته است

 . نسبت به کشت یك ردیفه برتری دارد( بذری)های درشت و متوسط تولید غده کل و

ای و بارانی در روش آبیاری سطحی، قطره 9نتایج بررسی کارآیی ارقام مختلف گندم در  -

شرایط اقلیمی مختلف کشور نشان داد که در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند، استفاده 

ای، موجب کاهش مقزدار آب مصزرفی و افز ایش کزارآیی     قطرههای آبیاری بارانی و از روش
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ترتیب باعث ای و آبیاری بارانی کاسیك بهآبیاری قطرههمچنین . شودمصرف آب آبیاری می

 . در کارآیی مصرف آب آبیاری شد درصد 98برابری و  13/4اف ایش 

ای و سززطحی روی زراعززت نتززایج بررسززی اثززر پوشززش پاسززتیکی بززر آبیززاری قطززره -

سطح تزأمین   درصد 433ای با فرنگی در منطقه جیرفت نشان داد که تیمار آبیاری قطرهگوجه

 . آب آبیاری بیشترین عملکرد را داشته و از نظر اقتصادی بر سایر سطوح آبی برتری دارد

ای سزطحی و  نتایج ارزیابی اثر سزطوح آب و خاکپوشزه پاسزتیکی بزر آبیزاری قطزره       -

فرنگی نشان داد که می ان کارآیی مصزرف آب آبیزاری روش   هسطحی برروی زراعت گوجزیر

کیلوگرم بر متر مکعب و باالترین مقدار بود و با کاربرد خاکپوشه پاستیکی،  39/3زیرسطحی 

ای در نهایززت روش آبیززاری قطززره. افزز ایش یافززت درصززد 93کززارآیی مصززرف آب حززدود 

نیزاز بهتزرین تیمزار قابزل     وردآب مز  درصزد  83زیرسطحی با استفاده از مالچ و سطح تزأمین  

 . پیشنهاد به کشاورزان بود

کارهزای  توانزد یکزی از راه  ای در گیاهان زراعی با قابلیت کاشت ردیفزی، مزی  آبیاری قطره -

وری و کاهش مصزرف آب در واحزد سزطح    منجر به اف ایش تولید، کارآیی مصرف آب و بهره

هان زراعی که با فاصله ردیف زیزاد کشزت   استفاده از این روش آبیاری برای تمامی گیا. باشد

توانزد  شزود، نیز  مزی   شده و در روش آبیاری مرسوم برای سب شدن بذر آب زیادی تلزف مزی  

 . مؤثرتر باشد

 

 آبیاری و آبیاری دقیقدر زمینه کم های آتیپژوهش -د

های های تحقیقاتی و همچنین توسعه آبیاری دقیق در جهان، روشاسا  نتایج پروژهبر

شده و نیاز است بر روی کاربرد آن در سطح م ارا و باغات یاری دقیق در سطح جهان شناساییآب

هزای تحقیقزی ترویجزی و تحقیقزی کزاربردی در اولویزت       بنابراین اجرای پایلوت. بیشتر کار شود

 .  خصوص آبیاری دقیق است های بعدی درفعالیت

 هاسازی آنخل کشور و بومیفشار در داهای آبیاری تحتساخت و ارزیابی سامانه  -

هزای مختلزف آب آبیزاری و    اعمال تیمارهای مختلفی از مقادیر بده جریان آب، کیفیت -

 های نامتعارف ها در آبانواا فیلترها برای مقایسه کارآیی آن
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ای آب، خاک، گیزاه، اقلزیم،   تحقیق در خصوص کاربرد صحیح و متناسب اطاعات پایه -

 فشار برای مناطق مختلف های مختلف آبیاری تحتسامانه درالگوی کشت و سطوح مالکیت 

آوری اطاعزات  های جدید و آبیاری دقیق برای جمعتحقیق و مطالعه استفاده از فناوری -

 ای و مقایسه آن با اطاعات قبلیپایه

منظزور ارتقزاء، بهبزود و    های مطالعه و طراحزی بزه  مطالعه و بررسی نقاط ضعف دفترچه -

  هاتکمیل آن

ری ی آبیاری و اثر آن بر اف ایش کارایی مصرف تحقیق در خصوص رعایت دقیق برنامه -

 آب و سود حاصله

منظور تعیین الگوی کشت در تحقیق در خصوص اثرات اقتصادی تغییر الگوی کشت به -

 مناطق مختلف 

سامانه آبیاری و افز ایش کزارآیی مصزرف     آبیاری بر کارآییتحقیق در خصوص اثر شیم -

 آب

 ق در خصوص مدیریت صحیح آبیاری متناسب با الگوی کشت تحقی -

 های اقتصادیری ی آبیاری متناسب با الگوی کشت از جنبهتحقیق در خصوص برنامه -

کارهزای  هزای آبیزاری و راه  سزامانه سزامانه   تحقیق در خصوص عملکرد فنی تجهی ات -

 هابهبود آن

اف اری مناسب اف اری و نرمتحقیق در خصوص نحوه استفاده از لوازم و تجهی ات سخت -

 ری ی آبیاریمنظور اعمال دقیق برنامهبه

فشار بر تغییزرات کمّزی و کیفزی    های آبیاری تحتتحقیق در خصوص اثر توسعه سامانه -

 های زیرزمینی  منابع آب

ری ی آبیاری ساالنه متناسزب بزا الگزوی کشزت، شزرایط      تحقیق در خصوص اثر برنامه -

 ک بر کارآیی مصرف آب و سود حاصلهاقلیمی و منابع آب و خا
 

 

 منابع  -ذ

ری ی آبیاری مرکبات برای نواحی بررسی کاربرد تانسیومتر و آمار بلند مدت هواشناسی در برنامه. 4932. ابولپور، ب

 .19010: گ ارش پژوهشی شماره. مؤسسه فنی و مهندسی کشاورزی. اقلیمی مختلف استان فار 
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های نشتی و میکرو در کشت یزك و دو ردیفزه ذرت   رآیی مصرف آب آبیاری سامانهبررسی کا. 4988. احمدآلی، ج

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. ایعلوفه

بررسی سطوح مختلف آب و آرایش کاشت ذرت دانه ای به روش آبیاری قطزره ای  . 4988. اخوان، ک و شیری، م

 .قیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مؤسسه تح4130/88شماره ثبت . نواری در منطقه مغان

فرنگزی در  ای روی محصزول گوجزه  مقایسه فنی و اقتصادی روش آبیاری سطحی با قطره. 4983. اسفندیاری، ص

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کشت زیر پوشش پاستیك در منطقه جیرفت

ای بزا روش آبیزاری تیزپ در منطقزه     دانهاثر دور آبیاری بر عملکرد ذرت . 4983. اسفندیاری، ص و افشارمنش، غ

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی310/83شماره ثبت . جیرفت

شزمار  ثبزت   . گز ارش نهزایی  . ایبررسی نحوه اسیدشویی بر کارآیی سامانه آبیاری قطره. 4932. اسفندیاری، ص

 .موسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 11089

ای بررسزی امکزان اسزتفاده از آب بزا کیفیزت نامتعزارف در سیسزتم آبیزاری قطزره         . 4933 .و نقوی، ه. اسامی، ا

موسسزۀ تحقیقزات فنزی و    . 098/33شزمار  ثبزت   . گ ارش نهایی. زیرسطحی در کانال کود باغات پسته

 .مهندسی کشاورزی

حمزل بزه خشزکی    های امید بخش گندم نان متتعیین کارایی مصرف آب در الین. 4988. اکبری، م و نجفیان، گ

، مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی     4339/88شماره ثبت . آخر فصل با کاربرد روش آبیاری قطره ای

 .کشاورزی

بررسزی تولیزد و کزارآیی مصزرف آب آبیزاری در محصزوالت زراعزی چغندرقنزد،         . 4980. باغانی، ج و خوشب م، ر

مؤسسه تحقیقات فنی . ای و سطحیهای آبیاری قطرهای در روشفرنگی و ذرت علوفهزمینی، گوجهسیب

 .و مهندسی کشاورزی

های جدیدی آبیاری بر منابع آب زیر زمینزی عملکزرد و کزارایی مصزرف آب     اثر بخشی سیستم. 4988. باغانی، ج

، مؤسسه تحقیقات 333/83شماره ثبت (. مطالعه موردی)آبیاری گیاهان زراعی در دشت کشاورزی مشهد 

 .فنی و مهندسی کشاورزی

کارگیری مدیریت تلفیقی آبیاری محدود و عملیات زراعی برتر در زراعت وری آب با بهبهبود بهره. 4983. لی، اتوک

کشی گروه مهندسی آبیزاری و آبزادانی دانشزگاه    مهندسی آبیاری و زهدر رشتۀ رساله دکتری . غات دیم

 . ص 241. تهران

شزماره ثبزت   . آب در زراعت گندم آبی و در شرایط زارعینوری آبیاری در اف ایش بهرهنقش کم. 4983. توکلی، ا

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی4330/83

وری آب در کشت نرمزال  نقش تك آبیاری و مدیریت برتر زراعی در اف ایش بهره. 4933. توکلی، ا و اشرفی، ش

سسه تحقیقات فنی و مهندسی شماره ثبت مؤ. گندم دیم در م ارا زارعین در اراضی باالدست حوزه کرخه

 .کشاورزی
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فرنگی بررسی اثرات سطوح مختلف آب و مالچ پاستیك بر کمیت و کیفیت گوجه. 4988. جلینی، م و سبحانی، ا

، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 333/88شماره ثبت . ای سطحی و زیرسطحیدر روش آبیاری قطره

 .کشاورزی

یاری با استفاده از روش آبیاری بارانی از نظر مقادیر کاهش مصرف آب و آببررسی کاربرد کم. 4988. جلینی، م

، مؤسسه 4248/88شماره ثبت . تعیین زمان کاهش آب آبیاری در طول مراحل مختلف رشد گندم

 .تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

رد کمی و کیفی ارقام اثر دور آبیاری و قطع آب در روش آبیاری قطره ای بر عملک. 4933. جلینی، م و کاظمی، م

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی039/33شماره ثبت . سیب زمینی

فشار و تأثیر آن بر خصوصیات کمّی و کیفی های تحتتبدیل روش آبیاری سطحی به روش. 4983. خرمیان، م

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. مرکبات در شمال خوزستان

های آبیاری تیپ سطح و زیر سطحی بر عملکرد محصول و کارایی مصرف آب خیار ر روشاث. 4934. خسروی، ح

، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 13320شماره ثبت . گلخانه ای در شرایط آب و هوایی ایرانشهر

 .کشاورزی

مرکز    330/83نشریه شماره . فشارهای آبیاری تحتبرنامه راهبردی توسعه پایدار روش. 4983. دهقانی سانیج، ح

 .اطاعات و مدارک علمی کشاورزی

بررسی تاثیر کاشت و سطوح مختلف آبیاری روی کارایی مصرف آب . 4988. دوستی رضایی، م و انوری، ک

شماره ثبت . در منطقه میاندواب( 333کرا  رقم دیرر  سینگل)عملکرد و اج ای عملکرد ذرت دانه ای 

 .شاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی ک024/88

ای، قطره)های آبیاری ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی روش. 4988. پور، ابك، ا و سلیمانی، مرتضوی.سالمی، ح

. زمینیروی ارقام تجارتی سیب( یك ردیفه و دو ردیفه)های کاشت و روش( نواری، بارانی و شیاری

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مؤسسزه فنزی و مهندسزی    . باغات مرکبزات  درخاک  رطوبت شیپا مختلف یهاروش سهیقام. 4934. نیا اشاهرخ

 .14332: گ ارش پژوهشی شماره. کشاورزی

های بهنگام هواشناسی م رعه در محاسبه نیاز تأثیر استفاده از داده. 4983، .، موسوی م.، دهقانی سانیج،ح.علی اده ا

. 2شزماره   1جلزد   .کشی ایرانله آبیاری و زهمج. وفه ایآبیاری بر اف ایش کارایی مصرف آب در ذرت عل

 . 938-948ص 

گز ارش  . ایها در روش آبیاری قطزره چکانبررسی فناوری مغناطیسی آب روی گرفتگی قطره. 4932. ر. کیانی، ا

 .موسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 19338شمار  ثبت . نهایی

های کشت یك و دو ردیفه در ارقام تجاری آب آبیاری را در روش بررسی کارآیی مصرف. 4932. پوش، امأمن

 .19833: گ ارشنهایی، شماره ثبت. زمینیسیب

های مختلف آبیاری در شرایط اقلیمی ، تعیین پتانسیل کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روش(4932. معیری، م

 .19009: گ ارش نهایی، شماره ثبت. مختلف کشور
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، اثر مقادیر مختلف آب و 4988. ، فروهر، م و صباح، آ.، اخیانی، ا.، اسفندیاری، ص.جلینی، م، .ح.موسوی فضل،  

 .گ ارش نهایی. زمینی در روش آبیاری تیپکود بر خصوصیات کمّی و کیفی سیب

و اثر مقادیر مختلف آب . 4988. ، فروهر، م و صباح، آ.، اخیانی، ا.، اسفندیاری، ص.، جلینی، م.ح.موسوی فضل،  

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی . زمینی در روش آبیاری تیپکود بر خصوصیات کمّی و کیفی سیب

 .کشاورزی

شماره ثبت . ارزیابی کارایی مصرف آب وراندمان آبیاری در اراضی کشاورزی استان سمنان. 4932. نادری، ن

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی19240

. گ ارش نهزایی . و مقایسه عملکرد فیلترهای دیسکی و فیلترهای دیسکی هیدروهلیکسارزیابی . 4932. ناصری، ا

 .موسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 11308شمار  ثبت 

ای تیپ برای استفاده بهینه از آب در تناوب کشت آفتابگردان و بررسی استفاده از آبیاری قطره. 4988. نورجو، ا

 .4329/88: تگ ارش نهایی، شماره ثب. گندم

شماره ثبت . ای یا بابلرواکنش درختان مسن انگور به تغییر روش آبیاری از سطحی به قطره. 4932. فر، رنیکان

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی19282
Tavakoli, A.R., Oweis, T., Ashrafi, Sh., Asadi, H., Siadat, H., and Liaghat, A. 2010. 

Improving rainwater productivity with supplemental irrigation in upper 

Karkheh river basin of Iran. International Center for Agricultural Research in 

the Dry Areas (ICARDA), Aleppo, Syria, 123pp. 
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مهندسی آبیاری و زهکشی 2-2  

 فشارهای آبیاری تحتسامانهاصول فنی در طراحی و انتخاب  یارتقا 2-5-2

 

 ، حسین دهقانی و مهدی اکبریجواد باغانی: کنندگانتدوین  

 

امزا تکامزل در   . شده در کشاورزی اسزت شناخته فناوریترین آبیاری یکی از قدیمی

بزه   توجزه فشزار بزا  های آبیاری تحزت روش. های آن هنوز ادامه داردعملیات آبیاری و روش

های آبیزاری از جملزه یکنزواختی توزیزع آب، کزاهش      ر سامانهخود در مقایسه با سایم ایای 

را بردار بهره تبخیر از سطح خاک، حذف رواناب از سطح م رعه، اف ایش کارایی مصرف آب،

مزورد اسزتفاده    راندمانبیشترین  نیاز را باآب موردمی ان  ،با مدیریت مناسبسازد تا قادر می

بزرداری از ایزن   ، اجزرا و بهزره  دقیزق در طراحزی   تحقق این امر نیاز بزه مزدیریت   .قرار دهد

باشد که از آن هایی مواجه میاین سامانه در م ارا نسبتاً ب رگ با محدودیت .دارد هاسیستم

توانزد باعزث شزود    توان به تغییرات فشار در شبکه توزیع آب اشاره داشت کزه مزی  جمله می

ایزن امزر   . شده آب دریافزت نکنزد  ی یرقطعات زراعی تحت آبیاری به اندازه مشابه و برنامه

هزا طراحزی، اجزرا و    توجه بزه آن فشار باهای آبیاری تحتشود تا اهدافی که روشباعث می

تواند باعزث کزاهش عملکزرد واقعزی     از طرفی این مسائل می. است حاصل نشوده ینه شده

اسزیون  در ایزن خصزوص اتوم  . فشار نسبت به عملکرد طراحی شودهای آبیاری تحتسامانه

تواند تا حد قابل توجهی تغییرات مذکور را پوشش داده و عملکزرد واقعزی   سامانه آبیاری می

 . سامانه را بهبود بخشد

هزای اخیزر   است که در سزال  فشارتحتهای آبیاری از جمله روش ایقطرهآبیاری 

واحزد  ، بوتزه یزا درخزت    در این روش آبیاری. است در کشاورزی ایران یافتهای جایگاه ویژه

محاسزبه و در  نیزاز  آب مزورد  ،طزور جداگانزه  برای هر بوته یا درخت به شده وآبیاری شناخته

هزای  کزه در روش مزذکور همچزون سزایر روش    خصوص اینهب. شودقرار داده میآن اختیار 

گیزرد و از  جایی آب در سطح م رعه توسط لوله صزورت مزی  بهفشار انتقال و جاآبیاری تحت

های ترین محدودیتشده، یکی از اساسیبر موارد ذکرعاوه. شودلوگیری میتلفات انتقال ج

هزا( و حساسزیت   چکزان های سامانه )قطرهای، پایین بودن فشار آب در خروجیآبیاری قطره
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تزرین مشزکات   های فی یکی و شیمیایی آب آبیاری است که از رایزج ها به ناخالصیزیاد آن

 شود.ها میچکانای بوده و منجر به گرفتگی قطرههای قطرهسامانه استفاده از

 

 های آبیاری سامانهاتوماسیون در  -الف

هزا  ها است که در بسزیاری از کشزور  فشار سالهای آبیاری تحتاتوماسیون سامانه

کشزاورزان بزه   . توسعه یافته است، با این حال، این موضوا در کشور ما نسزبتا جدیزد اسزت   

خودکزار آبیزاری را   هزای دسزتی یزا نیمزه    گذاری کمتر، عموماً سامانهسبب تمایل به سرمایه

 هزا نیزاز بزه توجزه بیشزتری در زمزان      اسزت کزه ایزن سزامانه    حزالی این در. دهندترجیح می

توان بزه مزوارد زیزر    از دالیل ل وم توسعه اتوماسیون آبیاری کشاورزی می. برداری داردبهره

 اشاره نمود:
 

شده و مدیریت آبیاری با دقزت بیشزتری صزورت    ها محدودرفلکهباز و بسته کردن دستی شی -

 .گیردمی

های زمانی مختلف باعث بهبود راندمان تغییر و بهینه کردن دور آبیاری و کاربرد کود در دوره -

 .شودکاربرد آب و کود می

 های نوین در آبیاریهای پیشرفته و فناوریامکان اجرا و کاربرد سامانه -

 بع مختلف با راندمان باالکاربرد آب از منا -

 های زمانی مختلفامکان آبیاری در شب با دوره -

نیزاز و روشزن و   اسا  فشار مزورد توجه به کنترل قدرت پمپ برسازی مصرف انرژی بابهینه  -

باید فهرستی از برای انتخاب یك سامانه اتوماسیون مناسب ابتدا می .خاموش کردن به موقع پمپ

فهرسزت زیزر   . اتوماسیون مقایسه شود های تولیدکننده سامانههای کارخانههنیازها تهیه و با توصی

 (.2-2جدول )شود مناسب توصیه می به عنوان راهنما برای انتخاب سامانه
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 اتوماسیون فهرست انتخاب یک سامانه 2-2جدول   

 فاکتور

 

5 2 8 9 1 

 
      اسا  حجم آب آبیاریآبیاری بر

      زمان اسا  مدتآبیاری بر

      اسا  حجمکودآبیاری بر

      اسا  زمانکودآبیاری بر

      نسبت کودآبیاری

      برنامه جانبی

      (زمان)شستشوی فیلترها 

      (مقدار)شستشوی فیلترها 

      (اختاف فشار)شستشوی فیلترها 

      کارکرد پمپ با زمان

      کارکرد پمپ با تغییرات جریان

      زنگ اخطار برای کارکرد نامناسب سامانه

      لیست خطاها بر روی یك صفحه

      شناسایی خطا در می ان جریان

      چاپ اطاعات

      واکنش به تبخیر

      واکنش به بارندگی

      واکنش به سرعت باد

      واکنش به رطوبت خاک

      واکنش به کارکرد نامناسب سامانه

 مازاد بر نیاز -0نامطمئن  -1شود ترجیح داده می -9نیاز مورد -2ضروری  -4
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 های آبیاری سامانه در فیلتراسیون -ب

ای، پایین بودن فشار آب در های آبیاری قظرههای سامانهترین محدودیتیکی از اساسی

هزای آب اسزت کزه از    هزا بزه ناخالصزی   و حساسیت زیزاد آن ( هاچکانقطره)های سامانه خروجی

هزا  چکزان ای بزوده و منجزر بزه گرفتگزی قطزره     های قطرهترین مشکات استفاده از سامانهرایج

درصزد از دالیزل انسزداد     84شزده نشزان داده اسزت کزه بزیش از      نتایج تحقیقات انجام .شودمی

تشزکیل  ( درصزد  1)و بیولوژیزك  ( درصد 41)، شیمیایی (درصد 00)ها را عوامل فی یکی گسیلنده

ماده گرفتگی شامل مزواد معلزق درشزت    . استدرصد بقیه تاکنون شناسایی نشده 43داده و علت 

. هزا اسزت  ها، رسزوب آهزن سزولفور و کربنزات    های باکتریایی، جلبكدانه و ری دانه در آب، لجن

رفتزه و موجزب    کزار کردن مواد گرفتگزی از تجهیز ات آبیزاری بزه    هایی که برای رفع و جداروش

. شود، به تصزفیه آب آبیزاری موسزوم اسزت    های آبیاری میها و لولهیری از انسداد گسیلندهجلوگ

های تصفیه به سه نوا کلی تصفیه فی یکی، شیمیایی و بیولوژیکی بسته به عوامل گرفتگی، روش

تصفیه شیمیایی برای جلوگیری از رسوبات شیمیایی، تصفیه بیولوژیکی برای . شودبندی میتقسیم

نمزودن   تصفیه فی یکزی بزرای جزدا   . رودها به کار میها و باکتریری و کاهش رشد جلبكجلوگی

هزای  شستشوی معکو ، الیزه . دانه آلی و غیرآلی معلق در آب کاربرد داردمواد درشت دانه و ری 

این امر در افت فشار و می ان مواد معلزق موجزود در آب   . سازدشن را در صافی شنی دگرگون می

نتایج آنان حزاکی  . برداری از سامانه تا شستشوی مجدد مؤثر خواهد بودمدت زمان بهرهعبوری و 

هزای شزنی از نظزر میز ان پزاالیش پسزاب       تر صافی دیسکی نسبت به صافیاز عملکرد مطلوب

در تحقیق دیگری، ل وم یا عزدم لز وم   . شده و آسانی عملیات شستشوی صافی بوده استاستفاده

 .همراه با فیلتر دیسکی مورد ارزیابی قرار گرفتاستفاده از صافی شنی 

 

های آبیاری سامانهاصول فنی در طراحی و انتخاب  یارتقاهای موجود در چالش -پ

 فشارتحت

هزای زراعزی   درصد زمین 33های آبیاری با م ارا پراکنده که حدود تطبیق اتوماسیون سامانه -

 دهدرا تشکیل می

 فشار اتوماسیون مانند سامانه تحتبرداران از عدم شناخت بهره -
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های کشاورزی و نیز  تنزوا محصزوالت    عدم هماهنگی کشاورزان در استفاده مشترک از چاه -

 ها در یك م رعهزراعی و نیاز آبی مرتبط با آن

 حساسیت شرایط نگهداری حسگرها در اتوماسیون و نیاز به واسنجی )کالیبراسیون( دائم -
 
 

 ارتقاا  اصاول فنای در طراحای و انتخااب     های مارتب  باا   ها و دستاوردیافته-ت

 فشارهای آبیاری تحتسامانه

برای رسیدن به امنیت غذایی و تولید پایدار محصوالت کشزاورزی، توسزعه اتوماسزیون    

جزویی در  واسزطه صزرفه  رغم باال بودن ه ینه اولیه سزامانه اتوماسزیون، بزه   ضروری است و علی

فاکتورهای مختلفزی  . یمیایی ه ینه مربوطه مستهلك خواهد شدهای شمصرف آب، انرژی و کود

. بزر روی نیزاز آبزی و برنامزه آبیزاری تأثیرگزذار اسزت       ... شامل نوا گیاه، شرایط خاک، اقلزیم و  

های مختلزف نیزاز آبیزاری و الکترونیزك     اتوماسیون یك سامانه آبیاری نیاز به اطاعاتی در زمینه

گذاری بردار و می ان سرمایهمهارت بهرهبنابراین، . به حداقل برساندگذاری را دارد تا می ان سرمایه

توجه بزه  الکتریك باگیری حسگرهای دیکارانتخاب و به. سامانه اتوماسیون مؤثر است در انتخاب

سزامانه آبیزاری در مقایسزه بزا سزایر حسزگرها از اولویزت         ها و می ان اتوماسیون کردندقت آن

   .استبیشتری برخوردار

 

های سامانه ارتقا  اصول فنی در طراحی و انتخابتوصیه های کاربردی درخصوص  -ث

 فشارآبیاری تحت

 .سامانه آبیاری صورت گیرد زمان با طراحیها طراحی اتوماسیون همبرای کاهش ه ینه -

 .صورت ویژه طراحی شوداتوماسیون برای هر منطقه به -

املی از قبیل تغییرات بافت خاک، اقلیم، تأمین و توزیع به دلیل تنوا در بخش کشاورزی اثر عو -

جزایی، نزوا سزامانه آبیزاری،     بهنیاز برای جاهای زیاد در بخش کشاورزی و زمان موردآب، فاصله

هزای موجزود در کزار    توجه به عدم قطعیتو با... های زراعی، قطعه قطعه بودن و پراکندگی زمین

 .گیردنظر قرارها موردنطق فازی در طراحیهای بر پایه مزراعی از الگوریتم
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 ارتقااا  اصااول فناای در طراحاای و انتخااابخصااوص  هااای آتاای درپااژوهش -ج

 فشارهای آبیاری تحتسامانه

 های آبیاری سامانه (اتوماسیون)توسعه تحقیقات مرتبط با خودکار کردن  -

 وری مصرف آب بررسی اثر اتوماسیون آبیاری بر اف اش بهره -

 های اتوماسیون و فیلتراسیون آب آبیاری سازی سامانهرسی سازگاری و بومیبر -

های آبیاری تحت تدوین نوشتارهای علمی و ترویجی با هدف معرفی هرچه بیشتر سامانه -

 بردارانفشار و پیشرفته به بهره

 

 منابع  -چ
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 فشارهای آبیاری تحترزی در سامانهاقتصاد کشاو  2-5-8

 

  مهدی اکبری، جواد باغانی و بهمن یارقلی: کنندگانتدوین    

 

رویزه از  بزرداری بزی  های اخیر و از طرفی بهزره های پی در پی در سالوقوا خشکسالی

های زیرزمینی برای امور کشاورزی، شرب و صنعت، منجر به افزت شزدید سزطح ایسزتابی در     آب

حاضر رویکرد مبتنی بر مدیریت عرضه در منابع آب بزا  حالدر. استشده مختلف کشورهای دشت

های زیادی مواجه است و ل وم ایجاد تغییر در دیدگاه حزاکم بزر مزدیریت منزابع آب را     محدودیت

هزای مختلزف   تدریج توجه بزه مزدیریت تقاضزا در بخزش    در همین راستا به. استضروری ساخته

در مدیریت مبتنزی بزر مزدیریت    . تدریج اف ایش یافته استی در کشور بهشرب، صنعت و کشاورز

باید حفظ منابع آب موجود و در صزورت امکزان احیزاء    تقاضا در بخش کشاورزی هدف اصلی می

کارهای مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح م رعه اف ایش راندمان آبیزاری و  یکی از راه. ها باشدآن

هزای  سیسزتم . باشزد های نوین آبیاری مزی مصرف آب به وسیله شیوه تر از آن بهبود کارآییمهم

حلی در استفاده بهینه از منابع اکنون به عنوان راههای نوین آبیاری است که همفشار از شیوهتحت

توجزه بزه وضزعیت بحرانزی منزابع آب کشزور، اسزتفاده از        بزا . استشدهها توجه زیادی آب به آن

شار به دلیل راندمان بزاالتر و اعمزال مزدیریت آبیزاری مناسزب بزرای       فهای آبیاری تحتسیستم

. های محیطی در محصوالت مختلف زراعی و باغی گسترش یافته اسزت جلوگیری از ایجاد تنش

های باال و عدم مطاله کافی در خصوص مسایل فنی و اقتصادی، انرژی و به دلیل ه ینهبنابراین، 

ها در برخی از نقاط کشور بزا  فشار، این سامانهآبیاری تحتهای محیطی سیستمآمدهای زیستپی

شزده و منجزر بزه عزدم کزارآیی مناسزب فنزی و اقتصزادی و در نتیجزه دلسزردی           مشکل مواجه

ر نشریات متعددی، ل وم توجه به مسایل فنی و اقتصزادی و  د از همین رو،. استشدهبرداران بهره

هزای  است تا طراحان سزامانه شده یاری مطرح و تأکیدهای آبهای انرژی در انتخاب سامانهه ینه

ها، به میز ان انزرژی مزورد نیزار و     سامانه در تج یه و تحلیل اقتصادی بایدفشار، میآبیاری تحت

 محیطی توجه نموده و در فرآیند طراحی این موضوا را مدنظر قرار دهند.آمدهای زیستپی
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 فشارآبیاری تحت هایسامانه های فنی و اقتصادیچالش -الف

توجه به محدودیت شدید منابع آبی و نیاز به تأمین غذای کافی برای جمعیت در حزال  با

نظزر مزدیران و   عنوان راهبردی مهم، مزد های نوین آبیاری بهرشد، طی دهه گذشته توسعه روش

 کزه براسزا  اعزام   طزوری بزه . کننده آب کشور بوده اسزت کننده و مصرفگذاران تأمینسیاست

رسمی مسئوالن کشاورزی، معادل یك میلیون و سیصد ه ار هکتار از اراضی کشاورزی با حمایت 

شزود ایزن   بینی مزی گرفته و پیشفشار قرارهای آبیاری تحتمالی دولت تحت پوشش انواا روش

خصزوص   نکته قابزل تأمزل در ایزن   . توسعه با شتاب بیشتری در یك دهه آینده ادامه داشته باشد

محیطی این توسعه آمدهای زیستکافی به مسائل فنی، اقتصادی، انرژی مصرفی و پیعدم توجه 

محیطزی  ری ی برای کنترل، کاهش و مزدیریت عزوارس سزوء زیسزت    و همچنین ضرورت برنامه

شزده توسزط   هزای انجزام  های نوین آبیاری عمدتا از نتایج پزژوهش در توسعه روش. حاصله است

هزای مختلزف آبیزاری و نحزوه اسزتفاده از آب در      ای فنزی روش هز زمینه ارزیابی پژوهشگران در

ریز ان ممکزن   استفاده از این اطاعات توسط سیاستمداران و برنامزه . استشدهکشاورزی استفاده

هزا بزه تصزمیمات ناصزحیحی     است باعث گمراهی آنان شود و بدون توجه به ابعاد اقتصزادی آن 

دهدکه امکان افز ایش رانزدمان آبیزاری تزا     میی نشانهای فنعنوان مثال، ارزیابیبه. منتهی شود

چزه  اگزر . که این موضوا به معنای حداکثر شدن سود خالص نیستحالیدرصد وجود دارد؛ در433

هزای محیطزی در   فشزار بزرای جلزوگیری از ایجزاد تزنش     هزای آبیزاری تحزت   استفاده از سیستم

هزای بزاال و   ها به دلیل ه ینهامانهشده ما توسعه این سمحصوالت مختلف زراعی و باغی توصیه

محیطزی ، ایزن   آمدهای زیستزمینه مسایل فنی و اقتصادی، انرژی و پی عدم مطالعات کافی در

ها را در برخی از نقاط کشور با مشکل مواجه نموده و منجر به عدم کارآیی مناسب فنزی و  سامانه

براین در تعیزین راهبردهزای مزدیریت    بنزا . اسزت شزده برداران اقتصادی و در نتیجه دلسردی بهره

آمزدهای  بایزد بزه ابعزاد فنزی، اقتصزادی و پزی      هزای نزوین آبیزاری مزی    آبیاری و توسعه سزامانه 

شزده در  فشار اجراءهای آبیاری تحتتوجه به بررسی طرحبا .ها توجه کافی شودمحیطی آنزیست

هزا بزه همزراه    محیطی آنترین اثرات فنی و اقتصادی، انرژی و عوارس زیستسطح کشور، مهم

 :شودکارهای پیشنهادی برای کنترل و کاهش این اثرات به اختصار ارائه میراه
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 فشارهای آبیاری تحتتجزیه و تحلیل اقتصادی روش -ب

هزای اقتصزاد   از روش فشارتحتهای آبیاری گذاری پروژهسرمایه اقتصادیتحلیل  برای

نسزبت  ، (IRR) داخلزی  بزازدهی نزرخ  ، شاملعموماً یابی ارز معیارهاید و وشمی مهندسی استفاده

 . است مورد بررسی و تحلیل حساسیت( B/C) فایده به ه ینه

هزا و فوایزد آن از نظزر    های آبیاری، ه ینهگذاری سامانههای سرمایهدر تحلیل مالی طرح

لیزه و  گزذاری او هزای سزرمایه  های احتمالی طرح شزامل ه ینزه  ه ینه. شودکشاورزان بررسی می

آالت و ه ینزه تزأمین   داری سالیانه، ه ینه نیزروی انسزانی و ماشزین   مجدد، ه ینه عملیات و نگه

گذاری اف ایش عملکرد محصول و افز ایش  های سرمایهانرژی برای پمپاژ است و فواید این طرح

 بزر های نیروی کزار و عملیزاتی و کزاهش ه ینزه تزأمین آب را در     کشت، کاهش ه ینهسطح زیر

جزویی در مصزرف آب تغییزر روش    کارهای صرفهترین راهتوجه به اینکه، یکی از مهمبا. گیردمی

های نوین آبیاری که بتواند تا حدودی به کزاهش تلفزات آب   امروزه استفاده از روش. آبیاری است

سزال پزیش وارد    03فشار از حدود های آبیاری تحتسامانه .کمك نماید ضرورت پیدا کرده است

با اینکزه بررسزی منزابع    . استشده و در برخی مناطق جایگاه واقعی خود را یافتهشاورزیعرصه ک

فشار عملکرد و کیفیزت محصزول را افز ایش    های آبیاری تحتدهد که استفاده از روشنشان می

اکنون در بسزیاری از نقزاط   شده تا همدهد، اما وجود برخی عوامل اقتصادی و اجتماعی موجبمی

ررسی جامع تزأثیر  از همین رو، ب. های مدرن استفاده به عمل نیایدرمان از این روشجهان و کشو

بزر  عزاوه . نیزاز اسزت  فشار بر محصوالت مختلف زراعی و بزاغی مزورد  های آبیاری تحتسیستم

توجهات الزم از جنبه فنی و هیدرولیکی برای گ ینش سیستم مناسب، توجزه بزه اهزدافی ماننزد     

گزذاری سزنگین اولیزه بزرای اجزرای      توجزه بزه سزرمایه   ری است تزا بزا  حداکثرسازی سود، ضرو

 شود.انتخابای با بازده اقتصادی باالتر امانههای آبیاری، سسیستم
 

 فشارانرژی در آبیاری تحت -پ

 مصرف بیشتر که است بخش کشاورزی الکتریکی انرژی عمده یهاکنندهمصرف از یکی

 برق تأمین امروزه از طرفی. شودمی استفاده آبیاری یهاسیستم و آب برای استخراج بخش این

 گذاریبه سرمایه نیاز کهاست  کشور مهم هایچالش از برق ی توزیعهاشرکت توسط کشاورزی

کشاورزی  برق در بیشتر جوییصرفه طرفی از. دارد تحقق آن برای توجهی قابل زمان و سنگین

 برای گذاری کمترسرمایه به نیاز و نی  موجود تأسیسات ظرفیت بردن باالتر من له به تواندمی
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 را برق مصرف آب کشاورزی مصرف سازیبهینه با توانمی اصوالً .شود تأسیسات تلقی گسترش

ری ی برنامه طریق از الزم امکانات حداقل با اول گام در توانمی راستا این در. نمود بهینه نی 

 و کشاورزی بار مدیریت در دور از راه امینفر ارسال با و غیرپیك ساعات در زمان آبیاری

 نامطلوبی اثر انرژی رویهبی مصرف. نمود اقدام نشده کنترل طوربه بار اف ایش پیك از پیشگیری

 طراحی، در مشخص استاندارد و دستورالعمل وجود عدم. دارد کشور اقتصادی توسعه و رشد بر

 هاسامانه این تا شدهرسانی کشور موجببآ پمپاژ هایاز سامانه برداریبهره و نصب انتخاب،

 تواندمی که الکتریکی انرژی از زیادی مقدار وقرار گرفته  برداریبهرهمورد  پایینی راندمان با اکثرا

 به توجهبا. رود بین از هاسامانه این در افت صورتشود به گرفته نظر در ترمصارف ضروری برای

 لحاظ به و پمپاژ هایتوسط سامانه جهان در کی تولیدیالکتری انرژی درصد 23 از بیش مصرف

 طریقی ارائه یا و هرگونه تحقیق الکتریکی انرژی کنندهتولید هاینیروگاه و منابع بودنمحدود

 .باشد برخوردار ایویژه اهمیت از تواندمی پمپاژ هایسامانه الکتریکی انرژی اتاف کاهش برای

صال هر مترمکعب آب در آبیاری به دلیل ناچی  بودن در شده برای استحه ینه انرژی صرف

شده در تولید و همچنین ارزانی نسبی بهای انرژی در بخش های صرفمقایسه با سایر ه ینه

 . کشاورزی، متغیری مهم و تأثیرگذار بر می ان آبیاری در واحد سطح است
 

 فشارهای آبیاری تحتمحیطی پروژهاثرات زیست -ت

حدودیت شدید منابع آبی و نیاز به تأمین غذای کافی جمعیت در حزال رشزد،   توجه به مبا

نظزر مزدیران و   عنزوان راهبزردی مهزم، مزد    های نوین آبیزاری بزه  طی دهه گذشته توسعه روش

کننده آب کشور بوده و مقرر است تا در دهه آتی این توسزعه  کننده و مصرفگذاران تأمینسیاست

خصوص عدم توجه کافی به مسائل و  نکته قابل تأمل در این. باشدبا شتاب بیشتری ادامه داشته 

ریز ی بزرای کنتزرل، کزاهش و     محیطی این توسعه و همچنین ضرورت برنامهآمدهای زیستپی

هزای  محیطی سزامانه ترین عوارس زیستمهم. محیطی حاصله استمدیریت عوارس سوء زیست

 شود:آبیاری تحت فشار به شرح ذیل اشاره می

 یش شوری خاکاف ا 

 کشتتغییر کاربری و اف ایش سطح زیر 

 های گیاهی و جانوری در منطقهایجاد محدودیت برای دسترسی به آب برای گونه 

 های کشاورزیآبکاهش ورودی به آبخوان، از طریق زه 
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 هزای  اتیلن و تأسیسزات مربزوط بزه سزامانه    های پلیواسطه لولهزیست بهآلودگی محیط

 فشارآبیاری تحت

 صرف انرژی بیشتر و به تبع آن تشدید آلودگی هوام 

 

هاای آبیااری   ها و دساتاوردهای مارتب  باا اقتصااد کشااورزی در ساامانه      یافته -ث

 فشارتحت

هزای آبیزاری   گزذاری در سزامانه  شده در خصوص ارزیابی اقتصادی سرمایهنتایج تحقیقات انجام -

فشار، برای مز ارا  های آبیاری تحتی در سامانهگذارداد که نرخ بازده داخلی سرمایه بارانی نشان

. درصزد بزوده اسزت    0/9هکتار  13درصد و برای م ارا کمتر از  0/48هکتار برابر  403ب رگتر از 

زمینی و یونجه بزوده و تزا   اف ایش بازده اقتصادی منوط به انتخاب محصول سودآورتر مانند سیب

کزارگیری تزوأم هزر دو روش    بزه . رت گیزرد روش سطحی صوباید بهحد ممکن آبیاری غات می

فشار در م رعزه را افز ایش   گذاری در آبیاری تحتآبیاری سطحی و بارانی بازده اقتصادی سرمایه

 .  دهدمی

هزای برقزی، اتزاف    نتایج بررسی هرینه کارآیی و مصرف انرژی، راندمان مجمزوا موتورپمزپ   -

 41ها در نیاز الکتروپمپسبت به مقدار موردهای پمپاژ و اضافه مصرف انرژی نسوخت در ایستگاه

 41داد که متوسزط اضزافه بزرق مصزرفی سزاالنه در هزر یزك از        فشار نشانآبیاری تحت سامانه

انرژی . درصد بیشتر از روش آبیاری سطحی بوده است 1/14مگاوات بود که حدود  0/43ایستگاه 

 . درصد بود 9/10و  0/42ترتیب به( ابلرای و بقطره)های آبیاری بارانی و میکرو مصرفی سامانه

م رعه در سه استان کشور نشزان   11فشار در های آبیاری تحتمطالعه مصرف انرژی در سامانه -

های دی لزی  درصد و در ایستگاه 0/18های پمپاژ برقی متوسط راندمان مجموا در ایستگاه داد که

 8/3ترتیزب  های برقزی و دی لزی بزه   همیانگین مصرف سوخت اضافی در ایستگا. درصد بود 9/42

نیزاز  شده نسبت به مقدار موردمی ان انرژی اضافه مصرف. لیتر گازوئیل بود 3/9کیلووات ساعت و 

 . دست آمددرصد به 1/440و  0/03های برقی و دی لی بترتیب در ایستگاه

امانه آبیزاری دارد  های سزاالنه یزك سز   پارامترهایی که بیشترین اثر را در ه ینه انرژی و ه ینه -

کشت، نیاز آبی گیاه، راندمان پمپاژ، ساعات کارکرد ایستگاه پمپاژ، شامل راندمان آبیاری، سطح زیر

کشزت و  اثر پارامترهایی نظیر سطح زیر. سامانه آبیاری و فشار کارکرد است ساعات کارکرد روزانه

تعیین الگزوی کشزت اقتصزادی و    باید در های مربوطه مینیاز آبی گیاه بر مصرف انرژی و ه ینه
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تمزامی پارامترهزایی کزه در طراحزی     . گیزرد وری آب و انرژی منطقه مدنظر قرارسازی بهرهبهینه

 هزای مربوطزه در  فشار مؤثر اسزت، بزه نزوعی بزر میز ان مصزرف انزرژی و ه ینزه        آبیاری تحت

ها به این ن سامانهفشار اثرگذار بوده و ضروری است در فرآیند طراحی ایهای آبیاری تحتسامانه

 . گیردای و ملی مورد توجه قرارهای منطقهری یهای اقتصادی و برنامهمهم توجه و در تحلیل

 درصزد  40هزای نزوین آبیزاری تزا     بزرداری بزا اسزتفاده از سزامانه    نتایج اصاح مدیریت بهره 

 .های مصرفی را کاهش داده استه ینه

 42که متوسط عملکرد در سامانه آبیاری میکرو دارای  دادهای نوین آبیاری نشاننتایج سامانه 

 .درصد اف ایش عملکرد نسبت به آبیاری سنتی بوده است

  نتایج تج یه و تحلیل اقتصادی در دو روش آبیاری میکرو و سطحی در باغات مبین آن است

ها دارای ارزش حال خالص مثبت است؛ که حزاکی از  درصد نی  این گونه طرح 20که تا نرخ 

 .ها استپذیری این سامانهوضعیت سودآوری و توجیه

 تزرین  سامانه آبیاری کاسیك با آبپاش متحرک که رایزج  های اولیه، مصرف انرژی دربررسی

جزا شزونده بزا    بزه فشار کاسیك جاهای آبیاری تحتباشد از سایر سامانهسامانه در کشور می

چند این سامانه به لحاظ مسزایل   هر. دست، کاسیك متحرک و آبیاری موضعی بیشتر است

هزای روزافز ون   اجرایی مقبولیت زیادی در ن د کشاورزان دارد، اما با ملحزوظ داشزتن ه ینزه   

ها با مشکل مواجه خواهد شد لذا حتی المقدور از توسعه انرژی در آینده استقبال از این سامانه

 .ها پرهی  شوداین سامانه

  فشار در استان کرمان های آبیاری تحتانرژی در سامانهنتایج بررسی هرینه کارآیی و مصرف

مگاوات بوده است کزه   0/43داد که، متوسط اضافه برق مصرفی ساالنه در هر ایستگاه نشان

 . درصد بیشتر از روش آبیاری سطحی است 14حدود 

 داد کشزور نشزان    فشار در سه اسزتان های آبیاری تحتنتایج بررسی مصرف انرژی در سامانه

درصزد   42های دی لی و در ایستگاه درصد 13های پمپاژ برقی که متوسط راندمان در ایستگاه

نیزاز در  شده نسزبت بزه مقزدار مزورد    داد که می ان انرژی اضافه مصرفاین نتایج نشان. است

 .درصد بوده است 440و  04ترتیب های برقی و دی لی بهایستگاه
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 فشارهای آبیاری تحتتصاد کشاورزی در سامانههای کاربردی در زمینه اقتوصیه -ج

 هزای مختلزف آبیزاری    باید پس از مقایسزه فنزی و اقتصزادی روش   انتخاب سامانه آبیاری می

 .توجه به شرایط آب و خاک گیاه صورت گیردفشار باسطحی و تحت

 فشزار مزؤثر  های آبیاری تحزت اندازه م ارا و الگوی کشت در دریافت سود اقتصادی در روش 

فشار سود بیشتری دارد امزا اجزرای آبیزاری    با اف ایش اندازه م ارا، اجرای آبیاری تحت. است

 . صرفه اقتصادی ندارد فشار در م ارا کوچكتحت

 ترین سزامانه آبیزاری در   مصرف انرژی در سامانه آبیاری کاسیك با آبپاش متحرک که رایج

جا شونده با دست، کاسزیك  بهسیك جافشار کاهای آبیاری تحتکشور است از سایر سامانه

کارهزای بهسزازی و   بایزد بزه دنبزال راه   رو، مزی از این. متحرک و آبیاری موضعی بیشتر است

 های با فشار کزارکرد کمتزر در راسزتای اصزاح    کارگیری آبپاشها و بهسامانه اصاح آرایش

  ها با هدف کاهش مصرف انرژی باشیم.سامانه

  های مختلف آبیاری در شرایط مختلف الگزوی کشزت،   اقتصادی سامانهنتایج تج یه و تحلیل

ای و ردیفزی از  تزوان بزرای گیاهزان بوتزه    نشان داده است که می... مساحت تحت پوشش و 

. سامانه آبیاری نواری و برای مناطق با سرعت باد پایین از سامانه آبیاری بارانی استفاده نمزود 

هزای کزاهش مصزرف    تواند به عنزوان یکزی از روش  انتخاب آبپاش و آرایش مناسب هم می

 . باشدهای مربوطه انرژی و ه ینه

 دهزد کزه   های مالی و اقتصزادی نشزان مزی   اسا  ارزیابیشده برنتایج تج یه و تحلیل انجام

شزود بزه   بنزابراین توصزیه مزی   . های آبیاری میکرو در باغات از سودآوری برخوردار استطرح

های رشد و توسعه این نوا ان برای رفع موانع موجود و ایجاد زمینهگذارموازات تاش سیاست

هزای دولتزی بزرای تشزویق و ترغیزب      هزا، اسزتمرار حمایزت   ها و کاهش بیشتر ه ینهفعالیت

 .باغداران و کشاورزان ادامه یابد

 وری، سود خالص از هزر مترمکعزب آب در سزامانه    های مختلف بهرهتوجه به نتایج شاخصبا

یکرو در باغات مثبت و نسبت به سامانه سطحی باالتر است، بنابراین توسعه سزامانه  آبیاری م

 .شودآبیاری میکرو برای محصوالت باغی توصیه می

 فشزار  های آبیزاری تحزت  منظور بهبود مدیریت آبیاری و استفاده پایدار و اقتصادی از سامانهبه

سامانه آبیاری پس از طراحی و اجرا شود که نسبت به ارزیابی و بررسی عملکرد هر توصیه می
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برداری از آن به کشاورزان آموزش داده داری و بهرههمچنین نحوه سرویس، نگه اقدام شود و

 . شود

 فشزار، بزرای   های آبیزاری تحزت  توجه به اینکه با گسترش سطح اراضی تحت پوشش روشبا

شزود، از  یجزاد مزی  های گیاهی و جانوری منطقه، محدودیت دسترسی به آب مصزرفی ا گونه

 شود.نیاز و در محل مناسب توصیه میهمین رو، ایجاد آبشخورهایی به تعداد مورد

 

 فشارهای آبیاری تحتهای آتی در زمینه اقتصاد کشاورزی در سامانهپژوهش -چ

 کشت با استفاده از آب تدوین برنامه و ساز و کار مناسب برای جلوگیری از توسعه سطوح زیر

  شده از طریق تغییر سامانه آبیاریجوییمازاد صرفه 

   گزذاری بزازار خریزد و فزروش آب مزازاد      منظزور پایزه  تدوین برنامه و ساز و کار مناسزب بزه

    های آبیاریشده از طریق تغییر سامانهجوییصرفه

 پذیر و مانزدگاری کمتزر   های الزم در خصوص استفاده از مواد با قابلیت تج یهانجام پژوهش

هزا و نوارهزای مزورد    محیطی لولزه آمدهای زیستتوجه به پینوارهای آبیاری با برای تولید

 فشار  استفاده در آبیاری تحت

  

 منابع  -ح

 زراعزی  عمزده  محصزوالت  تولیزد  یهزا ه ینزه  و مصزرفی  انزرژی  بررسزی . 4934، .نیا، م فرزام ،.شهرکی، ف آزاد

سسه تحقیقات فنی و مهندسی کشزاورزی  گ ارش نهایی مؤ. کرمان استان بافت و بردسیر یهاشهرستان

 .مرک  اسناد و مدارک کشاورزی 23/44/34مورخ  12298شماره ثبتبه

بزرداری اقتصزادی از تجهیز ات    بررسی فنی و بهزره . 4939. ، ریاحی، ح و حسین زاده،ص.ناصری، الف. اکبری، م

گز ارش نهزایی   . شزرقی  آذربایجزان -کرمزان -های آبیاری میکرو در استانهای تهزران فیلتراسیون سیستم

مرک  اسزناد و مزدارک    20/3/39مورخ  10329شماره ثبتمؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به

 .کشاورزی

. زمینزی  سزیب  رقزم  سزه  در تیزپ  و بارانی آبیاری روش دو اقتصادی و فنی بررسی. 4988. جعفری، ا ،.بهراملو، ر

مرکز    23/2/88مزورخ   88/243شماره ثبتبه گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 .اسناد و مدارک کشاورزی

 راهبزردی  یهزا برنامه وتدوین تهیه. 4983. ف اکبری، م.، اشرفی، ش.، حیدری، ن.، صدرقاین، ح.سانیج،حدهقانی

گز ارش نهزایی   . (فشارتحت آبیاری هایروش) کشاورزی آموزش و تحقیقات سازمان موضوعی تحقیقات
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مرک  اسناد و مزدارک   93/8/83مورخ  83/330شماره ثبتات فنی و مهندسی کشاورزی بهمؤسسه تحقیق

 کشاورزی

 آبیزاری  هزای روش در انزرژی  مصزرف  و کزارایی  ، ه ینزه  بررسزی . 4983. ، فرزام نیزا، م .جعفری، ا ،.رضوانی، م

رخ مزو  83/320شزماره ثبزت  گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسزی کشزاورزی بزه   . فشارتحت

 .مرک  اسناد و مدارک کشاورزی 23/0/83

 قطره آبیاری) آبیاری هایروش اقتصادی - فنی مقایسه و ارزیابی. 4988. پور، ا سلیمانی ،.مرتضوی، ا ،.سالمی، ح

 سزیب  تجزارتی  ارقام روی( ردیفه دو و ردیفه یك) کاشت هایروش و( شیاری آبیاری و بارانی نواری ای

 23/2/88مورخ  88/290شماره ثبته تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهگ ارش نهایی مؤسس. زمینی

 .مرک  اسناد و مدارک کشاورزی

 بزر  اجراشده بارانی آبیاری طرحهای اقتصادی, فنی ارزیابی.4981. جعفری، م ،.رضوانی، م ،.، نیکویی، ا.سالمی، ح

سزه تحقیقزات فنزی و    گز ارش نهزایی مؤس  . وهمزدان  اصزفهان  یهادراستان زمینی سیب محصول روی

 .مرک  اسناد و مدارک کشاورزی 23/1/81مورخ  81/134شماره ثبت مهندسی کشاورزی به

 درمنطقزه  زمینی سیب سطحی درآبیاری آب مصرف واقتصادی فنی ارزیابی.4980. ، سیدان، م.فیروزآبادی،ا قدمی

مزورخ   4441 ثبزت شزماره  گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی کشزاورزی بزه    . بهارهمدان

 .مرک  اسناد و مدارک کشاورزی 3/42/80

 

 

 

 



 
 دوم تالش ةده                                                                                                                       10

 



 
 17  دومفصل 

 

 

کشی هآبیاری سطحی و زمهندسی  2-2  

آب در آبیاری سطحی وریبهرهافزایش کارهای راه 2-2-5  

 جواد باغانی، علیرضا توکلی، ابوالفضل ناصری و فریبرز عباسی: کنندگانتدوین    

 

که نوا و می ان عوامزل محدودکننزده کزه    زراعی، تاش بر این است های بهدر فعالیت

ها تعریف شزود.  کارهایی برای کاهش اثرات آنشده و راهشود، شناساییسبب کاهش عملکرد می

ترین عامل محدودکننده رشد محصول آب )برنامه آبیاری مشتمل بر زمان، می ان و نحزوه و  مهم

عمق و بافت خاک، شوری، وجود روش آبیاری، کیفیت آب، نظام آبیاری و سطح ایستابی(، خاک )

قابل نفوذ، می ان مواد آلی، مواد مغذی میکرو و ماکرو و تهویه(، اقلیم )دما، یا عدم وجود الیه غیر

نور، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، باد، ارتفاا و عرس جغرافیایی( و گیزاه )نزوا واریتزه، پتانسزیل     

ان واکنش به شوری، رطوبت، تهویه، گرمزا  تولید، عمق توسعه ریشه، طول دوره رشد، رقابت، می 

سزازی زمزین، ادوات کشزاورزی، مزدیریت کنتزرل آفزات،       و باد( و مدیریت زراعی )تناوب، آمزاده 

های آبیاری، تراکم بذر، عمق کاشت و ....( اسزت. در شزرایطی   های هرز، سامانهها و علفبیماری

بزا انجزام آبیزاری محزدود در      که آب به می ان کافی در دستر  نباشد کشت برخی محصزوالت 

 شود. وری مطلوب میمرحله حسا  رشد، منجر به عملکرد و بهره

خشکسالی و کم آبی در ایران یك واقعیت اقلیمی است و با توجه به روند روزاف ون نیاز 

های آینده حادتر نی  خواهد شزد. در چنزین   های مختلف به آب، مشکل خشکسالی در سالبخش

جزویی در مصزرف آب اسزت. در    اهکارهای موثر و عملی استفاده بهینه و صرفهشرایطی یکی از ر

ای از مصارف آب در ایزران و  این میان، مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی که بخش عمده

وری هزای آبیزاری، بهزره   راندمانتواند بسیار موثر و راهگشا باشد. شود، میجهان را نی  شامل می

هزای نزوین   آب مصرفی در بخش کشاورزی و توسزعه پایزدار روش  مصرف آب کشاورزی، مقدار 

های کان مربوط به ری یهای کلیدی و رویکردهای اساسی در برنامهترین شاخصآبیاری از مهم

در ایزن   .های مختلف از جمله کشاورزی اسزت تامین، تخصیص و مصرف اصولی از آب در بخش

ریز ی جزامعی   در دهۀ دوم فعالیت خود، برنامهتحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  مؤسسهراستا، 
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ها و رویکردهای یاد شده نموده است که دسزتاوردهای حاصزل در   برای ارزیابی و تحلیل شاخص

 (.4931؛ ناصری و همکاران، 4931این خصوص در ادامه ارائه شده است )عباسی و همکاران، 

 

 حیآب در آبیاری سط وریبهرهافزایش ها در زمینه چالش -الف

هزا  گیاهان در همه مناطق و اقلیمنوز مقاطع حسا  رشد هشرایط ایران،  از آنجا که در
راهنمای منابع خزارجی بزدون تطزابق     هایاستفاده از جدولهمچنین تعیین نشده و  طور کاملبه
صزورت  بزه  بنزابراین کزاهش مصزرف آب، عمزدتاً     ،رسدمنطقی به نظر نمیکشور ها با شرایط آن

آمیز   شود که عماً در آبیاری سطحی خیلی موفقیتانجام میدا تا انتهای فصل رشد از ابت مستمر
شزود و  های سطحی باعث کاهش یکنزواختی توزیزع آب مزی   نبوده و اصطاحاً آبدوانی در آبیاری

شده به زراعت در ابتدا و انتهای قطعات تحت آبیاری متفاوت خواهد بود. یکزی از  مقدار تنش وارد
های سطحی قرین موفقیت بوده، تغییر در دور آبیاری یا قطع آب در یك در آبیاریهایی که روش

توجه بزه  باقابل اجرا است.  ،این وضعیت در یك الگوی کشت یا چند مرحله از رشد گیاه است که
توجه به اینکه در آبیاری سطحی اعمال کزاهش آب مصزرفی در هزر    واقعیات آبیاری سطحی و با

هزای  رو، قطزع و حزذف آبیزاری   ری، مشکل و گاه غیرممکن اسزت، از ایزن  نوبت و طی مدت آبیا
آبیزاری در آبیزاری سزطحی اسزت.     هزای عملزی کزم   غیرمؤثر و یا اف ایش فاصله آبیاری از شیوه

فشار )بزارانی،  های آبیاری تحتکه کاهش عمق آب مصرفی در هر نوبت آبیاری در سامانهحالیدر
 تر است. بردیتر و کارای و ...( عملیقطره

خاطر شرایط خاص م رعه، آب زیادی مصرف رغم نیاز کمتر آب و بهدر زمان کاشت، به
دهد ویژه در شرایط آبیاری سطحی، پیشروی آب کند بوده و به مدیر آبیاری اجازه نمیشود. بهمی

کزه نیزاز بزه    زنی بذر را تأمین نمایزد. امزا در مراحلزی    ترین زمان، حداقل آب برای جوانهدر کوتاه
نی  باشزد، بزا ایزن شزیوه میسزر خواهزد بزود. در         4کاربرد عمق اندک آب )با اصطاح دواندن آب

جزویی در  برای آبیاری گیاهان در اختیزار دارنزد یزا قصزد صزرفه     مناطقی که کشاورزان آب کمی 
 های زیر را انتخاب کنند: توانند یکی از راهمصرف آب آبیاری را دارند، می

هزای مزدیریتی آب کمتزری را صزرف     نیاز گیاه را تأمین نموده ولی با اعمزال روش آب مورد -
 آبیاری نمایند. 

کننزد   سطح زیرکشت را اف ایش دهنزد ولزی تنهزا بخشزی از نیزاز آبزی گیاهزان را بزرآورده         -
 آبیاری(.)کم

                                                           
1. Water Running  
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توجززه تززر مززورد رغززم م ایززای فززراوان کودآبیززاری، ایززن روش کززوددهی در کشززور کززمعلززی -
تری برخوردار است. تصور بر این است که آبیاری سطحی از بازده و یکنواختی توزیع کمگرفتهرارق

ای طورکلی یکنواختی آبیاری نواری و جویچزه دهد که بهاست، اما نتایج مطالعات متعدد نشان می
 (.4931)عباسی و همکاران،  استفشار نبوده های آبیاری تحتتر از سامانهکم

 

 آب در آبیاری سطحی وریبهرهافزایش ها و دستاوردهای مرتب  با یافته -ب

های آبیاری و تهیزه  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به منظور تهیه بانك اطاعات راندمان مؤسسه -

مورد مطالعزه منتشزر شزده در     403 بندی نتایج بیش ازنقشه جامع راندمان آبیاری درکشور، اقدام به جمع

گیری شده در م رعزه طزی   نوبت آبیاری اندازه 2333ای آبیاری در سطح کشور )حدود هخصوص راندمان

هزا و  ای در سزامانه در این بررسی، نتزایج حاصزل از مطالعزات م رعزه     ( نموده است.4933-39های سال

آوری و مزورد تحلیزل قزرار    دست سدها( در سزطح کشزور جمزع   های مختلف آبیاری )سنتی و پایینشبکه

های مختلف تعیزین شزد. نتزایج    در طول دهه آبیاریهای آب ین اسا ، روند تغییرات راندمانگرفت. بر ا

درصد  0/80تا  0/22)که بیانگر مدیریت آب در داخل م رعه است( در کشور از  4نشان داد راندمان کاربرد

، نزواری و  کرتزی  هایسامانهدر  این راندمانمتوسط درصد است. به طوری که  3/00متغیر و میانگین آن 

الیزن  روش رول، ی بارانیهاروشهمچنین از بین . استدرصد  0/02و  3/02 ،9/00 بیبه ترتای جویچه

رانزدمان   (درصزد  4/02تزرین ) ( و کمدرصد 3/00ترین )به ترتیب بیشثابت  كیکاس)آبفشان غلطان( و 

 متوسزط رانزدمان کزاربرد آب   بوده است.  4/34ای این کمیت در حدود کاربرد را داشته و در آبیاری قطره

همچنین با  درصد است. 0/09و  0/00فشار و سطحی به ترتیب حدود های آبیاری تحتدر سامانه آبیاری

 آبیزاری  گردد که میانگین راندمان کاربرد آبفشار نی  ماحظه میهای مختلف آبیاری تحتمقایسه روش

درصد است. بررسی رونزد   4/34ای یاری قطرهو در روش های آب 4/02های آبیاری بارانی حدود در روش

 84-33و  34-83دو دهزه  در  یاریکاربرد آبهای مختلف نشان داد که راندمان تغییرات راندمان طی سال

هزا  (. همچنین بررسی4-2باشد )شکل میدرصد  8/08و  1/08، 02 بیبه ترت (34-31و چند سال اخیر )

هزای  های انتقزال و توزیزع( نیز  در دهزه    معنی تلفات آب در کانال )به 9و توزیع 2نشان داد راندمان انتقال

های یاد (. بدین ترتیب راندمان کل در دهه4-2درصد است )شکل  0/31و  3/04، 4/03مذکور به ترتیب 

( 34-83)وسط دهزه   4930ل از سا یبه عبارتشود. درصد برآورد می 8/19و  4/90، 3/23شده به ترتیب 

                                                           
 راندمان کاربرد عبارت از مقدار آب ذخیره شده در ناحیه ریشه به کل آب داده شده به م رعه است. . 4 

 است. 2و  4های درجه آب در کانال راندمان انتقال بیانگر تلفات.   2

 است. 1و  9های درجه راندمان توزیع بیانگر تلفات آب در کانال.  9 
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است. در حالی رشد داشته واحد  3/3 حدودساالنه ( راندمان کل آبیاری، 84-33هه )وسط د 4980تا سال 

های واحد است. به عبارتی در سال 2سالیانه حدود  4932تا  4980که می ان اف ایش راندمان کل از سال 

کشور ای های توسعهبینی شده در برنامهروند اف ایشی راندمان آبیاری مطابق مقادیر پیش 4980تا  4930

از ها اسزت.  بینی شده در برنامهتر از مقادیر پیشهای بعد این روند حتی بیشواحد( ولی در سال 4)حدود 

و  یآگزاه   انیز م شیافز ا  ،یاراضز  یو نوساز  یبه تجه توانیم هااف ایش راندمان در این دهه مهم علل

نزوین آبیزاری و   های عه سامانهتوس ،های آبیاریو خاک، گسترش شبکه ببرداران به مسائل آدانش بهره

 اشاره نمود.برداران های تحقیقاتی به بهرهانتقال یافته

 

 

های کاربرد، انتقال و توزیع و راندمان کل آبیاری به تفکیک سه دهه اخیر در مقایسه راندمان 5-2شکل 

 کشور

هزای  ریز ی برنامههای کلیدی در تخمین و یا تعیین مقدار آب در دستر ، یکی از اب ارها و شاخص -

. های مختلف از جمله کشاورزی اسزت کان مربوط به تامین، تخصیص و مصرف اصولی از آب در بخش

هزا،  بر اسا  آمارهای موجود، در حال حاضر بخش قابل توجهی از آب شیرین جهان، شامل آب رودخانزه 

آب مصزرفی در بخزش   تزاکنون حجزم   . رسدهای زیرزمینی، به مصرف کشاورزی میها و آبخواندریاچه

هزای اصزلی متولیزان و    کشاورزی به طور دقیق تعیین یا برآورد نشده و این موضزوا همزواره از دغدغزه   

 تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی     مؤسسزه رو، از ایزن . ری ان صزنعت آب کشزور بزوده اسزت    برنامه

هزای  ورزی را به روشری ی و اقدامات الزم برای تخمین و برآورد حجم آب مصرفی در بخش کشابرنامه

هزای درازمزدت پنجزاه سزاله و     اسزا ، داده بزراین . مختلف از جمله روش بیان آب شروا نمزوده اسزت  

های بیان آب در سطح کشور مزورد بررسزی و ارزیزابی قزرار     بارش و مولفه( اخیر)مدت هفت ساله کوتاه

و  213±09ترتیزب  بزه در کشزور   دهد که میانگین پنجاه ساله و هفت ساله بزارش نتایج نشان می. گرفت

هزای  همچنین، میانگین حجزم آب مصزرفی در بخزش کشزاورزی، بزرای دوره     . متر استمیلی 99±230
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ها نشان ترتیب، بررسیبدین. میلیارد مترمکعب برآورد شده است 32±0و  03±48ترتیب معادل یادشده به

های آماری در کشور بوده و در دوره تر از ارقام مطرح شدهدهد که مصرف آب در بخش کشاورزی کممی

البته این مهزم بزه   (. 2-2شکل )درصد آب تجدیدپذیر است  34و  02ترتیب حداکثر ساله به 3ساله و  03

 . است مؤسسههای دیگری نی  قابل برآورد است که در دستور کار روش

 

 

 

 16در دو دوره حجم کل آب تجدیدپذیر، حجم و درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی  2-2شکل 

 ساله اخیر 7ساله و 

 

 هززای مصززرف بهینززۀ آب آبیززاری اسززت. طبززق تعریززف وری مصززرف آب یکززی از شززاخصبهززره -

وری مصرف آب عبارت از مقدار محصول تولید شده به ازای واحزدحجم آب مصزرفی اسزت کزه بزر      بهره

تزر و براسزا    ادهشود. تعیین مقزدار محصزول تولیزدی معمزوالً سز     حسب کیلوگرم بر مترمکعب بیان می

در خصوص می ان آب مصزرفی آمارهزا بسزیار متفزاوت اسزت. در      آمارهای رسمی قابل برآورد است ولی 

وری وری به شدت وابسته به آمار مربوط بزه حجزم آب مصزرفی بزوده و تعیزین بهزره      نتیجه کمیت بهره

تحقیقزات فنزی و    همؤسسهمواره با تردیدهایی همراه است. حجم آب مصرفی به روش بیان آب توسط 

( که بر اسا  آن و آمزار  4931برآورد شده است )ناصری و همکاران،  4931مهندسی کشاورزی در سال 

وری مصزرف آب بزه   های مختلف، مقزادیر بهزره  مربوط به تولید محصوالت زراعی و باغی کشور در سال

تزا   31/3صزرف آب از  وری ممقادیر بهزره  9-2شکل  های مختلف برآورد شده است. مطابقتفکیك سال

کیلوگرم بر مترمکعزب اسزت. خوشزبختانه هماننزد      33/4کیلوگرم بر مترمکعب متغیر و متوسط آن  23/4

سال گذشته روند صعودی داشته است که  43وری مصرف آب در کشور طی راندمان آبیاری، شاخص بهره

های انجام شده در وا، فعالیتهای انجام شده در کشور است. درمجماین روند به معنای اثربخشی فعالیت

وری آب در کشور در خصوص اف ایش تولید و کاهش حجم آب مصزرفی دو دلیزل اصزلی افز ایش بهزره     

 کشور بوده است.
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 5838-42 هایسال وری مصرف آب در کشور طیروند تغییرات بهره 8-2شکل 

 

ای ذرت و یاری جویچههای زیادی در مقیا  م رعه پیرامون کودآبدر یك دهۀ گذشته پژوهش -

ای بر کارایی مصرف کودآبیاری جویچه اتاثرها است. در این پژوهششدهنیشکر در مؤسسه انجام

و نیشکر، یکنواختی توزیع کود، تلفزات سزطحی و نفزوذ     ذرت برخی صفاتکود و آب، عملکرد و 

آب و نیتززرات، و جززذب نیتززروژن توسززط بززرگ بررسززی و بززا روش سززنتی پخززش کززود  عمقززی

شده، یکنواختی توزیع کود به نسبت باال )بزین  های انجاماسا  نتایج پژوهشاست. برشدهمقایسه

 83درصد( و در صورت مدیریت مناسب آب آبیاری، نفوذ عمقزی نیتزرات از عمزق     3/30تا  3/83

درصزد در   20درصد در تیمارهای کودآبیاری در مقایسزه بزا    43متری خاک اندک )حداکثر سانتی

شده توسزط  داد که می ان نیتروژن جذبتی پخش کود( خواهد بود. نتایج همچنین نشانروش سن

دهزی قزرار گرفزت.    داری تحت تأثیر مقدار آب آبیاری، کود مصرفی و روش کودطور معنیگیاه به

داری طزور معنزی  شده توسط ذرت در تیمارهزای کودآبیزاری بزه   طوری که مقدار نیتروژن جذببه

ای ذرت و تی پخش کود بود. کاهش مصرف کود اوره در کودآبیزاری جویچزه  تر از روش سنبیش

 هزای سزنتی پخزش کزود میسزر اسزت. هرچنزد امکزان        درصد نسبت به روش 23نیشکر حداقل 

تر کود در این روش هم وجود دارد. امکان اف ایش کارایی مصرف کود به مقزدار  جویی بیشصرفه

برابزر و افز ایش    2ف ایش کزارایی مصزرف آب تزا    برابر روش سنتی پخش کود در م رعه، ا 9-2

 ای وجود دارد.درصد در کودآبیاری جویچه 93عملکرد محصول تا حدود 

میلیون هکتار از  0گندم به عنوان مهمترین محصول زراعی کشور بطور متوسط سطح بیش از  -

اسزت. بزا    درصد 90اراضی کشور را به خود اختصاص داده که سهم گندم آبی از این سطح حدود 
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ها و نیاز به تامین وری و رشد فعلی جمعیت، اف ایش مصرف آب در سایر بخشتوجه به نرخ بهره

مواد غذایی جامعه، کلید حل مشکل بحران کمبود آب در کشور نیل به کارایی مصرف آب بزاالتر  

ن، تزری است. با عنایت به اهمیت گندم، ساماندهی روش و مدیریت آبیزاری مز ارا گنزدم از مهزم    

اجرایی در طرح خودکفایی تولید گندم بزوده اسزت.   -ترین اقدامات تحقیقاتیترین و ضروریعمده

 هزای سزطحی آبیزاری   درصد سطح زیر کشزت ایزن محصزول بزا روش     30در این میان حداقل 

های پایی ه، زمستانه و بهزاره دارد، لزیکن   شوند. گرچه عملکرد گندم وابستگی زیادی به بارشمی

نوبت تغییر  3تا  2های محدود آبیاری که بسته به اقلیم منطقه ممکن است بین نوبتهمان تعداد 

نماید، تاثیر زیادی در عملکرد گندم دارد. در حال حاضر متوسط می ان آب مصرفی جهت آبیزاری  

مترمکعب است. نتایج تحقیقزات حاصزل از اصزاح و     0333هر هکتار گندم به روش ثقلی حدود 

هزای  ای یزك در میزان، کزاربرد لولزه    های آبیاری نظیر انجام آبیاری جویچهشگونه روبهبود این

آبرسان کم فشار )هیدروفلوم( و استفاده از فناوری تسطیح لی ری اراضی، سبب افز ایش رانزدمان   

گردیده که کاهش آب مصزرفی گنزدم را بزه همزراه      درصد 43-40آبیاری م ارا گندم به می ان 

درصزد و میز ان آب    33هزای بزارانی معزادل   راندمان آبیاری روش داشته است. همچنین، متوسط

 مترمکعزب اسزت. همچنزین بزر اسزا       9133مصرفی جهت یك هکتار کشت گنزدم در حزدود   

اند، عملکزرد گنزدم تحزت روشزهای آبیزاری      های تحقیقاتی که در عمل نی  به اثبات رسیدهیافته

های که متوسط عملکرد گندم آبی با روشتن در هکتار رسیده است. در صورتی 0بارانی به حدود 

همچنین نتایج زیر در ایزن خصزوص قابزل     تن در هکتار بوده است. 2/9آبیاری متداول در حدود 

 ذکر هستند:

کیلوگرم در هکتار عملکرد گندم بزا   033-833درصد در مصرف آب و اف ایش  93-13کاهش  -

 های سنتی آبیاری سطحی.  اصاح و بهبود عملکرد روش

نوبت آبیاری تکمیلی در اراضزی باالدسزت    4-2اف ایش عملکرد گندم )تا یك تن در هکتار( با  -

 حوضه کرخه )کرمانشاه و لرستان(

برابر با بهبود مدیریت  2امکان اف ایش عملکرد گندم در اراضی شور پایین دست حوزه کرخه تا  -

 ند.وجود دار های مناسب تهیه زمین و کاشت مکانی هآبیاری و روش

درصد آبیاری کامل بزه عنزوان بهتزرین     30در منطقه جیرفت در روش آبیاری سطحی، تأمین  -

ای است کزه آبیزاری قطزره   شدهشود، البته توصیهفرنگی محسوب میروش مدیریت آبیاری گوجه

شده ناشی از انجام جویینواری )تیپ( جایگ ین روش آبیاری سطحی شود. با تخصیص آب صرفه
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وری آبیاری در اراضی گندم دیم مجاور، بهرهآبیاری زمان کاشت یا تكبرای انجام تكآبیاری، کم

  یابد.درصد اف ایش می 9/3کل آب کاربردی به می ان 

داد که بیشترین تلفات آب در آبیزاری اول وجزود   نتایج حاصل از تحقیق در استان سمنان نشان -

هزا، عزدم تسزطیح،    ق و طزول جویچزه  توجهی به خصوصیات خاک، شزیب زمزین، عمز   دارد و بی

هزا سزبب   نامناسب بودن زمان شروا آبیاری با نیاز آبی گیاه و کم بودن دبی ورودی بزه جویچزه  

 است.شدهاف ایش تلفات آب در م رعه

داد، زمزان پیشزروی در   هنزده بسزتر جویچزه و پشزته نشزان     دنتایج ارزیابی انواا ادوات شزکل  -

 14تزا   98از نسبت به تیمارهای بدون اسزتفاده از ادوات،  سشتهتیمارهای تحت ادوات جویچه و پ

 19تا  98درصد کاهش یافت و به همین ترتیب کاهش مقدار آب مصرفی در مرحله پیشروی بین 

از و سز از و پشزته سز شده در آبیاری اول در تیمارهای با ادوات جویچهکل آب مصرف. درصد شدد

کارایی مصزرف آب نیز  در   . مترمکعب در هکتار آب بود 4393و  4930ترتیب معادل بدون آن، به

هرچنزد ایزن مقزدار افز ایش از نظزر      . داددرصد اف ایش نشزان  1/3تا  0/2تیمارهای تحت ادوات 

درصد نسبت  0تا  0ده در تیمارهای تحت ادوات بین شمقدار کل آب مصرف. دار نبودآماری معنی

 .به تیمار بدون کاربرد ادوات کاهش داشت

داد مینی در دو منطقه، نتایج نشزان زبر روی کاشت یك و دوردیفه سیبانجام شده در پژوهش  -

کیلزوگرم بزر    32/9)درصد نیزاز خزالص آبیزاری، بزه ترتیزب بیشزترین        423و  03که تیمارهای 

 . را داشتند( کیلوگرم بر مترمکعب 02/2)و کمترین کارایی مصرف آب ( مترمکعب

در مرحله رشد زایشی و بعزد   تنشورتی که حداقل صهب)ناسب رشدی تنش در مراحل م اعمال -

و  شزد به شاهد ن نسبتدو هیبرید ذرت باعث کاهش قابل توجه عملکرد دانه ( از آن صورت گیرد

آب نسزبت بزه    مصزرف  کارآییدو سطح از تیمار تنش آبی  در ،لت مصرف آب کمترعهاز طرفی ب

 .  یافت اف ایششاهد 

صورت دو ردیف روی پشته عملکرد کمی و کیفی کل ا را تحت تزأثیر  کل ا به کاشت هایآرایش -

 .شودقرار نداد اما باعث اف ایش کارایی مصرف آب نسبت به آرایش سه و چهار ردیفه می

توان به، تعیین ضریب زبری مانینزگ در آبیزاری سزطحی،    دست آمده میهای بهاز دیگر یافته -

های ریاضزی  ای با استفاده از مدلفوذ روی هیدرولیك آبیاری جویچهتعیین تأثیر تغییرات مکانی ن

 در مدیریت مصرف آب اشاره نمود.  AquaCropو کاربرد مدل 
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 آب در آبیاری سطحی وریبهرهافزایش های کاربردی در زمینه توصیه -پ

د آب درص 13صورت عمقی، کاهش تا توجه به محدودیت آب و امکان توسعه ریشه یونجه بهبا -

 شود.غربی توصیه میدر کلیه مراحل رشد در شرایط آذربایجان

 تعیزین حزد بهینزه   کند، در آبیاری سطحی باغات که آب در طول مسیر درختان جریان پیدا می -

طول مسیر متناسب با شیب، جریان ورودی، بافت خاک، عزرس نزوار آبیزاری و میز ان پوشزش      

در حد )تری ک سنگین است، بهتر است که شیب مایمبافت خاچنانچه . گیاهی بسیار مهم است

ایجاد کرده تا فرصت نفوذ آب در طول مسیر درختان فراهم شود، اما اگر بافت خزاک  ( در ه ار 2

تزری  تا آب در زمان کوتاه( در ه ار 1-0)شده شود که شیب تندتر سبك و شنی است، توصیه می

ذکر ایزن نکتزه   . ش ابتدایی مسیر کاهش پیدا نمایدبه انتهای مسیر برسد و تلفات نفوذ آب در بخ

ضروری است که اف ایش شیب در خاک سبك، نباید به حدی باشزد کزه سزبب فرسزایش خزاک      

 .شود

می ان تلفات آب در طول مسیر انتقال از منبع تا محل مصرف نی  از جمله مواردی هسزت کزه    -

آب در آبیزاری سزطحی باغزات،     برای کاهش تلفزات بنابراین . در مدیریت مصرف آب نقش دارد

درصزدی تلفزات آب    42-43منظور کاهش های کشت درخت بهانتقال آب با لوله تا ابتدای ردیف

 شود. میتوصیه

برای محصزوالت زراعزی توصزیه     ای نواریدر صورت عدم محدودیت آب، روش آبیاری قطره -

به می ان قابل توجهی کاهش وری، مصارف غیرمفید آب شود تا ضمن اف ایش عملکرد و بهرهمی

، تمهیدات الزم برای آبشزویی  (آب یا خاک)الزم به ذکر است در صورت وجود شوری . پیدا نماید

 .به روش آبیاری سطحی در برنامه کشت گنجانده شود

اجرا و توسعه تمهیداتی چون کشت مستقیم و کشاورزی حفاظتی برای کزاهش میز ان تبخیزر     -

 .شودآب توصیه می

تر، کشزت نشزایی و نیز     رشد کوتاه ح تاریخ کاشت، آرایش کشت، استفاده از ارقام با دورهاصا -

وری آبیزاری  اصاح الگوی کشت به سمت محصوالت با نیاز آبیاری کمتر، باهدف افز ایش بهزره  

 .شودسطحی توصیه می

طریزق  وری مصزرف آب از  سازی الگوی مصرف آب کشاورزی با ارتقاء رانزدمان و بهزره  بهینه -

 های آموزشی مرتبطآموزش کشاورزان و فعالیت
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 هزای طراحزی اصزولی   اف ایش کزارایی عملیزات آبیزاری از طریزق تزرویج و بکزارگیری روش       -

بزرداری بهینزه از منزابع    های آبیاری )سطحی، تحت فشار( در سطح م رعه به منظور بهرهسیستم

 آب موجود و محدود.

 آبیززاری و حجمززی نمززودن برداشززت آب توسززطکنتززرل و پززایش دقیززق میزز ان مصززرف آب  -

 جویی ممکن.برداران کشاورزی به منظور کنترل دقیق مصرف آب و اعمال حداکثر صرفهبهره

 
 

 آب در آبیاری سطحی وریبهرهافزایش های آتی در زمینه پژوهش -ت

 گیری راندمان و آب مصرفی برای تمامی گیاهان زراعی و باغی اندازه -

 وری آب برای محصوالت مختلفای بهرههتدوین نقشه -

 صورت توأمانای و تنش شوری بهبررسی می ان تحمل درختان به تنش تهویه -

 های سطحی از جمله:سازی آبیاریها در شبیهتوسعه مدل -

 هزای آب، خزاک، گیزاه و اتمسزفر ماننزد     های آبیاری سطحی با سایر مدلترکیب مدل -

 کواکراپهایدرو ، کراپ وات، سواپ و آ

 کودآبیاری  های انتقال اماح وهای آبیاری سطحی با مدلترکیب مدل -

 های آبیاری سطحیاف ار مدلتوسعه گونه اندرویدی نرم -

اوی ماننزد فزازی،   کهای دادههای آبیاری سطحی با الگوریتممقایسه نتایج کاربرد مدل -

 ...شبکه عصبی و

جمعی ابتکاری، هوشهای فرای سطحی با الگوریتمهای آبیارمقایسه نتایج کاربرد مدل -

 و هوش مصنوعی

صورت پایلوت در نواحی مختلف تحت کشت ذرت و نیشزکر در  ای بهتوسعه کودآبیاری جویچه -

   زمینی و چغندرقنددرجه اول و سایر محصوالت پرمصرف )از نظر کود اوره(، از جمله سیب
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 کشیهای آبیاری و زهای شبکههمسائل سازه 2-2-2

 

 نیانادر عباسی، رضا بهراملو و محمدعلی شاهرخ: کنندگانیندوت    

 

لمللزی مزدیریت آب و سزازمان ملزل     اشده توسط مؤسسه بینای انجامهاسا  تحلیلبر

ای تعداد جمعیت، منابع آب تجدیدپزذیر، سزرانه آب تجدیدپزذیر و میز ان آب     هتوجه به شاخصبا

 بزه  توجهاشدیداً بحرانی ارزیابی شد. از همین رو، ب مورد استفاده، وضعیت کنونی منابع آب کشور،

 در یزژه وهب مصارف آب برای تقاضا روزاف ون اف ایش و کشور آبی منابع در موجود ایهمحدودیت

 و روشزن  آبیزاری امزری   رانزدمان  افز ایش  و آب محدود منابع از بهینه استفاده کشاورزی، بخش

هزای  های اصلی کارشناسان و مدیران در بخش ء چالشاین مسئله همواره ج. است اپذیرناجتناب

تزوان  رغم اینکزه هنزوز از نظرکمّزی    یژه بخش کشاورزی بوده است. علیوهمختلف مصرف آب ب

شزده در  ای انجزام هز ای مدرن وجود دارد، بررسیههبالقوه زیادی در اف ایش سطح زیرکشت شبک

در ا هز هان داده اسزت کزه اغلزب ایزن شزبک     ا نشههرداری شبکبهخصوص عملکرد و وضعیت بهر

اهداف اولیه  در اثر این مشکاتکه  شودیمی برداری دچار مسائل و مشکاتهمراحل مختلف بهر

  گیرد.مخاطره قرار میها مورداین طرح

 

 کشیو زه آبیاریهای های موجود در شبکهچالش -الف

کارهای اساسی برای استفاده بهینزه از  یکی از راهعنوان کشی بههای آبیاری و زهاحداث شبکه -

منابع آب کشور مدنظر بوده و در این راستا تاکنون حدود دو میلیون هکتار از اراضی قابزل کشزت   

رغزم اینکزه هنزوز    ترتیب علزی است. بدینکشی شدههای مدرن آبیاری و زهکشور مجه  به شبکه

شده نشان داده اسزت  ها وجود دارد، مطالعات انجامهگونه شبکپتانسیل زیادی در توسعه کمّی این

ای مواجزه  هزای عدیزده  برداری با مسائل و نارساییشده و در حال بهرههای احداثکه اکثر شبکه

منظزور شزناخت   هزای آبیزاری بزه   بزرداری و عملکزرد شزبکه   است. بنابراین، ارزیابی وضعیت بهره

هززا و مززری ضززروری اسززت. نتززایج حاصززل از بررسززیکارهززای اصززاحی امشزکات و ارائززه راه 

های مورد بررسی بسیار متنوا بوده داد که مشکات موجود در شبکهشده نشانهای انجامآزمایش

های تنظیم، توان به تخریب پوشش کانال، عملکرد نامناسب سازهها میترین موارد آنکه از عمده

هزا اشزاره نمزود. همچنزین     بودن رانزدمان شزبکه  ایینتجمع رسوب در داخل کانال و در نهایت پ
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های آبیاری عمزدتاً معلزول عوامزل مختلفزی نظیزر      های موجود در شبکهشد که نارساییمشخص

شزرایط   مسزائل اجتمزاعی و  داری، بزرداری و نگزه  مسائل مربوط به طراحی و اجرا، مدیریت بهره

 ها است.ژئوتکنیکی بستر سازه

بنزدی و درزهزای   گیر، سیستم آبها نظیر: حوضچه رسوبهای جنبی شبکهازهبینی سعدم پیش -

های حفاظتی و ایمنزی، ضزعف در طراحزی هیزدرولیکی مقطزع کانزال و انتخزاب        انبساطی، سازه

 است. های یادشدهشده در شبکهترین مشکات مشاهدهنامناسب نوا پوشش، از مهم

آوری آن، پرداخزت نامناسزب سزطح پوشزش، عزدم دقزت در       ری ی و عملکیفیت نامناسب بتن -

هزای  نشدن خاک بستر در مقابل علزف اجرای درزهای انبساطی و انتخاب ماده پرکننده آن، عقیم

ها و عدم اجزرای جزاده   کشی سطحی و خاکری  مجاور کانالهای زههرز، اجرای نامناسب سیستم

 است.  بررسی های موردعملکرد شبکه دسترسی از جمله عال ایجاد مشکات و اختال در

هزای آبیزاری از   های مختلف شزبکه داری از سازهبرداری و نگهمسائل مدیریتی مربوط به بهره -

صزورت  شود. در اینها میموارد مهم دیگری است که باعث عملکرد ضعیف و راندمان کم شبکه

گیزرد. تزردد وسزایل    مورد مخاطره قرار مزی های زیاد اهداف اولیه طرح نی  بر صرف ه ینهعاوه

موقع و یا الیروبزی نامناسزب و خسزارت دیزدن     نقلیه سنگین در مجاورت کانال، عدم الیروبی به

هزای هزرز در   پوشش، عدم اجرای تعمیرات و بازدیدهای مستمر و سالیانه، عدم کنترل رشد علف

بزرداری و  ترین مسائل مربزوط بزه بهزره   ستهبرداران از برجبودن سطح آگاهی بهرهها، پایینکانال

 بررسی بود. های موردداری شبکهنگه

که عوامل مربوط بزه   شده نشان داده استانجامهای پیشین و همچنین مطالعات پژوهشنتایج  -

بیشزتر از سزایر مزوارد نمزود     هزای آبیزاری   های مختلزف در شزبکه  شرایط ژئوتکنیکی بستر سازه

های عمرانزی، متأسزفانه در   رغم توجه ویژه به مطالعات ژئوتکنیك در اغلب سازهاست. علیداشته

گیزرد. در  کشی این موضوا مورد توجه جدی قرار نمزی های آبیاری و زهمطالعات مربوط به شبکه

های آبیزاری از بزین   ویژه کانالگاه این سازه بهتوجهی بعد از گذشت زمان اندکی تکیهاثر این کم

. عدم شناخت صحیح ماهیت رفتاری خاک بسزتر، انتخزاب   شودو در نهایت دچار تخریب می رفته

نامناسب ادوات و ماشین آالت تراکم خاک، در دستر  نبودن منابع قرضزه مناسزب، اسزتفاده از    

تزرین مصزادیق شزرایط ژئزوتکنیکی بسزتر      مصالح نامرغوب و زیرسازی نامناسب بسزتر از مهزم  

 های آبی است. سازه
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ناپزذیر در  توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی ساکنان منطقه یکی از ماحظات مهم و اجتنزاب  -

کشزی کزه   هزای آبیزاری و زه  های عمرانی است. در خصوص شبکهطراحی و اجرای بیشتر پروژه

 برداری از شبکه هستند، ایزن برداران در ارتباط مستقیم با عملکرد و بهرهکشاورزان منطقه و بهره

موضوا از اهمیت بیشتری برخوردار است. در ایران این موضوا کمتر مورد توجه بوده که به تبزع  

بزرداری و کشزاورزان   های آبیاری و همچنزین مسزئوالن بهزره   ای متوجه شبکهآن مسائل عدیده

بررسزی باعزث ایجزاد اخزتال در     های مزورد ترین مسائل اجتماعی که در شبکهاست. از مهمشده

های شهری در کانزال،  توان به مواردی نظیر ریختن انواا زبالهاست میبرداری از شبکه شدهبهره

های دینامیکی، برداشت غیرمجاز آب از کانال، شکسزتن جزداره و دیزواره    کنندهکاری تنظیمدست

ها، عدم تمایل کشاورزان به مشارکت و سزاخت  ها، تصرف حریم کانال و انجام کشت در آنکانال

هزای انتقزال آب اشزاره    های خانگی و صنعتی به کانزال ها و ورود فاضاببرداری از شبکهبهره و

 نمود. 

هزا در دو گزروه فنزی و    هزای آبیزاری و پوشزش کانزال    های موجود در شبکهطور کلی چالشبه -

داری موجزود  برداری و نگزه های بهرهترین چالشاز مهم .شودبندی میبرداری طبقهمدیریت بهره

توان به تجمع رسوبات در کانال، عدم رعایت حریم، شکسزتگی و  های آبیاری میدر پوشش کانال

های هرز، کارایی نامناسب حوضچه ترسیب در ابتدای ها و تأسیسات، رشد علفکاری دریچهدست

د در مشزکات فنزی موجزو   کرد. کانال و ورود فاضاب و جریانهای سطحی به داخل کانال اشاره

ها ها که در اغلب شبکهترین موارد آنمختلف مورد بررسی بسیار متنوا بوده ولی عمده هایشبکه

های مختلف، تجمع رسوب ، تخریب پوشش کانال به شکلاستگیری نمود داشتهطور چشمنی  به

هزای  خزش شده در بهای موضعی متعدد انجامهای هرز در داخل کانال است. تخریبو رشد علف

 است. ها شدهمختلف شبکه باعث کاهش راندمان انتقال و توزیع شبکه

صورت تخریزب و شکسزتگی   های آبیاری که عمدتاً بهشده در کانالمسائل و مشکات ایجاد -

پوشش بتنی است، معلول عوامل مختلفی شامل: مسائل مربوط به طراحی، کیفیت مصالح و اجرا، 

 هااست. مسائل ژئوتکنیکی بستر سازه مسائل اجتماعی وداری، نگهبرداری و مدیریت بهره

خشزك شزدن و متروکزه    توان بزه  برداری از قنوات نی  میهای فنی و بهرهترین چالشاز مهم -

ماندن برخی قنوات، تلفات شدید آب از مظهر قنوات تا محل مصرف در م رعه، افز ایش شزوری   

هزا در  فاصله و حریم مناسزب قنزات و احزداث قنزوات و چزاه      آب در برخی از قنوات، عدم رعایت

تزوجهی  های دیگر، عزدم اسزتفاده بهینزه از آب قنزوات در فصزول غیرزراعزی، بزی       ن دیکی قنات
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برداران به منبع آب قنوات، راندمان انتقال پایین از مظهر کارشناسان، پژوهشگران، مدیران و بهره

آب قنوات از مظهر تا محل مصرف، شیب نامناسب در  تا محل مصرف، عدم پوشش مسیر انتقال

مسیر انتقال، تخریب میل قنوات و مسدود شدن مسیر جریان، ضریب زبری باال در مسیر جریزان  

و  دهی قنوات از سالیان پزیش تزاکنون  بدلیل تجمع رسوبات و مواد خارجی، ادامه روند کاهش آب

هزای عمیزق و خشزك شزدن آب قنزوات      ههزای بزی رویزه چزا    افت سطح ایستابی در اثر حفاری

 نمود.اشاره

 

 کشیو زه آبیاریهای ها و دستاوردهای مرتب  با شبکهیافته -ب

عنزوان منشزأ اصزلی    هزا بزه  هزای ژئزوتکنیکی بسزتر کانزال    معرفی مسائل مربوط به ویژگی -

 های آبیاریهای صورت گرفته در اکثر شبکهمشکات و تخریب

هزای  شده مشخص شد کزه در خزاک  های انجامده از مجموعه آزمایشآمدستاسا  نتایج بهبر -

رسی نرم که پتانسیل فشردگی زیادی دارد و تغییر ضزریب نفوذپزذیری در طزول تحکزیم قابزل      

های لگاریتم و روش)های تجربی کاساگرنده و تیلور ماحظه است، تعیین ضریب تحکیم با روش

صزورت مسزتقیم و بزا    باید ضزریب تحکزیم بزه   میمناسب نبوده و در چنین شرایطی ( جذر زمان

 . استفاده از ضریب نفوذپذیری و فشردگی حجمی تعیین شود

بررسی ارتباط مشخصات فی یکی مختلف خاک با پتانسیل فشردگی آن و ارائزه رابطزه   براسا   -

اسا  مؤثرترین مشخصه فی یکزی،  جدیدی برای تخمین منحنی فشردگی و شاخص فشردگی بر

هزا  های مرتبط با ساختمان اولیه نمونهقدار همبستگی شاخص فشردگی با مشخصهشد ممشخص

به مراتب بیشتر از مقدار همبستگی آن با مشخصات مرتبط با جنس ذرات نظیر خزواص خمیزری   

عبارت دیگر روابط مبتنی بر شرایط ساختمان اولیزه نظیزر نسزبت پزوکی، دانسزیته      به. خاک است

عی بیانگر فاصله ذرات خاک از یکزدیگر و در نهایزت پتانسزیل    و رطوبت که همگی به نو خشك

همچنزین  . نشست است، در تخمین مقدار شزاخص فشزردگی از کزارایی بیشزتری برخورداراسزت     

ها است، و بدون توجه به تخلخل اولیه آن روابطی که تنها مبتنی بر جنس و خواص ذرات ری دانه

که هرچزه  طوریبه. ن درست شاخص فشردگی نیستدار نبوده و قادر به تخمیاز نظر آماری معنی

  .یابداف ایش می رطوبت و یا نسبت پوکی اولیه نمونه آزمایشی بیشتر باشد، شاخص فشردگی
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ارزیابی تأثیر سه نوا نمك سدیمی شامل:کلرید سدیم، سولفات سزدیم و کربنزات سزدیم بزر      -

کمی )رطوبت بهینه و دانسزیتۀ  های رسی شامل مشخصات تراخاکهای مکانیکی برخی ویژگی

های نشست تحکیمی )نمایۀ فشردگی و ضریب تحکزیم( نشزان داد   خشك ماک یمم( و شاخص

گیری بر مشخصات تراکمی خاک یعنی رطوبت بهینه و که می ان و نوا شوری خاک تأثیر چشم

شده تزأثیر  های یاددانسیته خشك ماک یمم ندارد؛ ولی مقدار و نوا شوری حاصل از کاربرد نمك

داری بر نمایۀ فشردگی و ضریب تحکزیم خزاک دارد. همچنزین، دامنزۀ تغییزرات ضزریب       معنی

 تحکیم در اثر اف ایش می ان شوری نسبت به نمایه فشردگی بیشتر است. 

هزا در پتانسزیل   های غالب موجزود در عصزاره اشزباا خزاک    نتیجه بررسی تأثیر برخی از آنیون -

ها بسزتگی نزدارد، بلکزه    واگرایی خاک تنها به نوا و می ان کاتیون داد که ها نشانواگرایی خاک

تواند در ایجاد شرایط واگرایی مؤثر باشد که ایزن  های موجود در خاک نی  میانواا و می ان آنیون

روش شزیمیایی شزرارد کزه تنهزا     بنزابراین،  . موضوا در روش شیمیایی شرارد مغفول مانده است

های موجود در خاک اسزت، قزادر بزه تشزخیص صزحیح پتانسزیل       و نوا کاتیونمبتنی بر می ان 

هزول دارای تنزاقض و خطزای    واگرایی نبوده و نتایج حاصل از این روش در مقایسه با روش پین

شزد کزه نمزك    شده به خزاک نیز  مشزخص   های مختلف اضافهدر مورد تأثیر نمك. فراوان است

های سدیم موجب واگرایی شده و سایر نمكواگرایی خاککلریدسدیم باعث از بین بردن خاصیت 

هزای آبزی   های واگرای موجود در بستر سزازه تواند در اصاح خاکاین موضوا می. شودخاک می

های خاکی و مخزازن ذخیزره آب بزدون    هایی نظیر کانالهمچنین در پروژه. گیردمورد توجه قرار

توان با اضافه ترجیح بر واگراشدن خاک است، می پوشش که برای کاهش نفوذپذیری خاک بستر

در این پژوهش با تعریف شاخص . های موجود این نیاز را تأمین کردکردن کربنات سدیم به خاک

به جای درصد سدیم برای محور قزائم نمزودار    (P.S.C)جدیدی به نام درصد سدیم مازاد بر کلر 

 . شدشرارد، روش شیمیایی موسوم به شرارد اصاح

اثر مقادیر مختلف کربنات سزدیم بزر رفتزار تزورمی و انقباضزی خزاک رسزی نیز           در بررسی -

شد که می ان و نوا شوری آب منفذی بر مشخصات تزورمی انقبزاس حجمزی و خطزی     مشخص

 ها متفاوت است.مؤثر بوده که این می ان تأثیر، بسته به نوا و می ان نمك

 هزا خزاک  ایزن  تسزلیح  چنزین هم و ری دانه هایخاک به آهك اف ودن مثبت اثرات به توجهبا -

 سردسیر مناطق در ویژهبهشده تسلیح یا و تثبیت هایخاک دوام ارزیابی پروپیلن،پلی الیاف توسط

 پژوهشی در زیادی برخوردار است. اهمیت از مکرر است، یخبندانهای و ذوب معرس در بیشتر که
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 شزامل  ر  خزاک  بزا  آهزك  و پزروپیلن پلزی  الیزاف  انزمز مخلوط هم با متفاوت ترکیب نوا 42

 خزاک  وزن خشزك  درصزد  (4و 0/3، 20/3، 3) و آهك رسی خاک خشك وزن درصد (1و  2، 3)

 از پزس  هزا مخلوط از یك هر ازشده ساخته آزمایشی هاینمونه شد. تهیه پروپیلنپلی الیاف رسی

قزرار  سزیکل   43و  3، 1، 4، 3شزامل   متفزاوت  ذوب و انجماد هایدوره تحت آوریعمل روز 28

 هزر  برای تکرار سه با نمونه هر روی آن آزمایش مقاومت فشاری محصور نشده بر از پس. گرفت

هزای بزه   اومت فشاری محصور نشده و بررسیقهای متوجه به نتایج آزمایشباشد.  انجام آزمایش

پروپیلن و آهك با خاک زمان الیاف پلینوا ترکیب متفاوت که با مخلوط هم 42عمل آمده برای 

مشخص ، های انجماد و ذوب متفاوت قرارگرفتندو سپس تحت دوره هر  تهیه و عمل آوری شد

بزه خزاک ر  سزبب افز ایش      درصزد 1و آهزك تزا    درصد4پروپیلن تا که اف ودن الیاف پلیشد 

 هزای در مناطق سردسیر برای حفظ مقاومت، تنها تثبیزت خزاک   .شودرطوبت بهینه می درصدی1

 درصزد  8ی انجمزاد و ذوب حتزی بزا افز ودن     هارسی با آهك جوابگو نیست و در اثر اعمال دوره

حال ترکیبی کاما مقاوم در برابزر  هر یابد و دراز مقاومت کاهش می درصد 93ام 3آهك در دوره 

درصزد معینزی از    شزود. ی انجماد و ذوب از تثبیت خاک ر  با آهك حاصل نمزی هادورهتمامی 

و نزه   استپروپیلن وجود دارد که در آن رفتار گسیختگی نمونه نه ترد در پیوند با الیاف پلی آهك

ی یخبنزدان و  هزا ای دارد که اف ایش شزمار دوره نرم، به عبارتی در آن حالت نمونه پایداری ویژه

ی خاک رسز که طوریبه شود.ذوب نی  موجب تغییر رفتار گسیختگی و کاهش مقاومت نمونه نمی

مقزاوم در   پروپیلن ترکیبی نسزبتاً الیاف پلی درصد 0/3 شده باآهك و تسلیح درصد 1شده با تثبیت

امروزه از پلیمرها نی  بزرای بهبزود خزواص مهندسزی     شد. تعیینیخبندان و ذوب  یهامقابل دوره

 شود. ها و کاهش فرسایش خاک استفاده میخاک

آهزك و پزوزالن طبیعزی در مقاومزت فشزاری خزاک        ارزیابی تزأثیر مقزادیر مختلزف اف ودنزی     -

سیلتی، م به خاک ماسهأصورت توتنهایی و بهه اف ودن آهك و پوزالن بسیلتی نشان داد که ماسه

افز ودن  همچنین  .شودباعث اف ایش رطوبت بهینه و کاهش وزن واحد حجم خشك ماک یمم می

 ؛دهدیلتی، مقاومت فشاری را اف ایش میهای آهك و پوزالن به خاک ماسه سهرکدام از اف ودنی

برابزر مقاومزت    40گیری حتی تزا  م از آهك و پوزالن، موجب اف ایش چشمأکه استفاده تودرحالی

روی مقاومزت فشزاری تیمارهزای    شده بزر ی آماری انجامهاتحلیلاسا  بر شود.خاک طبیعی می

رکیب بهینه برای تثبیزت خزاک   درصد پوزوالن به عنوان ت 40مختلف، ترکیب سه درصد آهك و 

 مطالعه تعیین شد. سیلتی منطقه موردماسه
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هایی که پوشش بتنزی  دار بتنی، نشان داد که کانالهای بدون پوشش و پوششمقایسه کانال -

داری بزا  است در کنتزرل تلفزات نشزت اخزتاف معنزی     شدهخوردگیها دچار تخریب و ترکدر آن

یکی از نکات بسیار مهم در طزرح و  . و تأثیری در این مورد نداردهای بدون پوشش نداشته کانال

ها عدم توجه به معیار دوام و تکیه به معیار مقاومت فشزاری اسزت کزه    اجرای پوشش بتنی کانال

. اسزت ویژه مناطق سردسیر موجب تخریب پوشزش بتنزی شزده   این مسئله در بسیاری از موارد به

خزورده و  دیزده، تزرک  های آبیزاری بزا پوشزش بتنزی آسزیب     مقدار تلفات آب در کانالهمچنین، 

مترمکعب در مترمربع در شبانه روز  34/4های دشت همدان معادل شده در برخی از کانالتخریب

 گ ارش شد.  

های آبیاری نشان داد که در صورتی که پوشش بتنی دچزار  بررسی اقتصادی پوشش بتنی کانال -

وشش کانال دارای توجیزه اقتصزادی نبزوده و تنهزا باعزث      ترک خوردگی و تخریب شود، پروژه پ

 شود.تلفات سرمایه و نیروی انسانی می

های آبیاری کشور و در نقاط مختلف یزك  بررسی تعیین مقاومت فشاری متوسط برخی از شبکه -

داد که مقدار متوسط مقاومت فشاری پوشزش  های کوچك، متوسط و ب رگ نشان مقطع در کانال

دست آمد که کیلوگرم بر سانتیمترمربع به 493های آبیاری مورد ارزیابی معادل شبکهبتنی در کل 

( اسزت. ایزن   4989نامه بزتن ایزران )  شده در آئیندرصدحداقل مجاز توصیه 03این مقدارکمتر از 

هزای آبیزاری در مقابزل عوامزل     هزای بتنزی کانزال   مسئله منجر به دوام نامناسب اغلب پوشزش 

شزده در  های انجاموردگی و تخریب را به دنبال داشته است. همچنین بررسیخشده و ترکمخرب

های کوچك نسزبت بزه   این خصوص نشان داده است که مقدار مقاومت فشاری متوسط در کانال

 تر در تمام مناطق کمتر بوده است.های ب رگکانال

 سزیر نشزان داد کزه   هزای آبیزاری در منزاطق سرد   بررسی پارامترهای دوام پوشش بتنی کانزال  -

سازمان برنامه و بودجه، بزه تنهزایی جوابگزوی دوام پوشزش      438شده در نشریۀ های ارائهتوصیه

رابطزه  ها اسا  این پژوهشبرهای مورد ارزیابی نبوده است. بتنی در شرایط سرد منطقه در کانال

نفوذ آب( همزواره  بین مقاومت فشاری و پارامترهای دوام )جذب آب اولیه، جذب آب نهایی، عمق 

گرفت که با اف ایش مقاومت فشاری، دوام پوشش بتنی نیز  افز ایش    خطی نیست تا بتوان نتیجه

بر کنترل مقاومت فشاری، کنترل پارامترهای دوام بتن نیز  اجبزاری   است عاوهیابد و ضروریمی

 شود. 
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ی بزرای پوشزش   سزاخته بزتن گزوگرد   نتایج حاصل از بررسی امکان اسزتفاده از قطعزات پزیش    -

شده با قطعات بتن گوگردی به مراتب می ان نشت از کانال پوششهای آبیاری نشان داد که کانال

مترمکعب بر مترمربع بر روز و ضریب زبری آن نیز  حزدود    41/3تر از بتن معمولی و در حدود کم

جهی ات و نبود ت است. همچنین در ارزیابی مسائل اجرایی این روش پوشش مشخص شد، 349/3

تزرین  های مناسب برای ساخت و اجرای پوشش با اسزتفاده از بزتن گزوگردی، از مهزم    زیرساخت

    های آبیاری است.مشکات اجرایی کاربرد موزاییك بتن گوگردی برای پوشش کانال

های همدان، سمنان و خراسان رضوی مقادیر بازده انتقال در هرنج قنوات مورد مطالعه در استان -

دسزت قنزوات   مقادیر بازده کاربرد آب، در م ارا پایین. دست آمددرصد به 34و  83، 30تیب به تر

. درصد است 02ها در نوسان بوده و متوسط آن 33تا  92 های مختلف بینمورد مطالعه در استان

طور عمده سزطحی و سزنتی اسزت،    دست قنوات بهکه روش آبیاری در اراضی پایینتوجه به اینبا

 .بازده کاربرد نسبتاً قابل قبول است مقادیر

 

 کشیهای آبیاری و زهشبکههای کاربردی در زمینه توصیه -پ

 دقیزق  و درسزت  تنظزیم  ،موقزع  بزه  و انزدازه  بزه  آبیاری و آب منابع از درست استفادهمنظور به -

 توانزد می هادریچه درست مدیریت و دقیق تنظیمهمچنین، . شودتوصیه می آب تحویل هایسازه

 . نماید فرعی هایکانالبده  تغییرات کاهش به ب رگی کمك

 و سزاختمان  ثیرأتز  تحزت  شزدت هب ،آبیاری هایکانال هیدرولیکی عملکرد و آب عادالنه توزیع -

 هزای سزازه  و کشیزه و آبیاری هایشبکه هیدرولیکی بررسی. داردقرار  کنترلی هایسازه عملکرد

 منزاطق  در. باشزد  رانزدمان  اف ایش و شبکه صحیح مدیریت در مؤثری گام تواندمی آن به مربوط

 . باشدمی ناکافی و محدود ،دستر  در آب منابع ایران کشور جمله از دنیا خشكنیمه و خشك

 شود:توصیه می اهداف به یابیدست یبرا یاراض ینوساز و  یتجه طرح -

 یبزرا  مناسزب  پوشزش  یاجرا و یفرع یاهکانال و یاصل یهاکانال ریمس و بیش اصاح  -

 نشت تلفات رساندنحداقل به هدف باها آن

 یاریآببرای  مناسب بیش ایجاد منظوربه یاراض حیتسط  -

 تزردد  بزرای  مناسزب  طیشزرا  یآورفزراهم  باهزدف  موجزود  یهاجاده ریمس میترم و اصاح  -

 آالتنیماش
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 آب عیتوز تیریمد و یاریآب یهاکانال از بمناس یبرداربهره برای مناسب یهاسازه احداث  -

  بردارانبهره نیب

 

 کشیهای آبیاری و زهشبکهدر زمینه  های آتیپژوهش -ت

 کشی های آبیاری و زهمسائل مدیریتی شبکهنیاز در خصوص های موردپژوهش

 اری وهزای آبیز  ناخت و ارزیابی مسائل و مشکات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگزی در شزبکه  ش -

 برانها با مشارکت آبها و توسعه پایدار شبکهرفع آن برایکار کشی و ارائه راهزه

سزازی و  های اصاح، بههای جامع و کاربردی در زمینهتحقیق در خصوص تدوین دستورالعمل -

 کشیهای آبیاری و زهداری از شبکهبرداری و نگهبهره

هزای  هزا و اسزتفاده از روش  نیاز و در گردش شبکهمورد تحقیق و بررسی در خصوص اطاعات -

 هانوین فناوری اطاعات در مدیریت شبکه

هزا و  هزای نزوین در شزبکه   های خودکار و سامانهسازه تحقیق و بررسی در خصوص استفاده از -

 هامحیطی آناجتماعی و زیست ،اثرات متقابل اقتصادی

هزا منطبزق بزا    های ارزیابی و رفتارسنجی شزبکه از شیوه تحقیق و بررسی در خصوص استفاده -

 شرایط و خصوصیات مناطق مختلف

پارچه در طراحی، ها و مدیریت یكری یبررسی و تحقیق در خصوص آثار ناشی از ضعف برنامه -

 کشیی آبیاری و زهاهبرداری از سد و شبکهساخت و بهره

هزا و  توزیزع و تحویزل آب در شزبکه   ، ائل تنظزیم بررسی و تحقیق در خصوص مشکات و مس -

افز ایش  بزرای  کشزی  هزای آبیزاری و زه  ها در شزبکه داری از تأسیسات و سازهبرداری و نگهبهره

 وری و کاهش تلفاتبهره

 

 کشیهای آبیاری و زهای شبکهمسائل سازهنیاز در خصوص های موردپژوهش 

هزای آبیزاری مزدرن    های مختلف شبکهاجرا در سازهی مسائل طراحی و یارزیابی فنی و شناسا -

مین، انتقال، تنظیم و توزیع آب( و ارائه کد ملی و تدوین معیارهای طراحی در شرایط أهای ت)سازه

 مختلف اقلیمی کشور

های مدرن و سنتی کشور و تعیین نقش عوامل مختلف ارزیابی راندمان انتقال و توزیع در شبکه -
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 گیری، وسعت اراضی و ...(، نوا پوشش یا لوله، زمان اندازهها )نوا بستردر آن

 هاهای مدرن و امکان اصاح و کاربردی نمودن اجرای آنارزیابی مسائل حقوقی شبکه -

های آبیزاری  سازی در شبکههای اصاح و بهبررسی مسائل و مشکات طراحی و اجرایی طرح -

 سنتی

وری آب و ها و تعیین می ان بهزره های پمپاژ و چاهیستگاهارزیابی فنی، هیدرولیکی و اقتصادی ا -

 هاانرژی در آن

هزای  های مختلزف در شزبکه  سازی در اجرای سازهسازی و ارزانبررسی و شناخت اصول ساده -

 کشیآبیاری و زه

ثیر آن بر أهای تنظیم، کنترل و توزیع آب و تبررسی نحوه فناوری ساخت و اتوماسیون در سازه -

 وری آب و سرمایهبهره یارتقا

مین آب أهزا در تز  تعیزین جایگزاه آن   هزا در کشزور و  ارزیابی فنی و هیدرولیکی قنوات و چشمه -

  مناطق مختلف کشور

 

 و مصالح  مسائل ژئوتکنیکی نیاز در خصوصهای موردپژوهش

و زمزانی و  توجزه بزه شزرایط مکزانی     خورده )بزا های ترککارهای مناسب ترمیم بتنتدوین راه -

 شرایط نامناسب بستر(

تدوین استانداردهای الزم برای انزواا بزتن پرکیفیزت و افز ایش دوام بزتن مزورد اسزتفاده در         -

 کشیهای آبیاری و زهشبکه

دار هزای مسزئله  کارهای الزم برای بهبزود مشخصزات انزواا خزاک    تحقیق در زمینه تدوین راه -

 زا، قلیایی و...(دار، تورم)گچ

 تحقیق در زمینه تهیه فیلترهای مناسب مصنوعی -

 های بتنکنندهی و ترمیمضتعیین استانداردهای الزم برای درزهای انبساطی و انقبا -

های آبیزاری  یی و مشخصات فنی لوازم و تجهی ات مورد استفاده در شبکهاآزمون و بررسی کار -

 کشیو زه

منظزور اصزاح و تثبیزت    هزا بزه  ای اخزتاط خزاک  تحقیق در زمینه تعیین معیارهزای الزم بزر   -

 های نامناسب بسترخاک
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های مشبك پاستیکی با قطر باال به جزای جمزع   تعیین استاندارهای الزم برای استفاده از لوله -

 های بتنیکننده

 های با رطوبت باالهای مناسب برای بسترسازی در خاکتدوین روش -

هزا و کزاربرد مصزالح و مزواد مناسزب محلزی و ارزان در       واا روشبررسی و تحقیق در زمینه ان -

 ساخت شبکه و اج ای آن
 

 هانیاز در خصوص پوشش کانالهای موردپژوهش

شده با مصالح ترمیمی مختلف، های بتنی تخریبپژوهش در راستای چگونگی ترمیم پوشش -

هزا، ارزیزابی و   اری از کانزال دبرداران در مدیریت تعمیزر و نگزه  چگونگی استفاده از مشارکت بهره

 ساخته بتنی با پوشش بتنی درجامقایسه قطعات پیش

شناسایی مصالح بادوام محلی همانند پوشش سنگ و مات در مناطق کوهسزتانی، بررسزی    -

هزای آبیزاری، بررسزی و    شرایط استفاده از لوله برای انتقال آب و پاستیك برای پوشزش کانزال  

 پوشش بتنی در مناطق مختلف کشور با اقلیم و شرایط متفاوت شناسایی استانداردهای دوام

 

 قنواتمسائل نیاز در خصوص های موردپژوهش

 کارهای ارتقای آنتعیین راندمان انتقال در درون کوره قنوات و ارائه راه -

 شناسایی نظام توزیع آب قنوات در مناطق مختلف کشور -

با علم حفزر قنزوات جدیزد و محافظزت از     تحقیق و توسعه بر روی لوازم و تجهی ات مرتبط  -

 قنوات موجود 

 شدهبررسی امکان احیا و بازسازی قنوات خشك -
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 هامحیطی آنها و فاضالب در کشاورزی و اثرات زیستپساب استفاده از 2-2-8

 

 کننده: بهمن یارقلیتدوین      

 

ه در حزال کزاهش بزوده و براسزا      شاخص سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشزور، پیوسزت  

است. در این راسزتا  یافتهمکعب کاهشمتر 4933 حاضر به کمتر ازحالعمل آمده درهای بهبررسی

هزای برگشزتی، یکزی از اصزول و محورهزای      هزا و آب با علم به ال ام در استفاده مجدد از پساب

های کزاربردی  نجام پژوهشنظر در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، اتحقیقاتی مورد

هزای شزهری   ویژه فاضزاب در خصوص جوانب مختلف مرتبط با موضوا استفاده از این منابع به

توجزه بزه مشخصزات کیفزی ایزن منزابع، توجزه بزه مخزاطرات          است. در ایزن خصزوص بزا   بوده

عنزوان محزور اصزلی همزواره     محیطی و بهداشتی اسزتفاده از آن در مصزارف زراعزی، بزه    زیست

دهد که استفاده از ایزن  ها نشان میتوجه بوده است. بررسی پیشینه موضوا استفاده از پسابمورد

خی  کردن خاک ها با انگی ه حاصلشود. در آن زمان استفاده از پسابها پیش باز میمنابع به قرن

وری آب و و اف ایش تولیدات کشاورزی بود. اما امروزه اهداف مهم دیگزری مثزل افز ایش بهزره    

هزا  طورکلی اهداف اصلی استفاده مجدد از پسابنظر است. بهکاهش آلودگی محیط زیست نی  مد

 از:استهای برگشتی عبارتو آب

ترین منابع طبیعی برای مصزارف  ترین و حیاتیعنوان یکی از مهمگیری دوباره از آب بهبهره -

 مختلف

 برگشتیهای ها و آبموجود در پساب (N.P.K) بازیافت عناصر مغذی -

 محیطی در استفاده از این منابعکاهش آلودگی محیط زیست با رعایت ضوابط زیست -

 ایحجم منابع آب تجدیدشونده در سطح ملی و منطقه اف ودن -

 

  ها و فاضالب در کشاورزیپساب های مرتب  با استفاده ازچالش -الف

رعایزت ضزوابط و    شده و بزا های تصفیهدر کشورهای پیشرفته، فقط استفاده از فاضاب

گیزرد. متأسزفانه در بسزیاری از کشزورهای در حزال توسزعه       استانداردهای مربوطزه صزورت مزی   

هزای تولیزدی نبزوده و در منزاطقی از     هزا و پسزاب  گوی فاضزاب های موجود، جوابخانهتصفیه

 ها نشزان شود. بررسیگوار بهداشتی برای مصارف مختلف استفاده میهای خام با عوارس ناپساب
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آب کشاورزی دهد که بسیاری از مناطق دنیا که با کمبود آب برای آبیاری مواجه هستند، از زهمی

های تأمین نیزاز آبزی محصزوالت    عنوان یکی از گ ینههای شهری و صنعتی بهنی  در کنار پساب

لی آب از کیفیت خوب و قابل قبوشود. استفاده مجدد تنها در صورتی مفید است که زهاستفاده می

ها برای اسزتفاده مجزدد عبارتنزد از: میز ان بزاالی      آببرخوردار باشد. برخی از مشکات کیفی زه

هزای شزهری   های صنعتی و پساباماح، آلودگی با عناصر کمیاب و وجود مواد آلی سمی. پساب

توانند عوارضی از قبیل تخریب خواص فی یکزی و شزیمیایی   آب آلوده میهای روباز( و زهکش)زه

 همراه داشته باشد. اک، مشکات بهداشتی مرتبط با آب و آلودگی محصوالت غذایی را بهخ

ها غیر اصولی بزوده و  دهد که در بیشتر مواقع استفاده از پسابمیبررسی سوابق نشان  

کار رفته و موجب آلودگی محیط زیست، تجمع آلودگی در خزاک و  برای کشت سب ی و صیفی به

توجه به می ان استقبال و همچنین نیاز به استفاده از است. باشدهت تولیدی انتقال آن به محصوال

های فاضاب در سزطح  خانهحاضر بیشتر تصفیهحالهای برگشتی در کشاورزی، درها و آبپساب

شود. با وجود قدمت کشور با هدف استفاده مجدد از پساب حاصل در کشاورزی، طراحی و اجرا می

ب در کشززور، تحقیقززات در زمینززه اثززرات مربوطززه در یکززی دو دهززه اخیززر  اسززتفاده از فاضززا

محیطی کزاربرد ایزن منزابع    است. در بخشی از این مطالعات توجه اصلی به اثرات زیستشدهآغاز

ها در کمیت و کیفیزت محصزول مزورد بررسزی     های دیگر تأثیر این آبشده و در بررسیمعطوف

های های شهری و روانابر بسیاری از شهرهای کشور فاضابحاضر نی  دحالاست. درگرفتهقرار

تجربیات شود. میدست استفاده های کشاورزی پایینشود در زمینسطحی که از شهرها خارج می

هزای برگشزتی در کشزور نشزان     هزا و آب های استفاده مجزدد از پسزاب  مختلف در رابطه با طرح

 مثبت زیر را در پی داشته باشد: تواند اثراتها میدهد که اجرای این طرحمی

 کاریزایی با کاربرد منابع در آبیاری اراضی زراعی و فضای سب  و جنگلکنترل بیابان -

 ها وری مصارف آب با استفاده مجدد از پسابسازی و اف ایش بهرهبهینه -

 حفظ منابع آبی موجود از طریق برگشت دادن جریانهای فاضاب به زمین  -

 نه مصرف کودهای شیمیاییجویی در ه یصرفه -

 توسعه سطح زیر کشت آبی  -

 حفاظت خاک و بهبود کیفیت آن از طریق رشد گیاهان و جلوگیری از فرسایش خاک -

 کاهش آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی  -
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رغم م ایزا و فوایزد انکارناپزذیر، در    های خاصی که دارند، علیتوجه به ویژگیها باپساب

محیطزی دارای مشزکات و   ی و عدم توجه به ال امات بهداشتی و زیستصورت استفاده غیراصول

هزای  اَنهزار و کانزال   خطراتی است که نمونه بارز آن عوارس ناشی از استفاده غیراصولی جریزان 

توجزه بزه   بزا . کش سطح تهران در اراضی جنوب تهران بزه ویزژه دشزت ورامزین اسزت     فاضاب

زیستی بزه شزرح زیزر ضزروری     توجه به اثرات سوء محیطپیچیدگی مدیریت استفاده از این منابع 

 :باشدمی

 تجمع فل ات سنگین در خاک و انتقال آن به گیاه -

 های ویژه بر گیاهان اثرات سمی ناشی از یون -

 زامسائل و مشکات بهداشتی ناشی از عوامل بیماری -

 هاتشدید شوری خاک -

 عوارس بهداشتی مربوط به کارگران و شاغان در پروژه -

 

 ها و فاضالب در کشاورزیپساب استفاده ازها و دستاوردهای مرتب  با یافته -ب

و )مشخصات فی یکزی، شزیمیایی، میکروبزی و فلز ات سزنگین(      بررسی تغییرات کمّی و کیفی  -

داد که جریان فاضاب نهر فیروزآبزاد از نظزر   نتایج نشانمی ان خودپاالیی فاضاب نهر فیروزآباد: 

و در  TSSخواص بیولوژیکی )تعداد کلیفرم، کلیفزرم مزدفوعی و تخزم انگزل( و     غلظت مواد آلی، 

شده بیش از حزد اسزتاندارد   مواردی فل ات سنگین دارای محدودیت بوده و می ان پارامترهای ذکر

 برای مصارف آبیاری است.

 های شزهری بزرای مصزارف کشزاورزی بزا اسزتفاده از خاصزیت فوتوکاتالیسزتی        تصفیه پساب -

داد که در پایلوت مزورد اسزتفاده در    نتایج نشانهای آن: و کامپوزیت TiO2ای نانوساختار هفیلم

فرم مدفوعی، نیترات، فرم کل، کلی، آمونیاک، کلیBOD ،CODطول اجرای تحقیق و در حذف 

، 01، 30هایی به ترتیزب معزادل   ازت کل، فسفر کل، هدایت الکتریکی و سم پاراتیون، از راندمان

 .درصد برخوردار بود 84و  9/43، 18، 02، 4/21، 0/38، 33، 84

ایزن  هزای صزنعتی در کشزاورزی:    شده شزهرک های تصفیهتحقیق بر روی استفاده از فاضاب -

هزای  شزده شزهرک  هزای تصزفیه  سنجی استفاده از پساب حاصل فاضابمنظور امکانتحقیق به

روی گیاه و خاک بر روی محصوالت  صنعتی خراسان رضوی در مقایسه با کاربرد آب معمولی بر
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شده دو کارخانه صزنعتی تولیزد رب و کمپزوت و    فرنگی و خیار با استفاده از فاضاب تصفیهگوجه

فرنگزی  داد که استفاده از پساب صنعتی برای آبیاری گوجهنتایج نشانکارخانه نساجی تدوین شد. 

ر خاک شد ولی غلظت هیچیزك  و خیار در سه سال متوالی سبب اف ایش غلظت عناصر سنگین د

شده صنعتی در کشاورزی بزه علزت   استفاده از فاضاب تصفیه. از این فل ات به حد بحرانی نرسید

توجه بزه  ای در عملکرد محصول نشد و بادارا بودن مواد غذایی ناچی  سبب اف ایش قابل ماحظه

ا رعایت استانداردهای تصفیه ها به عنوان یك منبع جایگ ین، بنتایج حاصل استفاده از این پساب

بایزد  پذیر بود که البته نتایج این کار میهای صنعتی، در شرایط اجرای این تحقیق امکانفاضاب

  .گیرددر دراز مدت مورد بررسی قرار

ایزن تحقیزق بزا    شده شهری بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان: بررسی تأثیر فاضاب تصفیه -

 داد کزه نتزایج نشزان  . دشز اجزرا   خانه شهر خوی بر روی گیاه آفتابگرداناستفاده از پساب تصفیه 

اسزتفاده از پسزاب درصزد     در مورد اج ای عملکرد کیفی در اثری، رغم اف ایش در صفات کمّعلی

استفاده درازمزدت  . و می ان پتاسیم موجود در دانه گیاه اف ایش یافته است محصول کاهش روغن

دهد ولی منجر ی را اف ایش میصول آفتابگردان هرچند عملکرد کمّاز این پساب برای آبیاری مح

شود که از پساب در دوسال متوالی زراعی توصیه میبنابراین،  .شودبه کاهش درصد روغن نی  می

اسزا  نتزایج ایزن    استفاده بهینه از پساب و بزر منظور به. شوددر یك م رعه آفتابگردان استفاده ن

گیزرد و در زراعزت آفتزابگردان    همراه آب معمولی مورد اسزتفاده قزرار  تحقیق بهتر است پساب به

 .شوددرصد آب معمولی توصیه می 03درصد پساب و  03کارگیری به

بررسی انتقال اماح و عوامل آالینده به عمق خاک در نتیجه کاربرد لجن فاضزاب در کشزت    -

 ی مشابه با متوسزط ی از الیسیمترهاآب خروجدر زه نیتراتر اترین مقدبیشسویا: براسا  نتایج، 

 متوسط ترین مقادیرکمتن در هکتار لجن و  03 گرم بر لیتر و مربوط به تیمار کاربردمیلی 43/03

تزرین میز ان انتقزال    بزیش  .دست آمزد به( گرم بر لیترمیلی 04/9)آب حاصل از تیمار شاهد در زه

اثزر  ، در زیمنس بر متزر دسی 31/0 در ابتدای فصل کشت و با کمیت به عمق خاک (EC)اماح 

آب الیسزیمترها  زهدر  pHدامنه تغییزرات  . اتفاق افتاد تن در هکتار کود لجن در خاک 03کاربرد 

از نظر تجمع فل ات سنگین در خاک در پایان فصل کشت، حزداقل مقزدار   . بود 29/3 -33/3بین 

برد کزود شزیمیایی بزا کمیزت     شده غلظت روی در عصاره اشباا خاک، در تیمزار کزار  گیریاندازه

 223/3تن در هکتار لجن و با کمیزت   03گرم بر لیتر و بیشترین آن در تیمار کاربرد میلی 313/3

کاربرد لجن موجبات افز ایش میز ان منگنز  را در خزاک سزطحی      . گرم بر لیتر مشاهده شدمیلی
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ن نیکزل در خزاک   کاربرد لجن فاضاب تا حدودی موجزب افز ایش میز ا   . الیسیمترها پدید آورد

کاربرد لجن فاضزاب نتوانسزت موجبزات افز ایش     . سطحی الیسیمترها در بعضی از تیمارها شد

شده به خاک در نتیجه آورد و مقدار سرب اضافهمی ان سرب را در خاک سطحی الیسیمترها پدید

 همچنین، کاربرد لجن فاضاب موجب افز ایش میز ان آهزن در   . کاربرد لجن فاضاب ناچی  بود

کاربرد لجن فاضاب نی  باعث اف ایش میز ان کزادمیوم در خزاک     .خاک سطحی الیسیمترها شد

سطحی الیسیمترها نشد و در تمامی تیمارها، مقدار کزادمیوم در مقایسزه بزا میز ان اولیزه خزاک       

 03گرم دانه سویا، در نتیجزه کزاربرد    80/233ترین متوسط عملکرد به می ان بیش. کاهش یافت

عزدد دانزه و متوسزط     4333همچنین متوسزط وزن  . ر کود آلی لجن به وقوا پیوستتن در هکتا

. عدد در این تیمار حزائ  رتبزه اول اسزت    800گرم و  12/423تعداد غاف نی  به ترتیب با مقادیر 

تن در هکتار لجزن   43تن در هکتار لجن، کود شیمیایی و کاربرد  20پس از آن تیمارهای کاربرد 

توان چنین نتیجه گرفت که کاربرد یزك سزاله لجزن فاضزاب     می. قرارداشت های بعدیدر رتبه

 .اثرات قابل توجهی را بر تولید محصول سویا داشته و حساسیتی ایجاد ننموده است

هزای مختلزف   بررسی می ان جذب فل  سنگین کادمیوم از محیط ریشزه و تجمزع آن در انزدام    -

با هدف بررسی مقدار جذب کزادمیوم از خزاک و    این پژوهش کههای سب ی و صیفی: نتایج گونه

فرنگی، پیاز، جعفری، گشنی ، نعنزاا،  تره)های زراعی سب ی و صیفی رایج تجمع آن در اندام گونه

هزای  بنزدی گونزه  ردهداد، نشزان ( فرنگیگوجه و دوخورشتی، خرب ه، خیار، هندوانه، کشاهی، کاهو

 :دمیوم در اندام مختلف به شرح ذیل بودمورد مطالعه از نظر میانگین می ان تجمع کا

های خیزار،  وزن خشك در رده اول بوده و گونه mgkg-1 49/2برگ کاهو با تجمع کادمیوم : برگ

زمینزی،  خورشتی، هویج، پیاز، شاهی، تربچه، خرب ه، نعناا، گشنی ، جعفزری، سزیب  چغندرقند، کدو

 . داردارهای بعدی قرفرنگی در ردهفرنگی و ترههندوانه، گوجه

هزای هندوانزه، خیزار،    مطالعه، گونه خربز ه در رده اول بزوده و گونزه   های مورددر بین گونه: میوه

داد که نتایج پژوهش نشانهمچنین، . شودهای بعدی را شامل میفرنگی ردهخورشتی و گوجهکدو

تیزب تجمزع در   هزا بزوده و تر  ها مقدار تجمع کادمیوم در برگ کاهو بیشتر از سایر گونهدر سب ی

 .فرنگی استها شامل کاهو، شاهی، پیاز، نعناا، گشنی ، جعفری و ترهبرگ سایر گونه
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 ها و فاضالب در کشاورزیپساب های کاربردی در زمینه استفاده ازتوصیه -پ

های باال، عناصر مغذی و میکروارگانیسم CODو  BODهای انسانی مشخصه اصلی فاضاب -

های صزنعتی  ها در صورت عدم نفوذ فاضاباین فاضاب. باشدمی( ی و انگلیباکتریای)زا بیماری

خانه از حزداقل  این منابع در صورت راهبری درست تصفیه. فاقد فل ات سنگین در حد خطرزا است

های کشاورزی وابسته به کیفیزت آب مصزرفی،   آبکیفیت زه. نوسانات کیفی برخوردار خواهند بود

هزای کشزاورزی، نزوا و    کشی، می ان مصرف نهزاده آبیاری، نوا سیستم زهنوا و راندمان سیستم 

های کشاورزی دارا آبمشخصه اصلی زه. خصوصیات خاک و همچنین شرایط اقلیمی منطقه است

چنین حضور بقایای سموم در غلظتی قابل توجه و هم( Pو  N)باال، وجود عناصر مغذی  ECبودن 

زا در اسزتفاده  ترین عامزل محزدودیت  مهم. امل میکروبی استتر عوها و در درجات کمکشو آفت

محیطزی عناصزر   هزای زیسزت  مجدد از این منبع در کشاورزی می ان باالی اماح بوده و از جنبزه 

توجزه بزه تنزوا و دامنزه     بزا . تری برخورداراستها از اهمیت بیشکشمغذی، بقایای سموم و آفت

زا در مصزارف  های کیفی محزدودیت ترین شاخصمهمهای صنعتی، از وسیع تغییرات کیفی پساب

نامناسب و دمزا   pHتوان به حضور ترکیبات شیمیایی و سمی، فل ات سنگین، مواد آلی، مجدد، می

در استفاده از این منابع توجه به غلظت فلز ات سزنگین و همچنزین ترکیبزات     . و رنگ اشاره نمود

 . شیمیایی از اهمیت بیشتری برخوردار است

توجزه بزه خزواص بهداشزتی از جملزه       در کشاورزیهای برگشتی ها و آبپسابی مصرف برا -

های نمزاتودی از اهمیزت بزاالیی برخزوردار بزوده و از عوامزل       کلیفرم، فکال کلیفرم و تخم انگل

های شهری به دلیزل دارا بزودن   پساب - .شودزا در انتخاب الگوی کشت محسوب میمحدودیت

. شود که ارزشی بیش از کودهای شزیمیایی دارد مرغوبی محسوب می عناصر مغذی، کودهای آلی

کیلزوگرم   203طی استفاده از فاضاب براسا  میانگین نیاز آبی محصوالت زراعی، ساالنه معادل

شزود  کیلوگرم پتاسیم در هر هکتار به زمین زراعی اضافه مزی  403کیلوگرم فسفر و  03نیتروژن، 

بزرای   های برگشتیها و آبپساباستفاده از . هر هکتار استدر  (NPK)کیسه کود  3که معادل 

ویژه در فصول غیرزراعی مقدور بوده و در این زمینه، توجه به غلظزت  بههای زیرزمینی، تغذیه آب

های مهم ها از ماحظات و محدودیتکشعناصر مغذی و مواد آلی محلول از جمله سموم و آفت

شزده بزرای   های تصزفیه زا در استفاده از فاضابمحدودیت عامل مهمهمچنین،  .رودشمار میبه

آبیاری فضای سب ، استاندارد بهداشتی آن است که نیاز به کیفیت باالیی از نظزر کلیفزرم، فکزال    
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های کاریاین مسائل تا حد زیادی در آبیاری فضای سب  و جنگل. کلیفرم و تخم انگل نماتود دارد

هزای  ها و آبپساباستفاده از زا در های محدودیترین شاخصتمهم. تر استرنگبیرون شهر کم

بهداشتی، می ان جلبزك و اکسزیژن محلزول و وضزعیت      برای مصارف تفریحی شاخص برگشتی

طور معمول در کشورهای دیگزر  های میکروبی که بهشاخص. است( طعم، بو و رنگ)ظاهری آب 

مدفوعی، اشرشیا کلزی   کل، کلیفرمکلیفرم است، پارامترهای شدهبرای کیفیت آب تفرجی پیشنهاد

تزر مزورد   و انتراکوکی است که در چند سال اخیر دو مورد آخر یعنی اشریشزیا و انتراکزوکی بزیش   

های کشاورزی آبهای شهری و صنعتی و زهامکان استفاده مجدد از پساب. استتوجه قرار گرفته

واسطه نیزاز بزه   های صنعتی الف، بهگروهدر این زمینه . های مختلف صنعتی موجود استدر گروه

هزای برگشزتی بزا    هزا و آب آب با کیفیت بهتر در مقایسه بزا سزایر صزنایع در اسزتفاده از پسزاب     

و مواد معلق مواجه است کزه ایزن عامزل اسزتفاده از      TDSویژه سختی، های کیفی بهمحدودیت

در . سازدا محدودیت مواجه میهای کشاورزی را در این گروه بآبهای شهری، صنعتی و زهپساب

. های مذکور کاهش یافته و امکان استفاده با حداقل محدودیت وجود داردها محدودیتسایر گروه

هزای  پساب مورد اسزتفاده بزرای اسزتخر    (WHO)اسا  دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی بر

ها بزیش از  مدفوعی در آن ها بوده و تعداد کلیفرمبای عاری از تخم انگل نماتودپرورش ماهی می

تزرین  پروری مهمهای شهری در آب یدر استفاده از پساب. لیتر نباشدمیلی 433عدد در هر  4333

بنابراین رعایت ماحظات ذکر . زا، کلیفرم، فکال کلیفرم و تخم انگل نماتود استعامل محدودیت

 شود.مختلف توصیه می های کاربریهای برگشتی در حوزهها و آبپسابشده برای کاربرد 

 شود:ها به شرح ذیل توصیه میمحیطی در استفاده از پسابرعایت ماحظات زیست 

های شهری و صنعتی در صورت اسزتفاده  بقایای میکروبی فل ات سنگین و مواد آلی در پساب -

در اسزتفاده از  . شزود هزای آبزی مزی   بومیابی به منابع آب موجب تخریب زیستغیرصحیح و راه

متزری  های نماتودی، در چند سزانتی ها و تخم انگلفاضاب و پساب برای آبیاری، اغلب پاتوژن

توجزه بزه قزدرت    ها باها در مقایسه با باکتریها و کیست آمیبویرو . شوداول خاک فیلتر می

 های شیمیایی، نیتزرات از میان آلودگی. ماندماندگاری باال، مدت زمان طوالنی در خاک زنده می

تواند تا عمق زیادی همراه آب در خاک حرکت کزرده و مخزاطرات زیزادی را در اسزتفاده از     می

دلیل غنی بودن از عناصر مغذی های برگشتی بهها و آبپساب. وجود آوردمنابع آب زیرزمینی به

 آبیابی به منابع زا درصورت استفاده غیراصولی، قادر به راههای بیماریو داشتن میکروارگانیسم

 .گرایی خواهند بودها و تشدید پدیده تغذیهسطحی و آلودگی آن
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شوند حاوی فل ات و عناصری در غلظتی بزیش از  ها که برای آبیاری مصرف میبرخی از پساب -

باشند؛ این حالت باعث کاهش رشد، تغییر شکل گیاه و یا کم شدن و از بین رفتن حد نیاز گیاه می

های برگشتی آلوده به فل ات سزنگین، بزرای آبیزاری    ها و آباز پساباستفاده . گردندمحصول می

محصوالت موجب انتقال و تجمع این فل ات در محصوالت نهایی و در نهایزت ایجزاد مخزاطرات    

 .بهداشتی برای حیوانات و انسان خواهد شد

هزا،  کزاری هزا و فضزاهای سزب ، چمزن    های برگشتی در آبیاری پزارک ها و آباستفاده از پساب -

 . شودهای بازی توصیه میهای تفریحی و زمینها، باغدرختان غیرمثمر، باغچه

وری و افز ایش  تواند باعث بهرههای برگشتی میها و آببازچرخانی و استفاده اصولی از پساب -

تر و اف ایش میز ان درآمزد و بهبزود وضزعیت معیشزتی و      سطح زیرکشت، تولید محصوالت بیش

  .شوداقتصادی افراد 

هزا در  زا و انتشار آنها، وجود عوامل بیمارییکی از مسائل خطرزا در تصفیه و استفاده از پساب -

کننزدگان محصزوالت   چنزین مصزرف  بین کارگران، جوامع محلی و اجتماعات انسانی مجاور و هم

ویژه نظر، بههای پیشگیری شامل ضدعفونی پساب تا حد رسیدن به کیفیت موردراه. تولیدی است

تزر بزه نظزر    است که برای کشورهای در حال توسعه و از جملزه ایزران مناسزب    WHOاستاندارد 

هزا،  هزا، بزه ترتیزب شزامل کزرم     زای موجزود در پسزاب  می ان خطرزایی عوامل بیمزاری . رسدمی

های در معرس خطر، نشان بررسی گروه. ها استها و در درجه آخر ویرو پروتوزویرها و باکتری

جزایی و  بهکننده، کارگران م رعه و کارگران مسئول جاترین خطر متوجه مصرفه بیشدهد کمی

 . داری محصوالت استنگه

 

 ها و فاضالب در کشاورزیپساب استفاده ازهای آتی در زمینه پژوهش -ت

هزا و کزاهش عزوارس    های نوین در تصفیه و استفاده مجدد و کنترل پسزاب استفاده از فناوری -

 ...(اف ارهای مختلف و ، نرمGISنانوفناوری، )آن محیطی زیست

هزا  گیری استفاده از پسابسازی و تصمیمهای شبیهتدوین الگوریتم مناسب برای توسعه مدل -

 در کشاورزی

 هاهای هدف برای مصارف پساباف ارهای انتخاب فناوریتهیه نرم -

 هافته تصفیه پسابهای پیشرها و فناوریسازی روشانجام تحقیقات در زمینه بومی -
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 هاها و مهندسی کردن آنهای بومی تصفیه پسابشناسایی روش -

 تحقیق در خصوص کمینه کردن می ان و ه ینه انرژی مصرفی -

های طبیعزی و  های آب و خاک با روشکارهای رفع آلودگیها و راهتحقیق در خصوص روش -

 زیست سازگار با محیط

 

 منابع -ث
-های عصبی مصنوعی برای تقریب می ان انتقال امزاح و آالینزده  کارگیری شبکهبه .4980اقلی، ا )الف(. حسن

ها در نتیجه آبیاری با فاضاب. گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی. مؤسسه ریشه های مهم به زیر عمق توسعه

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

عمق خاک در نتیجه کاربرد لجن فاضاب در . بررسی انتقال اماح و عوامل آالینده به 4980اقلی، ا )ب(. حسن

 کشت سویا. گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

هزای صزنعتی در کشزاورزی.    شزده شزهرک  های تصزفیه . تحقیق بر روی استفاده از فاضاب4980ذوالفقاران، ا. 

 کشاورزی.گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

 شده شهری بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان. . گ ارش نهایی. بررسی تأثیر فاضاب تصفیه4983فر، ر. نیکان

های شهری برای مصارف کشاورزی با استفاده از خاصیت فوتوکاتالیستی . تصفیه پساب4983یارقلی.ب. 

رح تحقیقاتی. مؤسسه تحقیقات فنی و های آن. گ ارش نهایی طو کامپوزیت 2TiOهای نانوساختار فیلم

 مهندسی کشاورزی.
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شور در کشاورزیو لب های شورکاربرد آب 2-2-9  

 

 علیرضا کیانی: کنندهتدوین      
 

گزذاران  از اهداف مهزم سیاسزت  کشاورزان اف ایش تولید محصوالت کشاورزی و درآمد 

و کمبود منابع آبی از طرف دیگر تأمین مواد غذایی از یك طرف  رود.شمار میهبخش کشاورزی ب

های جدی مواجه نموده است. با علم موجود، تغییر در شرایط اقلیمزی  بخش کشاورزی را با چالش

آبزی تقریبزاً غیزرممکن    که یکی از عوامل غیر قابل کنترل طبیعت است، برای بهبود شزرایط کزم  

حاظ محدودیت شزدید  به لاست. در مناطق خشك و نیمه خشك منابع آب غیرشور محدود است. 

متعاقب آن کاهش کیفیت آب و خاک زراعی، استفاده از منابع آب جزایگ ین   منابع آب غیرشور و

ثیر أشده تز ناپذیر خواهد بود. انتخاب گ ینه یادهای کشاورزی اجتناب)آب شور( برای تداوم فعالیت

واهد متعزددی در بزین   البتزه شز  داشزت.   خواهدکشاورزان توجهی بر تولید کشاورزی و درآمد قابل

ها برای تولیدات کشاورزی آمی  از این نوا آبکشاورزان وجود دارد که مبادرت به استفاده موفقیت

های مدیریتی کارها و روشمصرف پایدار این منابع برای مقاصد کشاورزی، نیازمند راهاست. نموده

به عنوان یك منبع آب آبیاری های کاربردی است. با کاربرد منطقی از آب شور پژوهشمبتنی بر 

توان از رقابت موجود برای آب غیرشور کاسزت. از آنجزا کزه    ضمن اف ایش تولیدات کشاورزی می

های مختلف آبیاری تحت شرایط شوری، شدیداً متأثر از وضعیت اقلیمزی  واکنش گیاهان در روش

ری ی آبیاری ور در برنامهطلبد تا به بررسی کاربرد آب شتوجه به کمبود آب در کشور میاست و با

هزای  ها که از نظر معیارهزای کیفزی جز ء آب   کشزه های شورمصرف آب گیاهان پرداخته شود.

 تولیزد  ای در افز ایش شود، تأثیر مثبت و تعیزین کننزده  مصرف در کشاورزی محسوب میغیرقابل

تأمین بخشزی از نیزاز    باران ضمنی که در مناطقاً ها خصوصبا کاربرد این نوا آب ،بنابراین دارد.

باشزد  آبیاری نیز  مزی   بار شوری آبعامل تعدیل اثرات زیانگیاهان زمستانه )گندم، جو، کل ا ...( 

نیاز گیاه و حجم تولید با جایگ ینی بخشی از آب مورد از فشار به منابع آب شیرین کاست توانمی

طور کلی، هزدف از اسزتفاده از   بهشور و اف ایش سطح اراضی فاریاب، اف ایش خواهد یافت.  با آب

جویی در منزابع آب غیرشزور، افز ایش اراضزی     های شور و لب شور در کشاورزی شامل صرفهآب

وری آب، فاریاب با استفاده از آب شور با هدف اف ایش تولید و درآمزد کشزاورزان، افز ایش بهزره    
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راعی و تولید درختزان مثمزر و   دوست )هالوفیت( زای، تولیدگیاهان نمكتولید گیاه زراعی و علوفه

 غیرمثمر است.
 

 

 در کشاورزی های کاربرد آب شورچالش -الف

. های نامتعارف برای تولیدات کشاورزی آثزار و تبعزاتی دارد  طور طبیعی استفاده از آببه

ها در چرخزه تولیزد   اولین گام در حفظ پایداری کشاورزی شناخت چگونگی اثر کاربرد این نوا آب

توان با اعمزال تمهیزدات مزدیریتی موجزب تعزدیل آثزار       ستناد آن شناخت است که میبه ا. است

بزرای اینکزه   . های مرتبط با تولیزد پایزدار شزد   های شور در همه پدیدهبار ناشی از کاربرد آبزیان

خصزوص  بزه  باید اثرات نامطلوب آبیاری با آب شزور  ،تولیدات کشاورزی از پایداری برخوردار باشد

تواند می این اثرات .شده باشد، کاماً شناختهاستهای شور مدنظر کشاورزی آبپایدار توسعه  اگر

در نتیجه پایداری کشاورزی فاریزاب   های کنونی و آینده داشته وای برای نسلپیامدهای گسترده

طورکلی اثرات شوری روی سه عامل خاک، گیاه و محیط زیست به .متأثر سازدها در همه زمینه را

پزذیری، آمزا  و   هزایی نظیزر هزدایت هیزدرولیکی، نفزوذ     در خزاک، شزاخص  . بررسی است قابل

دو عامل اف ایش غلظزت کزل   . گیردپراکندگی ر  تحت تأثیر مسائل شوری آب و خاک قرار می

آب در خزاک و   شود تا سرعت نفوذپزذیری باعث می کاهش نسبت جذبی سدیم اماح در خاک و

شزده و نفزوذ   سدیم زیاد باعث پخشیده شدن ذرات خاک. یابد ها اف ایشخاکهدایت هیدرولیکی 

پزذیری، بزا اشزباا    بر کاهش نفوذسدیم زیاد در خاک عاوه. دهدآب به داخل خاک را کاهش می

های هرز، فرسزایش خزاک،   ها و علفموقت سطح خاک، مکان مناسب برای شیوا آفات، بیماری

اثرات اسم ی، سمیّت یزون و عزدم   . شودیکاهش اکسیژن و کاهش مواد غذایی قابل دستر  م

هزایی نظیزر   اثرات اسم ی، سمیّت یزون . ای سه عامل اثرگذار شوری روی گیاه استتعادل تغذیه

ای در درون خاک در جذب آب و مواد غذایی توسزط  هم خوردن تعادل تغذیهبُر و به کلر، سدیم و

اثرات شزوری بزر روی   . شودگیاه می گیاه اختال ایجاد نموده که در نهایت منجر به کاهش رشد

رشد و نمو گیاه در شرایط مختلف یکسان نبوده، بلکه تحزت تزأثیر عزواملی ماننزد، نزوا خزاک،       

کشی، تعداد و زمان آبیاری، روش آبیاری، نوا، مرحله رشد و واریته گیاه و اقلیم متفاوت خواهد زه

مدیریتی در نظر گرفته نشود، منجزر  در صورتی که مسائل  استفاده طوالنی مدت از آب شور. بود
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دلیزل  هو به مخاطره افتادن سامت عمزوم بز   اهتخریب اکوسیستم، ی ی خاکخحاصل به کاهش

  .شودمی آلودگی آب و ماندابی شدن

شوری . طورکلی شوری دارای دو منشاء اصلی شامل شوری اولیه و شوری ثانویه استبه

هزای  های مادر که موجب آزاد شدن یزون د هوازدگی سنگاولیه خود در اثر دو فرآیند طبیعی مانن

ها، دریاها و نشست رسوبات در شده و همچنین در اثر نوسانات سطح آب اقیانو هاموجود در آن

های تبخیر، باد و بزاران بزه نقزاط    ها از طریق پدیدهسواحل و انتقال اماح موجود در این نوا آب

طور کلی با دخالزت انسزان در فرآینزد طبیعزی و     ثانویه بهشوری . آیدوجود میساحلی و خشك به

از آن . شزود تغییر موازنه اج ای هیدرولوژیکی منطقه برای کسب درآمد ناپایدار و موقتی ایجاد می

ها با گیاهان یزك سزاله، احزداث    توان به از بین بردن گیاهان چند ساله و جایگ ینی آنجمله می

-معموالً اماح به. محیطی اشاره کردرداختن سهم مسائل زیستمنابع ذخیره آب و آبیاری بدون پ

یابد تا در نهایت آثزار مخربزی در توسزعه پایزدار     طور موضعی پدید آمده و به تدریج گسترش می

چگونگی استفاده پایزدار از آب شزور بزرای افز ایش تولیزد ضزمن حفزظ پایزداری          .کندایجاد می

در عملکرد محصوالت و شرایط فی یکی خاک  ها درآبکه این نوا  آنجا از .کشاورزی مهم است

کزاهش   بزرای تمهیزدات الزم   ،گزذارد جزای مزی  ه زراعی و محزیط زیسزت اثزرات نزامطلوبی بز     

  .است ناپذیربار آن اجتناباثرخسارت

برای شناخت کیفی آب و تناسب آن برای آبیاری نیاز به تعریف شاخص برای ارزیزابی و  

 غلظزت  هزدایت الکتریکزی،  هزایی نظیزر   شزاخص اسزا   برآب آبیاری . باشدها میبندی آنطبقه

مانزده  سدیم باقییا کربنات هابه دیگرکاتیونسدیم نسبت  ،هایی مثل بر، سدیم، کلر، سولفاتیون

های کیفی آب، شاخصی بندیدر بین انواا گروه. شوندبندی میهای مختلف کیفی تقسیمبه گروه

شزود، در  ز هدایت الکتریکی آب و نسبت جذبی سدیم تعریف مزی که بر مبنای ترکیبات مختلفی ا

کارانزه بزوده و   بندی خیلزی محافظزه  اما این نوا طبقه. ترین کاربرد را داردمحافل کشاورزی بیش

عمدتاً در پی یافتن این پاسخ هستند که چه نوا آبی از نظر کیفیت مطلوب اسزت  ممکزن اسزت    

صورت یك مسئله جدی مطرح نیست، قابلیزت کزاربرد   به آبیبرای مناطقی از دنیا که مشکل کم

در کشور ما نبود و کمبود آب یك مسئله جدی در بخش کشاورزی است، بنابراین در . داشته باشد

های کیفی آب نه تنها به خوب یا بد بودن آبهزا بزرای مصزارف کشزاورزی بلکزه      تعریف شاخص

در مناطق وسیعی . های نامتعارف تأکید داشتبتر از آن باید به نحوه و چگونگی استفاده از آمهم
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های بزا شزوری بزاالتر از    های متمادی از آباز کشور به دلیل کمبود آب غیرشور، کشاورزان سال

 . کننداستفاده میشدهمعیارهای ارائه

هزای  زمزین  های با شوری زیاد نتوانستهدهد آبدالیل متعددی وجود دارد که نشان می

توان به مقدار زیاد کلسیم در آب آبیاری، اقلیم از آن جمله می. انتفاا خارج کند زراعی را از حیض

خصوصاً درجه حرارت و بارندگی و توزیع آن، واکنش متفاوت گیاهان بزه شزوری، روش آبیزاری،    

اقلزیم نقزش مزؤثری در تعیزین     . نوا خاک و نوا اماح موجود در آب آبیاری یا خاک اشاره نمود

ای که دارای رژیم بارندگی مناسبی است، نسبت ممکن است در منطقه. آب داردبندی کیفی طبقه

به . ای که مقدار بارندگی آن کم است، گیاه توانایی تحمل شوری باالتری را داشته باشدبه منطقه

عبارت دیگر ممکن است یك نوا آب با درجه مشخصی از شزوری در یزك منطقزه بزا بارنزدگی      

روش آبیزاری و  . شزود بنزدی  دیگر با بارندگی نامناسزب شزور طبقزه    مناسب غیرشور و در منطقه

مثزال، در روش  عنوان به. بندی کیفی آب داردکشی نی  نقش مؤثری در طبقهمدیریت آبیاری و زه

ای کزه موجزب   کرتی یا نواری شستشوی اماح به خارج از محیط ریشزه بهتزر از روش جویچزه   

یا در روش آبیاری بارانی به دلیل جزذب امزاح از   . کندشود، عمل میها میتجمع نمك در پشته

ها حساسیت بیشتری نسبت به روش آبیاری سطحی هنگام کزاربرد آب شزور از خزود    طریق برگ

. شزود هزا محسزوب مزی   بندی کیفزی آب نوا خاک نی  یك شاخص مهم در طبقه. دهدنشان می

کشی و تهویه به دلیل عدم زه سبك هایهای سنگین نسبت به خاکاستفاده از آب شور در خاک

با مصزرف طزوالنی مزدت آب شزور در ایزن      . اندازدمناسب، پایداری کشاورزی را به مخاطره می

ناپزذیری بزه گیزاه و سزاختمان     زیاد است، ضررهای جبران ها که دارای نسبت جذبی سدیمخاک

بایزد  مزی بنزدی کیفزی آب   هزای سزنگین معیزار طبقزه    در نتیجزه در خزاک  . سزازد خاک وارد می

های مهم کیفی آب نوا یون نی  یکی از شاخص. های سبك انتخاب شودتر از خاککارانهمحافظه

خشزك  های غالب در آب آبیاری به خصزوص در منزاطق خشزك و نیمزه    کاتیون. شودقلمداد می

ولی یون سدیم قابلیت صدمه زدن . تواند به مصرف گیاه برسدشامل، کلسیم، سدیم، و پتاسیم می

ولی کلر ممکزن  . رسندها نی  سولفات و نیترات به مصرف گیاه میاز آنیون. خاک و گیاه را داردبه 

 . است برای گیاه ایجاد مسمومیت نماید

شده برای تناسب کیفیت آب برای کشاورزی تنهزا بزه بعضزی از    های ارائهبندیدر طبقه

هزا محلزی و   ن دلیزل کزاربرد آن  به همی. استشدهعوامل مؤثر آب شور برای تناسب آبیاری اشاره

در مناطق وسیعی از کشزور بزه   . ها استفاده نمودطور فراگیر و جامع از آنای بوده و نباید بهمنطقه
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های بزا شزوری بزاالتر از معیارهزای     های متمادی از آبدلیل کمبود آب غیرشور، کشاورزان سال

ی در کشور بازنگری تعریف شوری آب و بنابراین یکی از کارهای ضرور. کننداستفاده میشدهارائه

هزای شزور در   های مختلف کشور اسزت تزا بتزوان از آب   خاک برای محصوالت مختلف در اقلیم

 . ری ی آبیاری به نحو مطلوبی استفاده نمودبرنامه

های مهمی که در کشور برای استفاده از منابع آب شور به عنوان یزك منبزع آب   فرصت

هزای کشزاورزی و صزنعتی،    ها، پسابکشاز: منابع آب شور مانند زهاستآبیاری وجود دارد عبارت

های پزایی ه و زمسزتانه در برخزی از نقزاط کشزور کزه       های زیرزمینی عمیق شور، دریا، بارشآب

توجهی از نیاز آبی گیاهان زمستانه در دوران اولیزه رشزد کزه بزه شزوری      کننده بخش قابلتأمین

های شور در دوران بعدی رشد کزه بزه شزوری متحمزل     ده از آبطوریکه استفاحسا  هستند، به

های قابل کشت با جایگ ین کردن آب شزور بزا آب   کند، امکان اف ایش زمینهستند را فراهم می

تزر امزاح از نیمزرخ    غیرشور، استفاده از روش آبیاری کرتی و نواری که موجب شستشوی مناسب

های پاک و ارزان )تابش، بزاد، امزواج   ، وجود انرژیپسندشوند، توسعه گیاهان بومی شورخاک می

 های دریایی و ایجاد کشت و صنعت شورزیست.  ها(، ایجاد گلخانهشده نیروگاههای آزاددریا، انرژی

کزه،  حزالی دهزد. در طور طبیعی شوری آب محصوالت تابستانی را تحت تأثیر قرار میبه

شزوری اولیزه خزاک در فصزل پزایی  واکزنش        گیاهان زمستانی بسته به می ان بارندگی و سزطح 

تری نسبت به شوری آب آبیاری دارد. شرایط فوق در بسیاری از مناطق ایران حاکم است. مناسب

مراحل اولیه رشد )حسا  به شوری( گیاهانی نظیر گندم، جو، کل ا و سب یجات عموماً مطزابق بزا   

شود. آبیاری تکمیلی در مراحلی از رشزد  ها با باران مرتفع میهای جوی بوده و نیاز آبی آنری ش

نشزان   شود. نتایج پژوهشی در زمینه گنزدم تر میگیرد تا گیاهان فوق به شوری مقاومصورت می

دهی به بعد )مقاوم به شزوری( از  داده است که این امکان وجود خواهد داشت که از مرحله خوشه

هان فوق استفاده مفید برده، ضمن اینکزه  های مورد پذیرش گیاهای با شوری باالتر از آستانهآب

معیارهای کیفی موجود برای آبیاری گندم در شرایط اقلیمی کشزور غیرکزاربردی و مزورد تردیزد     

 است.  

رسزیم کزه در   اسا  شناخت وضعیت موجود به این نتیجه میبندی کلی بردر یك جمع

توجزه  اما بزا . ب آبیاری وجود نداردای ج  استفاده از منابع آب شور به عنوان یك منبع آآینده چاره

به آثار و تبعات شوری در خاک، گیاه و محیط زیست الزمه حفظ پایداری تولیزد، ضزمن شزناخت    

 . این آثار نیاز به بررسی همه جانبه مسایل و مشکات ناشی از کاربرد آب شور در کشاورزی است
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 شور در کشاورزیبو ل های شورکاربرد آبها و دستاوردهای مرتب  با یافته -ب

. نتایج کاربرد آب شور برای گیاهان زمستانه و تابستانه حکایت از نتزایج مطلزوب در تولیزد دارد    -

متزر روی عملکزرد   بزر  زیمنس دسی 43بندی نتایج نشان داده است که کاربرد آب با شوری جمع

 زیمزنس دسزی  2/41شزوری  در درصزد و   03درصد، روی کل ا در حدود  43گندم و جو در حدود 

اثزر شزوری روی    است.شدهموجبمحصول را عملکرد درصد کاهش  43متر روی گندم حدود بر 

به دلیل اینکه بارش هیچ سهمی در مقدار آب مصرفی . تر از دو گیاه دیگر بودکل ا به مراتب شدید

. وددرصزد بز   12کل ا نداشته در حالی که در گندم سهم بارش در مقدار آب مصرفی در در حزدود  

متر که منجر به کاهش کمتر برزیمنس دسی 42 ینی آب آبیاری با شوری معادل یگطورکلی جابه

اواسزط  )آبزی  ، به جای منزابع آب شزیرین در دوران کزم   شوددرصد عملکرد گندم و جو می 43از 

جزویی  ایزن صزرفه  . شزود داری در منابع آبی میجویی معنیباعث صرفه( فروردین تا اوایل خرداد

 . کشت اراضی آبی، تولید و درآمد کشاورزان خواهد شدب اف ایش سطح زیرسب

امکان ( مشابه استان گلستان)تمرک  بارش در فصول پایی  و زمستان است در شرایط اقلیمی که  -

ریز ی آبیزاری گیاهزان زمسزتانه     کش به عنوان یك منبع آب، برای برنامزه استفاده از آب شور زه

کند، در نتیجه نیاز آبی را مرتفع می (آب غیر شور)رشد گندم، جو و کل ا باران در اوایل . وجود دارد

کزش را فزراهم   شور زه تر است امکان کاربرد آبدر مراحل بعدی رشد که گیاه به شوری متحمل

 .  کندمی

نشزان داده   شزود بر روی گیاه حسا  به شوری ذرت که در تابستان کشزت مزی  پژوهش نتایج  -

سادگی از منابع آب شور برای تولیزد ایزن نزوا    توان بههای خاص میروشتفاده از است که با اس

غیرشور اسزت،   -ها با آب شوردرمیان ردیفها آبیاری یكروشیکی از این . گیاهان استفاده نمود

نتایج کمّی نشان داده است کزه کزاربرد   . شود که نیمی از نیاز آبی گیاه با آب شور تأمینطوریبه

 درمیزان آبیزاری یزك   زیمنس بزر متزر بزرای گیزاه ذرت کزه بزا شزیوه       دسی 8در سطح آب شور 

غیرشزور، عملکزرد    بدرصزد از آ  03جزویی در حزدود   غیرشور صورت گرفت، ضمن صرفه -شور

 .  درصد کاهش داشت 0نسبت به تیمار شاهد در حدود 

 41و  44بزه   0/4بزا افز ایش شزوری از    . یابدمیکاهش  وری آببا اف ایش شوری مقدار بهره -

درصزد   44 و 3 در حزدود طور متوسزط بزه ترتیزب    در گندم بهآب  وریزیمنس بر متر، بهرهدسی

 943در مقابزل  ( کیلزوگرم در هزر مترمکعزب    2/4)وری آب در گندم باالترین بهره. کاهش داشت
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 تغییزرات عملکزرد دانزه گنزدم    . دست آمده استدرصد آب کامل به 00متر آب یعنی معادل میلی

وری آب مطابقزت  دهد که حداکثر عملکرد با حداکثر بهرهشور نشان میتحت تأثیر آب شور و کم

پذیر اسزت، ولزی بزا    اگرچه با اضافه کردن مقدار آب آبیاری، دریافت حداکثر عملکرد امکان. ندارد

ه با شود که باالترین عملکرد دانه گندم کماحظه می. یابدوری آب کاهش میاین مقدار آب بهره

 0/9شور و شور به ترتیب معزادل  وری آب مطابقت دارد، در شرایط آبیاری با آب کمباالترین بهره

، عملکرد و (کمّی و کیفی)بین مقدار آب آبیاری  بنابراین، با دانستن رابطه. تن در هکتار است 9و 

. یزابی اسزت  مصرف آب در شرایط مختلف کمّی و کیفی آب قابل دست وری آب، نقاط بهینهبهره

درمیزان شزیارها بزا آب    وری آب برای گیاه تابستانه ذرت با اسزتفاده از آبیزاری یزك   بررسی بهره

کزه ارزش آب شزور و غیرشزور یکسزان در     صورتیدهد که درنشان می( dS/m 8)غیرشور و شور 

باالترین دارای ( ها با آب غیرشوردرمیان جویچهآبیاری یك)آبیاری نظر گرفته شود، تیمارهای کم

نتایج پژوهش نشزان داده  . داری با تیمار شاهد نداشتوری آب و از نظر آماری اختاف معنیبهره

کزه  صزورتی هزا، در درمیزان جویچزه  آبیاری با استفاده از مدیریت آبیاری یزك است که به جای کم

سزبت بزه   های آبیاری نشده با آب شور غیرقابل استفاده آبیاری شود اثربخشزی بزاالتری ن  جویچه

اسا  آب غیرشزور در هزر تیمزار مبنزای محاسزبه      وری آب بردر نتیجه، اگر بهره. آبیاری داردکم

غیرشور از نظر این شاخص هزم بزاالتر    -درمیان آب شورگیرد، تیمارهای شور با مدیریت یكقرار

  .شودهای برتر انتخاب میقرار گرفته و به عنوان گ ینه

داد که اثر یك واحد پتانسیل ماتریزك  آبی برروی گندم نشانی و کمنتایج بررسی اثر توأم شور -

وزن اثر کمبود رطوبت . برابر نیست( شوری)بر عملکرد با اثر یك واحد پتانسیل اسم ی ( خشکی)

. هزا اسزت  تر از مجمزوا اثزرات هزر یزك از تزنش     آبی کمبیش از شوری و اثر توأم شوری و کم

پتانسیل ماتریك معین با کاهش پتانسزیل اسزم ی و در یزك     داد در یكطورکلی، نتایج نشانبه

وجود هر دو تنش . پتانسیل اسم ی معین با کاهش پتانسیل ماتریك عملکرد نسبی کاهش یافت

به دلیل اثر ف اینده هر کدام در کاهش انرژی آب نسبت به نبود هر یك، در جذب آب توسط گیاه 

 . دهدتر تحت تأثیر قرار میلکرد را بیشتری ایجاد کرده که در نهایت عماختال بیش

شوری  برخسارت ناشی ازعاوه شود،استفاده می بارانی آبیاری در روششور هنگامی که از آب  -

در ایزن روش، بزه    .شودمی ها، خسارت زیادی به گیاه وارددلیل جذب اماح توسط برگهب خاک،

هزا، غلظزت نمزك در روی    آب از سطح بزرگ  دلیل تما  آب با اندام هوایی گیاه و در اثر تبخیر

ها و ایجاد مسمومیت و ها اف ایش یافته و با جذب عناصری چون سدیم و کلر از طریق برگبرگ
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هزوایی  و شزرایط آب  رقم و می ان خسارت بسته به نوا . شودسوختگی باعث کاهش عملکرد می

هزای  بزرای هفتزه   کلزر را  ویزون سزدیم    ها قادرنزد دو عنوان مثال برگبه .مختلف متفاوت است

هزر نزوا مکانیسزم ژنتیکزی کزه بتوانزد بزه        . خسارت تحمل کند ای ازمتمادی بدون هیچ نشانه

ها به برگ منجر شود، در صورت آبیزاری بزارانی بزا آب    از شاخه Na+و  Cl-محدودکردن حرکت 

قزش  هزا ن شزدت خسزارت بزه بزرگ     هوای خشك در آب و و گرمای اولیه. اثر خواهد شدشور بی

ولزی شزرایط   . دیدگی برگی به غلظت نمك در برگ بسزتگی دارد شدت آسیب .کندمهمی ایفا می

مزثاً ممکزن اسزت کزه     . اف ایزد آب و هوایی و نی  وجود تنش آبی هم هر کدام بر شدت آن مزی 

های تجمع یافته در برگ از چند هفته قبل به حد سمیّت رسزیده باشزد بزدون آنکزه     غلظت نمك

هزای  محض گرم شدن و یا خشك شدن آن، نشانهاما به. سمیّت از خود بروز دهدهیچ نوا نشانه 

گونه راهنمای عملی برای ارتباط غلظت نمك در برگ حاضر هیچحالدر. شدید ظاهر شود نکروزه

تر که در اثر آبیاری بارانی با آب شزور  های قدیمیمعموالً برگ. با آسیب دیدگی برگی وجود ندارد

عائزم  . گیرنزد تأثیر قرار میتر تحتتری در معرس تجمع نمك قرار دارند، بیشیبه مدت طوالن

صزورت  صورت زردرنگ و با تشزدید خسزارت بزه   ها بهخسارت در نوک و در لبه کناری این برگ

همچنزین  . شزود هزا مزی  شزده و باعزث ریز ش بزرگ    ها کشزیده سوختگی نمایان و به وسط برگ

پاشزی بزا آب شزور بسزیار     د کمّی کاهش محصول بر اثر بزرگ شده برای برآورهای انجامپژوهش

پنبه گیاهی نسبتاً مقاوم به شوری است و آستانه خسارت آن در روش آبیاری سطحی . اندک است

 0/1زیمززنس بززر متززر و در روش آبیززاری بززارانی آسززتانه خسززارت برگززی آن حززدود  دسززی 0/0

ها کمتزر از  که آستانه خسارت برگی آن در حقیقت آن دسته از گیاهانی. زیمنس بر متر استدسی

شوند که غلظت امزاح آن برابزر یزا    ( بارانی)آستانه کاهش محصول است، اگر با آب شور آبیاری 

. تر از آستانه کاهش محصول باشد، با احتمال بیشتری دچار آسیب دیدگی برگی خواهند شزد بیش

آستانه خسارت برگی و آستانه )تانه چنانچه شوری آب مصرفی در آبیاری بارانی بیش از هر دو آس

 .باشد، هم خسارت برگی و هم کاهش عملکرد توأمان قابل انتظار است( کاهش محصول

ای بر روی گیاه پنبه بررسی تأثیر آب شور در روش آبیاری بارانی و مقایسه آن با آبیاری جویچه -

تزری از  یم و کلزر بزیش  هزای سزد  داد که در روش آبیاری بارانی نسبت به روش نشتی یوننشان

شده که عاملی برای کاهش فتوسنت  گیزاه و  هاها جذب نموده و باعث سوختگی برگطریق برگ

عوامزل  . سرعت جذب با اف ایش می ان شوری اف ایش پیدا کزرد . ها استری ش زود هنگام برگ

مقدار  ،یعبارت از گونه گیاهی، موقع آبیار استمتعددی که در شدت و ضعف خسارت وارده مؤثر 
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به دلیل تأثیر جذب اماح سدیم و کلر در اثر کاربرد  .بود دور آبیاری ها وشدت آبیاری آب آبیاری،

طور ها در این روش شاخص سطح برگ در تیمار شور بهآب شور در روش بارانی و سوختگی برگ

ه شزدن،  کاهش سطح برگ در اثر نکزروز . استیافتهقابل توجهی نسبت به تیمار غیر شور کاهش

است تا پنبزه بزا کوتزاه کزردن دوره رشزد،      شدهها باعثزرد شدن و سپس ری ش زود هنگام برگ

شدت کاهش محصول در . ضمن کاهش عملکرد، زودتر از تیمارهای غیر شور آماده برداشت شود

که در روش آبیاری بزارانی عملکزرد   طوریبه. روش بارانی با اف ایش شوری آب آبیاری بیشتر شد

درصد  90زیمنس بر متر در حدود دسی 3/3 زیمنس بر متر نسبت به تیماردسی 8/3 در تیمار گیاه

 .استداشتهدرصد کاهش 43که در روش نشتی حدود در حالی

نتزایج  . کارها اسزت آنچه در مدیریت شوری آب و خاک مهم است اقتصادی بودن و پایداری راه -

کاری با تنزوا  رود در سطح چهل م رعه گندمانیك طرح پژوهشی در اراضی شمال رودخانه گرگ

داد که دامنه شزوری آب  کیفیت منابع آب و خاک برای بررسی اقتصادی استفاده از آب شور نشان

 8/3شزد از  ها تأمین میکشآب زهآبیاری در م ارا مذکورکه از منابع آب زیرزمینی، سطحی و زه

متزر  سانتی 3-93های بر آن شوری خاک در عمقعاوه. زیمنس بر متر متفاوت بوددسی 1/40تا 

 99تززا  9از  03-33و در عمززق  99تززا  2از  93-03و در عمززق  93تززا  2طززور متوسززط از بززه

توجه به تنوا کیفیت منابع آب و خاک م ارا مذکور عملکرد با. زیمنس بر مترمربع متغیر بودسید

نگین درآمد ناخزالص در هکتزار گنزدم از    کیلوگرم و میا 0339کیلوگرم تا  4441ها از گندم در آن

هزای فزوق   داده. تومان در هزر هکتزار متفزاوت بزود     8021433تومان تا حداکثر  483983حداقل

گیر شوری منابع آب و خاک برعملکرد محصول و درآمد کشزاورزان در  گر تأثیر چشمهمگی بیان

وجب کاهش عملکزرد گنزدم   اف ایش شوری آب از مقدار میانگین یا بهینه آن م. این مناطق است

زیمزنس  دسزی  2/0نقطه بهینه شوری آب . شودکیلوگرم در هکتار می 98طور متوسط به مقدار به

بر متر است که حداکثر عملکرد گندم در این درجه شوری حاصل شد و با اف ایش آن به تدریج از 

اعی بزا ثابزت بزودن    اثرات اقتصادی یا ارزش تولید نهایی شوری آب زر. شدعملکرد گندم کاسته 

های تحقیق حساسیت عملکرد گندم به شوری خزاک عمزق   اسا  یافتهبر. سایر شرایط منفی بود

یعنزی بزا افز ایش    . کیلوگرم در هکتار بزود  243خاک اراضی در اوایل رشد منفی و معادل  93-3

ا بزا  امز . کیلوگرم از عملکرد کاسزته خواهزد شزد    243طور متوسط شوری خاک از حد بهینه آن به

، می ان مقاومت آن نسزبت بزه   (در اواخر زمستان و اوایل بهار)تکمیل رشد رویشی و استقرار گیاه 

. کیلوگرم در هکتار برآورد شزد  -13حساسیت عملکرد گندم در این مرحله . شودشوری اف وده می
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د کیلزوگرم از عملکزر   13یعنی با اف ایش یك واحد به شوری خاک از حد میانگین یا متوسزط آن  

شود که مصرف منابع آب نامتعارف و نیز   استنباط میاز همین رو، . شودگندم در هکتار کاسته می

اف ایش شوری خاک در این مرحله نسبت به مرحله اول، تأثیر قابل توجهی بزر عملکزرد و بزازده    

 . اقتصادی گندم نخواهد داشت

 

 کشاورزیشور در و لب های شورکاربرد آبمرتب  با های آتی پژوهش -پ

ویزژه  بزه )بررسی فنی و اقتصادی امکان استفاده از آب شور برای تولید گیاهان زراعی و بزاغی   -

 ( برای گیاهان پرمصرف از نظر آب مانند برنج

 غیرشور برای گیاهان عمده زراعی -کاربرد متناوب آب شور -

 اختاط آب شور و غیرشور -

 درمیان با آب شور و غیرشورآبیاری یك -

توجه به شرایط شزوری آب و خزاک و میز ان    ناسایی بهترین الگوی کشت و تناوب زراعی باش -

 به شوری گیاهان  مقاومت

 شوری برای گیاهان مهم زراعی و باغی -تعیین توابع تولید آب -

 های انتقال آب و اماح در خاکیابی و ارزیابی مدل، صحتواسنجیتوسعه،  -

 ان مصرف آب گیاهان مختلفتأثیر شوری آب و خاک در می  -

 و( در طی فصل یا در عمق توسعه ریشه)های مقطعی شوری آب، متوسط شوری بررسی شوک -

 متوسط وزنی بر روند رشد گیاه

بزار شزوری آب و خزاک بزر عملکزرد      کاربرد برخی از کودهای شیمیایی در تعدیل آثار خسارت -

 گیاهان

بزرای گیاهزان   ( ایبزارانی و قطزره  ) فشزار تحزت  های آبیاریمدیریت کاربرد آب شور در روش -

  مختلف

 بررسی اثر طوالنی مدت کاربرد آب شور روی خاک، گیاه و محیط زیست - 

 تعیین بهترین روش آبیاری برای استفاده از آب شور در شرایط مختلف  -

مسزایل  )هزای سزطحی در شزور شزدن خزاک      آب زیرزمینی، کنترل آب بررسی نوسانات سفره -

 و می ان جذب توسط گیاه( کشیاندگی و زهمآب
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 وری آب در شرایط شوریبررسی بهره -

 مدیریت بستر بذر برای تعدیل اثر شوری روی گیاه -

 محاسبه دقیق اراضی شور و نقشه توزیع شوری  -

 تخمین دقیق اراضی در معرس خطر شوری -

ها و تهیه نقشه های زهکشآبهای شور و تغییرات ماهانه هدایت الکتریکی محاسبه می ان آب -

 توزیع شوری آب زیرزمینی و سطحی

و تعیزین آسزتانه   ( زراعی، باغی مثمر و غیرمثمر، علوفه)معرفی ارقام متحمل به شوری گیاهان  -

 هاتحمل آن

 شده آزمایشگاهیهای شور و کنترلسازی گیاهان درمحیطایجاد امکانات غربال -

ت و حفظ منابع ژنتیکی و استفاده در اصاح ارقام گیاهان زراعی هالوفی ایجاد بانك ژن گیاهان -

 و مرتعی

 های شور توسط گیاهان شورزیستشناسایی ارقام شورزیست و بررسی پاالیش خاک -

 های شورورزی در کشوربررسی ایجاد کشت و صنعت -

 بررسی اثرات متقابل مصرف کود، مدیریت آبیاری در شرایط شوری روی گیاه -

 های ورودی به حوزه اراضی شورریت آبمدی -

 معرفی ارقام جدید زراعی متحمل به شوری به کشاورزان  -

 تعیین آستانه تحمل گیاهان درمقابل شوری در وضعیت هر منطقه -

 های شور به سمت اراضی مرغوبخاک( سطح)جلوگیری از توسعه  -

 تولید علوفه با استفاده از گیاهان جدید در اراضی شور -

  زراعت چوب با هدف تأمین نیازهای ماده اولیه صنایع در شرایط شوری -
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 کشی و اصالح اراضیمهندسی زه 2-2-1

 

 اقلیکننده: علیرضا حسنتدوین    

 

های مرتبط با تولید اقتصزادی و توسزعه اجتمزاعی در    ترین بخششاورزی یکی از مهمک

ویژه کشورهای درحال توسعه است. فراهم نمودن مناسب غذا و امنیت اغلب کشورهای جهان، به

دنبزال دارد و در راسزتای پیشزرفت    غذایی برای جوامع بشری، امنیت اقتصادی و اجتمزاعی را بزه  

طزور  کشزاورزی بزه   رو در سطح کان اسزت. های پیشترین چالشی از مهمجوامع، این مورد یک

توجه به محدودیت منابع غزذایی و  با. مستقیم و غیرمستقیم با تمام نیازهای انسان در ارتباط است

ها نیازمند اف ایش رانزدمان تولیزد محصزول    بخش، کشاورزی همانند دیگر جهاناف ایش جمعیت 

د، ایجزاد  نز کمزی کمزك   کشزاورزی  که به بهبود یافتن بازده تولیزدات  مواردیترین از مهم. است

 تا حدود زیادی توسزط  در کشاورزی فاریاب این امر. استمحیط مناسب برای رشد گیاه در خاک 

 .قابل حصول استکشی اراضی زه اجرای عملیات

ضزی  کشی امری پویا است، زیرا با گسترش کشاورزی خواه ناخواه برخزی از ارا نیاز به زه

رویه و باال آمدن سطح ایستابی و نی  افز ایش شزوری خزاک، بزرای تجهیز  و      دلیل آبیاری بیبه

تزری پیزدا   کشی نقش بسیار گستردهکشی پیدا خواهند کرد. با پیشرفت علم، زهنوسازی نیاز به زه

که هدف آن فقط خارج ساختن آب اضافی از زمین نیسزت، بلکزه مسزائلی نظیزر      طوریکرده، به

زدایی اراضی، مدیریت آب، مسائل مربوط به حفاظت محزیط زیسزت و یزا حفزظ      ء یا شوریاحیا

گیرد. کشی مدنظر قرار میهای مدرن زهکیفیت آب نی  از جمله وظایفی است که در اجرای پروژه

شده که براسزا  آن زهکشزی عبزارت اسزت از     تری از زهکشی ارائهبنابراین امروزه تعریف جامع

-دن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمینی کم عمزق از طریزق نگزه   فرآیند خارج کر

داشت و دفع آب و مدیریت کیفیت آب برای رسزیدن بزه منزافع دلخزواه اقتصزادی و اجتمزاعی،       

درحالی که محیط زیست حفظ شود. بنابراین نگرش به زهکشی و اهداف پزیش روی آن بایزد از   

 ر ارتقاء یابد.تتعریف ساده اولیه، به این تعریف کامل

ایران که تولید محصوالت باغی و زراعی بزه آبیزاری بسزتگی     نظیرکشی در مناطقی زه

کشزی  اگزر زه . و آبشویی آن ضزروری اسزت   خارج نمودن آب و اماح اضافی از خاک رایدارد، ب

و  دارتوسعه اراضی زه .توانند از زمین استفاده کنندبهترین کشاورزان هم نمی ،باشدنناسب مخاک 
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های ب رگ آبیاری در چند دهه گذشته، دنبال آن شور و سدیمی شدن خاک پس از اجرای پروژههب

ضزرورت اصزاح و    خاک شور و نسزبتاً شزور و   برداری پایدار از منابع آب وهمراه با ضرورت بهره

ری ان و پژوهشزگران را بزه پزرداختن جزدی بزه مباحزث       سازی شرایط خاک، مسئوالن، برنامهبه

 .شی اراضی وادار ساخته استکزه

کشی زیرزمینی برای کنتزرل سزطح آب زیرزمینزی و شزوری، در منزاطق خشزك و       زه 

های کشاورزی را حفظ کرد و یا آن وری زمینگیرد تا بتوان بهرهخشك مورد استفاده قرار مینیمه

کشزی  کشزی موجزود، از روش زه  هزای زه را بهبود بخشید. به همزین دلیزل در بزین انزواا روش    

است. از طرفی، حفظ تمامی سزطح اراضزی کشزاورزی در    شدهزیرزمینی در ایران استقبال بیشتری

های سزطحی )نظیزر تلفزات    کشها و زهتولید و جلوگیری از مشکات متعدد ناشی از ایجاد کانال

زمین، مشکات در رفت و آمد، مکانی اسیون کشاورزی و ...( نی  در این خصوص مؤثر است. البته 

قابل ذکر است که در نوار سب  ساحلی شمال کشور و به دلیل شرایط اراضی، کشت و کار و اقلیم 

 کشی سطحی نی  مورد استفاده است.منطقه، زه

هز ار   933اسا  اطاعات و برآوردهای به عمل آمده، تاکنون در مجموا ن دیك بزه  بر

 233است که از ایزن مقزدار،   شدهنیکشی زیرزمیهکتار از اراضی کشاورزی ایران دارای سامانه زه

های عمیق روباز کشه ار هکتار نی  دارای زه 20های زیرزمینی و ه ار هکتار تحت پوشش لترال

ه ار هکتار و در دسزت   83های در دست اجرای زهکشی کشور در همین حال، سهم پروژه. است

هزای متعزدد   اکنون پزروژه که همالزم به ذکر است  .شوده ار هکتار برآورد می 903مطالعه برابر 

باشد و تنهزا  کشی در اقصی نقاط کشور، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب در دست اجرا میزه

هزای آبیزاری، زهکشزی و    های خوزستان و ایام و در قالب طرح والیت، اجزرای پزروژه  در استان

 ه ار هکتار در دست اجرا است. 003تجهی  و نوسازی اراضی در سطح 

 

 کشی در کشورهای زهچالش -الف

شود شرایط هیدرولوژیکی طبیعزی تغییزر پیزدا    کشی در یك منطقه موجب میتوسعه زه

کشی وری کشاورزی اف ایش یابد. هر چند ممکن است زهخی  شدن اراضی، بهرهکرده و با حاصل

محزیط   کشزی باعزث تخریزب   محیطی اراضی را بهبود بخشد، اما در برخی موارد زهارزش زیست

شود مسیر و روند طبیعی تخلیه آب از زمین تغییر کشی مصنوعی موجب میشود. زهزیست نی  می
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شده مفید خواهد بود، ولی منزاطقی را کزه در پایزاب    کشیپیدا کند. این امر گرچه برای اراضی زه

را در آب خروجزی از مز ا  معمزوالً زه شود را تخریب خواهزد کزرد.   ها بدان تخلیه میآبزمین، زه

نتیجه اجرای عملیات آبیاری، دارای کیفیت پزایین بزوده و ایزن آب ممکزن اسزت حزاوی انزواا        

زای بیولوژیکی، رسوبات و برخی ها و کودها، عوامل بیماریکشها نظیر نمك، بقایای آفتآالینده

-به)های تولیدی در کشور آباینك حجم قابل توجه زههم . عناصر کمیاب و فل ات سنگین باشد

ای را های زیست محیطزی عدیزده  ، چالش(عنوان قطب زهکشی ایرانویژه در استان خوزستان به

کشزی بزر رژیزم هیزدرولوژیکی و هیدروشزیمیایی از نظزر       طور کلی اثزرات زه به .استشدهموجب

اثر و یا حتی منفزی باشزد.   ای از موارد بیتواند در برخی شرایط مثبت و در پارهمحیطی میزیست

محیطی آن ارزیابی کشی الزم است اثرات زیستهای زهری ی و اجرای طرحین قبل از برنامهبنابرا

 گیرد.و مورد مطالعه قرار

ایران نی  از این . حفاظت محیط زیست است ،کشی در جهانزه هایچالشترین ب رگ از

تان کشزور در خوزسز   کشزی مرتبط بزا زه  محیطیبیشترین مشکات زیست. نیست مستثنی قاعده

 :از استاین مشکات عبارت کهاست  تجمع یافته

 تولیدی آبزه قابل توجهحجم  -

 هاو شوری زیاد آن هاآبکیفیت نامناسب زه -

 گاه نهایی مناسبنبود تخلیه -

 آب(ها در زهاستفاده بیش از حد از سموم دفع آفات نباتی و کودها در کشاورزی )ظهور آالینده -

 د مواد پوششی معزدنی )شزن و ماسزه( و مشزکات برداشزت     سایر مسایل اجرایی نظیر کمبو -

 رویه این قبیل مصالحبی

های کشاورزی از مسائل مهمی است که آببنابراین مباحث مربوط به مدیریت و دفع زه

در کنزار آن، بحزث ضزرورت تزداوم اجزرای      . ها پرداخته شزود باید به آندر مباحث تحقیقاتی می

را نیز  نبایزد از نظزر دور    ( شن و ماسه)ود مصالح پوششی رایج های زهکشی در شرایط کمبپروژه

بزه ویزژه مزواد    )کشی جایگ ین شن و ماسه های زهداشت که ضرورت تحقیقات مرتبط با پوشش

 .سازدرا بیش از پیش نمایان می( پوششی مصنوعی

آب واحزدهای کشزت و صزنعت نیشززکر    زهتخلیزه   ،در خوزسزتان طزی سزالیان گذشزته    

شزوری  )حاضر حجم قابل توجزه، امزاح زیزاد    حالدر. ای را به دنبال داشته استمشکات عدیده

 آب ازدر زه ی شزیمیایی هزا کزش آفزت  انزواا  هزا و کزش کودهای شزیمیایی، علزف   و حضور( باال
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 بینزی پزیش محیطزی در منطقزه،   هزای زیسزت  از نقطه نظر چالش. های عمده منطقه استچالش

ه ار هکتار از  903ه ار هکتار از اراضی خوزستان از جمله  133ای بسیار ن دیك شود در آیندهمی

هزا  کشی در آنهای زهو پروژه کشی زیرزمینی داشته باشدنیاز مبرم به زه ،اراضی زیر شبکه کرخه

 در سطح اسزتان  سال گذشته تاکنون 10این رقم در حدود دو برابر مقداری است که از  .اجرا شود

 یکشز کشزی ماننزد زه  هزای جدیزد زه  روش بزه  توانه با آثار مخرب میبرای مقابل .استشدهاجرا

 توجه )IFDM( 1کشییا سامانه جامع مدیریت زه 9کشی زیستی، زه2کشی خشك، زه4شدهکنترل

کشزی کشزور دارد و   این موارد نیاز به توجه ویژه و اجرای تحقیقات مؤثر در مناطق تحت زه .کرد

در مؤسسه تحقیقزات فنزی و   ( شدهکشی کنترلنظیر زه)ها آن اکنون روی برخی از موارد مهمهم

 .ای در دست اجرا استمهندسی کشاورزی، تحقیقات همه جانبه

 

  کشی و اصالح اراضیها و دستاوردها در زمینه زهیافته -ب

( و پوشش PP900و  PP450 ،PP700) PLMکارایی سه نوا پوشش مصنوعی نتایج ارزیابی  -

(، از نظزر  ASTM D-5101سنجی )مطابق با استاندارد ب آزمون استاندارد نفوذشن و ماسه در قال

های مصزنوعی  با هدف ارزیابی جایگ ینی پوشش پوشش -پتانسیل انسداد معدنی مجموعه خاک

کزدام از  کشی شزمال خرمشزهر نشزان داد کزه هزیچ     جای پوشش معدنی برای خاک پروژه زه به

 گرفتگی حسا  نبودند. البتزه بزده خروجزی در پوشزش    ها )معدنی و مصنوعی( نسبت به پوشش

 هزای مصزنوعی بزود. همچنزین نسزبت هزدایت هیزدرولیکی       معدنی تقریباً دو تا سه برابر پوشش

بزه   PP900و  PP450 ،PP700هزای  پوشش در نوا معدنی )شن و ماسه( بزه پوشزش   -خاک

 یت هیززدرولیکیبززود. از مقایسززه تغییززرات دبززی خروجززی و هززدا   03/0و  43/1، 13/9ترتیززب 

تزری در  دارای عملکرد مناسب PP450های مصنوعی با یکدیگر مشخص شد که پوشش پوشش

 خاک منطقه شمال خرمشهر بود.

های مصزنوعی، سزه   منظور بررسی اثر شوری باالی خاک و آب زیرزمینی بر عملکرد پوششبه -

کشی پوشش زه( و دو نمونه PP900و PP450 ،PP700کشی مصنوعی خارجی )نوا پوشش زه

                                                           
1. Controlled drainage 

2  Dry drainage 

3. Bio drainage 

4. Integrated Farm Drainage Manegement 
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سنج مزورد آزمزایش قزرار گرفزت.     تولید داخل با استفاده از مدل فی یکی نفوذ PP450مصنوعی 

داد که در هر گرادیان هیدرولیکی، هدایت هیدرولیکی با گذشت زمان کاهش یافزت و  نتایج نشان

 افزز ایش شززوری آب ورودی، موجبززات تقلیززل هززدایت هیززدرولیکی مجموعززه را فززراهم آورد،  

ترین میز ان رسزید. در هزر سزه پوشزش      آب به کمکه مقدار آن در آزمون با شورترین زهیطوربه

بزود و ایزن مقزدار در     3/4های هیدرولیکی کمتزر از  مصنوعی، نسبت گرادیان در تمامی گرادیان

 88/3تولید خارج بزه   PP450دسی زیمنس بر متر در پوشش  421آب با شوری شرایط کاربرد زه

شده بود. از مقایسه مقادیر هدایت هیدرولیکی دو نمونه پوشزش  ن مقدار مشاهدهتریرسید که بیش

PP450    هزای تولیزد   تولید داخل با نمونه خارجی ماحظه شد که متوسط ایزن مقزادیر در نمونزه

 PP450تر بود. همچنین مقادیر متوسط هدایت هیزدرولیکی مجموعزه در دو نمونزه    داخل پایین

آب شور نسبت به شرایط کاربرد آب معمولی کاهش یافزت. در هزر دو   داخلی در شرایط کاربرد زه

 0/2و  4نمونه پوشش مصنوعی داخلی مورد آزمایش، نسبت گرادیان در دو گرادیان هیزدرولیکی  

آب شور و آب معمولی به بیش از یك رسید که بر اف ایش احتمزال گرفتگزی معزدنی    با کاربرد زه

عنزوان یزك عامزل    کیفیت آب ورودی بهکه س ضروری است ها در این شرایط داللت دارد. پآن

 تأثیرگذار در نتایج آزمون نفوذسنجی مورد توجه قرار گیرد.

و ثبت خودکزار عمزق سزطح     یریگاندازه یبرا یو ساخت دستگاه یضمن طراحدر پژوهشی،  - 

ش کنتزرل  بخز  كیدستگاه از  نیگرفت. اقرار یابیکارکرد آن مورد ارز یو درست اییکار ،یستابیا

آن،  یشزده و در طراحز  لیکننزد تشزک  یعمل م یاصورت شبکهکه بهریگو تعدادی اندازه یمرک 

 یام رعزه  طیبزا شزرا   ینمودن امکانات داخل کشور و موجود برای ساخت، سزازگار  حاظضمن ل

ای است. دستگاه شزبکه شدهگرفتهنظر درو...(  ی یردر برنامه یری)استحکام، دقت باال، انعطاف پذ

هایی نظیزر اسزتفاده از صزفحه نمایشزگر     بر داشتن ویژگییاب سطح ایستابی عاوهخودکار عمق

پزذیری  های فارسی، سهولت کاربری، ذخیره اطاعات، انعطافها و گ ینهب رگ و لمسی، فهرست

گیری و ثبت کرده و باعث کاهش ترددها برای صورت خودکار عمق سطح ایستابی را اندازهو... به

ها، نیاز کمتر به نیروی انسانی و دقت و سهولت انتقال اطاعات به آمدن ه ینهگیری، پاییندازهان

ها ها صحت و دقت کارکرد دستگاه و انتقال صحیح و مطمئن دادهرایانه خواهد شد. نتایج ارزیابی

از یزك   متزر بزوده و بزا اسزتفاده    گیری عمق یك سزانتی به مرک  کنترل را تأیید کرد. دقت اندازه

 گیری وجود دارد.حافظه قابل حمل یك گیگابایتی امکان ذخیره حدود چهل میلیون اندازه
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بررسی تأثیر برخی عوامل نظیر شزوری آب و  در تحقیق به عمل آمده در حوضه رودخانه کرخه،  -

های زراعی بر کاهش کارایی مصزرف آب  خاک، مدیریت توزیع آب در م رعه و چگونگی مراقبت

گندم منطقه دشت آزادگان در جنوب حوضه کرخه بررسی شد. بدین منظزور در چنزدین    در م ارا

که به لحاظ خصوصزیات  ای به انتخاب چندین م رعه نقطه از دشت آزادگان، با بازدیدهای منطقه

های خوبی از اراضی تحت کشت منطقه مورد مطالعزه باشزد،   فی کی و شیمیایی خاک بتواند نمونه

زیمنس بر متر دسی 43شوری عصاره اشباا قبل از کشت م ارا انتخابی برابر  شد. حداقلمبادرت

ای از عوامل نظیر شوری خاک، عمق سطح ایستابی، شوری آب زیرزمینزی،  بود. در واقع مجموعه

زراعزی در شزرایط آب و   های بزه و سایر مدیریتتعداد آبیاری، مدیریت توزیع آب در م ارا وسیع 

 ت.خاک منطقه دخالت داش

 

 کشی و اصالح اراضیدر زمینه زههای آتی پژوهش -پ

 های کشاورزیآبهای موجود بر سر تخلیه زهتعیین چالش -

هزای  ها توسزط مزدیریت بهینزه آب و نهزاده    آبپژوهش درخصوص کاهش آلودگی زه -

 کشاورزی

 کننده خزاک و ویژه انواا کودهای شیمیایی و مواد اصاحهای کشاورزی، بهکاربرد نهاده -

هزای زیرزمینزی و   هزایی همچزون نیتزرات بزه آب    ها بر انتقال آالینزده بررسی تأثیر آن

 هاآبزه

 

 منابع -ت

ارزیابی وضعیت شوری منابع آب و خاک اراضی پایین دست حوزه کرخه و بررسی علل پزایین  . 4983. آبساالن، ش

 ی و مهندسی کشاورزی.بودن کارایی مصرف آب. گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات فن

بررسی کاربرد کود در م ارا کشاورزی و ارائزه راه کارهزای اجرایزی بزرای کزاهش اثزرات سزوء        . 4933. جلینی، م

قوچان(. گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی،  -محیطی )مطالعه موردی دشت مشهد: حد فاصل چنارانزیست

 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

ای(. هزای م رعزه  ررسی تأثیر سطوح مختلف آب و نیتروژن بر آبشویی نیترات )مزدل و آزمزایش  ب. 4939. جلینی، م

 گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

بررسی کارایی سه نوا فیلتر زهکش ژئوتکستایل در شرایط آزمایشگاهی بزرای خزاک پزروژه    . 4988. اقلی، احسن

 شهر. گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.کشی شمال خرمزه
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های معدنی و بیولوژیکی ناشی از کاربرد انواا کودهزای آلزی در نتیجزه    بررسی انتقال آالینده. 4983. اقلی، احسن

 گ ارش نهایی پروژه تحقیقزاتی، مؤسسزه تحقیقزات    .های مختلف خاکاجرای عملیات آبیاری در بافت

 فنی و مهندسی کشاورزی.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر کیفیت شیمیایی آب و خاک در انتخاب پوشش مصنوعی مناسب در . 4934. اقلی، احسن

 گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. .کشیهای زهپروژه

شده بزا پوشزش ژئوتکسزتایل و بزدون پوشزش در      های زیرزمینی اجراکشبررسی عملکرد زه. 4932. اقلی، احسن

گز ارش نهزایی پزروژه تحقیقزاتی، مؤسسزه       .مقایسه با پوشش رایج معدنی در اراضزی دشزت شزادگان   

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

گز ارش  (. آبری  نازلوچایمطالعه موردی حوزه) GISتهیه مدل بیان آب و خاک با استفاده از . 4933. حصاری، ب

 .پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزینهایی 

هزای  مدیریت پایدار آب زیرزمینی با نگرش مصرف بهینه آب کشزاورزی در اسزتان  . 4983. و بهراملو، ر. حقایقی، ا

گ ارش نهایی پروژه تحقیقزاتی،  (. های آبری  نیشابور و اسدآبادمطالعه موردی حوضه)خراسان و همدان 

 .ت فنی و مهندسی کشاورزیمؤسسه تحقیقا

ورزی بزر حرکزت آب و نیتزرات در    بررسی تأثیر مقادیر مختلف آب، کود نیتروژن و روش خزاک . 4934. خرمیان، م

گز ارش نهزایی پزروژه تحقیقزاتی، مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی         . ایخاک و عملکرد ذرت دانه

 .کشاورزی

گز ارش نهزایی پزروژه    . خودکار عمزق یزاب سزطح ایسزتابی    ای طراحی، ساخت و ارزیابی شبکه. 4933. ع ی ی، آ

 .تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی، . برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی دشت مه والتمدیریت بهره. 4933. کریمی، م

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

گ ارش نهزایی  . 4982ییرات کمی و کیفی منابع آب منطقه بم بر اثر زل له پنجم دیماه بررسی تغ. 4980. مایی، ا

 .پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

کرمان با استفاده از ( بافت)بررسی بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در منطقه دشت آب . 4934. مایی، ا

 .نهایی پروژه تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی گ ارش. های زمین آماریروش
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گلخانهمهندسی  2-8  

 ایهای مهم تولیدات گلخانهسازی مصرف نهادهبهینه 2-8-5
 

 کنندگان: داوود مؤمنی و فرحناز سهرابتدوین    
 

 رسدمیلیارد نفر می 43جمعیت به 2303دهد که در سال نرخ رشد جمعیت دنیا نشان می

شزود  ه آن، مربوط به کشورهای در حال توسعه است. این رشد جمعیزت باعزث مزی   و بخش عمد

های آینده قرار گیرد. ترازنامه انزرژی ایزران   موضوا انرژی در صدر ده اولویت اصلی بشر در دهه

است. آمزار  های نفتی و گاز بودهمصرف انرژی در ایران مربوط به فرآورده دهد که عمدهنشان می

های نفتی درصد انرژی در بخش کشاورزی از طریق نفت، فراورده 03دهد که در حدود ن مینشا

هزای اقتصزادی،   بزر تحلیزل   های انزرژی عزاوه  شود. از همین رو، تحلیلو گاز طبیعی تأمین می

 های کشاورزی است.های مهم در پروژهزیستی و فنی، از ضرورت محیط

هزای اسزت.   های گلخانزه بخش کشاورزی، کشت مصرف انرژی در یکی از موارد عمد 

 شده و با سرعت رو بهای در ایران از حدود سه دهه پیش شرواکشت گسترده محصوالت گلخانه

هزای  فرنگی، سب یجات و گلای، توتدلمه فرنگی، فلفلمانند خیار، گوجه محصوالتیرشد است. 

ای تقریباً در هزر جزا مقزدور    ت گلخانه. کشت محصوالشوندتولید میی ایران هادر گلخانهزینتی 

 صزورت تزوان شزرایط مطلزوب را بزه    است، زیرا هرجایی که شرایط محیطی مسزاعد نباشزد مزی   

شده )مصنوعی( برای رشد گیاه فراهم نمود. با این وجزود، بزرای احزداث گلخانزه تجزاری      کنترل

 نی  توجه داشت.  تولید و کمیت محصول باید به عوامل اقتصادی تولید، نظیر ه ینهمی

های تحت کنترل که امکان اف ایش ها و محیطهای اخیر، کشت در انواا گلخانهدر دهه

کزاری  عنزوان راه آورد، بزه تولید محصول را در شرایط متنوا آب و هوایی، خاک و آب فراهم مزی 

افتزه،  ویژه در کشورهای توسعه یمؤثر در اف ایش عملکرد و تولید برخی محصوالت کشاورزی، به

های های کشت گلخانهشده آب از ویژگیاست. عملکرد باال و مصرف کم و کنترلتوجه بودهمورد

های کشت تحت کنترل، در مناطق خشك ها و محیطشود، استفاده از گلخانهاست که موجب می

کاری اساسی در اف ایش کارآیی مصرف آب مورد توجه متخصصان، عنوان راهخشك نی  بهو نیمه

 4902ای از سزال  هزای گلخانزه  گیزرد. کشزت  گذاران، کارشناسان جوان و کشاورزان قراراستسی
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ویژه هلند، با انگی ه تولید گیاهان زینتی وارد ایران شد. در هجری شمسی از کشورهای اروپایی به

ایران نی  در دو دهه اخیر توجه جدی به تولید سب ی و صیفی، برخی محصوالت باغبانی و گزل و  

های صنعتی ایران عبارت دیگر، تولید در گلخانهها صورت گرفته است. بههان زینتی در گلخانهگیا

نوپا است و به همین دلیل، منابع انسانی و تخصصی موجود در این زمینه در کشور در حال توسعه 

گیری سرمایه انسانی و توسزعه اصزولی آن، صزنعت    گیری است. بدیهی است که با شکلو شکل

های شغلی بیشتری نی  ایجزاد خواهزد کزرد.    در کشور در آینده پویاتر خواهد شد و فرصت گلخانه

ای در سراسر کشور توسعه پیدا های گلخانهمجتمع ها وهای جدید دولت، شهرکامروزه با سیاست

هزا نیز  از طزرف بخزش     های منفرد و خارج از شزهرک ها، گلخانهبر این شهرکاست. عاوهکرده

 برداری است. ث و در حال بهرهخصوصی احدا

بزوده اسزت. از    هکتزار  8389سطح زیرکشت گلخانه در کشور مجموا در  4933سال در

ای را دارا سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ترینبیشهکتار  0033این مقدار، سب ی و صیفی با 

 سزطح  بیشزترین فرنگزی  کشت محصوالت سب ی و صیفی در سطح کشور خیار و گوجه . دراست

ای اخیزراً  هزای گلخانزه  است. از آنجا که در ایران توسعه کشت زیرکشت را به خود اختصاص داده

بزرروی مسزائل و    گرفتزه انجامتحقیقات  ،استگرفتهشده و مورد توجه بخش کشاورزی قرارشروا

خصزوص در زمینزه آب و آبیزاری و انزرژی در     بزه  ،ایمشکات صنعت گلخانه و تولیدات گلخانه

ای و نیزاز گیاهزان گلخانزه   بسیار محدود است و توصیه مشخصی در خصزوص آب مزورد   گلخانه

ای در های گلخانزه های توسعه کشتکه یکی از ضرورتاز آنجا ندارد.کارایی مصرف انرژی وجود 

هزا و  بررسزی  ،وری مصرف آب است، از همین رو، نیاز است تا انجزام مطالعزات  کشور ارتقاء بهره

زمزان باعزث افز ایش    تزر و پایزدارتر آب و هزم   وعی سبب مصرف هر چه دقیقتحقیقاتی که به ن

هزای  توجه به برنامزه گیرد. بامورد توجه محققان بخش کشاورزی قرار ،ها شودعملکرد در گلخانه

هزای مزدیریت صزحیح    اعمزال روش  ،ایمحصزوالت گلخانزه  کشت مرتبط با گسترش سطح زیر

های آبیاری برای استفاده بهینه از منزابع آب و خزاک و   مانهآبیاری و استفاده از تمامی ظرفیت سا

 نظیر کود در پرورش محصوالتی با کمیت و کیفیت باال ضروری است. ،هاهدسایر نها
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 ایهای مهم تولیدات گلخانهسازی مصرف نهادههای بهینهچالش -الف

ه تحقیقزات  های ایران توسط پژوهشگران مؤسسز بررسی روند مصرف انرژی در گلخانه

های کشور، استان تهران و فنی و مهندسی کشاورزی در دو منطقه عمده تولید محصوالت گلخانه

 ویزژه هزای اخیزر رونزد مصزرف انزرژی بزه      دهد کزه در سزال  منطقه جیرفت و کهنوج، نشان می

شزود،  هزا اسزتفاده مزی   های فسیلی و کودهای شیمیایی، که از انرژی فسیلی در تولیزد آن سوخت

هزای ایزران بزرای    شزده در گلخانزه  ش چشمگیری داشته است و بخش اعظم انرژی مصرفاف ای

-توجه به م ایایی مانند امکان کنترل عوامل محیطی اثرگذار بر تولید، بهگرمایش گلخانه است. با

ها در تولیزد محصزول خزارج از    تر نهادهبهینه از منابع آب و خاک، امکان کاربرد مناسب کارگیری

عنوان یزك روش تولیزد بزا    ای یافته و بههای جایگاه ویژههای گلخانهزایی، کشتتغالفصل و اش

هزای  است. تغییرات سزطح زیرکشزت محصزوالت گلخانزه    شدهوری باال در کشاورزی معرفیبهره

ها در این دور  کوتاه ( نی  نشانگر آن است که مساحت گلخانه4980-4933کشور طی پنج سال )

ای سالهطوری که طی برنامه پنجو این صنعت نوپا رشد شتابانی داشته است؛ به شدهحدود دو برابر

هکتار افز ایش   10333هکتار به حدود  8333ای کشور از حدود مقرر بوده است که سطح گلخانه

ای باعث خواهد شد؛ نیاز به انرژی در این بخش بسیار زیزاد شزود، بنزابراین،    یابد. این روند توسعه

باید به آن هایی است که در کنار این توسعه میها از ضرورتمصرف انرژی در گلخانهسازی بهینه

 توجه جدی شود.

توان حزد بهینزۀ مصزرف    های در هر شرایطی میبا برآورد مقدار نیاز آبی گیاهان گلخانه

گزذاری زیزاد   نظر فراهم کرد، تا بتزوان از سزرمایه  برای محصوالت مورد( نه زیاد و نه کم)آن را 

هزای  طراحان و مدیران سامانه. حداکثر استفاده را نمود شده و واحد آب مصرفی در گلخانهانجام

در ایزن ارتبزاط الزم اسزت    . وری از آب مصرفی اهتمام ورزنزد باید برای اف ایش بهرهآبیاری می

 بزه همزین  . براسا  مقدار آب مصرفی گیاه تعیین شزود ( دور و عمق آبیاری)ری ی آبیاری برنامه

ری ی صحیح آبیاری بزر آن  آب مورد نیاز گیاه باید دقیقاً برآورد شود تا مدیریت و برنامهدلیل مقدار 

در شرایطی که آب با کیفیت مطلزوب وجزود نزدارد، بزرای تزأمین آب بزا       همچنین، . استوار شود

ت خوب ها، تلفیق آب با کیفیکنهایی نظیر استفاده از آب شیرینها از روشکیفیت برای گلخانه

ریز ی،  در این صورت برآورد دقیق می ان آب الزم، در برنامه. گیردبا آب کیفیت پایین انجام می
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همچنین برای طراحزی و اجزرای   . گذاری اولیه و بررسی اقتصادی طرح بسیار مؤثر استسرمایه

 .های تأمین آب و آبیاری، داشتن نیاز آبی محصوالت ضروری استبهینه سیستم

دهد نشان می( منطقه ورامین)های ایران مصرفی تولید خیار در گلخانه مقایسه انرژی

قسمتی از این تفاوت،  .های ترکیه چندین برابر ایران استکه راندمان مصرف انرژی در گلخانه

های واقع در مجاورت دریای مدیترانه است که نیاز به ناشی از شرایط آب و هوایی معتدل گلخانه

های استاندارد، استفاده بهینه از انرژی و داشتن گلخانه. ی گرمایش ندارندمصرف انرژی زیاد برا

ترین های ترکیه است اما مهمبودن راندمان مصرف انرژی در تولیدات گلخانه دلیل دیگر باال

آور دلیل، باال بودن تعرفه مصرف انرژی در ترکیه است که دقت بیشتر در مصرف انرژی را ال ام

 های ایران و کانادا، نشانمقایسه انرژی مصرفی تولید خیار در گلخانههمچنین . کندمی

های دلیل استفاده مناسب از سامانهدهدکه با وجود سرمای بسیار شدید حاکم بر کانادا، بهمی

های خورشیدی این کشور، راندمان مصرف بندی و ذخیره انرژی گرمایی تابشی در گلخانهعایق

 .ان و این کشور تقریباً در یك سطح قرار دارندهای ایرانرژی در گلخانه

وری آب، توجه بهزره اف ایش عملکرد توأم با کاهش مصرف آب و در نتیجه اف ایش قابل

رسیدن عنوان مثال، به. ای برخوردار استها از اهمیت ویژهاز جمله مواردی هستند که در گلخانه

فرنگی، فلفل دلمزه و  رای محصوالت گوجهترتیب بتن در هکتار به 203و  080، 023به عملکرد 

وری آب در ای در کشور هلند و یا افز ایش بهزره  های گلخانهخیار طی یك دوره کشت درکشت

های فضای بزاز کشزورهای حزوزه    در کشتکیلوگرم بر مترمکعب  41 -43 فرنگی ازتولید گوجه

ای در همزین کشزورها،   های گلخانزه در کشتکیلوگرم بر مترمکعب  93 -00 دریای مدیترانه به

وری آب در متأسفانه در ایران رسیدن به چنین عملکزرد و بهزره  . حاکی از این م یت نسبی است

رسد عزدم ایزن موفقیزت نداشزتن نیروهزای      به نظر می. استای محقق نشدههای گلخانهکشت

 ...شزور و  هزای ک متخصص و کارآمد گلخانه، نبود دانش فنی الزم، استاندارد نبودن اکثر گلخانه

 است.
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هاای مهام   سازی مصرف نهااده ها و دستاوردهای مؤسسه درخصوص بهینهیافته -ب

 ایتولیدات گلخانه

 هاسازی مصرف سوخت در گلخانههای بهینهروش - 

قبل از احداث گلخانه، موقعیت مکانی احداث گلخانه، طرح مناسزب گلخانزه و در دسزتر     

باید بررسی شود. بزه همزین   م برای تحقق تولید در گلخانه میهای الزبودن امکانات و زیرساخت

در دستر  بودن امکانزات مناسزب در محزل     دلیل در زمان احداث گلخانه موارد اساسی از جمله

احداث گلخانه و موقعیت مکانی احداث گلخانه مدنظر قرارگیرد. در زمان احداث گلخانزه رعایزت   

توجه نوا پوشش و شکل ظاهری گلخانه مهم است. بااصول ساخت گلخانه، برای ساخت گلخانه، 

سزایه بزه     انداز، زاویه استقرار گلخانه مهم است. در گلخانهاندازی سازه و گیاهان موجود به سایه

 توجه به این که کشور ایران در عرس جغرافیاییبستگی دارد. باتابش خورشید و فصل سال  زاویه

است، برای استفاده بیشتر از آفتاب زمستانی که زاویزه تزابش   شدهدرجه شمالی واقع 0/93الی  23

غربزی سزاخت و    -های تك واحدی )تك دهنزه( را در امتزداد شزرقی   باید گلخانهپایینی دارد، می

جنزوبی احزداث شزود. از لحزاظ طزرح نیز         -های ب رگتر )چند دهنه( در راسزتای شزمالی  گلخانه

ها برای کاربرد خاص بزر  دارد. اگر چه برخی از آن های متنوعی برای ساخت گلخانه وجودانتخاب

ها را به عنوان بهترین سازه گلخانه انتخاب و معرفزی  توان یکی از آندیگری برتری دارد اما نمی

در ، در برابر زنگ زدگی و پوسیدگی مقاوم باشزد ای است که کرد. با این اوصاف، سازه خوب سازه

خاصیت انتقال بوده و بارهای وارده )زنده و مرده( مقاوم ر سنگین و سای برفهای شدید، مقابل باد

 باشد. مناسبنور آن 

نشان  های غالب استان تهرانهای کارآیی مصرف انرژی تولید خیار در گلخانهارزیابی شاخص   -

 MJ/ha ای در اسززتان تهززران معززادلکززل انززرژی مصززرفی بززرای تولیززد خیززار گلخانززهداد کززه 

درصزد صزرف گرمزایش     3/33، یعنزی  MJ/ha 40291812ن مقزدار  است که از ایز  40042032

و انزرژی مصزرفی غیرمسزتقیم     MJ/ha 40930832است. انزرژی مصزرفی مسزتقیم    شدهگلخانه

MJ/ha 240323  بازده خزالص انزرژی   3332/3محاسبه شدند. همچنین، نسبت انرژی ،MJ/ha 

 224رد متوسزط محصزول   تعیین شدند. عملکز  kg/MJ 3499/3وری انرژی و بهره -40132223

دسزت آمزد. مقایسزه رانزدمان مصزرف      به MJ/ha 423902تن در هکتار و انرژی تولیدی معادل 

هزای ترکیزه   های ایران با ترکیه نشان داد که راندمان مصرف انرژی در گلخانزه انرژی در گلخانه
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هزای  گلخانزه  چندین برابر ایران است. قسمتی از این تفاوت، ناشی از شرایط آب و هوایی معتدل

واقع در مجاورت دریای مدیترانه است که نیاز به مصرف انرژی زیاد برای گرمایش ندارد. استفاده 

بزودن رانزدمان مصزرف انزرژی در      های استاندارد، دلیل دیگر باالبهینه از انرژی و داشتن گلخانه

انرژی در ترکیه است  ترین دلیل، باال بودن تعرفه مصرفهای ترکیه است اما مهمتولیدات گلخانه

کند. همچنین مقایسه انرژی مصرفی تولید خیار در آور میکه دقت بیشتر در مصرف انرژی را ال ام

دادکه با وجود سرمای بسیار شدید حاکم بزر  های این منطقه از ایران با کشور کانادا، نشانگلخانه

یزره انزرژی گرمزایی تابشزی در     بنزدی و ذخ هزای عزایق  دلیل استفاده مناسب از سزامانه کانادا، به

هزای ایزران و ایزن کشزور     های خورشیدی این کشور، راندمان مصرف انزرژی در گلخانزه  گلخانه

 تقریباً در یك سطح قرار دارد.

داد که اثزر تکزرار   نشان فرنگیگوجه یهات گلخانهکش یبرا یاریعمق و دور آبنتایج بررسی    -

فرنگی و کارایی مصزرف  یك بوته، وزن متوسط یك گوجهفرنگی، تعداد میوه در بر عملکرد گوجه

دار نبوده است. می ان عملکرد و تعداد میوه در بوته در تیمارهای مختلف آبیزاری  آب آبیاری معنی

دار با یکدیگر اختاف داشتند. اثر تیمارهای آبیزاری روی  طور معنیبا سطح احتمال یك درصد به

دار نبزوده اسزت. اثزر مکزان بزر      مصرف آب آبیاری معنیفرنگی و کارایی وزن متوسط یك گوجه

فرنگی و کارایی مصرف آب آبیاری در سطح احتمال یك درصد و روی تعداد میزوه  عملکرد گوجه

 دار بود. فرنگی در سطح احتمال پنج درصد معنیدر بوته و وزن متوسط یك گوجه

د و کارآیی مصرف آب خیار های آبیاری نواری سطحی و زیرسطحی بر عملکربررسی اثر روش -

های آبیاری بر عملکرد و کارآیی که اثر روش ای در شرایط آب و هوایی ایرانشهر نشان دادگلخانه

دار نبود ولی در هر دو سال، تیمار آبیاری نواری زیرسطحی مصرف آب در سطح پنج درصد معنی

سطحی بود. در مجموا دارای عملکرد و کارآیی مصرف آب بیشتری نسبت به روش آبیاری تیپ 

 43تن در هکتار و کارآیی مصرف آب  429سطحی دو سال عملکرد محصول در روش آبیاری زیر

تن در هکتار  443 که در روش آبیاری نواری سطحی عملکردحالیکیلوگرم بر متر مکعب بود؛ در

اله کیلوگرم بر متر مکعب بود. همچنین، تج یه مرکب نتایج دو س 48و کارآیی مصرف آب 

های آزمایش در سطح یك درصد معنی دار بود ولی اثر داد که اختاف بین سالآزمایش نشان

دار نبود. در مجموا می ان اف ایش محصول و سال در روش آبیاری در سطح پنج درصد معنی

درصد بیشتر از  00/9و  02/9سطحی به ترتیب کارآیی مصرف آب در روش آبیاری نواری زیر

اری سطحی بود. مشاهدات عینی در طی آزمایش نی  گواه بر این بود که می ان روش آبیاری نو
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ها در روش آبیاری سطحی کمتر بود و پخش رطوبت و رشد بوتهرشد علف هرز در روش زیر

ها در هر دو سب  شدند. ولی درصد سب شدن بذر ها زودترتر و بوتهسطحی یکنواختنواری زیر

سطحی دارای دست آمده، روش آبیاری نواری زیرتوجه به نتایج بهروش یکسان بود. بنابراین با

شد. های خیار در منطقه ایرانشهر توصیهعملکرد و کارآیی مصرف آب بیشتری بود و برای گلخانه

 باید در نصب لوله در داخل خاک دقت کافی انجام شود.بنابراین، می

ای، های آبیاری میکرو )قطرهدر روشای پژوهش درخصوص تعیین آب مصرفی خیار گلخانه   -

نواری سطحی و زیرسطحی( با استفاده از تشتك تبخیر و تطبیق با روش پنمن مانتیس نشان داد 

داری بر عملکرد محصول داشته است. همچنین تأثیر می ان آب که روش آبیاری اثر معنی

اعات هواشناسی استان و توجه به اطاست. باشدهدارمصرفی بر عملکرد در سطح یك درصد معنی

 0033ای در حدود استفاده از فرمول تجربی پنمن مانتیس، می ان آب مصرفی برای خیار گلخانه

که می ان مناسب آب مصرفی در روش نواری سطحی حالی مترمکعب در هکتار برآورد شد، در

یرفت، کمترین داد که در منطقه جمتر مکعب در هکتار تعیین شد. نتایج این بررسی نشان 0438

درصد تبخیر از تشتك و بیشترین عملکرد  23ای با می ان عملکرد مربوط به روش آبیاری قطره

است. اما  Aدرصد تبخیر از تشتك کا   03مربوط به روش آبیاری زیرسطحی با می ان 

 13سطحی و می ان ترین تیمار )روش و سطح آبیاری( مربوط به روش آبیاری با تیپ زیرمناسب

 بود. Aصد تبخیر از تشتك کا  در

 

هاای مهام تولیادات    ساازی مصارف نهااده   های کاربردی در زمینه بهیناه توصیه -پ

 ایگلخانه
 

 هاسازی مصرف سوخت در گلخانهبهینه

 رعایت اصول اولیه احداث گلخانه  -

 های گرمایشی با راندمان باالتراستفاده از سامانه -

های توزیع هوای گرم جایی و کانالبههای جامانند فن هاییتوزیع گرما داخل گلخانه با روش -

 های هوای گرمهای گرمایشی منفرد مانند کورهسامانه در روش استفاده از

 هانصب ترموستات در محل و موقعیت مناسب در داخل گلخانه -

 ایهای استاندارد گلخانهاستفاده از سازه -
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هزای  ای ورودی تو در تو، اسزتفاده از پزرده  هکاهش تلفات حرارتی گلخانه با استفاده از درب -

تر، کنترل منافذ ورود و خروج هوا به ای مناسبهای گلخانهذخیره انرژی، استفاده از پوشش

 داخل گلخانه

نصب بادگیر در کنار گلخانه در مناطق بادخی  برای محافظت بیشتر سزازه در مقابزل بزاد و      -

 کاهش مصرف انرژی

 

 هالخانهسازی مصرف آب در گبهینه

فرنگی در گلخانه موارد زیر الزم است مدنظر منظور باال بردن کارآیی تولید، هنگام کشت گوجهبه

 گیرد:قرار

لومی باشد و به همراه کود مورد استفاده ضزدعفونی  باید شنی تا شنیخاک مورد استفاده می  -

 شود.صورت خسارت غیرقابل جبران ایجاد میشود؛ درغیراین

 .درصد تنظیم شود 10درجه و حداقل رطوبت  93تا  48ه بین دمای گلخان  -

شود، آب و هزوای بیزرون از گلخانزه در مقزدار آب     که دمای گلخانه کنترل میتوجه به اینبا -

. لیتزر آب نیزاز دارد   433تقریبا به ( گلدان)موردنیاز مؤثر است، در یك دوره کشت هر بوته 

ایان رشد، بسته به شزرایط آب و هزوایی، حزدود    فرنگی از مرحلۀ گلدهی تا پهر بوته گوجه

آبیاری زیاد بزرای نشزاء و گیزاه جزوان     است ذکرشایان .سی آب نیاز داردسی 4033تا  333

آبیزاری بایزد هنگزام روز انجزام شزود تزا از       همچنزین،   .شودها میباعث کوتاه شدن قد آن

نامرتب از طرفی،  .ی شودها جلوگیرها و میوهاف ایش رطوبت و ایجاد قطرات آب روی برگ

 .کندهای فی یولوژی میبودن دفعات آبیاری، در موقع رسیدن میوه، گیاه را دچار بیماری

شزود و  فرنگی قرار نگیزرد پژمزرده مزی   در روزهای گرم آفتابی اگر آب کافی در اختیار گوجه -

 .کندری ش گل پیدا می

 .خوردترک می شود، پوست میوهاگر خاک خیلی خشك شود و آبیاری انجام -

 داری دارای ریسك بزاالیی اسزت و موفقیزت در آن، مراقبزت همزه     که گلخانهتوجه به اینبا -

داران باید از مشاوران ورزیده در زمینۀ آبیاری، تغذیزه و آفزات و   طلبد لذا گلخانهجانبه را می

 .ها استفاده کنندبیماری
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 های کاربردیسایر توصیه

طور کامزل از وجزود کزود    ها بهوی آهن باید دقت شود که لولههای حادر هنگام مصرف کود -

بنزابراین  . هزا نشزود  های شیمیایی داخل لوله و گرفتگی روزنزه شده باشد، تا سبب واکنشتخلیه

 .باید بدون استفاده از کود انجام شوددقیقه آخر آن، آبیاری می 93دقیقه اول آبیاری و  93حدود 

در . م است از پمپ ت ریق استفاده شود تا دقت کار بزاال رود برای ت ریق کودهای میکرو الز -

 .غیراین صورت از روش محلول پاشی استفاده شود

گزان صزدمه   یا توسزط جونزد   شودوتوسط پرندگان سوراخ میهای نواریدر مناطقی که لوله   -

 . روش نواری سطحی دارد بیند، روش نواری زیرسطحی کارکرد بهتری نسبت بهمی

برداری، ه ینه نصب در روش زیرسطحی انزدکی بیشزتر اسزت    های اجرا و بهره ینهاز نظر ه -

ها به این موضوا در گلخانه. شدجایی کمتری خواهدبهها دچار جاطول فصل رشد لوله ولی در

بزر ایزن، مقزدار    عاوه. مشهود نیست؛ اما در سطوح وسیع قابل بررسی است علت وسعت کم

طزور  تن در هکتار بیشتر بوده که الزم است به 438/1سطحی عملکرد محصول در روش زیر

 .تر تحلیل اقتصادی شوددقیق

درصد تبخیر از تشتك است،  13ترین تیمارآب مصرفی، با در نظر گرفتن این نکته که مناسب -

توجه بزه م ایزای   با. شودمنظور استفاده بهینه از آب استفاده از این تیمار توصیه میبنابراین به

آبیاری نواری سطحی نظیر توزیع یکنواخت رطوبت در پروفیل خاک یا ناحیه ریشه گیاه روش 

شدگی در زیر سطح خزاک و کزاهش خسزارات    در داخل خاک، کاهش مشکات ناشی از پاره

 بزرداران توصزیه  وارده به گیاه در موقع رفع عیب و اجرای آسان، این روش آبیزاری بزه بهزره   

 .شودمی

باید نمونه خاک و آب از محل توسط کارشناسزان  ای میخیار گلخانه قبل از اقدام به کشت -

چنانچه شوری باال باشد، مبادرت به کشزت خیزار   . شده و آزمایش شوری انجام شودگرفته 

 .نشود

مزاه  در مناطقی که دارای اقلیم سرد یا معتدل است، بهترین تاریخ کاشزت خیزار در دی   -

که بازار از لحاظ مصرف سوخت، محصول در زمانیجویی در مصرف بر صرفهبوده که عاوه

اواخر تیر که بازارگاهی بزا کزاهش عرضزه همزراه     . شوددر شرا یط مطلوب است، تولید می

 . توان اقدام به فروش محصول با قیمت مناسب کرداست، می
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 صورت محلولها بهدر گلخانه بیشتر از کود حیوانی برای تغذیه استفاده شود و از ری  مغذی -

بزر تولیزد بیشزتر، خزاک گلخانزه را از لحزاظ تخریزب        این عمل عزاوه . شودپاشی استفاده

 .نمایدساختمان خاک حفاظت می

 

 ایهای مهم تولیدات گلخانهسازی مصرف نهادههای آتی در زمینه بهینهپژوهش -ت

های تولیزد گلخانزه   ای در قطبهای مصرف انرژی تولید محصوالت گلخانهبررسی شاخص -

 ورکش

هزای  کننده انرژی در گلخانه بزه سزمت منزابع انزرژی    مطالعه در خصوص تغییر منبع تأمین -

 تجدیدپذیر

 هاکارهای کاهش شدت مصرف انرژی در گلخانهمطالعه و بررسی راه -

 های خورشیدی غیرفعال در کشورمطالعه استفاده از گلخانه -

 ایی گلخانههاهای برآورد نیاز آبی کشتها و روشبررسی و مطالعه مدل -

 های مختلف در گلخانهبررسی و تعیین دور، عمق و دور آبیاری برای کشت -

هزای  بررسی و تعیین اثزرات تقزویم زراعزی روی نیزاز آبزی و کزارآیی مصزرف آب کشزت         -

 ایگلخانه

 ایهای گلخانههای کاربردی تعیین نیاز آبیاری کشتبررسی و تعیین روش -

 ها در مناطق مختلف کشورآیی مصرف آب در گلخانهارزیابی مدیریت آبیاری و شاخص کار -

 ایهای گلخانهبررسی و تعیین اثرات کیفیت آب بر نیاز آبیاری کشت -

های مختلف در گلخانزه بزا هزدف ارتقزای     بررسی و تعیین برنامه کودآبیاری برای کشت -

 وری آببهره

 یاهای گلخانههای با کیفیت پایین برای کشتهای اصاح آببررسی روش -

 ایهای گلخانهبررسی و تعیین هیدرومدول مجتمع -

 ایگلخانه هایبررسی و تعیین اثرات بسترهای کشت مختلف روی نیاز آبیاری کشت -

 ایهای گلخانهبررسی رژیم غذایی و آب در شرایط کشت هیدروپونیك کشت -

 کشی مناسب در گلخانهارزیابی و تعیین مدیریت زه -

 ها و اثرات آن بر محیط زیستآبخاب محل تخلیه زهبررسی و ارزیابی معیارهای انت -
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 ها در آبیاریآبکارگیری مجدد زهبررسی و ارزیابی امکان به -

 آب در گلخانهبررسی و تعیین استانداردهای کیفیت زه -

 بررسی اثرات فاکتورهای محیطی داخل و یا خارج گلخانه بر نیاز آبی -

 ری در گلخانهبررسی اثرات تراکم کشت روی نیاز آبی و آبیا -

 های مختلف گلخانه بر نیاز آبی بررسی اثرات پوشش -

 هامطالعه و ارزیابی اثرات تغییرات جغرافیایی مناطق روی نیاز آبی در گلخانه -

 یاهای آبیاری گلخانهسامانه بررسی و مطالعه راندمان آبیاری در -

 هات در گلخانهها بر نیاز آبیاری و محیط کشبررسی و تعیین اثرات کاربرد خاک پوش -

وری آب و اثزرات آن روی  بررسی و تعیین میکرو کلیمای مناسب رشد برای ارتقای بهزره  -

 اینیاز آبیاری گیاهان گلخانه

هزای  آبی و مدیریت آبیزاری کشزت   زراعی و تولید بر نیازبررسی و تعیین اثرات عوامل به -

 ایگلخانه

 ی متناسب با نوا گیاه و محیط کشتارزیابی و شناسایی معیارهای انتخاب سامانه آبیار -

هزای  هزای حسزا  رشزد در کشزت    بررسی و شناسایی برنامزه آبیزاری منطبزق بزا دوره     -

 های شور و غیرشورای در شرایط کاربرد آبگلخانه

 ها روی نیاز آبی در گلخانهگلخانه( ابعاد و ساختمان)بررسی اثرات سازه  -

 ای از نظر کمیت و کیفیت منابع آبهای گلخانهبررسی و امکان سنجی ایجاد مجتمع -

 ارزیابی و انتخاب تجهی ات کاربرد کود و مواد شیمیایی -

 کشی در گلخانههای زهسامانه بررسی و ارزیابی مواد و مصالح -

 هاکشی در گلخانههای آبیاری و زهسامانه ارزیابی کمّی و کیفی وسایل و تجهی ات  -
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قیقزات فنزی و   گ ارش نهایی پروژه تحقیقزاتی مؤسسزه تح  . ایرانشهر هوایی و آب شرایط در ایگلخانه

 .13320مهندسی کشاورزی، شماره ثبت 

. هزای غالزب اسزتان تهزران    های کارآیی مصرف انرژی تولید خیزار در گلخانزه  بررسی شاخص. 4988. شرافتی، ک

 . گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه فنی و مهندسی کشاورزی

هزای آبیزاری میکزرو    ای در روشگلخانزه  تعیین آب مصرفی خیار. 4980. و اسفندیاری، ص. ، ریاحی، ح.مایی، ا

. با استفاده از تشزتك تبخیزر و تطبیزق بزا روش پزنمن مزانتیس      ( ای، تیپ سطحی و زیرسطحیقطره)

 .010/83گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت 

گز ارش نهزایی پزروژه    . یزار در منطقزه جیرفزت   بررسی اثر ارتفاا سازه گلخانزه روی عملکزرد خ  . 4983. مؤمنی، د

 . تحقیقاتی مؤسسه فنی و مهندسی کشاورزی

ای های گرمایشی و سرمایشی بر خصوصیات کمّی و کیفی خیار در گلخانهاثرات استفاده از سامانه. 4988. مؤمنی، د

 .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه فنی و مهندسی کشاورزی. منطقه جیرفت و کهنوج

گز ارش  . ای منطقزه جیرفزت و کهنزوج   های مصرف انرژی تولید خیار در گلخانزه بررسی شاخص. 4933. ؤمنی، دم

 . نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه فنی و مهندسی کشاورزی
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 هاافزایش سطح اتوماسیون در گلخانه 2-8-2

 

 کنندگان: آذرخش ع ی ی و قاسم زارعیتدوین    

 

هزای  ها در نهادهانسان به غذا و همچنین وجود محدودیتاف ایش جمعیت و نیاز بیشتر 

های نوین و پربازده در زمینه تولید شده که روشاصلی کشاورزی مانند زمین و آب مناسب، باعث

هزای منزابع آب، افز ایش سزطح     توجزه بزه محزدودیت   گیرد، زیرا بزا غذا مورد توجه بیشتری قرار

راه حزل منطقزی و درسزتی نیسزت. از جملزه       منظزور افز ایش عملکزرد   کشت محصوالت بزه زیر

بر  ای عاوههای گلخانهای است. در کشتهای قابل توجه، پرورش و کشت گیاهان گلخانهروش

های کشزاورزی  های سنتی، در نهادهاف ایش کمّی و کیفی محصوالت تولیدی در مقایسه با روش

ها و مواد جدیزد، همچنزین   ها، طرحشهای اخیر با بهره گیری از روشود. در سالجویی نی  صرفه

ها، امکزان اعمزال مزدیریتی صزحیح بزرای      های مکانی ه و اتوماتیك در گلخانهسامانه استفاده از

 است.آمدهای، فراهمکنترل شرایط محیطی، اف ایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت گلخانه

شزك آن، نیزاز بزه    ختوجه به خصوصیات آب و هوایی خشزك و نیمزه  در کشور ایران با

ای مشهود است. به همین دلیل منطقه -توجه به امکانات ملیهای جدید و مکانی ه باتوسعه طرح

هایی طراحی و توسعه داده شود تا در عین نوین و کارا بودن، کم ه ینه بوده ضروری است سامانه

بزرای پیشزرفت و    ها با فناوری موجود در کشور هماهنگ باشد تا از ایزن راه گزامی  و طراحی آن

 خودکفایی برداشته شود.

 و آبزی  نیاز تعیین اما گرفته صورت ایگلخانه هایکشت زمینه در های متعددیپژوهش

 در پزارامتر  تزرین اصزلی  .اسزت شزده واقزع  توجه کمتر مورد ایگلخانه گیاهان آبیاری ری یبرنامه

 در آب گردش اصلی اج ای از یکی که است تبخیر و تعرق واقعی گیاه آبیاری، برآورد ری یبرنامه

توانزد سزبب   محاسبه می ان دقیق نیاز آبی گیزاه در شزرایط گلخانزه مزی     .رودشمار میبه طبیعت

هزا شزود.   کرده و باعث کاهش ه ینزه روی آب جلوگیریشده و از هرزاستفاده بهینه از آب موجود

ای و ... الیسیمترهای گلخانه های محاسبه می ان تبخیر و تعرق موجود، مانند تشتك تبخیر،روش

هزای اقلیمزی   اسزا  داده گیر بوده و ساخت دسزتگاهی کزاربردی کزه بزر    معموالً پره ینه و وقت

  شود.گیریتواند سبب سهولت و دقت در اندازهای عمل نماید، میگلخانه
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 هاهای افزایش سطح اتوماسیون در گلخانهچالش -الف

ی جدیزد و مکزانی ه وجزود دارد. از ایزن رو تعزداد      هزا در ایران نی  ضرورت توسعه طرح

شزده از خزارج خریزداری، مجهز  و     گرهزای خودکزار خریزداری   هزا بزا کنتزرل   معدودی از گلخانه

ها در کشزور موضزوا جدیزدی    ای این نوا گلخانهاست. با این وجود کنترل رایانهشدهبرداریبهره

نظزر،  آب و هوایی کشور و محصوالت موردتوجه به شرایط بوده و به همین دلیل ضروری است با

هایی طراحی و توسعه داده شوند که در عین نوین و کارا بودن، کم ه ینه بزوده و طراحزی   سامانه

 ها با فناوری موجود در کشور هماهنگ باشد.آن

وری، عزدم رغبزت کشزاورزان، کزاهش کزارآیی      از جمله عواملی که باعث کاهش بهزره 

است، عدم سهولت و دقت کافی در عملیات آبیاری و کودآبیاری شده هاهمصرف آب و ... در گلخان

های هوشمند و خودکار کنترل عملیات آبیاری وکودآبیاری، ها است. با استفاده از سامانهدر گلخانه

 های موجود باال رفته و سبب سهولت و دقت بیشتر در این زمینه خواهد شد. وری از نهادهبهره

 

 هادستاوردها در زمینه افزایش سطح اتوماسیون در گلخانه ها ویافته -ب

شده در بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرک  تحقیقات ای ساختهدستگاه کنترل مرک ی گلخانه -

ای بزرای  سامانه کنتزرل مرکز ی و پزایش رایانزه     کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان یك

کربن موجود در گلخانزه در  اکسیدطوبتی و گازهای دیها، مسائل و رفتار حرارتی، نوری، رگلخانه

کننزده و یزك   کننده مرک ی، چندین عمزل شرایط مختلف جوی است. چندین حسگر، یك کنترل

دهد. هسته اصلی پردازشگر آوری و ثبت داده، عناصر اصلی این دستگاه را تشکیل میسامانه جمع

اسزت کزه توسزط     AVR-ATmega128شزده یزك میکروکنترلزر    دستگاه کنترل مرک ی ساخته

صورت دیجیتالی کزار  شده روی آن، بهری یهای برنامهشده و الگوریتممدارات الکترونیکی طراحی

شزامل؛   هزا کننزده کنزد. عمزل  های خارجی را کنترل میکنندهکرده و از طریق یك کنتاکتور عمل

و حسگرهای دما و رطوبت ی اهای گرمایشی، سرمایشی، مه پاش و تهویه گازهای گلخانهسامانه

کربن و اکسیژن در داخل و خارج گلخانه است. این دستگاه تماماً بزا لزوازم و   اکسیدو گازهای دی

بزردار  اسا  نیاز و سفارش بهزره سازی برشده و قابلیت و هماهنگقطعات موجود در کشور ساخته

 را دارا است.
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ها از جملزه  کننده آبیاری در گلخانهای و کنترلگیر نیاز آبی گیاهان گلخانهساخت دستگاه اندازه -

اسزت. چنزدین حسزگر، یزك پردازشزگر مرکز ی و یزك سزامانه         اقدامات پژوهشی مؤسسه بوده

دهد. هسته اصلی پردازشگر دستگاه آوری و ثبت داده، عناصر اصلی این سامانه را تشکیل میجمع

سزت کزه توسزط مزدارات     ا AVR-ATmega128شده یزك میکروکنترلزر   کنترل مرک ی ساخته

صورت دیجیتالی کار کزرده و  شده روی آن، بهری یهای برنامهشده و الگوریتمالکترونیکی طراحی

های محیطی الزم از طریق حسگرها، مقدار تبخیر و تعرق روزانزه را محاسزبه و   آوری دادهبا جمع

 کند.شن و خاموش میدر صورت نیاز سامانه آبیاری گلخانه را متناسب با نیاز آبی گیاه، رو

 

 هاهای کاربردی در زمینه افزایش سطح اتوماسیون در گلخانهتوصیه -پ

توان از دستگاه کنترل مرک ی برای اف ایش عملکرد، بازدهی بیشتر و سهولت کار در گلخانه می -

 ترین بخش در این زمینه کنترل، پایش و نمزایش دقیزق  استفاده نمود. مهمشده ای ساختهگلخانه

شود کزه  ها و وضعیت شرایط محیطی گلخانه، مشاهده میتوجه به نمودارشرایط محیطی است. با

است. ایزن  ها عمل کردهخوبی نسبت به تثبیت وضعیت دلخواه در گلخانهمرک ی بهدستگاه کنترل

و  بزردار توجه به نیاز بهزره های کنترلی دیگری را باسامانه دستگاه قابلیت اضافه شدن حسگرها و

شزده، ایزن   نویسزی انجزام  شزده و برنامزه  توجه به قطعات استفادهشرایط محیطی دارد. همچنین با

دستگاه حالت پویا داشته و محدود به شرایط محیطی خاصزی نیسزت. بزه همزین دلیزل دسزتگاه       

کزار گرفتزه   های موجود و در دست احزداث بزه  تواند برای توسعه و بهینه کردن گلخانهمی مذکور

 شود.

گیزر  ای استفاده از دستگاه اندازهمنظور محاسبه تبخیر و تعرق واقعی گیاهان در شرایط گلخانهبه -

رغم این که ایزن دسزتگاه در گلخانزه تحقیقزاتی     شود. علیمی ای توصیهنیاز آبی گیاهان گلخانه

در سزایر  رود توجه به کارکرد صحیح آن در شرایط آزمایشی، انتظار میمورد ارزیابی قرار گرفت، با

های سامانه شدن حسگرها وهای تجاری نی  کاربرد داشته باشد. این دستگاه قابلیت اضافهگلخانه

 بردار و شرایط محیطی دارد. بهره توجه به نیازکنترلی دیگری را با
 

 هاهای آتی در زمینه افزایش سطح اتوماسیون گلخانهپژوهش -ت

 گلخانه از راه دور کننده هوشمندطراحی و ساخت دستگاه کنترل -
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 بردار خودکار ارتفاا آب در داخل تشت تبخیر کوچك گلخانهطراحی و ساخت داده -

 های کشت هیدروپونیكکننده خودکار محلولطراحی و ساخت دستگاه مخلوط -

 هاگیری رطوبت خاک و بسترهای کشت در گلخانهطراحی و ساخت حسگرهای اندازه -
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 ایکاهش ضایعات و تولید محصول سالم گلخانه 2-8-8
 

 زارعی کنندگان: رضا فامیل مؤمن و قاسمتدوین    

                                       

پذیر بوده و مدیریت پس از برداشت آن نیازمنزد کنتزرل   ای بسیار فسادفرنگی میوهتوت

دقیق دما و رطوبت نسبی از مرحله برداشت تا مصرف است. تأخیر در سردکردن، کزاهش سزفتی   

و تزأخیر   ده درصزدی  ضایعات به جر. تأخیر یك ساعته مندنبال داردبافت و خواص ظاهری را به

. این حجم زیاد ضزایعات  دنبال داردهبدر این محصول به باال را درصد  83ضایعات  ،ساعتههشت 

اتفزاق  زنجیره سرد از مرحله برداشت تا مصرف برای این محصزول ارزشزمند   در اثر فقدان اعمال 

را بافاصزله پزس از برداشزت    دلیل هرگونه فعالیتی که بتوانزد دمزای محصزول    همینافتد. بهمی

 درصد آن نی  جلوگیری نماید.  433تا  ضایعاتکاهش دهد، قادر خواهد بود از 

درصد مواد  43درصد آب و  33فرنگی گیاه با ارزشی است که میوه آن شامل تقریباً توت

 Cفرنگی سرشار از ویتامین میوه توت. جامد محلول بوده و محتوی ترکیبات غذایی فراوانی است

درصد از نیازهای روزانه انسان را به این ویتامین  30عدد از این میوه، حدود 43طوری که است؛ به

اسزت و ظرفیزت بزاالی جزذب      4فرنگی سرشزار از مزواد آنتزی اکسزیدانتی    توت. سازدبرآورده می

 . را دارا است 2های رادیکالیاکسیژن

، سزطح زیرکشزت   4933الهای ری  وزارت جهاد کشزاورزی در سز  به گ ارش دفتر میوه

هز ار   033هکتار بوده است که در مقایسه با دو میلیزون و   833ه ار و  9فرنگی ایران حدود توت

 فرنگزی جهزان را شزامل   درصزد از تزوت   41/3فرنگی، حزدود  هکتار سطح زیرکشت جهانی توت

تولیزد  میز ان  . شود و در بین کشورهای جهان، مقام چهاردهم را به خود اختصاص داده اسزت می

تن است که مقام هجدهم را در بین کشورهای جهان  033ه ار و  98فرنگی در ایران حدود توت

ه ار تزن   83فرنگی جهان در حدود چهار میلیون و می ان تولید توت. به خود اختصاص داده است

 .شودبرآورد می

 

 

                                                           
1.  Anti Oxidant  

2. Orac 
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 ایهای مرتب  با کاهش ضایعات تولیدات گلخانهچالش -الف 

هزای پزس از برداشزت در حفزظ     گان از نقش مراقبتکنندمی ان آگاهی تولید ناکافی بودن -

 های کنترل ضایعات کیفی و روش  خواص کمّی و

 فرنگی توتپس از برداشت مدیریت راندمان پایین بودن  -

 باال بودن درصد ضایعات محصول  -

 ه تا بازار مصرفزنجیره انتقال سرد محصول از گلخانگذاری محدود در زمینه سرمایه -

 ناکافی بودن ارقام تجاری و سازگار با منطقه  -

 بندی بندی و بستهسامانه درجهکننده و های پیش سردکمبود سردخانه و سیستم -

 کمبود وسایل نقلیه مناسب برای حمل محصولکارگیری و عدم به -

 ایگلخانهمصرف بیش از حد کودها و سموم شیمیایی در فرآیند تولید محصوالت   -

ای مانده بیش از حد استاندارد کودها و سموم شزیمیایی در محصزوالت گلخانزه   وجود باقی -

 شدهتولید

 های کشورناسالم در اغلب گلخانهمحصول  تولید -

 شده باالتر به واسطۀ مصرف بیش از حد کودها و سموم شیمیاییهای تمامه ینه -

  زیستکشت هیدروپونیك بر محیطهای برگشتی از بسترهای آباثر سوء زه -

 

 ایو دستاوردها در زمینه کاهش ضایعات و تولید محصوالت سالم گلخانه هایافته -ب

نتیجه بررسی تأثیر سرد کردن و رطوبت نسبی بر اف ایش عمر انباری و خواص کمّزی و کیفزی    -

د تغییرات کزاهش وزن  داد هر چنروز انبارداری نشان 24طی  ای رقم کاماروسافرنگی گلخانهتوت

، با نوسانات روبزرو بزوده   سلسیو درجه  4-2درصد و دمای  33- 30برای تیمار )رطوبت نسبی 

اما در کل در حد قابل قبولی بوده است که نشان دهنده تأثیر مثبت تیمار بر حفظ پارامترهای بازار 

مار با رطوبت نسبی است که کاهش وزن برای تیحالیدرداری است. اینپسندی در طی مدت نگه

دهنزده  داری همراه بوده است که نشان، با افت معنیسلسیو درجه  4-2درصد و دمای  33-00

منظزور حفزظ خزواص    داری بزه تأثیر مخرب عدم تأمین می ان بهینه رطوبت نسبی در مرحله نگه

هر چنزد   دادنتایج کلی این بررسی نشانفرنگی )رقم کاماروسا( است. همچنین کمّی و کیفی توت

نماییزد، امزا   فرنگی نقش بسیار مهمی ایفا میسرد کردن در کاهش ضایعات پس از برداشت توت
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اسزت و  داری نیز  از اهمیزت خاصزی برخزوردار    انتخاب رطوبت نسبی مناسب در طی مرحله نگزه 

 دنبال داشته باشدفرنگی رقم کاماروسا را بهروز حفظ بازار پسندی توت 40تواند تا می

داد کزه  نشزان  فرنگیبررسی امکان استفاده از چای کمپوست در کشت هیدروپونیك توت نتایج -

درصد محلول غذایی حاصل از کودهای شیمیایی دارای بیشترین وزن  433عملکرد میوه در تیمار 

هزای  آب ورودی و خروجزی و تعزداد میکروارگانیسزم    ECو  pHکل میوه بود. تأثیر تیمارهزا بزر   

داری نسبت به تیمارهای کزود شزیمیایی داشزت.    می کمپوست اف ایش معنیهوازی در عصاره ور

هوازی در تیمارهای کود شیمیایی بیشزتر بزود. ترکیبزات    های بیهمچنین، تعداد میکرو ارگانیسم

درصد عصزاره ورمزی    433که در تیمار طوریآلی در اف ایش رنگ میوه نقش مهمی نشان داد؛ به

ی رنگ بیشتری نسبت به بقیه تیمارها بود. در این تحقیزق تیمزار   فرنگی داراکمپوست، میوه توت

در میززوه  Cدرصزد عصزاره ورمزی کمپوسزت دارای بیشزترین میز ان ویتزامین         03درصزد و   20

فرنگی نسبت به سایر تیمارها بود. همچنین با افز ایش درصزد عصزاره ورمزی کمپوسزت در      توت

درصزد   433داری نسبت به تیمزار  ری معنیمحلول غذایی، می ان درجه بریکس میوه اف ایش آما

 داد.درصد محلول غذایی حاصل از کودهای شیمیایی نشان 433عصاره ورمی کمپوست و 

دست آمده در این تحقیق، مشخص شد که با استفاده از عصاره ورمی توجه به نتایج بهبا

شزیمیایی بزا    هزای کمپوست در محلول غذایی و جایگ ینی بخشی از محلول غذایی از نوا نمك

فرنگزی را بهبزود   توان کیفیت و کمیت میوه توتعصاره ورمی کمپوست )نسبت یك به یك(، می

 بخشید. 

 

 ایهای کاربردی در زمینه کاهش ضایعات و تولید محصوالت سالم گلخانهتوصیه -پ

های سردکننده مجه  به سامانه کنترل دقیق دمزا و رطوبزت نسزبی    طراحی و استقرار دستگاه -

ای یزا  صزورت گلخانزه  فرنگزی بزه  صورت متحرک و ثابت، برای تمامی مناطقی که کشت توتبه

 .شودای انجام میم رعه

شده حتی برای مدت کمتر از یك ساعت در شرایط محیطزی  فرنگی برداشتداری توتاز نگه -

 جداً جلوگیری به عمل آید.
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ردکردن اولیزه در محزل   فرنگی تازه تحزت شزرایط تیمزار سز    بافاصله پس از برداشت، توت -

برداشت قرار گرفته و تا قبل از ارسال به بازار در سردخانه مجه  به کنترل دما و رطوبت نسبی، از 

 شده مراقبت به عمل آید. محصول برداشت

امکان جایگ ینی چای ورمی کمپوست به جای بخشی از کودهای شیمیایی مورد مصزرف در   -

 .فرنگی وجود داردکشت هیدروپونیك توت

با استفاده از عصاره ورمی کمپوست در محلول غذایی و جایگ ینی بخشی از محلول غزذایی   -

تزوان کیفیزت و   ، مزی (نسبت یك به یزك )حاصل از کودهای شیمیایی با عصاره ورمی کمپوست 

 .فرنگی را بهبود بخشیدکمیت میوه توت

رد مصزرف در  امکان جایگ ینی چای ورمی کمپوست به جای بخشی از کودهای شیمیایی مو -

 .ای نی  بررسی شودکشت سب ی و صیفی گلخانه

امکان جایگ ینی چای ورمی کمپوست به جای بخشی از کودهای شیمیایی مورد مصزرف در   -

 .ای نی  بررسی شودکشت گل و گیاهان زینتی گلخانه

 
 های آتی در زمینه کاهش ضایعات و تولید محصول سالمپژوهش -ت

کننده مجه  به سامانه کنترل دقیق دما و رطوبزت نسزبی   ردهای سطراحی و ساخت دستگاه -

فرنگزی  صورت متحرک و ثابت در ابعاد و اشکال مختلف برای تمامی مناطقی که کشزت تزوت  به

 .شودای انجام میای یا م رعهصورت گلخانهبه

 فرنگیسازی و حمل و نقل توتترین روش آمادهتعیین مناسب -

هزای حزاوی اتمسزفر    فرنگی تازه در ظروف و بستهبندی توتتهکردن و بسمطالعه تأثیر سرد -

 شده  اصاح

کردن اولیه تا تبزدیل در سزطح   طراحی و ساخت پایلوت فرآوری اولیه و ثانویه از مرحله سرد -

 فرنگیمناطق تولید توت

بررسی امکان استفاده از چزای کمپوسزت بزه جزای کودهزای شزیمیایی مرسزوم در کشزت          -

 ....(فرنگی، فلفل و خیار، گوجه)صوالت هیدروپونیك سایر مح

شزده بزا اسزتفاده از چزای کمپوسزت در کشزت       ای تولیزد بررسی ماندگاری محصزوالت گلخانزه  

 هیدروپونیك
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 ها در کشورلخانهبندی اقلیمی و شناسایی مناطق مستعد برای توسعه گپهنه 2-8-9
 

 کننده: قاسم زارعیتدوین    

 

گذار محیط دلیل امکان کنترل عوامل تأثیرها برای تولید محصوالت کشاورزی بهگلخانه

های سزرمازدگی و گرمزازدگی و همچنزین، اسزتفاده     همچون، تغییرات دمایی، جلوگیری از پدیده

کود و سزم و در نهایزت تولیزد در خزارج از     بهینه از منابع آب و خاک و نی  امکان کاربرد مناسب 

عنزوان یزك روش   ای بزه ای به این نوا از تولید داده و کشت گلخانزه شرایط زمانی، جایگاه ویژه

 .های اخیر رو به گسترش استوری باال، در سالتولید متفاوت با بهره

باران مخشك و کتوجه به اقلیم خشك و نیمهای باهای گلخانهدر کشور ما توسعه کشت

ای برخزوردار اسزت. برخزی از م ایزای مهزم و شزاخص ایزن تولیزدات         از اهمیت و ضرورت ویژه

از: کنترل عوامل محیطی و عرضه محصول در خارج از فصل زراعی، اف ایش کزارآیی  استعبارت

های جدید آبیاری، استفاده بهینه و مؤثر از تمامی واسطه استفاده از روشو راندمان مصرف آب به

هادههای کشاورزی )بذر، کود، آب و سم(، اف ایش بازدهی و عملکرد محصول تزوأم بزا ارتقزای    ن

طول  بر م ایای فوق، موقعیت جغرافیایی و آب و هوای کشورمان باکیفیت و ایجاد اشتغال. عاوه

ای، های مختلف و ن دیکی به بازارهای مصرف منطقهروز بلند، روشنایی کامل آفتاب، وجود اقلیم

اسزت. بزا همزه ایزن     کزرده ای فزراهم رایط مساعدی را برای کشت و توسعه محصوالت گلخانهش

توجزه بزه   رود کزه بزا  هکتار فراتر نمی 8833ای کشور از مرز اوصاف هنوز سطح زیرکشت گلخانه

مساحت اراضی قابل کشت کشور و نی  تنوا محصوالت تحت کشت، بسزیار نزاچی  اسزت. قطعزاً     

ها و مشکات متعدد در احداث، مدیریت و پرورش تولیزدات  واند وجود چالشتدالیل این امر، می

از: مشکات اقتصزاد تولیزد و بازرگزانی، مشزکات     استها عبارتای باشد که برخی از آنگلخانه

کشزی، مشزکات   نزژادی، مشزکات مزدیریت آبیزاری و زه    زراعی و عوامل تولید، مشکات بهبه

خی ی خاک، مشکات ترویج و انتقزال  کات تغذیه گیاهی و حاصلها، مشکنترل آفات و بیماری

ای، مشکات ضایعات محصول در مراحل برداشت و پزس از  های تحقیقاتی، مشکات سازهیافته

 برداشت و مشکات استانداردسازی.
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ها، انتخاب محل مناسب، نزوا  برای مهیا شدن شرایط محیطی مناسب در داخل گلخانه

هزا  بزرداری از گلخانزه  ی بهرهها و نی  مدیریت و نحوهکار رفته در آنیسات بهسازه، پوشش و تأس

شودکه در اغلب استانهای کشور طرح سازه، نوا پوشش و متاسفانه دیده می. اهمیت اساسی دارند

ای صورت کلیشزه نظر نبوده و معموالً بهای متناسب با اقلیم و شرایط استان موردتجهی ات گلخانه

ها وجزود  برداری از این گلخانهبه همین علت مسائل و مشکات فراوانی در بهره. شودمیانتخاب 

انتخزاب شزکل ظزاهری )تیزپ( گلخانزه      . ها پزایین اسزت  وری انرژی و تولید در آنبهره داشته و

اگرچزه  . برداری داردبستگی به سه عامل، نوا محصول، شرایط اقلیمی منطقه و شرایط مالی بهره

وجزود  هایی در این خصوص بزه کرد، اما محدودیتای تولیدتوان در هر گلخانهرا میهر محصولی 

 .ها دقت شودآید که بهتر است قبل از انتخاب نوا سازه، به آنمی

 .اولین اقدام مهم در سزاخت گلخانزه، انتخزاب محزل مناسزب بزرای احزداث آن اسزت        

ها، منوط به ل همراه با کاهش ه ینهشده برای اف ایش کمّی و کیفی محصوبینیهای پیشبرنامه

یزابی،  براسا  ضوابط و معیارهای عمومی مکان. انتخاب محل صحیح برای احداث گلخانه است

گلخانه بایزد   .باید دارای حداقل شرایط مناسب برای احداث گلخانه باشدنظر میمحدود طرح مورد

از طرفزی محزل   . ر داشزته باشزد  های حمل و نقل در ن دیکی آن قزرا در جایی احداث شود که راه

در بعضی از مناطق، گاز طبیعی . کننده نوا سوخت مصرفی استاحداث گلخانه اغلب عامل تعیین

بایزد از نظزر کمیّزت و    منبع تأمین آب نی  قبل از احداث گلخانزه مزی  . ارزانترین منبع انرژی است

هزا سزایه ایجزاد    گلخانهاسکلت . جهت و سمت گلخانه نی  بسیار مهم است. کیفیت آزمایش شود

ای شده به زاویه تابش نور خورشزید، فصزل سزال و نزوا سزازه گلخانزه      اندازه سایه ایجاد. کندمی

تأثیر سایه بر رشد گیاه در زمستان زمانی که اغلب شدت نور کم است، بسزیار زیزاد   . بستگی دارد

ارتفزاا  )قطه وسط شزیب  دار باشد، عملیات احداث گلخانه باید از نهمچنین اگر زمین شیب. است

 .آغاز شود( متوسط

 

 در کشور های مربوط به احداث گلخانهچالش -الف

، شرایط (اهداف تولید)گلخانه بستگی به سه عامل، نوا محصول  انتخاب شکل ظاهری

گذاری ممکن می ان سرمایه)برداری و شرایط مالی بهره( شرایط ویژه آب و هوایی منطقه)اقلیمی 

شزود، متعلزق بزه منزاطق     ها تولید مزی بیشتر محصوالتی که در گلخانه. دارد( داراز طرف گلخانه
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این محصوالت متوسط ماهیانه دمزای  . های گرمسیری استگرمسیر یا به عبارت دیگر ج ء گونه

محصوالت مناطق گرمسزیری معمزوالً میزانگین حزداقل     . پسنددرا می سلسیو درجه  23تا  43

. دهزد را تزرجیح مزی   سلسیو درجه  92و میانگین اکثر دمای  و سلسیدرجه  42دمای ماهیانه 

تزا   0ای برای انجام اعمال فی یولوژیك خود نیازمند اختافات دمای همچنین، محصوالت گلخانه

درجزه   40االمکان این اختاف نبایزد بزیش از   در طول شبانه روز است و حتی سلسیو درجه  3

ای است که ای به گونهریودیك اکثر محصوالت گلخانهاز سوی دیگر تطابق فتوپ. باشد سلسیو 

مزاه، بزه   ساعت روز نیاز داشته و در طول سه ماه از اواسط مهر تا اواسزط دی  0به آستانه حداقل 

مترمربع کالری بر سانتی 233ساعته نیاز دارد که به رقمی معادل  003تا  033یك محدوده تابش 

درصزد   33تزا   33ای معموالً نیاز محصوالت گلخانهموردهمچنین، دامنه رطوبت . رسددر روز می

 .است

 

بندی اقلیمی و شناسایی مناطق مستعد برای ها و دستاوردها در زمینه پهنهیافته -ب

 ها در کشورتوسعه گلخانه
 

 تناسب اقلیمی استان خوزستان

هزای  شزهر داد کزه  نشزان  تحلیل شرایط آب و هوایی شهرهای مختلف استان خوزستان

منظور نوبی و مرک ی این استان )نظیر خرمشهر، آبادان، اهواز و ...( در صورت احداث گلخانه بهج

 9-0های گرمایشی نزدارد و در  طور کلی در زمستان نیاز به سامانهتولید محصوالت کشاورزی، به

و مزاه از  پزذیر اسزت. تزا د   راحتی امکانماه از سال با تهویه طبیعی امکان تولید در این گلخانه به 

های سرمایشی به تولیزد در گلخانزه ادامزه داد و    سامانه توان با استفاده ازسال در فصول گرم می

هزای سرمایشزی بزرای    کزارگیری سزامانه  ماه از سال، گرما به قدری زیاد است که به 0-0نهایتاً 

با حرکزت   است کهحالیدرها، مقرون به صرفه نیست. اینکردن و تولید محصول در گلخانهخنك

محزال و  به سمت شرق این استان در نواحی مرک ی و شمالی آن که بزا ارتفاعزات اسزتان چهزار    

طوری که مزثاً در  کند؛ بهبختیاری هم جوار است )شهرهای ایذه و باغ ملك(، این روند تغییر می

است، سزه  های گرمایشی ها سه ماه از سال نیاز به سامانهاین دو شهر در صورت تولید در گلخانه

ها نیزاز  ماه از سال با امکان تولید با تهویه طبیعی وجود دارد، دو ماه از سال برای تولید در گلخانه
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قدری باال است که تولید های سرمایشی است و تنها چهار ماه از سال، درجه حرارتی به به سامانه

 ها اقتصادی نیست.در گلخانه

 
 تناسب اقلیمی استان بوشهر

شزهرهای ایزن    داد کهآب و هوایی شهرهای مختلف استان بوشهر نشان تحلیل شرایط

شود. شزهرهایی ماننزد   ها به دو گروه تقسیم میاستان از نظر وضعیت اقلیمی برای احداث گلخانه

های مرک ی و جنوبی استان، در صزورت احزداث گلخانزه بزرای     بندر بوشهر و بندر دیِر در قسمت

های گرمایشی ندارد، در حزدود  ر کلی در زمستان نیاز به سامانهطوتولید محصوالت کشاورزی، به

پزذیر اسزت، دو مزاه از    ها به راحتی امکانچهار ماه از سال با تهویه طبیعی امکان تولید در گلخانه

ها ادامزه داد و  های سرمایشی به تولید در گلخانهتوان با استفاده از سامانهسال در فصول گرم می

منظزور  های سرمایشی بزه ز سال گرما به حدی زیاد است که استفاده از سامانهسرانجام شش ماه ا

هزایی  اسزت کزه در شزهر   حزالی درها، مقرون به صرفه نیسزت. ایزن  کردن و تولید در گلخانهخنك

های جنوب شرق، شمال غرب و شرق ایزن  ترتیب در قسمتنظیری جم، بندر دیلم و برازجان به 

هزای  های سرد سال نیزاز بزه سزامانه   ای در ماهتر است، تولید گلخانهاستان که اقلیم کمی معتدل

ماه از سال بزا   4-2ماه از سال با تهویه طبیعی امکان تولید وجود دارد،  1-0گرمایشی نیست، در 

قدری بزاال  ماه از سال دمای هوا به  0-0ای داشت و توان تولید گلخانههای سرمایشی میسامانه

 های سرمایشی برای تولید اقتصادی نیست.سامانه است که استفاده از

 
 تناسب اقلیمی استان فارس

شزهرهای  داد کزه  نشزان  تحلیل شرایط آب و هوایی شزهرهای مختلزف اسزتان فزار     

سردسیر شمالی ایزن اسزتان )نظیزر آبزاده، اقلیزد و ...( در صزورت احزداث گلخانزه بزرای تولیزد           

های گرمایشی دارد، در سامانه د شش ماه نیاز بههای سرد سال حدومحصوالت کشاورزی، در ماه

ها پرداخت، دو ماه از سال برای تولید در توان به تولید در آنچهار ماه از سال با تهویه طبیعی می

های خیلی گرم سال نی  مشکلی برای سزرمایش  های سرمایشی بوده و در ماهها نیاز به سامانهآن

ستان نظیر شیراز و ارسزنجان، دارای آب و هزوای معتزدل    ندارد. همچنین شهرهای مرک ی این ا

بوده و در چهار ماه سرد سال نیاز به سامانه گرمایشی دارد، در چهار ماه از سال با تهویزه طبیعزی   
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های سرمایشزی  توان با سامانهماه از سال می 4-2ها وجود دارد، در ای در آنامکان تولید گلخانه

ها وجود خواهزد  ماه از سال، گرمای بیش از حد در گلخانه 2-9در  ها تولید داشت ومرسوم در آن

 ها توجیه اقتصادی نخواهد داشت. داشت که سرمایش آن

مزاه   2استان با اقلیم گرم نظیر شهرهای داراب و زرین دشت،  دیگر مناطق مرک ی این

ه از سزال بزا تهویزه    های گرمایشی برای تولید در گلخانه دارد، در چهزار مزا  سامانه از سال نیاز به

تزوان  های سرمایشی متداول مزی ماه از سال با سامانه 4-2توان تولید داشت، ها میطبیعی در آن

 علزت دمزای بزیش از حزد، اسزتفاده از     مزاه از سزال بزه    1-0ها به تولید پرداخت و نهایتزاً  در آن

شهرهای جنزوبی ایزن   صرفه نخواهد بود. همچنین در ها مقرون و بههای سرمایشی در آنسامانه

هزای  سزامانه  های سرد سال نیاز بزه استان با اقلیم خیلی گرم نظیر المرد و قیر و کارزین، در ماه

گرمایشی نیست، چهار ماه از سال با تهویه طبیعی امکان تولید وجود خواهد داشت، دو ماه از سال 

نهایت شش مزاه  پرداخت و در  هاهای سرمایشی به تولید در گلخانهکارگیری سامانهتوان با بهمی

های سرمایشزی بزرای ادامزه تولیزد در     علت درجه حرارت خیلی باال، استفاده از سامانه از سال به

 ها اقتصادی نخواهند بود.گلخانه

 

بندی اقلیمی و شناسایی منااطق مساتعد بارای    های کاربردی در زمینه پهنهتوصیه -پ

 ها در کشورتوسعه گلخانه

 توسزعه  بزر  مبنزی  خوزسزتان  اسزتان  سیاسزت  چنانچه قبلی، بخش در شدههگفت دالیلبه -

 توصزیه  قابزل  اسزتان  این شرق شمال در گلخانه از برداریبهره و احداث باشد، هاگلخانه

 .  است

 و احزداث  باشزد،  ایهزای گلخانزه  کشزت  توسزعه  بر مبنی بوشهر استان سیاست چنانچه  -

 بنزدر  نظیزر  هزایی شهر بر برازجان، و دیلم بندر جم، شهرهای در هاگلخانه از برداریبهره

 . دارد برتری دیر بندر و بوشهر

 بزرای  ای باشزد، هزای گلخانزه  کشزت  توسعه بر مبنی فار  استان سیاست کهصورتیدر  -

 ارسزنجان  و شزیراز  شزهرهای  نظیزر  اسزتان  معتدل و مرک ی مناطق ای،گلخانه تولیدات

 .است ترمناسب
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بندی اقلیمی و شناسایی مناطق مستعد برای در زمینه پهنهمحورهای پژوهشی آتی  -ت

 ها در کشورتوسعه گلخانه

 ها در سراسرکشوربندی اقلیمی و شناسایی مناطق مستعد برای توسعه گلخانهپهنه -

ها در کشزور و تعیزین میز ان تزأثیر     یابی محل احداث گلخانهتعیین سایر عوامل مؤثر در مکان -

 اههر یك از آن( وزن)

توجه به ضریب وزنی تمامی عوامزل مزؤثر در   ها در کشور باتعیین مناطق مستعد احداث گلخانه -

 ایتولیدات گلخانه

 

 منابع -ث
سازمان مدیریت انتشارات . ی در استان همدانهاهای گلخانهبررسی کشت. 4989. م. و جعفری، ا. م. سیدان،  

 .030نشریه شماره . و برنامه ری ی استان همدان

ای در پهنه استان مرکز ی بزه روش   های گلخانهیابی برای توسعه مجتمعمکان. 4939. و وروانی، ج. صادقی، ص

. ایمجموعه مقاالت سومین کنگر  ملی هیدروپونیك و تولیدات گلخانزه (. GIS)سامانه اطاعات جغرافیایی 

409-403. 
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غذاییصنایعمهندسی  2-9  

 ها ها و سبزیمیوه های پس از برداشتفناوری 2-9-5

 الدینشواخی، بهجت تاج غکنندگان: رضا فامیل مؤمن، فروتدوین

 

 تیمارهای مقدماتی -الف

ی به نیازهای بشری یپاسخگوبرای جمعیت رو به رشد، جامعه جهانی را با چالش جدی 

آب  صددر 93دهد در پان ده سال آینده جمعیت کره زمین به برآوردها نشان می. استروبرو ساخته

اسزت  این در حالی .غذایی بیشتر نیاز خواهد داشتمواد درصد 03انرژی بیشتر و  درصد 03بیشتر، 

یزابی بزه آب و   بینی ناشی از تغییرات جهانی آب و هوا در کره زمین دستکه تأثیر غیر قابل پیش

غذایی تولیزد دهد یك کالری از هر چهار کالری موادها نشان میبررسی .سازدغذا را نامطمئن می

کزاهش ضزایعات در   بنزابراین،  . رودبرداشت تا مصرف از بین مزی فاصله زمانی شده در جهان در 

کشزت  بدون نیاز بزه افز ایش سزطح زیزر    واسطه آن بهکه  است کاریراه ،مراحل پس از برداشت

در تزأمین  را ای محصوالت اساسی کشزاورزی سزهم عمزده   . سازدامکان تولید بیشتر را فراهم می

تولیزد  رود. شزمار مزی  بزه  اساسی برای امنیت ملزی کشزور   هایاولویتج  داشته و ی یامنیت غذا

های تحقیقاتی و پژوهشی مستمر در زمینزه ژنتیزك و اصزاح    محصوالت مستل م فعالیتاینگونه 

در حزال حاضزر در کشزور مزا مزدیریت      . اسزت  ارقام برای تولید پایدار از نقطه نظر کمّی و کیفی

بخزش  . آیدشمار میبه غذاییعنوان چالش اصلی در امنیت پایدار مواد هاز برداشت بضایعات پس 

سال گذشته، بالغ بر  طول دههای پس از برداشت این مؤسسه در غذایی و فناوریتحقیقات صنایع

تیمارهای مقزدماتی محصزوالت    و های پس از برداشتتحقیقاتی در زمینه فناوری فقره پروژه 40

 هزا پژوهشرا توسط پژوهشگران به انجام رسانده که در ادامه به نتایج برخی از این مختلف باغی 

 است.شدهاشاره
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  ی تیمارهای مقدماتیهاچالش 5-الف

 هزای  ها و مراقبزت نامشخص بودن جایگاه و متولی مسائل و مشکات مرتبط با فعالیت

 پس از برداشت تولیدات کشاورزی

 کزم  همچنزین  داشزت و برداشزت و    ،های کاشزت الیتحمایت و اختصاص بودجه به فع

  نمسئوال های پس از برداشت تولیدات کشاورزی از جانبتوجهی به چالش

 های مناسبکمبود امکانات و زیرساخت 

 ها و سایر مراک  تحقیقاتی در داخل و خارج از کشورعدم ارتباط مداوم با دانشگاه 

  های پس از برداشتفعالیت انجامبرای کمبود منابع مالی و نیروی متخصص 

 های نوین برداشزت و  عدم وجود یك راهبرد طوالنی مدت در رابطه با مسائل و فناوری

 ، آمزوزش و تزرویج  هزای سزازمان تحقیقزات   ویژه پس از برداشت که جایگاه پژوهشهب

 .شده باشددر آن تعریفکشاورزی فنی و مهندسی تحقیقات  کشاورزی و مؤسسه

 های پس از برداشت فعالیت نسبت به تأثیر ی و اف ایش آگاهی عمومیرساننیاز به اطاا

 غذایی و کاهش ضایعات در سطح کشور سامت مواد بر امنیت و

 

 مرتب  با تیمارهای مقدماتی کاربردی دستاوردهای و هایافته 2-الف

ندن حزداکثر رسزا  داری و بهمنظور کاهش ضایعات درحین نگهتعیین بهترین زمان برداشت به -

بسزیاری از  . ها در مراحل پس از برداشزت اهمیزت زیزادی دارد   حفظ خصوصیات کیفی میوه

خصوصیات کیفی محصوالت باغی و جالی ی نه تنها در تعیین زمان رسیدگی میزوه اهمیزت   

مطالعات مختلفزی در زمینزه تزأثیر    . رودمی کاردارد بلکه برای ارزیابی کیفیت خوراکی نی  به

وصیات کیفی محصوالت باغی و جالی ی نظیزر هلزو و شزلیل، خربز ه     زمان برداشت بر خص

گرفتزه  شادگانی و احمدی، گابی ارقام اسپادونا و کوشیا و سیر، انگور رومی ی محلی صورت

دست آمده توانسته بهترین تاریخ برداشت را برای ارقام مختلف محصوالت بزاغی  هو نتایج ب

 . مشخص نماید

تزوان بزه   کار رفته پس از برداشت در محصوالت مختلف مزی به در مورد تیمارهای مقدماتی -

فرنگزی،  بندی و حمل و نقل بر میز ان ضزایعات انزار و گوجزه    های مختلف بستهروش تأثیر

های گابی و سیب قرم  لبنانی گرمادهی و سردخانه گذاری هلو و شلیل، بهبود کیفیت میوه
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فاده از گزاز  اسزت های برداشت، رسزاندن بزا   روش، فاده از محلول پاشی با کلرور کلسیماستبا 

های پس از برداشت یو در کنترل بیماریوکردن گردوی ایرانی، کاربرد مایکرواتیلن و خشك

فاده از تیمار اسید استیك، شستشزوی خرمزای   استهلو، رساندن مصنوعی خرمای مضافتی با 

 . دمضافتی بر روی درخت و تأثیر آن در کاهش آلودگی محصول اشاره نمو

گیری خواص بیوفی یکی توان به اندازهمی شده در مؤسسهانجامپژوهشی های از دیگر فعالیت -

نتزایج ایزن   . و شیمیایی مؤثر بر خصوصیات کمّی و کیفی محصوالت کشاورزی اشاره نمزود 

محصزوالت کشزاورزی در    تحقیقات برای کاهش ضایعات و حفظ خصوصیات کمّی و کیفی

تزوان بزه نتزایج    در این زمینه می. استاز اهمیت زیادی برخوردارحین برداشت و پس از آن 

 .فرنگی و سیر اشاره نمودتحقیقات بر روی محصوالت گوجه

 

 های مقدماتیهای کاربردی درخصوص تیمارتوصیه 8-الف

 بنزدی مناسزب  بسزته و  ایهای حمل و نقزل جزاده  ، بهبود روشزمان برداشترعایت بهترین  -

محصوالت و کنترل آلودگی قارچی  ، کاهش ضایعات پس از برداشتکیفیت تواند باعث حفظمی

 .باغی شود

و جلوگیری از تما  گردو با سطح زمین از سزیاه  پاستیکیفاده از توری استبرداشت گردو با  -

طزورکلی از ضزایعات   شدن پوست چوبی و مغ ، تند شدن روغن، آلودگی به کپك و حشرات و به

   .کندتولید جلوگیری می

دن خرمزای  یرسزان  بزرای روشی مؤثر و اقتصزادی   استیك درصد اسید چهارمحلول فاده از است -

شستشزوی   .اسزت درصزد   33-83و رطوبزت نسزبی    سلسیو درجه  98-13مضافتی در دمای 

تواند های خرمای مضافتی در اواخر مرحله خال به روش اسپری کردن با آب معمولی میخوشه

هزا و  سمبرای جلوگیری یا کاهش فعالیت میکروارگانی. مؤثر باشدهای سطحی در کاهش آلودگی

 .داردبرتری ه از سردخانه استفادداری رطب مضافتی، آفات و در نتیجه اف ایش عمر نگه

ها و انتخاب ها بر اسا  وزن آنبندی سیرچهشود قبل از کشت سیر با انجام درجهپیشنهاد می -

تزا   903333)سزیرچه در مترمربزع    13تا  90تراکم کاشت گرم، با چهارهای ب رگتر از سیرچه

 .دار اف ایش دادصورت معنی، عملکرد و کیفیت توده سیر را به(سیرچه در هکتار 133333
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های فرازگرا نظیر گوجهمتیل سیکلو پروپن قادر به کنترل اثر اتیلن موجود در اطراف میوه -4 -

ظزت و زمزان تمزا  مناسزب، بزا ایزن روش       با رعایزت غل رو، است. از همین فرنگی و سیب

  .توان عمر انباری محصوالت باغی را اف ایش دادمی

ارقام مختلف پیاز از نظر اندازه بر کیفیزت انبارمزانی   ویژه محصوالت بهبندی طور کلی درجهبه -

 . قبل از انبارداری صورت گیرد بایدمیمحصول اثر داشته و 

کش ایمازالیزل  همراه تیمارهای ترکیبی نظیر گرما درمانی، قارچفاده از پوشش پلی اتیلن بهاست -

داری منظور کنترل پوسیدگی، حفظ کیفیت و اف ایش عمزر نگزه  و مواد ضدمیکروبی طبیعی به

 . شودمرکبات توصیه می

های فی یکی ضدعفونی برای کزاهش خسزارات ناشزی از آفزات و امزراس در      فاده از روشاست -

صول بهداشتی و با کیفیت مطلزوب در بازارهزای جهزانی توصزیه     محصول خرما و عرضه مح

 .شودمی

مناسزب   محلزول پاشزی بزا غلظزت    هایی نظیر فاده از روشاستبا  توانعمر انباری بامیه را می -

 و دار در شزرایط معمزولی  منفزذ  پاسزتیکی های شده در کیسهبندیهیپوکلریت سدیم و بسته

 .اف ایش دادسردخانه 

ها و یا سایر مواد شزیمیایی سزنت ی توصزیه    از قارچکش استفادهجای هری خرب ه بدابرای نگه -

 دو کربنزات سزدیم  بی وری در امولسیون روغن گیاهی آفتابگردان وشود که از تیمار غوطهمی

 . شودفاده استدرصد 

شزود از مزواد ضزدمیکروبی    تأخیر انداختن فساد میکربی سزیب توصزیه مزی   به برای کنترل و  -

دانزه بزه عنزوان مزوادی جزایگ ین ایمازالیزل یزا        ی و طبیعی نظیر عصاره و اسانس سیاهگیاه

 . فاده شوداستترکیبات مشابه 

 .شودفاده از مواد طبیعی توصیه میاستبندی با رویکرد طراحی و ارزیابی مواد بسته -

 .بندی تهیه شودشود بانك اطاعات بستهتوصیه می -

های برپایه پلیمرهای طبیعی باعزث کزاهش ضزایعات    پوشش دهی محصوالت باغی باپوشش -

هزا  این نوا پوششاز شود که توصیه می؛ از همین رو، شودکمّی و کیفی محصوالت باغی می

بنزدی محصزوالت بزاغی فرازگزرا و غیرفرازگزرا      دهی و بستهدر مقیا  صنعتی برای پوشش

 .فاده شوداست
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 تیمارهای مقدماتیهای آتی در زمینه محورهای پژوهش 9-الف

 تعیین می ان دقیق ضایعات تولیدات زراعی و باغی از مرحله برداشت تا تبدیل و مصرف -

کاهش ضایعات و حفزظ خزواص کیفزی تولیزدات کشزاورزی در       برایکارهای مناسب ارائه راه -

 مراحل مختلف پس از برداشت

 ل و اف ایش صادراتایجاد ارزش اف وده در تولیدات کشاورزی و در نتیجه ایجاد شغ -

ردیزابی محصزوالت اساسزی کشزاورزی در تجزارت داخلزی و       برای های مناسب ایجاد سامانه -

 خارجی کشور

های کاهش ضزایعات و ایجزاد ارزش افز وده بزر     روش بخش به تأثیربرداران بهرهآگاه نمودن  -

   .کنندگان از طریق آموزش و انتقال فناوریاف ایش درآمد تولید

 

 بع منا 1-الف

، سزال  4184، شزماره ثبزت  از مایکروویو در کنترل بیماریهای پس از برداشت میوه هلو استفادهارزیابی . آذر پژوه، ا

4980. 

در مناسب ترین درجه حزرارت نگهزداری   رقم انگور رومی ی محلی و  2زمان برداشت  بهترین تعیین. بصیری، ش

 .4983سال  ،4033ها، شماره ثبت جهت حفظ خواص کیفی آنسرد خانه 

بندی برروی خصوصیات کیفی انباری دو جمعیت خربز ه شزادگانی و   بررسی اثر زمان برداشت و بسته. بهبهانی، ل

 .4933، سال 91333: احمدی، شماره ثبت

فرنگزی  هزای رسزیدگی ارقزام عمزده گوجزه     گیری خواص بیوفی یکی، شیمیایی و شزاخص تعیین و اندازه .بیات، ف

 .4934، سال12323شماره ثبت  :همدان

های کمی و کیفی دو توده سیر سفید همدان، های بذری بر تندی و برخی ویژگیاثر وزن سوخ و سیرچه .بیات، ف

 .4939، سال 10848شماره ثبت 

شماره مقدماتی سیر، کردن شرایط بهینه خشكزمان برداشت و تعیین  .دارابی، ا. ا.نصرتی، ا. بهبهانی، ل .بیات، ف

 . 4980سال ، 4444ثبت 

 .4932، سال 12323شماره ثبت بررسی تأثیر شرایط مختلف برداشت بر ضایعات گوجه فرنگی، . بیدلی، ن

، 10183های خرمای مضافتی،شماره ثبت کارهای مناسب جهت شستشو و کاهش آلودگیمعرفی راه. تفتی، اگلشن

 . 4939سال 

، 4443شماره ثبت ارک و اثر آن بر کیفیت میوه، شستشوی خرمای مضافتی روی درخت در مرحله خ. تفتی، اگلشن

 .4980سال 
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تأثیر استفاده از تیمارهای آب گرم، محلول اتانول، بخار اسید استیك و قارچ کش بر کیفیت و کاهش شرایعی، پ. 

  .4933، سال  4133آلودگی قارچی در هلو و شلیل، شماره ثبت

، شماره بندی بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی هلو و شلیلبررسی تاثیر زمان برداشت و روش بسته. ، پشرایعی

 .4933، سال 91433ثبت 

، سال 4903: شماره ثبت کردن گردوی ایرانی،بررسی چگونگی برداشت، پوست گیری و خشك. فامیل مؤمن، ر 

4980. 

ی سفتی گوشت و بررسی تأثیر محلول پاشی کلسیم رو. ب. و باجگیران،  . ا. ، اشهابی، .شرایعی، پ ،.ملك،  

 .4988، سال 98/4102، شماره ثبت خصوصیات کیفی میوه در سیب قرم  لبنانی

 تعیین بهترین زمان برداشت گابی ارقام اسپادونا و کوشیا و اثر کلرور کلسیم بر خواص انباری آننیکخواه، ش.  

 . 4980، سال4338 :شماره ثبت

 .4939، سال 10130: داشت بر ضایعات انار، شماره ثبتبررسی تأثیر شرایط مختلف پس از برنیکخواه، ش.  
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 داری و انبارداری محصوالت کشاورزینگه -ب

دهد کزه حزدود   مطالعات دفتر کاهش ضایعات معاونت صنایع و امور زیربنایی نشان می

 .است نوا محصول 23محصول باغی و زراعی مورد مطالعه مربوط به  03ضایعات فعلی درصد33

هزای جزدی بیشزتر    نگی  اف ایش رونزد ضزایعات مزواد غزذایی یکزی از چزالش      موضوا بحث برا

کشورهای در حال توسعه است. کاهش تلفات محصول تولیزدی در محزدوده زمزان برداشزت تزا      

فاکتورهزای   های اف ایش دسترسی بیشتر مردم به محصوالت کشاورزی است.مصرف یکی از راه

شرایط اکولوژیکی، فرآیند تولید، مرحله برداشت پیش و پس از برداشت مانند خصوصیات ژنتیکی، 

ی و کیفزی محصزول   های پس از برداشت در ارتباط با یکدیگر بزرروی خصوصزیات کمّز   و فرآیند

پزذیری بزاال، در تمزام    . بروز تلفات کمّی و کیفی در محصوالت کشاورزی به دلیل فساداستمؤثر

در مرحله پس از برداشت  دهد.آوری رخ میمراحل برداشت، حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی و فر

جزایی، حمزل و نقزل، انبزارداری و بازاررسزانی ایزن       بزه های نادرست جااین ضایعات نتیجه شیوه

هزای مزؤثر در انبزارداری و    از طریق روش تجلوگیری از هدر رفتن محصوال بامحصوالت است. 

بزر ایجزاد اشزتغال و    عزاوه  تزوان مزی گسترش زمان ماندگاری آن، به عنزوان اقزام صزادراتی،    

داری صحیح و کاهش در صورت انبار .درآمدزایی، به عنوان یك منبع تأمین ارز نی  از آن بهره برد

تلفات انباری محصول، امکان عرضه تدریجی محصول و تنظیم بازار مصرف جهت پیشزگیری از  

ع محصزول بزه   یز توز مربوط به عرضزه و های یآید و از ناهنجارها فراهم میسیر صعودی قیمت

 .می شود جلوگیریکنندگان مصرف
 

 داری و انبارداریهای نگهچالش 5-ب

فاده از ارقزام مناسزب در   اسزت توانزد در  شناسایی پتانسیل ارقزام از نظزر انبارمزانی مزی    

کارهای مهم در کزاهش  معرفی ارقام با انبارمانی باال یکی از راه های اصاحی مؤثر باشد وبرنامه

 رفسز مات و فلتخهای مپوششتیمارهای مؤثر، همچنین استفاده از پیش .است باریضایعات ان

بسزیار   کاهش ضزایعات انبزاری   محصوالت باغی و در اف ایش عمر انباری و ماندگاری هتافیرییغت

یار شده در این زیر محور در این دهه از فعالیزت مؤسسزه بسز   . با این وجود تحقیقات انجامندمؤثر

 .استپراکنده صورت گرفته 
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 داری و انبارداریکاربردی در زمینه نگه دستاوردهای و هایافته 2-ب

داری شده در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در زمینه نگزه تحقیقات انجام

و انبارداری در مناطق مختلف و عمدتاً شامل تیمارهای مؤثر دراف ایش ماندگاری، مقایسزه ارقزام   

در افز ایش عمزر انبزاری و     هتافیرییغت رفسماز ات ادهفاست ،فلتخم ایهشوشر پاث یررسب تلف،مخ

 فرنگزی، پیزاز، مرکبزات )لیموشزیرین،    در محصوالت باغی مختلف شامل سزیب، گوجزه   همچنین

 است. بوده  هربخ، وزردآل، کاهو، رطبو ، خرما هیامب ، انگور(، روتف پریگ ،پرتقال

تواند بزا اسزتفاده از آب گزرم، بخزار داغ یزا      گرما درمانی یکی از تیمارهایی است که می

ها استفاده شود. کزاربرد ایزن تیمزار    های قارچی و ضدعفونی میوههوای گرم برای کنترل بیماری

تزوان بزه   مزی  است. از جمله این تحقیقزات شدهطی سالیان گذشته در مناطق مختلف کشور انجام

شده بر روی محصوالت لیمو شیرین، پرتقزال و گریزپ فزروت اشزاره نمزود.      نتایج مطالعات انجام

نتایج این مطالعات مؤید آسان و اقتصادی بودن این تیمار در کاهش پوسیدگی میوه مرکبات و نی  

 است.کاهش خسارت حاصل از سرمازدگی بوده

عنوان بازدارنده تولیزد اتزیلن در بزه تعویزق     همتیل سیکلوپروپن ب -4استفاده از ترکیب 

ها از دیگر تیمارهای پزس از برداشزت   های فرازگرا و اف ایش ماندگاری آنانداختن رسیدگی میوه

متیزل   -4شزده در مؤسسزه بزر تزأثیر ترکیزب      محصوالت باغی اسزت. نتزایج دو مطالعزه انجزام    

 0/4سیب درختزی در غلظزت    و نی قسمت در میلیون  3/3فرنگی در غلظت سیکلوپروپن بر گوجه

که این ترکیب در به تعویق انداختن اختاالت فی یولوژیکی، کاهش  قسمت در میلیون نشان داده

 افت خصوصیات کیفی و اف ایش عمر تجاری محصوالت مؤثر است.

سازی محصوالتی نظیر پیاز کردن و آمادهخشكدر طوالنی  کیورینگ یك فرآیند نسبتاً

است  پیاز یکی از محصوالت مهم کشور. استدر شرایط دمایی و رطوبتی مناسب  داریبرای نگه

مؤثر پس از برداشزت دچزار ضزایعات    های فناوریداری و فقدان ه به دلیل شرایط نامناسب نگهک

 و می ان بلوغ و اندازه این محصول در زمان برداشت بر ترکیبات شیمیایی و عطر. شودفراوانی می

بزه خصزوص   و بنزدی  درجزه طزور کلزی   بزه  .اسزت  ها مؤثران پیشرفت بیماریطعم آن و نی  می 

پزیش  ایزد  بمیبندی پیاز ارقام مختلف از نظر اندازه بر کیفیت انبارمانی محصول اثر داشته و درجه

تواند درجه می 12داری در دمای کیورینگ پیاز توسط نور خورشید یا نگه. گیرداز انبارداری صورت

 این محصول مؤثر باشد.بر کاهش ضایعات 
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داری محصوالت باغی موضوا استفاده از ترکیبات شیمیایی مختلف در اف ایش عمر نگه

توان به استفاده است. از این جمله میمطالعات متعددی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی بوده

ت از پرمنگنات پتاسیم و اسید اسکوربیك بر روی محصول کاهو کزه منجزر بزه حفزظ خصوصزیا     

شود و نی  استفاده از کلرور کلسزیم در زمزان کشزت و کزاربرد     کیفی و جلوگیری از افت وزن می

های اسید استیك و اسید سیتریك در حفظ ماندگاری کاهو و نی  حفظ خصوصیات کیفزی  محلول

محصول بامیه با محلول پاشی توسط هیپوکلریت سدیم اشاره کزرد. همچنزین کزاربرد عصزاره و     

نززه بززه عنززوان جززایگ ین ایمازالیززل سززبب حفززظ خصوصززیات کیفززی محصززول دااسززانس سززیاه

است. استفاده از امولسیون روغن گیاهی آفتابگردان و بیکربنات سدیم نیز  سزبب حفزظ    شدهسیب

 است.شدهخصوصیات کمّی و کیفی و کاهش آلودگی قارچی در ارقام خرب ه تاشکندی و قصری

رود و شزمار مزی  م و صادراتی کشور ایران بهاز آنجا که محصول خرما یکی از اقام مه

شزود کزه ارزش تجزاری دارد، مطالعزات     همچنین ارقام متنوعی در نقاط مختلف کشور تولید مزی 

تزوان  است که از آن جمله مزی داری و انبارداری این محصول صورت گرفتهمختلفی در زمینه نگه

ارقام خرمای خشزك   ی یکی ضدعفونیهای فهای تحقیقاتی کاربرد روشبه نتایج حاصل از پروژه

هزای  هنگام محصول و جداسازی محصوالت معیوب و آفت زده از میزوه خشك، برداشت بهو نیمه

درجه برای ضزدعفونی بعضزی از ارقزام )خرمزای قصزب و       03-33سالم و نی  استفاده از دماهای 

بعضی ارقزام دیگزر   درجه برای کاهش آلودگی  -0شمسایی و عمران و دیری( و استفاده از دمای 

)اسزتفاده از دمزای صزفر و     و پیارم( اشاره کرد. در مورد ارقام خرمای نرم نی  کنترل دمزا )زاهدی 

 است.شدهدرصد توصیه 30نسبی حفظ رطوبت کمتر از صفر( و

 اسا  نتایج تحقیقات، این مؤسسه بزه دانزش فنزی اسزتفاده از    ذکر است که برالزم به

 های گیزاهی، فاده از روغنفرنگی و سیب درختی، استمحصول گوجه متیل سیکلو پروپن برای -4

لیمزو شزیرین و نیز      فزروت، گریپ ،و پوشش پلی اتیلن در پرتقالواکس  ،کشقارچدرمانی،  گرما

 است.یافتهدست ضدعفونی و انبارداری ارقام تجاری خرما
 

 داری و انبارداریهای آتی در زمینه نگهمحورهای پژوهش 8-ب

هزای  های فی یکی و نی  بیوتکنولوژیك برای جلوگیری از رشد و فعالیزت قزارچ  اده از روشاستف -

 های میکروبیمولد آفاتوکسین و سایر آلودگی
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 استفاده از گاز ازن در ضدعفونی محصوالت باغی  -

 یبزرا  دهنده با قابلیت خوراکیمواد پوشش و شدهها و اتمسفر کنترلبندیفاده از انواا بستهاست -

 محصوالت باغی اف ایش ماندگاری

، شناسایی و کاربرد مواد مؤثره موجود در استخراجبررسی اثر اسانس و عصاره گیاهان دارویی و  -

 ها ها برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسمآن

 

 منابع  9-ب

 هیامب یانارمبر انمر عب داریط نگهرایشو  فلتخم ایهشوشر پاث یررسا. دهقانی. ف. خضرزاده. ب، ل.، یانهبهب

 تبث ارهمشز  فنزی و مهندسزی کشزاورزی.   گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقزات  .وازیاه

 .4988، سال 4308/88

پزس از  تعیین شرایط بهینزه جهزت افز ایش مانزدگاری کزاهو       م، طاوسی، ا. دهقانی و م. جوادزاده. ی، ل.،انهبهب

 تبث ارهمشز  فنزی ومهندسزی کشزاورزی.   گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات .برداشت 

 .4983، سال 978/89

ذ اغ، کشک ارج، قیانا درمرمگ ایارهمیر تاث، ف.، شفیعی، ل. م. م. سجودی، م. زرگران، ف. محمدی. هقاجس

گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات .نرییلیمو ش ارداریبان بر روی نلیات یلپ شوشو پومیم

 .4980، سال 330/80 تبث ارهمش فنی ومهندسی کشاورزی.

 شوشز ، پ س، واک شک ارچق راتاث یررسب. 4980.زرگران. صمدی و م. شفیعی، ف. درویشی، ل. د، .ه، فقاجس

گز ارش  . نیایپ ایدر دم یازدگرمس هب روتف پریگ تیاسسح شاهک  انیر مب یانا درمرمن و گاتیل یلپ

 .4980سال  4920/80 تبث ارهمش فنی و مهندسی کشاورزی.پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات 

بررسی وضعیت آلودگی میکروبی رطب مضافتی . 4932ان.، ف.، ا. گلشن تفتی، م. علی محمدی و غ. برادرهقاجس

 ارهمش فنی و مهندسی کشاورزی.گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات .بم در طول انبارداری

 .12434 تبث

بررسی اثزرات روغنهزای   . 4932.علی محمدی .م حسینی و. ارجمند، گ .مینائی، م .م .شفیعی، م .ل ،.ساجقه، ف

گز ارش پژوهشزی   .النسیاوگرما درمانی و پوشش پلی اتیلن بر عمر انباری ارقام پرتقال معمولی و گیاهی، 

 .11188 تبث مارهش فنی و مهندسی کشاورزی.طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات 

متیل سیکلوپروپن بر خواص کیفی، ماندگاری و کزاهش ضزایعات    -4 تأثیرشواخی، ف. ، ه. بهمدی و ص. معدنی. 

شزماره ثبزت    فنی و مهندسی کشاورزی.گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات  .درختیسیب 

 .4932، سال 11109
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شرایط انبارداری بر خواص کمی وکیفی ارقام  تاثیر ، نیامنش. ح، خدادادی. م. وصحایی. ز.شواخی، ف.، معدنی. ص

شزماره ثبزت    هندسزی کشزاورزی.  فنزی و م گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات .پیاز ایرانی

 .4980، سال 4903/80

 یانارمبان تیفیر کب ینروغ شوشو پ راراتح هتأثیر درج یررسب. نبئی. رستمی و ا. باشتینی، م. ا ، پ. ، یعرایش

، 390/88تبث ارهمش فنی ومهندسی کشاورزی.گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات . هربخ

 .4988سال 

ا ب هداناهیرار سز ف ایهنو روغ ارهصع یارچد قار ضآث هسایقم. 4988.رستمی. بیدلی، و م. ن، .ار،  شاف نیع

فنزی ومهندسزی   گ ارش پژوهشی طزرح تحقیقزاتی مؤسسزه تحقیقزات      .باریان بیس مر دو رقب لیازالمای

  .4988، سال 393/88 تبث هارمش کشاورزی.

متیل سیکلوپروپن بر ضایعات و عمر انبارداری  -4اثر کاربرد پس از برداشت گودرزی،ف.، ح. ساعدی و م. شعبانیان.

شزماره   فنزی ومهندسزی کشزاورزی.   گ ارش پژوهشی طرح تحقیقزاتی مؤسسزه تحقیقزات     .فرنگیگوجه

 .4934، سال 19432ثبت

نجفی نزژاد.  ی. ل، بهبهان کج باف. غ،  اباذرپور. م، محمد پور. ا. کرمپور. ف، ناصری. م، وف. ا،، معر.ی، اتفت نشلگ

 ایرمخ اریجت امارق ارداریبو ان بندیبسته یونفد عض رایب باسنم روش یررسب .ح. و  صمدی. ف

، 18/83 تبث ارهمش ندسی کشاورزی.فنی ومهگ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات .رانای

  .4983سال 

حیدریان. ا. بررسی تغییرات کیفی دو رقم پیاز منطقه اصفهان در طی مراحزل   امین پور. ر، شاهین. ا. و ملك،   .،

فنزی ومهندسزی کشزاورزی. شزماره     گز ارش پژوهشزی طزرح تحقیقزاتی مؤسسزه تحقیقزات        .انبارداری

 .4933، سال 11102ثبت

بررسی روند تغییرات کیفی ارقام پیزاز   .ی هشتجین، ا.، زرگران. م، گ. حسینی، م. خدادادی و م. کهبازیمیرمجید

فنزی ومهندسزی کشزاورزی.    گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات .ایرانی در طول انبارداری 

 .4983، سال  83/813 شماره ثبت

از یپ امارق یانارمبدر ان گنورییط کرایر شاث. کهبازی. م. زرگران. م. خدادادی، ف. شواخی، ح. نیامنش. م ،.دنی، معم

 تبث ارهمشز  فنزی و مهندسزی کشزاورزی.   گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات  .یرانای

 .4983، سال 83/4234

 شوشو پ س، واکشک ارچی، قانادرمرمتأثیر گ یسرربم. یکتن خدایی و م. ه. ابراهیمی.  بهرامی،. ر .ح، .ور، ادپمحم

گز ارش پژوهشزی طزرح تحقیقزاتی      .ادآب یاجح هطقنم لیحم القرتپ اریبر انمو ع تیفیرکب وهیم دادن

 .4980، سال 80/4433.تبث ارهمش فنی و مهندسی کشاورزی.مؤسسه تحقیقات 

بنزدی و انبزارداری   سازی، بستهبررسی روش مناسب جهت آمادهو ا. باقری، م. ساالری و ف. نجاتی.  ،.ا. وردپمحم

فنی و مهندسزی  گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات  .سه رقم خرمای نرم استان هرم گان

 .4934، سال 14010 تبث ارهمش کشاورزی.
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 بندیبسته -پ

صورت سالم و بزا  که ماده غذایی را در هر شکل و ترکیبی، به ، فناوری استبندیبسته

است در هر جزایی  رساند. این فناوری ممکنکننده میهای کیفی آن به دست مصرفحفظ ویژگی

، ضزمن کزاهش ضزایعات پزس از     بندی مناسببستهاز چرخه تولید تا مصرف حضور داشته باشد. 

 ، یکزی از بنزدی مناسزب  فاده از بسزته اسزت  .کنزد به توزیع مطلوب مواد غذایی کمك می برداشت،

 رود.شمار میانباری به آفاتهای مبارزه و مهار راه

هزای سزخت و نیمزه    پاسزتیك غذایی از مواد مختلفی مانند شیشزه،  بندی مواددر بسته

شود که در اکثر موارد توسزط مشزتریان دور ریختزه    ها( استفاده میسخت و فل ات سخت )قوطی

بندی دارد، غیرقابل تج یه ای در صنعت بستهبندی پلیمری که کاربرد گستردهد بستهشود. موامی

هزای  تزرین آالینزده  زیست است؛ به همزین دلیزل از مهزم   و همچنین غیرقابل برگشت به محیط

های بندی مناسب و روشغذایی استفاده از مواد بستهبندی موادشود. در بستهطبیعت محسوب می

اسزت.  توجزه بزوده  ضایعات و تهیه محصوالت غذایی ایمن و سالم همیشه مورد حداقل رساندنبه

غذایی توسزعه  تر موادیابی به کیفیت بهتر و سالمبندی برای دستهای بستهبنابراین انواا فناوری

تواند سدی در مقابل انتقال رطوبت، اکسیژن و های خوراکی میپوششعنوان مثال، است. بهیافته 

های حفظ کیفیت مزواد حسزا  و   عنوان یکی از روشهری پوشانی باز باشد. ده در غذا شمواد حل

 . شودمیاستفاده  های با ارزش و جدیدتولید موادی با خصوصیات و ویژگی

 

 غذاییبندی موادهای بستهچالش 5-پ

 هاهایی روبرو است. این چالشبندی موادغذایی مانند هر فناوری دیگری، با چالشبسته

باید برای هرکشوری پایش شود. براسا  نتایج با توجه به وضعیت هر کشوری متفاوت بوده و می

شزده بزرای شزرایط آب و    های طراحزی هایی چون عدم وجود بستهچالششده های انجامپژوهش

هزای  حاصل از فرآورده)مواد پلیمری مصنوعی کم پذیری تج یهناپذیری یا مختلف، تج یه هوایی

محدودیت منابع نفتزی بیشزترین سزهم را در    و  در نظام طبیعت، مدیریت ضایعات این مواد( نفتی

هایی در کشزور مزا نیز  بزه     چنین چالش. غذایی داردبندی موادروی توسعه بستههای پیشچالش

بنزدی،  شزده در مؤسسزه در حزوزه بسزته    های انجزام تبعیت از دنیا وجود دارد. با توجه به پژوهش

گرفته و تاکنون طرح ها در سطح استانی انجامدهد که اغلب طرحی اجرا نشان میهابررسی محل

شده در مؤسسه طزی  های انجاماست. پژوهشنشدهبندی موادغذایی تعریفملی در خصوص بسته
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بندی محصوالت کشاورزی در پنج موضوا یزه شزرح   در خصوص بسته 4931تا  4980های سال

  است:شدهذیل انجام

 

 بندید بستهموا 2-پ

 های متداول، شیشه، فلز، و ...فیلم

غزذایی وجزود دارد. پژوهشزگران    بندی موادبندی متفاوت و متداولی برای بستهمواد بسته

اند که از ایزن  بندی مطالعاتی انجام دادههای مختلف بستهمختلفی در زمینه استفاده از مواد و پوشش

 بزر  آمیدی و حصزیری مقوایی، پلی بندینوا بستهکاربرد سه توان به نتایج ذیل اشاره نمود: گروه می

بنزدی  بسزته برتزری  و  کیفیت و کنترل عوامل فساد و آفات انباری دو رقم خرمای خاصی و عمزران، 

های بندی مقوایی برای خرمای عمران به همراه روشخرمای خاصی و بسته ایمقوایی و پلی آمید بر

میکزرون و بزدون    13پزروپیلن بزا ضزخامت   پلزی های ودن فیلمداری، مؤثر بمناسب ضدعفونی و نگه

متری در میلی دوعددسوراخ  233میکرون با  33اتیلن با دانسیته پایین و ضخامتپلینسبت به  سوراخ

در متزری در مترمربزع   میلی دوعدد سوراخ  233میکرون و 13پروپیلن با ضخامت مترمربع و فیلم پلی

آمیزد  پلزی  -اتیلنپلی-اتیلنپلی-آمیدلمینیت پلیشلیل و هلو، برتری اف ایش ماندگاری ارقام مختلف 

شزده دو  پزروپیلن اصزاح  شده دو محوره شفاف، پلزی پروپیلن اصاحپلیتحت شرایط خاء نسبت به 

فویل  -آمیدپلی-اتیلنپلی-آمیدده دو محوره متاالی ، لمینیت پلیشپروپیلن اصاحمحوره صدفی، پلی

در  PP2و  HDPE ،HMHDPE4هزای  ت کیفی سه رقزم بزادام، کزاربرد فزیلم    در کاهش خصوصیا

فرنگی و مؤثر بودن فویل آلومینیم در کاهش بزار میکربزی برگزه سزیب     های گوجهداری فرآوردهنگه

 .سلوفان و اتیلنپلیهای بندیشده به روش اسم ی نسبت به بستهتهیه

 

 ها(ی طبیعیها )کامپوزیتچندسازه

ای قزوی  محیطی در حزال رشزد، انگیز ه   نفتی همراه با مقررات زیست محدودیت منابع

. اسزت های فسیلی زیست و مستقل از سوختبرای تهیه مواد و محصوالتی جدید سازگار با محیط

هزای  یکزی از راه  هزای سزب   چندسازهویژه هب )مواد مرکب یا چندسازه( فاده از مواد کامپوزیتیاست

                                                           
1 High Molecular High Density Polyethylene 
2 Polypropylene 
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            امکززان تولیززد کامپوزیززت طبیعززی   بززرای نمونززه،. اسززت یغززذایبنززدی مززوادعملززی در بسززته

موردمطالعزه   غزذایی بنزدی مزواد  در بسزته منظور کزاربرد  هاتیلن بپلی-کاه گندمپذیر تخریبزیست

چندسازه حاصل، نتیجه پژوهش نشزان داد   های مختلفگیژویبررسی  است. با توجه بهگرفتهقرار

عیزوبی   پذیراسزت. بندی امکانیق اعمال فشار، تهیه ظروف بستههای باال و از طرکه در ضخامت

 تند چندسازه حاصل نی  با رنگبری کاه گندم میسر شد. یرنگ و بومانند 

 

 هاها یا نانوکامپوزیتنانوچندسازه

های جدیدی را برای تولید محصوالت غزذایی جدیزد و توسزعه    فرصتفناوری ورود نانو

هزا،  نانوچندسزازه . اسزت نمزوده غذایی فزراهم های بهتر برای موادگیبندی کارآمد با ویژمواد بسته

برای کارهای مناسب یکی از راههایی است که حداقل یکی از اج اء آن در مقیا  نانو باشد. سازه

در هزا  چندسازهنانو، استفاده از کاهش ضایعات کمّی و کیفی پس از برداشت محصوالت کشاورزی

هزای متعزددی در مؤسسزه    ، طزرح زمینزه در ایزن  . مختلف است زیبندی محصوالت کشاوربسته

 بنزدی بسزته  منظزور بهنشاسته  کامپوزیت نانو بازیافت قابل هایفیلمتولید از جمله، . استشدهاجرا

همچنین، تأثیر یك نوا پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتزوزان در افز ایش    .کشاورزی محصوالت

ن استاشاهانی و کبکاب ( رطب)دو رقم خرمای مرطوب  ،دآلوماندگاری سیب رقم گاب کهن ، زر

بنزدی بزا فزیلم نزانو     اثر بسزته . ، انجیر سیاه استهبان، و پرتقال تامسون و خونی مطالعه شدفار 

شد. نتایج این تحقیقات مؤید ست نی  بررسیر  بر اف ایش ماندگاری نان تُ -اتیلنکامپوزیت پلی

 است.ماندگاری محصوالت موردمطالعه بوده تأثیر مثبت این پوشش بر اف ایش

 

 یافتهبندی با اتمسفر تغییربسته

غزذایی  داری موادترین فنون نگه(، یکی از موفقMAPبندی با اتمسفر تغییریافته )بسته

 اتمسزفر  است که کارایی مناسبی بزرای گسزتره وسزیعی از محصزوالت کشزاورزی دارد. مفهزوم      

فزرآورده   در اطراف یزك  تغییریافته اتمسفر ایجاد شامل ،شدهبندی بسته کاالهای تغییریافته برای

 هزای فعالیزت  وسزیله  بزدین  بسزته اسزت کزه    شدهکنترل تراوایی یا گاز فشار خاء، توسط غذایی

شزده  بندی بزا اتمسزفر اصزاح   بسته بررسی اثرنتیجه  .شودمی میکروبی مهار و آن یمی شیمیایی،

در شزده  دارینگزه  زرشك میکروبی محصولکیفی و  خواص بر)هوای معمولی، گاز ازت و خاء( 

آمید های پلیبندی در کیسهبستهروش سال، نشان داد که به مدت یكدرجه سلسیو   20دمای 
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تواند رنگ و کیفیت زرشك را برای مدت زمان بیشتری حفظ کنزد. همچنزین   حاوی گاز ازت، می

گاری و کیفیت خرمای برحی در مرحلزه خزارک   شده بر ماندبندی تحت اتمسفر اصاحثیر بستهأت

بندی با اتمسفر تغییریافته برای اف ایش ماندگاری شاه انجیر و انجیر و استفاده از بسته شدهسیبرر

 شود. سیاه استهبان توصیه می

 

 

 بندی فعالبسته

بنزدی،  بندی فعال، با اف ودن ترکیباتی به فضای داخل بسته و یزا مزاده بسزته   در بسته

که وارد کردن و یا حذف موادی از فضای داخل بسته باعث طورییابد؛ بهایی بسته اف ایش میکار

هزای  شود. استفاده از جاذبشده میبندیحفظ و بهبود کیفیت و اف ایش ماندگاری محصول بسته

تیلنزی و ... از  اهزای  هزای رطوبزت، جزاذب   ، جزاذب 2Coکننزدگان  هزا و سزاطع  بذ، جا4اکسیژنی

شزده در  است. تنها پژوهش انجزام شدهبندی فعالی است که تاکنون بیشتر شناختهستههای بروش

 است.قیرمی  بوده-های اتیلنی برای سیب رقم قرهمؤسسه در زمینه استفاده از جاذب

 

 پذیرهای زیست تجزیهپوشش

ها های غذایی تازه و محافظت آنوردهآبشر برای اف ایش زمان ماندگاری فردیرباز، از 

است. هکردفاده میاست پذیرهای خوراکی یا زیست تج یهاز اثرات نامطلوب محیطی، از پوشش

ها به پذیر و جایگ ین کردن آنغذایی با پلیمرهای طبیعی تج یهدهی موادبندی یا پوششبسته

آور های مصنوعی راه حل مناسبی برای به حداقل رساندن آثار نامطلوب و زیانپاستیكجای 

توان به شده در این زمینه میهای انجامهای حاصل از مواد مصنوعی است. از جمله پژوهشزباله

ضایعات و ی، کاهش های خوراکی از مواد سلول ی در اف ایش ماندگاری محصوالت باغفیلمتولید 

از  فاده، و استهای متیل سلول فاده از پوششاست با اف ایش ماندگاری سه رقم خرمای خوزستان

و  ماندگاری زردآلو زمانو کلرید کلسیم در بهبود کیفیت و اف ایش خوراکی زئین ذرت پوشش 

ایمازالیل در کاهش ضایعات پس از برداشت  کش تیابندازول وشده با قارچسنت  واکس فرموله

 نمود. مرکبات اشاره

 
                                                           
1. Oxygen Scavengers 
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 ریزپوشانی

هزای غزذایی   هفزرآورد  هها با اهزداف گونزاگون در تهیز   از اف ودنیتعداد زیادی  ،امروزه

های ترین اف ودنیاز مهمدهنده طبیعی ، مواد معطر و طعمرنگی ترکیبات. شودفاده میاستمختلف 

یکزی از  . کننزده دارد غذایی از سوی مصزرف ای در پذیرش موادکنندهکه نقش تعییناست غذایی 

 ی ترکیبزات پایدارسزاز رای های مختلفی بز روشها است. مشکات مواد طبیعی، عدم پایداری آن

بزه دلیزل    فناوریاین  کرد.توان به روش ری پوشانی اشاره که از آن جمله می شدهپیشنهاد طبیعی

حمل و نقل ساده، بهبود ماندگاری محصول نهایی، کاهش تبخیزر، تج یزه یزا واکزنش بزا سزایر       

کیبات مزؤثره  شده ترغذایی و آزادسازی کنترلغذایی حین فرآیند، بهبود ایمنی مواد ترکیبات ماده

در زمینزه  شزده  انجزام هزای  پژوهشتوان به در این زمینه می. غذایی کاربرد فراوان دارددر صنایع

های آزاد و کپسولهماندگاری پروبیوتیكو  4فاده از ری پوشانیاستبا  اف ایش پایداری رنگ زعفران

 .کردشده اشاره

 

 دیبنها و دستاوردهای کاربردی در زمینه بستهیافته 8-پ

 های طبیعی  یابی به دانش فنی طراحی چندسازهدست -

 های خوراکیهای طبیعی و پوششیابی به دانش فنی پوششدست -

 های فعالبندیبسته و MAPهای بندییابی به دانش فنی ساخت و طراحی بستهدست -

 

 غذاییبندی محصوالت کشاورزی و موادهای آتی در زمینه بستهمحورهای پژوهش 9-پ

 برداران کشاورزی و صنعتبندی برای بهرههای اطاعاتی بستهپایگاه طراحی 

 بندیتأسیس یك سامانه و آزمایشگاه بسته 

 بندیآزمون و ارزیابی انواا مواد بسته 

 استفاده از ضایعات و زایدات بخش کشاورزی با هدف کاربرد  ایهای مختلف برانجام پژوهش

 بندی آن به عنوان ج یی از مواد بسته

 هزای نزوین در طراحزی مزواد اولیزه     های مختلف در زمینه اسزتفاده از فنزاوری  نجام پژوهشا 

 بندیبسته

                                                           
1. Microencapsulation 
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 هزای طبیعزی   های خوراکی یا پوشزش های مختلف در زمینه استفاده از پوششانجام پژوهش

 هاها و سب یمنظور اف ایش ماندگاری محصوالت کشاورزی ازجمله میوهبه

 ینزه ری پوشزانی محصزوالت بزا هزدف افز ایش مانزدگاری        های مختلف در زمانجام پژوهش

 محصوالت

 بنززدی ماننززدهززای مختلززف بسززتههززای مختلززف روی اسززتفاده از فنززاوریانجززام پززژوهش 

 های فعال و هوشمندبندیبسته

 

 منابع  1-پ

 و شزاورزی ک محصوالت بندیبسته منظوربه نشاسته کامپوزیت نانو بازیافت قابل هایفیلم تولید. 4934. ف بدیعی،

 وزارت کشزاورزی،  مدارک و اسناد ثبت اداره 4/44/34 مورخ 12243 ثبت شماره .آن خصوصیات بررسی

 .کشاورزی جهاد

هزا و  های خوراکی از مواد سلول ی و بررسی برخزی خزواص فی یکزی و مکزانیکی آن    تهیه فیلم. 4983. بدیعی، ف

 43/3/83مزورخ   4331/83 شماره ثبزت  .باغیمنظور اف ایش ماندگاری محصوالت ها بهکاربرد این فیلم

 .وزارت جهاد کشاورزیاداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی، 

بررسی تأثیر یك نوا پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در افز ایش مانزدگاری   . 4932 شمی، م.هاو  بدیعی، ف.

وزارت مزدارک کشزاورزی،   اداره ثبت اسزناد و   9/3/32مورخ  11338 شماره ثبت .سیب رقم گاب کهن 

 .جهاد کشاورزی

ر  بر افز ایش مانزدگاری    -اتیلنبندی با فیلم نانو کامپوزیت پلیبررسی اثر بسته. 4939. شمی، مهاو  بدیعی، ف.

وزارت جهزاد  اداره ثبزت اسزناد و مزدارک کشزاورزی،      3/44/39مزورخ   10091 شزماره ثبزت   .نان تست

 .کشاورزی

بندی بر روی کیفیت محصول و کنترل عوامل فسزاد  ر دامنه حرارتی، زمان و نوا بستهتعیین اث .4980، ل. بهبهانی

اداره ثبت اسزناد و   3/43/80مورخ  4442/80شماره ثبت  .و آفات انباری دو رقم خرمای خاصی و عمران

 .وزارت جهاد کشاورزیمدارک کشاورزی، 

رمای خوزستان با استفاده از پوششهای طبیعزی  کاهش ضایعات و اف ایش ماندگاری سه رقم خ .4931، ل. بهبهانی

اداره ثبت اسزناد و مزدارک کشزاورزی،     43/4/31مورخ  10832شماره ثبت . خوراکی بر پایه متیل سلول 

 .وزارت جهاد کشاورزی

مزورخ   433/88شماره ثبت . زرشك میکروبی محصولکیفی و  خواص بندی بربسته  بررسی اثر .4988، ن. بیدلی

 .وزارت جهاد کشاورزیثبت اسناد و مدارک کشاورزی،  اداره 42/2/88

عنزوان یزك    اتیلن بزه پلی-کاه گندمپذیرتخریبزیستبررسی امکان تولید کامپوزیت طبیعی  .4932الدین، ب. تاج

 9/2/32مزورخ   12813شزماره ثبزت   . های مختلزف آن گیژغذایی و مطالعه ویبندی موادپوشش در بسته
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 .وزارت جهاد کشاورزیکشاورزی،  اداره ثبت اسناد و مدارک

کزاربرد در   یبزرا  لنیاتیپل/گندمکاه یعینسبتاً طب تیکامپوز یحذف رنگ و بوبررسی امکان  .4939الدین، ب. تاج

وزارت جهزاد  اداره ثبت اسناد و مدارک کشزاورزی،   0/3/39مورخ  10831شماره ثبت  .یبندصنعت بسته

 .کشاورزی

 .تأثیر یك نوا پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در اف ایش ماندگاری زردآلو .4932هاشمی، م. الدین، ب. و تاج

 .وزارت جهاد کشاورزیاداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی،  9/3/32مورخ  11333شماره ثبت 

ی م و شده و تاثیرانها بر خواص شیمیایی و حسهای آزاد و کپسولهبررسی ماندگاری پروبیوتیك .4932زمردی، ش. 

 .وزارت جهاد کشاورزیاداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی،  3/1/32مورخ  19433شماره ثبت . دوغ

 زمزان منظور بهبود کیفیت و اف ایش و کلرید کلسیم بهاز پوشش خوراکی زئین ذرت  فادهاست .4939زمردی، ش. 

وزارت جهزاد  رک کشزاورزی،  اداره ثبت اسناد و مدا 43/0/39مورخ  10333شماره ثبت . ماندگاری زردآلو

 .کشاورزی

مزورخ   93992شزماره ثبزت   هزای اتیلنزی.   قیرمیز  بزا جزاذب    -بندی فعال سیب رقم قره. بسته4933سلیمانی، ج.

 .وزارت جهاد کشاورزیاداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی،  93/0/33

. رل آلودگی قارچی هلزو و شزلیل  بندی بر کیفیت و کنتبررسی تاثیر زمان برداشت و روش بسته .4933، پ.شرایعی

 .وزارت جهاد کشاورزیاداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی،  93/9/33مورخ  914/33شماره ثبت 

شزماره ثبزت   . بررسی اف ایش پایداری ترکیبات رنگی زعفران بزا اسزتفاده از روش ری پوشزانی    .4939، پ. شرایعی

 .وزارت جهاد کشاورزیزی، اداره ثبت اسناد و مدارک کشاور 41/1/39مورخ  10139

منظور تعیین بهترین پوشزش  های موجود بهبررسی و مقایسۀ انواا پوشش .4934ضیاءالحق،  .ح.ر.، و پروانه، ط. 

وزارت اداره ثبت اسناد و مزدارک کشزاورزی،    94/0/34مورخ  14929شماره ثبت . در نگهداری مغ  بادام

 .جهاد کشاورزی

هزای گوجزه   فرآورده برای بسته بندی PPو  HDPE ،HMHDPE هایپوششفاده از است .4980ع ی ی، ا.. 

وزارت جهزاد  اداره ثبزت اسزناد و مزدارک کشزاورزی،      24/44/80مزورخ   4933/80شماره ثبزت  . فرنگی

 .کشاورزی

 114/80شزماره ثبزت   . و بسته بندی برگه سیب تعیین مناسبترین روش آن یم بری و بررسی .4980نیکخواه، ش. 

 .وزارت جهاد کشاورزیاداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی،  1/0/80مورخ 

. شده بر ماندگاری وکیفیت خرمای برحی در مرحله خارکبندی تحت اتمسفر اصاحتاثیر بسته .4939محمدپور، ا. 

 .وزارت جهاد کشاورزیاداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی،  0/42/39مورخ  10330ماره ثبت ش

، سزال  10130: شماره ثبزت : تهیه واکس نگهدارنده مرکبات و مقایسه آن با انواا موجود. ب و بابائی،. معدنی، ص

4939. 

استفاده از بسته بندی با اتمسفر تغییریافته در اف ایش ماندگاری شزاه انجیزر و انجیزر سزیاه      .4939آزاد، ندا. مفتون

 .وزارت جهاد کشاورزیکشاورزی، اداره ثبت اسناد و مدارک  41/3/39مورخ  10340شماره ثبت استهبان. 
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بررسی تزأثیر پوشزش خزوراکی نانوامولسزیون بزر پایزه کیتزوزان در افز ایش         . 4939هاشمی، م. آزاد، ن.، و مفتون

مزورخ   10090شزماره ثبزت   . (شزاهی و کبکزاب  )ان فزار   ( رطزب )ماندگاری دو رقم خرمای مرطزوب  

 .د کشاورزیوزارت جهااداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی،  3/44/39

بررسی تزأثیر پوشزش خزوراکی نانوامولسزیون بزر پایزه کیتزوزان در افز ایش         . 4939هاشمی، م.  آزاد، ن.، ومفتون

اداره ثبت اسناد و مدارک کشزاورزی،   1/42/39مورخ  10089شماره ثبت . ماندگاری انجیر سیاه استهبان

 .وزارت جهاد کشاورزی
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 هایها و سبزتبدیل و فرآوری میوه 2-9-2

 

 مجیدی، اصان ع ی ی، حامد فاطمیان، صغری معدنی، هما بهمدیکنندگان: عادل میرتدوین 

 

 کردنخشک -الف

، می ان ضایعات محصوالت کشاورزی در کشزور در حزدود   موجود رسمیطبق آمارهای 

دلیل نقزایص یزا کمبودهزای صزنایع     های از آن بکه بخش عمدهاست شدهگ ارشدرصد  93-20

و افز ایش قابلیزت    داریهای نگهروش ترینیکی از مهم ستا،در همین را. استکشاورزی  تبدیلی

عوامزل   .کردن اسزت خشك ها به کمك فرآیندغذایی، کاهش محتوای رطوبتی آنموادماندگاری 

هزای  های سنتی متداول و بزروز آلزودگی  فاده از روشاستمتعددی نظیر عدم دانش فنی مناسب و 

بنزدی و  فاده از بسزته اسزت بیولوژیکی در مراحزل مختلزف فرآینزد و نیز  عزدم     مختلف میکروبی و 

( کزردن حاصل از عملیزات خشزك  )کیفیت محصول نهایی تا شده سبب ،داری مناسب و مؤثرنگه

فاده استکننده را وادار به کرده یا تولیدپیدارغم مرغوبیت ماده اولیه به می ان قابل توجهی افت علی

های سنتی و خشك کردن مواد غذایی به روش بدون شك. نمایدی نگهدارنده از ترکیبات شیمیای

تواند به تنهایی کیفیزت  که در نهایت نمی است یا حتی صنعتی متداول دارای مشکات و نقایصی

 .مطلوب محصول نهایی را تضمین نماید

 

 کردن محصوالت کشاورزیی خشکهاچالش 5-الف

  یابی به بازارهزای  خشکباری سالم با هدف دستعدم توجه به ضرورت تولید محصوالت

 هدف صادراتی

  مناسب در بازاریابی صادراتی محصوالت تولیدیراهبرد عدم وجود 

 های ملی اغلب محصوالت خشکباری کشوراستانداردروز رسانی عدم به 

 بندی محصوالت خشکباری با هدف حفزظ  های مناسب بستهعدم بهره مندی از فناوری

 کیفیت مطلوب
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 کردن محصوالت کشاورزیها و دستاوردهای کاربردی در زمینه خشکیافته 2-لفا

 

 کردن محصوالت مختلف باغیهای مناسب خشکمعرفی روش
 

ت همواره از مشکا، شده و جلوگیری از آلودگی ثانویه آنحفظ کیفیت محصول خشك

نتخاب پیش به همین دلیل ا .استخشکبار بودهآوری تولید و عملمسایل مهم صنعت و 

کردن به همراه اجرای عملیات تکمیلی نظیر تیمارهای مطلوب و تعیین روش مناسب خشك

های داری مناسب، نقش مؤثری در اف ایش قابلیت ماندگاری و حفظ ویژگیبندی و نگهبسته

توان به نتایج حاصل از مطالعات می ستادر این را. داشتشده نهایی خواهدکیفی محصول خشك

بهبود برای سود صورت توأم با گوگرد و جایگ ینی گوگرد با فاده از سود بهاستده در زمینه شانجام

بندی آن با فویل چند الیه در مقایسه با پلی برگه دو رقم زردآلو و بسته کیفیت ظاهری و سامت

ه با کردن دانه انار رقم رباب در خشك کن تونلی و تولید انارداناتیلن، تعیین شرایط بهینه خشك

تیمارهای آب جوش و نمك و اتیل کردن آفتابی، تأثیر مثبت پیشتر از خشكکیفیت مناسب

نی   کردن وخشك شده و کاهش زمان فرآینداولئات به ترتیب در بهبود کیفیت محصول خشك

درصد، تعیین شرایط بهینه  83کردن آلبالو تا می ان تیمارها درکاهش انرژی ویژه خشكتأثیر پیش

، (m/s 2درجه سلسیو  و سرعت جریان هوای  33دمای )ردن انجیر سب  استهبان کخشك

( مضافتی، کلوته و مردارسنگ)کردن ارقام مختلف رطب بررسی تأثیر شش روش مختلف خشك

 20شده، آفتابی سنتی، آون تحت خاء های کابینتی، آفتابی اصاحفاده از روشاستو پیشنهاد 

 سلسیو درجه  -03کن برودتی و خشك سلسیو  درجه  03 ، آون تحت خاءسلسیو درجه 

وری زرشك در محلول متا بی، غوطهوهای شیمیایی، فی یکی و میکرر ارزیابیبرتری دترتیب هب

 13ی با دمای تکن کابینخشك، و متعاقب آن تکمیل فرآیند در (ppm2333)سولفیت سدیم بی

ای های قهوهمنظور جلوگیری از واکنشبه لنیپلی اتی هایبندی در پوششو بسته سلسیو درجه 

سولفیت پتاسیم و اتیل اولئات دو درصد بر روی متا بیتیمار فاده از پیشاستزرشك،  شدن آن یمی

کن کابینتی در حفظ کردن در خشكپس از خشك استایرن بندی با پلیتوت سفید و بسته

کردن پیاز در شرایط بهینه خشكخصوصیات شیمیایی، میکربی و رئولوژیکی و نی  تعیین 

 نمود.اشارهکن کابینتی خشك
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 غذاییمواد کردنکاربرد انرژی خورشیدی در خشک

کزردن  های آفتزابی در خشزك  کنو خشك یفاده از انرژی خورشیداسترغم توسعه علی

ایش از همین رو، با هدف افز  . استها آن از معایب عمده این ادوات راندمان کم یغذایی، یکمواد

ای در مؤسسززه کننززده بززا پوشززش دوالیززه شیشززه رانززدمان، یززك طراحززی جدیززد بززرای جمززع 

و  کن خورشزیدی کردن دانه انار با خشكشرایط بهینه خشكهمچنین، مطالعه . استگرفتهصورت

الکتریکزی   کزن خشزك کن خورشیدی در مقایسه با با استفاده از خشكکردن لیمو خشكمقایسه 

غزذایی  هزای بخزش صزنایع   روش سنتی بر روی زمین، از جمله پژوهشکردن به و خشك دارفن

 کردن محصوالت کشاورزی است.  مؤسسه درزمینه کاربرد انرژی خورشیدی در خشك

 

 غذاییمواد کردنکاربرد فرآیند اسمز در خشک

هایی به شرح ذیزل  غذایی پژوهشکردن مواددر خصوص کاربرد فرآیند اسم  در خشك

درصزد   43اربرد محلول اسم ی ساکارز برای تولید برگه انبه، استفاده از محلول است: کشدهانجام

شده با اسزتفاده از  ساکارز در آبگیری اسم ی ارقام خرب ه خاتونی و تاشکندی، برتری انجیر خشك

درصد وزنزی( نسزبت بزه سزایر      0درصد وزنی( و کلرید سدیم ) 03گانه آب، سوکروز )سیستم سه

هزای پلزی   بندی با پوشزش شده با فرآیند اسم  و بستهیت آلبالوی خشك تولیدها، بهبود کیفروش

شده با محلزول اسزم ی پزنج درصزد کلریزد سزدیم. همچنزین        آمیدی و کیفیت بهتر پیاز خشك

های خزوراکی  گیری از پوششپژوهشی درخصوص تعیین شرایط بهینه تولید چیپس سیب، با بهره

ای محزافظ در برابزر   عنوان الیزه های خوراکی بهد که پوششنتایج این تحقیق نشان دا .شدانجام

ثیر منفی بر می ان خزروج آب عمزل کزرده و راه    تأگونه نفوذ مواد جامد محلول بدون داشتن هیچ

 . حل مناسبی برای کاهش می ان نفوذ مواد جامد محلول به بافت ماده غذایی در فرایند اسم  است

 

 غذاییمواد نکرددارنده در خشککاهش مواد نگه

از این نشان داد که کردن محصوالت باغی کاهش می ان گوگرد در حین خشكمطالعه 

توان به جایگ ینی متا بی سولفیت سدیم با اسید سیتریك و اسزید اسزکوربیك در تولیزد    گروه می

درجزه بزه    03درصد در دمزای   0/4فاده از پراکسید هیدروژن استبرگه سیب، تولید برگه زردآلو با 
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فاده از اسزت کردن و فاده از اف ایش دمای خشكاستسازی مصرف گوگرد با دقیقه، بهینه 0/3دت م

 درصد اسید آسکوربیك و زمزان غوطزه وری   9/3غلظت کردن خورشیدی به همراه روش خشك

 .کردستفادهدر تولید برگه زردآلو با خصوصیات کیفی مناسب ا دقیقه سه

 

 کردن گیاهان داروییخشک

کزردن گیاهزان دارویزی    شزده در مؤسسزه در زمینزه خشزك    های انجامژوهشاز جمله پ

تغییزر دمزای خشزك   و تعیین اثزر   زبانگاو کردن گلترین روش خشكتعیین مناسبتوان به می

 نمود. اشاره حصالیاستهای کردن بر مقادیر مواد مؤثره موجود در اسانس

 

 غذاییمواد کردنخشک تجزیه گرمایی فرآیند

 غذایی مواد کردنخشك تج یه گرمایی فرآیندشده در زمینه های انجامجمله پژوهش از     

داری بزر پایزداری سزاختاری انجیزر خشزك اسزتهبان و تزأثیر        تأثیر شزرایط نگزه  از: است عبارت

های نسبی بینابینی بر اف ایش تغییزرات سزاختاری و بزافتی و تعیزین شزرایط بحرانزی در       رطوبت

و اف ایش احتمال ( درجه 90درصد و دمای بیش از  00رطوبت نسبی باالتر از ) داری پودر سیرنگه

  .جذب رطوبت و چسبندگی در باالتر از آن

 

 کردن محصوالت کشاورزیهای کاربردی در زمینه خشکتوصیه 8-الف

 غذاییکردن مواددر خشكهای تجدیدپذیر و انرژیهای نوین توسعه فناوری -

 غذاییکردن موادویژه ترکیبات گوگردی در خشكده بهدارنمواد نگه کاهش -

نداردهای سزتا داری محصوالت خشزکباری، مطزابق بزا ا   بندی و نگههای بستهروشبهبود  -

 المللیملی و بین

بازاریابی محصوالت خشکباری کشور با هدف شناسزایی و  برای راهبردهای مناسب تعیین  -

 یابی به بازارهای صادراتی پایداردست

های متنوعی بزا مغز    فاده از ضایعات خرما ناشی از خشکسالی و گرد و غبار، شکاتاستبا -

ای ارزش تغذیزه  بزر کزه عزاوه   استشدهخرما و طعم پسته، دارچین، نارگیل و گاب فرموله
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مزاه در دمزای    0/9-9در دمزای محزیط و    ایباال، بازارپسندی مناسب و ماندگاری دو هفته

 .استیخچال داشته

هایی مناسب و کاهش از اف ودنی استفادهبا . خرمای ضایعاتیتولید پودر خرما با استفاده از  -

شده کاربردهزای متعزددی در صزنایع مختلزف     ای شدن خرما، پودر تولیدچسبندگی و کلوخه

 .نظیر صنایع قنادی، نانوایی و تهیه بستنی دارد

دادن فاده از آن در پوشزش اسزت و  گیزری ینزد نشاسزته  آبازیابی پروتئین حاصل از پساب فر -

زیسزت،  آور مواد آلی پساب بر محزیط بر کاهش تأثیر زیانتواند عاوهزمینی میچیپس سیب

می ان جذب روغن نیز  در  . غذایی شودباعث تولید محصولی با ارزش اف وده باالتر در صنایع

 .یابدمحصول نهایی کاهش می

میوه زرشك و شش رقزم انگزور بزا هزدف      اتعایاز ض نیانیوستمناسب آن الصحاست روش-

غزذایی و آشزامیدنی   نیاز در صزنایع  تولید رنگدانه آنتوسیانینی موردبرای تعیین منبع مناسبی 

 است.شدهتعیین

حاوی گل کلم، کرفس، هویج، گیاه شزوید  ( درصد نمك سه)نمك تخمیری شوریجات کم -

تولید صنعتی این نوا . ردکی، میکروبی و حسی مطلوبی داهای شیمیایی، فی یو نعناا ویژگی

 شودشور و جایگ ین کردن با شور معمولی جهت ارتقای سامت جامعه توصیه می

عنوان اف ودنزی  های پروتئینی نخود نظیر آرد، کنسانتره و ای وله پروتئین نخود بهفرآورده -

از همزین رو،  . سویا در صنعت باشدجایگ ین مناسبی برای پروتئین  دتوانمی عملگراغذایی 

 .شودهای پروتئینی توصیه میتولید صنعتی این فرآورده

 
 کردن محصوالت کشاورزیهای آتی در زمینه خشکمحورهای پژوهش 9-الف

و بهداشزتی و   طزورکلی بزه سزبب عزدم رعایزت برخزی اسزتانداردها و اصزول علمزی         به

ر ترکیبات گوگردی، جایگاه خشکبار ایران در بازارهای دارنده نظیکارگیری مقادیر زیاد مواد نگهبه

منظور ارتقاء کیفزی ایزن فرآینزد    به کارهای مؤثربنابراین، برخی راه. بخش نیستصادراتی رضایت

 :شودپیشنهاد می

 کردن موادغذاییدر خشكپذیر های تجدیدو انرژیهای نوین توسعه کاربرد فناوری -

نداردهای ستاداری محصوالت خشکباری مطابق با ابندی و نگههای بستهبهبود روش -

 المللیملی و بین
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 منابع 1-الف

،  023/88  :شده با هوای گزرم، شزماره ثبزت   ، اثر پیش فرآیند اسم  بر خواص کیفی پیاز خشك4988آصفی، ن.، 

 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران.

، مؤسسزه   443/80: ، شزماره ثبزت  گرد باقیمانزده در برگزه زردآلزو   های کاهش گوبررسی روش، 4983آصفی، ن.، 

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران.

منظور بهبزود کیفیزت   ، بررسی برخی از خواص فی یکو شیمیایی انجیر خشك منطقه استهبان به4988بدیعی، ف.، 

 .4333/88: پایداری آن، شماره ثبت

های مختلف خشك کردن صنعتی، بر تغییرات کمی و کیفی مواد ت دما وسرعت، مقایسه تاثیرا4933بصیری، ش.، 

و  Thymus transcaspicus)هززززای بززززومی آویشززززن در ان خراسززززان  مززززؤثره گونززززه

Clinopodioiedes ziziphora  ،مؤسسززه تحقیقززات فنززی و مهندسززی  143/33 :شززماره ثبززت

 .کشاورزی، کرج، ایران

هزای انجمزادی و   شزده بزا روش  ی یکو شیمیایی و حرارتی پودر سیر خشزك های ف، ارزیابی ویژگی4939بیات، ف.،

 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 10839:کابینتی، شماره ثبت

: ، شزماره ثبزت  زرشزك ها در جلزوگیری از قهزوه ای شزدن غیزر آن یمزی     بررسی اثرات بازدارنده ،4933بیدلی، ن.،

 .ی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران، مؤسسه تحقیقات فن4209/80

: ، شزماره ثبزت  (انزار دانزه  )بررسی خشك کردن دانه انار با خشك کزن تزونلی و روش آفتزابی    : ، 4933جوکار، ا.، 

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران023/33

ی مضافتی، کلوتزه و مزردار   هاهای مختلف کاهش رطوبت رطبمقایسه روش، 4988رجبعلی پور چشمه گ ، ا. ا.، 

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران 029/88: ، شماره ثبت سنگ

با اسیدهای سیتریك و اسکوربیك جهت بهبود کیفیت و رنگ  SO2بررسی امکان جایگ ینی ، 4980زمردی، ش.،

 کرج، ایران. ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 4443/80: ، شماره ثبتبرگه سیب

بررسی تأثیر نوا رقم ، شرایط فرآیند و بسته بنزدی بزر کیفیزت و بزازار پسزندی برگزه       ، 4980شیخ االسامی، ز.، 

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران 833/80: ، شماره ثبتزردآلوی خراسان

نشزریه  . بان در گیان، اردبیل و زنجزان بندی گل گاو زکردن و بسته، روش مناسب جهت خشك4989ع ی ی، ا.، 

 .انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 802شماره 

، مؤسسه تحقیقزات فنزی و    023/88: ، بررسی تولید آلبالو خشك با رطوبت باال، شماره ثبت4932عین افشار،  .،

 مهندسی کشاورزی، کرج، ایران.

، مؤسسزه تحقیقزات    202/33: داری چیپس کیوی، شماره ثبتازی فرآیند تولید و نگهس، بهینه4933فاطمیان، ح.، 

 فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران.

،  4314/83: داری چیپس سیب با استفاده از فرآیند اسم ، شماره ثبزت سازی تولید و نگه، بهینه4983فاطمیان، ح.، 

 ن.مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایرا
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، مؤسسه تحقیقزات   209/33: داری چیپس گابی، شماره ثبتسازی فرآیند تولید و نگه، بهینه4933فاطمیان، ح.، 

 .فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

فاده از پیش تیمارهای مختلف در خشزك کزردن تزوت سزفید و فرموالسزیون      استتاثیر  ، 4983قیافه داوودی، م.، 

، مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی کشزاورزی، کزرج،      4200/83: شماره ثبت ،از آن های جدیدفرآورده

 ایران.

هزای کیفزی و قابلیزت    سازی بر فرآیند خشك شدن، ویژگیهای مختلف آمادهروش ، بررسی تأثیر4932گازر، ح.ر.،

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران19093:شماره ثبتمانی آلبالوی خشك، انبار

هزای فی یکزی،   مصرفی با روش 2SOسازی خشك کردن زردآلو با جایگ ینی بخشی از ، بهینه4980گودرزی، ف.،

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران334/80:شماره ثبت

کننده انزرژی  صفحات جمع همراه باکن خورشیدی ارزیابی یك مدل خشك وراحی، ساخت ، ط4983گودرزی، ف.،

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران40/4/83: ، شماره ثبتیدی بهبود یافتهخورش

، 393/83: ،بررسی عملکرد خشك کن خورشیدی در کاهش می ان رطوبت خرما، شزماره ثبزت  4983محمدپور، ا.، 

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

، مؤسسزه  10130 :شزماره ثبزت  ط بهینه خشزك کزردن انجیزر سزب  اسزتهبان،      ، تعیین شرای4939آزاد، ن.، مفتون

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران.

شزماره   کردن آلوچزه در منطقزه قهزرود و انتخزاب مناسزبترین روش،     های خشك، بررسی روش4980ملك،  .، 

 ، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 4440/80:ثبت

خواص کیفی  بهبود منظورمناطق تولید به در های سنتی تولید برگه زردآلوبهینه سازی روش ،4980مجیدی، ا.،میر

 .، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران4223/80 :، شماره ثبتو حذف گوگرد

، مؤسسزه  10331:ثبزت  بندی مناسب برگه ارقزام خربز ه، شزماره   ، بررسی شرایط تولید و بسته4939نیکخواه، ش.،

 .تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران
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 فرآوری حرارتی -ب

 ینزد حرارتزی  آفراعمال د. دارنوا تغذیه آن جامعه  وسامت هر جامعه بستگی به می ان 

هزای  میکزروب  ،های مولد فسزاد میکروب ها ونه تنها تمامی آن یم فراوری مواد غذاییمناسب در 

 ارزش حفزظ موجزب   بلکزه بزرد  را از بزین مزی  های مقاوم به حرارت و میکروب (پاتوژن)بیماری ا 

تزرین مسزئله در طراحزی    مهزم . شزود مزی نیز    هاروتئینپ ها و بعضیغذایی از قبیل ویتامینمواد

. غزذایی اسزت   بزرای فزراوری مزواد   نیزاز  تعیین مزدت زمزان و دمزای مزورد    ، فرایندهای حرارتی

، حرارتزی  محیط :ازاند ن و دمای مناسب برای فرایند حرارتی عبارتثر در تعیین زماؤفاکتورهای م

بار میکروبی محیط، سرعت نفوذ حزرارت   غذایی،داری موادزمان نگهها، مقاومت حرارتی میکروب

نظر و سرعت انتقال حرارت که بزه اخزتاف دمزا، سزطح انتقزال       به نقطه سرد توده غذایی مورد

. با توجه به اینکزه  در برابر جریان انرژی حرارتی بستگی دارد های سطحیمقاومت الیه و حرارت

شزود  در اغلب صنایع تولید کنسرو و کمپوت از فرایند حرارتی الزم و محاسبه شده اسزتفاده نمزی  

توانزد کمزك شزایانی بزه ایزن      عمل آمده در مؤسسه میهای بهبنابراین، نتایج حاصل از پژوهش

 صنعت نماید.

 

 ی حرارتیفرآورهای چالش 5-ب

 و محاسبه عدم و بوده تجربی صورتبه اغلب کشور در کنسروی محصوالت تولید

 طوریبه. آیدمی شماربه غذا صنعت در مطرح هایچالش از یکی حرارتی فرایند دقیق گیریاندازه

 شده اعمال نیاز مورد واقعی زمان برابر چند حرارتی فرایند تبدیلی، صنایع واحدهای بیشتر در که

 نهایی محصول کیفیت افت و ارزش با غذایی مواد از بسیاری رفتن بین از سبب خود امر این و

 . رسدمی نظربه ال امی فرآیند زمان محاسبه و حرارتی فرآیند تعیین رو، این از. شودمی

 

 ها و دستاوردهای کاربردی در زمینه فرآوری حرارتییافته 2-ب

سزیب   قارچ، سب ، کرفس، در کنسروهای نخود گانی مترین میکروارپس از بررسی مقاوم

زمینی و بامیه، مقاوم ترین میکروب غیرهوازی جداسازی شد. شناسایی بیوفی یکی و بیوشزیمیایی  

و مورفولوژیکی مطابق اصول و راهنمای برجیس، نمایانگر آن است که این میکروب غیر هزوازی  

 برای محاسبات تعیین مزرگ حرارتزی بزرای   و بر همین اسا   متعلق به جنس کلستریدیوم است
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میکروارگانی م جداسزازی شزده از کنسزرو نخزود      کار گرفته شد.الذکر بههریك از سب یجات فوق

 دقیقزه و  12/4برابزر بزا    424Dفرنگی، میکروبی غیر هوازی و مقاوم به حرارت با مرگ حرارتی 

4/44Z=  هزای  در لوله موئینه محزیط  سلسیو درجه  424بود. مقاومت حرارتی این میکروب در

گیری شد و همچنین نفوذ حرارتی و نقطزه سزرد   نخود فرنگی، کرفس، سیب زمینی و بامیه اندازه

گیری گردید. زمان فراینزد حرارتزی بزا در نظزر گزرفتن      اندازه  A1 Tallدر قارچ در داخل قوطی 

ر زمزان فزراوری بزرای    مقاومت حرارتی و نفوذ حرارتی و تعیین نقطه سرد محاسبه گردید و مقزدا 

2.713.11نخززود فرنگززی 

121

18

250  FF    510.10دقیقززه، بززرای کززرفس

121

18

250  FF   دقیقززه، بامیززه

2.653.13

121

18

250  FF 5.103.10زمینی دقیقه و برای سیب

121

18

250  FF گیری شزد. مقزدار  دقیقه اندازه 

pt  دقیقزه محاسزبه    13سیب زمینی  و 20/21، بامیه 23، کرفس 29به ترتیب برای نخود فرنگی

 شد.

    

 های کاربردی در زمینه فرآوری حرارتیتوصیه 8-ب
 

هزای  ای و ویژگیارزش تغذیه حفظسازی حرارتی مواد غذایی، منظور فرآوری و سالمبه

ویزژه از نظزر مزدت زمزان و     کارگیری و اعمال شرایط بهینه فرآیند و بزه به غذاییمواد بیوفی یکی

بزرداری از ایزن   جهزت بهزره   .شزود دهی برای واحدهای صنایع تبدیلی توصزیه مزی  دمای حرارت

 توان فرایند حرارتی را در کنسروهای ذکر شده اعمال نمود.می 9-2تحقیقات طبق جدول 
 

 تعیین شده Zاستاندارد و  Zهریک با  0Fو  F ،Z مقادیر 8-2جدول

 Sterlization نمونه

Value RTC  مقدارF  مقدارpt 

510.10 کرفس

121

18

250  FF 440 0 23 

5.103.10 سیب زمینی

121

18

250  FF 440 0/43 13 

2.653.13 بامیه

121

18

250  FF 440 20/0 0/21 

 

 های آتی در زمینه فرآوری حرارتیمحورهای پژوهش 9-ب

     هزای غزذایی شزامل انزواا میزوه، سزب ی،      محاسبه و تعیین فراینزد حرارتزی سزایر فزرآورده 

 و ... یدام هایها، فرآوردهینوشیدن 
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 منابع 1-ب

، مؤسسه 802نشریه شماره  .سرفرو کسنک رایب سروسپ انو زم یرارتفرآیند ح نییعت .4983  ی، ا. یع

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

جداسازی و شناسایی  تعیین فرآیند حرارتی و زمان پروسس برای کنسرو بامیه و .الف() 4983.  ی، ا یع

، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 4003نشریه شماره . های عامل فساد و مقاوم به حرارت در بامیهمیکروب

 کشاورزی.

تعیین فرآیند حرارتی و زمان پروسس برای کنسرو نخودفرنگی و جداسازی و شناسایی . )ب( 4983 . ی، ا یع

، مؤسسه تحقیقات فنی و 4008نشریه شماره . ر نخود فرنگیهای عامل فساد و مقاوم به حرارت دمیکروب

 مهندسی کشاورزی.

، مؤسسه 11000نشریه شماره . زمینیمنظور تولید کنسرو سیبتعیین زمان فرآیند حرارتی به. 4932  ی، ا. یع

 تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
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 های غذاییفرموالسیون -پ

های غذایی جدید با ارزش تجزاری و  وردهآلید فرهای توروش ترینفرموالسیون از مهم

از جنبه . است های مختلف حائ  اهمیتغذایی فرموالسیون از جنبهدر صنایع. استای باالترتغذیه

از محصزوالت جزانبی   شده استخراجمواد از  فاده از مواد اولیه ارزان قیمتاستتوان با اقتصادی می

ه که برای مصارف تازه خوری مستقیم مناسب نیسزتند،  کارخانجات، ضایعات و مواد درجه دو و س

 استزایی همراه تولید همواره با اشتغال. تولید نمودباالتر محصوالت غذایی جدید با ارزش اف وده 

زایزی در  آوردن امکان اشتغالفراهم ،های غذاییسازی فرموالسیونو م یت اصلی تولید و یا بهینه

تولید محصوالتی . است همچنین در کارخانجات ب رگ غذایی صنایع تبدیلی و کوچك روستایی و

هزای بزا مانزدگاری چنزدین ماهزه،      هزای تخمیزری، نزان   وردهآسالم با ماندگاری بیشتر نظیر فزر 

تواند بزا افز ایش عمزر    های طبیعی و نظایر آن میها یا نگهدارندهغذایی حاوی آنتی اکسیدانمواد

ایی در مراحزل مختلزف تولیزد تزا مصزرف، رویکزردی       های غزذ وردهآانباری و کاهش ضایعات فر

های غزذایی  همچنین فرموالسیون جیره. شمار رودمناسب برای اف ایش ایمنی و امنیت غذایی به

از لحزاظ اقتصزادی و   ( …سزالی، قحطزی و   زل لزه، سزیل، جنزگ، خشزك    )برای زمزان بحزران   

توان به کمك فرموالسیون می بخشیای و سامتاز جنبه تغذیه. راتژیك اهمیت شایانی دارداست

ها، عناصر معدنی نظیر آهن، روی، مس، منگن ، محصوالتی تهیه کرد که از نظر پروتئین، ویتامین

فرموالسزیون هدفمنزد بزرای    . های معمول باشزد وردهآتر از فرکلسیم و سایر ترکیبات مغذی غنی

 کان، زنان، و سالمندان گزامی پذیر نظیر کودهای آسیبای خاص گروههای تغذیهتأمین نیازمندی

ای جوامع صزنعتی و در  همگام با تغییرات نیازهای تغذیه. است مؤثر در ارتقا سطح سامت جامعه

، ... خون، چاقی مفرط، سزرطان و های م من مرتبط با اف ایش فشارحال توسعه و اف ایش بیماری

رکیبات زیست فعال و سامتی ها و غذاهای حاوی تو یا مکمل 4سودمندآفرموالسیون غذاهای فر

نظیر محصوالت دارای فیبزر محلزول و نزامحلول بزاال، محصزوالت لبنزی و غیزر لبنزی          2بخش

بیوتیك و سین بیوتیك و محصوالت کم کالری، کم چرب، کم نمك، و کم شزکر  وپروبیوتیك، پر

 .اسزت گرفتزه و صاحبان صنایع مختلزف قزرار  پژوهشگران های اخیر مورد توجه روزاف ون در دهه

داروها -غذا. آیدشمار میدر بخش صنایع غذایی حوزه کاری جدیدی به 9داروها-فرموالسیون غذا

                                                           
1. Functional Foods 

2. Nutraceuticals 

3. Medical Foods 
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و شته ای خاصی داهای تغذیهشود که از نظر پ شکی نیازمندیبرای کمك به بیمارانی فرموله می

 .از تغییر رژیم غذایی معمول میسر نیست استفادهتنها با ها آن مدیریت رژیم غذایی

هزای پزس از برداشزت    غزذایی و فنزاوری  بخش تحقیقات مهندسی صنایعهمین رو،  از

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف کاهش ضایعات پس از برداشت محصزوالت  

هزای پژوهشزی   تزر فعالیزت  هزای غزذایی سزالم   غذایی و تولید فراوردهکشاورزی، ارتقاء کیفی مواد

 .استهدادحصوالت غذایی انجامای در حوزه فرموالسیون مگسترده

 

 های غذاییمرتب  با فرموالسیون یهاچالش 5-پ

 ری ی راهبردی مناسب برای تحقیق در این زمینهنبود هسته تحقیقاتی و برنامه 

 های تحقیقاتیها و تجهی ات دقیق و جدید آزمایشگاهی برای اجرای پروژهوابستگی به دستگاه 

 دارو، سازمان اسزتاندارد و تحقیقزات   -ذار و نظارتی نظیر اداره غذاگارتباط ضعیف با مراک  قانون

 صنعتی، وزارت صنایع

 

 های غذاییکاربردی مرتب  با فرموالسیون دستاوردهای و هایافته 2-پ

های متنزوا در ترکیزب بزا خرمزا،     فاده از ضایعات خرما برای تولید شکاتاستبررسی امکان  -

ای باال، بازارپسندی مناسزب و مانزدگاری   بر ارزش تغذیهعاوهپسته، دارچین، نارگیل و گاب که 

 است.ماه در دمای یخچال داشته 0/9-9دو هفته در دمای محیط و 

تهیه پودر از خرمای درجه دو و مطالعه خزواص فی یکوشزیمیایی آن و کزاهش چسزبندگی و      -

 دو فاده از خرمای درجهاستای شدن با کلوخه

کننزده در  فاده از آن بزه عنزوان یزك تثبیزت    اسزت زمینی و آب سیببررسی بازیابی پروتئین از  -

 غذاییفرآوری مواد

منظور پوشش چیپس های دیگر بهزمینی و مقایسه آن با پروتئینفاده از پروتئین آب سیباست -

 زمینیسیب

ویسزکوزیته،   ،قابلیزت بزادکردگی  فاده از اتر بزا  استزمینی با شده از سیبتولید نشاسته اصاح -

 و سختی ژل باالتر یتحال

 نمك تخمیریتولید شوریجات کم -
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 های پروتئینی از نخودتهیه فرآورده -

های حال و ارزیابی رانزدمان  عصاره هسته انار با سیستم استخراجهای مختلف بررسی روش -

 و خواص آنتی اکسیدانی آن

هزای  با غلظزت پوشانی فاده از روش ری استبررسی اف ایش پایداری ترکیبات رنگی زعفران با  -

 کن پاششی و انجمادیو مالتودکسترین و دو نوا خشك 13پیرولیدن وینیلمختلف پلی

 های فنلی گلبرگ زعفران و کاهش اکسایش روغن سویاتولید آنتی اکسیدان -

 دنقدرنغچ هالفاز ت نیتکپ راجخاست -

 میوه زرشك و شش رقم انگور اتعایاز ض نیانیوستمناسب آن الصحاست بررسی روش -

عنوان جایگ ین بسیار مناسزبی بزرای   ، نعناا و آویشن بهبادرنجبویهفاده از گیاهان دارویی است -

 .چای و چای سب  در تهیه نوشابه کمبوجا

 

 های غذاییهای آتی در زمینه فرموالسیونمحورهای پژوهش 8-پ

 مناطق مختلف کشورسودمند بومیشناسایی، تعیین ترکیبات و روش تهیه غذاهای فرا -

 سازی، تولید صنعتی و صادرات غذاهای فراسودمند محلی ایرانبهینه -

 طبیعیغذایی فراسودمند از سایر منابعفرموالسیون مواد -

و کاربرد ... ها، فیبرها و ها، ویتامینخراج ترکیبات فعال زیستی، اسیدهای آمینه، بوتانیکالاست -

 مختلف هایها در فرموالسیونآن

 طبیعیداروها مبتنی بر منابع-فرموالسیون غذا -

 غذاییکشور در تولید موادها و محصوالت بومیکاربرد گیاهان دارویی، میوه -

 غذایی موجود سازی فرموالسیون موادبهینه -

 راهبردی وفرموالسیون غذاهای با ماندگاری باال برای اهداف نظامی  -

 های مختلف در شرایط بحرانیروههای غذایی مناسب برای گطراحی جیره -

 

  منابع 9-پ

 .80/039 تبث مارهگ ارش نهایی طرح تحقیقاتی: ش. دندرقنغچ هالفاز ت نیتکپ راج. استخ4980. ، بیایابب
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ثبزت   گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی: شماره. های پروتئینی از نخودبررسی امکان تهیه فرآورده. 4932. بدیعی، ف

11133. 

گز ارش نهزایی طزرح    . . تهیه پودر از خرمای درجزه دو و مطالعزه خزواص فی یکوشزیمیایی آن    4934. بدیعی، ف

 .14028تحقیقاتی: شماره ثبت 

های حال و ارزیابی راندمان و خزواص  های مختلف خراج عصاره هسته انار با سیستمبررسی روش. بصیری، ش

 .11330 ح تحقیقاتی: شماره ثبتگ ارش نهایی طر. اکسیدانی آنآنتی

. بررسی امکان استفاده از ضایعات خرما ناشی از خشکسالی و گرد و غبزار در صزنایع تبزدیلی   . 4932. بهبهانی، ل

 .11394گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی: شماره ثبت 

گز ارش نهزایی طزرح    . كو زرش یاناهشور انگ اتعایاز ض نیانیوستآن الصحاست روش یررسب. 4988. ، نیدلیب

 .88/4303تحقیقاتی: شماره ثبت 

ای پروبیوتیزك حزاوی الکتوباسزیلو     سازی مقادیر فیبر هویج و مارمزاالد زردآلزو در م میزوه   بهینه. زمردی، ش

 .10039 گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی: شماره ثبت. اسیدوفیلو  با استفاده از روش سطح پاسخ

گ ارش نهایی . . بررسی اف ایش پایداری ترکیبات رنگی زعفران با استفاده از روش ری  پوشانی4939. شرایعی، پ

 .10139 طرح تحقیقاتی: شماره ثبت

، 10834شزماره ثبزت   . نوشابه فرا سزودمند کمبوجزا   یدتول یبرا ییدارو یاهانفاده از گاستامکان  یبررس .ا ع ی ی،

 .43/4/4931تاریخ 
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های روغنیدانه پس از برداشت و فرآوریهای فناوری 2-9-8  
 

 

 ولیزاده، علیرضا قد کنندگان: جال محمدتدوین    
 

 های حیزاتی در بزدن انسزان   های خوراکی از منابع مهم تأمین انرژی برای فرآیندروغن

 ترینها دارند، در زمره مهمو به خاطر نقشی که این مواد در تأمین نیازهای چربی و ویتامین است

های روغنی پزس از غزات، دومزین ذخزایر غزذایی جهزان را       دانه. شوندغذایی محسوب میمواد

 یکزی از هزای روغنزی   تژیك بزه ویزژه دانزه   اسزترا افز ایش تولیزد محصزوالت    . دهدتشکیل می

کزاهش   منظور تأمین بخشی از نیازهای مصزرفی کشزور و  کشاورزی ایران به اساسی هایرویکرد

هزا  دانه کشتسطح زیر هتوسع ستا،این را دراست که روغن خام رصدی د 80وابستگی به واردات 

و وری برای اف ایش بهرههای تولید بهینه از پتانسیلاستفاده  ،اف ایش عملکردهای روغنی و میوه

کارهای تعیزین به عنوان راههای پس از برداشت و فرآوری محصوالت روغنی سازی فناوریبهینه

 .استفتهگرنظر قرارکننده مد

 بخش صنایع غذایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در دهزه دوم فعالیزت  

هزای  اسزت های روغنی با توجزه بزه سی  های پس از برداشت و فرآوری دانهخود در زمینه فناوری

هزای تحقیقزاتی   های بخزش صزنعت و اجزرا بزا انجزام طزرح      کان بخش کشاورزی و نیازمندی

 .استهای مؤثری برداشته های روغنی گامها و میوهمختلف فرآوری دانههای کاربردی در زمینه
 

 های روغنیهای پس از برداشت و فرآوری دانهی مرتب  با فناوریهاچالش -الف

 (از برداشت تا فرآیند) های روغنی در مراحل مختلف پس از برداشتباالبودن ضایعات دانه -
 د روغن با کیفیت باال از منابع مختلف روغنهای نوین در تولیعدم کاربرد فناوری -
 های روغنینوین در تولید محصوالت پروتئینی از کنجاله دانه هایفناوریعدم کاربرد  -
 های آنهای تصفیه روغن خام و فرآوردهنامناسب بودن عملیات و روش -
 پایین بودن ارزش اف وده در نتیجه توجه ناکافی به تولید محصوالت جانبی -
شزده در خطزوط تولیزد    انجامهای پژوهشعدم تعامل با بخش صنعت و کاربرد نتایج حاصل از  -

 صنعتی
هزای  ویژه در کانون و قطبههای روغنی بتبدیلی و تکمیلی دانهعدم توسعه و حمایت از صنایع - 

 عمده تولید
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آوری های پس از برداشات و فار  های کاربردی مرتب  با فناوریها و دستاوردیافته -ب

 های روغنیدانه

 رطوبزت : شزامل  (آفتابگردان، کل ا، سویا و پنبه دانه) روغنی یهادانه فی یکی خصوصیات تعیین -

 .ایستایی اصطکاک ضرایب می ان، دانسیته می ان، هادانه اولیه

تعیزین نقطزه   : (بزا اولویزت کلز ا و زیتزون    )روغنی  یهاداری و انبارداری دانهتعیین شرایط نگه -

داری و محتزوای  های هم دمایی جذب ارقام کلز ا، اهمیزت مخزازن نگزه    تعادلی و منحنیرطوبت 

 و ممانعت نامیه قوه حفظ جهت یافته تغییر اتمسفر کارگیری، بهداریدر طی مدت نگه رطوبت دانه

داری کل ا در بشکه پلی اتیلنی در مقایسه با تر بودن نگهآزاد، مناسب چرب اسیدهای گیریشکل از

اسزید  درصد  رطوبت، پلیکی از نظر جلوگیری از تغییرات نامطلوب بر درصد قوه نامیه، درصد کیسه

کلز ا، تعیزین نحزوه حمزل و      یکمّ خواص بر انبارش چرب آزاد و مقدار کلروفیل و نی  تأثیر ارتفاا

 .  فظ کیفیتبرای حشده داری کل ای برداشتجایی و نگهبهجا

 کل اغن حصال رواستکاربرد آن یم در  -

 غشایی آکل ا به روش فر/تولید نیمه صنعتی محصوالت پروتئینی کانوال-

 کنجاله کل ا یاکسیدانآنتیترکیبات  خراجاستو  شناسایی -

 زیتون روغن خراجاست معمول روش سازیبهینه-

 تعیین روش سریع تعیین تقلب در روغن زیتون-

تشخیص وجود تقلب روغن زیتون فوق برای  (DSC)کاربرد دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی  -

 .شدهشده و روغن کل ا تصفیهبکر با روغن آفتابگردان تصفیه

 

هاای  های پس از برداشات و فارآوری داناه   های کاربردی در زمینه فناوریتوصیه -پ

 روغنی

 تعیین خلوص بذر و می ان رسیدگی، طراحیبرای های روغنی از اطاعات خواص فی یکی دانه -

هزای روغنزی   های ذخیره سزازی دانزه  جایی و انباربندی، جابهآالت بوجاری، درجهاشینو ساخت م

 .فاده شوداست
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خصزوص  بخزش کشزاورزی بزه    نبرداری مسئوالهرهبرای بها از اطاعات خواص فی یکی دانه -

های تولید گیاهی و زراعی، مکانی اسیون و تجهی  ادوات کشاورزی و معاونت صنایع وزارت معاونت

 .فاده شوداستهاد کشاورزی و صنایع کشور ج

کشزی  هزای روغزن  های روغنی ورودی به مراکز  خریزد و یزا کارخانزه    خصوصیات فی یکی دانه -

 .گیری شوداندازه

 .کشی غربال گری شودهای روغنهای روغنی ورودی به کارخانهدانه -

فاده شزود و دانزش   استتئینی های پرواز کنجاله کل ای صنعت روغن در کشور برای تولید ای وله -

هزای  منظور اجزرای عملزی یافتزه   های پروتئینی کل ا با منشاء کنجاله کل ا بهحصال ای ولهاستفنی 

 .تحقیقاتی حاضر به بخش صنایع تبدیلی کشور توسعه یابد

 تواندهای پروتئینی کل ا ، این محصول میبا توجه به می ان باالی اسید آمینه متیونین در ای وله -

گیرد و از خروج ارز جهزت تهیزه   فاده قراراستای جیره مورد در جیره طیور برای رفع نیاز اسید آمینه

 . جلوگیری نماید کشور متیونین از خارج

زا های پروتئینی تولیدی به عنوان امولسیفایر، حجم دهنده، ماده کفشود که از ای ولهتوصیه می -

گوشت، صنایع تولید سس و صنایع پخت و قنزادی و نیز    در صنایع مختلف غذایی از جمله صنایع 

 . فاده شوداست غذاییبه عنوان یك ماده فراسودمند در فرموالسیون مواد

داری روغن کل ا قابل نگهبرای فاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی حاصل از کنجاله کل ا است -

 است.توصیه 

درجزه   90حرارت ماالکسیون خمیر زیتزون از  درجه  شودحصال روغن زیتون توصیه میاستدر  -

  .باالتر نرود دقیقه مؤثر 10از و زمان ماالکسیون  سلسیو 

بزرای  ( DSC)گرماسزنجی پویشزی تقاضزلی    روش فاده از استکاربرد آزمون خواص حرارتی با  -

. شزود تشخیص وجود تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن آفتابگردان و روغن کلز ا توصزیه مزی   

 .است از ارزیابان آموزش دیده برای تشخیص تقلب روغن زیتون قابل توصیهاستفاده  نهمچنی
 

هاای پاس از برداشات و فارآوری     های آتی در زمیناه فنااوری  محورهای پژوهش -ت

 های روغنیدانه

های روغنزی در مقیزا  صزنعتی و طراحزی تجهیز ات      برداری از خصوصیات فی یکی دانهبهره -

 .های روغنیانهداری دفرآیند و نگه
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 (آفتابگردان و سویا)های روغنی های هم دمای جذب در ارقام سایر دانهتعیین منحنی-

 داری دانه در سیلوهای فل ی و بتنیبررسی شرایط مناسب نگه-

کارهزای کزاهش   داری در انبارهای موجود و ارائه راهبررسی می ان ضایعات دانه کل ا در طی نگه-

 می ان آن

 تغییرات خصوصیات کیفی دانه و روغن در مدت انبارداری بررسی روند-

  های روغنی نظیر سویا، آفتابگردانکشی از سایر دانهبررسی چگونگی کاربرد آن یم در روغن-

فاده از ضزایعات اجبزاری   استهای آن یمی غالب با های آن یمی دارای انواا فعالیتعصاره یتهیه-

 صنعتیزیکشاورز

های آن یمی با فعالیت غالب پکتولیتیکی به عنزوان  های پکتولیتیکی و یا عصارهماستفاده از آن ی-

   کشییك پیش تیمار به تنهایی و یا در تلفیق با سایر پیش تیمارهای رایج در صنعت روغن

 ...(یفیکاسیون واسترگیری، صمغ) کاربرد آن یم در مراحل مختلف تصفیه روغن-

 های روغنیی اکسیدانی از سایر دانهاستخراج و شناسایی ترکیبات آنت-

 های خوراکیسایر روغنبرای ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولیك کنجاله کل ا -

هزا در ارقزام مختلزف    هزا و توکزوفرول  اکسیدان طبیعی مانند پلی فنلگیری ترکیبات آنتیاندازه-

 روغن زیتون 

بهینزه از تفالزه و پسزاب     اسزتفاده زیتون و  های استحصال روغنسازی شرایط سایر بخشبهینه-

 زیتون

های گیزاهی ماننزد   در تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با سایر روغن DSCبررسی کاربرد -

 و روغن تفاله زیتون سویا

 

 منابع -ث

تیو و هزا بزر پایزداری اکسزیدا    های طبیعی کنجاله کل ا و تأثیر آنخراج و شناسایی آنتی اکسیدان. 4939. بهمدی، ه

 .انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج... نشریه شماره . حسی روغن کل ا

انتشزارات  .  333نشزریه شزماره   . بررسی ترکیبات و ماندگاری روغن حاصل از ارقام زیتزون . 4983. شاه امیریان، م

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج

انتشزارات مؤسسزه   . 10431نشزریه شزماره   . ی سریع تعیین تقلب روغزن زیتزون   هاارائه روش. 4939. شواخی، ف

 .تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج
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، انتشزارات  4908نشریه شماره . ارب ا در انلک هدان دارینگه روش نریتباسنم نییعو ت یررسب. 4980. فامیل مؤمن، ر

 .شاورزی، کرجمؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی ک

نشزریه شزماره   . ترین روش و تأسیسات ذخیره سازی کلز ای بزذری  بررسی و تعیین مناسب. 4983. فامیل مؤمن، ر

 .، انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج4003

و نقل، کردن، حمل تأسیسات، ذخیره سازی و انبارش، خشك) مدیریت پس از برداشت کل ا . 4933. فامیل مؤمن، ر

 .، انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج93011نشریه شماره (. داریاختاط و نگه

نشزریه شزماره   . یشک نروغ عایندر ص م یرد آناربک قاز طری نروغ راجخ اندمران ش ایاف. 4980. ر. ولی، اقد 

 .هندسی کشاورزی، کرجانتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و م. 038

. 4034نشریه شماره . انتسلگ اناست ونتزی امارق نروغ راجخدر  یآب -می یفرآیند آن یررسب. 4983. ر. ولی، اقد 

 .انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج

ت پزروتئین کزانوال بزه روش فزرا غشزایی از      تکوین دانش فنی تولید نیمه صنعتی محصوال. 4939. ر. ولی، اقد 

انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشزاورزی،  . 10134نشریه شماره . پسماند صنایع روغن کشی

 .کرج

 یفیک اتیوصصود خبهو ب اندمران ش ایظور افنمب ونتزی نروغ راجخفرآیند است سازیبهینه. 4980. محمدزاده، ج

 .، انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج093نشریه شماره . انتسلگ اناستدر  آن

نشزریه شزماره    انتسلگ اناست شدهتشک  ایلک اماز ارق نروغمی یآن راجخفرآیند است یررسب. 4983. محمدزاده، ج

 .و مهندسی کشاورزی، کرجانتشارات مؤسسه تحقیقات فنی . 434
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 های پس از برداشت و فرآوری غالت فناوری 2-9-9

 

کریم و داووی، مهدی کریمی، عادل میرمجیدی، کاوو  رشمهکنندگان: مهدی قیافهتدوین    

 االسامیزهرا شیخ
 

بزا  . است ویژه در کشورهای خاورمیانهغذایی اصلی در سراسر جهان بهموادنان یکی از 

وسعه و رقابت در زمینه تولید انواا مواد غذایی در جهان، نان هنوز هزم نقزش کلیزدی در    وجود ت

این مزاده غزذایی روزانزه قسزمت اعظزم انزرژی، پزروتئین و امزاح معزدنی و          . جیره غذایی دارد

درصد پزروتئین   03-00در ایران نی  حدود . نمایدنیاز مردم را تأمین میمورد Bهای گروه ویتامین

نیزاز روزانزه از خزوردن نزان     گرم اماح معدنی و قسمت اعظم نمك مزورد  2-9و حدود  و کالری

، اهمیزت  اسزت  ها ناناین امر در مورد اقشار کم درآمد جامعه که غذای اصلی آن .شودتأمین می

در رابطه با بهبود کیفیزت نزان کزاربردی و حزائ      پژوهشی، ونه از همین رو، هرگ. یابدبیشتری می

ی مختلف کشور نشزان  استانهامطالعات بررسی الگوی مصرف مواد غذایی در . بود اهمیت خواهد

میزانگین  . اسزت ترین گروه غذایی در تأمین انرژی و پروتئین دریافتی روزانزه نزان   داده که عمده

باشزد کزه حزدود    گرم می 030و حداکثر  941بررسی حداقل ی مورداستانهاروزانه مصرف نان در 

رغم مصرف بزاالی نزان در کشزور، تولیزد     علی. کندفتی روزانه را تأمین میدرصد انرژی دریا 13

، عدم امکان تولید صحیح خمیر و پخزت صزحیح نزان   از جمله سنتی نان دارای مشکات اساسی 

 آن است.باال بودن ضایعات و  بیات شدن سریع نان

مزردم   و به مصرف شدههپختکشور ی مسطح که در سطح وسیع در هاانترین ناز عمده

در تهیه نزان سزنگك از آرد   . های لواش، بربری، سنگك و تافتون را نام بردتوان نانرسد، میمی

ده اسزتفا حصال آرد مزورد  استدرصد . شودفاده میاست( درصد 38حصال استبا درجه )تقریبا کامل 

رصزد  د 0/80درصزد و   0/80درصد،  84بربری، تافتون و لواش به ترتیب در حدود  انبرای تهیه ن

نظزر  کننزده آرد در ، که این ارقام صرفاً بر اسا  معیارهای اقتصادی توسط واحزدهای تولیزد  است

 .استشدهگرفته

توجه به اف ایش جمعیت جهانی و نی  نقزش پررنزگ نزان در سزبد     های اخیر بادر سال

ه ضزرورت  با توجه بز که  گرفتهسازی کیفیت نان انجامهایی در زمینه بهینهغذایی خانوارها تاش

سازی مصرف انرژی کاهش ضایعات، بهینهبرای گسترش واحدهای صنعتی پیشرفته با تولید انبوه 
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تززر از همززه مززوارد، افزز ایش مقبولیززت نززان از دیززدگاه ای نززان و مهززمو ارتقززای خززواص تغذیززه

کیفیزت نزان بزه    . اسزت ناپزذیر  تحقیقات جدید اجتناب گیری از علوم و فنون وکننده، بهرهمصرف

تزوان بزه   ای در زنجیره تولید تا مصرف بستگی دارد که از آن جمله مزی امل گسترده و پیچیدهعو

داری کیفیت غله، نحوه نگهداری، کیفیت تولید آرد، کیفیت تولید خمیر، مراحل پخت، توزیع و نگه

 .اشاره نمود

 

 های پس از برداشت و فرآوری غالتفناوری یهاچالش -الف

بزا در نظزر گزرفتن مسزائل اقتصزادی،       بایدمی لید نان در کشورسازی فناوری توبهینه

که نان، قزوت  با توجه به این. کنندگان انجام پذیرداجتماعی، رقابت در بازار و تغییر سلیقه مصرف

های مختلف نظیزر  سازی و بهبود کیفیت نان با ترکیبدهد، غنیکشور را تشکیل میمردم غالب 

ای و ارتقزای ارزش تغذیزه  بزرای  هزا  وئیدها، فسفولیپیدها و یا ویتامینانواا امولسیفایرها، هیدروکل

 .گیردارزیابی دقیق قرار باید موردمیسطح کیفی محصول، 

 

های پس از برداشت و فرآوری ها و دستاوردهای کاربردی در زمینه فناورییافته -ب

 غالت

: از جملزه  ن قابل قبول و مطلوباختاط سایر غات و مواد کشاورزی با گندم با هدف تولید نا -

به همراه کاربرد صزمغ   آرد گندم با آرد جوکامل و جو بدون پوشینه در تهیه نان مسطحجایگ ینی 

از ترکیزب  ( نان لواش)امکان تولید نان مسطح  گوار و اسید اسکوربیك و تهیه نان با کیفیت باال،

افز ایش جزذب آب   و در نتیجه  د گندمها با آرکردن آرد جو بدون پوشینه، آرد ذرت، و مخلوط آن

منظزور افز ایش فعالیزت    ، اف ودن آرد مالت جزو بزدون پوشزینه بزه    آرد و باال رفتن بازدهی خمیر

فاده از ترکیزب  استکم، فرموالسیون نان بربری، لواش و حجیم با آردهای با فعالیت آن یمیآن یمی

دار و در نتیجزه بهبزود معنزی   ( بر خزوراکی فی)فاده از سلول  استزمینی، امکان آرد گندم و آرد سیب

یابی به بهترین فرموالسیون تولید نان بربری، لواش و نزان تزافتون بزا    کیفیت فارینوگراف، دست

و اف ایش درصد جذب آب، شاخص مقاومت فارینوگراف،  88-33فاده از آرد با درصد استخراج است

 .های سختدانه نرم با گندم هایارزش والوریمتری و حجم نان در نتیجه اختاط گندم
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تولیزد کیزك روغنزی بزا      از جملزه:  کارهای مناسب و نوین در اف ایش مانزدگاری نزان  ارائه راه -

درصد، بهبود  43خصوصیات کیفی مطلوب در نتیجه اف ودن جوانه گندم بخار داده شده به می ان 

تعویق انداختن بیزاتی نزان    درصد پوره آلو، بهچهار کیفیت و ماندگاری نان مسطح در اثر اف ودن 

هزا،  آن یم)های مختلف اف ودنیبربری با اف ودن خمیرترش حاوی جوانه گندم، تعیین مقدار بهینه 

، پز  و منجمزد  حجیم، نزیم های رئولوژی نان بربری نیمهبهبود ویژگیبر  (هاها و بهبوددهندهصمغ

شده، بررسی اثر امولسزیفایر داتزم و   فاده از جنین گندم فرآوریاستتولید دانش فنی تهیه اسنك با 

های لیپاز و آلفا آمیاز بر بهبودکیفیت و اف ایش ماندگاری دونات منجمد، فرآوری تخمیزری  آن یم

و در نتیجزه   هیسز یسرو سزس یساکاروما مخمر و كیدالکتیاس یهایباکترسبو  گندم با کاربرد 

بزا  شزده  ، تولید بیسکویت غنیبریو ف نیمانند پروتئ یفیک اتیخصوصکاهش اسید فیتیك و حفظ 

افز ایش  بزرای  ، تعیین شرایط بهینزه تخمیزر   آهن و دی ،A ،C، B2،B6  ،B12گروه  یهاویتامین

یزابی بزه خصوصزیات    ماندگاری نان، تعیین حد بهینه درصد مورد استفاده آرد مالت بزرای دسزت  

کلسزیم و اکسزید روی، و    فاده از کربناتاستسازی نان با حجم، بافت و ارگانولپتیك مناسب، غنی

هزای مناسزب   ، روشی نزان منظور بهبود خواص کیفی و کمّز به Cو  Bیهاهاینی  تأثیر ویتامین

ئاروئیل اسزت فاده از امولسیفایرهای سدیم استسازی سبو  جهت کاهش می ان اسید فیتیك، آماده

نزان بربزری بزا    پذیری گلزوتن بزا نشاسزته، تولیزد     در تقویت ترکیب E471الکتیات، داتم و -2

، کاهش ضایعات نان تزافتون و  سویا و مغ  دانه آفتابگردانفاده از استخصوصیات کیفی مطلوب با 

( یك، اسید الکتیك و الکتات کلسزیم استاسید )طبیعی  هایدارندهنگه فاده از اف ودناستبربری با 

شامل )ها بهبوددهنده ازفاده استو  (پتاسیمکلسیم و سوربات پروپیونات)مصنوعی های دارندهنگهو 

 بزرای ( آزو دی کربونامید و اسید آسکوربیك ،پرسولفات آمونیوم و پتاسیم، برومات پتاسیممخلوط 

 .نمود اشاره آوری خمیرتقویت آرد و بهبود عمل

بنزدی مناسزب و   هزای بسزته  روش های طبیعی و همچنینفاده کاربردی از اف ودنیاست

در همزین راسزتا   . گیزرد های آتزی مزدنظر قزرار   ی برای پژوهشتواند محور مناسبارزان قیمت می

های ماندگار در سایر کشورهای دنیا ایده مناسبی در توسزعه تحقیقزات کزاربردی    سازی نانبومی

 .خواهد بود

 : ها و تجهی ات فرآوری آرد و نانسازی روشبهینه -



 
 دوم تالش ةده                                                                                                                       536

 

بنزدی بزا   وش بسزته فاده از راسزت ی، اف ایش ماندگاری نان بزا  ریدار تخمهینان التولید 

داوودی و قیافزه )ویزژه دارای جزاذب رطوبزت    بنزدی فعزال بزه   همراه بسزته شده بهاتمسفر اصاح

سازی و انتخزاب سیسزتم مناسزب    های موجود پخت نان و بهینهبررسی سیستم، (4934همکاران،

فاده از دو نوا مخلوطاستسازی تجهی ات موجود نانوایی و بهینه ،برای تولید نان با ماندگاری باال

پزروپیلن،  ، پلزی (نزایلون ) آمیداتیلن، پلیمرها مانند پلییانواا پلفاده از است کن مارپیچی و چنگالی،

بزه   نزانوذرات ر   یحاو یهابسته  یشده و نمتاالی  یمرهایهای چند الیه، پلیرن، لفافستااپلی

هزای پخزت   خصوصیات دستگاه یبررس بندی در اف ایش ماندگاری نان،عنوان بهترین مواد بسته

بندی نان از نظر نزوا  تعیین شرایط مناسب بسته ها،نان مسطح در ایران و ارائه الگوی اصاح آن

در دو نزوا   کزرون یم 423 ضخامت با و (LDPE) کم تهیدانس با لنیاتیپلکیسه )بندی ماده بسته

، مزدت زمزان   (بندی منفزذدار تهبس بندی بدون منفذ حاوی ترکیب گازی وبندی شامل بستهبسته

داری بذر گندم، تعیزین جزنس مناسزب    پس از پخت، دما و رطوبت نان، تعیین شرایط مناسب نگه

بستر پخت نان برای بهبود کیفیت نان تافتون خراسانی، طراحی و سزاخت پهزن کزن خمیزر فزر      

ت ریزق خمیزر   مطلوب بزا اسزتفاده از مکانیسزم     نان مسطح تونلی مداوم متناسب با شکل خمیر و

ای و نی  تعیین خصوصیات گنزدم  توسط هلیس و نی  طراحی گرد کن خمیر بصورت مارپیچ و لوله

فاده از تعیین رابطه خصوصیات رئولوژیك و جزذب آب  استی مختلف با هاانمناسب برای پخت ن

 .آرد

: از جملزه  نگیری و ارزیابی کیفیت گندم، آرد و ناهای کاربردی اندازهسازی و ارائه روشبهینه -

های هیدراتاسیون گرم و سرد، پخت و هیدروترمال با بافر بر کزاهش میز ان   فاده از روشاست تأثیر

ای، تعیین خصوصزیات هندسزی پزنج    مانده در سبو  گندم و بهبود خصوصیات تغذیهسموم باقی

تزأثیر میز ان   سفید، و  غاتی گندم نان، گندم دوروم، جو بدون پوشینه، برنج و ذرت دانه نوا دانه

سزازی  کارهای تنظیم و یکسانها، ارزیابی کیفیت آردهای گندم موجود و ارائه راهرطوبت روی آن

ای و خصوصزیات  منظور تولید نان با ماندگاری باال، بررسی خواص کیفزی، ارزش تغذیزه  کیفیت به

ط آردهزای  نانوایی ارقام غالب گندم کشور و بهبود کیفیزت محصزوالت نزانوایی در نتیجزه اخزتا     

هزای سزریع ارزیزابی کیفیزت     ضعیف و قوی با یکدیگر و همچنین انتخاب و متناسب کردن روش

 .گندم و آرد برای نان مسطح جهت تسریع در تشخیص کیفیت اشاره نمود
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چند در خصوص تولید و شرایط فرآوری مالت صورت گرفته های پژوهشاز سوی دیگر 

گنزدم،  ) های برتر جزو و دیگزر غزات   سازی الینمالتخصوصیات  تعیینبه توان که از جمله می

هزای مختلزف تجزاری گنزدم و     از واریتزه ( سمنو)ترین روش تولید مالت ، تعیین مناسب(تریتیکاله

اختاط مالت خزام منزابع غاتزی اسزتان گلسزتان      بررسی ارزیابی خواص کمّی و کیفی آن و نی  

 . اءالشعیر اشاره کردمنظور تولید مواد اولیه مناسب صنایع پخت و مبه

 

 های پس از برداشت و فرآوری غالتدر زمینه فناوری کاربردی هایتوصیه -پ

 .استاف ایش ماندگاری نان بسیار مؤثربرای ها فاده از امولسیفایراست -

گلوتنی آردهای ضعیف مؤثر بزوده   هتواند در تقویت شبکها و هیدروکلوئیدهای طبیعی میصمغ -

 .تولیدی از آردهای ضعیف جلوگیری کند و از ضایعات نان

توان بخشی از آرد گندم مصرفی در تهیه نان را با آرد سایر غات نظیر تریتیکاله، سزورگوم  می -

زمینی و فیبرهای خوراکی جایگ ین نمود که این مسزئله از لحزاظ   و سایر منابع گیاهی نظیر سیب

 .اری به تولید و مصرف گندم اهمیت داردای و ایجاد تنوا در نان و عدم وابستگی انحصتغذیه

نزان بزا کیفیزت تولیزد      ،های تزازه زده و آرد حاصل از گندمهای سنآردهای تولیدی از گندماز  -

داری آرد هزا، اسیداسزکوربیك و تیمارهزای هزوادهی فی یکزی و نگزه      فاده از صزمغ است. شودنمی

 .ستاآردهایی  کارهای مناسبی برای ارتقاء کیفیت چنینصورت فله راهبه

چنزین کزاربرد   هزای مجزاز و طبیعزی و هزم    فاده از فرموالسیون مناسب در کنار اف ودنزی استبا  -

 . داری نمودصورت تازه نگههنان را به مدت طوالنی و بتوان های مدرن میبندیبسته

خزاص و  توان نان با مصزارف  می ،های نوین تولیدبندی و روشهای بستهفاده از فناوریاستبا  -

 .نمودصورت نان نرم و مأکول تولیدهبا ماندگاری بیش از یك سال ب

کارهای عرضه نزان تزازه و   پ  یا پخت کامل منجمد یکی از راهفاده از فناوری تولید نان نیماست -

 .استگرم در هر نقطه از کشور و در هر زمان 

های قنادی قابلیت ایجاد تنوا وردهها و امولسیفایر در تولید کیك و کلوچه و فرآفاده از صمغاست -

 .استای و اقتصادی محصول را دارو اف ایش ارزش اف وده تغذیه

هزای آردی بزا   ای نزان و سزایر فزرآورده   اف ایش ماندگاری، ایجاد تنوا و اف ایش ارزش تغذیزه  -

 .استشده میسرهای خاص و فرمولهفاده از بهبود دهندهاست
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را در گنزدم  درصد ضایعات  23توان حدود میدهد که شان میشده نانجاممختلف های پژوهش -

فاده از اسزت فاده از آرد سایر غات در اختاط با آرد گنزدم،  است. دامراحل پس از برداشت کاهش د

ه مواد اولیه و اف ودنی ئبندی و اراهای نوین بستهفناوری ،های منجمدفناوری تولید نان و شیرینی

هزای آردی  چنین در کاهش ضایعات نان و فرآوردهرات ایمنی و هممجاز و طبیعی در کاهش خط

زده و هزای آردهزای سزن   دهنزده های نان و شزیرینی بزه بهبزود   دهندهاز بهبوداستفاده . استمؤثر

ه دستورالعمل پخت نزان بزرای بیمزاران    ئکارهای فی یکی رساندن آرد، اراه راهئهای تازه، اراگندم

یززابی بززه وری جزو و تبززدیل آن بزه عصززاره و پزودر جززو، دسزت    هزای فززرآ ه روشئززسزلیاکی، ارا 

ها و فیبرهزای بزومی حاصزل از گیاهزان بزومی      های بهینه نان و کیك بر پایه صمغفرموالسیون

هزای لبنزی در کزاهش ضزایعات، بهبزود کیفیزت و ایجزاد تنزوا در         فاده از فزرآورده اسزت کشور و 

 .استهای آردی و گندم بسیار مؤثرفرآورده

 

 های پس از برداشت و فرآوری غالتدر زمینه فناوری های آتیهشپژو -ت

  در اصزاح و ارتقزاء   دیگر شده در کشورهای های طبیعی و توصیهاز بهبوددهندهاستفاده

 کیفیت

 های نیمه صنعتی یا پایلوت طراحی و ساخت سیستم 

  و  بنزدی مناسزب  هزای بسزته  روش های طبیعی و همچنینکاربردی از اف ودنیاستفاده

 ارزان قیمت  

 دنیا  یهای ماندگار در سایر کشورهاسازی نانبومی 

  مجزاز  یهزا یاف ودنز  ازاستفاده  با هایسب  ای غات ریسا آرد از جابه و مناسباستفاده 

  .یرانیکننده اذائقه مصرفمطابق  ییایمیش ای یعیطب

 

 منابع -ث

های سخت جهزت افز ایش کیفیزت و    انه نرم با گندمهای دبررسی و تعیین درصد اختاط گندم. 4983. ایرانی، پ

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. بازدهی آرد

: شزماره ثبزت  . بررسی امکان استفاده از سزویا و مغز  دانزه آفتزابگردان در بهبزود کیفیزت نزان       . 4988 بهمدی، ه.

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 4030/88
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منظزور بهبزود کیفیزت و افز ایش زمزان      هزا بزه  دارندهفاده از نگهاستتعیین نوا و مقادیر مناسب . 4988 بهمدی، ه.

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 4130/88: شماره ثبت. ماندگاری نان

مؤسسزه  . 4313/83: شزماره ثبزت   .در تولید نزان ( فیبر خوراکی)بررسی امکان استفاده از سلول  . 4983 بهمدی، ه.

 .تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

مؤسسزه   11138: شزماره ثبزت  . بررسی امکان تولید نان مسطح با مخلوطی از آرد غات مختلف. 4932. جوکار، ا

 .تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

. 19930: شزماره ثبزت  . (Puff Pastry)ی ریز دار تخمهیز نان ال دیفرآیند تول یسازبهینه. 4932 کریم، ک.رشمه

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

های سریع ارزیابی کیفیت گندم و آرد بزرای نزان مسزطح    انتخاب و متناسب کردن روش. 4988. االسامی، زشیخ

مهندسزی کشزاورزی،    مؤسسه تحقیقات فنی و. 4240/88: شماره ثبت. جهت تسریع در تشخیص کیفیت

 .کرج، ایران

بررسی امکان جایگ ینی آرد گندم با آرد جوکامل و بدون پوشینه در تهیه نزان مسزطح و   . 4939. االسامی، زشیخ

مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی کشزاورزی، کزرج،     . 10490: شماره ثبت. سازی فرموالسیون آنبهینه

 .ایران

عنوان یك اف ودنی طبیعی بزر خزواص کیفزی و     ودن کنسانتره و پوره آلو بهبررسی اثر اف. 4939. االسامی، زشیخ

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 10043: شماره ثبت. عمر انباری نان مسطح

. 4109/88: شماره ثبزت . وی کیفیت نان تافتون خراسانیر بررسی تأثیر جنس بستر پخت نان بر. 4988 غیبی، ف.

 .تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایرانمؤسسه 

. 4109/88: شماره ثبزت . بررسی تأثیر جنس بستر پخت نان بر روی کیفیت نان تافتون خراسانی. 4988. غیبی، ف

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

شزماره  . هزا اصزاح آن  یالگو و ارائه رانیپخت نان مسطح در ا یهادستگاه اتیخصوص یبررس. 4983. غیبی، ف

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 144/83: ثبت

بندی، مدت زمان پزس از پخزت،   بندی نان از نظر نوا ماده بستهتعیین شرایط مناسب بسته. 4983 مؤمن، ر.فامیل

 .ی، کرج، ایرانمؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورز. 034/83: شماره ثبت. دما و رطوبت نان

شزماره  (. گندم، تریتیکالزه )های برتر جو و دیگر غات سازی الینبررسی خصوصیات مالت. 4939. ولی، ا.رقد 

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 10113: ثبت

: شماره ثبت. اندگاری نانبندی در اف ایش مهای مختلف بستهبررسی تاثیر استفاده از لفاف. 4933 ،.م .داوودیقیافه

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 93313

خواص کیفی منظور بهبود به Cو  Bهای کارگیری ویتامینفاده و نحوه بهاستتعیین مقادیر . 4934 داوودی، م.قیافه

 .رانمؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ای. 13030: شماره ثبت. نان و کمی

: شزماره ثبزت  . بندی جهت نگهداری طوالنی مدت نانهای مختلف بستهفاده از روشاست. 4932 ،.داوودی، مقیافه

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 19498
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. هزا در افز ایش مانزدگاری نزان    ثر آنؤسازی سطوح مصرف مز ها و بهینهبررسی انواا اف ودنی. 4933 کریمی، م.،

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 000/93: شماره ثبت

: شماره ثبت. شدهمنظور تهیه نانهای غنیها بهسازی آنبررسی تجهی ات موجود نانوایی و بهینه. 4934 کریمی، م.،

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 14924

. 13031: شماره ثبزت . سازی شرایط تخمیر مناسب جهت اف ایش ماندگاری نانینهارزیابی و به. 4934 کریمی، م.،

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

. های لیپاز و آلفا آمیاز برکیفیت و ماندگاری دونزات منجمزد  بررسی اثر امولسیفایر داتم و آن یم. 4939 کریمی، م.،

 .فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران مؤسسه تحقیقات. 10433: شماره ثبت

: شماره ثبت. بررسی اثر فرآوری سبو  گندم بر کاهش می ان باقیمانده سموم دفع آفات نباتی. 4932 ،ف، ل.مشرّ

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 11282

: شزماره ثبزت  . اییات تغذیزه منظزور بهبزود خصوصز   بررسی فرآوری تخمیری سبو  گندم بزه . 4939 ف، ل.،مشرّ

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 10339

منظزور تقویزت آرد و بهبزود عمزل     ها بهکارگیری بهبود دهندههفاده و نحوه باستتعیین مقادیر . 4983 ،معدنی، ص.

 .رانمؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ای. 4003/83: شماره ثبت .آوری خمیر

. 4094/83: شزماره ثبزت  . ای ارقزام غالزب گنزدم کشزور    بررسی خواص کیفی و ارزش تغذیه. 4983 معدنی، ص.،

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

مؤسسزه تحقیقزات   . بررسی و تعیین مقادیر استفاده از سبو  در تولید نان بربری. 4983 میرمجیدی هشتجین، ا.،

 .شاورزی، کرج، ایرانفنی و مهندسی ک

مؤسسزه تحقیقزات   . بررسی و تعیین مقادیر استفاده از سبو  در تولید نان لواش. 4983 میرمجیدی هشتجین، ا.،

 .فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران

مؤسسه تحقیقزات  . بررسی و تعیین مقادیر استفاده از سبو  در تولید نان تافتون. 4983 میرمجیدی هشتجین، ا.،

 .مهندسی کشاورزی، کرج، ایرانفنی و 

های مختلف تجاری گندم و از واریته( سمنو)ترین روش تولید مالت تعیین مناسب. 4939 میرمجیدی هشتجین، ا.،

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، . 10144: شماره ثبت. ارزیابی خواص کمّی و کیفی آن

 .ایران

شزماره  . گلسزتان  در ان( لخت)حاصل از ارقام امیدبخش جو بدون پوشینه  کیفیت مالت بررسی. 4988 یقبانی، م.،

 .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 4133/88: ثبت

شزماره  . کیفیزت نزان  بهبود  بر( لخت)جو بدون پوشینه حاصل از گندم و اف ودن آرد مالت  تأثیر. 4988 یقبانی، م.،

 .فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایرانمؤسسه تحقیقات . 4138/88: ثبت

: شزماره ثبزت  . در تهیه نان بربری 9زمینی ری  و درجه بررسی امکان استفاده از آرد ذرت و سیب. 4934 یقبانی، م.،

 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران. 12092
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غذاییهای نوین در صنایعفناوری 2-9-1  
 

 

 ، فرزاد گودرزی و مرتضی خان احمدییعی: فوژان بدکنندگانتدوین 
 

ترین رویکرد تأمین غذا برای جمعیزت رو بزه افز ایش    مهم غذاییکاهش ضایعات مواد

هزای  فاده از ترکیزب اسزت های مختلفی نظیر کنتزرل دمزا، رطوبزت و    از گذشته روش. است جهان

هزا دارای  روش ایزن . اسزت شدهشیمیایی برای کنترل ضایعات محصوالت کشاورزی به کار گرفته

به عنوان مثال امکان کنترل دما و رطوبزت و انبزارداری مناسزب در همزه      است؛هایی محدودیت

دارنده شزیمیایی نیز    های نگهترکیب. ویژه هنگام حمل و نقل محصول فراهم نیستهو ب هاانمک

آن که ایزن  ضمن . شودها آشکارتر میهای منفی کاربرد آنو با گذشت زمان، جنبهبوده خطر نبی

 بنزابراین همزواره یزافتن    .کنزد طور کامل از بروز ضایعات و افت کیفی جلوگیری نمزی ها بهروش

شده حزائ   داری و حفظ کیفیت محصوالت کشاورزی خام و فرآوریتری برای نگههای مناسبراه

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف کزاهش ضزایعات پزس از    . استاهمیت بوده

فاده مطلوب از پسماندهای کشاورزی استغذایی و شت محصوالت کشاورزی، ارتقاء کیفی موادبردا

فنزاوری،  زیسزت حزوزه  هزای نزوین در سزه    ای در حزوزه فنزاوری  های پژوهشی گسزترده فعالیت

 .است ای اجرا کردهنانوفناوری و فناوری هسته

 

 غذاییهای نوین در صنایعدر فناوری هاچالش -الف
 

 هزای تحقیقزاتی  ها و تجهی ات دقیق و جدید آزمایشگاهی برای اجزرای پزروژه  دستگاه هنیاز ب 

 های نوینمرتبط با فناوری

 ویژه زیست فناوری در ههای نوین و بعدم وجود یك راهبرد طوالنی مدت در رابطه با فناوری

 کشزاورزی و مؤسسزه  ، آمزوزش و تزرویج   هزای سزازمان تحقیقزات   کشور که جایگاه پژوهش

 .شده باشددر آن تعریفکشاورزی فنی و مهندسی  یقاتتحق

 ویژه محصزول  هگذاری اولیه و باالبودن قیمت نهایی محصول نهایی بباال بودن ه ینه سرمایه

 شدهپرتوتابی

  مشکل بودن کنترل کیفیت محصول نهایی 



 
 دوم تالش ةده                                                                                                                       530

 

 هزای نزوین و   کنندگان از سامت محصزوالت حاصزل از فنزاوری   عدم اطمینان کامل مصرف

 جامعه از مصرف چنین محصوالتینی دائمینگرا

 در سطح جامعهرسانی و اف ایش آگاهی عمومینیاز به اطاا 

 محیطیهای زیستنگرانی پیرامون ایمنی تجهی ات و احتمال بروز آلودگی 

 

 غذاییهای نوین صنایعهای تحقیقاتی مؤسسه در حوزه فناوریمحورهای فعالیت -ب

 فناوریزیست  

زیزرا مزواد    است. های پژوهش در بخش کشاوری زیست فناوری صنعتییکی از عرصه

اولیه اکثر فرآیندهای زیست فناوری صنعتی را محصوالت اصلی و فرعزی، پسزماندها و ضزایعات    

د و بسیاری از محصوالت زیست فناوری در بخزش کشزاورزی مصزرف    هدکشاورزی تشکیل می

هزای آغزازگر،   هزا، کشزت  انوایی، پروبیوتیزك نز مخمر کودها و سموم بیولوژیك،؛ از جمله شودمی

مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی     . غزذایی و خزوراک دام  های مورد اسزتفاده در صزنایع  آن یم

کشاورزی عهده دار پزژوهش در زیسزت فنزاوری صزنعتی بزا هزدف توسزعه دانزش فنزی تولیزد           

ت زیزر مجموعزه   و در این رابطه با سزایر مؤسسزا   بودهمحصوالت بیولوژیك مرتبط با کشاورزی 

از  .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و نی  دیگر مراک  پژوهشی کشور همکزاری دارد 

دار، توان به طراحی و ساخت پایلوت تخمیر جامد، شامل بیوراکتزور همز ن  جمله این مطالعات می

یزك پزایلوت بزا    ریل اشباا، و نی  سامانه اتوماسیون و کنترل اتوماتاستسامانه تأمین جریان هوای 

هزای  بزه روش تخمیرجامزد و نیز  تولیزد آنز یم     کمترین ه ینه طراحی، تولید کمزپلکس آن یمزی  

های پروبیوتیك مورد استفاده در خزوراک دام  گلوکوآمیاز، پکتیناز و اسید سیتریك، تولید باکتری

ده از فااسزت کن انجمادی جدیزد بزر مبنزای    غذایی بروش تخمیر جامد، اختراا یك خشكو صنایع

اف ار کنترل آن و عنوان محیط انتقال حرارت، ساخت یك فرمانتور ارزان قیمت و تولید نرمالکل به

افز ار شزمارش تفکیکزی دو نزوا     ها و مخمرها، تولیزد نزرم  فاده از آن برای تکثیر الکتوباسیلاست

به سازی ریاضی کشزت هم مزان دو بزاکتری، تولیزد نوشزا     باکتری با روش پردازش تصویر، مدل

فاده از اسزت هزا بزا   و میزوه  هزا کمبوجا در مقیزا  صزنعتی، کزاهش باقیمانزده سزموم در سزب ی      

های الکتیزك اسزید و پروبیوتیزك از پنیرهزای     ها و جداسازی و شناسایی باکتریمیکروارگانیسم

 .سنتی ایران اشاره کرد
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 فناوری نانو

ی جدید و توسزعه  های جدیدی را برای تولید محصوالت غذایفرصتفناوری نانوتوسعه 

یکزی از اهزداف مهزم مؤسسزه تحقیقزات فنزی و       . اسزت آوردهوجزود بهبندی کارآمد بستهصنعت 

کارهزای مناسزب   یزافتن راه غزذایی  کارگیری روش نانوفناوری در صزنایع از به مهندسی کشاورزی

 شزده در های انجامپژوهشرو، است. از همین کاهش ضایعات کمّی و کیفی محصوالت کشاورزی

غزذایی و کزاهش ضزایعات پزس از     بندی مزواد در حوزه کاربرد نانوفناوری در بستهبیشتر  مؤسسه

تزوان بزه سزاخت فزیلم نانوکامپوزیزت      در این زمینه می. استبرداشت محصوالت کشاورزی بوده

فرنگی در فاصزله زمزانی   ر ، کاربرد ذرات اکسیدتیتانیوم در کنترل فساد سطحی گوجه-نشاسته

دهی محصوالت بزاغی بزا پوشزش نانوامولسزیون برپایزه کیتزوزان در       مصرف، پوششبرداشت تا 

فرنگزی  محصوالت باغی مختلف نظیر انجیر، خرما، زردآلو، سیب گاب، پرتقال و نارنگی و تزوت 

در انبار، کاهش شدت تزنفس و میز ان اتزیلن    میوه این پوشش باعث کاهش افت وزن . کرداشاره

داری و در نهایزت  عمزر انبزار  افز ایش  رسیدگی میزوه،  تعویق طور کلی شده توسط میوه و بهتولید

فعزال  این پوشش باعث حفزظ ترکیبزات زیسزت   شود. همچنین می ضایعات کمّی و کیفیکاهش 

 داریمیزوه در مزدت نگزه    های آن یمیمیوه و بهبود رنگ، کاهش آلودگی کپکی و کنترل فعالیت

ر  نیز  سزبب بهبزود    -اتزیلن لم نانوکامپوزیزت پلزی  ست با فیبندی نان تُبستهشود. همچنین می

 .استشدهداریخواص نان و حفظ تازگی آن در مدت نگه

 

 ایفناوری هسته

غزذایی،  مزواد  داریهزای سزنتی نگزه   های جایگ ین پیشنهادی بزرای روش از جمله راه

ده از آن روز فااسزت که به کارگیری آن با موفقیت همراه بزوده و   است فاده از پرتوهای پرانرژیاست

فاده از فرآینزد پرتزودهی یزك روش کزاماً     اسزت غذایی با داری موادنگه. شودتر میبه روز گسترده

غذایی نوعی فرآیند پرتوتابی مواد. است داری مواد غذاییهای دیگر نگهمتفاوت در مقایسه با روش

. اسزت قرار گرفتزه  طور گسترده مورد بررسیشود که در طول نیم قرن گذشته بهسرد محسوب می

و یا رادیواکتیو در مزاده   های سمیاین روش ضمن این که نتایج سودمندی به همراه دارد، ترکیب

داری محصزوالت  توان به اف ایش زمزان نگزه  از دیگر م ایای این روش می. کندغذایی ایجاد نمی

د، تزأخیر در رسزیدن   های عامل فساها و غات، کاهش ری زندهها، میوهای، ضدعفونی ادویهریشه
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زای غیزر قابزل   هزای بیمزاری  غذایی و تخریب یا کاهش ری  زنزده های موادها، بهبود ویژگیمیوه

توان در این زمینه می. غذایی خام با منشأ حیوانی اشاره نمودکننده موادویژه عوامل آلودههاجتناب ب

زنزی  رداری و کنتزرل جوانزه  ، افز ایش عمزر انبزا   درصد 0زمینی تا حداقل به کاهش ضایعات سیب

، جلوگیری (CIPC)ختلف پرتوهای سریع الکترون و کلروپروفام مقادیر مفاده از استزمینی با سیب

بزدون   همزدان  و صورتی سیر سفید هایتوده زنی و افت وزنی دراز ضایعات انباری ناشی از جوانه

ختلف اشعه گاما مقادیر م و نی  تأثیرفاده از پرتوتابی الکترون سریع، استها با آسیب به سایر ترکیب

 نام برد. (مارفونا)زمینی با دوره خواب کوتاه بر اف ایش ماندگاری سیب CIPCو 

 

 های نوینکاربردی در زمینه فناوری هایتوصیه -پ

 نیزاز بزرای اهزداف   شده، محدوده کاربرد مقادیر پرتوتابی موردهای انجامبراسا  نتایج پژوهش -

 .استدهشمختلف تعیین

داری شود، در ایزن صزورت   اه نگهشش مبیش از ، ی کمبودانهاسیر برای مصرف در زمچنانچه  -

زنزی  ها برای کنترل جوانهفاده از فرآیند پرتوتابی از جمله الکترون سریع یکی از بهترین گ ینهاست

 . شودمحسوب می

نزی تزا حزدی در حفزظ     زمیگرم به ازای هر کیلزو سزیب  یك اگر چه در مقادیر  CIPCترکیب  -

 . را نداردبا روش پرتودهی قابلیت رقابت اما  است مؤثر زمینیزنی سیبکیفیت و کنترل جوانه

 مزاه پزس از برداشزت    یزك زمینی حداکثر تا های سیبزمان مناسب اعمال تیمار پرتودهی غده -

 . تزمینی قابل توصیه نیسهای بذری سیبروش پرتودهی برای اعمال بر روی غده. است

بزرای  عملزی   کزار عنوان یزك راه تواند بهپرتودهی می( متحرک)فاده از یك سیستم پرتابل است -

اهش ضایعات و کنترل آفات انباری در طیف وسیعی از محصزوالت کشزاورزی نظیرگنزدم، آرد،    ک

فرنگی، مغ های خوراکی و خشکبار، ادویه و حتی غزذاهای  زمینی، پیاز و سیر، حبوبات، توتسیب

 .ه باشدآماد

کنندگان و روشن نبودن ابعاد ناشی از مصرف و تما  مواد غزذایی بزا   موضوا سامت مصرف -

های شناسایی مواد غذایی حاوی ایزن  ساختار نانو از یك سو و دشواری و در دستر  نبودن روش

ت ی یا انبارهای محصوالاخانههای سردکند که کاربرد این روش در سیستمنانو ذرات، ایجاب می

شود که این ترکیبات همراه با ایجاد بر این اسا  توصیه می. کشاورزی با احتیاط تمام انجام شود
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اصاحات در سیستم تهویه و گردش هوای انبارها انجام گیرد تا هرگونه تما  محصول با مزواد  

 .نانو ساختار کاماً منتفی شود

عنوان جایگ ین بسزیار مناسزبی بزرای    به ، نعناا و آویشنبادرنجبویهفاده از گیاهان دارویی است -

 .شودچای و چای سب  در تهیه نوشابه کمبوجا توصیه می

هزای نانوامولسزیون برپایزه پلیمرهزای طبیعزی باعزث       دهی محصوالت باغی با پوششپوشش -

شود که این نزوا  توصیه میرو،  ؛ از همینشودکاهش ضایعات کمّی و کیفی محصوالت باغی می

بندی محصوالت باغی فرازگزرا و  دهی و بستهویی در مقیا  صنعتی برای پوششهای نانپوشش

 .شوداستفاده غیرفرازگرا 

 

 های نویندر زمینه فناوری های آتیمحورهای پژوهش -ت

 روش تخمیر جامدغذایی و خوراک دام بهفاده صنایعاستهای مورد ولید آن یمت -

 غذاییفیت موادها برای بهبود کیفاده از الکتوباسیلاست -

 آمی  در کشاورزی پایدار در ایرانای صلحکاربرد انرژی هسته -

 شدههایی برای تعیین اطمینان و ایمنی از محصوالت پرتوتابیکاربرد روش -

داری برای نگزه ( داریهای نگهتلفیق فرآیند پرتوتابی با سایر روش)های تلفیقی از روشاستفاده  -

 محصوالت کشاورزی  

 برد پرتوتابی برای اف ایش ماندگاری محصوالت مختلف کشاورزیکار -

کنترل آفات و و های میکربی در محصوالت غذاییده از پرتوتابی برای از بین بردن آلودگیاستفا -

 داریحشرات آلوده کننده محصوالت کشاورزی در مدت نگه

 شدهیت محصوالت پرتوتابینیاز برای آزمایشگاه کنترل کیفتحقیق در رابطه با تجهی ات مورد -

 فاده از نانوفناوریاستبندی طبیعی و سنت ی با های بستههای فیلمارتقاء ویژگی -

 فاده از نانوفناوری استهای فعال و هوشمند با بندیساخت بسته -

هزا  های نانوکامپوزیت برای مهار میکروارگانیسزم فاده از مواد ضدمیکروبی طبیعی درون فیلماست -

 دغذاییدر موا

صنعتی و های متفاوت در مقیا  نیمههای نانوکامپوزیت از پلیمرهای طبیعی با ویژگیتهیه فیلم -

  بندی محصوالت مختلف باغی و زراعیها برای بستهکاربرد آن
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 غذایی و تولید محصوالت غذایی جدیدفاده از نانوفناوری برای اف ایش کارایی مواداست -

ویژه رقم مضافتی ههای قارچی از ارقام تجاری رطب بحذف آلودگیای برهای مؤثر یافتن روش -

 های فی یکیبا روش

های مولد افاتوکسزین  های اسید الکتیك در جلوگیری از رشد و فعالیت قارتعیین نقش باکتری -

 خرما هو نی  سم افاتوکسین در میو

یزابی بزه مجموعزه    سزت کننزده سزموم بزرای د   های الکتیك تج یزه جداسازی مخلوط باکتری -

 ها به هر فرآوردهگر و سازگار کردن آنهای آغازصورت کشتبهها آن تولید صنعتی ومیکروبی 

 طور اختصاصیبه

سزموم رایزج در   و کزاربرد آنهزا بزرای ازبزین بزردن باقیمانزده       ها زدایی ری  زندهبررسی اثر سم -

 کشاورزی
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های الکتیك اسید و پروبیوتیك از پنیرهزای سزنتی ایزران جهزت     جداسازی و شناسایی باکتری .4934، .ع ی ی، ا

ات فنزی و مهندسزی کشزاورزی، شزماره ثبزت      استفاده در غذاهای فراویژه. گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقز 

12901. 

هزا. گز ارش نهزایی    مسز یانرو ارگکیاز م ادهفا استب وهیو م اتج یبدر س سموم دهانمیاقب شاهک .4980، .، ا ی یع

 .80/4920 اره ثبتممؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ش

 زمینزی سیب کمّی و کیفی راتییغر تب CIPCو  رونتکال عریس ایوهرتپ فلتخم هایر دوزاث .4988، ف.، ودرزیگ

 .88/4238 تبث ارهم، گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شارداریبان دوره طی

یا بدون ذرات نانو نقره بر کاهش ضایعات و افز ایش   اثر کاربرد ذرات اکسید تیتانیوم همراه و .4934، .گودرزی، ف

فرنگی در مرحله پس از برداشزت. گز ارش نهزایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی        ماندگاری گوجه

 .14018کشاورزی، شماره ثبت 

میکروفلور خرمای مضافتی در مراحزل مختلزف رسزیدگی میزوه. گز ارش نهزایی مؤسسزه         .4983، .گلشن تفتی، ا

 .83/390ی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت تحقیقات فن

بررسی تأثیر پوشزش خزوراکی نزانو امولسزیون بزر پایزه کیتزوزان در افز ایش         . 4939 ،.هاشمی، م ،.آزاد، نمفتون

ماندگاری انجیر سیاه استهبان، گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشزاورزی، شزماره ثبزت    

10089. 

بررسی تأثیر پوشش خوراکی نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در اف ایش ماندگاری  .4939، .هاشمی، م، .آزاد، نمفتون

گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی  .(شاهی و کبکاب)فار  ( رطب)دو رقم خرمای مرطوب 

 .10090کشاورزی، شماره ثبت 

لسزیون بزر پایزه کیتزوزان در افز ایش      نانوامو-بررسی تأثیر دو نوا پوشش میکزرو  .4932، .، بدیعی، ف.هاشمی، م

ماندگاری پرتقال تامسون و خونی. گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره ثبت 

12330. 

نانو امولسزیون بزر پایزه کیتزوزان در افز ایش      -بررسی تأثیر دو نوا پوشش میکرو .4932، .، بدیعی، ف.هاشمی، م

 ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شزماره ثبزت   گ. ماندگاری نارنگی محلی تنکابن

12330. 

شده بر پایه کیتوزان در اف ایش  امولسیون تهیه بررسی تأثیر نوعی پوشش نانو .4931 .، بدیعی، ف.هاشمی، م
  .13303، شماره ثبت طول انبارمانی در ماندگاری و برخی ویژگی های کیفی میوه توت فرنگی
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 ها و مکانیزاسیون کشاورزیندسی ماشینمه 2-1

 

 های تولید محصوالت کشاورزیسازی سامانهکاربرد و بهینه 2-1-5

 

ورزی خااک )ورزی ورزی و تهیه بسترکاشت با رویکرد کاهش عملیات خاکخاک -الف

 (حفاظتی

 

 الموتی، احمد شریفی، ارژنگ جوادی: محمد یونسیکنندگانتدوین    

 

خشك کشور و وجود مشکاتی نظیر محدودیت شرایط اقلیمی خشك و نیمه باتوجه به

پذیر بزودن سزاختمان خزاک و معایزب اسزتفاده از      از مواد آلی، آسیب منزابع آب، فقیر بودن خاک

ورزی حفزاظتی بزه عنزوان یزك سزامانه جزایگ ین از       ورزی مرسوم، ل وم توجزززه به خاکخاک

های پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسزی کشزاورزی   یتسالیان قبل مورد توجزه و از اولو

زیادی در زمینه طراحی و سزاخت،   های، طرح4931تا  4980در این راستا از سال . استگرفتهقرار

های مناسب برای شزرایط و منزاطق مختلزف، در    سازی، سازواری، مقایسه و انتخاب ماشینبهینه

های تحقیقزی و ترویجزی در   ها با اجرای طرحوهشسطح کشور اجرا و در مرحله نخست نتایج پژ

کارگیری این های الزم تدوین و شیوه بهاختیار کشزاورزان پیشرو قرار گرفته و سپس دستورالعمل

هزای جهزاد کشزاورزی، مروجزان،     روش با تهیه بروشور و نشزریات ترویجزی در اختیزار سزازمان    

  هم اکنزون حزدود یزك میلیزون هکتزار از      بر این اسا. استگرفتهکارشناسان و کشاورزان قرار

شده و برنامه وزارت جهاد کشاورزی توسعه ایزن روش  اراضی کشاورزی کشور با این روش کشت

 .در سطح سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی است

 

 ورزی خاکها در زمینه چالش 5-الف

هزای بشزقابی   هزر   دار برای شزخم و ورزی مرسوم، یعنی استفاده از گاوآهن برگردانخاک 

با وجود همه م ایایی که دارد ولی اسزتفاده دائمزی از   ها و تهیه بستر بذر، برای خرد کردن کلوخه

است. این مشزکات در بسزیاری از   همراه داشتهویژه در مناطق خشك، مشکاتی را نی  بهآن، به
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ترین مهم .است اجه ساختهو استفاده مداوم از آن را با مشکل مو گرفتهمناطق بر م ایای آن پیشی

 از:استورزی مرسوم عبارتمشکات ناشی از خاک

 ورزیشدن خاک و نیاز به وقت و انرژی و ه ینه زیاد برای خاکای کلوخه -

 زدن تسطیح زمین تخریب ساختمان خاک و به هم -

 پایین بودن راندمان مصرف آب و فرسایش بادی و آبی خاک -

 آلودگی هوا ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی  کاهش مواد آلی خاک و -

 ایجاد الیه سخت در کفه شخم  -

ورزی حفزاظتی  ورزی مرسوم، امروزه از روش خزاک باتوجه به مشکات ناشی از روش خاک 

ورزی و مدیریت بقایای ورزی حفاظتی کاهش شدت عملیات خاکهدف از خاکشود. استفاده می

ورزی، کردن شدت عملیات خزاک  منظور کمرگونه تاش بهه. گیاهی موجود در سطح خاک است

ورزی کردن آن، خاک( برگرداندن)کردن خاک بدون زیر و رو کاهش عمق شخم و یا سست و لق

های محصول قبلی تمامزاً یزا قسزمتی از آن در    مانددر این سامانه پس .شودحفاظتی محسوب می

درصد از سطح خزاک را   93ای که حداقل نهشود، به گوداری میسطح یا ن دیك سطح خاک نگه

ورزی حفزاظتی  هزای خزاک  بپوشاند. حفظ بقایای گیاهی در سطح یا ن دیك سطح خاک در روش

باعث حفظ رطوبت خاک، جلوگیری از شستشوی ذرات خاک، بر اثر ضزززربات بزاران در اراضزی    

ورزی ر خزاک زدن خزاک د شود. همچنین کاهش شدت بزرهم دار و کاهش فرسایش آبی میشیب

کرده و باعث کزاهش  شدن آن جلوگیری جایی زیاد ذرات خاک و پودرحفاظتی از خردشدن و جابه

حفزظ رطوبزت خزاک،    تزوان بزه   میورزی حفاظتی خاکاز جمله م ایای . شودمیفرسایش بادی 

خیز ی  اف ایش درجه حرارت خاک در فصل پایی  و تعدیل آن در فصل تابستان، افز ایش حاصزل  

هزدف از  اشزاره کزرد. بزه عبزارت دیگزر،      ر  کردن محصول در نظزام دو کشزتی   و پیشخاک 

  .است وریبهرهنیست، بلکه اف ایش  عملکردورزی حفاظتی اف ایش خاک

 

  ورزی حفاظتیو دستاوردهای پژوهشی مؤسسه در زمینه خاک هایافته 2-الف

شزده  ی پژوهشی انجامهادرصد از پروژه 83عمل آمده، بیش از های بهبراسا  بررسی

هزا و  وری نهزاده ورزی حفزاظتی بزر بهزره   ورزی به بررسی اثرات خزاک در مؤسسه در زمینه خاک

ورزی حفاظتی و ها به طراحی و ساخت تجهی ات خاکعملکرد محصول تعلق دارد. در سایر پروژه
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هزای  افتزه برخزی از ی  0-2تزا   1-2هزای  است. در جدولشدههای مربوطه پرداختهمقایسه ماشین

نشزان داده شزده    4931تزا   4980های ورزی حفاظتی طی سالتحقیقاتی مؤسسه در زمینه خاک

 .  است
 

 حفاظتی ورزیخاکاجرای  در اثرها نهادهبرخی از مصرف در جویی میزان صرفه 9-2جدول   

 متوس  ورزیخاکبی ورزیکم خاک جویی صرفه

 10 03 13 مصرف سوخت )لیتر در هکتار(

 4930 2333 303 )مترمکعب در هکتار( ف آبمصر

 00 83 93 )کیلوگرم در هکتار( بذر

 10 33 23 )کیلوگرم در هکتار( کود

 1 0 2 )بار در هکتار( هاتردد ماشین

 480 233 433 )دقیقه در هکتار( زمان

 
  تأثیر حفظ بقایای گیاهی بر کاهش خطر فرسایش خاک 1-2جدول 
 اهش ریسک فرسایشک درصد پوشش بقایا ردیف

4 43 93 

2 23 03 

9 93 00 

1 13 30 

0 03 89 

0 03 88 

3 33 34 

8 83 31 
 

 
 تأثیر حفظ بقایای گیاهی بر کاهش پتانسیل تبخیر از سطح خاک 0-2جدول 

 پتانسیل تبخیر درصد پوشش بقایا ردیف

4 3 433 

2 43 33 

9 23 38 

1 93 33 

0 13 03 

0 83 08 
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 حفاظتی ورزیخاکدر زمینه  های کاربردیصیهتو 8-الف

 :ورزی حفاظتی رعایت موارد ذیل ضروری استدر اجرای خاک

  هززای هززرز، قبززل از کاشززت محصززول زراعززی بززه روش  بززرای کنتززرل بهتززر علززف 

کزش  خاک ورزی، باید براسا  توصیه کارشناسان گیاهپ شکی و با استفاده از علفبی

 .مناسب م رعه را سمپاشی نمود

 کزن در خاک ورز را به منضمات ردیف تمی رای اطمینان از کاشت، باید کارنده های بیب 

 .جلوی شیاربازکن مجه  نمود

 ورزی حفاظتی نیاز به کود ازته بیشتری درطی دوره رشد داردهای خاککشت با روش. 

         43در خاک ورزی با ادوات خزاک ورز مرکزب، حزداقل سزرعت حرکزت بایزد بزیش از 

 .کیلومتر باشد

 باید با توجه به می ان بقایای گیاهی موجود و شزدت گسزترش   ورزی مینوا روش خاک

 .علف های هرز و می ان بارندگی سالیانه انتخاب شود

   از پوشش خاک بر روی بذر توسط منضمات پوشاننده کارنده در هنگام کاشت اطمینزان

 .حاصل شود

 شودتوصیه می برای محصوالت زراعی ردیفی روش کشت با خاک ورزی نواری . 

 .خاک ورزهای مرکب باید به تیغه های بالدار مجه  شوند 

 

 ورزی حفاظتیدر زمینه خاک های آتیپژوهش 9-الف

مهمترین بحث در خصوص خاک ورزی حفاظتی، انتخاب و یا معرفی ماشزین مناسزب   

بقایزای   که قابلیت و کارایی الزم را در زمینه اجرای خاک ورزی حفاظتی و کاشزت بزذر در درون  

گیاهی و یا شرایط بدون خاک ورزی فراهم نماید. لذا تحقیق در این زمینه باید با هدف شناسایی 

و معرفی ماشین های مناسب خاک ورزی حفاظتی متناسب با سطح مالکیت، نوا تراکتور، شرایط 

حقیقاتی اقلیمی، نوا خاک، نوا کشت، نوا تناوب و ... باشد. برای این منظور تدوین پروژه های ت

در مناطق مختلف کشور از طریق بررسی، مقایسه و انتخاب ماشین هزای موجزود و بزا طراحزی،     

 ساخت و بهینه سازی ماشین های مناسب از نیاز های پژوهشی آتی این موضوا است.
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ورزی حفاظتی بخشی از یك سامانه کشاورزی در این راستا الزم به ذکر است که خاک

ورزی حفاظتی، ضزرورت  ه این مؤسسه به بحث خاکژش و توجه ویرغم تاحفاظتی است و علی

ویژه در خصوص موارد زیزر  های کشاورزی حفاظتی بهدارد که به مسائل و مشکات اجرای طرح

هزا و مراکز    هزای اجرایزی، دانشزگاه   بخشزی، از طریزق بخزش   با همکاری و انجام تحقیقات چند

 :، پاسخ الزم داده شودآموزشی، پژوهشگران و مؤسسات تحقیقاتی ذیربط

   ارقام مناسب بذر 

 های هرز نحوه مبارزه با آفات و امراس و علف 

 رعایت تناوب گیاهی 

 های مناسب و نحوه آبیاری و سامانه .... 

های کاشت مستقیم و ادوات از جمله ماشین نیازبر تأمین تجهی ات موردهمچنین عاوه

اک منزاطق مختلزف کشزور، ضزروری اسزت کزه       ورزی، متناسب با شرایط اقلیمی و خز کم خاک

سزازی و  بزه فرهنزگ  نسزبت   الزم تباراتعری ی و تخصیص ابرنامه باهای موجود هیافت اسا بر

 شود.اقدام کشاورزان آموزش 

 

 منابع  1-الف

نشریه . ورزی حفاظتی در مناطق خشك و ل وم آن در کشاورزی پایدارخاک. 4988. و صلحی، م. ، اسدی،ا.تاکی، ا

 .چاپ اول .ورزی سازمان جهاد کشاورزی اصفهانرویجی خاکت

ورزی روی خزواص فی یکزی   بررسی تأثیر چنزد روش خزاک  . 4980. و جمیلی، ح. ، افشار چمن آبادی، ه.چاجی، ح

. مجله تحقیقات فنی و مهندسزی کشزاورزی  (. یادداشت فنی)وری مصرف سوخت و عملکرد پنبه خاک، بهره

 .431-403ص . 3جلد . 20شماره 

های کاشت گندم با مقادیر مختلف بزذر  ارزیابی پارامترهای فنی و زراعی روش. 4934. و دهقان، ا. حبیبی اصل، ج

 .03-10ص . 2جلد . 4شماره . های کشاورزینشریه علمی پژوهشی ماشین. در جنوب خوزستان

گندم پس از برنج در جنوب  های مختلف تهیه زمین برای کشتبررسی روش. 4933. و گیانی، ا. حبیبی اصل، ج

گ ارش پژوهشی نهایی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسزی  . خوزستان

  .49/33شماره ثبت . کشاورزی

ورزی بر برخی خصوصیات فی یکزی خزاک   های مختلف خاکاثر روش. و واعظی، ب. ، احمدی خواه، ا.حیدرپور، ن

 .43جلد. 4983های حفاظت آب و خاک، مجله پژوهش. رایط دیم نیمه گرمسیریگندم در ش–در تناوب آیش

 .1شماره 
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ورزی بر عملکرد گندم و برخی خواص فی یکی خاک در تناوب نخود های مختلف خاکاثر روش. 4934. حیدری، ا

 .2( 19)جلد  .مجله مهندسی بیوسیستم ایران. گندم در اراضی دیم استان همدان –

ورزی بزر عملکزرد گنزدم در    های مختلف خاکتاثیر روش. 4933. نیک اد. ر. شاکر و ا. پوسکانی، م. ا. ، م.روزبه، م

 .400نشریه شماره . مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. گ ارش نهایی. تناوب با ذرت

هزایی، سزازمان   گ ارش پژوهشزی ن . بررسی اثر زیرشکن بر عملکرد چغندرقند. 4984. و شریفی، ح. شهربانونژاد، م

 . 42ص . 241نشریه شماره . تحقیقات و آموزش کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

، انتشزارات مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی      10نشریه فنی شماره . ورزی پایدارخاک. 4932. ر. نژاد، حصادق

 کشاورزی.

های بلند و عریض برای تولیزد گنزدم   ر روی پشتههای کاشت بگ ارش دوره آموزش سیستم. 4984 .ا .اجو، صلح

 .ص 22. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. آبی

بر عملکزرد   ضیعر یهاپشته یکاشت بر رو ستمیورزی و کاشت در سخاک یهاتأثیر روش. 4980. ا .اجو، صلح

 23 ، کزرج، 4439/80شزماره   ،یکشاورز یو مهندس یفن قاتیمؤسسه تحق یینهاپژوهش گ ارش . یگندم آب

 .ص

تاثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی آب بر عملکرد گندم آبزی در  . 4939. ا. و دهقانیان،   .ا .اجو، صلح

 .40-20، 2مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، شماره . های عریضسیستم کاشت روی پشته

، انتشارات مؤسسه تحقیقزات  10نشریه فنی شماره . ورزی پایدارخاک. 4932. شریفی و جوادی، ا. ا. گل، رمحمدی

 .فنی و مهندسی کشاورزی

تاثیر زمان و روش آماده سازی بستر کاشت چغندر قند بر مصرف سوخت،  .4939 ،.یونسی الموتی م. و محمدیان ر 

، بهزار  432. نشریه پ وهش و سازندگی، زراعت، شزماره  برخی خصوصیات فی یکی خاک و عملکرد محصول

 .433 -434ص . 4939

Younesi Alamouti, M. and P. Mohammadi. 20015. Residue and Tillage Effects on 

Crop Yield Components: Field Evaluation of Common Tillage Practices in 

Rainfed Wheat Planting, CIGR journal Vol. 17 No 2, pp, 45-56. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198799000926
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 های کاشتماشین -ب
 

 کننده: افشین ایوانیتدوین    

 

 هزای های مؤسسه در طول ده سزال گذشزته در زمینزه ماشزین    در این بخش، پژوهش

های پژوهشی در رابطزه بزا کاشزت    بندی، خاءسپس با تکیه بر این جمع ،بندی شدهکاشت جمع

توجه به این . شودنیاز، تعیین میهای موردحصوالت کشاورزی از طریق معرفی پژوهشم مکانی ه

مکانی ه در شرایط فعلی کشور، کزه بحزران    مندی از منافع کشتنکته حائ  اهمیت است که بهره

یابی است که از نقش مهم و حیاتی های آن است، تنها زمانی قابل دستترین دغدغهآب از اصلی

اگرچه در مجموعۀ حاضر تنهزا  بنابراین،  های مکانی ه غافل نشویم.کمك فناوری مدیریت آب به

باید به امر مکانی اسیون بزه دیزد  یزك    شود اما میبه بخش کاشت مکانی ه محصوالت توجه می

هزای منفصزل آن، بزا حسزن تزدبیر در جایگزاه صزحیح        ناپذیر نگریسته و حلقزه مجموعه جدایی

 .ثمر خواهد ماندشده در این مجموعه، بیت مطالب ارائهصوردر غیر این. گیردقرار

 
 های کاشتهای ماشینچالش 5-ب

های کاشت محصوالت کشاورزی در کشزور، کمبزود   ترین چالش مرتبط با ماشیناصلی

هزای گذشزته   توجه به ارتباط تنگاتنگ ماشین و حفظ رطوبت در بستر کشت است. آنچه در سال

تبزع آن خریزد یزا طراحزی     ه توسزعه کمزی محصزوالت جدیزد و بزه     ایم توجه غالب بز شاهد بوده

است که بتواند با سرعت زیاد و سهولت بیشتر از عهده کاشت آن محصول برآید. هایی بودهماشین

هزای مناسزبی در   های کشاورزی در کشور به تواناییاما اینك که تولیدکنندگان خصوصی ماشین

جا داردکه با یزك دیزدگاه حزاکمیتی دولتزی، تمزامی       اند،ساخت هرگونه ماشین کاشت نائل آمده

های کشاورزی مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی   پژوهشگران در کشور و از جمله بخش ماشین

های موجود را به سمت بهبود عملکرد در کشاورزی حفاظتی و چگونگی کاشت کشاورزی، ماشین

 محصوالت در شرایط خشك و نیمه خشك هدایت کند. 
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 های کاشتها و دستاوردهای پژوهشی مؤسسه در زمینه ماشینهیافت 2-ب

 کارهای غاتسازی دیمیابی به دانش فنی ساخت و بهینهدست 

 های کاشت بذر درون بقایزای گیزاهی و   سازی ماشینیابی به دانش فنی ساخت و بهینهدست

 های کشت مستقیم برای حفظ رطوبت خاکماشین

 منظور کشت بذر بزا تزراکم و آرایزش    های کاشت گندم بهینترین ماشتعیین و معرفی مناسب

 متفاوت

 کار غات برای شرایط دیم و کم آبیترین خطیتعیین و معرفی مناسب 

 های کاشت غات برای کشت مطلوب کل اسازی ماشینبهینه 

 های مرکب )کمبینات( در کشت گندم آبیترین ماشینتعیین و معرفی مناسب 

 

 های کاشتردی در حوزه ماشینهای کاربتوصیه 8-ب
 

کارنده( گسترش -ورزهای مرکب )خاکمنظور اف ایش راندمان مصرف آب، استفاده از ماشینبه -

 یابد.

بایزد بزا در نظرگزرفتن    ورود یا ساخت و ترویج هر نوا ماشین کاشت به کشور از این پس مزی  -

ی در هنگام کاشت مکانی ه توسط متغیرهای مهم مرتبط با تبخیر سطحی و استفاده از ذخایر رطوب

طزور  نظر باشد. به هم زدن بیش از حد خاک در هنگام کاشزت محصزوالت و همزین   ماشین مورد

شزود. بنزابراین   استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی نیتراتزه در هنگزام کاشزت توصزیه نمزی     

هزای  از ماشزین هایی دارد توصزیه نخواهنزد شزد. اسزتفاده صزحیح      هایی که چنین قابلیتماشین

کمبینات که متناسب با نوا خاک در کشور ما، که از حیث مواد آلی و محتوای رطوبی پایین تر از 

گیرد. کاشت حبوبزات در  نظر قرارباید مدشده است میسازیسازی یا بهینهحد مطلوب است، بومی

های کاشت و مکانیسم شرایط دیم در کشور ما بسیار متفاوت با شرایط دیم در اروپا است، بنابراین

های ایزن مؤسسزه   های موجود در پژوهشباید بنابر توصیهعملگرهای ماشین، مرتبط با خاک می

 سازی شود. اصاح و بهینه
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 های کاشتهای آتی در حوزه ماشینپژوهش 9-ب

هزای  حفظ منابع رطوبتی و اف ایش راندمان مصرف آب به هر نحو ممکن به کمزك ماشزین   -

 شدهمعرفیظتی ورزی حفاخاک

هزای کشزاورزی حفزاظتی مزورد اسزتفاده، بزا معرفزی        جلوگیری از تنوا بیش از حد ماشزین   -

برگرفتزه و درعزین حزال    تری از بذرهای محصوالت مختلزف را در هایی که طیف گستردهماشین

 تر عمل نماید.کارا

 ی کاشتهادر نظرگرفتن ال امات اقتصادی کشاورزی ایران در معرفی ماشین -

های مستعد مناسب برای مناطقی با خاک ورزی و کاشت حفاظتیی خاکهامعرفی بسته ماشین -

 های گلستان و مازندران و برخی نواحی خوزستانو رطوبت مناسب مانند استان

های قز وین، فزار ،   مناسب برای استان ورزی و کاشت حفاظتیی خاکهامعرفی بسته ماشین -

 استان خوزستاناصفهان، مرک ی و برخی نواحی 

های همدان، لرسزتان و  مناسب برای استان ورزی کاشت حفاظتیی خاکهامعرفی بسته ماشین -

 اردبیل 

محصوالت  اقتصاد تولیدتوجه خاص به آب و ارائه الگوهای مکانی اسیون برای مدیریت م ارا با -

 در اقالیم سه گانه مذکور  کشاورزی

 های کاشت بومی توسعه ماشین -

های کاشت آزمون و ارزیابی ماشین منظور ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور، روشچنین بههم -

  باید استاندارد شود.می

 

 منابع 1-ب

دفتزر تزرویج    .دستورالعمل برداشت کل ا بزرای منزاطق سزه گانزۀ آب و هزوایی ایزران      . 4983ایوانی، ا. شریفی، ا. 

 .کشاورزی

 ، مؤسسه تحقیقات نهال و بذر.های چهارگانه کشورید کل ا در اقلیمدستورالعمل تول. 4933شیرانی، ا. ح.
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 های داشتماشین -پ

 

 کنندگان: کریم گرامی و محمود صفریتدوین    
 

هزای داشزت مزورد اسزتفاده در     عنزوان پرکزاربردترین ماشزین   های سمپاش بزه دستگاه     

هزای  سمپاشی دارد غالباً در طرحرغم اهمیت و نقش بسیار اساسی که در عملیات کشاورزی، علی

اثر جلزوه داده  های سمپاشی بیشده و اهمیت روشکشاورزی به عنوان فاکتور ثابت در نظر گرفته

توجزه  هزای سزمپاش مزورد   است که در اکثر کشورهای پیشرفته بحث دستگاهحالیدرشود. اینمی

ی سزمپاش و نیز  عزدم تنظزیم و     هزا گیرد؛ زیرا استفاده نابجا و ناصحیح از دستگاهجدی قرار می

شزود. از همزین رو، انتخزاب صزحیح سزمپاش و      کالیبراسیون آن باعث اف ایش مصرف سم مزی 

های مربوطه و کالیبراسیون درست آن باعث اف ایش بازده سمپاشزی و کزاهش خسزارات    افشانك

شزده و تولیدکننزدگان و واردکننزدگان سزمپاش و     رویه مصزرف سزم  محیطی و کاهش بیزیست

نمایزد. همچنزین کزاروران    سازی سمپاش با نظام کشت موجود کمك مزی فشانك را در متناسبا

سمپاش را به لحاظ انتخاب سمپاش مؤثر و مناسب در خصزوص مسزائل گیاهپ شزکی محصزول     

 .کندموردنظر راهنمایی می
 

 های داشت های ماشینچالش 5-پ

شزاورزی در کشزور اسزتفاده    های داشت محصزوالت ک ترین چالش مرتبط با ماشیناصلی   

ها در کنترل آفات است که این امر ناشی از عدم آگزاهی کشزاورزان   صحیح از سمپاشنابجا و غیر

انتخاب سمپاش متناسب با نزوا محصزول و   )های سمپاشی مناسب از فرموالسیون سموم و روش

هاسزت  پاشمسئله دیگر فناوری قدیمی ساخت بعضی از سم. است( کارگیری صحیح آنآفت و به

این امزر موجزب تلزف    . گیردچنان مورد استفاده قرار میکه مربوط به چهل سال پیش بوده و هم

های سمپاشی درصورت استفاده نادرست از روش. شودمحیطی میهای زیستشدن سم و آلودگی

و شدن ها، احتمال آلودهکششدن آفتای مانند مقاومت آفات در برابر سموم، تلفمشکات عدیده

سوزی، باالرفتن مقدار مصرف آفزتکش، بزه   مسمومیت کارور، مسمومیت محصوالت غذایی، گیاه

دلیل کاهش تأثیر سم، عدم کنترل مطلوب آفت و در نتیجه وارد شدن خسزارت بزه محصزول را    

 :ازاستها عبارتنقاط ضعف موجود در خصوص سمپاش ها واهم چالش. داشتدنبال خواهدبه
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 های موجود کشورها و افشانكسمپاشمحدودیت در تنوا  -

 ها توسط کاروراناستفاده نادرست از سمپاش -

 های سمپاش در کشورهای مربوط به دستگاهقدیمی بودن تجهی ات و فناوری -

 های موجود در کشورمحدودیت در تنوا افشانك -

 هاهای کاربرد آنپایین بودن آگاهی کشاورزان و کاروران در خصوص سموم و روش -

 به بازار شدههای سمپاش عرضهن بودن کیفیت دستگاهپایی -

 های سمپاش در حال کاروجود نقص فنی در دستگاه -

 نشده مانند محصوالت و آفات غیر هدفهای سمپاش در موارد توصیهبه کارگیری دستگاه -

هزای  های سمپاش و عدم همزاهنگی بزا پیشزرفت   های سنتی در دستگاهگیری افشانكکاربه -

 هازه افشانكجهانی در حو

 باال( در محلول سم ECاستفاده از آب نامتعارف )با  -

زمززان نامناسززب سمپاشززی از نظززر شززدت آفتززاب و وزش بززاد و همچنززین تززراکم آفززت و   -

 نکردن آستانه اقتصادی مبارزه با آفاترعایت

 موجود نبودن سمپاش مناسب برای سمپاشی درختان مرتفع مانند خرما -

 های دستیاستفاده از النسها به کارور و نیاز سمپاش -

بزودن قطزرات سزم و در نتیجزه     نیاز برای سمپاشی و درشتتأمین نشدن اندازه قطرات مورد -

 محیطی مربوط به آناتاف سم و اثرات زیست

هزا بزرای   سمپاشی سراسری م ارا و باغات بدون توجه به مزدیریت موضزعی اعمزال نهزاده     -

 کاهش مصرف سم

 د استفاده در کشورهای مورهوشمند نبودن سمپاش -
 

رسد تا با شناخت وضعیت فعلی کشزور، بررسزی وضزعیت    نظر میاسا ، ضروری بهاینبر

هزا و  سایر مناطق جهان و در نهایت با تعیین نقاط قزوت و ضزعف و بزا درنظزر گزرفتن فرصزت      

در  .های سمپاش ارائه نمزود ها، بهترین راهبردها را برای اصاح فرآیند به کارگیری دستگاهچالش

هزای داشزت بزا تزاش     رود پژوهشگران و متخصصان کشور در حوزه ماشیناین راستا انتظار می

های مؤثری بردارند تا محصوالتی سزالم  وقفه درصدد حل مشکات سمپاشی و کاربرد آن قدمبی

 . شودو عاری از آفت به جامعه عرضه
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 های داشتها و دستاوردهای مربوط به ماشینیافته 2-پ

 ترین افشانك بی به بهترین زمان اختاط علفکش خاکی بعد از سمپاشی و نی  مناسبیادست

 های هرز ذرتمورد استفاده در کنترل علف

 ای ارگونومیك ویژه محصوالت با کشت روسیمیدانش فنی ساخت سمپاش گلخانه 

 کتوریسمپاش غلظت متغیر نوا انژیابی به دانش فنی ساخت دست 

 ساخت افشانك سرامیکی یابی به دانش فنیدست 

  منظزور مبزارزه   دار پشت تراکتوری هوا کمك بزه سمپاش بومیابی به دانش فنی ساخت دست

 مؤثر با سن 

  های دمنزده  دار پشتی مجه  به کاهكیابی به دانش فنی ساخت سمپاش اتومای ر بومدست

 منظور مبارزه با سن گندمبه

 

 های داشتزمینه ماشین های کاربردی درتوصیه 8-پ

 شزود.  های هرز قبل از کاشت ذرت توصیه میای برای کنترل علفاستفاده از افشانك شره

سمپاشی با خزاک مخلزوط شزود )بزه      های خاکی بافاصله بعد ازکشهمچنین بهتر است علف

سزاعت   0زنزی بعزد از سمپاشزی بیشزتر از     لحاظ اف ایش عملکرد ذرت( و حداکثر زمان دیسك

 های هرز(. ه لحاظ کنترل علفشود )بتوصیه نمی

 های خیار و سایر محصول بزا کشزت   ای ارگونومیك برای گلخانهاستفاده از سمپاش گلخانه

ای و نی  کاهش آلودگی کارور سزمپاش  منظور مبارزه مؤثر با آفات گلخانهروسیمی )کوردون( به

 شود.توصیه می

   ل تزریپس پیزاز، سزمپاش    از لحاظ میانگین مصرف محلول سمی در هکتار و درصزد کنتزر

 شود.تر بوده و استفاده از آن توصیه میهای مرسوم مناسبمیکرونر نسبت به سایر سمپاش

 های الکتروستاتیکی، میکرونزر  های نوین )سمپاشسمپاشی باغات سیب، کاربرد روش برای

 شود.و نرخ متغیر( توصیه می

 توانزد جزایگ ین   اری مزی انجزام سمپاشزی نزو    منظور کاهش مصرف سمومبه در گیاه ذرت

متری بوم از روی پشته برای سمپاشی نواری سانتی 93ارتفاا و مناسبی برای سراسرپاشی بوده 

 شود.ذرت پیشنهاد می
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 شود در استفاده از سمپاش غلظت متغیر نوا انژکتوری، ابتزدا نقشزه تولیزدی بزا     توصیه می

منظور اف ایش دقزت  ابد. همچنین بهشده تا دقت نقشه اف ایش یهای بیشتری انجامگیرینمونه

 استفاده شود.  DGPSیابی دقیق مانند های مکاناز سامانه

 توجه به ل وم کاهش مصرف مواد شیمیایی و حفظ کیفیت پاشزش از یزك سزو و ه ینزه     با

تولید و مواد اولیه از سوی دیگر، افشزانك کامپوزیزت آلومینزا و ایتزریم و زیرکونیزا بزه عنزوان        

  شود.های مرسوم توصیه میب برای افشانكجایگ ین مناس

 شود. دار پشت تراکتوری توصیه میهای بوممنظور مبارزه مؤثر با سن، استفاده از سمپاشبه

نمزوده و بزادبردگی   طور مؤثر قطرات سم را به سمت هدف )آفات سن( هدایتها بهاین سمپاش

 ها حداقل است.آن

 دار بزا کمزك هزوا    هزای بزوم  ار یا استفاده از سزمپاش دهای اتومای ر بوماستفاده از سمپاش

طور مؤثر قطرات سم را به سمت ها بهشود. این سمپاشمنظور مبارزه مؤثر با آفات توصیه میبه

ها در دو نوا پشتی )برای ها حداقل است. این سمپاشبادبردگی آن هدف )آفات سن( هدایت و

 یع( قابل استفاده است.پشت تراکتوری )برای اراضی وس اراضی کوچك( و
 

 های داشتهای آتی در زمینه ماشینپژوهش 9-پ

 شیمیاییهای غیرهای کنترل آفات با روشطراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه 

 های مرسوم و نوین در کنترل آفات محصزوالت مختلزف زراعزی و    ارزیابی و مقایسه سمپاش

 باغی

 نوا محصول و الگوی کشت بزا تکیزه بزر     توجه بهطراحی، ساخت و ارزیابی سمپاش جدید با

 محیطیمسائل زیست

 های مختلف بزه لحزاظ   دهی سطحی در افشانكسنجی استفاده از مواد پلیمری، پوششامکان

 محیطییکنواختی پاشش قطرات، نرخ سایش، ارزیابی اقتصادی و زیست

 های نرخ متغیر و هوشمندسازی و توسعه استفاده از سمپاشبومی 

 های کشور از نظر فنی و اقتصادیت موجود سمپاشبررسی وضعی 
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 منابع 1-پ

ها، فصل هفتم، راهبرد ساماندهی و مدیریت ناوگان سمپاشزی  حیدری، ا. کانون هماهنگی دانش و صنعت آفتکش 

 .493-401کشور، صفحه 

 شگاهی مشهد.های کاربرد آن، انتشارات جهاد دانها و روشکش. علف4983زند، ا. موسوی،  . حیدری، ا.  
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 های برداشتماشین -ت
 

 کننده: محمدرضا مستوفی سرکاریتدوین    
 

کزه  طوریبرداشت به موقع یکی از فاکتورهای بسیار مهم در عملیات برداشت است، به

ری ی دقیق دهد. با برنامهدرصد تلفات دانه را اف ایش می 4-2تأخیر روزانه در برداشت، به می ان 

توان محصولی با کیفیت مناسب و نیاز، میهای موردول و تأمین تعداد کمباینزمان برداشت محص

از: برداشت به موقع محصزول،  استبا حداقل تلفات برداشت نمود. اهداف عملیات برداشت عبارت

برداشت با کیفیت محصول با انجام دقیق تنظیمات کمباین برای کاهش تلفات کمباینی و حمزل  

 .و نقل صحیح محصول

 

 های برداشتهای موجود در زمینه ماشینچالش 5-ت

های موجود در برداشت محصوالت کشزاورزی )زراعزی و بزاغی( متنزوا بزوده و      چالش

ترین آن تلفات و ضزایعات محصزوالت کشزاورزی اسزت. در برداشزت محصزوالت زراعزی        عمده

ت یزك و  توان به تناسب حجم مخ ن ماشین برداشت با عملکرد و کیفیت محصزول و برداشز  می

ای اشاره نمود و در برداشت محصوالت باغی که از درجه مکانی اسزیون خیلزی کمزی    چند مرحله

های گیرد. گران بودن قیمت ماشینتوجه قرارباید موردبرخوردار است نوا ماشین مورد استفاده می

ه های این بخش است که به تعداد کافی در مناطق عمزد برداشت یکی دیگر از مشکات و چالش

هزای  ترین چزالش شود. مهمتولید در اختیار کشاورز نبوده و موجب تأخیر در برداشت محصول می

 از:استبرداشت محصوالت کشاورزی عبارت

 باال بودن تلفات کمباین 

 ریز ی  هزا، امکزان برنامزه   بودن بسیاری از کمبزاین به علت کمبود تعداد کمباین و مهاجر

هزا وجزود   ش رانندگان و نظارت بر کیفیزت عملکزرد آن  منظور کنترل تلفات، آموزمناسب به

 ندارد. 

 نامناسب بودن وسایل موجود برای حمل و نقل محصوالت  و نقل و حمل امکانات کمبود

 کشاورزی
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 موقع به ماشین برداشت و کمباین در زمان برداشت و تأخیر در برداشزت  عدم دسترسی به

 شود.و باغی می که موجب اف ایش تلفات و ضایعات محصوالت زراعی

 ها با مساحت اراضی و می ان تولید آنعدم تطابق ظرفیت کمباین 

 ای بر عملیات برداشت و کنترل تلفات کلی کمباینی و کیفیزت  عدم نظارت مستمر و دوره

 شدهمحصول برداشت

 هزای محلزی و مهزاجر توسزط کمبزاین داران و      اجباری نبودن داشتن معاینه فنی کمباین

آوری و منظزور کزاهش و کنتزرل تلفزات کلزی کمبزاینی )تلفزات جمزع        ها بههای آناتحادیه

 فرآوری(

 های فرسوده یا تأمین بودجه الزم برای تعمیزر و  های نو با کمباینعدم جایگ ینی کمباین

آوری و فرآوری( و منظور کاهش و کنترل تلفات کلی کمباینی )تلفات جمعها بهداری آننگه

 شدهاشتارتقاء کیفیت محصول برد

  که واحزد مزذکور در   کوب، بدون اینها به واحد کاهدرصد کمباین 03مجه  شدن بیش از

شده باشد. به همین علت عملکرد کمّزی و کیفزی کمبزاین تحزت     طراحی اولیه کمباین لحاظ

 گیرد.تأثیر قرار می

 داران. این موضزوا باعزث افز ایش    روش نامناسب دریافت اجرت برداشت توسط کمباین

 شود.روی باال در حین برداشت میات به علت استفاده از سرعت پیشتلف

 

 های برداشتها و دستاوردهای پژوهشی مؤسسه در زمینه ماشینیافته 2-ت

( در خصوص برداشت محصوالت کشزاورزی  4980-4931در دهه دوم تاش مؤسسه )

 1گ ارش )شزامل گنزدم    فقره 3است که در گروه غات انجام رسیدهفقره پروژه تحقیقاتی به 22

فقزره،   2فقره گز ارش )شزامل کلز ا     1های روغنی فقره(، دانه 4فقره، برنج  2ای فقره، ذرت دانه

 4فقره، چغندرقند  1فقره گ ارش )شامل پنبه  0فقره(، محصوالت صنعتی  4فقره، سویا  4زیتون 

قره(، محصوالت بزاغی  ف 9فقره، پیاز  4زمینی فقره گ ارش )شامل سیب 1فقره(، سب ی و صیفی 

 92تحقیقزاتی،   هزای فقره(. براسا  آمزار پزروژه   4فقره و پسته  4فقره گ ارش )شامل پرتقال  2

درصد مربوط بزه  48درصد در حوزه محصوالت صنعتی، 29شده در غات، های انجامدرصد پروژه

 درصد مابقی مختص محصوالت باغی بوده است. 3های روغنی و سب ی و صیفی و دانه
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های تحقیقاتی معموال مناطق عمزده تولیزد   ز نظر توزیع مکانی نی  محل اجرای پروژها

 وری و نتیجزه کزاربردی تحقیزق در اختیزار    محصوالت کشاورزی بوده کزه از نظزر میز ان بهزره    

هزای  گیرد به عنوان مثال گروه غات، محصزوالت صزنعتی، دانزه   برداران محصول قرار میبهره

قنزد،  ای، بزرنج، کلز ا، زیتزون، پنبزه، چغنزدر     مل گنزدم، ذرت دانزه  روغنی و سب ی و صزیفی شزا  

رضوی، فار ، مازنزدران، گزیان، خوزسزتان،    های خراسانزمینی و پیاز به ترتیب در استانسیب

 است. شدهاردبیل، طارم، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اصفهان انجام

خصوص برداشت کمباینی غات )گنزدم( بزوده    شده درهای تحقیقاتی انجاماز پروژه درصد 92 -

وارداتزی(، کزاهش و کنتزرل تلفزات     -است که به مسائل ارزیابی عملکرد کمباین )تولید داخل

های روغنی نی  به است. در خصوص برداشت دانهشدهکمباینی و دیگر مسائل فنی آن پرداخته

رداشززت کمبززاینی شززده و تلفززات بهززای برداشززت اشززاره ارزیززابی عملکززرد انززواا دماغززه 

است. در برداشت محصوالت صنعتی نی  بیشتر برداشت کمباینی محصوالت پنبه شدهسنجیده

تزوان بزه   های تحقیقاتی میاست. از جمله دستاوردهای حاصل از طرحشدهو چغندرقند بررسی

 نمود:موارد ذیل اشاره

)افزت   انتهای کمبزاین  دور در دقیقه افت 303درصد دانه و سرعت کوبنده  42-43در رطوبت  -

 یزك درصزد  در حد استاندارد بوده و حزدود  با استفاده از دستگاه نمایشگر تلفات دانه  فرآوری(

 .مطابقت دارد ASAEاست که با استاندارد 

بزا   TC 56نتیجه مقایسه افت چند کمباین رایج در کشور نشان داد که کمبزاین نیوهلنزد    -

بزا   JD 955اینی در گروه اول قرار گرفت. کمباین کمترین افت کلی و باالترین ظرفیت کمب

کمترین افت کلی کمباینی در گروه اول بوده ولی با ظرفیت کمباینی کمتزر در گزروه سزوم،    

کارهای اصزاح و  در گروه دوم قرار گرفت. راه CLASS S-68و کمباین  JD 1165کمباین 

 ود: شهای مورد آزمایش به شرح زیر ارائه میسازی کمباینبهینه

فلك با سرعت پیشزروی، اسزتفاده از عزرس بزرش     یکنواختی ارتفاا برش، تنظیم سرعت چرخ -

مفید، استفاده از سرعت مناسب کوبنده، انتخاب سرعت پیشروی مناسب متناسزب بزا تزراکم    

 .محصول

بوجاری گنزدم موفقیزت آمیز      برایالك و غربال  ستمیسجای سیستم نیوماتیکی بهاستفاده از  -

 رهیذخمترمربع امکان  0/4متر مربع به  3از  هاغربالنیاز با کاهش می ان فضای موردبوده و 
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تغذیزه دام و   برایبه محل مناسبی خارج از م رعه  را آنو انتقال  کردستان کلش در کمباین

 نیاز کشاورزان فراهم ساخته است.  موردف سایر مصار

 24ترین رطوبزت دانزه در شزرایط منطقزه     سبای با کمباین غات، منادانه برای برداشت ذرت -

دور در دقیقزه   333-803دور در دقیقه و سرعت باد دهنده  033-003درصد، سرعت کوبنده 

 مناسب است.  

ضزایعات، کمبزاین تغذیزه کامزل بزا       در برداشت شلتوک با کمباین برنج، از نظر می ان تلفات و -

ها در گروه بعزد قزرار   و سایر کمباین درصد )بدون احتساب ری ش طبیعی( در گروه اول 31/4

های هکتاری، کمباین تغذیه کامل دارای کمترین ه ینه نسبت به سزایر  از نظر ه ینه گرفتند.

تغذیزه کامزل    از نظر فنی و اقتصادی اسزتفاده از کمبزاین   ها بود. بنابراین، در مجمواکمباین

 شود. توصیه می

 در دانه تلفات  انیمات مجه  به دماغه برداشت کل ا، در برداشت کل ا با استفاده از کمباین غ -

دو  برداشزت  در و درصزد  ده حزدود  ن،یکمبا توسط ی کل اامرحله دو و یامرحله كی برداشت

 ماغزه دهمچنین، کمباین برداشزت کلز ا بزا     .بود درصد چهار حدود ینوار روش به یارحلهم

های هیزدرولیکی  ماغهین را داشته و دمکانیکی بیشترین می ان ری ش دانه از واحد برش کمبا

بزا در نظزر   ای شزدن  درصزد قهزوه   33تیمزار . تندگرفدر کا  بعدی قرار  Biso))و اتریشی 

نسزبت بزه   ( درصزد 0/3حزدود  )گرفتن کیفیت دانه استحصالی و تفاوت کم می ان ری ش بذر 

کمبزاین،  از لحاظ سرعت پیشروی . ترین زمان برداشت بوده استمرحله سوم برداشت مناسب

 . آمددستبه km/h 0/4ترین می ان تلفات دانه در سرعت پیشروی مناسب

در حداقل تلفات ماشین و کل در برداشت سویا با کمباین غات مجه  به دماغه برداشت سویا،  -

 بزا بین سه تیمار برداشت مستقیم، برداشت . داافتاتفاق  ایدر برداشت دو مرحلهبرداشت سویا 

درصد، دارای کمتزرین   0/0 آوریر با شانه برش شناور با متوسط افت واحد جمعکمباین جاندی

 . افت بود

نتیجه ارزیابی برداشت مکانیکی دو رقم زیتون روغنی در دو باغ متفاوت، با چهار نزوا ماشزین    -

وری برداشت برای رقم زرد با استفاده برداشت و دو زمان مختلف نشان داد که بیشترین بهره

شاخه تکان انفرادی دارای بیشترین منافع به ه ینه و  شاخه تکان تراکتوری بوده و اهاز دستگ

 ترین بود.اقتصادی
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شزامل سزه    برداشت چغندرقند که روش سنتیداد نشاننتایج ارزیابی ماشین برداشت چغندرقند  -

گر توسط کزار  محصولمرحله، شل کردن خاک با تراکتور، درآوردن، سرزنی و دپو و بارگیری 

روش . مگزاژول در هکتزار اسزت    000نیاز در روش سنتی بوده و متوسط مجموا انرژی مورد

برداشت مکانی ه چغندرقند شامل سه مرحله مج ای سزرزنی توسزط تزاپر، درآوردن و ردیزف     

کردن توسط ریك چغندرقند و بارگیری توسط بارکن پشت تراکتوری بود و متوسزط مجمزوا   

برداشت توسط کمباین شامل یك مرحله بوده . استل در هکتار مگاژو 4208نیاز انرژی مورد

نیاز می ان انرژی مورد. شودشده در مخ ن کمباین جمع میو در این روش چغندر قند برداشت

  .مگاژول در هکتار است 338این روش 

و  درصزد  8ای بزا رطوبزت خزاک    در ارزیزابی م رعزه   شزده کن پنبه طراحیماشین نمونه ساقه -

 1/30درجزه بزا بزازدهی     93مگاپاسکال، زاویه تمایزل   00/4ن شاخص مخروط خاک میانگی

هزا، فاصزله   و از نظر همپوشزانی دیسزك   درصد 3/31درجه با بازدهی  43و زاویه نفوذ  درصد

دارای بهترین عملکرد بوده و بیشزترین درصزد    درصد 4/31میلیمتر با بازدهی  20همپوشانی 

اختصاص داد که به عنوان مشخصات فنی دستگاه در تولیزد   شده را به خودهای برداشتساقه

 نیمه صنعتی ماشین ساقه کن پنبه مورد استفاده قرارگرفت.

 تیز فیک در توانزد مزی  یحزد  تانشان داد که این ماشین  پرتابل نیچ پنبهنتایج ارزیابی ماشین  -

 از یناشز  یهزا بیآسز  اثرات کاهش و بوته به کارگر دست میمستق تما  عدم پنبه، برداشت

 .باشد مؤثر کارگر، دست به پنبه  یت یهابرگ سر فرورفتن

چزین دسزتی   دسزتگاه پنبزه   و های پنبه وارداتی موجود در کشورنتایج ارزیابی و مقایسه کمباین -

درصزد و   1ری ش کمتر از  با 3323درصد، کمباین  8/1ری ش با  3333کمباین  نشان داد که

. دست آمددرصد به 0ن، ضایعات حین برداشت آن کمتر از به دلیل کششی بود 3203کمباین 

متزر،  سزانتی  33-30با فاصزله ردیزف    3333و یا  3203چین نظیر های پنبهکمباینهمچنین 

 .  مناسب است

زمینی نشان داد کزه افز ایش   زمینی با استفاده از ماشین برداشت سیبنتایج ارزیابی برداشت سیب -

درصزد ظرفیزت    13کنزده در رطوبزت   هزای پوسزت  ن غزده سرعت پیشروی باعث کاهش میز ا 

ای خاک درصد ظرفیت م رعه 03دیدگی در رطوبت کمترین می ان آسیب شده وای خاکم رعه

 دست آمد. به
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طزور  های مختلف نشان داد که میله چهارگوش بهارزیابی عمق کار ماشین برداشت پیاز با میله -

 8کزه، میلزه گزرد بزه حزدود      حالیدر. کندز وارد میهای پیامیانگین صدمات بیشتری به سوخ

ای عملکزرد  همچنین، نتایج ارزیزابی م رعزه  . کندهای سطحی وارد میها آسیبدرصد از سوخ

متزر  سزانتی  42داد انتخزاب عمزق کزار    ری  نشزان طرفه مجه  به سرند کناردستگاه پیازکن یك

 شود.  های صدمه دیده و برداشت نشده میموجب کاهش درصد سوخ

 درتلفات   انیم نیشتریبداد تامسون ناول نشان پرتقال  هیمکان برداشت ایم رعه یابیارز جینتا -

 در و درصد 0/82 اتفن بابرداشت  مقدار بیشترینهمچنین . است درصد 89/3 ه،یثان 23 زمان

 یدرصزد  23 شیافز ا  انگریب که بوده هرت  43 بسامد سطح در درصد 8/02 اتفن بدون حالت

 بزه  برداشزت،  درصزد  00/30 بزا  هرت  43 بسامد و هیثان 40 زماننهایتا . است برداشت  انیم

 . شد انتخاب برداشت یبراپارامترهای فنی  نتریمناسب عنوان

 

 های برداشتهای کاربردی در زمینه ماشینتوصیه 8-ت

 کمبزاین  رویمنظور کنترل افت فرآوری )انتهای کمباین( به دانهتلفات  نمایشگر دستگاه 

JD 955 .سوار شود 

 ریجانزد ) داخزل  سزاخت  متداول نیکمبا دو برداشت تلفاتنمودن کردن و استاندارد کمینه 

  انجام شود. (S68 سهند و 300

  ی استفاده شود.روغن ارقام تونیز برداشتاز شاخه تکان برای   

 کشزور  شزمال  باغزات در  تکزان  شاخه از استفاده با ناول تامسون پرتقال  هیمکان برداشت 

 شود.توصیه می

  متزراکم  کشزت  در ازیز پ برداشزت  یبزرا  سوارعقب و سوار جلو ورزخاک ادواتاستفاده از 

 شود.توصیه می

  بزه  وارده یکیمکزان  صزدمات   انکزاهش میز   منظزور به کنزمینیسیب نیماشاستفاده از 

 شود.توصیه می زمینیسیب یهاغده

 انجزام   (ایمرحله دو و مستقیم برداشت) باینکم توسط سویا برداشت تلفات می ان کنترل

 شود.
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 های برداشتهای آتی در زمینه ماشینپژوهش 9-ت

ای، بزرنج، کلز ا، پنبزه،    با عنایت به محصوالت اساسی زراعزی )گنزدم، جزو، ذرت دانزه    

 و بزادام ، ریز انج ،گزردو ، انار، تونیز، بیس، خرما، انگور، زعفران ،پستهچغندرقند، حبوبات(، باغی )

های اجرایزی  زمینی و پیاز که از طرف معاونت( و سب ی و صیفی شامل محصوالت سیبمرکبات

هزای مناسزب و نزوین در    بایزد در خصزوص فنزاوری   است، مزی شدهوزارت جهاد کشاورزی اعام

هزا  گرفتزه و در تزرویج نتزایج آن   های تحقیقاتی و کاربردی انجزام برداشت محصوالت فوق پروژه

های تحقیقزاتی کزه در آینزده    رداشته شود. از همین رو، تعدادی از عناوین پروژههای مؤثری بگام

 مورد بررسی خواهد بود به قرار زیر است: 

 های برداشت برنج )تغذیه خوشه و تغذیه کامل(بررسی و ارزیابی عملکرد کمباین 

 ای چغندرقند  بررسی و ارزیابی عملکرد کمباین برداشت یك مرحله 

 ی عملکرد کمباین برداشت سویا )هد سویا(بررسی و ارزیاب 

 چین(چین و وشبررسی و ارزیابی عملکرد کمباین برداشت پنبه )غوزه 

  بررسی و ارزیابی عملکرد کمباین برداشت حبوبات آبی 

 زمینی و پیازبررسی و ارزیابی عملکرد کمباین برداشت سیب 

 اهان داروییبررسی و ارزیابی عملکرد ماشین برداشت سب یجات برگی و گی 

 بررسی و ارزیابی عملکرد ماشین برداشت گیاهان دارویی 

 بررسی و ارزیابی عملکرد ماشین برداشت پسته، انگور، زیتون، بادام و گردو 

 

 منابع 1-ت

های مختلف برداشت ارقام کل ا بر می ان تلفات دانه. گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه . تاثیر روش4983افضلی، م،. 

  233/83شماره مهندسی کشاورزی به تحقیقات فنی و

کارهزای کزاهش آن در   ای و ارائه راههای برداشت ذرت دانه. تعیین می ان تلفات دانه در کمباین4933افضلی، م،. 

   . 13423شماره استان خوزستان. گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به

خاک ورز جلوسوار و عقب سوار برای برداشت پیاز در کشزت متزراکم. گز ارش    . تلفیق ادوات 4934تاکی، اورنگ،. 

    . 19443شماره پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به
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. بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی تلفات برداشت کل ا در مراحل مختلف رسیدگی با سزه هزد   4983تقی نژاد، ج،. 

شزماره  ارش پژوهشی نهایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی بزه      متداول در منطقه مغان. گ 

93994.  

. ساخت و ارزیابی سرزن غلتکی پیاز. گ ارش پژوهشی نهزایی مؤسسزه تحقیقزات    4939حیدری سلطان آبادی، م،. 

  .  13399شماره فنی و مهندسی کشاورزی به

زمینی کن بزر  داشت و سرعت پیشروی ماشین سیب. بررسی تأثیر رطوبت خاک در زمان بر4983رشاد صدقی، ا،. 

زمینی. گ ارش پژوهشزی نهزایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و      های سیبمی ان صدمات مکانیکی وارده به غده

  . 13832شماره مهندسی کشاورزی به

های برنج. گ ارش پژوهشزی نهزایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و      . ارزیابی فنی و اقتصادی کمباین4934صفری، م. 

 .93999شماره ندسی کشاورزی بهمه

. بررسی و مقایسه می ان تلفات برداشت سویا توسط کمبزاین )برداشزت مسزتقیم و دو    4980فاضل نیاری، ضرغام. 

    . 4321/83شماره مرحله ای(. گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به

باین دروگر کردستان با دو نوا کمباین متداول برداشت گندم در . بررسی و مقایسه عملکرد کم4933قهرمانیان، غ. 

 شزماره استان آذربایجان غربی. گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی بزه      

12903. 

. ارزیابی عملکرد دستگاههای برداشت زیتون بر روی ارقزام روغنزی. گز ارش پژوهشزی نهزایی      4983کرمانی، ا. 

    . 19432شماره ت فنی و مهندسی کشاورزی بهمؤسسه تحقیقا

های مکانی اسیون چغندرقند در مرحله برداشت با تعیزین منزابع و   بررسی و تعیین روش. 4980محمدی م رعه، ح. 

شماره ثبزت  مقادیری انرژی مورد نیاز. گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به

4033/83.  

ای براسزا  کمیزت و   ترین روش برداشت مکانی ه بقایای ذرت دانه. بررسی مناسب4939، م. ر. مستوفی سرکاری

گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنزی و   های عملکردی ماشین.شده و پارامترکیفیت بقایای برداشت

  . 12240شماره مهندسی کشاورزی به

هزای  های جدید گندم با کمبزاین اقتصادی عملکرد کمباین -. ارزیابی و مقایسه فنی4983مستوفی سرکاری، م. ر. 

هزا. گز ارش پژوهشزی نهزایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی         سزازی آن منظور اصاح و بهینهرایج به

  . 14388شماره کشاورزی به

 ه . بررسی و تعیین پارامترهای مؤثر بر صدمات مکانیکی وارده به محصزول در برداشزت مکزانی   4932مظفری، م. 

 .10130 شمارهپیاز. گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به

هزای مناسزب. گز ارش    های پنبه وارداتی و معرفزی فنزاوری  . ارزیابی فنی و اقتصادی کمباین4934مهدی نیا، ا. 

 . 10341شماره پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به
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. ارزیابی دستگاه برداشت پنبه چین پرتابل. گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و    4939نظرزاده، ص. 

   .10301شماره مهندسی کشاورزی به

گیزری و پزایش عملکزرد بزرای کزاهش      های انزدازه . بررسی امکان پذیری استفاده از سیستم4939نظرزاده، ص. 

شزماره  سه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بزه های پنبه. گ ارش پژوهشی نهایی مؤسضایعات در کمباین

10322 .   
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پس از برداشت هایسامانه -ث  

 

 کفاشان گازر و جال کنندگان: حمیدرضاتدوین    

 

ای از زنجیره تولید محصوالت غذایی است. بازه برداشت بخش مهم و ویژه از مرحله پس

شزده و تزا   رداشزت محصزول شزروا   برداشت برای هر محصول، از زمزان ب  از فعالیت زنجیره پس

داشته و شامل مراحزل مختلفزی از جملزه: حمزل و     رسیدن محصول به دست مصرف کننده ادامه

بندی محصول و ... است. در ایزن حزوزه   سنجی، بستهسازی، کیفیتنقل، فرآوری، تفکیك، مرتب

ات یزا ضزایعات   شده و اهمیت تلفارزش اف وده محصوالت تازه )فرآوری نشده( و تولیدات فرآوری

غذایی و ...( چشزمگیرتر بزوده و در    های زنجیره تولید محصوالت )کشاورزی،تولید از سایر بخش

دهد. بدیهی است با به کارگیری ها سهم بیشتری را به خود اختصاص میگذاریها و ارزشبررسی

تزوان بزه   میبرداشت  از پس یهاهای مناسب و طراحی و توسعه بهینه سامانههوشمندانه سامانه

 امر ساماندهی این بخش مهم از زنجیره تولیزد اهتمزام ورزیزد. هزدف از نوشزتار حاضزر بررسزی       

تزا   4980هزای  برداشت طی سزال  از در زمینه پس های مستمر پژوهشی مؤسسهوضعیت فعالیت

 بزا معرفزی   شده ومشخص پژوهشی یهاخاء مطالب و نتایج حاصل، بندی جمع بوده تا با 4931

نیاز کشور گامی مؤثر برای ارتقاء سطح کیفی و کاربردی مورد هایری یبرنامه آتی و ایهپژوهش

 . ها برداشته شودآن

 

 های پس از برداشتهای سامانهچالش 5-ث

وری منظور اف ایش بهزره توجه به رویکرد صنعتی نمودن فرآیندهای تولید محصوالت بهبا

رو در زمینزه  هزای پزیش  داخل و خارج(، آگاهی از چالشو تولید متناسب با تقاضای بازار مصرفی )

-چزالش  تزرین رسد. در همین راستا، مهمنظر میبرداشت بسیار حائ  اهمیت به از فرآیندهای پس

های مربوطه توان به مسائل و ماشینبرداشت را می از های پسفرآیندها و ماشین رویپیش های

 بندی نمود: به شرح ذیل طبقه

 صنعتی و صنعتینیمههای کنخشك 

 بندیهای بستهسامانه 

 بندیهای اندازهسامانه 
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 بندیهای درجهسامانه 

 های کنترل کیفیسامانه 

 جایی و انتقالبهی جاهاسامانه  

 برداشت از های مکانیکی و غیرمکانیکی در فرآیندهای پسآسیب 

 فرآوری بذر و علوفه 

 شزت محصزوالت مختلزف و تولیزدات     بردا از های مکاترونیکی پسبه کارگیری سامانه

 مرتبط

برداشت  از های پسترین چالش مرتبط با ماشیندر شرایط فعلی غیر از موارد فوق، اصلی

منزدی و  گونه ضزابطه های صنایع تولیدی وابسته، بدون هیچها و ماشیندر کشور، واردات دستگاه

اخلی بدون نظزارت اسزت.   های دتوجه به خدمات پس از فروش تولیدات خارجی و ساخت دستگاه

گذاری در سزطح کزان، اجزرای هماهنزگ و نظزارت      ری ی و قانونبنابراین و بدون تردید برنامه

های تواند در موفقیت هرچه بیشتر ساماندهی ماشینی فرآیندهای تولید، تعمیق پژوهشپیوسته می

 قع شود.برداشت مؤثر وا از وری در بخش پسکاربردی مبتنی بر نیاز و اف ایش بهره

  

 برداشت از پس یهاها و دستاوردهای مربوط به سامانهیافته 2-ث

 کزردن  ها در خشكهای خورشیدی و کاربرد آنکنیابی به دانش فنی ساخت خشكدست

 محصوالت کشاورزی

 هزای خورشزیدی و   کزن هزای خشزك  کننزده ترین صفحه جاذب برای جمعمعرفی مناسب

 هاسازی عملکرد آنبهینه

 کردن کلز ا و کزاهش انزرژی مصزرفی و بهبزود      به روش مناسب برای خشك یابیدست

 خصوصیات زراعی بذر کل ا

 های حائ  اهمیت و مقدار ضایعات حاصله در فرآینزد تولیزد بزذر ذرت و ارائزه     تعیین محل

 کارهای اصاحی  راه

 کردن آلبالو تیمار و روش خشكترین پیشیابی به مناسبدست 

 جایی عمودی بذر ذرت های باالبر برای جابهانهسام ترینمعرفی مناسب 
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 هزا بزرای   سزازی آن هزای خورشزیدی تحزت کنتزرل و بهینزه     ترین بارگزاه معرفی مناسب

 کردن انگور و تهیه کشمش خشك

 کزردن انگزور و تولیزد   در فرآیند خشكهای آماده سازی انگور و روش دما تعیین بهترین 

 کشمش

 داری در انبار بندی و نگهونجه برای بستهترین شرایط رطوبتی یتعیین مناسب 

 ترین روش مکانیکی جداسازی کاله زعفران و ارائزه شزرایط فنزی و انبزار     تعیین مناسب

 داری زعفران کنترل اتمسفر نگه

 ارائه سامانه تشخیص غیرمخرب و درجه بندی سیب  

 صزفهان و  هزای ا ترین رطوبت برای تبدیل و سفید کزردن بزرنج در اسزتان   تعیین مناسب

 فار 

 کردن فندقترین دمای خشكارائه مناسب 

 بندی فندقساخت ماشین درجه 

 کردن پسته با روش ماکروویوترین پارامترهای خشكارائه مناسب 

 کن خورشیدی فعال برای تهیه کشمشساخت خشك 

 ارزیابی عملکرد و راندمان مصرف انرژی برای شیلر ذرت ساخت داخل 

  های سنتی و جدید تبدیل برنجمصرف انرژی در کارخانه مقایسه راندمان تبدیل و 

 کردن زعفران، عناب و زرشك ترین شرایط دمای و رطوبت برای خشكارائه مناسب 

 ارائه یك روش کاربردی برای تهویه بهتر پسته در حین حمل از م رعه تا کارخانه تبدیل 

 گزرفتن حفزظ     با در نظرای در استان فارکردن برنج قهوهترین روش سفیدارائه مناسب

 ارزش غذایی

 های پاششی در استان فار  کناصاح روش تولید پودر آب انار توسط خشك 

 زمینی و خرما ساخت زیست پاستیك قابل تج یه از ضایعات سیب 

 ترین روش کوبش زیره سب  پس از برداشتارائه مناسب 

 های خورشیدی  کنکردن برنج با استفاده از خشكخشك 

 

 



 
 254  دومفصل 

 

 

 برداشت از پس یهاهای کاربردی در زمینه سامانهتوصیه 8-ث

محققزان مؤسسزه    کزه  دهزد مزی  نشان برداشت از پس زمینه مذکور در کلی دستاوردهای

 محصزوالت  جزانبی  صزنایع  و تولیزدی  یهاسامانه ارزیابی و ساخت طراحی، برای الزم توانمندی

 یهزا حزوزه  در متخصصان علمی و فنی اینتوان  از گیریبهره رواز این. هستند دارا را کشاورزی

 در هزا فنزاوری  سزازی بزومی  هدف با سنتی-تولیدی فرآیندهای نمودن صنعتی منظوربه کاربردی

 .است ناپذیراجتناب و ضروری امری برداشت از پس بخش

برداشت در سزتاد مؤسسزه و    از شده در حوزه پسهای انجامهمچنین، از آنجا که پژوهش

هزا تزاکنون در عرصزه تولیزد     بسیار متعدد و متنوا بوده و همچنین این فنزاوری مراک  تحقیقاتی 

هزای الزم بزرای توسزعه    است از همین رو، از جمله توصیهاستفاده قرار نگرفتهطور وسیع مورد به

 از:استبرداشت عبارت از های پسسامانه

 هزای  کزن کاربرد خشك های کشور ایران دارای پتانسیل بسیار خوبی برای توسعهاغلب استان

هزای  کزردن انگزور و تولیزد کشزمش کزاربرد بارگزاه      خورشیدی است. از همین رو، برای خشزك 

 شود. های فعال جداً توصیه میکنخورشیدی و خشك

 تززوان ضززمن اسززتفاده از کززردن محصززوالت بززاغی و خشززکباری مززیدر رابطززه بززا خشززك

نظر گرفتن تیمارهای مناسزب اسزتفاده   های کابینتی با در کنهای خورشیدی، از خشكکنخشك

کردن محصزوالت بهتزر   سازی مصرف انرژی در خشكنمود؛ الزم به توضیح است که برای بهینه

 کردن در چند مرحله با دماهای مختلف انجام شود.است عملیات خشك

       برای جداسازی کاله از گل زعفران، در صورت محزدود بزودن سزطح زیرکشزت، اسزتفاده از

توجه به کشش بازارهای جهانی کاربرد ترکیبی جداسازهای تر است. ولی باگری مناسبنیروی کار

 تر خواهد بود. مکانیکی مناسب-نیوماتیکی

 کزردن در مجزاورت   تر و خشزك کردن زعفران هرچه دما به دمای محیط ن دیكبرای خشك

 تابش غیرمستقیم خورشید باشد، کیفیت محصول نهایی بهتر خواهد بود. 

  کردن آلبالو، فرو بری آلبالوی تازه در آب نمك یا آب بدون نمك در حال جزوش  خشكبرای

 شود.توصیه می درجه سلسیو  03کردن آلبالو در دمای و انجام عملیات خشك

 ها از جمله نعناا قابزل  کردن سب یهای خورشیدی غیرمستقیم برای خشكکنکاربرد خشك

 توصیه است. 
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 درصزد   43ای رطوبت حدود های تیغهه برنج سفید توسط سفیدکنای ببرای تبدیل برنج قهوه

 تر برای برنج مناسب است.  و کم

 شود که در مناطقی که رطوبت هوا پایین است، هزوادهی بزه   منظور فرآوری بذر، توصیه میبه

سازی انجام شود. در این حالت انرژی مصرفی بزه  تر تا آستانه سیالبذر با دمای کم و شدت بیش

 یابد. ن قابل توجه کاهش و سرعت خشك شدن اف ایش میمی ا

 شود که از باالبرهای پیالههای فرآوری بذر از جمله ذرت توصیه میدر کارخانه( ایZ   )شزکل

 طور قابل توجهی کاهش یابد. شده تا ضایعات انتقال بهبرای انتقال بذر استفاده

 د کزه جزنس صزفحات جزاذب از     شزو های خورشیدی پیشنهاد میبرای استفاده از خشك کن

 چوب سیاه یا آهن سیاه بوده تا مقدار و مدت جذب نور در آن مناسب باشد.

 

 برداشت از پس یهاهای آتی در زمینه سامانهپژوهش 9-ث

 مطالعه نیازهای بخش پس از برداشت و صنایع فعال مرتبط موجود در کشور 

 ر زنجیره تولید محصوالت مختلزف )از  های پس از برداشت دبررسی، ارزیابی و انتخاب سامانه

 بندی و ...( موجود در کشوربندی، بستهبندی، اندازهکردن، درجهجمله در فرآوری، خشك

 های نوین در زنجیزره پزس از برداشزت تزا مصزرف بزا       سنجی طراحی و ساخت سامانهامکان

 استفاده از توان داخلی

  بنزدی،  ی و کیفزی، انزدازه  هزای مناسزب تشزخیص غیرمخزرب کمّز     طراحی و ساخت سزامانه

بندی برای محصوالت مختلف به روش بومی با رویکرد پاسخگویی به تقاضای بندی و بستهدرجه

 بازار داخلی و خارجی

 های مختلف در زمینزه حمزل و نقزل محصزوالت تولیزدی در زنجیزره پزس از        انجام پژوهش

رفیزت کمّزی و کیفزی    سزازی، کزاهش تلفزات و افز ایش ظ    برداشت تا مصرف در راستای بهینزه 

 محصوالت مختلف

   آزمون و ارزیابی خواص فی یکی، مکانیکی و ... محصوالت استراتژیك و صادراتی 

 های کمّی و کیفی محصوالت مختلفآزمون تدوین استانداردها و ال امات الزم برای 

 داشزت  های مختلف پزس از بر بررسی و ارزیابی سامانه تدوین استانداردها و ال امات الزم برای

 برای محصوالت مختلف
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 منابع 1-ث

 بررسزی  بزرای  مکزانیکی  مخزرب  و آکوسزتیکی  مخزرب غیزر  پایش هایروش مقایسه نو استفاده. 4939. ا ایوانی،

 مؤسسزه . نهزایی  پژوهشزی  گ ارش. سلول  متیل با شده داده پوشش و دیده ضربه گاب سیب ماندگاری

  .11309: ثبت شماره. کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات

 رطزوبتی  نسزبت  ریاضی مدل ترینمناسب تعیین و خورشیدی کن خشك ارزیابی و ساخت. 4932. ج اصل، حبیبی

 و فنزی  تحقیقزات  مؤسسزه . نهزایی  پژوهشزی  گز ارش . خوزستان شرایط در سب یجات کردنخشك برای

  .12811: ثبت شماره. خوزستان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرک . کشاورزی مهندسی

 مزدت  افز ایش  منظور به( آزمایشگاهی سطح) اتمسفر کنترل انبار ارزیابی و ساخت طراحی،. 4939. م راد، عیدیس

 مرکز  . کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات مؤسسه. نهایی پژوهشی گ ارش. زعفران گل نگهداری زمان

 .10131: ثبت شماره. رضوی خراسان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات

 و فنی تحقیقات مؤسسه. نهایی پژوهشی گ ارش. شکن فندق دستگاه ارزیابی و طراحی، ساخت. 4939. ا کرمانی،

  .10183: ثبت شماره. ق وین طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرک . کشاورزی مهندسی

 یپژوهشز  گز ارش . کلز ا  بزذر  زنی جوانه بر کردن خشك فرآیند در دانه سازی سیال اثر بررسی. 4988. ر. ح گازر،

  .4492/88: ثبت شماره. کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات مؤسسه. نهایی

 مؤسسزه . نهزایی  پژوهشزی  گز ارش . بزذری  ذرت( شزیلر ) کن دانه دستگاه عملکرد فنی ارزیابی. 4939. ر. ح گازر،

  .10389: ثبت شماره. کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات

 پژوهشزی  گز ارش . کشزمش  تهیزه  برای فعال رشیدیخو کن خشك ارزیابی و ساخت. 4934. ح م رعه، محمدی

 آذربایجزان  طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرک . کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات مؤسسه. نهایی

 .12908: ثبت شماره. شرقی
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های نوین در مهندسی کشاورزی فناوری 2-1-2   

 

 کشاورزی دقیق -الف

 

تمی، محمدرضزا مسزتوفی، بهزاره جمشزیدی و هزومن      کنندگان: نیکروز بزاقری، محمزدعلی رسز   تدوین 

 نسبشریف
 

هزا تلقزی   هزا و سزرمایه  تزرین نهزاده  عنوان یکی از اصلیاطاعات در عرصه کشاورزی نه تنها به

فنزاوری اطاعزات   . آیزد شزمار مزی  روی منابع تولیزد بزه  شود، بلکه کاراترین عامل ارتقاء بهرهمی

گزذاران  ها برای پژوهشگران و سیاسزت ترین فرصتب رگ رسانی یکی ازعنوان بسترساز اطاابه

که نیازمند ابز ار، دانزش و مهزارت    فناوری برداری از این بهره. شودبخش کشاورزی محسوب می

کشاورزی دقیق، فناوری اسزت  . هاستترین ضرورتاست، در شرایط کنونی کشور یکی از اساسی

محیطزی  وری و کاهش مخاطرات زیستبهره در چارچوب اصول توسعه پایدار که با هدف اف ایش

هزا، موجزب کزاربرد بهینزه     های مکانی و پزردازش داده سازی ویژگیآوری و ذخیرهاز طریق جمع

امانه ایزن فنزاوری شزامل چهزار بخزش اصزلی بزا عنزوان سز          .شودهای تولید میعوامل و نهاده

اسزت.   1متغیزر نزرخ  و فناوری  9، سنجش از دور2اطاعات جغرافیاییامانه ، س4یابی جهانیموقعیت

کاربرد کشاورزی دقیق طیف وسیعی از تجهی ات الکترونیکزی )شزامل انزواا حسزگرها(، اپتیکزی      

های تصویر برداری چندطیفی، ابرطیفی، حرارتی( های دیجیتال و دوربینسنج، دوربین)انواا طیف

ی در تمامی مراحل تولیزد محصزول   گیرد. این فناورای را در بر میاف ارهای رایانهها و نرمو رایانه

 از مرحله تهیه زمین تا برداشت محصول کاربردی است.

 خزواص  بهبزود  و یرگیز انزدازه  منظزور به قیدق یکشاورز در حسگرهاو توسعه  استفاده

ورزی، کاشت، پایش محصزول  خاک و کاربرد در تج یه خاک و عملیات خاک ی و شیمیاییکی یف

اسزت. در ایزن   شدهحصوالت کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردارداشت و برداشت م در عملیات

گیزری خزواص   هزای مرسزوم انزدازه   بودن روش ریگوقت و برنهیه  فرسا، طاقتتوجه به راستا، با

                                                           
1. Global Positioning System 

2. Geographical Information System 

3. Remote Sensing 

4. Variable Rate Technology 
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صزورت  ها بهگیری سریع این ویژگیمنظور اندازهفی یکی و شیمیایی خاک و ل وم وجود اب اری به

گیزری خزواص فی یکزی و ترکیبزات شزیمیایی      حسگرهای اندازهپیوسته و در حال حرکت، توسعه 

تعیین وضعیت خزاک م رعزه از نظزر فشزردگی، میز ان       صورت مج ا یا ترکیبی با هدفخاک به

 منظزور بزه دقیق  یام رعه یهانقشه هیتههای شیمیایی و رطوبت، شوری، آلوده بودن به آالینده

 نیاز بعدی بسیار حائ  اهمیت است. ری ی برای عملیات موردو برنامه م رعه تیریمد

ضرورت استفاده از کشاورزی دقیق در عملیات برداشت، تعیین متغیرهای داخل م رعه و 

هزای عملکزرد   های موجود در تعیزین نقشزه  ای که، با استفاده از فناوریبین م ارا است. به گونه

رد در نقاط با عملکرد کم محصول، نقاط با عملکرد کم، متوسط و باال تعیین و علل کاهش عملک

شود. در ادامه با اسزتفاده  شده و آزمون خاک برای آن نقاط انجام میو متوسط بررسی و شناسایی

شزده و ضزمن   صورت متغیر به نقاط مزذکور اعمزال  های کشاورزی بهاز فناوری نرخ متغیر، نهاده

 ی بزرای افز ایش   ریز محیطزی، برنامزه  های زیسزت ها و کاهش آسیبجویی در مصرف آنصرفه

هزا میز ان محصزول    گیرد. به این ترتیب و با مدیریت دقیق نهادهعملکرد تمام م رعه صورت می

شزده بزا حزداقل تلفزات کمبزاینی افز ایش       یافته و کیفیت محصول برداشزت شده اف ایشبرداشت

 یابد.می
 

 های کشاورزی دقیقچالش 5-الف

در بدو ورود به چرخه تولید کشزاورزی  کشاورزی دقیق همانند هر فناوری نوین دیگری 

توجه به وضعیت کشاورزی هر کشزور متفزاوت بزوده و    ها باهایی روبرو است. این چالشبا چالش

شده در داخزل  های انجامگیرد. براسا  نتایج پژوهشباید برای هر کشوری مورد پژوهش قرارمی

هزای کشزاورزی دقیزق، ه ینزه     بلیتها و قااز تواناییکافی هایی چون نبود شناخت چالشکشور، 

هزای مزرتبط بزا کشزاورزی دقیزق و      ضعف دانش در زمینه فنزاوری  ،فناوریاین باالی تجهی ات 

بزرداران بزا   کمبود نیروی متخصص در این زمینه و همچنین کمبود دانش فنی و آشنا نبودن بهره

در کشزور  دقیزق  روی توسزعه کشزاورزی   های پیشترین سهم را در چالشکشاورزی دقیق، بیش

   .دارد
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 ها و دستاوردهای پژوهشی مؤسسه در زمینه کشاورزی دقیقیافته 2-الف

 گیری خواص فی یکی خزاک  یابی به دانش فنی ساخت حسگرهای مج ا و مرکب اندازهدست

منظزور تخمزین   ورزی بزه صورت پیوسته و در حال حرکت و هم مان با انجزام عملیزات خزاک   به

 ای از وضعیت خاک های م رعهالیه شخم و تهیه نقشهتعیین سخت پروفیل فشردگی خاک و

 گیری رطوبزت و مقاومزت مکزانیکی خزاک     یابی به دانش فنی ساخت حسگرهای اندازهدست

 صورت پیوسته و در حال حرکت به

 های نرخ متغیر برای توزیع بذر، کود و سمیابی به دانش فنی ساخت سامانهدست 

 اخت سامانه سزنجش از دور هزوایی )عمزودپرواز بزدون سرنشزین      یابی به دانش فنی سدست

نگار( برای تصویربرداری چندطیفی، ابرطیفی و حرارتی اراضی کشاورزی و باغی )و همچنین طیف

 های پوششی.طبیعی( و تهیه نقشهها، مراتع و منابعجنگل

 

 های کاربردی در زمینه کشاورزی دقیقتوصیه 8-الف

دلیل اف ایش دقت پاشزش،  های نرخ متغیر در عملیات زراعی بهمپاشها و سکاربرد کودپاش -

محیطزی  هزای زیسزت  درصد در مصرف کود و سم و همچنین کزاهش آلزودگی   93-03کاهش 

 شود.توصیه می

هزای هزرز   هزرز بزرای تشزخیص دقیزق علزف     سامانه هوشمند تشزخیص علزف   استفاده از -

 شود.کش توصیه میکشت پیش از اعمال علفپیش

هزای تغییرپزذیری   منظور تهیه نقشهبندی عملکرد غات بهاده از سامانه پایشگر و پهنهاستف -

 شود. عملکرد و یافتن علل افت عملکرد توصیه می

تصویربرداری طیفی از عوارس کشاورزی با استفاده از پرنده بزدون سرنشزین بزرای پزایش      -

دیریت م رعه و مزدیریت  منظور موضعیت محصوالت مختلف، تعیین می ان و سطح خسارات به

 شود.های کشاورزی جداً توصیه مینهاده
 

 های آتی مرتب  با کشاورزی دقیقمحورهای پژوهش 9-الف

   آزمزون و ارزیزابی RTK GPS   هزای مجهز  بزه پایشزگر عملکزرد و      در تراکتورهزا، کمبزاین

 های نرخ متغیرسامانه
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   گیزری خزواص فی یکزی و    زههزای انزدا  طراحی، ساخت، توسعه و ارزیابی حسزگرها و سزامانه

های کشزاورزی بزا   صورت بادرنگ قابل نصب بر روی ماشینشیمیایی خاک و محصول به

 های تغییرپذیری هدف تهیه نقشه

 منظور شناسایی نقاط با عملکرد کم و یافتن علل آنهای عملکرد محصول بهتحلیل نقشه  

 هزای  متغیر برای توزیع دقیق نهادهمبنای نرخ های حسگرمبنا و نقشهساخت و ارزیابی سامانه

 کشاورزی

 ای )پانکروماتیزك، چنزدطیفی،   های مختلف بزر روی کزاربرد تصزاویر مزاهواره    انجام پژوهش

های فی یکی و شیمیایی در ابرطیفی، حرارتی و راداری( گوناگون برای تشخیص تغییرپذیری

یزافتن قزدرت تفکیزك     ویژه کود و سزم( و همچنزین  ها )بهم ارا و باغات و مدیریت نهاده

 مناسب برای تشخیص تغییرات

 شده با استفاده از پرنده های مختلف بر روی کاربردهای تصاویر هوایی برداشتانجام پژوهش

ها در بدون سرنشین )تصاویر چندطیفی، ابرطیفی، حرارتی و راداری( در تشخیص تغییرپذیری

هزای زراعزی و   خیص آفات و بیمزاری ها و تشم ارا و باغات، تخمین عملکرد، مدیریت نهاده

 باغی

    تعیین سطح و می ان خسارات برای محصوالت خسارت زده تحت پوشش بیمه بزا اسزتفاده از

 ایتصاویر سنجش از دور هوایی و ماهواره

 هزای پزیش آگزاهی سزرمازدگی بزا      زمانی سرمازدگی و برپایی سامانه-های مکانیتهیه نقشه

 ر و سامانه اطاعات جغرافیاییهای سنجش از دواستفاده از داده

 های گیاهی با استفاده از فناوری سزنجش از دور و  تعیین محل تراکم و طغیان آفات و بیماری

 سامانه اطاعات جغرافیایی

         تهیه پروفیل و نقشه حرارتی سزطح مز ارا و باغزات بزا اسزتفاده از فنزاوری سزنجش از دور

های محیطی با طغیزان انزواا آفزات و    رتباط دادهمنظور تعیین می ان تبخیر و تعرق گیاه و ابه

 های گیاهیبیماری

 بزا اسزتفاده از فنزاوری     ها و منزابع طبیعزی  سوزی در عرصه جنگلتعیین مناطق مستعد آتش

 سنجش از دور

    هزا آتزش زده  تهیه نقشه بقایای گیاهی با هدف تشخیص م ارعی که بقایزای گیزاهی در آن  

 است شده      
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 بزا اسزتفاده از سزنجش از دور هزوایی و      اکم و بافت خاک و میز ان مزواد آلزی   تهیه نقشه تر

 ایماهواره

   تهیه نقشه پراکنش و ضریب حوادث و سوانح انسانی و ماشینی در کشور با استفاده از سزامانه

 اطاعات جغرافیایی

 ه با استفاد ضرایب مختلف مکانی اسیون در کشورو های کشاورزی تهیه نقشه پراکنش ماشین

 از سامانه اطاعات جغرافیایی

 

 منابع 1-الف

. نقش فناوری اطاعات و ارتباطات در توسعه روستایی، بخش کشزاورزی و حزوزه مکانی اسزیون    4980باقری. ن. 

 . 433کشاورزی. مجله علمی، تخصصی، کشاورزی زیتون. شماره 

اتزاق فکزر جهزاد    (. ملزی )ایی طزرح  گز ارش نهز  . راه کارهای توسعه کشاورزی دقیق در ایزران . 4988 .باقری، ن

 .وزارت جهاد کشاورزی. کشاورزی

 مکزانیکی  مقاومزت  پیوسزته  حسزگر  با شخم الیۀسخت محل تعیین. 4983. ا شریفی، و. ا جوادی، ،.ب جمشیدی،

-0. مکانی اسیون و کشاورزی هایماشین مهندسی ملی کنگره پنجمین. داربرگردان گاوآهن به متصل خاک

 .مشهد. شهریور 0

 یریکزارگ بزه  امکزان  یبررسز . 4933زادمهر، ر.، مسزتوفی سزرکاری، م. ر.، شزریفی مزالواجردی، ا. و الماسزی، م.      

 یراهبزرد  یملز  شیهمزا  نیاولز  - دزفزول  شهرستان در گندم محصول دیتول در قیدق یکشاورز یهاسامانه

 .خوزستان 4933 خرداد 0-0 – قیدق یکشاورز به یابیدست

 از اسزتفاده  بزا  محصول عملکرد یهانقشه یابیارز. 4932، شاکر، م.، صحرایی جهرمی، ح. مستوفی سرکاری، م. ر.

 . رانیا. قشم. یکشاورز بخش در عاملریغ پدافند. 043-ونیلکس کا  نیکمبا در بندپهنه و شگریپا سامانه

. نزوا انژکتزوری  طراحی، ساخت و ارزیابی سمپاش غلظزت متغیزر   . 4934. صداقت حسینی، م. و یونسی الموتی، م

 .12022شماره گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به

Bagheri, N., and Bordbar. M. 2014. Solutions for fast development of precision 

agriculture in Iran. Agric Eng Int. :CIGR Journal, 16(3):119-123. 

Bagheri, N. Bordbar, M. 2013. Identifying challenges facing development of 

precision agriculture in Iran. Scientific and research quarterly journal of 

Agricultural Extension and Education Research. 6(2):97-107. 

Naderi-Boldaji, M., Sharifi, A., Jamshidi, B. , Younesi-Alamouti, M. and Minaei, S. 

2011. A dielectric-based combined horizontal sensor for on-the-go measurement 

of soil water content and mechanical resistance. Sensors and Actuators A: 

Physical. 171, 131-137. 
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Sharifi, A., Mohsenimanesh, A. and Jamshidi, B.  2011. A modified arrangement of 

multi-prismatic tips on a horizontal sensor for on-the-go measurement of soil 

mechanical resistance. International Journal of Food, Agriculture and 

Environment. 9 (3&4), 775-778. 
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 مخرب در کشاورزیهای غیرفناوری آزمون -ب
 

 

 گان: بهاره جمشیدی، افشین ایوانی، جال کفاشانکنندتدوین    
 

 ترین دستاوردهای انسان در عصر حاضر است کزه بزه عنزوان   از مهم نوین هایفناوری

 سززوم هزز اره در بشززریت مشززکات گشززایراه پایززدار، توسززعه محززور و کلیززدی هززایفنززاوری

 و براسزا  امکانزات   یکدیگر از نظزر فنزاوری   به نسبت کشورها شده؛ تا آنجا که جایگاهمحسوب

 استفاده و توسعه توجه، امروزه. شودمشخص می نوین هایفناوری و علوم حیطه درها آن توانایی

 یافتزه، توسزعه  و توسزعه  حال در کشورهای ویژهبه و دنیا کشورهای بیشتر در نوین هایفناوری از

پیش،  دهه دو ر ما نی  ازدر کشو. است گذاریسرمایه و علمی کان ری یبرنامه ال امات از بخشی

 توسزعه  محور عنوان به ویژه کشاورزیهای مختلف علم و صنعت و بهحوزه در نوین هایفناوری

 مخزرب  اثزرات  کزاهش  در آن نقزش  و گرفتزه  قزرار  مزورد توجزه جامعزه علمزی و دولزت      پایدار

 در یننزو  هزای فنزاوری  بزه  یزابی دسزت  از این رو، کاربرد و .نیست پوشیده کسی بر زیستمحیط

 بزا  رقابزت  بازار به شدنوارد چنینهم و استقال کشور، حفظ آینده و کنونی نیازهای رفع راستای

هزای  آزمزون  هزای نزوین، فنزاوری   تزرین فنزاوری  کشورها بسیار حائ  اهمیت است. از مهزم  سایر

منظور بازرسزی سزریع مزواد، محصزوالت،     ای است که بهبا ماهیتی فرارشته )NDT( 4غیرمخرب

 سریع توسعه با. گیردمی قرار مورد استفادهها آن به رسانیآسیب و تخریب ها بدونسازه و عاتقط

 رشزد  اخیزر  هزای سزال  نیز  در  مزا  کشزور  رتخصصزی د  رشزته  این جهان، سطح این فناوری در

و در حوزه مهندسی کشاورزی با هدف پزایش سزریع و غیرمخزرب وضزعیت و      داشته چشمگیری

هزا، محصزوالت کشزاورزی و غزذایی، آب،     سامت ادوات و قطعزات آن  تضمین کیفیت، ایمنی و

های کشاورزی در شرایط م رعه و آزمایشگاه و همچنزین طراحزی خطزوط کنتزرل     خاک و نهاده

استفاده در کشزاورزی،  های غیرمخرب مورد ای برخوردار است. از بین روشفرآیند از اهمیت ویژه

بزه دلیزل توانمنزدی در تشزخیص، دقزت و       9آکوسزتیکی و  2های مبتنی بر اصول اپتیکیفناوری

تزر از سزایر   محیطی، بزیش سرعت عمل باال، همچنین ناآالینده بودن و سازگاری با شرایط زیست

ها و کاربردهای منحصر به فرد ها، م یتکه هر کدام تواناییها حائ  اهمیت است؛ ضمن اینروش

                                                           
1. Non-destructive Testing (NDT) Thechnology  

2. Optical Technologies 

3. Acoustic Technologies 
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، همچنین حسگرها و 2و برخط 4کنترل فرآیند درخطهای خود را داراست؛ قابلیت کاربرد در سامانه

منظور پایش بادرنگ و های کشاورزی بههای هوشمند قابل حمل و نصب بر روی ماشینسامانه

 در حال حرکت در شرایط م رعه را دارد. 

 

  در کشاورزی (NDT)غیرمخرب  هایآزمون های فناوریچالش 5-ب

 در دنیاسزت،  در نزوینی  و گوناگون هایفناوری و علوم شامل که NDTحاضر فناوری حالدر

هزای ایزن   چزالش  تزرین مهزم  از شزماری  ادامزه  در که روبروست متعددی هایچالش با ما کشور

 شود:ویژه در حوزه مهندسی کشاورزی برشمرده میفناوری به

 فناوری آموزش مدون و یکپارچه سیستم نبود NDT آن از درست استفاده ترویج و 

 نوین هایفناوری فنی دانش کمبود NDT 

 مناسب امکانات و تجهی ات متخصص، نیروی کمبود 

 فناوری موردنیاز لوازم و تجهی ات باالی ه ینه NDT 

 فناوری هایتوانمندی و کاربردها م ایا، از ناکافی شناخت NDT کشاورزی در 

 نوین هایفناوری کاربرد و توسعه خصوص در دولتی گذاریسرمایه و حمایت ضعف NDT در 

 کشاورزی

 نوین هایفناوری برخی در ناشناخته جانبی اثرات NDT  

 
 های غیرمخربها و دستاوردهای پژوهشی مؤسسه در زمینه فناوری آزمونیافته 2-ب

ها و دستاوردهای مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در زمینه فنزاوری  یافته

 یر است:های غیر مخرب اپتیکی و آکوستیکی به شرح زآزمون

 بنزدی  و درجزه  منظزور تشزخیص  بزه  های آکوستیکی،ساخت سامانهیابی به دانش فنی دست

 اسا  حجممحصوالت کشاورزی بر غیرمخرب

 و سزریع  تشزخیص  و تعیزین  منظزور  بزه  اپتیکزی  هایسامانه ساخت فنی دانش به یابیدست 

 کشاورزی محصوالت در سموم ماندهباقی غیرمخرب

                                                           
1. In-line 

2. On-line 
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 تعیزین  منظزور  بزه  دینزامیکی  اینقطزه  تصزاویر  نوظهور روش اربردک فنی دانش به دستیابی 

 انبارداری مدت در( سیب) محصول کیفیت غیرمخرب

 تزوده  آلودگی می ان دیجیتال برای تعیین تصویر تحلیل یابی به دانش فنی کاربرد روشدست 

 سس به یونجه بذر

 
 مخربهای غیرهای کاربردی مرتب  با فناوری آزمونتوصیه 8-ب

های غیرمخرب اپتیکزی  آزمون شده در زمینه فناوریهای انجامتوجه به نتایج پژوهشبا

 محصزوالت  ایمنزی  و کیفیزت  غیرمخزرب  ارزیزابی  به منظزور  عمدتاً کهو آکوستیکی در مؤسسه 

هزای مزذکور و دقزت مناسزب     و تأیید توانایی فناوریهستند  باغی محصوالت ویژه به کشاورزی

کزه جزایگ ین   ها برای اینغیرمخرب کیفیت محصول، کاربرد این فناوریها در تعیین سریع و آن

 بزه  نظر همچنین، شود.ویژه برای محصول سیب(، پیشنهاد میهای مخرب مرسوم شوند )بهروش

 سزامانه  و )Vis/NIR( 4مرئی/فروسزرخ ن دیزك   سزنجی طیزف  اپتیکزی  فنزاوری  خوب توانمندی

 محصزول  در دیزازینون  سم ماندهباقی مخرب رغی و سریع تشخیص برایدر مؤسسه  شدهطراحی

 پره ینزه  به توجه با و دیگر شیمیایی سموم و کشاورزی محصوالت سایر به تعمیم قابلیت با خیار

 کشزاورزی،  محصزوالت  سزموم  مانزده باقی گیریاندازه مرسوم مخرب هایروش بودن برزمان و

 در سزموم  مانزده بزاقی  وجزود  دمعز  یزا  وجزود  شناسزایی  منظور به مذکور فناوری شودمی توصیه

 بزه  رسزانی آسیب گونههیچ بدون هانمونه تكتك بررسی قابلیت با اولیه گریغربال و محصوالت

 کشزاورزی،  وزارت شزیمیایی،  آنزالی   هزای آزمایشگاه متخصصان صنعتگران، توجه مورد محصول

هزای  ن پزژوهش از سوی دیگزر، بزه دلیزل انزدک بزود     . گیرد قرار غیره و زیست محیط هداشت،ب

شده مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی تزاکنون در خصزوص بزه کزارگیری          انجام

منظور توسعه کاربرد این ها در کشاورزی و بههای آنو استفاده از قابلیت NDT نوین هایفناوری

 ،سزنجی طیزف  شامل)های نوین اپتیکی های مبتنی بر روشها به ویژه فناوریسامانهها و فناوری

 ،9ابرطیفزی  و فراطیفزی  تصویربرداری ویژه به طیفی و دیجیتال تصاویر پردازش و 2بینایی ماشین

                                                           
1. Vis/NIR Spectroscopy 

2. Machine Vision 

3. Hyperspectral and Ultraspectral Imaging 
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 هزر  هزای کارآیی و هاقابلیت اسا  بر آکوستیکی و( غیره و ،4لی ر نور پراکنشپس تصویربرداری

 شود:، موارد زیر توصیه میکدام

 فنزاوری  بزر  مبتنزی  ملزی  و کان پژوهشی هایطرح انجام NDT  نظزام  یزك  از پیزروی  ابز 

 هدفمند و هماهنگ

 فنزاوری های کاربردی مبتنی بزر  انجام پژوهش NDT      ،در راسزتای تضزمین امنیزت غزذایی

 محیطی و تغییر اقلیمبهداشت و سامت جامعه، مسائل زیست

  توسعه فناوریNDT ای رشزته هزای میزان  های مختلف کشاورزی و انجزام پزژوهش  در حوزه

 و اسزتقال  کشور در بخش کشاورزی و به تبع آن حفظ آینده و کنونی نیازهای منظور رفعبه

   کشورها سایر با رقابت بازار به شدن وارد

 منظزور  های نوین اپتیکزی و آکوسزتیکی بزه   شده مبتنی بر فناوریهای طراحیارزیابی سامانه

 شدنصنعتی

 نزاوری فهای نزوین  در نظر گرفتن اثرات جانبی احتمالی موجود در برخی فناوری NDT   و بزه

 کارگیری ماحظات و ال امات اصاحی

 هزای غیزر مخزرب در کشزاورزی و تزدوین اسزتانداردها و       تأسیس آزمایشگاه یا مرک  آزمون

 ال امات الزم

 منظزور  بزه ( آموزشزی  هزای دوره و هزا کارگزاه  سزمینار،  همزایش،  برگ اری) آموزش و معرفی 

 NDT نوین هایفناوری کاربرد گسترش

 
 مخربهای غیرهای آتی در زمینه فناوری آزمونپژوهش 9-ب

 دار و اسزتراتژیك کشزاورزی )بزاغی و    سنجی و تشخیص سامت محصوالت اولویزت کیفیت

 یزا  ویژگزی  ماهیزت  بزه  بسزته ) آکوستیکی و اپتیکی غیرمخرب هایزراعی(، با استفاده از فناوری

های تشخیص سریع و امانهمنظور طراحی، ساخت و توسعه سبه( بررسی مورد کیفی هایویژگی

هزای  غیرمخرب آزمایشگاهی، دستی و قابل حمل و نصب در خطوط کنترل کیفیت و ماشزین 

 منظور پایش محصول در شرایط باغ یا م رعه.کشاورزی به

                                                           
1. Laser Backscattering Imaging 
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 هزای  سنجی و تشخیص سامت محصوالت دام، طیور و شیات با استفاده از فنزاوری کیفیت

( بررسزی  مزورد  کیفزی  هایویژگی یا ویژگی ماهیت به بسته) آکوستیکی و اپتیکیغیرمخرب 

هزای تشزخیص سزریع و غیرمخزرب آزمایشزگاهی،      منظور طراحی، ساخت و توسعه سامانهبه

 دستی و قابل حمل و نصب در خطوط کنترل کیفیت 

 دار و اسززتراتژیك هززای محصززوالت اولویززتسززنجی و تشززخیص غیرمخززرب آالینززدهایمنززی

شزده بزا   حصوالت دام، طیور و شزیات اعزم از خزام و فزرآوری    کشاورزی )باغی و زراعی(، م

هزای تشزخیص   منظور طراحی، ساخت و توسعه سامانهبه نوین اپتیکیهای استفاده از فناوری

سریع و غیرمخرب آزمایشگاهی، دستی و قابل حمزل و نصزب در خطزوط کنتزرل کیفیزت و      

 م رعه منظور پایش محصول در شرایط باغ یاهای کشاورزی بهماشین

 های های آب و خاک با استفاده از فناوریسنجی و تشخیص سریع و غیرمخرب آالیندهایمنی

هزای تشزخیص سزریع و غیرمخزرب     منظور طراحی، ساخت و توسعه سزامانه به نوین اپتیکی

 صورت بادرنگ و درحال حرکت  ای بهآزمایشگاهی، دستی و م رعه

 های کشاورزی با استفاده از غذای دام و نهاده سنجی غیرمخرب چوب، گیاهان دارویی،کیفیت

 کیفزی  هزای ویژگزی  یزا  ویژگی ماهیت به بسته) آکوستیکی و اپتیکیغیرمخرب های فناوری

هزای تشزخیص سزریع و غیرمخزرب     منظور طراحی، ساخت و توسعه سزامانه به( بررسی مورد

 های کشاورزیآزمایشگاهی، دستی و قابل حمل و نصب روی ماشین

 هزای کشزاورزی بزا    نجی و تشخیص سامت مواد و قطعات مورد استفاده در ماشینسکیفیت

 هزای ویژگزی  یزا  ویژگی نوا به بسته) آکوستیکی و اپتیکیمخرب های غیراستفاده از فناوری

هزای تشزخیص سزریع و غیرمخزرب     منظور طراحی، ساخت و توسعه سزامانه به( بررسی مورد

 در خطوط کنترل کیفیتآزمایشگاهی، دستی و قابل حمل و نصب 

 و نصزب  قابزل  رشزد  شزرایط  در محصول و گیاه وضعیت پایش هایسامانه ساخت و طراحی 

 از اسزتفاده  با حرکت حال در و بادرنگ صورت به گلخانه و کشاورزی هایماشین در کاربرد

 اپتیکی نوین هایفناوری

 مخزرب  غیزر  هزای اوریفن بر مبتنی دقیق کشاورزی هایسامانه و حسگرها توسعه و طراحی 

 آکوستیکی و اپتیکی

 گلخانه در هابیماری و آفات خودکار کنترل و تشخیص هوشمند هایسامانه ساخت و طراحی 

 آکوستیکی و اپتیکی مخرب غیر هایفناوری بر مبتنی انبار و
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 فناوری بر مبتنی موجود هایسامانه فنی-علمی ارزیابی NDT کاربردهزای  در اسزتفاده  مورد 

 یکشاورز

 های نزوین  مبتنی بر فناوری 4های مکاترونیكبررسی، طراحی، توسعه و ساخت سامانهNDT 

 های مختلف کشاورزیدر حوزه

 نوین هایفناوری بر مبتنی توسعه و تحقیق NDT در آکوسزتیکی  و اپتیکی غیر هایزمینه در 

 کشاورزی مختلف محصوالت تولید زنجیره
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 های کشاورزینانوفناوری در ماشین -پ
 
 

 نسبکننده: هومن شریفتدوین    
 

رفع مشزکات و کمبودهزا   در ای و پیشتاز فناوری نانو به عنوان یك فناوری بین رشته

و صزنایع  های علمی و صنعتی، به خوبی جایگاه خود را در علزوم کشزاورزی   در بسیاری از عرصه

فناوری نانو کاربردهای وسیعی در همه مراحل تولید، فزرآوری،  . وابسته آن به اثبات رسانیده است

ورود فناوری نانو بزه صزنعت کشزاورزی و     .بندی و انتقال تولیدات کشاورزی داردداری، بستهنگه

ت و منزابع  زیسز ها، در کنار حفظ محیطغذایی متضمن اف ایش می ان تولیدات و کیفیت آنصنایع

پوشزش  توان بزه  از جمله کابردهای این فناوری در حوزه مهندسی کشاورزی می .زمین است کره

های نزانویی  بندیادوات کشاورزی با مواد نانویی، کاربرد مواد نانویی در تایرهای کشاورزی، بسته

هزای  نها بر ماندگاری محصوالت کشاورزی، کزاربرد نزانو حسزگرها در ماشزی    و بررسی تأثیر آن

 غذایی، کاربرد مواد نانویی در علوم خاک اشاره کرد.های موادکشاورزی و بسته

 

  های کشاورزیدر ماشینهای نانو فناوری در چالش 5-پ

های نوظهور، به دالیل متعددی هنزوز جایگزاه اصزلی    فناوری نانو، همانند سایر فناوری

توان به ها میاز جمله این چالش. استدهدست نیاورخود را در ساختار علوم مهندسی کشاورزی به

های مختلف علوم مهندسی و کشاورزی نسبت بزه ایزن   آشنایی و کم اطاعی متخصصان حوزهنا

ویزژه  های ناشی از عدم شناخت از تأثیر مواد نانویی در بزدن موجزودات زنزده بزه    فناوری، نگرانی

بودن امکانات و تجهیز ات نزانو بزرای    انسان و دام، به مرور زمان و همچنین گران بودن و اندک 

 . سازی این فناوری اشاره نمودها یا پیادهانجام پژوهش

 

 های کشاورزیفناوری در ماشین ها و دستاوردهای مربوط به نانویافته 2-پ

های تحقیقاتی در این حوزه، بیشتر بزه مقزاوم   توجه به تعداد اندک پروژهحاضر باحالدر

های نانویی و بررسزی تزأثیر نزانو مزواد بزر سزاختار فی یکزی و        ا پوششسازی ادوات کشاورزی ب

در یك تحقیق مج ا نیز  بزه استحصزال نزانو سزیلیس کزه در       . استشدهمکانیکی خاک پرداخته

هزای  از همزین رو، پزژوهش   .های مختلفی از جمله سزاختارهای بتنزی مقزاوم، کزاربرد دارد    حوزه
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های کشاورزی بسیار اندک بوده و جا دارد این موضوا به نشده در زمینه نانو در حوزه ماشیانجام

 گیرد.های آتی مؤسسه مدنظر قرارعنوان خاهای تحقیقاتی در برنامه

 

 های کشاورزیهای کاربردی مرتب  با نانوفناوری در ماشینتوصیه 8-پ

 نو فنزاوری  های کمیته نزا شده و حمایتهای تحقیقاتی با استناد به نیازهای اعامتدوین پروژه

 وزارت جهاد کشاورزی

       تعامل هرچه بیشتر با صنایع پیشرو برای اف ایش کزاربرد نزانو فنزاوری در صزنعت مهندسزی

 کشاورزی

 ای بزودن  توجه به ماهیت میزان رشزته  صورت چند دیسیپلینی باهای پژوهشی بهانجام فعالیت

 این فناوری

 در خصوص کار با مزواد نزانویی    محیطی و همچنین مباحث ویژهتوجه کافی به مسائل زیست

 ویژه سبد غذایی جامعهدر جامعه، به

 

 های کشاورزیهای آتی در زمینه نانوفناوری در ماشینمحورهای پژوهش 9-پ

 پژوهش درخصوص استفاده از مواد نانو برای تصفیه آب و پساب 

 ات و وسایل سازی ساختار مکانیکی ادوپژوهش در خصوص استفاده از مواد نانویی برای مقاوم

 ....(ها و ها و اف ودنیها، پوششروکش)مختلف کشاورزی 

     ماننزد صزنعت تولیزد تایرهزای     )خطزر  بررسی امکان استفاده از نزانو فنزاوری در صزنایع کزم

 (کشاورزی

 خصزوص  داری با صزرفه در  فناوری در مباحث تولید و نگهپژوهش در خصوص استفاده از نانو

 ...(های سوختی و لهای خورشیدی، پیپنل)انرژی 
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 پذیرهای تجدیدتوسعه مکانیزاسیون کشاورزی و استفاده از انرژی 8-1-2

 

 کننده: عادل واحدیتدوین    

 

اف ون تقاضای انرژی از سوی دیگزر   اف ایش روز حدود بودن منابع انرژی از یك سو وم

 ی کزان و هزا ری یبرنامهعواملی هستند که باعث ارتقاء درجه اهمیت مدیریت مصرف انرژی در 

شزکوفایی هزر    تداوم رشد و . حفظ بقا واستشدهدر حال توسعه  یافته وخرد در کشورهای توسعه

هدفمند در راستای مدیریت منابع انزرژی   های منسجم وکشوری در آینده، منوط به داشتن برنامه

شزود، کزه ایزن    مزی انرژی باعث اف ایش ه ینه تولید محصوالت کشاورزی  است. اف ایش قیمت

نقزل و فرآینزدهای تولیزد     های سوخت، آبیاری، کود، سموم، حمزل و ه ینه شاملاف ایش ه ینه 

غذایی است. از آنجا که امروزه بیشتر واحدهای ب رگ کشاورزی مصارف بزاالیی از انزرژی را   مواد

  افز ایش  غزذایی نیز  مزواد  هایدهد بنابراین با اف ایش قیمت سوخت، ه ینهبه خود اختصاص می

 .یابدمی

ساختار کشاورزی و نی  سطح  ،استشدهمکانی اسیون حاصلزمینه هایی که در پیشرفت

کشزورها  م ارا در بسیاری از  را تا حدود زیادی تغییر داده ورفاه جوامع کشاورزی و غیرکشاورزی 

یزد بزه کزار    های جدتعداد زیادی نهاده تا شدهاین تغییرات سبباست. شکل صنعتی به خود گرفته

هزای بهتزر تولیزد بزه کزار      روش. ها به وجود آیداف ایش دائمی در کیفیت این نهادهشود و گرفته

از سزختی کزار    اف ایش پیزدا کنزد و در نهایزت    های ماشینی شدیداًاستفاده از نهادهو  گرفته شود

 .کشاورزی کاسته شود

امناسزب از منزابع مختلزف    توجه به منابع طبیعی محدود و اثرات سوء ناشی از استفاده ن

منظزور  زیست، ضرورت بررسی الگوهای مصزرف انزرژی بزه   انرژی روی سامتی انسان و محیط

و بزه   یاسزتفاده مزؤثر از انزرژ   استفاده مؤثر از آن را در بخش کشزاورزی حیزاتی سزاخته اسزت.     

داده و توسزعه  را کزاهش   محیطزی زیسزت  مشزکات  یر کشزاورز های نزوین د گیری فناوریکار

ی در انرژی یجومدیریت نوین از طریق کشاورزی دقیق، صرفه کند.را تضمین می ی پایداراورزکش

ها مطابق با شرایط محل، به حداقل رساندن تزردد  کشرا با کاربرد مقادیر صحیح بذر، کود و آفت

ی با اندازه مناسب و مصرف سوخت قابل قبول، انجزام عملیزات در   یهاماشین و استفاده از ماشین

 . سازدپذیر میامکانرا بازده پر هایربا نیاز کم انرژی مانند بذ هایفناوریمان بهینه، استفاده از ز
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 ی توسعه مکانیزاسیون کشاورزی هاچالش -الف

های عمده اقتصزادی و فنزی اسزت کزه بزه      حوزه مکانی اسیون کشاورزی دارای چالش

گزذاری در حزوزه   رزش افز وده سزرمایه  پزایین بزودن ا  شزود:  ها به اجمال اشزاره مزی  برخی از آن

پایین بزودن تزوان مزالی    ، مکانی اسیون کشاورزی، ضعف بازاریابی و مشکات صادرات و واردات

های کشزاورزی بزا شزرایط    نیاز، عدم انطباق ماشینهای کشاورزی موردکشاورزان، کمبود ماشین

هزای  رائه خدمات و نهادهکشور، خرد بودن م ارا، عدم حضور مؤثر و کارآمد بخش خصوصی در ا

 .های کاربردی در زمینه مکانی اسیونتولید و کمبود پژوهش

 

هاا در زمیناه مکانیزاسایون    های پژوهشای مؤسساه و توصایه   ها و دستاوردیافته -ب

 پذیر های تجدیدکشاورزی و انرژی

ی در ورزهای کزم خزاک  نیاز و برخی خواص فی یکی در روشتعیین می ان توان و ه ینه مورد -

 منطقه کرج

 تعیین الگو و ماشین مناسب عملیات مکانی ه در تولید گندم به تفکیك مناطق مختلف کشور -

جزویی در انزرژی   برای صرفه( بادی-خورشیدی)یابی به دانش فنی تأمین انرژی هیبرید دست -

 های آب کشاورزیبرقی مصرفی پمپ-فسیلی

 بع مختلفتعیین راندمان تولید بیوگاز قابل استحصال از منا -

 های تبدیل شلتوک متداول و جدید مقایسه می ان ضایعات و انرژی مصرفی در سامانه -

 (کارهای مکانی ه کردن اراضی کوچك زراعی )کمتر از دو هکتارارائه راه -

 های گیاهی موجود در ایرانتعیین خواص سوخت بیودی ل تولیدی از برخی گونه -

های بردسیر و حصوالت عمده زراعی )شهرستانهای تولید مبررسی انرژی مصرفی و ه ینه -

 بافت استان کرمان( 

منظور تدوین نقشزه  های خودگردان کشاورزی بهکارهای توسعه ماشینها و راهتعیین چالش -

 راه

 چغندرقندورزی، کاشت و داشت ی مختلف خاکهاروشنیاز در برآورد می ان انرژی مورد -

در اسزتان   GIS ده از سامانه اطاعات جغرافیزایی بررسی مکانی اسیون کاشت گندم با استفا -

 غربیآذربایجان
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و  کزارگیری تراکتزور  هبا بز  ورزیهای مکانی اسیون درعملیات خاکتعیین ضرائب و شاخص -

 در منطقه ورامینگاوآهن متداول 

 های رایج برآورد سطوح توجیه مالکیت برای تراکتور در سطوح مختلف توان و مدل -

 برخی از اج ای تراکتورهای متداول و جدید در ایرانبررسی ارگونومیکی  -

وری و مصرف انرژی در استخرهای پرورش مزاهی  بررسی اثر چرخه مجدد آب بر می ان بهره -

 آالق ل

ورز مرکب نسبت به گاوآهن برگردان دار، سبب اف ایش مقدار مواد آلی موجزود  شخم با خاک -

همچنزین   .ز برای انجزام شزخم شزد   نیاخاک، کاهش مصرف سوخت و کاهش توان مورد در

ورز خزاک بزرای  ، متزر کیلونیوتن بزر   00/48 دارنیاز برای گاوآهن برگردانتوان موردمیانگین 

  .بود مترکیلونیوتن بر  0/1دیسك به برای و  مترکیلونیوتن بر  33/1 مرکب

لیتزر در هکتزار و    39/08ورزی اولیزه بزه میز ان    بیشترین مصرف سوخت در عملیزات خزاک   -

لیتر در هکتار، به ترتیب مربزوط بزه شزخم بزا گزاوآهن برگزردان دار و        01/8مترین می ان ک

 . دیسك سنگین بود

بزا  شزخم   درصد، در 94/3 دارشخم با گاوآهن برگردانبرای کربن آلی خاک  مقادیرمیانگین  -

درصد بود، به عبارت دیگزر،   00/3 دیسك سنگین باشخم  درصد و در 01/3 ورز مرکبخاک

و دیسك سنگین، نسبت به  ورز مرکببا خاک ف در مقادیر میانگین کربن آلی در شخماختا

 . دار بوددار معنیگاوآهن برگردان

و  متر در ساعتسانتی 98/4 با گاوآهن برگردانبرای شخم نفوذپذیری خاک  مقادیرمیانگین  -

  .بود متر در ساعتسانتی 11/4با گاوآهن قلمی سنگین  میانگین شخم با

ستفاده از دستگاه کاشت مستقیم بهترین نتیجه را در اف ایش عملکرد، اف ایش بازده، کاهش ا -

 . مصرف سوخت و کاهش زمان انجام عملیات دارد

نیزاز بزرای عملیزات شزخم، تراکتزور      بین تراکتورهای موردمطالعه، از نظر توان مصرفی مورد -

دارای کمترین توان  280گوسن دارای بیشترین توان مصرفی و تراکتور مسی فر 9413جاندیر

توانزد بزه دلیزل انجزام     مزی  9413مصرفی بود. علت بیشتر بودن توان مصرفی تراکتور جاندیر

 . شخم در عمق بیشتر، مقاومت غلتشی بیشتر، وزن بیشتر تراکتور و درصد لغ ش بیشتر باشد

توجه به باال بزودن  با ،داد که بقایای کل امقایسه تولید گاز متان بین بقایای گندم و کل ا نشان -

شده به راکتورها، نسبت به بقایای گندم، بیوگزاز بیشزتری تولیزد    روند کاهش مواد فراّر اضافه
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از . نموده است و این بقایا از پتانسیل بیشتری برای تولید بیوگاز نسبت به گندم برخوردار است

 .اقتصزادی نیز  دارد   توجه به بدخوراک بودن بقایای کل ا نسبت به گنزدم کزه ارزش  طرفی با

ها در اراضی کشور دارای توجیه اقتصادی بوده و از این مواد استفاده از این بقایا و مدیریت آن

بزودن  توجزه بزه پزایین   بنابراین بزا . تولید نمود( تخمیر یافته)توان گاز و کود ارگانیك زائد می

فاده از بقایزای کلز ا بزرای    پتانسیل تولید بیوگاز در بقایای گندم و عدم توجیه اقتصادی، اسزت 

 .شودتولید گاز و کود ارگانیك توصیه می

زمینی و گندم در مناطق مورد بررسی کمتر از یك بود. این امزر  بازده انرژی محصوالت سیب -

شده، کود شزیمیایی زیزادی   بیانگر آن است که کشاورزان این مناطق در تولید محصوالت یاد

شود. این واقعیت ناکارآمدی مصرف انرژی آبیاری می مصرف نموده و انرژی زیادی نی  صرف

شزده در  کند. از ایزن نظزر چغندرقنزد از دو محصزول یزاد     میدر تولید این دو محصول را بیان

دار بین انرژی خزالص دریزافتی   توجه به عدم وجود تفاوت معنیوضعیت بهتری قرار داشت. با

دلیزل بزاالتر بزودن درآمزد خزالص      زمینی و گندم در هر دو شهرسزتان، بزه   محصوالت سیب

زمینی در اولویت کاشت قرار داشته و پزس از آن چغندرقنزد   زمینی نسبت به گندم، سیبسیب

طلبزد و بزه   در اولویت بعدی قرار دارد. تولید چغندرقند مکانی ه نبوده و نیروی کار فراوانی می

 برد.تبع آن ه ینه تولید را باال می

 18/900ورزی شامل شخم، دیسك و لولر برابزر بزا   یاز برای خاکنمتوسط می ان انرژی مورد -

 .مگاژول در هکتار است

درصزد   3/43مگاژول بر هکتزار و معزادل    39/218نیاز برای کاشتمتوسط می ان انرژی مورد -

 .کل انرژی است

نیاز برای عملیات داشت شامل وجین، فاروئر، سمپاشی، کودپاشی، تنك و متوسط انرژی مورد -

 .مگاژول بر هکتار است 10/4249شکنی معادل و سله آبیاری

مگزاژول بزر    92/480هزا معزادل   می ان انرژی کارگری برای آبیاری و تنك و وجین بین بوته -

 . درصد کل انرژی است 8هکتار معادل 

متوسزط مقزادیر   داد کزه  بررسی روند مصزرف انزرژی در اسزتخرهای پزرورش مزاهی نشزان       -

دهزی انزرژی در    وده خزالص انزرژی، نسزبت انزرژی و بهزره     های ورودی، خروجی، افانرژی

مگزاژول بزر   ) 241، (مگاژول بزر مترمربزع  ) 4394 ترتیببهآال استخرهای پرورش ماهی ق ل

. آمزد دسزت بزه  (کیلوگرم بزر مگزاژول  ) 34/3و  44/3، (مگاژول بر مترمربع) 4343، (مترمربع
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میزانگین  . اژول بزر کیلزوگرم اسزت   مگ 81/34آال میانگین انرژی مصرفی در تولید ماهی ق ل

بزرای  . بزود ( کیلوگرم بر متزر مربزع  ) 88/20ماهی در استخرهای پرورش ماهی منطقه  تولید

 41/9لیتزر گازوئیزل،    43/3کزارگر سزاعت نیزروی انسزانی،      1/3تولید یك کیلزوگرم مزاهی   

و  کیلزوگرم خزوراک رشزد    19/3کیلوگرم خوراک پرواری،  08/3کیلووات ساعت الکتریسیته، 

. باشزد مزی  94/4ضریب تبدیل غذا به مزاهی  . شودکیلوگرم خوراک آغازین مصرف می 23/3

 سزهم مصزرف  ترین درصد بیش 23با  غذایی در مجمواو سپس مواد درصد 03الکتریسیته با 

نیروی . درصد در جایگاه سوم قرار دارد 43دارند و پس از آن گازوئیل با  استخرهارا در  انرژی

  .انددرصد از انرژی ورودی را به خود اختصاص داده 2و نقل در مجموا انسانی و حمل 

 

 پذیرهای تجدیدهای آتی در زمینه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و انرژیپژوهش -پ

 های کشاورزی در مناطق مختلفگذاری ماشینتعیین نرخ بازدهی سرمایه 

 ی تولیدهاوری نهادهمطالعه تأثیر مکانی اسیون در اف ایش بهره 

 های مختلفهای مناسب برای مکانی اسیون در حوزهتدوین شاخص 

 های کشاورزی در مناطق مختلفتعیین و ارتقاء عمراقتصادی ماشین 

 سازی مصرف سوختکارهای مدیریت مصرف انرژی و بهینهارائه راه 

 تعیین می ان مصرف انرژی در واحد تولید محصوالت عمده در مناطق مختلف 

 ن انرژی و ه ینه مصرفی عملیات ماشینی در روش سنتی و مکانی هتعیین می ا 

 تعیین زمان مناسب جایگ ینی تراکتورها و سایر ادوات کشاورزی 

 داری تراکتور و کمباین های تعمیر و نگهتعیین ه ینه 

 و تجهی ات کشاورزی برآورد ه ینه و سطح توجیه مالکیت برای خرید ادوات  

 کارهای توسعه مکانی اسیون در این در قطعات کوچك زراعی و ارائه راه بررسی وضعیت مکانی اسیون

 قطعات

 توجه به شرایط هر منطقهتعیین عوامل مؤثر در انتخاب نوا اندازه مناسب ماشین با 

 کارها و ارائه راههای مکانی اسیون، ریشه یابی مشکات آنبررسی و ارزیابی وضعیت تشکل 

 نجام نشدن عملیات کشاورزیهای به موقع امحاسبه ه ینه 
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منابع -ت  

 و بردسزیر  شهرسزتان  زراعی عمده محصوالت تولید های ه ینه و مصرفی انرژی بررسی .4933آزاد شهرکی، ف.،

   کرمان. گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. استان بافت

کشاورزی. گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی.  مکانی اسیون توسعه و ودبهب تحقیقات راهبردی برنامه .4983شریفی، ا.، 

  مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

مختلف. گ ارش نهزایی پزروژه تحقیقزاتی.     منابع از استحصال قابل بیوگاز تولید راندمان بررسی .4939صفری، م.، 

  مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 ها تراکتور بکارگیری با ورزی خاک عملیات در مکانی اسیون های شاخص و ضرایب تعیین .4933کشاورز پور، ف.، 

. گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی. مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی    ورامین منطقه در برگرداندار گاوآهن و

  کشاورزی.

جدیزد.   و متداول شلتوک یلتبد ایهسامانه در مصرفی انرژی و ضایعات می ان مقایسه و . بررسی4932گازر، ح.ر. 

   گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 داشزت  و کاشزت  خزاکورزی،  مختلزف  هزای  روش در نیزاز  مزورد  انزرژی  می ان . برآورد4934م رعه، ح.، محمدی

  چغندرقند.

جغرافیزایی   اطاعزات  سیستم از تفادهاس با ارومیه در گندم کاشت مکانی اسیون . بررسی4983م رعه، ح.، محمدی

(GIS).گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .   

. گ ارش نهایی پزروژه  مطالعه سیر مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی تولید کل ا در استان تهران .4939واحدی، ا.، 

   تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 اسزتان  گوشزتی  مزرغ  تولید واحدهای اقتصادی هایشاخص تعیین و انرژی کارایی گیریاندازه .4931ی، ا.، واحد

  البرز. گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

 منزاطق  یكتفک به گندم تولید در مکانی ه عملیات مناسب ماشین و الگو تعیین و بررسی .4939یونسی الموتی، م.، 

  کشور. گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. مختلف

 مزاهی  پزرورش  اسزتخرهای  در انرژی مصرف و بهره وری می ان بر آب مجدد چرخه اثر بررسی .4939یونسی، ا.، 

  ق ل آال. گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.



 

 

 

 

 سومصل ف
 

 های راهبردی برنامه خالصه
 
 

 کننده: احمد شریفیتدوین  

مقدمه 8-5  

هزای  انزداز بیسزت سزاله و برنامزه    تکالیف بخش کشاورزی در سند چشزم برای عمل به

یزافتن بزه جایگزاه اول    سازی نظام جامع پژوهش و فناوری، دستای کشور از جمله برنامهتوسعه

غذایی، حفاظت از منطقه، ارتقاء سامت جامعه و تأمین امنیت اقتصادی، علمی و فناوری در سطح

ری ی در سطح کان کفایی محصوالت اساسی کشاورزی، برنامهمنابع و ارتقاء عوامل تولید و خود

طبیعزی امزری ضزروری و    های راهبردی در تحقیقات کشاورزی و منزابع و تدوین و اجرای برنامه

هزای  بخزش و کزاربردی کزردن فعالیزت    رای هدفمندسازی، اثزر ب رو،از همین. ناپذیر استاجتناب

بیش از هشتاد برنامه تحقیقات راهبزردی در سزطح سزازمان     4980در سال  ،تحقیقاتی کشاورزی

های راهبردی سازمان شزامل  اهداف کلی برنامه. شدتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تدوبن 

گرا نمزودن  در تحقیقات، تقاضا محور و مأموریتنمودن تحقیقات، اجتناب از موازی کاری هدفمند

های تحقیقاتی، استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع مالی ها و پروژهبندی طرحتحقیقات، اولویت

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مجزری تزدوین    ،در این راستاو امکانات موجود بود. 

از تصویب در سازمان تحقیقزات، آمزوزش و تزرویج     های مذکور بود که پسهفت برنامه از برنامه

ای از خاصزه . گرفزت های اجرایی مرتبط، در دستور کار عملیاتی مؤسسه قرارکشاورزی و معاونت

کارهزای اجرایزی در   ها در قالب اهمیت و ضرورت تدوین برنامه، اهداف و راهبندی این برنامهجمع

ربزط،  مؤسسزات تحقیقزاتی ذی  عان اصلی مانند نفهای تخصصی با حضور و مشارکت ذیکارگروه

هزای علمزی و صزنفی،    های معتبر کشور، انجمنهای مختلف اجرایی، دانشگاهها و بخشمعاونت
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کشی، مراک  تحقیقاتی استانی، سازمان نظام مهندسی کشزاورزی و منزابع   کمیته ملی آبیاری و زه

هزای راهبزردی   هزر یزك از برنامزه    در شزد.  های مهندسین مشاور، تهیه و تدوینطبیعی، شرکت

 است.شدههای پژوهشی تبیینهای اجرایی، نیازها و اولویتکارمؤسسه، راه
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برنامه راهبردی گلخانه  8-2  

 مجری تدوین برنامه: قاسم زارعی 
 

 اهمیت و ضرورت تدوین برنامه راهبردی گلخانه 8-2-5

کشت از سوی توسعه اراضی قابل اف ون جمعیت دنیا از یك سو و محدودیت دراف ایش روز

حال توسعه از جمله ایران را با مشزکل اساسزی مواجزه    دیگر، تأمین نیازهای غذایی کشورهای در

گیزری مزؤثر و بهینزه از    کار برای حل این مشکل بهزره خواهد ساخت. در چنین شرایطی تنها راه

بی به اهداف کمّی و کیفی یامنابع محدود آب و خاک کشور است. بدین منظور و در راستای دست

انداز بیست ساله در حوزه کشاورزی کشزور، ضزروری اسزت تزا     ای و سند چشمهای توسعهبرنامه

کزار گرفتزه   وری در واحد سزطح بزه  های روز دنیا با تکیه بر ارتقای بهرهها و فناوریآخرین روش

هزا  ز جمله این فنزاوری ها اشده شامل گلخانههای بسته و کنترلشود. تولید محصوالت در محیط

توجزه بزه اقلزیم    ای بزا است. در کشور ما استفاده از این فناوری و توسعه تولید محصوالت گلخانه

ای برخوردار است. برخی از م ایای مهم باران از اهمیت و ضرورت ویژهخشك و کمخشك و نیمه

در خارج از فصزل  از: کنترل عوامل محیطی و عرضه محصول استو شاخص این تولیدات عبارت

های جدید آبیزاری، اسزتفاده   واسطه استفاده از روشزراعی، اف ایش کارآیی و بازده مصرف آب به

های کشاورزی )بذر، کود، آب، سم و...(، اف ایش بزازدهی و عملکزرد   بهینه و مؤثر از تمامی نهاده

عیت جغرافیزایی و آب و  بر م ایای فوق، موقمحصول توأم با ارتقای کیفیت و ایجاد اشتغال. عاوه

هزای مختلزف و ن دیکزی بزه     هوای کشورمان با طول روز بلند، روشنایی کامل آفتاب، وجود اقلیم

ای فراهم ای، شرایط مساعدی را برای کشت و توسعه محصوالت گلخانهبازارهای مصرف منطقه

هکتار است  3333های کشور کمتر از است. با همه این اوصاف هنوز سطح زیرکشت گلخانهکرده

کشت، بسیار ناچی  است. کشت کشور و نی  تنوا محصوالت زیرتوجه به مساحت اراضی قابلکه با

ها و مشکات متعزدد در احزداث، مزدیریت و پزرورش     تواند وجود چالشقطعاً دالیل این امر، می

 ای باشد.تولیدات گلخانه
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 اهداف برنامه راهبردی گلخانه 8-2-2

ها و مطالعات وابسته است کزه  انجام پژوهشسترش فناوری قطعاً به زیربنای توسعه و گ

منظور پاسخ به ایزن نیزاز و در راسزتای    ری ی مدون و هدفمند است. بهاین امر نیازمند یك برنامه

انداز بیسزت سزاله، مسزئولیت تزدوین برنامزه راهبزردی       حل مشکات و تأمین اهداف سند چشم

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشزاورزی واگزذار شزد. در     به 4980تحقیقات گلخانه در سال 

های تخصصی متعزدد، متشزکل از پژوهشزگران کشزاورزی، اسزتادان      این برنامه با تشکیل کمیته

ای، در پزنج  های گلخانزه اندرکاران کشتکنندگان و سایر دستدانشگاه، کارشناسان اجرایی، تولید

 تدوین شد. 4983نظر در سال نامه مورد، برISNARاستاندارد  مرحله و براسا  روش

 

 های تحقیقاتی گلخانهبرنامه 8-2-8

شزده در  مدت تعریزف مدت و درازمدت، میانهای تحقیقاتی کوتاهها و طرحاجرای پروژه

شده بزرای ارتقزای مزدیریت آبیزاری و     بندیهای محوری اولویتهای تخصصی ذیل: طرحزمینه

شزده بزرای ارتقزای مزدیریت تغذیزه و      بنزدی محزوری اولویزت  هزای  ها، طرحکشی در گلخانهزه

زراعی و مدیریت عوامزل  شده برای ارتقای بهبندی های محوری اولویتخی ی خاک، طرححاصل

هزای گیاهزان   شده برای ارتقای مزدیریت آفزات و بیمزاری    بندیهای محوری اولویتتولید، طرح

رای ارتقزای مزدیریت سزازه و کنتزرل شزرایط      شده بز بندی های محوری اولویتای، طرحگلخانه

شده بزرای ارتقزای مزدیریت اقتصزاد تولیزد و بازرگزانی،       بندیهای محوری اولویتمحیطی، طرح

شزده کنتزرل کیفیزت و مسزائل برداشزت و پزس از برداشزت و        بنزدی  های محوری اولویتطرح

 نژادی.شده بهبندی های محوری اولویتطرح

 

 یی گلخانهکارهای اجراراه 8-2-9

های تحقیقاتی کشور شامل؛ تربیت نیروهای متخصزص در  ایجاد و یا تقویت زیرساخت

هزای پژوهشزی مزدرن و تزأمین     شزده، سزاخت گلخانزه   گانه تعریفهای نهسطوح عالی در زمینه

هزای آموزشزی ضزمن خزدمت     گیری پیشرفته و تعریزف و اجزرای دوره  تجهی ات کنترلی و اندازه

 ل در بخش.نیروهای انسانی شاغ
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 های تخصصی برنامه راهبردی گلخانهکارگروه 8-2-1

زراعزی و  مزدیریت بزه   مدیریت سازه و کنتزرل شزرایط محیطزی،    کشی،مدیریت آبیاری و زه

مدیریت اقتصاد تولید و  خی ی خاک،مدیریت تغذیه و حاصل نژادی،مدیریت به عوامل تولید،

هزای  مزدیریت آفزات و بیمزاری    برداشت، مدیریت کنترل کیفیت و مسائل پس از بازرگانی،

 .ها و استانداردسازیمدیریت ترویج، انتقال یافته گیاهی و
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 مصرف آب کشاورزی وریبهره برنامه راهبردی بهبود  8-8

 

 نادر حیدری: مجری تدوین برنامه
 

 مصرف آبوری بهرهاهمیت و ضرورت تدوین برنامه راهبردی بهبود   8-8-5

شود که از هر واحزد حجزم   مصرف آب به مقدار محصولی گفته می وری یا کاراییبهره

وری آب حتی از این مفهوم نی  فراتر رفته و اشاره به مقدار درآمدی دارد بهره آید.دست میهآب ب

وری آب نقش هر واحد آب در که می تواند به ازا هر واحد آب نصیب کشور شود. در واقع در بهره

از ترکیب محصوالت و تفزاوت   نظرصرف د ناخالص داخلی مطرح است.تولید ناخالص ملی یا تولی

 وری )کارایی( مصرف آب اراضی فاریزاب کشزور  های جوی در مناطق مختلف کشور، بهرهری ش

. رقابزت شزدید   شودکیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی برآورد می 8/3طور متوسط حاضر بهحالدر

در و خشکسزالی  خشزکی  وجزود  مصزرف آب و   برایهای صنعت، شهری و کشاورزی بخشبین 

 طزوری کزه  . بهتولید شودبیشتری محصول هر واحد آب مصرفی به ازاء کند که کشور ایجاب می

. عملزی کزردن ایزن    اسزت کشاورزی، محصول بیشتر از هر قطره آب  امروزه شعار مصرف آب در

شعار محصول بیشتر از هزر  با ب  مراتب دشوارتر از انقاب سبه ،اندانقاب آبی نامیده شعار که آنرا

 .  است هکتار زمین

توجه به شرایط خاص اقلیمی کشور و پایین بودن امکان اف ایش منابع جدید آب مورد با

، اسزتفاده از  استفاده در بخش کشاورزی و ضرورت اف ایش تولیدات کشاورزی از منابع آب محدود

از ضزروریات  کشزاورزی در کشزور   آب  یورارتقاء بهرهمبتنی بر فناوری برای  های علمی وروش

   است.

 

 وری مصرف آبهای کلی برنامه راهبردی بهبود بهرهراهبردها و سیاست 8-8-2

 شزدن محزور  تقاضزا : شامل موارد ذیل اسزت  یبرنامه راهبرد یکل یهااستیس راهبردها و 

 ینگزر و کزان  یورنمودن پروژه مح نهینهادی، قاتیبرنامه جامع و مدون تحق ك، ارائه یقاتیتحق

و ارائزه   نیتزدو  :های خاص در این زمینه شاملو سیاستراهبرد . یپژوهش یهافعالیت یدر اجرا

 هیز با مشارکت کل یمصرف آب کشاورز یورمنظور بهبود بهرهبه یقاتیو تحق ییبرنامه جامع اجرا
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 یآب کشزاورز  یورهبهر قاتیتحق یبرنامه مدون برا ئهرا، امرتبط یهاسازمانها و گروه ،نفعانیذ

و  کشزور  یزی اجرا یهامصرف آب به بخش یوربهبود بهره یالزم برا یراهبردها هئارا ،در کشور

وری مصرف آب کشزاورزی از مقزدار   تحقق هدف اصلی برنامه یعنی بهبود بهرهسرانجام کمك به

م بزر  کیلزوگر  0/4-3/2بزه دامنزه مقزدار    ( کیلزو گزرم بزر مترمکعزب     3/4)فعلی آن در سال پایه 

 (.4131)مترمکعب در سال هدف 

 

 وری مصرف آب راهبردی بهبود بهره اهداف برنامه 8-8-8

وری مصزرف آب کشزاورزی، اهزداف    به دنبال بررسی مسزائل و مشزکات بهبزود بهزره     

 اند:در زیر ارائه گردیده تحقیقاتی و غیرتحقیقاتی موضوا

 

 وری مصرف آب در مقیاس گیاهاهداف اصلی بهبود بهره 

های محیطی )خشکی، شزوری، گرمزا   شده متحمل به تنشایجاد و معرفی ارقام اصاح

زراعی، توجه بیشتر به تناسب اقلیمی، مطالعه و توجه بیشتر بزه تغییزر   های بهو...(، بهبود مدیریت

های آب و خاک، توجه به محدودیتتوجه کافی به انتخاب گیاه باروی گیاه، اقلیم و تأثیرات آن بر

 های تحقیقاتی.ایش و بهبود فرآیند انتقال اطاعات و یافتهاف 
 

 

 وری مصرف آب  در مقیاس مزرعهاهداف اصلی بهبود بهره

اف ایش بازده آب آبیاری، بهبود مدیریت و کنترل منابع آب آبیاری، حفظ و بهبود کیفیت منابع آب 

هزای آبیزاری و ارتقزاء    مانههای مکانی اسیون، اصاح و بهبود عملکزرد سزا  و خاک، ارتقاء شاخص

 برداران.دانش بهره

 

 شبکه -آبریزوری مصرف آب  در مقیاس حوزهاهداف اصلی بهبود بهره 

های جامع مدیریت تخصیص منابع آب حزوزه، مزدیریت جزامع حفاظزت و     تکمیل و تدوین برنامه

و مزدیریت بانزك   آب، تشزکیل   یری ی و مدیریت بحرانهزا برداری از منابع آب حوزه، برنامههبهر

 اطاعات و پردازش داده.
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  وری مصرف آببهبود بهره یالتیتشک-یگذاراستیسو  یاجتماع -یاقتصاداهداف 

وری آب کشاورزی، تدوین برنامه مزدیریت توأمزان   های کشور با بهرهل وم انطباق بیشتر سیاست

اد انگی هزای مناسزب   کارها و ایجز عرضه و تقاضای آب کشاورزی در مدیریت آب کشور، ارائه راه

داری از منابع و تأسیسات آبی، مزدیریت کارآمزد   برداری و نگهگذاری در برای توسعه، بهرهسرمایه

ری ی، مطالعه، طراحی و اجرای منابع و تأسیسات آبی کشور و توسعه و مزدیریت منزابع   در برنامه

 انسانی.

 

 آبوری مصرف های تحقیقاتی راهبردی بهبود بهرهبرنامه 8-8-9

کشزاورزی  مصزرف آب   یوربهبزود بهزره   یبرادار تحقیقاتی های محوری اولویتپروژه

گزذار بزر   هزای محیطزی تزأثیر   ی( متحمل به تنشو باغ یزراعاز: ایجاد ارقام گیاهی ) استعبارت

وری آب گیاهان زراعی اقلیمی تأثیرگذار بر بهره-وری آب گیاه، تحقیق در زمینه مسائل آگروبهره

تحقیق در زمینه مسائل کشاورزی سزنتی و دانزش بزومی کشزاورزی و مزدیریت آب در       و باغی،

 یهزا سزامانه  یمطالعه و طراح کشور، تحقیق در زمینه معیارهای مناسب طراحی مورد استفاده در

های مواجهه و مدیریت خشکسالی در کشاورزی، تحقیق در زمینزه  ی، تحقیق در زمینه روشاریآب

وری آب، تحقیق در زمینه مسزائل مختلزف   ری آب و تأثیرات آن بر بهرهگذامسائل مختلف قیمت

 .خرد یاراض یالزم برا یهاهمبرناارائه و  یکشاورز یخردشدن اراضجلوگیری از 

 

 وری مصرف آبکارهای اجرایی راهبردی بهبود بهرهراه 8-8-1

ل منابع آب و اف ایش وری مصرف آب در گیاهان زراعی و باغی، بهبود مدیریت کنتربهبود بهره -

، ونی اسز یمکان یهزا شزاخص وری مصرف آب م رعه با ارتقزاء  بازده آبیاری در م رعه، بهبود بهره

ارتقاء دانش شده )سدها و...(، اراضی پایاب منابع آب تنظیم کشیزه یهاشبکه لیتکم ایساخت و 

جزامع   تیریمزد و سزیل(،  های آب )خشکسزالی  بحرانکان  تیریو مد ی یربرنامه، بردارانبهره

آب  یوربهزره اصزل  بزا   شزتر یانطبزاق ب ، ایجاد منابع آب حوزه صیتخصو  یبردارهحفاظت و بهر

 یآب کشزاورز  یمان عرضه و تقاضزا وأت تیریبرنامه مد نیتدو، کشور یهااستیسی در کشاورز

و  ی، طراحز مطالعزه  ،ی یز ربرنامهگذاری، سرمایهکارآمد در  تیریمد، ایجاد آب کشور تیریدر مد
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وری آب ی بزرای بهبزود بهزره   منابع انسان تیریتوسعه و مدو  کشور یآب اتمنابع و تأسیس یاجرا

 کشاورزی.

ی، افز ایش بزازده آبیزاری م رعزه، مزدیریت بهبزود       زراعبه یهاتیریبهبود مدتحقیق در زمینه  -

ی اریز آب یاهز اصاح و بهبزود عملکزرد سزامانه    وری مصرف آب در کشاورزی دیم، مدیریتبهره

 یهزا ارتقزاء شزاخص   مز ارا کشزاورزی،   منزابع آب و خزاک   تیز فیبهبودک فشزار، مزدیریت  تحت

در از منزابع آب   یبزردار هحفاظت و بهزر  تیریمدوری آب کشاورزی، مرتبط با بهره ونی اسیمکان

 آبریز ، ارائزه  ی در شزبکه و حزوزه  و بحزران خشکسزال   سزك یمناسزب ر های آبری ، مدیریت حوزه

 یهااستیس شتریانطباق ب های آبری ، ایجادحوزهدر منابع آب  صیتخص تیریجامع مد یهابرنامه

، بررسی مسائل اقتصاد آب نهیمصرف به یها هیانگ جادیای، آب کشاورز یوربهرهاصل کشور با 

هزای بخزش   ری ی برای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی، ایجاد ثبات در سیاستآب، برنامه

توسعه و مدیریت منابع انسانی، ایجاد  آبی، برداری از منابع و تأسیساتام بهرهکشاورزی، بهبود نظ

ها در گذاریهای مدرن در مدیریت آب، تعادل سرمایهها و فناورینگرش جامع در استفاده از شیوه

 استحصال و مدیریت مصرف آب و تعیین جایگاه مدیریت تقاضا و مصرف آب کشاورزی.

 

 صصیهای تخکارگروه 8-8-0

های گیاه، م رعه، شبکه و حوضه آبریز ، حزوزه اقتصزادی، اجتمزاعی، تشزکیاتی و      کارگروه

 گذاری.سیاست
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کشیهای آبیاری و زهسازی شبکهبرنامه راهبردی اصالح و بهینه 8-9  

 

 نادر عباسی: مجری تدوین برنامه 
 

هاای  ساازی شابکه  راهبردی اصالح و بهیناه  اهمیت و ضرورت تدوین برنامه 8-9-5

 کشیآبیاری و زه

کارهزای اصزلی بهبزود    عنزوان یکزی از راه  کشی مدرن بههای آبیاری و زهاحداث شبکه

خشزك، امزری   ویژه کشزورهای خشزك و نیمزه   وری مصرف آب در اغلب کشورهای دنیا بهبهره

پذیر است. در ایران نی  این موضوا موردتوجه جدی متولیان صزنعت آب و  ناشده و اجتنابشناخته

مجهز  بزه   کشزاورزی  میلیون هکتار از اراضزی آبزی    3/4آبیاری کشور بوده و تاکنون ن دیك به 

ای کشور این می ان تا دو برابر نی  قابزل افز ایش   های توسعهو طبق برنامه شدههای مدرنشبکه

دهزد کزه اغلزب    شده در این خصوص نشان میهای انجاماست. از سوی دیگر مطالعات و بررسی

، در سزت اشزده های زیزاد احزداث  برداری که عمدتاً با صرف وقت و ه ینهدر حال بهرههای شبکه

کزه در اثزر ایزن    هسزتند  ای برداری دچار مسائل و مشکات عدیدهمراحل مختلف ساخت و بهره

ها نی  مورد مخاطره قرار می گیرد. این مسائل که عمزدتا معلزول   مشکات اهداف اولیه این طرح

های آبیاری نه تنهزا  برداری از شبکه، در مراحل مختلف طراحی، اجرا و بهرهاستعوامل متعددی 

سازی های آن گردیده، بلکه امکان اصاح و بازحتی تخریب سازه ها وباعث کاهش کارایی شبکه

هزای  هزای فکزری اکثزر دسزتگاه    نماید. این موضوا از دغدغهاقتصادی میها را مشکل و غیرآن

قیقزاتی کشزور بزوده و تزاکنون اقزدامات، مطالعزات و تحقیقزات متنزوا و         ی، آموزشی و تحیاجرا

اسزت.  گرفتزه کشزی صزورت  های آبیاری و زههای مختلف شبکهای نی  در خصوص زمینهپراکنده

، از موفقیزت  سزت انگزری بزوده  اغلب این اقدامات به دلیزل آنکزه عمزدتا مزوردی و فاقزد جزامع      

تحقیقزات، آمزوزش و تزرویج    سزازمان  موجب شد تزا  ه . این مسئلستاچشمگیری برخوردار نبوده

ویژه مؤسسه تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی در رویکزردی      سسات تابعه بهؤو مکشاورزی 

ری ی جامع و هدفمندی را های جاری خود، برنامهجدید با انجام تغییر و تحوالت اساسی در برنامه

ای کشزور، سزند   هزای توسزعه  با برنامزه ی یبرای تحقق اهداف و مأموریت سازمانی خود و همسو

ری ی جزامع تحقیقزات   ری ی نماید. برنامهساله و تهیه نقشه جامع علمی کشور طرح 23انداز چشم
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)محتزوای فنزی تحقیقزات(، برنامزه      یهزای تحقیقزات  دارای اج ای مختلفی نظیر اهداف و اولویت

های تحقیقاتی، شزناخت و بهبزود   ستها و سیاتوسعه منابع )انسانی، فی یکی و مالی(، بهبود روش

ریز ی  کارهای اساسی برای نیل به آن تبعیت از الگزوی برنامزه  ساختار تحقیقات است. یکی از راه

توجزه  تزرویج کشزاورزی مزورد   و آمزوزش   ،راهبردی است که این موضوا در سزازمان تحقیقزات  

. قرار گرفترلوحه امور های راهبردی تحقیقات محصولی و موضوعی سگرفته و تدوین برنامهقرار

های آبیاری و سازی شبکهدر این راستا مسئولیت تدوین برنامه تحقیقات راهبردی اصاح و بهینه

. گز ارش حاضزر در برگیرنزده    شدکشی به مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محول زه

کشی مدرن، و زه ی آبیاریهابرداری از شبکهها و مشکات موجود در اجرا و بهرهمجموعه چالش

هزا  گونزه شزبکه  سازی ایزن اصاح و بهینهبرای کارهای عملی و محورهای تحقیقاتی موردنیاز راه

ی و یز انزدرکاران امزور آموزشزی، اجرا   نفع و دسزت های ذیفکری گروهکه با مشارکت و هم است

 . شدکشور تهیه تحقیقاتی

هزای راهبزردی   ب برنامزه شده در قالهای انجامبراسا  مجموعه اقدامات و تحلیل

هزای  ها ترسیم و مسائل و مشزکات موجزود در شزبکه   ابتدا وضعیت موجود شبکه مؤسسه،

توجه بزه شزرایط و مسزائل موجزود و بزا      بندی و سپس بای و دستهیکشی شناساآبیاری و زه

بزر ایزن اسزا  مجموعزه      شزده و  گزذاری ای کشزور هزدف  های توسعهنظر گرفتن برنامهدر

 شد.شده تبیین بینیی و نیازهای تحقیقاتی برای حصول اهداف پیشیرااقدامات اج

  

 کشیهای آبیاری و زهسازی شبکهاهداف برنامه راهبردی اصالح و بهینه 8-9-2

ی مجموعه مسزائل و مشزکات موجزود در مراحزل مختلزف طراحزی، اجزرا،        یپس از شناسا

شزده در  انجزام  هزای پزژوهش ی و مرور کلی کشهای آبیاری و زهداری از شبکهبرداری و نگهبهره

فائق آمدن و یا کاهش تأثیر مسائل برای های تحقیقاتی المللی، اهداف و اولویتسطح ملی و بین

هزای چهارگانزه و براسزا  موضزوعات     کارشناسزی در کزارگروه  شده، طی جلسات مختلفعنوان

اسا  درخت های فرعی و بریتهتوجه به موضوعات و عناوین کمترتیب با. بدینشدمختلف تعیین 

 شد.شرح زیر تعیین شده، اهداف کلی برنامه بهمسائل و تحقیقات انجام

 یسزاز بزه ، اجزرا  نیحز  تیریمزد  سامانه رتقاء، امدرن یهاشبکه قیدق یطراح و مطالعه

 و یاجتمزاع  ی،اقتصزاد  طیشزرا  بهبزود ، مزدرن  یهزا وهیشز  از مناسزب  استفادهی، سنت یهاشبکه
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 و یکزاف  یابیز ارز، مصزالح  تیز فیک بهبود، مناسب یهادستورالعمل و هااستاندارد نیتدوی، فرهنگ

 .ستیز طیمح بهبود و یابیارزو  کشیزه یهاسامانه توسعه، هاشبکه عملکرد جامع

 
هاای آبیااری و   سازی شبکهکارهای اجرایی برنامه راهبردی اصالح و بهینهراه 8-9-8

 کشیزه

ی کزه بزدون انجزام تحقیزق و بزا همزت       یاجراهای روشمات و در این قسمت مجموعه اقدا

شزده  هزای ذکزر  گزرفتن شزاخص  و بزا در نظزر  بزوده  حزل  ی قابزل یاران اجراذمسئولین و سیاستگ

 شود:ارائه میشد، بندی اولویت

 

 های کوتاه مدتبرنامه

ای هز استفاده از مجاری بسزته در شزبکه   ،هاپروژهآغاز بردار از زمان مشارکت دادن بهره

ی و یز هزای مختلزف اجرا  ایجاد همزاهنگی و تعامزل بزین بخزش     ،)لوله، هیدرو فلوم و ....( فرعی

توجزه   ،هاها و ال امی نمودن برای کل شبکهتوجه خاص به مطالعات ژئوتکنیکی شبکه ،تحقیقاتی

برگز اری سزمینارها و    ،هزا محیطی و ال امی نمودن آن برای کل شزبکه جدی به مطالعات زیست

تزرمیم و  بزرای  تخصزیص اعتبزار الزم    ،هاهای آموزشی در خصوص مسائل مختلف شبکهکارگاه

ایجزاد بانزك اطاعزاتی دینامیزك     ، داریایجاد متولی تعمیزر و نگزه   ،های موجودبازسازی شبکه

بزرای  ریز ی  برنامزه  ،هزا )نزه براسزا  شهرسزتان(    کشی، قنوات و چشمههای آبیاری و زهشبکه

ای و هزای کلیشزه  پرهیز از نقشزه   ،زراعزی هزا در فصزول غیزر   شزمه سازی آب قنزوات و چ ذخیره

 .استفاده از نتایج آزمون تجهی ات و ادوات انتقال آبال ام به ،نمودن شرایط خاص هر پروژهلحاظ

 

 های میان مدتبرنامه

تزأمین  ، هزای فرعزی  تکمیل شزبکه ، صرفه و مناسباستفاده از مواد و مصالح مقرون به

بیزاری و  آهزای  ارزیابی عملکرد پزروژه ، کشیهای زهنیاز پروژهمدرن مورد ایه ات و ماشینیتجه

ال امزی  ، هاری ی و مدیریت شبکهایجاد هماهنگی و تعامل بین وزارتین در برنامه، کشی موجودزه

گیزری  تعبیزه وسزائل انزدازه   ، بزران های آبتقویت و توسعه ساختار تشکل، هانمودن پایش شبکه

اصزاح قزوانین آب در راسزتای    ، سزنتی انهزار  اف ایش کمی پوشزش  ، هم شبکهجریان در نقاط م
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هزای  ی و مزدیریت چزاه  یشناسا، های سنتیبندها و آبگیراصاح، ب کشورآاستفاده بهینه از منابع 

  .های حفاظت از حریم منابع آبارتقاء و بهبود قوانین و روش، غیرمجاز

 

 مدتهای بلندبرنامه

انتقزال  ، تجهیز  و نوسزازی اراضزی   ، راستای استفاده بهینه از آبتغییر الگوی کشت در 

مطالعه و اجزرای  ، های مدرنتوسعه شبکه، برانهای آببرداران و تشکلها به بهرهمدیریت شبکه

، برداری تدریجی و بازگشزت سزرمایه  اسا  اصل بهرههای اصلی و فرعی برهم مان سد و شبکه

رفع مشزکل  ، شدن اراضی و حقابه )اصاح قانون ارث(از خرداصاح قوانین در راستای جلوگیری 

هزای مجهز  و   توسعه آزمایشزگاه ، هابرداری تلفیقی از منابع آب شبکهزمینی در بهرهمنابع آب زیر

 .ب و مجه ساماندهی پیمانکاران و استفاده از پیمانکاران مجرّ، رل پروژهتپرسنل مجرب برای کن

 

 کشیهای آبیاری و زهسازی شبکهراهبرد اصالح و بهینهتحقیقاتی  هایبرنامه 8-9-9

برخی دیگر از مشکات شبکه ناشی از عدم توجزه بزه تحقیقزات     شدکه اشاره همانطور

برداری ها و یا در حین اجرا و بهرهالزم است قبل از اجرای شبکه ،. در این خصوصاستکاربردی 

عمزل آمزده در   ههای بز گیرد. براسا  بررسی های کاربردی و یا بنیادی صورتاز شبکه، پژوهش

شزده  هزای انجزام  گزذاری بزرداری و هزدف  خصوص مسائل و مشزکات، وضزعیت موجزود بهزره    

هزا  ای از موارد مهم آنکه خاصه شدهای تحقیقاتی به تفکیك موضوعات محوری تعیین لویتوا

 شود:به شرح زیر ارائه می

 

 ی(پروژه تحقیقات 84محیطی )کشی و زیستزه

تدوین ، زیستو سازگار با محیط Agro forestryکشی های زهپیرامون سامانهپژوهش 

هزا  بیان آالینده، کشی و تعیین پارامترهای طراحیمعیارهای الزم برای انتخاب روش مناسب زه

ها و تحقیق پیرامزون  آبمدیریت کیفی زه، پاالییدر سطح شبکه و حوضه آبری  و تأثیر آن برخود

محیطی مراحل سزاخت  بررسی اثرات زیست، های نامتعارف در کشاورزیها و آبآبده از زهاستفا

تحقیزق پیرامزون   ، کاهش اثزرات سزوء  کشی و ارائه برنامههای آبیاری و زهشبکه برداری ازو بهره

تحقیزق در مزورد کزاربرد فیلترهزای     ، هزا آبکشی با هدف بهبود کیفی زهتعیین مبانی طراحی زه
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هزا، معیارهزا و سزاختار پزایش     تحقیق پیرامون دستورالعمل، کشیو مصالح محلی در زهمصنوعی 

 کشی.های آبیاری و زهشبکه

 

 پروژه تحقیقاتی( 28کشی )های آبیاری و زهمسائل مدیریتی شبکه

هزای  شناخت و ارزیابی مسائل و مشزکات اقتصزادی، اجتمزاعی و فرهنگزی در شزبکه     

، هزا بزا مشزارکت آب بزران    ها و توسعه پایدار شزبکه رفع آن برایکار هکشی و ارائه رازه آبیاری و

هزای اصزاح، بهسزازی و    های جامع و کاربردی در زمینهتحقیق در خصوص تدوین دستورالعمل

تحقیق و بررسزی در خصزوص اطاعزات    ، کشیهای آبیاری و زهداری از شبکهبرداری و نگهبهره

، هاهای نوین فناوری اطاعات در مدیریت شبکهتفاده از روشها و اسنیاز و در گردش شبکهمورد

ها و اثرات های نوین در شبکههای خودکار و سامانهسازه تحقیق و بررسی در خصوص استفاده از

تحقیزق و بررسزی در خصزوص اسزتفاده از     ، هزا محیطزی آن متقابل اقتصادی اجتماعی و زیسزت 

بررسی و ، منطبق با شرایط و خصوصیات مناطق مختلفها سنجی شبکههای ارزیابی و رفتارشیوه

و مدیریت یکپارچزه در طراحزی، سزاخت و     هاری یتحقیق در خصوص آثار ناشی از ضعف برنامه

بررسزی و تحقیزق در خصزوص مشزکات و     ، کشزی ی آبیزاری و زه هابرداری از سد و شبکهبهره

هزا  داری از تأسیسات و سزازه اری و نگهبردها و بهرهتوزیع و تحویل آب در شبکه مسائل تنظیم و

 وری و کاهش تلفات.اف ایش بهرهبرای کشی های آبیاری و زهدر شبکه

 

 پروژه تحقیقاتی( 21ها )مسائل سازه و ساخت شبکه

هزای آبیزاری   های مختلف شزبکه ی مسائل طراحی و اجرا در سازهیارزیابی فنی و شناسا

ملی و تدوین معیارهای طراحزی در  و توزیع آب( و ارائه کد مین، انتقال، تنظیمأهای تمدرن )سازه

های مدرن و سنتی کشور و ارزیابی راندمان انتقال و توزیع در شبکه، شرایط مختلف اقلیمی کشور

گیزری، وسزعت   ها )نوا بستر، نوا پوشش یا لوله، زمزان انزدازه  تعیین نقش عوامل مختلف در آن

های مدرن و امکان اصاح و کاربردی نمزودن اجزرای   ی شبکهارزیابی مسائل حقوق، اراضی و ...(

هزای  های اصزاح و بهسزازی در شزبکه   بررسی مسائل و مشکات طراحی و اجرایی طرح، هاآن

هزا و تعیزین میز ان    های پمپاژ و چزاه ارزیابی فنی، هیدرولیکی و اقتصادی ایستگاه، آبیاری سنتی

سزازی در اجزرای   سزازی و ارزان ناخت اصزول سزاده  بررسی و شز ها، آن وری آب و انرژی دربهره
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بررسی نحوه فنزاوری سزاخت و اتوماسزیون در    ، کشیهای آبیاری و زههای مختلف در شبکهسازه

ارزیزابی فنزی و   ، وری آب و سرمایهثیر آن بر ارتقاء بهرهأهای تنظیم، کنترل و توزیع آب و تسازه

  مین آب مناطق مختلف کشور.أها در تجایگاه آنتعیین  ها در کشور وهیدرولیکی قنوات و چشمه

 

 پروژه تحقیقاتی( 24ها )مواد و مصالح شبکه

توجه به شرایط مکانی و زمزانی  خورده )باهای ترککارهای مناسب ترمیم بتنتدوین راه

تدوین استانداردهای الزم برای انواا بتن پرکیفیت و اف ایش دوام بزتن  ، و شرایط نامناسب بستر(

کارهای الزم برای بهبود تحقیق در زمینه تدوین راه، کشیهای آبیاری و زهد استفاده در شبکهمور

تحقیق در زمینه تهیه فیلترهزای  ، زا، قلیایی و...(دار، تورمدار )گچهای مسئلهمشخصات انواا خاک

هزای  نندهکی و ترمیمضتعیین استانداردهای الزم برای درزهای انبساطی و انقبا، مناسب مصنوعی

هزای  آزمون و بررسی کارآیی و مشخصات فنی لوازم و تجهیز ات مزورد اسزتفاده در شزبکه    ، بتن

منظور اصزاح و  ها بهتحقیق در زمینه تعیین معیارهای الزم برای اختاط خاک، کشیآبیاری و زه

بك هزای مشز  های الزم بزرای اسزتفاده از لولزه   دتعیین اسزتاندار ، های نامناسب بسترتثبیت خاک

های مناسب برای بسترسازی در تدوین روش، های بتنیکنندهپاستیکی با قطر باال به جای جمع

ها و کاربرد مصالح و مواد مناسزب  روش بررسی و تحقیق در زمینه انواا، های با رطوبت باالخاک

 .محلی و ارزان در ساخت شبکه و اج ای آن

 

 های تخصصیکارگروه 8-9-1

مزواد   کشی،های آبیاری و زهسازه و ساخت شبکه کشی،یاری و زههای آبمدیریت شبکه

 کشی و محیط زیست.زه کشی وهای آبیاری و زهو مصالح مصرفی در شبکه
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فشارهای آبیاری تحتبرنامه راهبردی توسعه پایدار روش  8-1  

  

 حسین دهقانی: مجری تدوین برنامه    
 

 فشارهای آبیاری تحتتوسعه پایدار روش اهمیت و ضرورت تدوین برنامه 8-1-5

کننزده در تولیزد   عنوان عامل اصزلی محزدود  از آنجا که کشور ایران از نظر منابع آبی به

ها و قوانین مختلزف مزورد توجزه    سیاستمهم در محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی است، این

کارهزای اصزلی   ان یکزی از راه فشار به عنزو های آبیاری تحتدر این راستا توسعه روش .استبوده

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحزت پوشزش    1/4حال حاضر ن دیك به در. مدنظر بوده است

واسزطه  بزه فشزار  هزای آبیزاری تحزت   سیستمبیشتر گسترش فشار است. های آبیاری تحتسامانه

بیاری دقیزق و افز ایش   راه ورود کشور را به اجرای آتواند میهای آینده در دههم ایایی که دارند، 

براسا   .سازدتولید بیشتر محصوالت غذایی و نیل به خودکفایی نسبی هموار برای وری آب بهره

میلیون هکتزار   0/3پهنه مستعد با مجموا مساحت  4004در سطح کشور مطالعات صورت گرفته 

 ری درایزن مهزم لز وم بزازنگ    اسزت.  شزده فشزار شناسزایی  های آبیزاری تحزت  برای توسعه روش

های آبیزاری را اجتنزاب   گونه روشری ی و مدیریت توسعه هرچه بیشتر اینگذاری، برنامهسیاست

ری ی صحیح و منظور برنامهتهیه و تدوین برنامه جامع و راهبردی بهاز همین رو، . سازدناپذیر می

و انتقزال  شناسایی، انطباق فشار نظیر: های آبیاری تحتعلمی در خصوص مسائل مختلف سامانه

ها با محصزول در منزاطق مختلزف،    فشار و سازگاری آنهای مختلف آبیاری تحتفناوری سامانه

گزذاری و  مسزائل اقتصزادی، اجتمزاعی، سیاسزت    هزا )انزرژی، آب، خزاک،...(،    منابع و زیرسزاخت 

هزای آبیزاری   مسزائل فنزی سزامانه   فشزار،  هزای آبیزاری تحزت   در توسعه پایدار روشتشکیاتی 

بزرداری، خزدمات پشزتیبانی، اسزتاندارد، کیفیزت،      طراحی، نظارت، اجرا، مدیریت بهره) فشارتحت

ربط ها و متخصصان ذینمود که این مهم با مشارکت اکثر دستگاهالزم و ضروری می...( کمیت، 

 .به انجام رسید

های تخصصزی متعزدد متشزکل از پژوهشزگران، اسزتادان      این برنامه با تشکیل کمیته

اندرکاران که در زمینزه مزذکور از تجربزه    رشناسان اجرایی، تولیدکنندگان و سایر دستدانشگاه، کا

هزای عمزده در مسزیر توسزعه را تبیزین نمزوده و       شزد چزالش  کافی برخوردارند، تهیه شد و سعی

 . کارهای الزم ارائه شودراه
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اری هزای آبیز  های مربوط به توسعه پایزدار سزامانه  باتوجه به چهار محور مذکور، چالش

ضعف در تدوین و تکمیل استانداردهای ملزی  : توان بهفشار شناسایی شد که از آن جمله میتحت

هزای جدیزد، ضزعف    های آبیاری در کشور، مشکل دسترسزی بزه فنزاوری   مسائل سامانهتوجه بهبا

هزای آبیزاری، ضزعف در اسزتفاده صزحیح از ادوات و      استفاده از اتوماسزیون در مزدیریت سزامانه   

هزای نزوین، مسزائل و    خصزوص فنزاوری  هزای تحقیقزاتی در   ، ضعف...(تانك کود و ) تجهی ات

فشار، عزدم  های آبیاری تحتسامانه خصوص انطباقمشکات مرتبط با آب، خاک، اقلیم، گیاه در 

های آبیاری، عزدم  برداری در سامانهدستر  نبودن منابع انرژی، کارا نبودن نظام بهرهکفایت و در

جات سازنده لوازم و تجهی ات به مسائل کیفی و پشتیبانی، ضعف در کمیت و کیفیت توجه کارخان

هزای  فشار، محدودیت منبع آب و تغییرات زمانی آن، محزدودیت برداران سامانه آبیاری تحتبهره

سزازی الزم،  اجتمزاعی و ظرفیزت  -کمّی و کیفی نیروی انسانی، کمبود بسترهای مناسب فرهنگی

گززذاری و و سززاختاری نیززروی انسززانی، مسززائل و مشززکات سیاسززت هززای تشززکیاتی ضززعف

هزای اجرایزی در   ری ی، ضعف در مراحل و انتخاب نوا سامانه و اج اء آن، ضزعف دسزتگاه  برنامه

بزرداران، کمبزود و خزدمات    ها، ضعف در آمزوزش و تزرویج صزحیح بهزره    بررسی و تصویب طرح

  .اشاره کرد...  نامناسب پشتیبانی و پس از فروش

 

 فشارهای آبیاری تحتاهداف برنامه توسعه پایدار روش 8-1-2
 

  فناوریشناسایی، انطباق و انتقال  هایاهداف و اولویت

سزاماندهی و بزازنگری در تشزکیات و امکانزات      ،اسزتانداردها  تزدوین  ضوابط وبهبود 

توجزه بزه   امانه بزا های نزوین و آبیزاری دقیزق، اسزتفاده پایزدار از سز      استفاده از فناوری سازمانی،

تزأمین و اسزتفاده    ای و ملزی، های منطقهبازنگری در سیاست خصوصیات آب خاک، گیاه و اقلیم،

مسزائل  هزای آبیزاری بز رگ و توجزه بزه      جزامع نگزری در انجزام پزروژه     بهینه از منابع انزرژی، 

 .محیطیزیست

 

 هامنابع و زیرساخت هایاهداف و اولویت

شده های اجرابازنگری در طرح کتریکی و گسترش شبکه برق،بینی و تأمین انرژی الپیش 

الز ام کارخانجزات سزازنده لزوازم و      با هدف تغییر سزامانه آبیزاری،   (کشیهای آبیاری و زهشبکه)
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های نوین بزا هزدف   استفاده از فناوری تجهی ات به رعایت مسائل کیفی و خدمات پس از فروش،

هزای  بهبزود و اصزاح در سیاسزت    فشار،های آبیاری تحتنهروز رسانی ساماوری و بهارتقاء بهره

هزای  برداران سامانهسازی بهرهتوانمند ها،ایجاد بستر مناسب برای توسعه شرکت کان و قوانین،

توسعه صنعت بیمزه در گسزترش سزامانه     ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی، فشار،آبیاری تحت

 اف ارهای مرتبط بزا اتوماسزیون،  سعه استفاده بیشتر از نرمشناسایی، ترویج و تو فشار،آبیاری تحت

هزای آبیزاری   توسعه سامانه های اطاعاتی مرتبط با اطاعات کشاورزی،ایجاد یا ساماندهی بانك

کمّزی و  )حفظ منابع آب و خاک  محیطی، اقتصادی و اجتماعی،فشار با نگرش مسائل زیستتحت

 کننزده اقلیمزی،  گرفتن عوامل محزدود فشار با در نظری تحتهایابی توسعه سامانهپتانسیل ،(کیفی

هزای  رفزع محزدودیت   پذیری پایین،فشار با ریسكهای آبیاری تحتنیاز سامانهتأمین انرژی مورد

فراهم نمزودن مزواد اولیزه بزرای      فشار،سامانه آبیاری تحت کمّی و کیفی نیروی انسانی در زمینه

اف ایش منابع مزالی و اعتبزارات    فشار وآبیاری تحتسعه سامانه نیاز توساخت و تولید وسائل مورد

 برای توسعه سامانه.
 

 تشکیالتی-گذاریاهداف مربوط به مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاست

بردار، حل مسزائل بزانکی و   شده سیستم برای بهرههای تمامحل مسائل اقتصادی ه ینه

سازی، حل مشزکات  اجتماعی و ظرفیت-ب فرهنگیایجاد بسترهای مناس منابع اعتباری و مالی،

هزا در پزذیرش، کزاربرد و    ها و نارساییحذف ضعف/، رفع(کوچك و ب رگ)برداری های بهرهنظام

 ، حزل مسزائل و مشزکات   (خصوصزی  -دولتزی )هزا، ارتقزاء و اصزاح تشزکیات     توسعه سیستم

 ها.یرش و توسعه سیستمبرداران در پذاف ایش انگی ه بهره ری ی،گذاری و برنامهسیاست
 

 

 فشارهای آبیاری تحتاهداف مربوط به مسائل فنی سامانه

انتخاب مناسب نوا سزامانه   شده،مل م بودن مجریان به تهیه لوازم و تجهی ات استاندارد

 های راهنمای مطالعه و طراحزی و توجزه کزافی بزه مسزائل اجرایزی و      بهبود دفترچه و اج اء آن،

بزازنگری در   هزا، تقویت و بهبود عوامل اجرایی در بررسی و تصویب طرح حی،برداری در طرابهره

مسائل و مشزکات اطاعزاتی و    ای در انتخاب مشاوران،های طراحی و حذف نظام مناقصهتعرفه

تقویزت امزور نظزارتی و رسزیدگی و رفزع مشزکات        ،(آب، خاک، گیاه، اقلیم و مالکیزت )ای پایه
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برداران و توجه به آموزش و ترویج صحیح بهره ها،ات مالی طرحرفع مشک های پیمانکار،شرکت

ریز ی آبیزاری گیاهزان در تغییزر     رعایت دقیق برنامزه  داری و تعمیرات سامانه،آموزش در امر نگه

استفاده از نیروی متخصزص بزرای    ارائه مناسب خدمات پشتیبانی و پس از فروش، الگوی کشت،

، تعیزین  (شزیم آبیزاری  )کش و اسید موقع از کود، علفصحیح و بهاستفاده  برداری از سامانه،بهره

 ایجاد دستگاه مشخص و مسزئول پزایش و مسزتند سزازی و     یکپارچه،نظام آبیاری مشاعی یا غیر

 ای و منظم عملکرد سامانه.ارزیابی دوره
 

  فشارهای آبیاری تحتتوسعه پایدار روش های تحقیقاتیبرنامه 8-1-8

های مختلف شده در مراحل قبلی در زمینهشده و اهداف تعییناساییبراسا  مشکات شن

با فرس یك سامانه، اقلیم، خاک، آب، های تحقیقاتی فشار، پروژههای آبیاری تحتمسائل سامانه

هزای کوتزاه مزدت    برای حل مسزائل مربوطزه در قالزب برنامزه     گیاه، اقلیم و شرایط یك منطقه

 است.  شدهتحقیقاتی ارائه
 

 فشارهای آبیاری تحتسایی سامانهشنا

های ملی و و تدوین استانداردها و دستورالعملاستانداردهای موجود  بررسی و بازنگری 

های آبیاری و مطالعه و بررسی استانداردهای جدید بین المللزی و  ای برای تجهی ات سامانهمنطقه

هزای آبیزاری   آبیزاری سزامانه  هزای نزوین در مزدیریت    بررسی کاربرد فناورری ها،سازی آنبومی

بررسی  های نوین در تجهی ات ایستگاه پمپاژ،ارزیابی و بررسی فنی استفاده از فناوری فشار،تحت

 فشار.های آبیاری تحتای در اتوماسیون سامانههای رایانهکارآیی مدل

 

 فشار با شرای  موجود محلیهای آبیاری تحتانطباق سامانه

بررسزی   فشزار، های آبیاری تحزت نگی و اجتماعی در توسعه سامانهبررسی نقش شرایط فره  

فشار، بررسی های آبیاری تحتساز وکارهای مختلف برای تشویق کشاورزان در استفاده از سامانه

شناسزایی و ارزیزابی    فشزار، های آبیزاری تحزت  و مطالعه امکان استفاده از آبیاری دقیق در سامانه

بررسی و مطالعزه تزأثیر    های مختلف آبیاری،در آبیاری دقیق در روشنیاز ادوات و تجهی ات مورد

های های شیمیایی مختلف آب در سوختگی و مسمومیت گیاه و گرفتگی و خوردگی سامانهکیفیت

بررسی و مطالعه تناسب اراضی از نظر خصوصیات فی یکی و شزیمیایی   فشار،مختلف آبیاری تحت
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 و مطالعزه تناسزب اراضزی از نظزر خصوصزیات اقلیمزی بزا       بررسزی   های آبیزاری، خاک با سامانه

فشزار  هزای مختلزف آبیزاری تحزت    بررسی فنی و اقتصادی سامانه فشار،های آبیاری تحتسامانه

بررسی و تعیین آرایش کاشت مناسب محصوالت زراعزی، بزاغی و    توجه به فی یوگرافی اراضی،با

های آبیزاری بزا رطوبزت    سازگاری سامانه تحقیق در خصوص فشار،های تحتسامانه ای باگلخانه

فشزار  های مختلزف آبیزاری تحزت   بررسی فنی و اقتصادی سامانه هوا، درجه حرارت و سرعت باد،

هزای آبیزاری   مطالعه و تحقیق الزم در خصزوص نقزش سزامانه    نیاز،توجه به می ان انرژی موردبا

مزدیریت   بزر محزیط زیسزت،    هزا فشار در کاهش اثرات خشکسالی و سرمازدگی و تزأثیر آن تحت

مطالعه پارامترهزای   های خاص،های ردیفی و زراعتآبیاری میکرو در باغات خاص، جالی ، زراعت

فشزار  های آبیاری تحزت مدیریت روش اقلیمی و فی یکی بر روی آبیاری بارانی در مناطق خشك،

های ریاضی در انتخزاب  استفاده از مدل های نامتعارف در مناطق اقلیمی مختلف،در استفاده از آب

بررسزی انزواا    طراحزی آبیزاری بزارانی و آبیزاری موضزعی موجزود،       فشار،های آبیاری تحتروش

هزا و  اف اری، سازگاری با گیاهان مختلزف، کیفیزت آب  های آبیاری زیرسطحی از نظر سختروش

ر بررسزی تزأثی   های مختلف آبیاری زیرسزطحی، بررسی مسائل اقتصادی روش های مختلف،خاک

های هیدرولیکی و فنی اج اء سامانه، تزأثیر  های آبیاری زیرسطحی بر مشخصهمدت کارکرد روش

مطالعزه اثزرات    فشزار، وجود روغن در آب آبیاری بر روی عملکزرد فیلتراسزیون در آبیزاری تحزت    

هزا،  هزا و نشزاءکاری  خ انزه ( هیزدروپونیك )فشار با چرخه بسته در گلخانه های آبیاری تحتروش

هزای مختلزف   کزارایی روش  هزای بزا کیفیزت مختلزف،    کارایی فیلترهای مختلزف در آب بررسی 

فشزار و بررسزی   های آبیاری تحزت شستشوی معکو  در انواا فیلترهای مورد استفاده در سامانه

هزای آبیزاری   بزرداری روش مزدیریت بهزره   های آبیاری موضعی،زدایی در روشهای رسوبروش

ها و صوصیات هیدرولیکی و اصول طراحی و الگوی پاشش آبپاشبررسی خ ها،موضعی در گلخانه

تعیزین توابزع تولیزد براسزا  مقزدار آب و شزوری در محصزوالت مختلزف تحزت           ها،میکروجت

فشار در بیان کیفی و کمی زیرزمینی در مقایسه تأثیر آبیاری تحت فشار وهای آبیاری تحتروش

 با آبیاری سطحی.  
 

 هازیرساخت 8-1-9

بررسی وضزعیت   محیطی منطقه،فشار بر روی وضعیت زیستسی اثر سامانه آبیاری تحتبرر  

بررسی مسائل فرهنگی، اجتمزاعی   فشار،انرژی در منطقه با نگرش استفاده از سامانه آبیاری تحت
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هزای آبیزاری   بررسی کاربرد سامانه فشار،و نیروی انسانی با نگرش استفاده از سامانه آبیاری تحت

کارهزای مصزرف بهینزه انزرژی در     بررسزی راه  هزا در سزطح کشزور،   و امکان توسعه آنفشار کم

 فشار.های آبیاری تحتسامانه

هزا در سزامانه   های در دستر  در منطقه با نگرش اسزتفاده از آن ارزیابی انرژی :از جنبه منابع 

ارزیزابی   پزایین،  های آبیاری با مصزرف انزرژی  بررسی امکان استفاده از سامانه فشار،آبیاری تحت

بنزدی اقلیمزی   پهنه فشار،پتانسیل منابع آب در هر منطقه با نگرش استفاده از سامانه آبیاری تحت

 فشار.  های آبیاری تحتکشور با هدف توسعه سامانه

تحقیزق و مطالعزه در   گذاری و تشکیالتی: سیاست-اقتصادی و مالی-اجتماعی و فرهنگی

هزای آبیزاری   ی و مزالکیتی در پزذیرش و توسزعه سزامانه    هزای مزال  زمینه مسائل کاهش ریسك

 یهزا طرح یاجرا یاقتصاد یسنجامکانتحقیق و مطالعه در زمینه  برداران،فشار توسط بهرهتحت

مطالعه و تحقیق در زمینه تزدوین و ارائزه معیارهزای ملزی و     مختلف کشور،  فشار در مناطقتحت

در زمینزه مسزائل و مشزکات     العزه و تحقیزق  مط فشزار، های آبیاری تحزت محلی توسعه سامانه

هزای  و یا طزرح  شدهاجرا یترویج-ییالگو یهاطرحاز داری مناسب برداری و نگهبهرههای روش

 ن دیزك  یهمکزار  یالزم بزرا کارهای ارائه راه در زمینه مطالعه و تحقیقالگویی در دست اجرا و 

 .و ترویج اجرا، تحقیق یهابخش

شزده در  های اجراءمطالعه و بررسی عملکرد سامانه: مطالعه و طراحی بهبود و تقویت فرآیند 

های آموزشی و انتشار مجات فنی و آموزشی، ایجزاد  مناطق مختلف، برگ اری سمینارها و کارگاه

هزای بز رگ،   ترویجی در اراضی کشاورزان نمونه، پیشرو و کشت و صزنعت -های تحقیقیپایلوت

ای آب، خاک،گیزاه، اقلزیم، الگزوی    تناسب اطاعزات پایزه  تحقیق در خصوص کاربرد صحیح و م

فشار برای مناطق مختلف، بررسزی و  های مختلف آبیاری تحتکاشت و سطوح مالکیت در سامانه

هزای  ای موجود، تحقیق و مطالعه استفاده از فناوریمطالعه نحوه استفاده صحیح از اطاعات پایه

های مطالعزه  ای، مطالعه و بررسی نقاط ضعف دفترچهآوری اطاعات پایهجدید و دقیق برای جمع

  و طراحی برای ارتقاء، بهبود و تکمیل آن.

کارهزای تقویزت امزور    بررسی و مطالعه راه :هابهبود و تقویت فرآیند مسائل اجرایی سامانه

هزای  کارهزای رسزیدگی و رفزع مشزکات شزرکت     ها، بررسی و مطالعه راهسامانه نظارتی اجرای

ها، موانع و مشکات مالی و بزانکی  فشار، بررسی و مطالعه تنگناهای آبیاری تحتسامانه پیمانکار

 منظور رفع و تسهیل انجام امور.ها بهطرح
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کارهای مزؤثر  بررسی و مطالعه راه: ها و پایشبرداری از سامانهبهبود و تقویت مسائل بهره

ریز ی آبیزاری و اثزر آن بزر     ق برنامهبرداران، تحقیق درخصوص رعایت دقیآموزش و ترویج بهره

حاصله، تحقیق در خصوص اثر شیم آبیاری بزر کزارایی سزامانه    اف ایش کارایی مصرف آب و سود

هزای فنزی و   آبیاری و اف ایش کارایی مصرف آب و مطالعه و ارزیزابی دوره ای و مزنظم شزاخص   

 سامانه. هیدرولیکی
 

 فشاری آبیاری تحتهاکارهای اجرایی توسعه پایدار روشراه 8-1-1

هزای مختلزف   شده در زمینهشده و اهداف تعییناسا  مشکات شناساییدر این برنامه بر

کارهای اجرایی برای نیل به اهداف توسعه پایدار در قالب فشار، راههای آبیاری تحتمسائل سامانه

مزدت ارائزه شزد. از آن    مدت و یزا بلنزد  مدت، میانهای پژوهشی کوتاهکارهای اجرایی و برنامهراه

 توان به موارد زیر اشاره نمود:جمله می

فشار، بازنگری و نهادینه کردن کنترل کیفی کلیه لوازم و تجهی ات مورد استفاده در آبیاری تحت 

فشزار  های آبیاری تحتصاح در خصوص سامانهتدوین شرح وظایف و حدود اختیارات مرجع ذی

، توجه کافی در خصوص امکزان  ...ای طراحی، اجراء، تجهی ات و هاز جمله کنترل کیفی در زمینه

فشار، ایجاد بستر الزم برای های آبیاری تحتهای نوین در سامانهاستفاده از اتوماسیون و فناوری

هزای  منظور تبادل اطاعات در شناسایی و دسترسزی بزه فنزاوری   های خارجی بهارتباط با شرکت

فشزار مناسزب در منزاطق    های آبیاری تحتسب برای ترویج سامانهجدید، ایجاد ساز وکارهای منا

فشزار ، در  مختلف کشور، در نظر گرفتن کمیت وکیفیت آب در انتخاب نوا سامانه آبیزاری تحزت  

، ...(هزا، آبپزاش و   چکان، لولهفیلتراسیون، قطره)نظر گرفتن تأثیرکیفیت آب در گرفتگی تجهی ات 

مانند شوری، سدیمی، کربنزات و بیکربنزات در خزوردگی     توجه کافی به خصوصیات شیمی خاک

لوله، اتصاالت و تجهی ات زیرسطحی، انتخاب سامانه سازگار بزا رطوبزت هزوا، درجزه حزرارت و      

اسا  آمار درازمدت، تحلیل اقتصادی مصزرف انزرژی در انتخزاب    سرعت باد موجود در منطقه بر

یشتر این بخش با برنامه توسعه کشور در زمینزه  سازی بخش اجرا برای انطباق بها، توانمندسامانه

هزای آبیزاری سزطحی بزا     های در دست مطالعه، طراحی و اجرای سامانهنگری در طرحآب، جامع

بزرداری  ف بهزره اهزد ابزا   طبزق بزرداری من نظام بهزره  تشکیل فشار،نگرش تغییر به سامانه تحت

فشار، تدوین و ارائه معیارهای ی تحتهای ب رگ آبیاردر طرح از منابع آب و خاک مشترک پایدار
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... فشزار و  هزای تحزت  بندی اجرای طرحاقتصادی الزم در انتخاب مناطق و محصوالت و اولویت

 .اشاره نمود

 

 های تخصصیکارگروه 8-1-0

 مسززائل اقتصززادی، اجتمززاعی، هززا، شناسززایی، انطبززاق و انتقززال فنززاوری، منززابع و زیرسززاخت 

مسزائل فنزی   فشزار و  هزای آبیزاری تحزت   توسزعه پایزدار روش   درگزذاری و تشزکیاتی   سیاست

 فشار.تحتهای آبیاری سامانه
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 برنامه راهبردی بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 8-0
 

 احمد شریفی: مجری تدوین برنامه     

 

راهباردی بهباود و توساعه مکانیزاسایون     اهمیت و ضرورت تادوین برناماه    8-0-5

 کشاورزی

وری تولید کشاورزی کشور، کاربرد مکانی اسیون رین اب ارهای باال بردن بهرهتیکی از مهم

مکانی اسزیون کشزاورزی   . های تحقیقاتی و اجرایزی اسزت  کشاورزی و بهبود و توسعه آن از جنبه

آیزد،  حسزاب مزی  های توسعه بخش کشاورزی و جوامع روستایی بهامروزه نه تنها یکی از شاخص

شزده بزرای توسزعه تجزارت جهزانی اسزت. مکانی اسزیون        لی تعیزین بلکه یکی از محورهای اصز 

های خودکفایی محصوالت کشاورزی نی  تعیین گردیزده  کشاورزی به عنوان یکی از رئو  برنامه

انتظار راستی مکانی اسیون کشاورزی در ایران تا چه اندازه موفق بوده و به اهداف مورداما به. است

وفقیت مکانی اسیون کشاورزی چیست  نقاط قوت و ضزعف آن  یافته است  علت عدم مخود دست

کارهزایی وجزود دارد  و از بزین ایزن     چیست  برای بهبود و توسعه مکانی اسیون کشاورزی چه راه

های کان کشاورزی کشور کزدام اسزت  سزؤاالت    ترین راه برای اتخاذ سیاستکارها، مناسبراه

ها نیازمنزد شزناخت مسزئله و بررسزی     ر یك از آنبسیاری از این دست وجود دارد که پاسخ به ه

های کشاورزی موجود در بخش کشاورزی کشزور، و انجزام   وضعیت مکانی اسیون و کاربرد ماشین

برنامه راهبردی تحقیقات بهبود و توسزعه مکانی اسزیون   . تحقیقات مدون توسط متخصصان است

توجزه  ونزاگون بررسزی نمزوده و بزا    کشاورزی برآن است تا مکانی اسیون کشاورزی را از زوایای گ

بندی اهداف، تحقیقات اولویت دار را شده و در دست اجرا در این زمینه و اولویتتحقیقات انجامبه

 . شود تعیین نمایدکه به حل مشکلی از حوزه مکانی اسیون در کشور منجر می

 

 اهداف برنامه راهبردی بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 8-0-2

هززای کشززاورزی و وری ماشززینگززرا نمززودن تحقیقززات، ارتقززاء بهززرهمحززور و مأموریززت تقاضززا

هزای کشزاورزی و   هزای نزوین در بهبزود و توسزعه ماشزین     کزارگیری فنزاوری  مکانی اسیون، بزه 

های تحقیقزاتی، اجتنزاب   پذیری مراک  تحقیقاتی و اجرایی در اجرای برنامهمکانی اسیون، مشارکت



 
 207  مسوفصل 

 

 

وری عوامل تولید و توزیزع و اسزتفاده بهتزر از نیزروی     قات، اف ایش بهرهاز موازی کاری در تحقی

 انسانی متخصص.

 

 های تحقیقاتی راهبردی بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزیبرنامه 8-0-8
 

 برنامه تحقیقاتی راهبردی مکانیزاسیون زراعت

، داشزت ، تکاشز ،ورزی حفاظتیورزی با تکیزه بزر خزاک   های تحقیقاتی خاکاجرای پروژه

های نوین، ایجزاد بانزك اطاعزات جزامع مکانی اسزیون      ، کاربرد فناوریپس از برداشت، برداشت

هزای  هزای مزاهواره ای، سزامانه   های الکترونیك )کنترل خودکزار، سزامانه  استان، کاربرد سیستم

طراحی، سزاخت و ارزیزابی سیسزتم هوشزمند کنتزرل      هوشمند و خبره و ...( در کشاورزی دقیق، 

 ، کاربرد فنزاوری اطاعزات در  سنجی استفاده از کشاورزی دقیقامکان، هادهای کاشت کارندهواح

کارهای نزوین کزاهش مصزرف سزموم در     کشاورزی، مطالعه در مورد استفاده از راه مکانی اسیون

منظزور تولیزد محصزول سزالم، ارزیزابی فنزی و اقتصزادی        عملیات داشت محصوالت مختلف بزه 

منظور کاهش های جدید سمپاشی بههای جدید، بررسی و ارزیابی مکانی م مهای با مکانیسمپاش

نمزودن  های نوین در بهبود عملیات مکانی ه م ارا کشور، بهینهمی ان مصرف سم، کاربرد فناوری

هزای موجزود بزا منزاطق،     ، تطابق و سازگاری ماشینزراعی موقع عملیاتمصرف انرژی، انجام به

های کشاورزی و حفظ محیط زیست، کشاورزی مرکب، مصرف بهینه نهادههای استفاده از ماشین

منظور های مناسب بهبررسی و تحقیق پیرامون روشکاهش تلفات و ضایعات محصوالت زراعی، 

های کنترل و اتوماسیون در تولیزد  ، کاربرد سامانهکاهش ضایعات و افت ناشی از برداشت کمباین

هزای  نو، توسعه مهندسی معکو  و اب ار دقیزق در ماشزین   هایمحصوالت زراعی، توسعه انرژی

کشاورزی، کاهش فشردگی خاک، مزدیریت بقایزای گیزاهی، تنزاوب و گزردش زراعزی مناسزب،        

های گیاهی، مدیریت مناسب انرژی برای های هرز، آفات و بیماریمدیریت تلفیقی، مبارزه با علف

های سازی، ارتقاء کیفیت ماشینها، استانداردتولید محصوالت زراعی، اف ایش بازده زراعی ماشین

هزای مکانی اسزیون   های کیفزی در صزنایع کشزاورزی، ارتقزاء شزاخص     تولید داخل، ارتقاء سیستم

ری ی و توسعه مکانی اسیون، انتخاب الگوی مناسب مکانی اسیون بزرای منزاطق   کشاورزی، برنامه

تعیزین و ارتقزاء عمزر اقتصزادی     مختلف کشور، یکپارچه سزازی اراضزی، تعیزین نقزاط همگزن،      
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وری در انرژی مصرفی، اف ایش می ان پذیرش مکانی اسزیون  های کشاورزی، اف ایش بهرهماشین

هزای  تزرین حالزت بزرای تشزکیل شزرکت     بررسی وضعیت مناسب و اقتصادیبرداران، برای بهره

ه مکانی اسزیون  ، بررسی موانع و مشکات فنی، اجتماعی و فرهنگی فراروی توسعخدمات مکانی ه

 های آموزشی و ترویجی در بهبود روند توسعه مکانی اسیون.در منطقه و ارزیابی تأثیر برنامه

 

 برنامه تحقیقاتی راهبردی مکانیزاسیون باغبانی

هزای تولیزد در کشزاورزی شزامل     های تحقیقاتی در زمینه مهندسی سزامانه اجرای پروژه 

زیر پزروژه( و   1زیر پروژه(، برداشت ) 23روژه(، داشت )زیر پ 0زیر پروژه(، کاشت ) 3ورزی )خاک

زیر پروژه(، مهندسی مواد و ضایعات محصوالت کشاورزی، تعیین و کزاهش   90پس از برداشت )

زیزر پزروژه(، کزاهش     2کارهزای کزاهش آن )  های فرآوری پسته و ارائه راهمی ان خسارت ماشین

ه(، مدیریت و مصرف بهینزه انزرژی بزرای    زیر پروژ 2ضایعات پس از برداشت محصوالت باغی )

فسیلی های غیرانرژی بررسی و ارزیابی می ان مصرف بهینهزیر پروژه(،  9تولید محصوالت باغی )

محصزوالت   دیز در تول سزت یزطیمح تیریمدزیر پروژه(،  4در عملیات مکانی ه محصوالت باغی )

 ،هزا و تجهیز ات  ماشزین در ساخت  یومارگون نییتعاستانداردسازی و ایمنی،  ،(پروژه ریز 2) یباغ

توسعه مهندسی معکو  و اب ار دقیق (، پروژه ریز 4) دیدر فرآیند تول یجهان یاستانداردها تیرعا

و  یسزاز نزه یبه ،کننزده خزاک   یعفزون ضد نیماش یابیو ارز یسازبهینههای کشاورزی، در ماشین

و  یسازنهیبه(، پروژه ریز 9)مرکبات  هر  نیماش یابیو ارز یسازنهیبه ،نهال کار نیماش یابیارز

مجهز    واتزور یروت نیماش یابیو ارز یبررس(، پروژه ریز 9)و مرکبات  بیبرداشت س نیماش یابیارز

سزازی، تغییزر سزاختار و ارزیزابی عملکزرد      ، بهینزه درختزان  نیبز  اتیز داشت عمل یبرا به حسگر

سنگ  سهیمقا، الگوها نیترب مناسبو انتخا رانیدر ا یباغ یتراکتورها سهیمقاهای باغی، ماشین

 یهزا کزن امکان کزاربرد هزر    یبررس، هاآن ترینو انتخاب مناسب رانیدر ا یباغ یهاکنجمع

مان برداشت در باغ بزا اسزتفاده از   دران یبررسی، باغ یترنچرها سهیمقا، در باغ یو برق كیپنومات

منزاطق مختلزف    یبرا یدیورشخ یهاکنخشك یالگو نیترمناسب سهیمقا، ومیوک یهادستگاه

و  سزه یمقای، دیخورشز  یهزا کزن در خشزك  یکردن محصوالت باغفرآیند خشك سهیمقا، رانیا

ی، فرنگتوت یبر رو یپاشچلما تأثیری، محصوالت حسا  باغ یها براکنندهسردشیکاربرد انواا پ

در  نینزو هزای ناوریفکاربرد های نوین در تولید محصوالت باغی، سنجی استفاده از فناوریامکان



 
 204  مسوفصل 

 

 

ی، محصوالت بزاغ  کاشت و داشتدر  ریمتغنرخ فناوری کاربردی، محصوالت باغ دیتول یهاسامانه

هزای  سزامانه  در ینانوفناور کاربردی، محصوالت باغ دیتولهای سامانهخبره در  یهاسامانه کاربرد

ی، تعیزین تناسزب   باغمحصوالت  دیتولهای سامانهدر  كیمکاترونی، کاربرد محصوالت باغ دیتول

موقزع انجزام   های کشاورزی از نظر تطابق با منطقه، بررسی اثرات بزه در انتخاب و معرفی ماشین

نشدن عملیات کشاورزی در تولید محصوالت باغی، انتخزاب الگوهزای مناسزب مکانی اسزیون در     

از هزای مکانی اسزیون باغزات و سزاماندهی و اسزتفاده بهینزه       ارتقزا شزاخص   محصوالت بزاغی، 

 های کشاورزی موجود در باغات. ماشین

 

 برنامه تحقیقاتی راهبردی مکانیزاسیون دام و شیالت

گیری و ارزیابی مکانی اسیون دام و های اندازههای تحقیقاتی در زمینه تدوین شاخصاجرای پروژه

 ان کزارآیی  برداری، بررسی و تعیزین میز  توجه به نوا دام و سطوح بهرهنیاز باارائه معیارهای مورد

کارهای افز ایش رانزدمان   فنی و اقتصادی ادوات، تجهی ات و تأسیسات موجود، بررسی و ارائه راه

کارگیری فنی و اقتصادی ادوات و تجهی ات، بررسی نیازهزای مکانی اسزیون و تعیزین فنزاوری     به

ازی ادوات سهای غالب پرورش دام کشور، تعیین نحوه بومیتوجه به سامانهمناسب پرورش دام با

نیزاز در  هزای مزورد  سازی و ارزیابی عملکزرد دسزتگاه  و تجهی ات وارداتی، طراحی، ساخت، بهینه

پرورش دام، ارائه پارامترهای استاندارد ادوات، تجهی ات و تأسیسات پرورش دام، بررسزی و ارائزه   

یزاز دام،  کارهای مناسب برای مشکات موجود در زمینه سزاخت، تولیزد و عرضزه ادوات موردن   راه

 های مناسب انتقال دام و بررسی مشکات آموزش مکانی اسیون دام.ارائه سامانه

 

 طبیعیبرنامه تحقیقاتی راهبردی مکانیزاسیون منابع

های مختلف ذخیره ن والت آسزمانی  بررسی روشهای تحقیقاتی در زمینه اجرای پروژه

هزای  (، طراحی و سزاخت ماشزین  ... پیتر و) های ذخیره ن والتطراحی و ساخت ماشین در مرتع،

و بررسی عملکرد و تأثیر آن در مرتع، طراحی و ساخت ماشین میان کشت و  )کپه کارو ...(کاشت 

 و بررسزی عملکزرد آن،  ( اسزتریپر )طراحی و ساخت ماشین گیاهزان مرتعزی   بررسی عملکرد آن، 

گوهزای مکزانی ه در تولیزد    ارائزه ال  های تولید و فرآوری بذرهای مرتعزی، بررسی و معرفی ماشین

طراحزی و   هزای جنگلزی،  های مختلف نهالستانهای گونهبررسی و معرفی ماشین درختان جنگلی،
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طراحی و سزاخت گلزدان   ، گیرطراحی و ساخت قیچی اتوماتیك قلمه ساخت ماشین کاشت قلمه،

مکانیکی های مبارزه بررسی و ارائه روش طراحی و ساخت دستگاه استریل خاک، ای پرکن،کیسه

بررسی و ارائزه وضزعیت   ، طراحی و ساخت دستگاه برداشت نهال ها،های هرز در نهالستانبا علف

ارائزه الگوهزای    هزا در تزراکم خزاک،   بررسی تزأثیر آن  اسکیدرها و فورواردرهای موجود در ایران،

اسکیدرها و منظور کاهش تردد شده از عرصه جنگل تا جاده بههای بریدهمکانی ه برای انتقال بینه

بررسزی   بررسزی و معرفزی ماشزین و تجهیز ات کاشزت نهزال در جنگزل،        کاهش تراکم خزاک، 

طراحی و ساخت ماشین و تجهی ات مکزانیکی تثبیزت   و  های روانهای مختلف تثبیت شنروش

 های روان.شن

 

 برنامه راهبردی بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کارهای اجراییراه 8-0-9
 

 ون زراعتمکانیزاسی

هزای کشزاورزی،   های کشاورزی مناسب، نظارت فنی بر عملکرد ماشزین تأمین ماشین

هزای مکانی اسزیون،   تقویت ارتباط بزین بخزش اجزرا و تحقیقزات، سزاماندهی و توسزعه تشزکل       

هزای کشزاورزی تولیزد    ارتقاء کیفیزت ماشزین   کشاورزی، ها و تجهی اتساماندهی آزمون ماشین

های کشزاورزی )خصوصزی و دولتزی(،    رقابت سازنده بین سازندگان ماشینداخل، ایجاد انگی ه و 

مسزتند، افز ایش    فروش، تولید اطاعات و آمزار  سازی اراضی، ساماندهی خدمات پس ازیکپارچه

هزا و  گذاری در حوزه مکانی اسزیون و نزرخ بزازدهی سزرمایه، سزاماندهی عرضزه ماشزین       سرمایه

بزرداران،  اف ایش می ان پزذیرش مکانی اسزیون بزرای بهزره    تجهی ات کشاورزی )داخل و خارج(، 

هزای مکانی اسزیون، اختصزاص بودجزه الزم بزرای امزور       فرهنگسازی در بهبود و توسعه تشزکل 

 ترویجی، تربیت نیروهای مروج در رابطه با مکانی اسیون و مشخص نمودن اثربخشی ترویج.

 

 مکانیزاسیون باغبانی

صوالت باغی در مراحل برداشزت تزا مصزرف از    کاهش ضایعات کمی و افت کیفی مح

هزا و  های سیار، پیش سزردکننده های برداشت، حمل و نقل، سردخانهموقع ماشینطریق تأمین به

بندی بزا  داری و بستهاقتصادی نمودن تولید، اف ایش و ارتقاء ظرفیت و ساختار صنایع تبدیلی، نگه

می و فراگیر مطالعات، تولید آمار و اطاعزات و  ال امات تولید محصوالت باغی، ساماندهی نظام عل
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های حمل و نقل کشزور  های باغی، ساماندهی ظرفیت و زیرساختاطاا رسانی در زمینه فعالیت

با ال امات و استانداردهای بازاررسانی و عرضه محصوالت باغبانی به بازارهزای جهزانی، ارتقزاء و    

های جدید برای تولید محصوالت بزاغی،  ربرد یافتهبرداران از نظر کاهای فنی بهرهآموزش مهارت

ها و تجهی ات و رعایت استانداردهای جهانی در فرآینزد  عایت اصول ارگونومی در ساخت ماشینر

 تولید.
 

 مکانیزاسیون دام و شیالت

توجه به تیراژ کم تولیزد،  های پرورش دام باحمایت از تولیدکنندگان تجهی ات و ماشین

پژوهشگران و مهیا نمودن بسترهای الزم برای انجام تحقیقات کاربردی، کارآمزد  ایجاد انگی ه در 

نمودن تحقیقات و ایجاد انسزجام در تحقیقزات مکانی اسزیون، تزدوین اسزتانداردهای الزم بزرای       

اندازی واحزدهای نظزارت و ارزیزابی تولیزد ادوات     تجهی ات و تأسیسات و جایگاه پرورش دام، راه

توجه به سزاختار واحزدهای تولیزدی،    های مکانی اسیون باشیات، تهیه برنامهمکانی اسیون دام و 

هززا در دریافززت تسززهیات اعتبززاری، ایجززاد انگیزز ه در  رفززع تنگناهززا، مشززکات و محززدودیت

های تولید، تولیدکنندگان ادوات و دامداران از طریق متناسب نمودن قیمت تولیدات با ه ینه نهاده

هزا و تجهیز ات مکانی اسزیون دام و    ش بزازده سزرمایه در تولیزد ماشزین    ها و اف ایکاهش ه ینه

هزای خزدمات مکزانی ه در زمینزه دام و     شیات، فراهم نمودن بستر الزم برای گسترش شزرکت 

بزرداری واحزدهای دامپزروری    شیات، در نظرگرفتن معیارهای فنی در تأسیس و توسزعه و بهزره  

هزای نزوین   بزرداران بزا روش  و باالبردن آشزنایی بهزره  کردن )نظام جامع دامپروری کشور(، آگاه

کشاورزی،  های آموزشیبرنامه مکانی اسیون دامپروری، مشارکت دادن بخش خصوصی در اجرای

کزارگیری  بزرداران عمزده دام و شزیات، بزه    هزای کشزاورزی و بهزره   ال ام تولیدکنندگان ماشزین 

 متخصصان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.

 

 یزاسیون منابع طبیعیمکان

طبیعزی  هزای منزابع  های سزنگین و فزوق سزنگین در عرصزه    جلوگیری از تردد ماشین

منظزور  های ذخیره ن والت در مراتع بهمنظور کاهش تراکم و فرسایش خاک، استفاده از ماشینبه

شده از خزارج  های خریداریکاهش روانآب و اف ایش ذخیره رطوبت خاک، دقت در انتخاب ماشین
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از کشور منطبق با شزرایط اقلیمزی محزل مزورد اسزتفاده، ارائزه تسزهیات بزانکی بزرای تهیزه           

ها، استفاده بیش از طبیعی برای بخش خصوصی و نظارت مستمر بر عملکرد آنهای منابعماشین

های جنگلی و مرتعی، تسریع در عملیزات  های اختصاصی تولید و فرآوری بذر گونهپیش از ماشین

های ویژه این کار به تعداد کافی، آمزوزش و اسزتفاده از نیروهزای    استفاده از ماشین تثبیت شن با

طبیعزی  های منزابع طبیعی، لحاظ نمودن درو  مربوط به ماشینهای منابعماهر در کاربرد ماشین

های اجزرا، آمزوزش و   در مقاطع آموزشی متوسطه و دانشگاهی، برقراری رابطه مستمر بین بخش

هزای آموزشزی،   طبیعزی، تشزکیل کزا    هزای منزابع  ه شناسایی و کاربرد ماشزین تحقیقات دربار

تشکیل  های منابع طبیعی به کاروران وکاربردی ماشین-های تحقیقاتیترویجی برای انتقال یافته

 طبیعی در بخش اجرا.های منابعکمیته ویژه ماشین

 

 های تخصصیکارگروه 8-0-1

نی اسیون باغبانی، مکانی اسیون دام و شزیات و مکانی اسزیون   مکانی اسیون زراعت، مکا           

 منابع طبیعی.
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هاای کشااورزی در   برنامه راهبردی کاهش ضاایعات محصاوالت و فارآورده     8-7

 مراحل پس از برداشت، فرآوری و توزیع

 

 عادل میرمجیدی: مجری تدوین برنامه    

 

 کشاورزی اهش ضایعات محصوالتک اهمیت و ضرورت تدوین برنامه 8-7-5

کشزت و عملکزرد،   هایی مانند افز ایش سزطح زیزر   حلبرای غلبه بر چالش امنیت غذایی راه  

هزای اجرایزی   یزك بزا محزدودیت   شده که هرکنترل جمعیت و رشد مصرف، اف ایش واردات ارائه

هزا  جود و در رأ  آنترین راه، استفاده بهینه از تولیدات موعملی بنابراین،. استخاص خود مواجه

اولین . وری منابع تولید استکاهش ضایعات در حقیقت نوعی اف ایش بهره. کاهش ضایعات است

گام برای پرداختن به امر تعدیل و کاهش ضایعات، گردآوری اطاعات مستند و مبتنی بر اصزول  

جامعی در تاکنون مطالعه . علمی و فنی است که متأسفانه در این خصوص ضعف جدی وجود دارد

عمزل نیامزده و   خصوص تعیین مقدار دقیق ضایعات در مراحل مختلف زنجیر  تولید تا مصرف به

ترین دالیل و زیربناهای پیشنهاد تدوین برنامه راهبردی کاهش ضایعات از سزوی  این امر از مهم

بنزدی  در ایزن راسزتا، پزس از طبقزه    . مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسزی کشزاورزی بزوده اسزت    

کمیته فرعزی تخصصزی بزرای تزدوین برنامزه راهبزردی        0دار، ت استراتژیك و اولویتمحصوال

 در مراحل پس از برداشت( باغی، زراعی و سب ی و صیفی)کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 

حزدود فعلزی مقزدار    شده مشخص و بهدر این بخش، اولویت محصوالت در نظر گرفته. تعیین شد

در این بخش به عمده مسائل و مشزکات مزؤثر بزر    . استشدهاشاره ها در این برنامهضایعات آن

همچنین، علل ایجاد ضایعات در . استشدهایجاد و اف ایش ضایعات محصوالت مورد مطالعه اشاره

محصوالت مورد مطالعه در مرحله پس از برداشت تا فرآوری، بازاریابی و صادرات مورد بررسزی و  

 .استگرفتهتحلیل قرار
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 اهداف برنامه راهبردی کاهش ضایعات محصوالت 8-7-2

بینی کاهش پنجزاه  پیش تعیین می ان دقیق ضایعات در مراحل مختلف پس از برداشت،

 درصدی متوسط مقدار ضایعات محصوالت مزورد مطالعزه در مراحزل مختلزف پزس از برداشزت،      

 .یت غذاییخودکفایی در محصوالت استراتژیك کشاورزی و ارتقای سامت جامعه و امن

 

  های تحقیقاتی کاهش ضایعات محصوالتبرنامه 8-7-8

معرفزی   تعیین می ان دقیق ضایعات در مراحل مختلزف پزس از برداشزت تزا مصزرف،     

تزرین زمزان   منظزور تعیزین مناسزب   بزه ( خواص بیوفی یکی و بیوشزیمیایی )های رسیدگی شاخص

سزازی و اعمزال فرآینزدهای    ادههای مناسب آمز تعیین روش برداشت، روش انبارداری و فرآوری،

پاشزی،  کزردن، ضزدعفونی، محلزول   مقدماتی نظیر تمی  کردن و شستشو، سردکردن اولیه، خشك

سزازی و اصزاح عوامزل و    تعیزین، بهینزه   بنزدی، زنی، بوجاری، درجهدهی، پرتودهی، واکسالتیام

ای مناسب انبزایش  هتعیین شرایط و روش سازی شرایط حمل و نقل،بهینه بندی،های بستهروش

تزدوین   های مناسب فرآوری و تبزدیل، تعیین روش گذاری،داری، انبارداری و سردخانهموقت، نگه

هزای  هزای رسزیدگی، روش  استانداردهای الزم و نظام جامع کنترل کیفیت درخصزوص شزاخص  

رداری و داری، انبزا بندی، حمل و نقل، انبایش موقت، نگهسازی و فرآیندهای مقدماتی، بستهآماده

های گیاهی، پسزماندها و تبزدیل   ماندهکارگیری باقیبه گذاری، فرآوری، توزیع و مصرف،سردخانه

 های قابل مصرف و با ارزش اف وده بیشتر.زائدات به فرآورده

 

 کارهای اجرایی کاهش ضایعات محصوالتراه 8-7-9

اصاح  کشاورزی،های تولید، توزیع و صادرات محصوالت مدیریت و ساماندهی زیرساخت

هزای  تقویزت فعالیزت   های تولیدی مرتبط با کشاورزی و صزنایع وابسزته،  و تقویت ساختار تشکل

اصزاح چرخزه توزیزع     های پژوهشزی بزه بخزش اجزرا،    منظور انتقال یافتهآموزشی و ترویجی به

محصوالت کشاورزی با تأکید بر اصاح الگزوی توزیزع، ایجزاد و گسزترش زنجیزره سزرد بزرای        

تأکیزد بزر عملیزاتی و     بندی محصوالت کشاورزی،مند نمودن الگوی بستهالت خام و نظاممحصو

های کشزت  گسترش مجتمع شده و نظام جامع کنترل کیفیت،اجباری نمودن استانداردهای تدوین

های متقاضیان و توجیه فنی و اقتصزادی  و صنعت و صنایع تبدیلی با تأکید بر دانش فنی و توانایی
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کننده از طریزق کنتزرل بزازار، انجزام     کننده و مصرفهای حمایتی از تولیدمال سیاستاع ها،طرح

هزا،  خریدهای تضمینی و توافقی، اعطای تسهیات، توسعه مراک  توزیع مستقیم و حزذف واسزطه  

های الزم برای تعامل بیشتر واحدهای تولیزدی بزا   گسترش زمینه... بیمه محصوالت کشاورزی و 

تزاش   محیطی تولید و فزرآوری محصزوالت کشزاورزی،   ه به جوانب زیستتوج بخش تحقیقات،

 های داخلی و خارجی در بخزش کشزاورزی و صزنایع وابسزته،    برای جذب و حمایت بیشتر سرمایه

 بهبود روابط با بازارهای خارجی و معرفی بهتر محصوالت برای صادرات.

 

 های تخصصیکارگروه 8-7-1

کزاهش ضزایعات پزس از     دار،دار و هسزته هزای دانزه  کاهش ضایعات پس از برداشزت میزوه  

های گرمسزیری و نیمزه گرمسزیری،    برداشت مرکبات، کاهش ضایعات پس از برداشت میوه

کاهش ضایعات پس از  کاهش ضایعات پس از برداشت محصوالت سب ی، صیفی و جالی ی،

کزاهش ضزایعات    هزای روغنزی و  کزاهش ضزایعات پزس از برداشزت دانزه      برداشت غات،

   محصوالت دامی.
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 های خوراکیبرنامه راهبردی قارچ  8-3
 

 اصان ع ی ی: مجری تدوین برنامه     
 

 های خوراکیراهبردی قارچ اهمیت و ضرورت تدوین برنامه 8-3-5

اف ون جمعیت، پژوهشگران را بر آن داشته تزا همزواره   محدودیت منابع موجود و اف ایش روز  

کارهای صحیح استفاده بهینه از این منابع محدود باشند. این امر مهم در صنعت درصدد یافتن راه

های پر محصول در اثر مطالعات دقیق ژنتیکی آوردن به استفاده از رقمخوبی در رویکشاورزی به

داری مورد اسزتفاده قزرار   سازی عملیات در مراحل کاشت، داشت، برداشت و نگهو اصاح و بهینه

 کزه در جهزان از سزوءتغذیه رنزج    بار جهانی در مورد افزرادی ور منتشره سازمان خوارگیرد. آمامی

شود، بیانگر ناکافی بودن و عدم تناسب بین تولیزد  ها اف وده میبرند و هر ساله نی  بر تعداد آنمی

بر تأمین نیازهای غزذایی  های کشاورزی است. وجود یك ماد  غذایی که عاوهو مصرف فرآورده

ای باال، از منابع محدود موجود نی  کمترین استفاده را نموده و بیشزترین  ا بودن ارزش تغذیهو دار

تواند بزه عنزوان فرصزتی مغتزنم بزرای      باشد، میبازدهی را نسبت به سایر اقام کشاورزی داشته

ی شمار آید. قارچ خوراکی به عنوان یك ماده غذایی که از بقایاتأمین بخشی از نیازهای بشری به

هزا اسزت،   کند و از طرفی سرشار از پروتئین، اماح، ویتزامین مواد زائد گیاهی و صنعتی تغذیه می

هزای  تواند نقشی اساسی در این زمینه داشته باشزد. امزروزه فنزاوری تولیزد و پزرورش قزارچ      می

هزای زیزادی   هزای اسزتراتژیکی، پیشزرفت   هزا و پتانسزیل  خوراکی به واسطه وجود چنین قابلیت

وص در کشورهای پیشرفته پیدا نموده و اهمیت آن به قدری مورد تأکید مراک  علمی بوده خصبه

های مختلف در سطح عزالی تحصزیلی در ایزن کشزورها     ای مستقل با گرایشصورت رشتهکه به

های قابزل  رغم برخورداری از شرایط جوی متنوا، وسعت زمینشود. در کشور ما علیتدریس می

فراوان و ارزان و وجود امکانات بالقوه برای توسعه فناوری، اطاعات عمزومی   استفاده، نیروی کار

جامعه در مورد قارچ خوراکی و محصوالت آن محدود بوده و در مراک  علمی و تحقیقزاتی کمتزر   

 بزرای رسزیدن بزه اهزداف    اسزت کزه   حالیدرکار پژوهشی در این رابطه صورت گرفته است. این

نگرش به نیازهای زیربنایی بسیار مهم است. بدون رعایت اصزول و   بیست ساله کشور اندازچشم

 ممکن است. مسائل زیربنایی، رسیدن به اهداف نه تنها مشکل بلکه غیر
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 های خوراکیاهداف برنامه راهبردی قارچ 8-3-2

خودکفایی در تولید اسپان مادری، خودکفایی در تولید قارچ خوراکی و فزرآوری آن، ارتقزاء   

عه و امنیت غذایی با تولید بخشی از پروتئین تك سلولی، ارتقاء درآمد تولیدکنندگان و سامت جام

هزای  انتقال فناوری به روستاها و کمك روستاییان، ایجاد پایداری در روسزتاها و توسزعه فرصزت   

های اقتصادی روستاها، ایجزاد کشزت و صزنعت در روسزتاها و جلزوگیری از      شغلی و تنوا فعالیت

محیطی، توسزعه  حفاظت از منابع و بسترهای زیست خام کشاورزی به حاشیه شهرها وانتقال مواد

 صادرات غیرنفتی کشور و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی.  

 

 های خوراکی های تحقیقاتی راهبردی قارچبرنامه 8-3-8

 ها و مزدیریت ها با دانش روز دنیا، سیستمکردن آنروز نمودن استانداردها و هماهنگبه

ها با گر و ارتباط آنبهینه در امر برداشت، پس از برداشت و صنایع تبدیلی، بررسی عوامل مداخله

هزا، بررسزی وضزعیت    های حذف یزا تحزت کنتزرل درآوردن آن   کیفیت محصوالت تولیدی و راه

سازی، استفاده بهینه از منابع اولیه )آب و ...( و اف ایش بزازدهی و کزارآیی   مصرف انرژی و بهینه

سازی عملیات حین فرآیند، ارزیابی سزاختمان، وسزایل و تجهیز ات    ها در تولید، بهینهمصرف آن

داری مناسزب  برداری و نگهکارگیری صحیح، بهرهکارهای بهبود و اصاح و بهمورد استفاده و راه

ایزن  ریز   هزای دور برای تولیدات پایدار، پویا و اقتصادی، استفاده مطلوب از ضزایعات، باقیمانزده  

های بهینه صنعت با نگرش زیست محیطی و تبدیل آن به محصوالت قابل مصرف، تعیین روش

هزای جدیزد و ایجزاد تنزوا بیشزتر در      بندی، تنزوا، نزوآوری و ارتقزاء، ارائزه فرموالسزیون     بسته

هزای  محیطی مربوطه در این صزنعت، روش محصوالت قارچ خوراکی، کاهش اثرات سوء زیست

داری، تعیزین  نقزل و نگزه   وصول حین برداشت، پس از برداشزت، حمزل  کاهش ضایعات این مح

زمزان کزاهش   هزم  طزور ترین تیمار در تولید محصوالت قارچی، اف ایش سطح تولید و بهمناسب

هزا و  وری، مرغوبیزت، نزوآوری، کزاهش ه ینزه    های تولید، اف ایش بهرهزمان تولید، رفع گلوگاه

هزای بهینزه ضزدعفونی، بهداشزت و     مضزر در تولیزد، روش  های شده، حذف اف ودنیقیمت تمام

مدیریت کیفیت در مراحل برداشت، پس از برداشت و فرآوری محصوالت، ارائه الگوهای مناسب 

سزازی  مکانی اسیون با توجیه اقتصادی، کاهش افت برداشت محصول، بررسزی تزدوین و بهینزه   

های فزرآوری و بهبزود   تبدیلی، روش ضوابط طراحی فناورانه در برداشت، پس از برداشت، صنایع
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خزوراکی و جلزوگیری از اتزاف مزواد مغزذی و      ها، حفظ ارزش غذایی قارچعملکرد و کارآیی آن

های کیفی )رنگ، بافت، عطر و طعزم( حزین نگهزداری، حمزل و نقزل و فرآینزد،       کاهش ویژگی

قزارچ و افزت   پسندی محصوالت تولیدی، کنترل و کاهش عوامزل مزؤثر در فسزاد    اف ایش بازار

 های اف ایش انبارمانی و حفزظ کیفیزت قزارچ تزازه پزیش از پروسزه،      کیفیت و راندمان تولید، راه

 مزدیریت  ،در خاک پوششی و سزالن پزرورش   Mycogone و Verticilliumهایقارچ مدیریت

هزوازی و  هزای بزی  مزدیریت بزاکتری   ،در خاک پوششی و سالن پزرورش  Trichoderma قارچ

Trichoderma و Chaetomium هکننززدهززای تولیززدمززدیریت بززاکتری ،در تولیززد کمپوسززت 

 Pseudomonas tolaasiiمدیریت باکتری  ،تولید بذر هها در پروسها و ویرو اندوسپور، کپك

در خزاک   Cladobotryum dendroidesمزدیریت قزارچ    ،در خاک پوششی و سزالن پزرورش  

ایگ ین مصزرف سزموم بزرای کنتزرل     عنوان جمعرفی روش جدیدی به ،پوششی و سالن پرورش

 ،هزای خزوراکی  جای غات در تولید بذر قزارچ همعرفی مواد مناسب به عنوان حامل ب ،هابیماری

حزال  جای کمپوست و خاک پوششزی کزه در  آلوده شونده با بیمارگرها بهمعرفی مواد مناسب کم

هزا و  دقیزق گونزه   در راستای شناساییلکولی وم هایبه کارگیری روش ،شوندحاضر مصرف می

هزای  هزای خزوراکی در سزالن   های بیمارگر قزارچ ردیابی ویرو  خصوص نژادهای بیمارگرها،به

اعم از مگس، پشزه و  )مدیریت تلفیقی آفات مهم  مدیریت تلفیقی نماتدها و پرورش قارچ کشور،

 .(کنه

 

 های خوراکیکارهای اجرایی برنامه راهبردی قارچراه 8-3-9

تبزدیلی  نویسی در عملیات برداشت، پس از برداشت و صزنایع و استانداردسازی استاندارد

هزا بزا تمرکز  خزاص بزر      هزا و سیسزتم  در زمینه سزاختمان، تجهیز ات، نیزروی انسزانی، روش    

آوری، ایمنزی،  شزده، سزود  کننزده و کیفیزت، مانزدگاری، کزاهش ضزایعات، قیمزت تمزام       مصرف

المللزی، ارتقزاء و   تانداردهای ملزی و بزین  محیطی رانزدمان تولیزد و همسزو بزودن بزا اسز      زیست

های صنایع، بررسی مسائل و مشکات و کردن استانداردها و فرهنگ استاندارد در فعالیتنهادینه

ساختن نیازهای آموزشی و صنفی و ارتقاء فناوری، توسعه صنایع تبزدیلی  ری ی برای مرتفعبرنامه

های جدید، فراخوان از کلیزه  ذ موافقت اصولیخوراکی در صنایع موجود و یا اخو محصوالت قارچ

تبدیلی موجود در ارتباط بزا مشزکات موجزود و مزوارد     خوراکی و صنایعواحدهای پرورشی قارچ
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هزای  بندی طرحهای مربوطه برای بررسی، تعیین، اولویتپیشنهادی تحقیقی و ارجاء به کارگروه

نیاز تا حصول به بودجه و امکانات مورد بندی، اختصاصتحقیقاتی مورد نیاز در حل مشکل، زمان

کار بستن نتایج حاصله در صنعت، پایش و تعیین اثر بخشی آن و در صورت نیاز نتیجه نهایی، به

تکرار چرخه، برقراری ارتباط تنگاتنگ و مؤثر بین صنعت و دانشگاه در رفع مشزکات صزنعت و   

ای جزای ه  ی شی همانند اختصاص دورههای تشویقی و انگهای تحقیقاتی جدید، طرحاجرای طرح

های بهبود کیفیت، رفزع مشزکات،   ملی، معرفی صنعت و افراد برتر، مدال کیفیت و ... در زمینه

های مشترک تحقیقزاتی بزا   حمایت، اعتا و توسعه فناوری در صنایع قارچ کشور، برگ اری طرح

بق بزا اهزداف و شزرایط سیاسزی،     های صنایع قارچ کشور منطخارج از کشور در ارتباط با اولویت

اقتصادی و اجتماعی درون کشور، تحول و مدیریت تحول در مؤسسات تولیدی قزارچ خزوراکی،   

هزای  های داخلی و خارجی در عرصزه تولیزدی، ایجزاد سیسزتم    حمایت از صنایع و جذب سرمایه

لید محصوالت ها در برای عدم بروز انحرافات و توکنترلی و ساختار کنترل کیفیت در شرکتخود

سزازی و نهادینزه کزردن در ارتبزاط بزا تحزوالت کیفزی در        نامنطبق و کاهش ضایعات، فرهنگ

گیزری بزه   مزداری و بزرای  محیطی، مشزتری کارخانجات و اشاعه فرهنگ کیفیت، ایمنی، زیست

سمت ضایعات صفر و حادثه صفر، شناسایی، بررسی و مرتفع سزاختن مشزکات صزنفی بزرای     

ندگان، بهبود نتایج کسب و کار، تأمین منافع و کسب حزداکثر رضزایت بزرای    حمایت از تولیدکن

کنندگان و جامعزه،  ربط اعم از کارکنان، مشتریان، شرکاء و سهامداران، تأمینهای ذیکلیه طرف

و  A  ،Bهای بندی در کا های ارزیابی و درجهبندی کارخانجات از طریق تدوین شاخصرتبه

C  ها بزا تمرکز    دار نمودن مجوزها و ال ام در تمدید آنو پس از آن. تاریخهنگام صدور مجوزها

ها و صدور مجدد در صزورت احزراز امتیازهزای مربوطزه، طزرح ایجزاد       بر ارزیابی مجدد شاخص

روز کردن آن، طرح گسترش و تعمیق سیستم نظارت، بازرسی و کنترل واحد در کارخانجات و به

هزای نیزروی انسزانی در کارخانجزات از طریزق      وین مهزارت های علمی و آموزشی و تزد فعالیت

های مختلف مرتبط در داخل و خزارج کشزور ضزمن ارتبزاط مزؤثر بزا       ها و دورهبرقراری کا 

هزای  ها، مؤسسات و مراک  علمی برای ارتقاء دانش فنی و سطح کیفزی از طریزق روش  دانشگاه

های تخصصزی، تورهزای علمزی    مایشها و هانگی شی، تشویقی و رقابتی و نی  برگ اری نشست

منظور توسزعه  المللی بههای بینداخلی و خارجی، امکان بازدید از کارخانجات پیشرفته، نمایشگاه

هزا، رفتارهزا و سزهولت در    هزا، طزرز تلقزی   ها و تربیت اعضا، تغییر نگرشهای شرکتتوانمندی

ها  ی مشترک و ال ام شرکتریپیدایش تغییرات فرهنگی توسط تشکیل یك مرک  و واحد برنامه
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منظزور  اندازی وب سایت مربوطه، ایجاد بانك اطاعاتی مزؤثر و کزارا بزه   عضویت در آن و راهبه

ترین زمان ممکن، طرح توسعه امکان دسترسی به آمار و اطاعات مورد نیاز این صنعت در کوتاه

سهم از بزازار، راهبزرد    ها در عرصه رقابت جهانی و توسعهتجارت جهانی و حضور استوار شرکت

بندی و تخصیص بودجه به بهترین شزکل ممکزن، انتشزار مجلزه قزارچ      ها، بودجهرهبری ه ینه

خوراکی درکشور در برای ارتقاء دانش فنی، شناسایی افراد عاقمند، مستعد و فعال، ارتباط مزؤثر  

ای زهای ترجمهو حمایت از صنعت قارچ کشور، تشکیل کمیته خاصی برای شناسایی و تعیین نیا

هزای الزم در راه تهیزه و   ها و حمایزت این صنعت، بررسی و معرفی کتب مربوطه و انجام کمك

 چاپ مطالب ارزشمند و قابل استفاده در صنعت قارچ کشور.

 

 های تخصصیکارگروه 8-3-1

های خوراکی، تهیزه و تولیزد   مسائل مربوط به ساختمان و تأسیسات م ارا پرورش قارچ 

هزای خزوراکی، مسزائل تولیدکمپوسزت     های خوراکی، مسائل خاک پوششی بسزتر قزارچ  بذر قارچ

های خوراکی، فناوری عملیات برداشزت و پزس از   های خوراکی، مدیریت سالن پرورش قارچقارچ

شزده در مز ارا   های خوراکی، مسائل مربوط به کمپوسزت مصزرف  برداشت و صنایع تبدیلی قارچ

 قارچ.

 



 

 

 

 

 فصل چهارم
 

  المللداخلی و بین اتارتباط
 

 کنندگان: رضا فامیل مؤمن و احمد شریفیتدوین

 

 

 ارتباطات داخلی مؤسسه 9-5

های علمی و تحقیقاتی یك مؤسسه پژوهشی، فعالیت یهای ارتقابدون تردید یکی از راه

هزای علمزی   همکزاری . المللزی اسزت  توسعه و گسترش ارتباطات علمی و تحقیقاتی داخلی و بین

جانبزه اسزت.   یکزدیگر الزمزه توسزعه همزه    بزا  های پژوهشی، اجرایی و بخش خصوصیمجموعه

علمزی،   یهزا همکزاری  ، تزاش کزرد تزا از طریزق    های مناسبری یباید با برنامهرو، میهمیناز

های الزم برای توسعه کیفزی منزابع انسزانی و    ات مؤثر، زمینهایجاد ارتباطو تحقیقاتی  و آموزشی

در این راستا، همکزاری بزا مراکز  علمزی و پژوهشزی داخلزی شزامل        . شودپیشرفت کشور فراهم

هزای اجرایزی همزواره از    ها و سایر نهادهزای بخزش  ها، سازمانها، معاونتها، پژوهشکدهدانشگاه

هزا و ارتباطزات، برقزراری تعامزل و     از اهزداف ایزن همکزاری   . های این مؤسسه بوده استبرنامه

ل و مشکات تحقیقاتی کشور مبتنی بر نیازها و همچنین اجتناب اف ایی بیشتر برای حل مسائهم

 4980-4939هزای  شده در مؤسسه طی سالهای انجامبرخی از همکاری. ها استکاریاز موازی

 :به شرح ذیل است
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 های کشورهمکاری با مراکز علمی و دانشگاه 9-5-5

 :ازاستبارتها عها در رابطه با همکاری با دانشگاهرئو  اصلی فعالیت

        پزروژه  83استفاده از ظرفیت دانشزجویان کارشناسزی ارشزد و دکتزری در اجزرای بزیش از 

 های دانشجویی ها و رسالهنامههای معتبر داخلی در قالب پایانمشترک با دانشگاه تحقیقاتی

 های علمی تخصصی  ایجاد قطب 

 و تزدوین   "بدون خزاک های کشت"و  "ایتولیدات گلخانه"های همکاری در تأسیس رشته

 های فردوسی مشهد و صنعتی اصفهانهای مربوطه با دانشگاهدرو  و سرفصل

       دانزش و فنزاوری   "همکاری با دانشگاه تهران در خصزوص تزدوین و اجزرای طزرح کزان

   "های شهری، صنعتی و کشاورزیبازیافت پساب

های شهری، صزنعتی،  های بازیافت پسابسازی فنی، اقتصادی فناوریاین طرح با هدف بومی

فرهنگی و اقلیمزی کشزور بزا محوریزت      -کشاورزی، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی

حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار توسط اعضاء هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنزی و  

توجه به سیاسزت دولزت وقزت    با. شدمهندسی کشاورزی تدوین و مراحل تصویب آن انجام

ها، طرح مذکور به دانشگاه تهزران بزه عنزوان    های کان به دانشگاهطرح مبنی بر واگذاری

های صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان مجری محوری واگذار گردید تا با مشارکت دانشگاه

همکاران این مؤسسه به عنزوان  . ساری اجرا شود و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

دار شزدند کزه ایزن مشزارکت     شارکت فعزالی عهزده  تیم راهبردی در هدایت و اجرای آن م

 .تاکنون تداوم دارد

 دانش و فنزاوری اسزتفاده از آب دریزا و    "همکاری با دانشگاه ساری در خصوص طرح کان

. با توجزه بزه کمبزود منزابع آب شزیرین قابزل       "های شور در کشاورزی، شرب و صنعتآب

هزای شزور یزا اسزتفاده     م از آبهای شور، استفاده مسزتقی دستر  و وجود منابع عظیم آب

ای برای کمك به رفع بحزران  زدایی از این منابع به عنوان گ ینهغیرمستقیم از طریق نمك

دانش و فناوری اسزتفاده از  »در این راستا، طرح کان ملی . گرفتتوجه قرارآب کشور مورد

 سزب بزا هزدف ک  « های شور برای اسزتفاده در کشزاورزی، شزرب و صزنعت    آب دریا و آب

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشزاورزی  . شدسازی این فناوری در کشور تصویببومی

از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنزوان نزاظر ایزن طزرح      4934از آذرماه سال 
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انجام مراحل و فازهای از آن تاریخ تاکنون مسئولیت نظارت بر حسن. شدکان ملی انتخاب

دار بوده و در این راستا ارتباط تنگاتنگی با دانشزگاه کشزاورزی و   مختلف این طرح را عهده

های ی د و دانشزگاه  منابع طبیعی ساری به عنوان مجری محوری طرح و همچنین دانشگاه

 . های همکار طرح داردصنعتی انوشیروان بابل به عنوان دانشگاه

 آبیزاری  "پژوهشی -های مجات علمیهای علمی و فنی، هیات تحریریهمشارکت در کمیته

 و موضوعات آموزشی "پژوهش آب ایران"، "کشیو زه

 هزای علمزی و صزنعتی    نامه با پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهمکاری و انعقاد تفاهم

 ایران 

 ای سازمان انرژی اتمی  همکاری با پژوهشکده کشاورزی هسته 

 های خوارزمی های جشنوارههمکاری در بررسی کارشناسی طرح 

 صورت مشترکیف و ترجمه کتب معتبر دانشگاهی بهتأل 

 

 های علمیهمکاری با انجمن 9-5-2

هزای خزود، بزا    فعالیزت  هزای علمزی مزرتبط بزا    این مؤسسه در راستای تعامل با انجمن

هزای آموزشزی،   های علمی مرتبط همکاری تنگاتنگ و مزؤثر در خصزوص برگز اری دوره   انجمن

همچنزین تعزداد زیزادی از همکزاران محقزق مؤسسزه       . استها و سمینارهای علمی داشتهکنگره

هزا  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شاغل در ستاد و مراک  تابعه استانها، عضزو ایزن انجمزن   

 . هستند

 کشیانجمن آبیاری و زه 

 های کشاورزی و مکانی اسیون انجمن مهندسی ماشین 

 های بدون خاک ایرانانجمن کشت  

 

 های اجرایی وزارت متبوع با معاونتتعامل و همکاری  9-5-8

ویزژه در بخزش کشزاورزی، کزه     های اجرایی بزه ها و بخشبرای حل مشکات معاونت

 :ها به شرح زیر صورت پذیرفته استهای مرتبط با مؤسسه دارند، تعامل و همکاریفعالیت

 های اجرایی مرتبط در وزارت جهاد کشاورزیارتباط مستمر و ن دیك با معاونت 
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 هزای اقتصزاد   هزای اجرایزی در تزدوین برنامزه    اری با سازمان متبوا و سایر دستگاههمک

 ....و ( از جمله برنامه ششم توسعه)ای های توسعهمقاومتی، برنامه

 هزای اجرایزی مزرتبط شزامل سزازمان جهزاد کشزاورزی        تعامل و توسعه روابط با دستگاه

، تهزران، خوزسزتان، خراسزان    استانهای کرمان، اردبیل، فار ، قز وین، زنجزان، البزرز   

 ....رضوی و 

 های اجرایی های تحقیقاتی متناسب با نیاز معاونتتهیه بسته 

 همکاری فعال با کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی 

 همکاری با مجری طرح گندم در معاونت زراعت 

 فنزاوری   هزای معاونزت علمزی و   نامه با شبکه راهبردی آزمایشگاههمکاری و انعقاد تفاهم

 های معتمدمنظور تشکیل آزمایشگاهبه

 

 همکاری با سازمان تعاون روستایی 9-5-9

 سزامانه  انزدازی راه و فنزاوری،  شزبکه  توسزعه  ها،زیرساخت ایجاد و انجام پروژه شناسایی 

 ارتقزاء  و بازار، تنظیم محصوالت، خرید ساماندهی منظوربه کشاورزی محصوالت خرید

 رزیدرکشاو تولید وریبهره

   انجام پروژه نحوه استانداردسازی و تعیین افت و کسری محصوالت کشاورزی در مرحلزه

 انبارداری

 

 همکاری با وزارت نیرو  9-5-1

 های مختلف در سطح م رعزه بزر روی برداشزت از    انجام پروژه بررسی اثر کاربرد روش

ن محیط زیست برای های سازماهمکاری با امور تاالب)آبری  دریاچه ارومیه منابع آب حوزه

 (ها در حوزه دریاچه ارومیهاجرای برخی پروژه

 ایران در آبیاری هایبازده بر تحلیلی 

 و افز اری سزخت  امکانزات  خزاک،  و آب مسزائل  از کشزاورزان  آگزاهی  می ان شناسایی 

 کارشناسان و کشاورزان بین ارتباط تقویت راهکارهای و نیاز مورد اف ارینرم
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   پژوهشزی   با شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو در انجام پروژهانجام پروژه همکاری

 "نقش تجارت مجازی آب در تولید محصوالت عمده باغی و زراعی کشور"خاص با عنوان 

 گیری جریان آب در شبکه آبیاری مغانهای اندازهارزیابی عملکرد سازه 

    9هزای درجززه  داری کانززالبززرداری و نگزه بررسزی رانززدمان انتقزال و مشززکات بهزره 

 در شبکه آبیاری مغان( هاکانالت)

 سنجی اسزتفاده  کشی مغان و امکانهای زهآب تولیدی شبکهبررسی کمیت و کیفیت زه

 (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی مغان)آب تولیدی در کشاورزی از زه

 مینکشی وراهای تنظیم و توزیع آب در شبکه آبیاری و زهارزیابی عملکرد فنی سازه 

 

 همکاری با مؤسسه جهاد نصر  9-5-0

 های زهکشی زیرزمینی احداثی در امتداد و عمود بزر  انجام پروژه مقایسه عملکرد لترال

 جهت آبیاری

 هزای  شزده در طزرح احیزاء اراضزی دشزت     بررسی موردی امکان اجرای زهکشی کنترل

 (شوشتر -منطقه میان آب)خوزستان و ایام 

 مزوردی  مطالعزه ) زراعزی  قطعزات  بهینه ابعاد تعیین بر مؤثر عوامل انجام پروژه بررسی 

  (رامشیر پروژه اراضی

 شزده در نخزیات   کشی زیرزمینی اجرا انجام پروژه بررسی وضعیت و کارایی سیستم زه

و ارائزه پیشزنهادات فنزی و اجرایزی در واحزدهای      ( KQ1واحد عمرانزی  )شهرستان آبادان 

 KO5و  KO4عمرانی 

 شده در نخیات آبادانای اجراءابی سامانه آبیاری قطرهانجام پروژه ارزی 

 های شزور  در خاک( ایبارانی و قطره)های نوین آبیاری بررسی امکان استفاده از سامانه

 و قلیایی
 

 همکاری با مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر و صنایع جانبی 9-5-7

 مطالعزه مزوردی   )یشکر ای نارتقای کارایی مصرف آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه

 (در اراضی کشت و صنعت دهخدا
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 مطالعزه  )ای نیشزکر  های مدیریتی برای بهبزود عملکزرد آبیزاری جویچزه    بررسی گ ینه

 (موردی در اراضی کشت و صنعت دهخدا

 های نیشکر و توسعه صنایع جانبی ای در کشت و صنعتارزیابی عملکرد آبیاری جویچه

 (  ی دهخدا، امیرکبیر، فارابی و کارونهامطالعه موردی در کشت و صنعت)

 تعزرق واقعزی و پتانسزیل، عملکزرد محصزول وکزارآیی       -ی جامع تبخیزر هاتعیین نقشه

ای مصرف آب در سطح م ارا کشت و صنعت نیشکر با استفاده از تلفیق اطاعات مزاهواره 

 ایو م رعه

 مطالعزه مزوردی   سازیهای شبیهبهبود مدیریت آبیاری م ارا نیشکر با استفاده از مدل :

 کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر

 سازی مصرف آنکارهای بهینهبررسی روند مصرف انرژی در تولید نیشکر و ارائه راه 

 ورزی در کاشت و راتونینگ نیشکر در خوزستانتعیین حد بهینه خاک 
 

  های خصوصیتعامل با بخش 9-5-3

 ها، ادوات و تجهی ات کشاورزیینهمکاری با انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماش 

  همکاری با انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالتP.V.C ایران 

 کشی ایرانهمکاری مستمر با کمیته ملی آبیاری و زه 

 

 هاهمکاری با سازمان نظام مهندسی کشور و استان 9-5-4

    زش طبیعزی اسزتان البزرز در آمزو    همکاری با سازمان نظام مهندسزی کشزاوزری و منزابع

 هااعضای آن

 طبیعی استان تهران در تدوین آئینهمکاری با سازمان نظام مهندسی کشاوزری و منابع-

 های مربوطهها و دستورالعملنامه

 

 همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  9-5-56

  همکاری با ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست 
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 ناد و امالک کشورهمکاری با سازمان ثبت اس 9-5-55

  هزای کشزاورزی،   مورد ادعای اختراا در زمینه ماشین 03بررسی کارشناسی ساالنه بیش از

غذایی ارسالی از اداره ثبت اختراعات مرکز  مالکیزت   کشی و صنایعگلخانه، آبیاری و زه

 معنوی سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

 

 ج کشاورزیهمکاری با سازمان تحقیقات، آموزش و تروی 9-5-12

  وری بهره"همکاری فعال و مؤثر در کمیته راهبردی آب سازمان متبوا و مسئولیت کارگروه

 "آب کشاورزی

  نماینده سازمان در ستاد احیای دریاچه ارومیه 

 همکاری در تدوین برنامه ششم توسعه 

 ری ی تحقیقزات برنامزه ششزم توسزعه و کمیتزه      همکاری و مشارکت فعال در کمیته برنامه

 ری ی استراتژیك سازماننامهبر

 های آموزشی و ترویجزی سزازمان بزرای تهیزه برنامزه      همکاری و مشارکت فعال در هسته

 تلوی یونی مجله کشاورز شبکه بازار

 

  المللارتباطات بین 9-2

 

ای و المللزی و منطقزه  های تخصصی بینامروزه روابط چندجانبه یعنی همکاری با سازمان

خزدمات فنزی و   و یزا انتقزال   صزدور  ی مختلزف، بزا هزدف    مکاری با کشورهاهیا جانبه  روابط دو

هزای اصزلی مزدیریت بخزش     ، از شزاخص گذاری در بخزش کشزاورزی  مهندسی و توسعه سرمایه

سزازمان   23عضزویت وزارت جهزاد کشزاورزی در    . آیزد شزمار مزی  هکشاورزی در جهان و ایران ب

، گزروه مشزاورین تحقیقزات    (FAO)انی جهز بزار   و المللی، از جملزه سزازمان خزوار   تخصصی بین

المللزی خزدمات   مرکز  بزین   ،(IRRI)المللزی بزرنج   مؤسسه تحقیقزات بزین  ، (CGIAR)المللی بین

، مؤسسزه  (CIMMYT)المللزی ذرت و گنزدم   ، مرک  تحقیقات بزین (ISNAR)تحقیقات کشاورزی 

 ماننزد  ایمنطقهسازمان تخصصی  پنجو همچنین همکاری با  (IWMI) المللی مدیریت آبیاریبین

هزا و  سزاز پیشزرفت  ، زمینزه 40گزروه   و اکو، سیرداپ، سازمان همکاری اسامی، گروه دی هشت
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انتقزال یزا   بخشیدن بزه  سرعتها باعث این همکاری. استشدهالمللی کشورها تعامات بیشتر بین

المللی ات بینو توسعه تعام شدهکشاورزی در مرحله تولید و پس از تولید های نوینصدور فناوری

المللزی ماننزد عمزران    با سزازمانهای معتبزر بزین   ادامه همکاری از همین رو، . استتسریع نمودهرا 

، (WFP)، برنامه جهانی غزذا  (یو ان دی پی)، برنامه توسعه ملل متحد (یونیدو)صنعتی ملل متحد 

مرکز   ، (جایکزا )ژاپزن  المللی های بین، آژانس همکاری(ایفاد)المللی توسعه کشاورزی صندوق بین

و ایجاد ارتباط با دیگزر سزازمانهای    ((ICARDA کشاورزی در مناطق خشك تحقیقاتالمللی بین

سزاز تحزوالت بنیزادین و    توانزد زمینزه  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی میخصوص بهربط ذی

ن مهم و در با عنایت به ای. شودهای پژوهشی بین کشور ما با دیگر کشورها فاصله فعالیتاهش ک

ای یك دهه گذشته مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در ایجاد و حفظ ارتباطات منطقه

شمار آمده و ادامه ایزن رونزد از اهزداف    هالمللی توانسته در زمره مؤسسات پیشرو تحقیقاتی بو بین

 . استاین مؤسسه  راهبردی

 

 گرفتههای انجامو فعالیت دستاوردها 9-2-5

گذشزته بزا   یزك دهزه   در  ،کنزد توجه به اهزداف و رسزالتی کزه دنبزال مزی     باه این مؤسس

هزای نسزبی موجزود در    توجه به م یزت بابوده تاش  مشی و رویکرد راهبردی درکارگیری خطهب

هزای  المللی با مؤسسات همتا در اقصی نقزاط جهزان، همکزاری   های علمی و بینعرصۀ همکاری

گزروه  المللزی بزا   هزای علمزی و بزین   د. گسترش همکاریعلمی و دانشگاهی خود را گسترش ده

خاصزه  شزود.  ( از جملۀ ایزن دسزتاوردها محسزوب مزی    CGIAR) المللیمشاورین تحقیقات بین

 به شرح ذیل است: های انجام گرفتهو فعالیت دستاوردها

المللزی تحقیقزات کشزاورزی در منزاطق خشزك      ایجاد ارتباط و همکاری با مرکز  بزین   -

(ICARDA) وری مصرف آب در حوضه آبری  کرخهجرای طرح کان ارتقای بهرهو ا 

و انجزام دو فقزره    (IWMI)المللی مزدیریت آب  ایجاد ارتباط و همکاری با مؤسسه بین -

  آبری  زاینده رود و کرخه پروژه مشترک در حوزه

و اع ام اعضزاء هیزات    (CIMMYT)المللی اصاح ذرت و گندم همکاری با مرک  بین  -

، برگ اری مک یك برای بازدید و تدوین پروژه مشترککشور ارشناسان مؤسسه به ک علمی و

   کارگاه تخصصی کشاورزی حفاظتی
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 (ISNAR) المللی خدمات تحقیقات کشاورزیمرک  بینایجاد ارتباط و همکاری با  -

 (CIGR)المللی مهندسی کشاورزی عضویت در کمیسیون بین -

در این ، TCDC) (کشورهای در حال توسعه  های طرح همکاری فنی بینتدوین پروژه -

 .شودنوا پروژه از خدمات مشاوران خارجی در کشورهای پیشرو در قالب آموزش استفاده می

هزای  ه ینزه تمزامی  در این نوا پزروژه  . (TCP)های برنامه همکاری فنی پروژهتدوین  -

شزمار  هف اصزلی بز  و توسعه عملیات پس از برداشت از اهزدا  استعهده سازمان فائو هاجرا ب

 .آیدمی

مؤسسزه بزا نماینزدگان    ن ری ی، هماهنگی و اقدام در مزورد دیزدارهای مسزئوال   برنامه  -

 کشورهای خارجی  

برای کارشناسان افغانی با حمایزت مزالی    "مدیریت آب آبیاری"برگ اری دوره آموزشی  -

 جایکا

 واجد شرایط به خارج از کشور اعضا هیات علمی و کارشناسان اع ام  -

 

 مؤسسه المللیکارهای بهبود رواب  بینراه 9-2-2

 های جهانیمقیا  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور بافاصله کاهش  -

مندی از تجزارب  المللی و بهرههای بینکارهای پایدار برای برقراری همکارییابی به راهدست -

 المللی  های سازمانهای تخصصی بینو ظرفیت

تحقیقزات فنزی و   تقویت جایگاه ی دو جانبه با کشورهای مختلف با هدف هاتوسعه همکاری -

های مشزترک در سزطح   و توسعه پژوهش ایو منطقه های بین المللیمهندسی کشاورزی در نهاد

 منطقه

 ها عضویت دارد های علمی که مؤسسه در آنبهبود ارتباط با انجمن -

  و فعالیت مؤسسه های علمی برای عضویتی ارتباط با انجمنتوسعه -

 المللیهای بینشدن مؤسسه با مرجع کنوانسیونی فعالنحوه -

  CRPتحت عنوان CGهای کان ی مشارکت در برنامههای توسعهراه -
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 مؤسسه در حوزه بین الملل های آتیها و همکاریمحورهای برنامه 9-2-8

لزف بزا هزدف برقزراری     کشورهای مختآوری و تنظیم اطاعات مربوط به معج ،ییشناسا -

مهندسزی  فنزی و  ای تحقیقات و مطالعزات  المللی و منطقههای بینهمکاریارتباط در زمینه 

 یزهای نوین کشاوروریاو فنکشاورزی 

 ای ومنطقزه  المللزی و های بزین همکاری ها وشدن موافقت نامهنهایی یگیری تصویب وپ -

 زمینه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیدوجانبه در 

 (IFPRI) گذاری غذاییالمللی سیاستیجاد ارتباط با مؤسسه بینا -

  (IRRI)المللی تحقیقات برنج مؤسسه بینایجاد ارتباط با  -

 (UNIDO)عمران صنعتی ملل متحد سازمان ایجاد ارتباط با  -

 (UNDP) برنامه توسعه ملل متحد ایجاد ارتباط با -

 (WFP)برنامه جهانی غذا  ایجاد ارتباط با -

 

 



 

 

 

 

 پنجم فصل
 

 های آموزشی و ترویجی فعالیت
 

 کنندگان: فوژان بدیعی، زهرا رفیعی، نیکروز باقری و اکبر یونسیتدوین

 
آمد. اما امروزه حیزات  حساب می شاید پیشتر، انجام پژوهش تنها وظیفه یك پژوهشگر به

تحقیقززات علمززی مراکزز  و مؤسسززات پژوهشززی بززه آمززوزش، تززرویج و انتقززال دسززتاوردها بززه  

دیگزر، آنچزه امزروزه در ارزیزابی     عبزارت برداران و کشاورزان وابسته است. بزه ولیدکنندگان، بهرهت

هاسزت نزه تنهزا فراوانزی     گیرد ضریب نفوذ این یافتزه های پژوهشی مورد استفاده قرار میفعالیت

هزای آموزشزی بزرای شزرکت پژوهشزگران و      ها و کارگاهرو، همواره برگ اری دورههمینها. ازآن

هزا و برگز اری سزمینارها و    اعضا هیات علمی با هزدف توانمندسزازی و تقویزت بنیزه علمزی آن     

منظور ترویج دسزتاوردهای  است. همچنین بهای از اهداف مؤسسه بودههای ملی و منطقههمایش

هزای  ها و روز م رعه در دسزتور کزار فعالیزت   برداران برگ اری هفته انتقال یافتهتحقیقاتی به بهره

است. هدف از این فصل، ارائه دستاوردهای آموزشی و ترویجی مؤسسزه در  جی مؤسسه بودهتروی

کارهزای الزم بزرای ارتقزاء    هزا و ارائزه راه  و تحلیزل کمّزی و کیفزی آن    4931تا  4980های سال

 هاست.آن

 

 های آموزشی برگزارشده  دوره 1-5

و مهندسی کشاورزی  منظور آشنایی پژوهشگران و کارشناسان مؤسسه تحقیقات فنیبه

های آموزشی تخصصی متناسزب  ها، همه ساله دورهرسانی دانش آنروزو بهبا علوم و فنون جدید 



 
 دوم تالش ةده                                                                                                                       242

 

توسزط مدرسزانی از مراکز      اسزا  اعزام نیزاز همکزاران    های تحقیقزاتی و بزر  با نیازهای بخش

ی اجزرا  دانشگاهی و یا اساتید و همکاران مجموعه سازمان تحقیقات، آمزوزش و تزرویج کشزاورز   

در سطح ملی بوده و با نظارت مرک  آموزش عزالی امزام    هعمدطور بهها اجرای این دوره. شودمی

هزای  بنزابر نظرسزنجی  . شودانجام میچنین با کد مصوب دفتر آموزش کارکنان و هم( ره)خمینی 

ی آن های آموزشزی مثمرثمزر بزوده و تزداوم در اجزرا     شده از همکاران، اجرای اینگونه دورهانجام

دوره آموزشی مصزوب مربزوط بزه     01مجموعا تعداد  4931تا سال  4980از سال . ضروری است

ایزن مؤسسزه   در هزای کشزاورزی   غزذایی و ماشزین  های تحقیقاتی آبیاری، گلخانه، صزنایع بخش

دوره آموزشی نی  برای مهمانان خارجی و همکاران ستادی و استانی خارج از  20شده و حدود اجرا

شده های آموزشی مصوب اجراعناوین دوره. (4-0است )شکل شدهآموزشی مصوب اجراهای دوره

 . نشان داده شده است 0-0تا  4-0های در جدول

 

 

 
 

 های تحقیقاتی مؤسسهبخشبرگزارشده در  های آموزشیدورهتعداد   - 5-1شکل 
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 های تخصصی برگزارشده بخش مهندسی آبیاریتعداد دوره 5-1جدول 

 سال برگزاری مدرس وان دورهعن ردیف

4 
های سازی آن با استفاده از مدلحرکت آب در خاک و شبیه

 ریاضی
 4980 فریبرز عباسی

 4980 بهروز ابول پور در مسائل آب و خاک GISکاربرد  2

 4983 حسین دهقانی های آبیاریاتوماسیون در سامانه کاربرد 9

 4983 محمد موحدان گیری سرعت جریانهای دقیق اندازهسامانه 1

 Aquacropو Cropsys هایآشنایی با مدل 0
حسین دهقانی و 

 فریبرز عباسی
4988 

 4933 بهمن یارقلی کشیهای آبیاری و زهمحیطی شبکهاثرات زیست 0

 4934 - ایهای کاربردی تعیین نیاز آبی گیاهان گلخانهمدل 3

 4934 نادر حیدری نکارهای آاف ایش کارایی مصرف آب کشاورزی و راه 8

 4934 بهمن یارقلی کارهای مقابله با آنسازی و راهسازگاری با خشکسالی، بومی 3

 4932 بهمن یارقلی MS Projectاف ار های تحقیقات و آموزش نرممدیریت پروژه 43

 4932 زادهاشرف های آبیاریسازی جریان آب در شبکهمدل 44
    

 
 غذاییشده بخش مهندسی صنایعبرگزارهای تخصصی دوره 2-1جدول 

 مدرس عنوان دوره ردیف
سال 

 برگزاری

 4980 اصان ع ی ی جات و سب یجاتاصول فرآوری و تعیین نیاز حرارتی میوه 4

 ییهای پیشرفته در صنایع غذافناوری 2
عادل  ،حامد فاطمیان

 میرمجیدی
4980 

 4983 مرادیآقای  ییدر صنایع غذا HPLCکاربرد  9

1 
 Neuralو MATLABاف ار سازی و تحلیل نرممبانی مدل

network ییدر صنایع غذا 
 4988 کوشا آقای

0 
های آزمایشگاهی نانوفناوری و کاربرد آن در شناخت تکنیك

 غذاییصنایع
 4933 علم خواه آقای

 4934 فرزاد گودرزی غذایی بااستفاده از پرتودهیداری مواداصول نگه 0

 4934 کاوو  رشمه کریم یقی و تولیدی در صنعت غذاهای تحقخوشه 3

 4932 هاشمیمریم غذاییدر صنایع PCR کاربرد 8

 4932 آقای رمضانی مانده سموم در مواد غذایی خامگیری باقیهای اندازهروش 3
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 های تخصصی برگزارشده بخش مهندسی گلخانهدوره 8-1جدول 

 مدرس عنوان دوره ردیف
سال 

 برگزاری

 4934 مجید بصیرت ایهای هیدروپونیك گلخانهاصول کشت 4

 4932 کیهان شرافتی Solid Worksاف ار طراحی اتصاالت سازه گلخانه با نرم 2

 4932 کیهان شرافتی های اتوماسیون گلخانهطراحی سامانه درآشنایی با کاربرد میکروکنترلرها  9

 

 
 های کشاورزی و مکانیزاسیون  دسی ماشینشده بخش مهنهای تخصصی برگزاردوره 9-1جدول 

 مدرس عنوان دوره ردیف
سال 

 برگزاری

 4980 هومن شریف نسب های کشاورزیکاربرد نانوفناوری در ماشین 4

 4980 حمیدرضا گازر کالیبراسیون 2

9 Solid works 4980 محمدرضا مستوفی 

1 
های مربوط به حفاظت خاک توسعه و ارزیابی ماشین

 (ورزیخاک)
 4983 جان فیلکه

 4983 جان فیلکه شدههای خشكادوات سورتینگ کشمش و دانه 0

  - ها و تجهی ات کشاورزیهای آزمون ماشینروش 0

3 
،آبیاری و صنایع های کشاورزیکاربرد نانو فناوری در ماشین

 ییغذا
 4983 آقای رجبعلی پور،هاشمیآقای

 در کشاورزی Precision farmingکاربرد  8
محمدرضا  ،بهروزابول پور

 مستوفی
4983 

 4988 آقای جم های کشاورزیمکاترونیك در ماشین 3

 4988 آقای موسوی های کشاورزیدر ماشین Image Processingکاربرد  43

 4988 - ی با مبانی و کاربرد کشاورزی دقیقیآشنا 44

42 PLC 4933 لفظآقای خوش های کشاورزیدر ماشین 

 4934 ویتالی گریگوروویچ ری مصرف سوختگیاندازه 49

 4934 شفیعیسهامه  مبانی و کاربرد پردازش تصویر در کشاورزی 41

 4932 محمدرضا بختیاری کشاورزی در سنسورها کاربرد 40

 4932 ییسماآقای  مکانی اسیون پرورش ماهی 40
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 شده مؤسسه  های آموزشی عمومی برگزاردوره 1-1جدول 

 مدرس رهعنوان دو ردیف
سال 

 برگزاری

 4980 ابوالفضل ناصری های تحقیقاتیاستفاده در طرحاف ار آماری قابلنرم 4

 4980 محمدرضا اکبری اندازی اتوماسیون ادارینصب و راه 2

 4980 پسندمحمدرضا شاه های تدوین نشریات علمی و ترویجیاستاندارد 9

 4980 قیافه داوودی مهدی کاربرد نانوفناوری در مهندسی کشاورزی 1

 4983 هومن شریف نسب نظام پیشنهادات 0

 4988 - مدیریت زمان 0

 4988 ییجعفر آقا SPSSاف اردوره پیشرفته نرم 3

 4988 - های دیجیتالکتابخانه 8

 4983 بیریآقای ک مهندسی ارزش 3

 4983 ولدانمجید  مدیریت فناوری 43

44 
کارهای موفقیت ادها و بیان راهبرقراری نظام پذیرش و بررسی پیشنه

 آن

 ،هومن شریف نسب

 هما بهمدی
4983 

 4934 - مالیات بر ارزش اف وده 42

 4934 آموزش از راه دور (لیه السامع) جاذبه و دافعه امام علی 49

 4934 بیژن صیادی سامانه فراگیر آموزش 41

 4934 بیژن صیادی نامه نوا دومگواهی 40

 4934 آموزش از راه دور ت مرتبط با سامت اداریقوانین و مقررا 40

 

بودن تعزداد  سیسأشده، بخش گلخانه به دلیل تازه تهای ارائهبراسا  اطاعات جدول

دفتر آموزش کارکنان مقزرر نمزود کزه     4939در سال . ها دارددوره کمتری نسبت به سایر بخش

مرک  آمزوزش امزام   تا  شدهکنان ثبتدر سامانه آموزش کارهمکاران، های درخواستی تمامی دوره

که در عمل چنین اتفاقی رخ نزداد و در آن سزال    نمایدها اقدام به برگ اری دوره راساً)ره( خمینی 

از عمزده دالیزل عزدم    . نشزد  گونه دوره تخصصی اجزرا هیچ ،غیر از چند دوره آموزشی عمومیهب

نمزودن  نچنین اعزام آمزادگی   ا و همهتوان به ه ینه برگ اری دورههای آموزشی میاجرای دوره

اجزرای   بزرای های گذشته محدودیت کمتزری  در سال. ها نام برداساتید مجرب برای اجرای دوره

های تحقیقاتی در صورت اعام های درخواستی بخشهای آموزشی وجود داشت و اکثر دورهدوره

 . شدآمادگی مدرسان اجرا می
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 ای ملی و منطقه هایبرگزاری سمینارها و همایش 1-2

ای برگ ارشده توسزط مؤسسزه   های ملی و منطقهعناوین سمینارها و همایش 0-0در جدول  

 است.شدهارائه 4931تا  4980های تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی طی سال

 

 برگزارشده در مؤسسه  هاییشو هما ینارهافهرست سم 0-1 جدول

 برگزارکنندگان عنوان رویداد ردیف
زمان 

 برگزاری
 محل برگزاری

 کارگاه فنی خرد آبیاری 4

کشی ایران، کمیته ملی آبیاری و زه

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

کشاورزی، دفتر بهبود و توسعه 

های آبیاری معاونت آب و روش

 کشیخاک، انجمن آبیاری و زه

4980 
 فنی تحقیقات مؤسسه

 کشاورزی مهندسی و

2 

سمینار علمی طرح ملی 

فشار و توسعه ی تحتآبیار

 پایدار

کشی ایران، کمیته ملی آبیاری و زه

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

های ها و روشکشاورزی، دفتر شبکه

 آبیاری

4980 

مؤسسه تحقیقات 

اصاح و تهیه نهال و 

 بذر

9 

اولین کارگاه فنی ارتقاء 

کارایی مصرف آب با کشت 

 ایمحصوالت گلخانه

کشی ایران، کمیته ملی آبیاری و زه

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

کشاورزی، معاونت امور باغبانی، 

 کشی ایرانانجمن آبیاری و زه

4980 
 مؤسسه تحقیقات فنی

 کشاورزی مهندسی و

1 

اولین کارگاه فنی کاربرد 

های آبیاری اتوماسیون سامانه

 فشارتحت

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

 کشاورزی
4980 

امور معاونت صنایع و 

زیربنایی وزارت جهاد 

 کشاورزی

0 

اولین سمینار ملی مسائل 

های آبیاری ژئوتکنیکی شبکه

 کشیو زه

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

کشاورزی، دانشگاه تهران، معاونت 

 آب و خاک و صنایع، وزارت نیرو

4983 
مؤسسه تحقیقات فنی 

 و مهندسی کشاورزی

0 
اولین کنگره فناوری تولید و 

 فرنگیی گوجهفرآور

مرک  تحقیقات کشاورزی و منابع 

 طبیعی خراسان رضوی
4983 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی خراسان 

 رضوی
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 های برگزارشده در مؤسسهفهرست سمینارها و همایش 0-1جدول ادامه 

 برگزارکنندگان عنوان رویداد ردیف
زمان 

 برگزاری
 محل برگزاری

3 

دومین سمینار ملی 

بهبود و راهکارهای 

های آبیاری اصاح روش

 سطحی

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

کشاورزی، کمیته ملی آبیاری و 

 کشی ایرانزه

4983 
 فنی تحقیقات مؤسسه

 کشاورزی مهندسی و

8 

دومین سمینار ملی توسعه 

های آبیاری پایدار روش

 فشارتحت

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

 هایکشاورزی، دفتر توسعه سامانه

 نوین آبیاری

4988 
 فنی تحقیقات مؤسسه

 کشاورزی مهندسی و

3 
همایش ملی کشاورزی 

 حفاظتی و توسعه پایدار

سازمان جهاد کشاورزی فار ، 

مرک  تحقیقات کشاورزی و منابع 

 طبیعی فار 

4983 

سازمان جهاد 

کشاورزی استان 

 فار 

43 
همایش نیازها و 

 های تحقیقاتچالش

ندسی مؤسسه تحقیقات فنی و مه

سازی سازمان کشاورزی، دفترتجاری

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 مصلی امام خمینی  4983

44 
دومین سمینار ملی مسائل 

های ژئوتکنیکی شبکه

 کشیآبیاری و زه

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

کشاورزی، دانشگاه تهران، معاونت 

 آب و خاک و صنایع، وزارت نیرو

4983 
فنی  مؤسسه تحقیقات

 و مهندسی کشاورزی

42 

سومین سمینار ملی 

های توسعه پایدار روش

 فشارآبیاری تحت

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

های کشاورزی، دفتر توسعه سامانه

 نوین آبیاری

4983 
 فنی تحقیقات مؤسسه

 کشاورزی مهندسی و

49 

همایش انتقال آب بین 

ها و ای )چالشحوضه

 ها(فرصت

سامی واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد ا

سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال 

 و بختیاری و استانداری استان
4934 

دانشگاه آزاد اسامی 

 واحد شهرکرد

 اندیشی خشکسالیهم 41
مرک  تحقیقات کشاورزی، کمیته 

 کشی ایرانملی آبیاری وزه
 استان ق وین 4934

40 

سومین سمینار ملی 

مسائل ژئوتکنیکی 

آبیاری و های شبکه

 کشیزه

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

کشاورزی، دانشگاه تهران، معاونت 

 آب و خاک و صنایع وزارت نیرو

4934 
مؤسسه تحقیقات فنی 

 و مهندسی کشاورزی

40 

سمینار آموزش بین 

المللی مدیریت لجستیك 

 در کسب و کار کشاورزی

وری آسیایی، کمیته سازمان بهره

میته وری ایران، کملی بهره

 وری وزارت جهاد کشاورزیبهره

 تهران 4934
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سزمینار، کنگزره و   رویزداد علمزی شزامل     40مؤسسه در برگز اری   0-0ل مطابق جدو

همایش و  43همچنین، مؤسسه در بیش از . استطی ده سال گذشته نقش مؤثری داشتههمایش 

علمزی در محزل مؤسسزه    عنوان برگ ارکننده اصلی نقش داشته و این رویدادهای هکارگاه علمی ب

های علمی و اجرایزی در  عنوان اعضا کمیتهدر سایر موارد پژوهشگران مؤسسه به. ستاشدهبرگ ار

های علمی مشزارکت  برگ اری رویدادهای علمی مختلف با سایر مراک  تحقیقاتی، نهادها و انجمن

  .اندو همکاری داشته
 

 

 های آموزشی برگزاری کارگاه 1-8

شزده در مؤسسزه   های آموزشی برگز ار ها و کارگاهعنوان دوره 3-0تا  3-0های در جدول

 است.  شدههای تحقیقاتی ارائهبه تفکیك بخش 4931تا  4980های طی سال
 

 شده بخش مهندسی آبیاری و مهندسی گلخانه  های فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 7-1جدول

 نام کارگاه ردیف
مدرس/ 

 مدرسان

سال 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

4 

مصرف بهینه آب و اف ایش 

وری تولید و اجرای بهره

 الگوی کشت مناسب

نیا و مسعود فرزام

 همکاران
4980 

مرک  آموزش 

 کشاورزی کرمان

مدیران 

های تولید، تعاونی

کارشناسان، 

 مروجان

2 
مدیریت آبیاری سطحی 

 گندم
 4980 محمد خرمیان

مرک  آموزش 

 کشاورزی دزفول

رشناسان ناظر کا

 گندم

9 

آشنایی با اصول آبیاری در 

محصول انگور، پسته، 

 ذرت، زیتون، گندم و کل ا

افشین یوسف 

گمرکچی و 

 همکاران

 

تا  4980

)بیش  4939

 کارگاه( 93از 

 استان ق وین

کشاورزان، 

باغداران و 

 کارشناسان ترویج

 

1 
کارهای بهبود مصرف راه

 آب در شرایط خشکسالی
 4983 یعلیرضا کیان

مرک  تحقیقات 

 کشاورزی اصفهان

کارشناسان و 

پژوهشگران جهاد 

 کشاورزی
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شاده بخاش مهندسای آبیااری و مهندسای      های فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 7-1ادامه جدول 

 گلخانه  

 مدرس/ مدرسان نام کارگاه ردیف
سال 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

0 
های آبیاری آشنایی با روش

 فشارتتح

پریسا شاهین 

 رخسار
4983 

سازمان جهاد 

 کشاورزی گیان

سربازان مروج 

 استان گیان

0 
محیطی مدیریت جامع زیست

 آبری حوزه
 4983 بهمن یارقلی

مؤسسه فنی و 

مهندسی 

 کشاورزی

کارشناسان 

 کشاورزی

3 
در  CropWatکاربرد مدل 

 ری ی آبیاری م ارابرنامه
 4988 علیرضا کیانی

یقات مرک  تحق

 کشاورزی گلستان

کارشناسان 

 کشاورزی

 4988 علیرضا کیانی مدیریت بحران خشکسالی 8
شهرستان 

 بندرترکمن

مسئولین محلی، 

کشاورزان و 

 کارشناسان

 4988 علیرضا کیانی وری آب در کشاورزیبهره 3
سازمان جهاد 

 کشاورزی گلستان

مسئوالن، 

کشاورزان و 

کارشناسان 

 گلستان

43 
عملی استفاده از کارهای راه

 آب شور در آبیاری
 4988 علیرضا کیانی

مرک  تحقیقات 

 کشاوررزی گلستان

کارشناسان و 

پژوهشگران 

 کشاورزی

44 
تحلیل بر اثربخشی 

 های پژوهشیفعالیت
 4988 علیرضا کیانی

مؤسسه تحقیقات 

 پنبه

کارشناسان و 

 پژوهشگران

42 
ای نواری در آبیاری قطره

 زراعت

سیدحسن 

 ضلفموسوی
4988 

مدیریت جهاد 

 کشاورزی شاهرود
 کشاورزان

49 
 آبیاری نوین هایروش

 شهری سب  فضای
 4988 امیر نورجو

جهاد دانشگاهی 

 دانشگاه ارومیه

اعضای جهاد 

 دانشگاهی

41 

 بدون زیرکشت سطح اف ایش

 مجاری ابعاد اف ایش به نیاز

 کم طریق از آب انتقال

 آبیاری

 4988 رضاییحیدر طایفه

ن آب سازما

ای منطقه

 آذربایجان غربی

کارشناسان آب 

 ایمنطقه

40 
های آبیاری سیستم

 فشارتحت

سیدحسن 

 فضلموسوی
4983 

مرک  ترویج و 

خدمات کشاورزی 

 میامی

 کشاورزان
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شاده بخاش مهندسای آبیااری و مهندسای      های فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 7-1ادامه جدول 

 گلخانه

 نام کارگاه ردیف
س/ مدر

 مدرسان

سال 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

40 
مصرف بهینه آب در 

 محصول چغندرقند

سیدحسن 

 فضلموسوی
4983 

مرک  ترویج و خدمات 

 کشاورزی میامی

 کشاورزان

 

43 
 و هاکانال محاسبات

 آب انتقال مسیرهای

به اد 

 حصاری
4983 

مرک  آموزش سازمان 

جهاد کشاورزی استان 

 آذربایجان غربی

 شناسانکار

 سازمان

 

48 
داری آب در آوری و نگهجمع

 خشكمناطق خشك و نیمه

حسن 

 خسروی
 شهرستان بمپور 4983

مروجان جهاد 

کشاورزی استان 

سیستان و 

 بلوچستان

43 
بهبود مدیریت و مصرف 

 بهینه آب در کشاورزی

رضا سید

زاده و اشرفی

 همکاران

4983 

 مرک  آموزش

کاربردی جهاد -علمی

 زستانکشاورزی خو

کارشناسان 

های جهاد مدیریت

 کشاورزی استان

23 

گیری آب نحوه نصب و اندازه

آبیاری با استفاده از انواا 

 فلوم

محمد 

 خرمیان
4983 

آباد مرک  تحقیقات صفی

 دزفول

کارشناسان 

های شرکت

 مهندسان ناظر

24 
های اصاح و بهبود سامانه

 آبیاری سنتی

نادر عباسی و 

 همکاران
 تحقیقات خراسان مرک  4983

همکاران مراک  

تحقیقاتی و 

معاونت آب و 

خاک و صنایع 

 استان

22 
های بتن مسائل پوشش

 های آبیاریکانال

نادر عباسی، 

محمد 

 موحدان

 ستاد مؤسسه 4983

همکاران مراک  

تحقیقاتی و 

معاونت آب و 

 خاک و صنایع

29 
وری آب شور در بهره

 کشاورزی
 4933 علیرضا کیانی

جهاد کشاورزی سازمان 

 استان گلستان

 

کارشناسان ناظر 

جهاد کشاورزی 

 استان

21 
کاربرد زمین آمار در علوم 

 کشاورزی

سیدحسن 

 فضلموسوی
4933 

مرک  تحقیقات کشاورزی 

 سمنان )شاهرود(

پژوهشگران و 

 کارشناسان



 
 865  پنجمفصل 

 

 

مهندسای  شاده بخاش مهندسای آبیااری و     های فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 7-1ادامه جدول 

 گلخانه

 نام کارگاه ردیف
مدرس/ 

 مدرسان

سال 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

20 
 در پروژه کنترل مدیریت

 زراعی محصوالت
 4933 به اد حصاری

مرک  آموزش سازمان 

جهاد کشاورزی استان 

 آذربایجان غربی

 کارشناسان سازمان

 

 

20 
راندمان آبیاری و 

 هارهای پوشش آنروش
 4933 ضاییحیدر طایفه ر

مرک  آموزش سازمان 

جهاد کشاورزی استان 

 آذربایجان غربی

کارشناسان 

 سازمان

 4933 حیدر طایفه رضایی پروژه کنترل و مدیریت 23

مرک  آموزش سازمان 

جهاد کشاورزی استان 

 آذربایجان غربی

کارشناسان 

 سازمان

28 
مدیریت خشکسالی در 

 م ارا گندم

افشین یوسف 

 گمرکچی
4933 

ن جهاد کشاورزی سازما

 استان ق وین

کارشناسان 

 سازمان

23 

مدیریت مصرف بهینه آب 

در فرآیند تولید محصوالت 

 کشاورزی

 4933 کرامت اخوان
مرک  آموزش کشاورزی 

 اردبیل

کارشناسان 

 سازمان

93 

گیری آب آبیاری اندازه

گندم با استفاده از کات 

 تروت فلوم

 4933 محمد خرمیان
سایت مرک ی بن معا 

 شوش

کشاورزان پیشرو 

 و مروجان

94 

گیری آب آبیاری اندازه

گندم با استفاده از کات 

 تروت فلوم

 4933 محمد خرمیان
سایت مرک ی سرخه 

 شوش

کشاورزان پیشرو 

 و مروجان

92 
آشنایی و مدیریت 

 ایهای قطرهسامانه
 منطقه بن معا شوش 4933 محمد خرمیان

کشاورزان پیشرو 

 و مروجان

99 
و مدیریت  آشنایی

 ایهای قطرهسامانه
 اداره کشاورزی دزفول 4933 محمد خرمیان

کارشناسان اداره 

 کشاورزی دزفول

91 
Water, soil and 

food quality and 

safety control 

و بهمن یارقلی 

 همکاران
4933 

مؤسسه تحقیقات فنی و 

 مهندسی کشاورزی
 کارشناسان لبنانی

90 

آبیاری در آبیاری کم

ها و چشم چالش سطحی:

 اندازها

 4933 نادر حیدری
مؤسسه تحقیقات فنی و 

 مهندسی کشاورزی

اعضای هیات 

 علمی مؤسسه
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شاده بخاش مهندسای آبیااری و مهندسای      های فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 7-1ادامه جدول 

 گلخانه

 نام کارگاه ردیف
مدرس/ 

 مدرسان

سال 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

90 

زگاری با خشکسالی و سا

کارهای سازی و راهبومی

 مقابله با آن

 4934 علیرضا کیانی
مؤسسه تحقیقات فنی و 

 مهندسی کشاورزی

اعضای هیات 

 علمی مؤسسه

93 
آوری آب استحصال و جمع

 باران
 4934 علیرضا توکلی

شهر، شهرستان مهدی

 فوالدمحله

برداران و بهره

 کارشناسان

98 
مدیریت مصرف آب در 

 راعت دیمز

علیرضا 

 توکلی
4934 

 کالپوش میامی

 

کارشناسان و 

 بردارانبهره

93 

کنترل و ارزیابی مستمر 

شده آبیاری های اجراهپروژ

 فشارتحت

علیرضا 

 کیانی
4932 

مرک  آموزش کشاورزری 

 گرگان

کارشناسان آب و 

خاک و ترویج جهاد 

 کشاورزی

 ایسازه و تجهی ات گلخانه 13
داوود 

 مؤمنی
4932 

مرک  تحقیقات و آموزش 

 کشاورزی جنوب کرمان

کارشناسان سازمان و 

های کشت و صنعت

 جنوب استان

14 
مهندسی ارزش، نگاهی 

 هاخاقانه به پروژه

علیرضا 

 کیانی
4932 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان گلستان

کارشناسان و 

 پژوهشگران

12 

سازی سازه مناسب، آماده

محصوالت بستر و کشت 

 هایگلخانه

جواد 

سرحدی و 

 همکاران

 

4932 

مرک  تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 جنوب کرمان

کارشناسان و 

برداران بخش بهره

 کشاورزی

19 
مدیریت مصرف بهینه آب در 

 توسعه باغات

رحیم 

محمدعلی

ی، بیژن 

 حقیقتی

4932 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 بختیاریچهارمحال و 

 

کارشناسان سازمان، 

سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی و 

 منابع طبیعی

11 
آشنایی با اصول طراحی 

 های آبیاریسامانه

افشین 

یوسف 

 گمرکچی

4932 
دانشگاه جامع علمی 

 کاربردی استان ق وین
 کارشناسان سازمان

10 

آشنایی با اصول طراحی 

های آبیاری در سامانه

 محصول انگور

افشین 

ف یوس

 گمرکچی

4932 
سازمان بسیج مهندسان 

 استان ق وین
 باغداران استان

 



 
 868  پنجمفصل 

 

 

شاده بخاش مهندسای آبیااری و مهندسای      های فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 7-1ادامه جدول 

 گلخانه

 نام کارگاه ردیف
مدرس/ 

 مدرسان

سال 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

10 

کارگاه آموزشی طراحی 

نه با اتصاالت سازه گلخا

 Solid Worksاف ار نرم

کیهان 

 شرافتی
4932 

مؤسسه تحقیقات فنی و 

 مهندسی کشاورزی

اعضای هیات علمی 

و کارشناسان مؤسسه 

 و مراک  تحقیقاتی

13 

کارگاه آموزشی آشنایی با 

کاربرد میکروکنترلرها 

های برای طراحی سامانه

 اتوماسیون گلخانه

کیهان 

 شرافتی
4932 

و مؤسسه تحقیقات فنی 

 مهندسی کشاورزی

اعضای هیات علمی 

و کارشناسان مؤسسه 

 و مراک  تحقیقاتی

 کاله از استان گلستان 4932 علیرضا کیانی مدیریت بحران آب 18
کارشناسان ناظر 

 جهاد کشاورزی

 گنبد 4939 علیرضا کیانی مدیریت بحران آب 13
کارشناسان ناظر 

 جهاد کشاورزی

 4939 علیرضا کیانی داشت سویا 03

سازمان تعاون روستایی 

گرگان، شرکت سویابین، 

 های روغنیشرکت دانه

 

کشاورزان و 

پیمانکاران تکثیری 

 بذر سویا

 تولید بذر با کیفیت 04
 علیرضا کیانی

 
4939 

مرک  آموزش کشاورزی 

 گرگان

کارشناسان جهاد 

 کشاورزی

 

02 
سازی زمین و کشت آماده

 گندم دیم و آبی )آبیاری(
 4939 یعلیرضا کیان

مرک  آموزش عالی امام 

 خمینی )ره( کرج

کارشناسان گندم 

 کشور

09 

مرحله داشت محصوالت 

پایی ه )مدیریت آبیاری 

 گندم، جو و کل ا(

 4939 93 علیرضا کیانی
های مختلف شهرستان

 استان گلستان

کارشناسان ناظر 

 جهاد کشاورزی

 آشنایی با سند ملی آب 01
 علیرضا کیانی

 
4939 

وزش کشاورزی مرک  آم

 گرگان

کارشناسان آب و 

خاک و مروجان جهاد 

 کشاورزی

 سازمان جهاد کشاورزی 4939 علیرضا کیانی مدیریت آبیاری گندم و جو 00

کارشناسان و 

پیمانکاران تکثیری 

 گندم و جو
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شاده بخاش مهندسای آبیااری و مهندسای      های فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 7-1ادامه جدول 

 هگلخان

 نام کارگاه ردیف
مدرس/ 

 مدرسان

سال 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

00 
مرحله کاشت محصوالت 

 پایی ه )گندم، جو و کل ا(
 4939 علیرضا کیانی

مرک  آموزش کشاورزی 

گرگان و ایستگاه 

تحقیقات کشاورزی 

 گرگان

کارشناسان و ناظر و 

مروجان جهاد 

 کشاورزی

03 

مرحله کاشت 

محصوالت پایی ه 

 گندم، جو و کل ا()

 علیرضا کیانی

 48و  44

آبان 

4939 

شهرستانهای گنبد و 

 علی آباد

کارشناسان و ناظر و 

 مروجان جهاد کشاورزی

 مدیریت بحران آب 08
حمیدرضا 

 نژادصادق
4939 

مدیریت جهاد 

کشاورزی کردکوی، 

 گرگان و گنبد

 کشاورزان و کارشناسان

03 

بررسی ابعاد زراعی و 

رف فنی مدیریت مص

 آب کشاورزی

 4939 علیرضا توکلی
مؤسسه تحقیقات فنی 

 و مهندسی کشاورزی

کارشناسان، پژوهشگران 

 و اعضای هیات علمی

 

03 
مدیریت مصرف آب 

 کشاورزی
 4939 علیرضا توکلی

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی استان سمنان

کارشناسان، پژوهشگران 

 و اعضای هیات علمی

 

04 
ArcGIS  و  تیمقدما

 پیشرفته
 4939 به اد حصاری

سازمان آب منطقه ای 

 آذربایجان غربی

کارشناسان آب منطقه 

 ای

 4939 به اد حصاری WEAPکار با  02
ای سازمان آب منطقه

 آذربایجان غربی

کارشناسان آب 

 ایمنطقه

 

09 
آشنایی با مدیریت 

 آبیاری در م ارا گندم

افشین یوسف 

 گمرکچی
4939 

ورزی سازمان جهاد کشا

 استان ق وین
 کارشناسان سازمان

 کاشت ذرت 01

رضا سید

زاده، اشرفی

 محمد برزگری

4939 
جهاد کشاورزی 

 شهرستان باوی

کارشناسان، مروجان و 

 ذرت کاران شهرستان

 کشاورزی حفاظتی 00

رضا سید

زاده و اشرفی

 همکاران

 کشت و صنعت مغان 4939
کارشناسان و مدیران 

 کشت و صنعت مغان

 



 
 861  پنجمفصل 

 

 

شاده بخاش مهندسای آبیااری و مهندسای      های فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 7-1امه جدول اد

 گلخانه

 مدرس/ مدرسان نام کارگاه ردیف
سال 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

00 
کارگاه آموزشی آشنایی 

 با گلخانه
 4939 داوود مؤمنی

کنگره ملی 

هیدروپونیك و 

ای، های گلخانهکشت

 کرج

ن سازمان و کارشناسا

های کشت و صنعت

 جنوب استان

 4939 داوود مؤمنی مهندسی گلخانه 03
مؤسسه تحقیقات فنی 

 و مهندسی کشاورزی
 مهندسین مشاور گلخانه

08 
های آبیاری سامانه

 فشارتحت
 4934 محمد جلینی

مرک  آموزش جهاد 

کشاورزی خراسان 

 رضوی

کارشناسان 

 سازمان

03 
مدیریت آبیاری در م ارا 

 ندمگ
 4934 محمد جلینی

مجتمع آموزش جهاد 

کشاورزی خراسان 

 رضوی

کارشناسان 

 سازمان

 4934 محمد جلینی باغات آبیاری انار 33

مرک  آموزش جهاد 

کشاورزی خراسان 

 جنوبی

کارشناسان کشور 

 افغانستان

 4932 محمد جلینی جو و گندم زراعیبه 34

مرک  آموزش جهاد 

کشاورزی خراسان 

 جنوبی

 جهاد سانکارشنا

 استان کشاورزی
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 غذایی  شده بخش مهندسی صنایعهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 3-1جدول

 نام کارگاه ردیف
مدرس/ 

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

4 
کردن لیمو با خشك

 کن خورشیدیخشك
ایران 

 محمدپور
4980 

سازمان جهاد 

کشاورزی استان 

 هرم گان

اسان و کارشن

 کشاورزان خبره

2 

ارائه الگوی مناسب برای 

داری غات و حفظ و نگه

 حبوبات در سطح کشور

رضا فامیل 

 مؤمن
4980 

مؤسسه تحقیقات فنی 

 و مهندسی کشاورزی
 کارشناسان ترویجی

 فرآوری زیتون 9

ابوالفضل 

گلشن تفتی 

 و همکاران

 استان کرمان 4980
کارشناسان سازمان 

 جهاد استان

1 
های نوین در وریفنا

 غذاییصنایع

ندا 

 آزادمفتون
4980 

مؤسسه تحقیقات فنی 

 و مهندسی کشاورزی

اعضا هیات علمی و 

 پژوهشگران مؤسسه

0 
های پیشرفته در فناوری

 غذاییصنایع

حامد 

 فاطمیان
4980 

مؤسسه تحقیقات فنی 

 و مهندسی کشاورزی

اعضاء هیات علمی 

 مؤسسه و مراک 

0 
ذری در انبارداری کل ای ب

 مخازن کوچك
رضا فامیل 

 مؤمن
4980 

مؤسسه تحقیقات فنی 

 و مهندسی کشاورزی
 کارشناسان ترویج

3 

کارگاه آموزشی مدلسازی 

ریاضی فرآیندهای زیستی 

 های بیولوژیكو سامانه
 4983 آزادندا مفتون

مؤسسه تحقیقات 

 بیوتکنولوژی

پژوهشگران و 

 دانشجویان

8 
فی یولوژی پس از برداشت 

 اتمرکب
 4988 ایران محمدپور

مؤسسه تحقیقات فنی 

 و مهندسی کشاورزی

کارشناسان و 

 کشاورزان خبره

3 
آوری و بهداشت عمل

 محصوالت سردسیری
 4988 هما بهمدی

مرک  آموزش عالی 

 امام خمینی )ره( کرج

کارشناسان ترویج، 

کارشناسان جهاد 

کشاورزی سراسر 

 کشور

43 

غذایی در کشورهای صنایع

 افتهیتوسعه

 

 4988 هما بهمدی
مرک  آموزش عالی 

 امام خمینی )ره( کرج

کارشناسان ترویج، 

کارشناسان مراک  

جهاد کشاورزی 

 سراسر کشور

44 

آوری و بهداشت عمل

محصوالت سردسیری و 

 خشك

حامد فاطمیان 

 و همکاران
4988 

مرک  آموزش عالی 

 امام خمینی )ره( کرج

کارشناسان دفتر 

صنایع تبدیلی، 

 اسان ترویجکارشن



 
 867  پنجمفصل 

 

 

 غذاییشده بخش مهندسی صنایعهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 3-1ادامه جدول

 نام کارگاه ردیف
مدرس/ 

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

42 

غذایی در آشنایی با صنایع
یافته، های توسعهکشور

غذایی در نقش صنایع
 توسعه ملی

 4988 حامد فاطمیان
  آموزش عالی مرک

 امام خمینی )ره( کرج

مدیران دفاتر صنایع 
های کشاورزی استان

 کشور

49 

کاربرد فناوری نانو در 
غذایی و کشاورزی و صنایع

کاربرد پردازش تصویر و 
 شبکه عصبی

 4983 میاد فتحی

مرک  تحقیقات 
کشاورزی و منابع 
طبیعی خراسان 

 رضوی

 اعضا هیات علمی

 4983 آزادندا مفتون ابهداشتی نمودن خرم 41
های خرما خشت و باغ

 جهرم
 باغداران و مروجان

40 
در تحقیقات  RSMکاربرد 
های غذایی و فناوریصنایع

 پس از برداشت
 4983 آزادندا مفتون

مؤسسه تحقیقات فنی 
 و مهندسی کشاورزی

 پژوهشگران

40 
کاربرد روش گرماسنجی 

ویشی تفاضلی در پ
 غذاییتحقیقات صنایع

 4983 ان بدیعیفوژ
مؤسسه تحقیقات فنی 
 و مهندسی کشاورزی

کارشناسان و اعضاء 
 هیات علمی بخش

43 
های کاربرد کامپوزیت
بندی طبیعی در بسته

 غذاییمواد

بهجت 
 الدینتاج

 
4983 

مؤسسه تحقیقات فنی 
 و مهندسی کشاورزی

کارشناسان و مروجان 
دفتر امور ترویج و 

های بهبود نظام
 ترویجی

48 
قراری نظام پذیرش و بر

بررسی پیشنهادها و بیان 
 کارهای موفقیت آنراه

هما بهمدی، 
هومن 

 نسبشریف
 

4983 
مؤسسه تحقیقات فنی 
 و مهندسی کشاورزی

اعضای هیات علمی 
 و کارشناسان

43 
بندی در نقش بسته

اف ایش قابلیت 
 ماندگاری نان سنتی

رضا فامیل 
 مؤمن

4983 
مؤسسه تحقیقات فنی 

 کشاورزی و مهندسی
 کارشناسان ترویج

23 
ایمنی زیستی 

 محصوالت کشاورزی
علیرضا 

 ولیقد 
4933 

مرک  آموزش جهاد 
 کشاورزی گلستان

کارشناسان مدیریت 
 صنایع سازمان

 SASاف ار تخصصی نرم 24
ایران 

 محمدپور
4933 

مرک  تحقیقات 
کشاورزی استان 

 هرم گان
 کارشناسان مرک 
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 غذاییشده بخش مهندسی صنایعهای فنی و آموزشی برگزاراوین کارگاهعن 3-1ادامه جدول

 نام کارگاه ردیف
مدرس/ 

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

 SASاف ار تخصصی نرم 24
ایران 

 محمدپور
4933 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی استان 

 هرم گان

 کارشناسان مرک 

22 
بندی مبتنی بر بسته

 فناوری نانویی
 4933 آزادندا مفتون

مرک  آموزش عالی 

 امام خمینی )ره( کرج
 پژوهشگران

29 
کنترل کیفیت در 

 غذاییصنایع

بهجت 

 الدینتاج
4933 

مؤسسه تحقیقات فنی 

 و مهندسی کشاورزی

کارشناسان و 

 پژوهشگران

 غذاییبندی موادبسته 21
بهجت 

 الدینتاج
4933 

مؤسسه تحقیقات فنی 

 و مهندسی کشاورزی

 

ارشناسان و ک

پژوهشگران کشور 

 لبنان

20 

جویی در مصرف صرفه

انرژی با نگاهی نو به 

 بندیموضوا بسته

بهجت 

 الدینتاج
4933 

مؤسسه تحقیقات فنی 

 و مهندسی کشاورزی

 

کارشناسان و مروجان 

دفتر امور ترویج و 

های بهبود نظام

 ترویجی

20 

کیفیت و سامتی آب، 

غذایی، خاک و مواد

برداری مونههای نروش

 و آنالی  شیمیایی

 4933 الدینبهجت تاج

مؤسسه تحقیقات 

فنی و مهندسی 

 کشاورزی

 

کارشناسان و 

 پژوهشگران

23 

غذایی و آشنایی با صنایع

های پس از فناوری

برداشت محصوالت 

 کشاورزی

و  نحامد فاطمیا

 همکاران
4933 

مؤسسه تحقیقات 

فنی و مهندسی 

 کشاورزی

کارشناسان وزارت 

 اورزی لبنانکش

 4934 ولیعلیرضا قد  غذاییمدیریت صنایع 28

مرک  آموزش 

جهاد کشاورزی 

 استان گلستان

کارشناسان 

مدیریت صنایع 

 سازمان

23 
نقش صنایع تبدیلی در 

 توسعه روستایی
 4934 ولیعلیرضا قد 

مرک  آموزش 

جهاد کشاورزی 

 استان گلستان

کارشناسان 

مدیریت صنایع 

 سازمان

 

 

 



 
 864  پنجمفصل 

 

 

 غذاییشده بخش مهندسی صنایعهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 3-1جدول ادامه

 نام کارگاه ردیف
مدرس/ 

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

93 

در  HACCPضوابط 

تولید محصوالت 

 کشاورزی و دامی

 4934 ولیعلیرضا قد 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و منابع 

طبیعی استان 

 گلستان

شناسان و کار

اعضای هیات 

 علمی مرک 

 4934 ایران محمدپور صنایع تبدیلی 94

مرک  آموزش 

کشاورزی استان 

 هرم گان

 کارشناسان ترویج

92 

بندی محصوالت بسته

کشاورزی با استفاده از 

 یافتهاتمسفرهای تعدیل

 4932 الدینبهجت تاج

مؤسسه تحقیقات 

فنی و مهندسی 

 کشاورزی

 

کارشناسان و 

دفتر مروجان 

ترویج و بهبود 

 های ترویجینظام

99 

روش مناسب کاهش 

بندی و رطوبت، بسته

 انبارداری ارقام نرم خرما

 4939 ایران محمدپور

سازمان جهاد 

کشاورزی استان 

 هرم گان

کارشناسان و 

 کشاورزان خبره

91 
فرآوری انگور و تهیه 

 کشمش
 4939 امیریانمریم شاه

 شهرستان کوار

 

ن گران زناتسهیل

کشاورز روستایی 

عضو صندوق 

 اعتبارات خرد

 

سازی، تولید و استاندارد

داری بهداشتی نگه

 محصوالت تبدیلی
 4939 امیریانمریم شاه

شهرستان 

 استهبان

 

گران زنان تسهیل

کشاورز روستایی 

و نمایندگان 

های صندوق

 اعتبارات خرد

 4939 الدینبهجت تاج EndNote اف ارنرم 90

ات مؤسسه تحقیق

واکسن و 

 سازی رازیسرم

 

کارشناسان و 

اعضاء هیات 

 علمی مؤسسه

90 
 -های زمستانهمیوه

 زمینیسیب

سودابه عین 

 افشار
 مشهد 4939

مسئولین فنی 

 سردخانه و انبار
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 غذاییشده بخش مهندسی صنایعهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 3-1ادامه جدول

 نام کارگاه ردیف
مدرس/ 

 انمدرس

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

93 

سازی، تولید و استاندارد

داری بهداشتی نگه

 محصوالت تبدیلی

 4939 امیریانمریم شاه

شهرستان 

 استهبان

 

گران زنان تسهیل

کشاورز روستایی 

و نمایندگان 

های صندوق

 اعتبارات خرد

 4939 الدینبهجت تاج EndNote اف ارنرم 90

 مؤسسه تحقیقات

واکسن و 

 سازی رازیسرم

 

کارشناسان و 

اعضاء هیات 

 علمی مؤسسه

90 
 هایمیوه

 زمینیسیب -زمستانه

سودابه عین 

 افشار
 مشهد 4939

مسئولین فنی 

 سردخانه و انبار

 



 
 855  پنجمفصل 

 

 

 

 های کشاورزی  شده بخش مهندسی ماشینهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 4-1جدول 

 نام کارگاه ردیف
/ مدرس

 انمدرس

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

4 
های کاشت گندم و روش

 آموزش ویژه ناظرین

حمیدرضا 

 نژادصادق
4980 

مرک  آموزش 

های فعالیت

 ترویجی کردکوی

کارشناسان و 

 کشاورزان

2 

 بر زیرشکن عملیات تأثیر

 مصرف کارایی و عملکرد

 چغندرقند در آب

 زرقان 4980 جواکبر صلحعلی

کارشناسان 

 کشاورزی

 

9 
مکانی اسیون باغبانی و 

 تهیه بستر گندم
 داراب 4980 مجید روزبه

کارشناسان و 

 کشاورزان پیشرو

 4980 مجید روزبه هاپاشکالیبراسیون، سم 1
شهرستان زرین 

 دشت

کارشناسان و 

 کشاورزان پیشرو

0 
آشنایی با ادوات کاشت، 

 و کمبینات
 4980 مجید روزبه

شهرستان زرین 

 دشت

ناسان و کارش

 کشاورزان پیشرو

0 

کالیبراسیون تجهی ات 

گیری و نقش آن در اندازه

 تحقیقات

حمیدرضا گازر و 

 همکاران
4980 

مؤسسه تحقیقات 

فنی و مهندسی 

 کشاورزی

اعضای هیات 

علمی، 

 پژوهشگران

 پاشیکالیبراسیون سم 3
حمیدرضا صادق 

 نژاد
4980 

مرک تحقیقات 

کشاورزی استان 

 گلستان

 استان کارشناسان

8 
کاهش ضایعات گندم در 

 مرحله برداشت

العابدین زین

 آبادیشم
 گرمسار 4980

کشاورزان و 

 کارشناسان ناظر

 مکانی اسیون کشت لوبیا 3
ابوالفضل 

 پورهدایتی
4980 

مرک  آموزش 

کشاورزی 

 باشیقورچی

 کشاورزان

43 

تأثیر برخی عوامل مؤثر 

در کاهش درصد 

 شکستگی برنج

ابوالفضل 

 پورتیهدای
4980 

مؤسسه تحقیقات 

فنی و مهندسی 

 کشاورزی

کارشناسان و 

 پژوهشگران

 

44 
 و تنظیمات زیرشکن،

 آن کاربرد
 زرقان 4980 جواکبر صلحعلی

کارشناسان 

 کشاورزی
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 های کشاورزیشده بخش مهندسی ماشینهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 4-1ادامه جدول 

 نام کارگاه ردیف
/ سمدر

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

42 

آشنایی با اصول 

مکانی اسیون در 

 برداشت زیتون

... ماشاءاعلی

 کرمانی

تا  4980

4932 
 استان ق وین

کشاورزان، باغداران و 

 کارشناسان ترویج

 4980 مسعود شهربانونژاد مدیریت م رعه 49

مرک  آموزش سازمان 

جهاد کشاورزی 

 دزفول

سان و مروجان کارشنا

 سازمان

41 
کاشت، داشت و 

 برداشت کل ا

 حمید رضا 

نژاد، محمد صادق

 حسین رزاقی

4983 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی ومنابع 

 طبیعی استان گلستان

 کارشناسان مرک 

40 
مدیریت داشت در 

 لوبیا
ابوالفضل 

 پورهدایتی
 پژوهشگران مؤسسه اصاح بذر 4983

40 

ورزی حفاظتی و خاک

ی آن در شرایط م ایا

 آبیکم

 4983 مسعود شهربانونژاد
مرک  تحقیقات 

 کشاورزی صفی آباد

کشاورزان پیشرو و 

 مروجان

 4983 مسعود شهربانونژاد ورزی حفاظتیخاک 43
مرک  تحقیقات 

 کشاورزی صفی آباد

مروجان و کارشناسان 

سازمان نظام 

مهندسی کشاورزی و 

 طبیعیمنابع

48 
جلوگیری از ری ش 

 نکمبای
 4983 مسعود شهربانونژاد

مرک  آموزش جهاد 

 کشاورزی دزفول

کارشناسان و مروجان 

 سازمان

43 
های آزمون روش

 های کشاورزیماشین
محمد 

 الموتییونسی
4983 

مؤسسه و مرک  آزمون 

 های کشاورزیماشین

پژوهشگران و 

کارشناسان 

 های کشاورزیماشین

 4988 اصلجعفر حبیبی کشاورزی حفاظتی 23

مرک  آموزش 

کشاورزی استان 

 خوزستان

کارشناسان جهاد 

کشاورزی استاد 

 خوزستان

24 
برداشت گندم با 

 کمباین

سیدمحمدجواد 

 افضلی
4988 

مرک  آموزش استان 

 خوزستان
 کارشناسان و مروجان

22 

مدیریت بقایای 

گیاهی در کشاورزی 

 پایدار

 شیراز 4988 نیاصادق افضلی

کارشناسان سازمان 

ورزی جهاد کشا

 فار 



 
 858  پنجمفصل 

 

 

 های کشاورزیشده بخش مهندسی ماشینهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 4-1ادامه جدول 

 نام کارگاه ردیف
/ مدرس

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

42 

آشنایی با اصول 

مکانی اسیون در 

 برداشت زیتون

... ماشاءاعلی

 کرمانی

تا  4980

4932 
 استان ق وین

رزان، باغداران و کشاو

 کارشناسان ترویج

 مدیریت م رعه 49
مسعود 

 شهربانونژاد
4980 

مرک  آموزش سازمان 

 جهاد کشاورزی دزفول

کارشناسان و مروجان 

 سازمان

41 
کاشت، داشت و 

 برداشت کل ا

حمید رضا 

نژاد، صادق

محمد حسین 

 رزاقی

4983 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی ومنابع طبیعی 

 استان گلستان

 شناسان مرک کار

40 
مدیریت داشت در 

 لوبیا
ابوالفضل 

 پورهدایتی
 پژوهشگران مؤسسه اصاح بذر 4983

40 

ورزی حفاظتی و خاک

م ایای آن در شرایط 

 آبیکم

مسعود 

 شهربانونژاد
4983 

مرک  تحقیقات 

 کشاورزی صفی آباد

کشاورزان پیشرو و 

 مروجان

 ورزی حفاظتیخاک 43
مسعود 

 شهربانونژاد
4983 

مرک  تحقیقات 

 کشاورزی صفی آباد

مروجان و کارشناسان 

سازمان نظام مهندسی 

 طبیعیکشاورزی و منابع

48 
جلوگیری از ری ش 

 کمباین

مسعود 

 شهربانونژاد
4983 

مرک  آموزش جهاد 

 کشاورزی دزفول

کارشناسان و مروجان 

 سازمان

43 
های آزمون روش

 های کشاورزیماشین
محمد 

 الموتییونسی
4983 

ؤسسه و مرک  آزمون م

 های کشاورزیماشین

پژوهشگران و 

های کارشناسان ماشین

 کشاورزی

 کشاورزی حفاظتی 23
جعفر 

 اصلحبیبی
4988 

مرک  آموزش کشاورزی 

 استان خوزستان

کارشناسان جهاد 

کشاورزی استاد 

 خوزستان

24 
برداشت گندم با 

 کمباین

سیدمحمدجواد 

 افضلی
4988 

مرک  آموزش استان 

 انخوزست
 کارشناسان و مروجان

22 

مدیریت بقایای 

گیاهی در کشاورزی 

 پایدار

 شیراز 4988 نیاصادق افضلی
کارشناسان سازمان 

 جهاد کشاورزی فار 
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 های کشاورزیشده بخش مهندسی ماشینهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 4-1ادامه جدول 

 نام کارگاه ردیف
/ مدرس

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین حل برگزاریم

29 
کشاورزی حفاظتی و 

 شوری خاک

صادق افضلی نیا 

 و فاطمه رسولی
 مرودشت 4988

کارشناسان ترویج 

 مدیریت کشاورزی

21 

آشنایی با ادوات 

ورزی در زراعت خاک

 کنجد

 4988 آیینعلی بهمحمد
مدیریت جهاد 

 کشاورزی داراب
 کارشناسان کشاورزان

 ورزی حفاظتیخاک 20

ضا رسید

زاده، سعید اشرفی

 سلیم پور

4988 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی صفی 

 آباد دزفول

کارشناسان کشاورزی 

 استان

20 
ورزی حفاظتی در خاک

 گندم

رضا سید

زاده، اشرفی

عبدالمجید 

 فرهادی صدر

4988 
مرک  تحقیقات 

 آبادکشاورزی صفی

کارشناسان و اساتید 

 دانشگاه

23 
مبانی و کاربرد کشاوزی 

 دقیق

نظرزاده صمد

رضا اوغاز، محمد

 مستوفی

4988 

مؤسسه تحقیقات 

فنی و مهندسی 

 کشاورزی

اعضا هیات علمی و 

 کارشناسان مؤسسه

28 
 ورزی حفاظتیخاک

 

حمیدرضا 

 نژادصادق
4983 

مرک تحقیقات 

کشاورزی استان 

 گلستان

 کارشناسان

23 
اصول مکانی اسیون 

 گندم
 4983 نعیم لویمی

مجتمع آموزش 

ورزی جهادکشا

 استان خوزستان

های کارشناسان مدیریت

 استان

93 

آشنایی با انواا 

ورزی و تبیین خاک

 ورزی حفاظتیخاک

ضرغام 

 نیاریفاضل
4983 

مرک  آموزش 

 کشاورزی اردبیل

کارشناسان سازمان 

 استان

 

94 
های ارزیابی روش

 ورزی حفاظتیخاک

رضا سید

زاده، اشرفی

مسعود 

 شهربانونژاد

4988 

جهاد  مدیریت

کشاورزی 

 شهرستان شوستر

کارشناسان و کشاورزان 

 پیشرو شهرستان

      

 



 
 851  پنجمفصل 

 

 

 های کشاورزیشده بخش مهندسی ماشینهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 4-1ادامه جدول 

 نام کارگاه ردیف
/ مدرس

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

92 
ورزی های خاکارزیابی روش

 حفاظتی

مسعود 

 شهربانونژاد
4983 

مدیریت جهاد 

 کشاورزی دزفول

مروجان و 

کارشناسان 

سازمان نظام 

مهندسی 

کشاورزی و 

 طبیعیمنابع

99 

ورز مقایسه کارایی خاک

مرکب )چی ل پیلر( و روش 

مرسوم و تأثیر آن بر عملکرد 

 گندم در شمال خوزستان

مسعود 

 شهربانونژاد
4983 

شرکت 

کاران ماشین

 دزفول

ناسان و کارش

 مروجان

91 
ورزی های خاکارزیابی روش

 حفاظتی

مسعود 

شهربانونژاد، 

سیدرضا 

 زادهاشرفی

4983 
مدیریت جهاد 

 کشاورزی شوشتر

کشاورزان پیشرو 

 و مروجان

90 
مدیریت مکانی اسیون در 

 شرایط خشکسالی

نیا صادق افضلی

 پورو بهروز ابول
4933 

مرک  آموزش و 

پردیس کشاورزی 

 مرودشت

رشناسان کا

مکانی اسیون 

 استان فار 

90 
ورزی آشنایی با اصول خاک

 حفاظتی

علی ماشاءا.. 

 کرمانی

تا  4933

4932 

)بیش از 

 چهار کارگاه(

 استان ق وین
کشاورزان، 

 کارشناسان ترویج

 کشاورزی حفاظتی 93

رضا سید

زاده و اشرفی

 همکاران

4933 

مدیریت جهاد 

کشاورزی 

 شهرستان شوش

د کارشناسان جها

و کشاورزان 

 شهرستان شوش

 برداشت مکانی ه غات 98
مسعود 

 شهربانونژاد
4933 

مدیریت کشاورزی 

شهرستان شوش، 

مرک  خدمات بن 

 معا

کشاورزان پیشرو 

 و مروجان

 هیدرولیك صنعتی 93
مسعود 

 شهربانونژاد
4933 

دانشگاه آزاد 

اسامی واحد 

 دزفول

کارشناسان و 

 اعضا هیأت علمی
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 های کشاورزیشده بخش مهندسی ماشینهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 4-1ادامه جدول 

 نام کارگاه ردیف
/ مدرس

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

 ورزی حفاظتیخاک 13

مسعود 

شهربانونژاد، سید 

 رضا اشرفی زاده

4933 

سازمان جهاد 

کشاورزی استان 

 ایام

کشاورزان پیشرو و 

 مروجان

14 

های توسعه روش

ورزی حفاظتی در خاک

 خوزستان

مسعود 

 شهربانونژاد
4933 

مرک  تحقیقات 

 آبادصفی

کشاورزان پیشرو و 

 مروجان

12 
ورزی مناسب عملیات خاک

 در غات و کل ا

حمیدرضا 

 نژادصادق

 

4934 

مرک تحقیقات 

کشاورزی استان 

 گلستان

کارشناسان نظام 

مهندسی کشاورزی و 

 ستانطبیعی امنابع

19 
کاهش ضایعات غات و 

 های روغنیدانه

العابدین زین

 آبادیشم
4934 

مرک  تحقیقات 

 کشاورزی شاهرود

کشاورزان و کارشناسان 

 ناظر

 4934 اصلجعفر حبیبی کشاورزی پایدار 11

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و منابع 

طبیعی استان 

 خوزستان

اعضای هیات علمی و 

پژوهشگران مراک  

 ستانتحقیقاتی ا

10 
کارهای توسعه موانع و راه

 باغات

حسین مرادی، 

سید اصغر 

 موسوی

4934 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و منابع 

طبیعی استان 

چهارمحال و 

 بختیاری

 

کارشناسان سازمان 

جهاد کشاورزی و 

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی استان

 4934 نیاصادق افضلی کشاورزی حفاظتی 10

ت ترویج مدیری

سازمان جهاد 

 کشاورزی فار 

کارشناسان ترویج 

 سازمان

 4934 صادق افضلی نیا توسعه پایدار کشاورزی 13

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و منابع 

طبیعی استان 

 فار 

پژوهشگران و 

کارشناسان مرک  

تحقیقات کشاورزی و 

منابع طبیعی استان 

 فار 

 ن ی دشهرستا 4934 مجید روزبه کشاورزی حفاظتی 18
کارشناسان و کشاورزان 

 پیشرو



 
 857  پنجمفصل 

 

 

 های کشاورزیشده بخش مهندسی ماشینهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 4-1ادامه جدول 

 نام کارگاه ردیف
/ مدرس

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

13 

انرژی خورشیدی 

فتوولتاییك و کاربرد آن در 

 کشاورزی

مسعود 

 شهربانونژاد
4934 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی صفی آباد 

 دزفول

پژوهشگران و 

 کارشناسان

 های تجدید پذیرانرژی 03
مسعود 

 شهربانونژاد

و  4983

4934 

مرک  تحقیقات 

آباد کشاورزی صفی

 دزفول

کارشناسان و مدیران 

کشت و صنعت شهید 

 بهشتی خوزستان

04 
 کشاورزی دقیق

(GPS, GIS, RS, VRT 

and Sensors) 

 4934 اقرینیکروز ب
مرک  آموزش امام 

 خمینی )ره(
 اساتید مرک  آموزش

02 

های مدیریت بقایای مهارت

گیاهی محصوالت 

 کشاورزی

حمیدرضا 

 نژادصادق
4932 

سازمان جهاد 

کشاورزی استان 

 گلستان

کارشناسان، 

 کشاورزان و مروجان

09 
کاران تکثیری بذر پیمان

 سویا

حمیدرضا 

 نژادصادق

 

4932 

ونی سازمان تعا

روستایی استان 

 گرگان

کارشناسان، 

کشاورزان و مروجان 

 استان

01 
 کشاورزی حفاظتی

 

حمیدرضا صادق 

 نژاد
4932 

مجتمع آموزش جهاد 

 کشاورزی گلستان
 کارشناسان

00 
های ویژه نباتات ماشین

 ایعلوفه

حمیدرضا 

 نژادصادق
4932 

مجتمع آموزش جهاد 

 کشاورزی گلستان
 کارشناسان

00 
کمباین و کاهش تنظمیات 

 ضایعات

العابدین زین

 آبادیشم
 شاهرود 4932

کشاورزان و 

 کارشناسان ناظر

03 
داری سرویس و نگه

 تراکتور

العابدین زین

 آبادیشم
4932 

مرک  آموزش 

 کشاورزی شاهرود

کشاورزان و 

 تعمیرکاران

08 
آشنایی با انواا 

 بندهای کشاورزیدنباله

فریدون 

 کشاورزپور
4932 

حقیقات مرک  ت

کشاورزی و منابع 

 طبیعی استان تهران

 تمامی سطوح 

)کارشناسی و 

های تکنسین

 ها(بخش

 هاپاشکالیبراسیون سم 03
ابوالفضل 

 پورهدایتی
4932 

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی استان مرک ی

کارشناسان بخش 

 کشاورزی
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 های کشاورزیشده بخش مهندسی ماشینی برگزارهای فنی و آموزشعناوین کارگاه 4-1ادامه جدول 

 نام کارگاه ردیف
/ مدرس

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

03 
کارگاه آموزشی کمباین 

 استریپر پنبه
 4932 مجید روزبه

های شهرستان

 داراب و الرستان

کارشناسان و کشاورزان 

 پیشرو استان فار 

 کشاورزی حفاظتی 04

رضا سید

زاده و اشرفی

 همکاران

4932 

سازمان جهاد 

کشاورزی استان 

 کردستان

کارشناسان مدیریت 

جهاد کشاورزی 

 های استانشهرستان

02 

ورزی حفاظتی و خاک

کاشت مستقیم گندم در 

 م ارا شهرستان اندیمشك

رضا سید

زاده، اشرفی

داریوش قنبری 

 بیرگانی

4932 

مدیریت جهاد 

کشاورزی 

شهرستان 

 اندیمشك

ان مدیریت کارشناس

جهاد، مراک  خدمات و 

 کشاورزان شهرستان

09 
کشاورزی حفاظتی در 

 جنوب ایران

رضا سید

 زادهاشرفی
4932 

مرک  تحقیقات 

 آبادکشاورزی صفی

کارشناسان شرکت 

ماسکیو گاسپاردو و 

 کشاورزان

01 
نکات فنی و کاربردی 

 ماشینی محصوالت پایی ه

مسعود 

شهربانونژاد، 

 اصلجعفر حبیبی

 شهرستان شوش 4932
کشاورزان پیشرو و 

 مروجان شهرستان

00 

معرفی سنجش از دور 

های بدون نوین و پرنده

سرنشین )و کاربردهای آن 

در مدیریت اراضی 

 کشاورزی و منابع طبیعی(

 4932 نیکروز باقری

دانشگاه صنعتی 

 شریف

 

ها، اساتید دانشگاه

اعضای هیات علمی 

مؤسسات تحقیقاتی، 

صیات دانشجویان تح

 تکمیلی

00 
سازی زمین و کاشت آماده

 گندم آبی و دیم

حمیدرضا 

 نژادصادق

 

4939 

مجتمع آموزش 

جهاد کشاورزی 

 استان گلستان

کارشناسان کشاورزی 

 استان

 انبارداری پیاز 03
سید حمیدرضا 

 ضیاءالحق
 کشاورزان شهرستان شهرستان شاهرود 4939

08 
تنظمیات کمباین و کاهش 

 ضایعات

لعابدین ازین

 آبادیشم
 شهرستان میامی 4939

کشاورزان و کارشناسان 

 ناظر شهرستان

03 
تنظمیات کمباین و کاهش 

 ضایعات

العابدین زین

 آبادیشم
4939 

مرک  آموزش 

 کشاورزی شاهرود

کشاورزان و ناظران 

 برداشت شهرستان

 کشاورزی حفاظتی 33
العابدین زین

 آبادیشم
4939 

مدیریت جهاد 

 اهرودکشاورزی ش

کشاورزان و ناظران 

 برداشت شهرستان



 
 854  پنجمفصل 

 

 

 های کشاورزیشده بخش مهندسی ماشینهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 4-1ادامه جدول 

 نام کارگاه ردیف
/ مدرس

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین محل برگزاری

 کاشت و داشت گندم 34
اصل، جعفرحبیبی

 نعیم لویمی
4939 

مرک  آموزش 

زی استان کشاور

 خوزستان

 کارشناسان سازمان

 

 4939 اصلجعفر حبیبی های کشاورزی نوینماشین 32

مرک  آموزش 

کشاورزی استان 

 خوزستان

 کارشناسان سازمان

 مدیریت کاشت و داشت لوبیا 39
ابوالفضل 

 پورهدایتی
4939 

مرک  آموزش 

کشاورزی استان 

 مرک ی

 هاپژوهشگران استان

31 
ر زراعت های کاشت دماشین

 گندم

ابوالفضل 

 پورهدایتی
4939 

مرک  آموزش 

کشاورزی استان 

 مرک ی

کارشناسان 

 های استانشهرستان

30 
ورزی آشنایی با خاک

 حفاظتی

ابوالفضل 

 پورهدایتی
4939 

مرک  آموزش 

 کشاورزی زرندیه
 کشاورزان شهرستان

30 
تسطیح لی ری در زراعت 

 گندم

ابوالفضل 

 پورهدایتی
4939 

موزش مرک  آ

کشاورزی استان 

 مرک ی

کارشناسان 

 های استانشهرستان

33 
سازی زمین و کاشت آماده

 گندم آبی و دیم

کرامت اخوان، 

 نژادجبراییل تقی
4939 

مرک  آموزش 

 کشاورزی اردبیل
 کارشناسان سازمان

38 
در  NIRاسپکتروسکوپی 

 تحقیقات مهندسی کشاورزی

ع الدین 

مهاجرانی، بهاره 

 جمشیدی

4939 

مؤسسه تحقیقات 

فنی و مهندسی 

 کشاورزی

اعضای هیات علمی 

ها و مؤسسات دانشگاه

تحقیقاتی، دانشجویان 

 تحصیات تکمیلی

33 
سازی و کاشت گندم آماده

 دیم

محمد 

 الموتییونسی
4939 

مرک  آموزش 

 کشاورزی البرز

ناظران طرح گندم، 

کشاورزان پیشرو و 

کارشناسان سازمان 

 جهاد کشاورزی استان

 های برداشتماشین 83
محمد 

 الموتییونسی
4939 

مرک  آموزش 

 کشاورزی البرز

های کارشناسان ماشین

کشاورزی سازمان جهاد 

 کشاورزی استان
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 های کشاورزیشده بخش مهندسی ماشینهای فنی و آموزشی برگزارعناوین کارگاه 4-1ادامه جدول 

 نام کارگاه ردیف
/ مدرس

 مدرسان

زمان 

 برگزاری
 مخاطبین برگزاریمحل 

84 

اصول تصویربرداری طیفی 

)چندطیفی و فراطیفی( هوایی 

ای و کاربردهای آن و ماهواره

 طبیعیدر کشاورزی و منابع

 4939 نیکروز باقری

مرک  

های همایش

المللی برج بین

 میاد

 

، اعضای اساتید دانشگاه

هیات علمی مؤسسات 

تحقیقاتی، دانشجویان 

تحصیات تکمیلی، 

 ان حوزه ژئوماتیكمدیر

 



 
 825  پنجمفصل 

 

 

 هابرگزاری هفته انتقال یافته 1-9

ها و روز م رعه هرساله در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هزدف  هفته انتقال یافته

اطاعزات   43-0شزود. در جزدول   برداران و مروجان برگ ار میانتقال دستاوردهای علمی به بهره

  است.شدهرائهمربوط به این فعالیت ترویجی مؤسسه ا

 

 5848تا  5831های شده طی سالها و روز مزرعه برگزارعناوین انتقال یافته 56-1جدول

 مدرس/ مدرسان عنوان ردیف
سال 

 برگزاری
 مخاطبان محل برگزاری

 4980 علیرضا کیانی روز م رعه گندم 4
ایستگاه تحقیقات 

 کشاورزی گرگان

کشاورزان و 

کارشناسان جهاد 

 کشاورزی

2 
ز م رعه گندم و رو

 کل ا

اعضای هیات علمی بخش 

فنی و مهندسی مرک  

تحقیقات کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان

4980 

مدیریت ترویج 

 استان خوزستان

 

کارشناسان و 

 مروجان

 

9 
های انتقال یافته

 کاشت گندم

اعضای هیات علمی بخش 

فنی و مهندسی مرک  

تحقیقات کشاورزی و منابع 

 طبیعی خوزستان

4980 

مجتمع آموزش 

جهادکشاورزی 

 استان خوزستان

ویژه کارشناسان 

 و مروجان

 

 پورابوالفضل هدایتی روز م رعه لوبیا 1

تا  4981

4939 

صورت )به

 ساالنه(

ایستگاه تحقیقاتی 

 خمین

کشاورزان و 

 کارشناسان

0 
های انتقال یافته

 گندم دیم

اعضای هیات علمی بخش 

فنی و مهندسی مرک  

اورزی و منابع تحقیقات کش

 طبیعی استان خوزستان

4980 

مدیریت ترویج 

 استان خوزستان

 

مهندسین ناظر و 

 کشاورزان پیشرو

 

0 
طرح مدرسه در 

 م رعه

اعضای هیات علمی بخش 

فنی و مهندسی مرک  

تحقیقات کشاورزی و منابع 

 طبیعی استان خوزستان

4980 

مدیریت جهاد 

کشاورزی استان 

 خوزستان

 

 کشاورزان پیشرو
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 5848تا  5831های شده طی سالها و روز مزرعه برگزارعناوین انتقال یافته 56-1جدولادامه 

 مدرس/ مدرسان عنوان ردیف
سال 

 برگزاری
 مخاطبان محل برگزاری

3 

کاشت و پرورش 

 قارچ در فضای باز

 

 4988 ولیعلیرضا قد 

بخش فنی و 

مهندسی مرک  

 تحقیقات گرگان

کارشناسان و 

اد مروجان جه

 کشاورزی

 4983 علیرضا کیانی روز م رعه سویا 8

ایستگاه تحقیقات 

کشاورزی استان 

 گرگان

کشاورزان و 

کارشناسان جهاد 

 کشاورزی

3 

روز م رعه گندم و 

 جو دیم

 

اعضای هیات علمی 

بخش فنی و مهندسی 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان خوزستان

4983 

مدیریت ترویج 

 اناستان خوزست

 

مهندسان ناظر و 

 کشاورزان پیشرو

 4983 محمد خرمیان های ذرتانتقال یافته 43

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و 

طبیعی صفی منابع

 آباد

کشاورزان و 

 مروجان

44 
 ورزی حفاظتیخاک

 

اعضای هیات علمی 

بخش فنی و مهندسی 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 استان خوزستان

4933 

یج مدیریت ترو

 استان خوزستان

 

مهندسان ناظر و 

 کشاورزان پیشرو

42 
های انتقال یافته

 های روغنیدانه
 4933 مسعود شهربانونژاد

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و 

طبیعی صفی منابع

 آباد

کشاورزان پیشرو 

 و مروجان

 4934 علیرضا کیانی روز م رعه ذرت 49

ایستگاه تحقیقات 

کشاورزی استان 

 گرگان

و کشاورزان 

کارشناسان جهاد 

کشاورزی 

 شهرستان

 

 



 
 828  پنجمفصل 

 

 

 5848تا  5831های شده طی سالها و روز مزرعه برگزارعناوین انتقال یافته 56-1جدولادامه 

 مدرس/ مدرسان عنوان ردیف
سال 

 برگزاری
 مخاطبان محل برگزاری

41 
 روز م رعه جو

 

اعضای هیات علمی بخش فنی 

و مهندسی مرک  تحقیقات 

ع طبیعی استان کشاورزی و مناب

 خوزستان

4934 

مدیریت ترویج 

 استان خوزستان

 

مهندسان ناظر و 

 کشاورزان پیشرو

40 
روز م رعه گندم 

 آبی

اعضای هیات علمی بخش فنی 

و مهندسی مرک  تحقیقات 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان

4934 

مدیریت ترویج 

 خوزستان

 

مهندسین ناظر و 

 کشاورزان پیشرو

 

40 
گندم روز م رعه 

 دیم

اعضای هیات علمی بخش فنی 

و مهندسی مرک  تحقیقات 

کشاورزی و منابع طبیعی استان 

 خوزستان

4934 

مدیریت ترویج 

 استان خوزستان

 

مهندسان ناظر و 

 کشاورزان پیشرو

43 

گردهمایی پایی ه 

پژوهشگران و 

مروجان استان 

 خوزستان

 4932 آذرخش ع ی ی

سازمان جهاد 

کشاورزی استان 

 نخوزستا

پژوهشگران و 

 مروجان سازمان

48 

های انتقال یافته

تحقیقاتی ذرت 

)کاشت بدون 

 ورزی ذرت(خاک

 4932 سید رضا اشرفی زاده

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و 

طبیعی صفی منابع

 آباد

کارشناسان 

های مدیریت

های شهرستان

شمال استان و 

 کشاورزان پیشرو

43 

های انتقال یافته

مدیریت بقایای 

ت محصوال

 کشاورزی

 4939 اصلجعفر حبیبی

مدیریت جهاد 

کشاورزی 

 شهرستان شوش

پژوهشگران و 

 مروجان شهرستان

 

23 
 -هاانتقال یافته

 برداشت
 4939 اصلجعفر حبیبی

مدیریت جهاد 

کشاورزی 

 شهرستان شوش

پژوهشگران و 

 مروجان شهرستان

 

24 
 -هاانتقال یافته

 محصوالت پایی ه
 4939 آذرخش ع ی ی

ع آموزش مجتم

کشاورزی استان 

 خوزستان

پژوهشگران و 

 مروجان
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هزای  همکاران بخش 4931تا  4980دهد که از سال نشان می 43-0 تا 8-0های جدول          

آموزش و با هدف المللی کارگاه فنی و آموزشی در سطح ملی و بین 233تحقیقاتی مؤسسه حدود 

ن، کشاورزان و تولیدکنندگان پیشزرو در بخزش   رابرداههای تحقیقاتی به مروجان، بهرانتقال یافته

و  98غذایی کارگاه، بخش صنایع 84های آبیاری و گلخانه تعداد سهم بخش. استکشاورزی بوده

منظزور  کارگزاه بزه   24همچنین تعداد . استکارگاه آموزشی بوده 80های کشاورزی بخش ماشین

هزای تحقیقزاتی   تاوردهای تحقیقاتی توسط بخزش ها و روز م رعه با هدف ترویج دسانتقال یافته

های آموزشی متعددی نی  برای آموزش کارشناسانی از کشزورهای  کارگاه. استشدهمؤسسه برگ ار

دوره و کارگزاه   30همچنزین بزیش از   . اسزت شدهافغانستان، سودان و لبنان توسط مؤسسه برگ ار

ف دانشگاهی، مدیران، پژوهشزگران و  آموزشی در سطوح کارشناسان، دانشجویان در مقاطع مختل

در ده سال اخیر فعالیزت مؤسسزه   . استشدهاعضاء هیات علمی توسط پژوهشگران مؤسسه برگ ار

 40که تعداد طوریهای ترویجی اف ایش یافته است؛ بههای علمی و دورهدر قالب برگ اری کارگاه

برابر اف ایش یافزت و پزس    0/2از  به بیش 4933تدریج تا سال به 4980شده در سال دوره برگ ار

رسید و  4939مورد در سال  10دوباره با یك اف ایش ناگهانی به بیش از  4932از کاهش تا سال 

 . های آتی نی  ادامه داشته باشدشود که این روند اف ایشی در سالبینی میپیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فصل ششم
 

 انتشارات پژوهشی، علمی و ترویجی 
 دگان: نیکروز باقری، فوژان بدیعی، فرحناز سهراب و زهرا رفیعیکننتدوین

 

هزای  هزای ارزیزابی مراکز  پژوهشزی، تعزداد گز ارش نهزایی طزرح        امروزه از جمله شاخص 

شده های تخصصی تدوینشده و کتابپژوهشی منتشر-تحقیقاتی، مقاالت علمی و مجات علمی

توجزه بزه رسزالت مؤسسزه     ت. ازطرفزی بزا  توسط پژوهشگران و اعضا هیات علمی این مراک  اس

بر پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی بخش کشزاورزی و  تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مبنی

هزای نهزایی   بزر تزدوین گز ارش   محور، این مؤسسه عزاه بنیان و فناوریتوسعه کشاورزی دانش

انزواا نوشزتارهای    ها و تدوین مقاله و کتاب، دارای یك وظیفزه مهزم دیگزر اسزت. تزدوین     طرح

برداران به زبانی ساده، از ترویجی با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی به کشاورزان و بهره-علمی

توانزد موجزب   در حوزه کشاورزی می دیگر وظایف این مؤسسه است. چراکه زمانی انجام پژوهش

اختیزار  نحزوی شایسزته در   تحول در این بخش شود کزه نتزایج حاصزل از تحقیقزات علمزی بزه      

همین منظزور در ایزن فصزل    گیرد. بهبرداری قرارها مورد بهرهبرداران قرار گرفته و توسط آنبهره

های تحقیقزاتی،  ها و دستاوردهای پژوهشگران مؤسسه در حوزه تدوین گ ارش نهایی طرحتاش

ترویجزی  -و همچنین تزدوین نوشزتارهای علمزی    ISIپژوهشی و -های علمیتألیف کتاب، مقاله

 شد.  مطالعه ارائه و ارزیابی خواهدهای موردؤسسه در سالم

 

 های تحقیقاتیها و پروژههای نهایی طرحگزارش 0-5

هزای  هزای نهزایی مسزتخرج از طزرح    های ارزیابی مؤسسه، تعزداد گز ارش  از جمله شاخص 

هزای  هزای نهزایی طزرح   تعزداد گز ارش   4-0است. از همزین رو، در جزدول   شدهتحقیقاتی انجام
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هزای مزورد   شده در مؤسسه )شامل ستاد مؤسسه و مراک  تحقیقاتی( در طول سالحقیقاتی انجامت

گ ارش نهزایی   949مطالعه نشان داده است. براسا  جدول مذکور، دیسیپلین مهندسی آبیاری با 

های نهزایی را  گ ارش، بیشترین تعداد گ ارش 200های کشاورزی با و دیسیپلین مهندسی ماشین

توجه بزه  ختصاص دادند. کمترین تعداد گ ارش نهایی مربوط به بخش گلخانه است که بابه خود ا

تازه تأسیس بودن این بخش و تعداد اندک نیروهای علمی شاغل در این بخش، طبیعی بزه نظزر   

 است. گ ارش نهایی در این باز  زمانی تدوین نموده  813رسد. این مؤسسه در مجموا، تعداد می

 
 های تحقیقاتی مؤسسههای نهایی بخشآمار گزارش 5-0ل جدو         

 سال ردیف

 های تحقیقاتیهای نهایی بخشتعداد گزارش

 مجموع
ی
ار
آبی

 

یع
صنا

ی
ذای
غ

 

نه
خا
گل

 

ن
شی
ما

ی 
ها ی
رز
او
ش
ک

 

4 4980 40 43 - 43 12 

2 4980 43 20 4 22 03 

9 4983 21 43 0 3 00 

1 4988 10 28 - 93 443 

0 4983 19 29 4 23 83 

0 4933 20 28 4 91 88 

3 4934 23 23 - 94 34 

8 4932 11 28 0 21 432 

3 4939 13 98 9 19 421 

43 4931 98 20 2 28 39 

 396 200 23 212 949 مجموع 44
 

 

 پژوهشی-مقاالت علمی 0-2

و  2-0است. در جزدول  شدههای ارزیابی مؤسسه تعداد مقاالت علمی چاپاز دیگر شاخص

های شده توسط پژوهشگران و اعضا هیات علمی مؤسسه طی سالتعداد مقاالت چاپ 4-0شکل 

المللزی،  شده در مجزات بزین  است. در این جدول تعداد کل مقاالت چاپشدهارائه 4931تا  4980



 
 827  ششمفصل 

 

 

شده توسزط اعضزاء هیزات علمزی مؤسسزه در      پژوهشی، ترویجی و همچنین مقاالت ارائه-علمی

بررسی، در مجموا تعزداد  های موردملی نشان داده شده است. طی سالالمللی و های بینهمایش

به چاپ رسیده است. به غیر از یك کاهش نسزبی   ISIشده در مقاله علمی در مجات نمایه 909

، تعداد این مقاالت در این مدت روند اف ایشی داشته و در دو سال اخیزر بزه تعزداد    4983در سال 

پژوهشزی و  -شزده در مجزات علمزی   است. تعداد کل مقاالت چاپمقاله در سال رسیده 10ثابت 

شزده  شده در مجات نمایزه عدد بود که همواره کمتر از مقاالت چاپ 223نی   ISIالمللی غیر بین

به بزیش از   4980عدد در سال  40داد و از بوده است. این مقاالت نی  روند اف ایشی نشان ISIدر 

هزای  ها تعداد مقاالت علمی برگرفته از فعالیتدر همین سال است.رسیده 4939عدد در سال  10

عزدد   342پژوهشزی داخزل کشزور چزاپ شزد بزه       -پژوهشی مؤسسه که در مجات معتبر علمی

هزای پژوهشزی مؤسسزه در مجزات     مقاله برگرفته از فعالیت 33بیش از  4980رسد. در سال می

مقالزه در سزال    413داد ثابزت حزدود   پژوهشی داخلی منتشر شد و در سه سال اخیر به تع-علمی

شده در نشزریات ترویجزی و   در این بازه زمانی، تعداد مقاالت چاپ 2-0است. مطابق جدولرسیده

شده در مجات علمی داخلی و خارجی پژوهشی چاپ-سایر مجات داخلی کمتر از مقاالت علمی

این نوا مقاالت در سه سزال  است. از طرفی تعداد عدد رسیده 18و  430ترتیب به بوده است و به

 نشان داده شده است. 4-0است. روند چاپ مقاالت در شکل اخیر روند کاهشی داشته

 المللزی همچنین پژوهشگران مؤسسزه حضزور فعزالی در رویزدادهای علمزی ملزی و بزین       

هزای علمزی و یزا    مقاله در این دوره زمانی در قالزب سزخنرانی   2033اند. در مجموا تعداد داشته

المللزی طزی   هزای بزین  مقالزه در همزایش   191است و تعزداد شدههای ملی ارائهتر در همایشپوس

هزا رونزد   توان نتیجه گرفت اگرچه در برخزی سزال  کلی میطوراست. بهشدههای مذکور ارائهسال

 ،ISIطزور کلزی، رونزد چزاپ مقالزه در مجزات       صزورت کاهشزی بزوده امزا بزه     چاپ مقاالت به

المللی رونزد اف ایشزی   های ملی و بینخارج از کشور و همچنین همایش پژوهشی داخل و-علمی

هزای ملزی و   شده در همایشاست. همچنین باالترین سرانه مقاالت مربوط به مقاالت ارائهداشته

پژوهشی است. براسا  شاخص سرانه، در طول هشت سال گذشزته اعضزا   -سپس مقاالت علمی

اند. کمترین سرانه مربوط های ملی اهتمام بیشتری ورزیدههیات علمی بر ارائه مقاالت در همایش

هزای  هزای پژوهشزی از رسزالت   ترویجی است و باتوجه به اینکه تزرویج یافتزه  -به مقاالت علمی

گیرد و روند های آتی اعضا هیات علمی مدنظر قرارری یمؤسسه است، امیداست این امر در برنامه

 است.اف ایشی داشته
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 شده اعضا هیات علمی و پژوهشگران ستاد مؤسسه و مراکز مقاالت چاپتعداد  2-0جدول 

ف
دی
ر

 

 مقاالت

 سال
ع
جم

نه 
را
س

 58
31

 58
30

 58
37

 58
33

 58
34

 58
46

 58
45

 58
42

 58
48

 

4 ISI 23 93 23 10 23 01 03 10 10 909 23/3 

2 
پژوهشی -علمی

 ISIالمللی غیربین
41 49 22 48 42 22 14 92 10 223 40/3 

9 
پژوهشی -یعلم

 داخلی
34 03 89 33 33 441 413 493 498 342 33/3 

 40/3 430 42 48 29 40 23 29 20 20 20 ترویجی-علمی 1

 39/3 18 0 3 1 1 9 2 3 8 9 سایر نشریات 0

0 
های همایش

 المللیبین
19 12 02 02 04 32 00 29 41 191 99/3 

 30/4 2033 230 903 994 900 234 223 912 218 433 های ملیهمایش 3

 

 
 

 شده همکاران ستاد مؤسسه و مراکز بررسی فراوانی چاپ 5-0شکل 



 
 824  ششمفصل 

 

 

 شدههای تخصصی منتشرکتاب 0-8

هزای  شده توسط همکزاران مؤسسزه شزاغل در بخزش    های تألیفکتاب 9-0در جدول 

د ، تعزدا 4931تزا   4980از سال  9-0مطابق جدول است. شدهتحقیقاتی ستاد و مراک  استانی ارائه

ها حاصل تجربیات علمزی  این کتاب. استشده جلد کتاب توسط پژوهشگران مؤسسه تدوین  33

های مذکور های تحقیقاتی پژوهشگران مؤسسه طی سالها و پروژهو دستاوردهای حاصل از طرح

کتاب یك دهه تاش مؤسسه به همت اعضاء هیزات علمزی مؤسسزه     4980در سال . بوده است

هزای تحقیقزاتی   هزای تحقیقزاتی، دسزتاوردها و رویکزرد    این کتاب فعالیزت ر د. تهیه و تدوین شد

غذایی و مؤسسه در دهه اول فعالیت در سه دیسیپلین تحقیقاتی مهندسی آبیاری، مهندسی صنایع

از میزان انتشزارات   . اسزت شدههای مختلف کشور مدونهای کشاورزی در استانمهندسی ماشین

که از ایزن میزان    شدهکتاب از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه 40سال اخیر، تعداد 43مؤسسه در 

هزای پزس از   غزذایی و فنزاوری  کتاب در حوزه صزنایع  0کشی، کتاب در زمینه آبیاری و زههشت 

. هزای کشزاورزی و مکانی اسزیون بزوده اسزت     کتاب نی  در حوزه تحقیقزات ماشزین   2برداشت و 

 1بزوده اسزت کزه در آن سزال      4988اب در سال بیشترین فعالیت مؤسسه در راستای ترجمه کت

، 4980هزای  در طی سال. استشدههای تحقیقاتی مؤسسه ترجمه و منتشرکتاب در زمینه فعالیت

ها تقریباً در هر سال یزك کتزاب   و در سایر سال شدهدو کتاب در هر سال ترجمه 4932و  4983

های کشور به   تحقیقاتی و دانشگاهتوسط پژوهشگران مؤسسه با همکاری پژوهشگران سایر مراک

شزده  مؤسسه تألیف پژوهشگرانکتاب توسط  3تعداد  4980در سال . استشدهزبان فارسی ترجمه

در . کتاب رسیده اسزت  42ای داشته و به تعداد اف ایش قابل ماحظه 4988که تعداد آن در سال 

 0بزه حزداقل    4988در سال  های تألیفی کاهش محسوسی یافته وطول دو سال بعد تعداد کتاب

کتاب در هر سال به چزاپ رسزید و    3در مجموا  4934و  4933های در سال. کتاب رسیده است

کتزاب در سزال    41های تألیفی توسط پژوهشگران بزه حزداکثر   تعداد کتاب 4934دوباره در سال 

عدد در هر سزال   3شده به های تألیفی منتشردر ادامه طی دو سال بعد تعداد کتاب. اف ایش یافت

 .رسید
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های منتشرشده توس  همکاران مؤسسهفهرست کتاب 8-0 جدول  

 مترجم نگارنده عنوان کتاب ردیف
سال 

 انتشار
 ناشر

4 

یك دهه تاش مؤسسه 

تحقیقات فنی و مهندسی 

 کشاورزی

مؤسسه تحقیقات 

فنی و مهندسی 

 کشاورزی

- 4980 
مؤسسه تحقیقات فنی و 

 مهندسی

 آبیاریکماصول و کاربرد  2
خواه و علیرضا سپا 

 همکاران

 

- 

 

4980 
کمیته ملی آبیاری و 

 کشی ایرانزه

9 

های مؤثر بر بررسی عامل

کاران در تولید و کارایی گندم

 استان فار 

و  شاهرخ شجری

 همکاران

 

 

- 

4980 
سازمان مدیریت و 

 ری ی استان فار برنامه

1 
تعمیرات مکانیکی دستگاه 

 یلر(بند علوفه )بمکعب

هومن شریف نسب، 

 مجید بیرجندی
- 

4984 

)تجدید 

 4980چاپ

 (4980و 

 وزارت آموزش و پرورش

 .Rhoades, J.D ارزیابی شوری خاک 0

کمیته ملی 

آبیاری و 

 زهکشی

4980 
کمیته ملی آبیاری و 

 کشی ایرانزه

0 
های نوین فناوری

 غذاییصنایع

سید علی مرتضوی، 

 االسامیزهرا شیخ

 

- 
 ان خردواژگ 4980

3 

های موتور و تراکتور )پرسش

چهارگ ینه ای و پاسخنامه 

 تشریعی(

میرحسین پیمان، 

 احمد شریفی
 دیباگران 4980 -

8 
شوری در استان گلستان 

 )کلیات(

عباسعلی نوری نیا و 

 همکاران

 

- 
4980 

سازمان تحقیقات، آموزش 

 و ترویج کشاورزی

 تولید و فرآوری گوجه فرنگی 3
 مصطفی مظاهری

 تهرانی و همکاران

 

- 

 

 مرز دانش 4980

43 
های کیفی در فرآوری ویژگی

 گوجه فرنگی

مصطفی مظاهری 

 تهرانی و همکاران

 

- 
 مرز دانش 4980

 سازی فرآیندهای غذاییمدل 44
تیجسکم ، هرتوک، 

 نیکای

سید علی 

مرتضوی و 

 همکاران

 سناباد 4980
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 همکاران مؤسسه های منتشرشده توس فهرست کتاب 8-0 ادامه جدول

 مترجم نگارنده عنوان کتاب ردیف
سال 

 انتشار
 ناشر

42 

 تهیه فرآیند تکنولوژی

 کنترل و خشك هایمیوه

 هاآن کیفیت

 4980 - شهین زمردی
جهاد دانشگاهی 

 ارومیه

49 
آشنایی با کولتیواتورها و کاربرد 

 هاآن
 4980 - محمدعلی به آیین

سازمان جهاد 

 کشاورزی فار 

 - فریبرز عباسی ك خاک پیشرفتهفی ی 41

4980 

)چاپ دوم 

، چاپ 4932

 (4931سوم 

 دانشگاه تهران

40 
کارایی مصرف آب در کشت 

 گلخانه

نادر حیدری و 

 همکاران

 

 

- 

 

 

4980 

کمیته ملی آبیاری و 

 کشی ایرانزه

40 

های تحقیقات کاربردی اولویت

کشی )با مشارکت آبیاری و زه

 های تحقیقات و اجرا(بخش

 نادر حیدری
 

- 
 آموزش کشاورزی 4980

 نیاز آبی گیاهان در ایران 43
و  حمد دهقانیم

 همکاران

 

- 
4980 

انتشارات آستان 

 قد  رضوی

48 
داری های نوین نگهروش

 غذاییمواد
J.W.Gold 

حمید بهادر 

قدوسی، شهره 

 نیکخواه

4980 
دانشگاه فردوسی 

 مشهد

43 
های نوین در صنایع فناوری

 لبنی

علی سید 

مرتضوی و 

 همکاران

 

 

- 

 

 

4980 

 

 

دانشگاه فردوسی 

 مشهد

23 
کاربرد نانوبیوتکنولوژی در 

 غذایی )جلد اول(صنایع

سید علی 

مرتضوی و 

 همکاران

- 4983 
دانشگاه فردوسی 

 مشهد

 راهنمای آبیاری گیاهان زراعی 24
محمد اسماعیل 

 اسدی
 نوروزی 4983 -

 مبانی مکانی اسیون کشاورزی 22
ی الماسی و مرتض

 همکاران
 جنگل 4983 -
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 های منتشرشده توس  همکاران مؤسسهفهرست کتاب 8-0 ادامه جدول

 مترجم نگارنده عنوان کتاب ردیف
سال 

 انتشار
 ناشر

29 

تأمل و تدبیر در مقابله با 

بحران آب زراعی در استان 

 فار 

کمیته کارشناسی 

ستاد مدیریت 

خشکی و بحران 

آب زراعی استان 

 فار 

 

- 
4983 

اداره روابط عمومی 

سازمان جهاد 

کشاورزی استان 

 فار 

21 

ها و کشکتاب علف

ها: های کاربرد آنروش

 هافصل هفتم: نازل

 کریم گرامی
 

- 
4983 

دانشگاه فردوسی 

 مشهد

20 

تبخیر و تعرق گیاهان: 

دستورالعمل محاسبه آب 

 نیاز گیاهانمورد

- 
کمیته ملی آبیاری 

 کشی ایرانو زه
4983 

کمیته ملی آبیاری و 

 کشی ایرانزه

20 

های کاشت و پروش قارچ

خوراکی و دارویی )فناوری 

 کائو(-جون

 علم کشاورزی ایران 4988 - ولیعلیرضا قد 

23 

مبانی کاربردی زراعت 

)سویا، پنبه،  های روغنیدانه

 کل ا و آفتابگردان(

محمد اسماعیل 

اسدی، ابوالفضل 

 فرجی

 ایران علم کشاورزی 4988 -

28 

سازی آرد گندم، غنی

دستورالعمل فنی و کاربردی 

 سازی و فرموالسیونغنی

مصطفی مظاهری 

تهرانی، سید 

حمیدرضا 

 ضیاءالحق

 مرز دانش 4988 -

23 
میکروبیولوژی غذایی مدرن 

 )جلداول و دوم(
J.Lasner. 

Golden 

سید علی مرتضوی، 

سید حمیدرضا 

 ضیاءالحق

4988 
دانشگاه فردوسی 

 مشهد

 هاشناخت و کاربرد سمپاش 93

العابدین زین

آبادی، رضا شم

 طباطبایی کلور

 مختومقلی فراغی 4988 -

 R.A. Kepner های کشاورزیاصول ماشین 94

العابدین زین

آبادی، رضا شم

طباطبایی کلور، 

 نجات لرستانیعلی

 علم کشاورزی ایران 4988
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   همکاران مؤسسههای منتشرشده توسفهرست کتاب 8-0 ادامه جدول

 مترجم نگارنده عنوان کتاب ردیف
سال 

 انتشار
 ناشر

92 
جویی در سناریوهای صرفه

 مصرف آب
M.A. Chaital 4988 نادر حیدری 

کمیته ملی آبیاری و 

 کشی ایرانزه

99 
ای در طراحی آبیاری قطره

 مناطق مرطوب
- 

قاسم 

زراعی، علی 

 گرجی

4988 
کمیته ملی آبیاری و 

 نهکشی ایراز

91 
صرفه جویی آب در 

 کشاورزی
- 

نادر حیدری 

 و همکاران
4983 

کمیته ملی آبیاری و 

 کشی ایرانزه

 4983 - پریسا شاهین رخسار اصول سرمایشی در گلخانه 90
مؤسسه تحقیقات فنی و 

 مهندسی کشاورزی

90 
شوری در کشاورزی 

 کارها(ها و راه)چالش

علیرضا کیانی، 

 فریبرز عباسی
- 4983 

سه تحقیقات فنی و مؤس

 مهندسی

93 
های اصول طراحی سیستم

 آبیاری برای فضای سب 
 4983 نادر نادری -

آموزش و ترویج 

 کشاورزی

98 
های یادگیری بهتر ماشین

 کشاورزی
 کنکاش 4983 - داوود مؤمنی

93 

تجارب جهانی در خصوص 

مدیریت مشارکتی آبیاری و 

فصل  -انتقال مدیریت آبیاری

ازمانی و نهادی دوم: شرایط س

الزم برای یك مدیریت 

مشارکتی آبیاری پایدار )موانع و 

 ها(فرصت

 

 

- 

 

 نادر حیدری

4983 

 

کمیته ملی آبیاری و 

 کشی ایرانزه

 غذایی نوینصنایع 13
عبدالمجید مسکوکی 

 و همکاران

 

- 
 سخن گستر 4983

 ایران نشر علم کشاورزی 4933 - علیرضا کیانی هاآبیاری، مبانی و روش 14

12 
اصول مهندسی صنایع 

 غذایی

سید حمیدرضا 

 ضیاءالحق

 

- 
4933 

مؤسسه آموزش علمی 

 وکاربردی جهادکشاورزی

 مرک  آموزش 4933 - اصان ع ی ی پرورش قارچ صدفی 19

11 
اصول کنترل کیفیت 

 غذاییمواد
 نشر علم کشاورزی ایران 4933 - الدینبهجت تاج
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 های منتشرشده توس  همکاران مؤسسهفهرست کتاب 8-0 ادامه جدول

 مترجم نگارنده عنوان کتاب ردیف
سال 

 انتشار
 ناشر

 های خوراکی طبیعیرنگ 10

شادی بلوریان و 

 همکاران

 

 

- 
4933 

جهاد دانشگاهی دانشگاه 

 فردوسی مشهد

 پرورش انگور 10

رسول کنعانی نوتاش 

و محمد 

 باقرخورشیدی بنام

 

- 
 عمیدی 4934

13 
ظتی، ضرورت کشاورزی حفا

 یا انتخاب

صادق افضلی نیا و 

 همکاران

 

- 
 لوح خیال 4934

 سازیمالت و مالت 18
و  ولیعلیرضا قد 

 همکاران

 

- 
 نوروزی 4934

13 

سازی فرآیند مالت

گیری و عصاره )عصاره

 مالت(

و  ولیعلیرضا قد 

 همکاران

 

- 
 نوروزی 4934

03 
مدیریت بهینه آب در گیاهان 

 زراعی

عیل محمد اسما

 اسدی
 نوروزی 4934 -

04 
شناخت، کاربرد و تعمیر 

 های داشتماشین

العابدین زین

 آبادیشم
- 4934 

 مؤسسه آموزش علمی و

 کاربردی جهادکشاورزی

 مکانی اسیون کشاورزی 02
سعید عباسی و 

 همکاران
- 4934 - 

09 

میوه تهیه فرآیند تکنولوژی

 کیفیت کنترل و خشك های

 (دوم چاپها )آن

 جهاد دانشگاهی ارومیه 4934 - ین زمردیشه

01 

شیمی گوشت و خصوصیات 

ای فی یکوشیمیایی فرآورده

 گوشتی

 آزادندا مفتون

 
 

- 
4934 

مؤسسه آموزش عالی 

 علمی کاربردی

00 
شناسی )صنعت شکات

 (شکات، گذشته و حال
 انتخاب 4934 - الدینبهجت تاج

00 
اصول جریان در آبیاری 

 سطحی
 اسیفریبرز عب

 

- 
4934 

کمیته ملی آبیاری و 

کشی ایران، مؤسسه زه

تحقیقات فنی و مهندسی 

 کشاورزی
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 های منتشرشده توس  همکاران مؤسسهفهرست کتاب 8-0 ادامه جدول

 مترجم نگارنده عنوان کتاب ردیف
سال 

 انتشار
 ناشر

03 
اف ارهای مهندسی آشنایی با نرم

 آب

مصطفی گودرزی، 

 شکراله آبساالن
 انتشارات کنکاش 4932 -

 تری آبریس کشاورزی دقیق 08

محمدرضا 

مستوفی 

سرکاری و 

 همکاران

 دیباگران 4932

03 
سازی اصول و مبانی شیرین

 های شورآب

و  بهمن یارقلی

 همکاران
 آثار نفیس 4932 -

03 

کاری تجارت آب مجازی: راه

واقع گرایانه برای حل معضل 

 آب

Lona 

Hormann 

حسین دهقانی 

، فرحناز سانیج

 سهراب

 لوح نفیس 4932

04 
اصول علمی کاربردی کاشت، 

 داشت و برداشت زعفران

محمد حسین 

و  رادسعیدی

 همکاران

 

- 
4932 

تحقیقات آموزش 

کشاورزی و منابع 

 طبیعی

02 
های ترویجی: مجموعه نگاشت

 آبیاری
 مولف 4939 - ابوالفضل ناصری

 آبیاری پنبه 09
علیرضا کیانی، 

 جیابوالفضل فر
 علم کشاورزی ایران 4939 -

01 
های شناسی و مسمومیتسم

 غذایی
 علم کشاورزی ایران 4939 - الدینبهجت تاج

 سخنوران 4939 - عادل واحدی مکانی اسیون کل ا 00

00 
های مهندسی ژئوتکنیك، خاک

 مشکل آفرین

حسن رحیمی ، نادر 

 عباسی
- 4939 

انتشارات دانشگاه 

 تهران

03 

Improving water 

productivity and 

livelihood resilience in 

Karkheh River Basin 
(Chapter I –Role of 

Transfer of New 

Technologies to 

Improve Water 

Productivity of Major 

Rainfed Crops in KRB) 

Alireza 

Tavakol et al 
- 2008 

International 

Center for 

Agricultural 

Research in the 

Dry Areas 

(ICARDA) 
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 های منتشرشده توس  همکاران مؤسسهفهرست کتاب 8-0 ادامه جدول

 مترجم نگارنده عنوان کتاب ردیف
سال 

 انتشار
 ناشر

08 

Improving On-farm 

Agricultural Water 

Productivity in the 

Karkheh River Basin 

(Chapter II – Supplemental 

Irrigation in Iran) 

Alireza 

Tavakoli et al 
 

- 
2008 

International 

Center for 

Agricultural 

Research in the 

Dry Areas 

(ICARDA) 

03 

Improving Rain Water: 

Productivity (RWP) by 

Supplemental Irrigation 

and Agronomic 

Management Practices at 

Rainfed Areas of Upper 

Karkheh River Basin 

(KRB), Iran 

Alireza 

Tavakoli et al 
- 2010 

International 

Center for 

Agricultural 

Research in the 

Dry Areas 

(ICARDA) 

33 

Food Drying - Drying of 

Food, Vegetables and 

Fruits 

Chapter book: Osmotic 

Pre-treatments 

 

Elham 

Azarpazhooh, 

Ramaswamy, 

HS 

 

- 
2010 

John Willey & 

Sons 

34 

Crop Production 

Technologies (Chapter 4 : 

Optimizing water 

consumption using crop 

water production 

functions) 

Alireza Kiani 

, Fariborz 

Abbasi 
- 2011 In-Tech 

32 
Evapotranspiration 

partitioning in sub-surface 

drip irrigation system 

Hosein 

Dehghani, 

Haniyeh 

Kowsari 

- 2011 - 

39 

Lignocellulosic Polymer 

Composites, 
Chapter 21: Cellulose-

Based Polymers for 

Packaging Applications 

Behjat 

Tajeddin 
- 2011 Willy 

31 

Furrow Roughness 

Coefficient: Estimation by 

Hydrodynamic Model, 

Infiltration Equation 

Response to it 

Abolfazl 

Nasseri, 

Fariborz 

Abbasi 

- 2012 

Lambert 

Academic 

Publishung 
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 های منتشرشده توس  همکاران مؤسسهفهرست کتاب 8-0 ادامه جدول

 ناشر سال انتشار مترجم نگارنده عنوان کتاب ردیف

30 

Modeling Wheat 

Production from 

Nitrogen 

fertilization under 

Rainfed and 

Supplemental 

Irrigation 

Conditions 

Abolfazl 

Nasseri et al 
- 2012 

Lambert 

Academic 

Publishung 

30 

Lateral 

translocation of 

surface soil by 

various no-till 

narrow point 

openers’ , in 

“Special Issue, 

Striving for 

Sustainable High 

Productivity 

Through Improved 

Soil and Crop 

Management 

Aliakbar 

Solhjou et al. 
- 

Lateral 

translocation 

of surface 

soil by 

various no-

till narrow 

point 

openers’ , in 

“Special Issue, 

Striving for 

Sustainable 

High 

Productivity 

Through 

Improved Soil 

and Crop 

Management 

Aliakbar Solhjou 

et al. 

33 

Dry Beans and 

Pulses: 

Production, 

Processing and 

nutrition 
Chapter book: 

Composition of 

Processed Dry 

Beans and Pulses 

Elham 

Azarpazhooh 

and Joyce 

Boye 

- 

Dry Beans 

and Pulses: 

Production, 

Processing 

and nutrition 
Chapter 

book: 

Composition 

of Processed 

Dry Beans 

and Pulses 

Elham 

Azarpazhooh and 

Joyce Boye 
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پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی-انتشار مجله علمی 0-9  

تخصصزی   -مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی تحت عنوان مجموعزه مقزاالت علمزی   

هزا و  با هدف ارائه تزازه  4930تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای اولین بار در ابتدای سال 

دستاوردهای علمی و پژوهشی، اعتای سطح دانش، فنزاوری و تبزادل اطاعزات علمزی و فنزی      

پژوهان در زمینه علوم فنی و مهندسی کشاورزی شروا به نشر کزرد. از ابتزدای انتشزار، در    دانش

  کشاورز، دکتر قالب مجموعه مقاالت و با هدایت اعضای شورای انتشارات )آقایان مهند  عبا

ابراهیم پذیرا، دکتر حسن رحیمی، دکتر عبا  همت، دکتر منوچهر وثوقی و خانم مهند  بهجت 

الدین به عنوان دبیر شورا( شروا به فعالیت نمود. همچنین، ویراستاری علمی و ادبی مجلزه را  تاج

 استاد ارجمند آقای دکتر امیرهوشنگ برهان بر عهده داشتند. 
 

 های مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی در دو دهة گذشتهلیتاهم فعا 0-9-5

 "تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشزاورزی -مجموعه مقاالت علمی"تغییر نام مجله از  -

 4938 در سال "مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی"به 

پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقزات و فنزاوری طزی مجزوز بزا شزمار        -دریافت درجۀ علمی -

 8/44/4933مورخ  4930/2343/9

، CABIالمللی نمایه شدن مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی در: سامانه بانك اطاعات بین -

بانزك اطاعزات نشزریات    ، (Srlst)، ایزران ژورنزال    (ISC)پایگاه استنادی علوم جهان اسزام 

و مرکز  اطاعزات و مزدارک     (SID)، پایگاه اطاعات جهاد دانشگاهی  (Magiran)کشور

 .(Agrisis)ورزی علمی کشا

 های داخلی(تقویت هیات تحریریه )استفاده از ظرفیت -

 موقع مجلهچاپ و انتشار به -

 ها و تسریع در داوری مقاالتاندازی سایت مجله برای کاهش ه ینهراه -

 سازی مجله بر روی سایت تخصصی مجله تحقیقات مهندسی کشاورزینمایه -

 مکانی ه کردن روند بررسی مقاالت -
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تحقیقات کاربردی مهندسزی  »پژوهشی تخصصی باعنوان -به دو مجله علمیه مجلتفکیك  -

در  «ها و مکانی اسیون کشزاورزی تحقیقات مهندسی سامانه»و « کشیهای آبیاری و زهسازه

 4931سال 

 

 روند بررسی مقاالت در مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی در دو دهة گذشته 0-9-2

 جلزد  40 انتشار با و سال 43 مدت به 4930 الس از کشاورزی مهندسی تحقیقات مجله

در  .اسزت  نمزوده  ارائزه  کشزور  علمزی  جامعزه  بزه  را متعددی علمی مقاالت شماره 1 با جلد هر و

تعزداد مقزاالت    2-0و در شزکل  4939تزا   4933هزای  روند بررسی مقاله طزی سزال   1-0جدول

ول مزذکور، متوسزط   براسزا  جزد   شده به تفکیك رشته تخصصی نشان داده شده است.پذیرفته

ذکزر اسزت کزه یکزی از     ماه است. الزم به 0تا  1زمانی بررسی مقاالت ارسالی به دبیرخانه مجله 

عوامل بسیار تأثیرگذار در طول مدت زمان بررسی، مربوط به زمان دریافزت پاسزخ داوران مقالزه    

شزان  شده مقالزه حاست و در برخی مواقع مربوط به تأخیر در پاسخ نگارنده برای ارسال فایل اصا

مربزوط بزه    )در مرحلۀ اعمال اصاحات اولیه یا نهایی( است. همچنین، تعزداد مقزاالت دریزافتی   

مقاالتی است که در همان سال به وسیلۀ نگارندگان ثبزت و توسزط دفتزر مجلزه اعزام وصزول       

ات شده شامل تمامی مقاالتی است کزه در جلسزات هیز   است. از طرفی، تعداد مقاالت بررسیشده

است. همچنین خاطر نشزان  شده در همان سال، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتهتحریریه برگ ار

شود تمامی مقاالت در طول یك سال ممکن است بیش از یك بار در جلسات هیات تحریریه می

شده نسبت به مقاالت موجزود در رونزد بررسزی در    مطرح شود. بنابراین آمار تعداد مقاالت بررسی

مقالزه بزه چزاپ     8فصل و در هر فصل  1نظر بیشتر است. از آنجا که این مجله شامل مورد سال

 عدد است.  92شده در هر سال رسد، تعداد کل مقاالت چاپمی
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 روند بررسی مقاالت در مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی 9-0جدول 

 سال
 عملکرد کلی

5848 5842 5845 5846 

0/1 0/1 1 1 
 متوسط زمانی 

 بررسی مقاالت )ماه(

244 38 400 282 
 تعداد مقاالت

 شدهبررسی

80 08 33 440 
 تعداد مقاالت

 دریافتی

 شدهتعداد مقاالت چاپ 92 92 92 92
 

شده برای چاپ، سهم همکاران )ستاد و مراک  تابع( با در براسا  تعداد مقاالت پذیرفته

، سزهم  2-0ود. مطزابق بزا شزکل    شز نظر گرفتن نقش نگارنده مسئول در هر سال مشخص مزی 

درصزد اسزت. همچنزین     4/20و  0/93، 03، 09به ترتیزب   4939تا  4933های همکاران در سال

 است.شدهسهم هر تخصص در پذیرش مقاالت نی  در هر سال در شکل مذکور مشخص

 

 
 

 مؤسسه همکاران تخصصی( و سهم رشته تفکیک بهشده )پذیرش مقاالت تعداد 2-0شکل 

 مسئول نگارنده با نقش (مراکز و ستاد)

 

 شده ترویجی منتشر  -نوشتارهای علمی 0-1

های تحقیقاتی و کارگیری نتایج طرحمؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف به 

منظور توسزعه کشزاورزی دانزش    برداران بهدستاوردهای علمی برای کارشناسان کشاورزی و بهره



 
 895  ششمفصل 

 

 

های علمی و تخصصزی و  اندازی کمیته انتشارات نسبت به انتشار کتاببا راه 4980بنیان از سال 

انواا نوشتارهای فنی و ترویجی در قالب راهنما، دستورالعمل، نشریه فنی و ترویجی اقزدام نمزود.   

کشزی،  هزای آبیزاری و زه  در حزوزه  4931تزا   4980هزای  شده طزی سزال  فهرست نشریات چاپ

نشان داده شزده اسزت.    8-0تا  0-0های گلخانه در جدولهای کشاورزی و غذایی، ماشینصنایع

غزذایی،  آبیزاری، صزنایع  های مذکور در حزوزه شده طی سالها، تعداد نشریات چاپبراسا  جدول

فقزره بزوده اسزت. همچنزین از سزال       93و  0، 93، 09های کشاورزی به ترتیب گلخانه و ماشین

و مدارک علمی کشاورزی نسبت به دریافزت   عمل آمده با مرک  اطاعاتطبق مکاتبات به 4939

شده مستخرج از گ ارش نهزایی  است. تعداد نوشتارهای منتشرشدهشماره ثبت برای نوشتارها اقدام

شزده در  های نهایی اجزرا  درصد تعداد گ ارش 40عدد( حدود 491های تحقیقاتی )ها و پروژهطرح

ترویجی در مقایسه -د اندک نوشتارهای فنیمورد( بوده است. باتوجه به تعدا 813طول این مدت )

ترویجزی مسزتخرج از   -ری ی برای اف ایش نوشتارهای فنزی های نهایی، ضرورت برنامهبا گ ارش

 شود. های نهایی مشخص میگ ارش

 
 کشیشده توس  دیسیپلین تحقیقات مهندسی آبیاری و زهفهرست نشریات چاپ 1- 0جدول 

ف
دی
ر

 

 نگارنده عنوان نوشتار
سال 

 چاپ

4 
اف ایش بازده مصرف آب در زراعت چغندرقند با آرایش کاشت 

 مناسب
 4980 امیر نورجو

2 
کشی با مشارکت های تحقیقات کاربردی آبیاری و زهاولویت

 های تحقیقات و اجرابخش
 4980 نادر حیدری

 4980 نادر نادری ایکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم آبیاری قطرهراه 9

1 
بازده مصرف آب در زراعت چغندرقند با آرایش کاشت اف ایش 

 مناسب
 4980 امیر نورجو

 4980 علی قدمی مالچ و استفاده از آن در کشاورزی 0

 4980 علی قدمی و همکاران استفاده از هیدروفلوم در آبیاری م ارا و باغات 0

 4980 ارانرضا بهراملو و همک های آبیاری قطره ایمدیریت بهره برداری از سیستم 3

 4980 سید معین الدین رضوانی کود آبیاری در گلخانه 8

3 
ای تحقیقاتی دستورالعمل فنی زراعت باقا طرح تسریع انتقال یافته

 در استان خوزستان

محمد خرمیان و رضا 

 سخاوت
4980 
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 کشیشده توس  دیسیپلین تحقیقات مهندسی آبیاری و زهفهرست نشریات چاپ 1- 0ادامه جدول 

 نگارنده عنوان نوشتار ردیف
سال 

 چاپ

43 
های تحقیقاتی دستورالعمل فنی زراعت طرح تسریع انتقال یافته

 چغندرقند در استان خوزستان

محمد خرمیان و مسعود 

 شهربانونژاد
4980 

44 
های تحقیقاتی دستورالعمل فنی زراعت طرح تسریع انتقال یافته

 یونجه در استان خوزستان
 4980 همکارانمحمد خرمیان و 

42 
های تحقیقاتی دستورالعمل فنی زراعت طرح تسریع انتقال یافته

 کل ا
 4980 شکرا... آبساالن و همکاران

 4983 سیدحسن صدرقائن ای )تیپ( در م ارا چغندرقنداستفاده از سامانه آبیاری قطره 49

 ری ی آبیاریبرنامه 41
سید معین الدین رضوانی و 

 همکاران
4983 

 4983 پوربهروز ابول ری ی آبیاریستورالعمل استفاده از تانسیومتر در برنامهد 40

 4983 حسین صدرقائن و همکاران ای )تیپ( در م ارا چغندرقنداستفاده از سیستم آبیاری قطره 40

43 
آبیاری چغندرقند با استفاده از روش آبیاری مدیریت کم

 (tapeنواری ) -ایقطره
 4988 همکارانمسعود فرزام نیا و 

 4988 فریبرز عباسی، محمد جلینی های آبیاری سطحیهایی برای کود آبیاری در روشتوصیه 48

 4988 علیرضا کیانی استفاده از آب شور برای آبیاری گندم 43

 4988 سید ابوالقاسم حقایقی مقدم زمینیهای زیرکشسازی طراحی شبکه زههایی بر بهینهتوصیه 23

24 
کشی و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهانتخاب 

 زمینیزیر
 4988 علیرضا حسن اقلی

 زمینیهای در زراعت سیبکابرد آبیاری قطره 22
سید حسین صدر قائن، امین 

 کانونی
4988 

 4988 جمال احمد آلی و همکاران های مقابله با آنخشکسالی و راه 29

 4983 مهدی اکبری و همکاران میکرو های آبیاریبرداری از سامانهبهره 21

 4983 جواد باغانی جات )هندوانه و خرب ه(ای در زراعت صیفیکاربرد آبیاری قطره 20

 4983 آلیمدجمال اح آبیاری قطره ای نواری ذرت 20

 کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی 23
سید حسن موسوی فضل، نادر 

 کوهی
4983 

 4983 هادی افشار و همکاران میان در زراعت گندمدر ای یك آبیاری جویچه 28

 4983 علیرضا کیانی سویا یاریآب ی یربرنامه 23

 کارهای ارتقاء بازده و کارایی مصرف آب آبیارینگاهی به راه 93
 فرحناز سهراب،

 فریبرز عباسی
4983 

 4983 نامیر اسامی و همکارا (LEPA) انرژی کم های آبیاری بارانی با مصرفماشین 94
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 کشیشده توس  دیسیپلین تحقیقات مهندسی آبیاری و زهفهرست نشریات چاپ 1- 0ادامه جدول 

 نگارنده عنوان نوشتار ردیف
سال 

 چاپ

92 
و مدیریت  (SDI)ای زیرسطحی معرفی سامانۀ آبیاری قطره

 برداری از آنبهره
 4983 نیا و همکارانمسعود فرزام

 4983 صمد اسفندیاری ایی قطرههای آبیاراسیدشویی سیستم 99

 4983 نادر نادری استفاده از کم آبیاری در شرایط کمبود آب و خشکسالی 91

 4983 نادر نادری مسائل فنی و بهره برداری از قنوات 90

90 
و مدیریت بهره  (SDI)معرفی سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی 

 برداری از آن
 4983 نیا و همکارانمسعود فرزام

 4933 فررضا بهراملو، محمود فیروز های آبیاریمسائل و مشکات پوشش بتنی کانال 93

 4933 فررضا بهراملو، محمود فیروز بهره برداری مناسب از قنوات 98

 4933 فضلحسن موسویسید های آبیاری گندمهای آبی و روشتنش 93

 واتسازی آب قنهای اف ایش آبدهی و ذخیرهمروری بر روش 13
آلی، به اد جمال احمد

 حصاری
4934 

 4934 علیرضا کیانی ری ی آبیاری پنبهبرنامه 14

 4934 علیرضا توکلی آوری آب باران )برای باغات دیم(استحصال و جمع 12

 4934 صمد اسفندیاری ایدستورالعمل فنی آبیاری قطره 19

 4939 یارقلی، سونا آذرنشانبهمن  برداری و آزمایش آب و فاضابدستورالعمل نمونه 11

 جویی در مصرف آب در آبیاری سطحیهای صرفهراه 10
حیدر طایفه رضایی، رقیه 

 عبدالعظیم زاده
4939 

 4939 کرامت اخوان خشکسالی و مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی 10

13 
بهبود مدیریت استفاده از آب در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی 

 )آبیاری سطحی(
 4939 کرامت اخوان

18 
بهبود مدیریت استفاده از آب در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی 

 ای نواری()آبیاری تحت فشار با تأکید بر روش آبیاری قطره
 4939 کرامت اخوان

 4931 کرامت اخوان ای نواری در زراعت گندمکاربرد سیستم آبیاری قطره 13

 4931 نیاخمحمدعلی شاهر ری ی آبیاریبرنامه 03

 4931 نژادجبراییل تقی آرایش کاشت دو ردیف سویا روی پشته 04

 4931 علیرضا کیانی راهنمای جامع آبیاری گندم 02

 4931 علیرضا کیانی گیری آب در م رعهدستورالعمل اندازه 09
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غذاییشده توس  دیسیپلین تحقیقات مهندسی صنایعفهرست نشریات چاپ 0-0جدول   

 سال چاپ نگارنده وان نوشتارعن ردیف

 4980 فریبا بیات و همکاران داری سیر در انبارنگه 4

 4980 فریبا بیات و فرزاد گودرزی هاکردن میوههای خشكراه 2

 4980 لیا بهبهانی مدیریت کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی 9

 4980 فرزاد گودرزی کنندهشکرک زدن عسل، عوامل بروز و ممانعت 1

 4980 لیا بهبهانی های خرماارزش غذایی و فرآورده 0

 4980 شادی بصیری ها از آسیبحفظ سب ی 0

 4983 فرزاد گودرزی و فریبا بیات هامدت سب یداری بلندهای نگهروش 3

 4983 ابوالفضل گلشن تفتی های کاهش ضایعات پس از برداشت میوه پرتقالروش 8

 4983 فریبا بیات کردن پس از برداشت سیرشرایط مناسب برداشت و خشك 3

 4983 جال محمدزاده داری کل اکردن و نگهخشك 43

 4983 جال محمدزاده داری زیتونزمان برداشت و شرایط نگه 44

42 
ها آفات انباری ارقام خرمای قصب و شمسایی و کنترل آن

 با حرارت

ابوالفضل گلشن تفتی، مهدی 

 ناصری
4983 

 4983 ایران محمد پور های فی یکیخرما با استفاده از روش عفونیضد 49

 4988 سعید ملك و همکاران کن آفتابیکردن آلوچه با استفاده از خشكخشك 41

 4988 شهین زمردی عفونی کشمشاستفاده از گرما در ضد 40

40 
های الزم برای بهبود روش تهیه شیره انگور و توصیه

 کیفیت آن
 4988 شهین زمردی

 4988 جال محمدزاده سازی فرآیند استخراج روغن زیتونبهینه 43

 4988 علیرضا قد  ولی های خوراکی و داروییکاشت و پرورش قارچ 48

 4988 محمدحسین سعیدی راد اصول علمی کاربردی کاشت، داشت و برداشت زعفران 43

 4988 فریبا بیات و محسن محجوب داری گردوکردن و نگهبرداشت، خشك 23

 4988 لیا بهبهانی کردن میوه ها و سب یهای مناسب خشكروش 24

 4988 لیا بهبهانی پایی ه فرنگیشیوه رساندن گوجه 22

  لیا بهبهانی فرآوری زیتون 29

 4988 لیا بهبهانی مدیریت و مسائل پس از برداشت بامیه 21

 4988 فریبا بیات خواص گردو 20

20 
و کاهش رطوبت ارقام خرما )خنی ی، آوری های عملروش

 مضافتی، هلیلی و شاهانی(

ایران محمدپور، مریم یکتن 

 خدایی
4983 
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 غذاییشده توس  دیسیپلین تحقیقات مهندسی صنایعفهرست نشریات چاپ 0-0ادامه جدول 

 نگارنده عنوان نوشتار ردیف
سال 

 چاپ

 4983 یا بهبهانیل فرنگیداری از گوجهکارهای ساده برای نگهراه 23

 4983 لیا بهبهانی فرآوری زیتون 28

 4983 لیا بهبهانی تهیه خیار شور 23

 4934 الله مشرف کاهش اسید فیتیك سبو  گندم به روش هیدراتاسیون گرم 93

 4934 الدینبهجت تاج داری آنتهیه کشمش به روش آفتابی و نگه 94

 4932 فرزاد گودرزی ارزمینی در انبداری سیباصول فنی نگه 92

 4932 فرزاد گودرزی مدیریت انبارداری سیب زمینی 99

 داری میوه انبهبندی و نگهنکات فنی در برداشت، بسته 91
ایران محمدپور، سیاوش 

 سماوی
4939 

 جاتبندی و حمل میوههای بستهروش 90
فرزاد گودرزی، حسین 

 محجوب
4939 

 4939 ان نصرتی، فریبا بیاتعلی احس سیر از م رعه تا پیاز 90

 4931 آزاد، صدیقه ی دانیندا مفتون رسانی میوه لیمواصول فنی پس از برداشت و بازار 93

 
هاای کشااورزی و   شده توس  دیسیپلین تحقیقات مهندسی ماشاین فهرست نشریات چاپ 7-0جدول 

 مکانیزاسیون

 سال چاپ نگارنده عنوان نوشتار ردیف

 4980 جوبر صلحعلی اک تراکم خاک 4

 4980 محمدعلی رستمی های کشاورزیایمنی کار با تراکتورها و ماشین 2

 4980 فرزاد آزادشهرکی سازی زمین در زراعتهای صحیح تسطیع و آمادهآشنایی با روش 9

 4980 حسین محمدی م رعه کردن انگوربارگاه خورشیدی برای خشك 1

 4980 علی به آیینمحمد هانآشنایی با کولتیواتورها و کاربرد آ 0

 زمینیورزی سیبخاک 0
احمد حیدری و ارژنگ 

 جوادی
4980 

 4980 سیدرضا اشرفی زاده ورزی حفاظتی(کشت بدون شخم )خاک 3

 زمینیبرداشت سیب 8
احمد حیدری و ارژنگ 

 جوادی
4980 

 راهنمای کاشت، داشت و برداشت گندم دیم در استان خوزستان 3
ن و شکرا... آبساال

 همکاران
4980 
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های کشاورزی شده توس  دیسیپلین تحقیقات مهندسی ماشینفهرست نشریات چاپ 7-0ادامه جدول 

 و مکانیزاسیون

 سال چاپ نگارنده عنوان نوشتار ردیف

 گیری(های اندازهها و روشفشردگی خاک )مشکات، راه حل 43
احمد شریفی و ارژنگ 

 جوادی
4980 

 4980 نیا و همکارانصادق افضلی از کولتیواتور در م ارا چغندرقند راهنمای استفاده 44

42 
های کنهای تولید پودر آب میوه با استفاده از خشكروش

 پاششی
 4983 امیدرضا روستاپور

49 
کارهای اف ایش ایمنی تعیین علل و عوامل حادثه ساز و راه

 های کشاورزیهنگام استفاده از تراکتورها و ماشین

علی رستمی، ارژنگ محمد

 جوادی
4983 

 4983 سعید عباسی چگونه کمباین برداشت محصول را تنظیم کنیم  41

 4983 احمد حیدری های آن(فشردگی خاک )اثرات و راه حل 40

 4988 محمود صفری کننده پنوماتیك برای برداشت مکانی ه نخوددماغه )هد( تغذیه 40

43 

های چرخان و به فنجانسمپاش بومدار پشت تراکتوری مجه  

منظور مبارزه با دار پشت تراکتوری بهمقایسه آن با سمپاش بوم

 های هرز چغندرقندعلف

 4988 محمود صفری

 4988 رضا گازرحمید ماحظات زیرشکنی در اراضی کشاورزی 48

 4988 اورنگ تاکی، اردشیر اسدی مدیریت بقایای گیاهی 43

 4988 سعید عباسی و همکاران دار پشت تراکتوریبومتنظیم و کالیبراسیون سمپاش  23

24 
ورزی حفاظتی در مناطق خشك و ل وم آن در کشاورزی خاک

 پایدار
 4988 اورنگ تاکی، اردشیر اسدی

 4988 الیا  دهقان ای گالوانی هبند م رعهآب 22

29 
ای در عملیات تنظیمات تراکتور و ردیف کارهای موزا صفحه

 کاشت

شهرکی، هوشنگ فرزاد آزاد

 افضلی
4983 

21 
ورزی حفاظتی ) با های خاکشناخت و معرفی بعضی از روش

 ورزی(تاکید بر کم خاک

گل و رضا محمدی

 همکاران
4983 

 های متداول در م ارا گندممقایسه عملکرد فنی سمپاش 20
فرید امیرشقاقی، محمود 

 صفری
4983 

 4983 مسعود شهربانونژاد )چی ل پیلر(راهنمای استفاده از دستگاه خاکورز مرکب  20

 های متداول در م ارا گندممقایسه عملکرد فنی سمپاش 23
فرید امیر شقاقی، محمود 

 صفری
4983 

 های اجراورزی حفاظتی و روشخاک 28
فرزاد آزاد شهرکی، 

 هوشنگ افضلی گروه
4933 
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های کشاورزی هندسی ماشینشده توس  دیسیپلین تحقیقات مفهرست نشریات چاپ 7-0ادامه جدول 

 و مکانیزاسیون

 سال چاپ نگارنده عنوان نوشتار ردیف

23 
ورزی حفاظتی : برای کشت گندم پس از های مناسب خاکروش

 برداشت برنج در خوزستان
 4933 جعفر حبیبی اصل

 4934 حسین محمدی م رعه های مختلف برداشت چغندرقندنیاز روشانرژی مورد 93

 4932 نژادحمیدرضا صادق پایدارورزی خاک 94

 4932 نعیم لویمی و همکاران راهنمای کامل عملیات گندم دیم در استان خوزستان 92

 تکنولوژی حفاظت منابع در جنوب آسیا و سواالت متداول 99
جعفر حبیبی اصل، 

 غامعبا  لطفعلی آینه
4932 

 4939 جواکبر صلحعلی زیرشکن و استفاده بهینه از آن 91

90 
راهنمای کاشت، داشت و برداشت گندم آبی )مناطق جنوبی، مرک  

 و شرق خوزستان(

الیا  دهقان، جعفر 

 اصلحبیبی
4939 

 4939 اصلجعفر حبیبی کارماشین خاکورز نواری قابل اتصال به خطی 90

 4931 جواکبر صلحعلی های عریضمعرفی روش کاشت گندم روی پشته 93

 4931 جواکبر صلحعلی ورزی حفاظتیکهای خامعرفی روش 98

 ورزی حفاظتی و کاربرد آنراهنمای خاک 93
الموتی و محمد یونسی

 همکاران
4931 

 

 شده توس  بخش تحقیقات مهندسی گلخانهفهرست نشریات چاپ 3-0جدول 

 سال چاپ نگارنده عنوان نوشتار ردیف

 4980 داوود مؤمنی هاهای گرمایشی در گلخانهسیستم 4

 4983 داوود مؤمنی نکات فنی تأسیسات 2

 4988 داوود مؤمنی مدیریت انرژی در گلخانه 9

 4988 صمد اسفندیاری آبیاری مرکبات 1

 4983 پریسا شاهین رخسار در گلخانه یسرمایشاصول  0
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 فصل هفتم

 

سازی تحقیقات و انتقال های مؤسسه در زمینه تجاریفعالیت

 فناوری
 

 رضا گازر، نیکروز باقری و فوژان بدیعی: حمیدکنندگانتدوین

 

 مقدمه  7-5

 بزه  پژوهشزی  یهزا ایزده  و علمزی  جدیزد  یهزا یافتزه  تبدیل از است عبارت سازیتجاری

بزه   تحقیقزات  سزازی تجاری دیگر عبارت بازار. به ارائه به قابل هایفناوری و خدمات محصوالت،

 بزا  تحقیقاتینتایج حاصل از دستاوردهای  شفرو منظورشود که بههایی گفته میتاش همجموع

بزاال   تعزاریف  بزه  توجزه گیزرد. بزا  انجام می اجتماعی و اقتصادی توسعه اهداف و کسب سود هدف

 از دانسزت. بسزیاری   نزوآوری  یزك  یزا  و ایزده  یزك  رسزانیدن  بزازار  بزه  توانمی را سازیتجاری

داننزد.  می بازار به تحقیق محل از تتحقیقا نتایج موفق انتقال فرآیند را سازیپژوهشگران، تجاری

تنهزا   نزه  دانش محزور،  توسعه و اقتصاد . دراستشدهنامیده دانش محور اقتصاد عصر حاضر، عصر

سوم  کارکرد بلکه است؛ اهمیت دارای آموزش، طریق از آن انتقال و پژوهش رهگذر از دانش تولید

 هزای نظزام  و دانزش  توزیع هایشبکه ایمبن بر بازار و تولید زنجیره در دانش تلفیق تسهیل یعنی

 از یکزی  عنزوان  بزه  دانش محور کشاورزی به روآوردن ویژه، طورگیرد. بهمی قرار نوآوری، مدنظر

 فرآینزدهای  در فنزاوری  و دانزش  تلفیزق  و توسزعه  نیازمند دانش بنیان، به اقتصاد یابیدست ابعاد

 و سزازنده  نگرش و مهارت دانش، از برخورداری فناوری، و اطاعات دسترسی به است. کشاورزی

 ارتقزاء  و رشزد  کنزد. مزی  ایفزا  کشاورزی بخش در پایداری تقویت را در کلیدی نقشها آن کاربرد
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 هزای فعالیزت  در کزارایی  بهبزود  و فنزی  تغییزر  تولیزد(،  نهاده )منزابع  طریق از کشاورزی تولیدات

 دسزتاورد  و نتیجزه  کزارایی،  بهبزود  و فنزی  تغییزر  است کهحالیدراین و آیدمی وجود به کشاورزی

 عناصزر  بزین  شزود. در می کشاورزی رشد و وریارتقاء بهره موجب و بوده کشاورزی یهاپژوهش

 تقویزت  و تولیزد  وظیفه کشاورزی یهاکشاورزی، پژوهش اطاعات و دانش نظام دهنده تشکیل

 نقش فناوری و دانش سعهتو دارد و در عهده بر را پایدار کشاورزی بخش نیازمورد فناوری و دانش

ارزش  و کزارآفرینی  سزودآوری،  پذیری،رقابت کیفیت، وری،نتیجه، بهره کند. درمی را ایفا محوری

 تحزوالت  و فنزی  هزای نوآوری با همگام و منطقه هر با شرایط همسو کشاورزی، بخش در اف ایی

 بین المللی است.   و ملی محلی، سطوح در نهادی

 تولیزد  عوامزل  بهزره وری  افز ایش  بر تأثیر قابل توجه لیلد به کشاورزی یهاپژوهش

 در مطلزوب  گذاریسرمایه بررسی و داشته مشغول خودبه را اقتصادی نظرانتوجه صاحب همواره

 بزوده  مطزرح  ضزروری  امری عنوان به وریبهره سطح بردن باال هدف با ی کشاورزیهاپژوهش

 تولیدکننزدگان  عنزوان  بزه  کشزاورزی  حقیقزات ت و مؤسسزات  ها، مراک سازمان ها،است. دانشگاه

 نتیجه در بخش کشاورزی ووردنیاز م هایفناوری در توسعه مهمی نقش کشاورزی، یهاپژوهش

 کشزاورزی  بزا  مرتبط اهداف برداران برای تحققبهره کارآفرینانه و نوآورانه هایتوانمندی اف ایش

 زمانی تنها کشاورزی یهاپژوهش مختلف هایزمینه در گذاریسرمایه نماید. اهمیتمی ایفا پایدار

 محسو  )شزامل  صورتبه چه جامعه آن در ارزش اف وده و نمودهای عملی که است پذیرتوجیه

 باشد. در مشخص نوآوری( جذب و دانشی ظرفیت تقویت نامحسو  )شامل چه تولید( و اف ایش

 ارتقزای  سزودمند بزرای   کارهزای راه از یکی عنوان به های پژوهشییافته سازیتجاری راستا، این

 و بلزوغ  مرحلزه  تزا  فزرد  ذهن در خاق ایده یك بروز تولد و فرآیند به کشور، فناوری و علم نظام

 در تحقیقزات،  سزازی دارد. تجاری اشاره جامعه اقتصادی یك بازار در جدید فناوری ارائه و توسعه

 و فرآیندها محصوالت، به ژوهشپ نتایج تبدیل و از فرآوری است عبارت توسعه و پژوهش فرآیند

شود. در این بخش  مبادله تجاری صورتبه یا گیردقرار تجاری مبادالت هدف تواندمی که خدماتی

سزازی تحقیقزات و انتقزال    شده مؤسسه درخصوص تجزاری های انجاماز کتاب به سابقه و فعالیت

 شود. فناوری در مؤسسه پرداخته می
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 سازی تحقیقات و انتقال فناوریر رابطه با تجاریشده دهای انجامفعالیت 7-2

مهندسزی بزا هزدف     سسه تحقیقزات فنزی و  ؤسازی و انتقال فناوری در مکمیته تجاری

مناسزب بزرای ارتبزاط بزا صزنایع و       های تحقیقاتی و ایجزاد فرهنزگ و بسزتر   سازی یافتهتجاری

نمزود. در کنزار   آغزاز   را خزود فعالیت  4983های تولیدی مرتبط با کشاورزی کشور از سال بخش

های کان ملی در زمینه تحقیقات مهندسزی  سسه که تحقیق بر روی اولویتؤوظایف حاکمیتی م

هزای پژوهشزی   های پژوهشی و تخصیص بخشزی از فعالیزت  سازی یافته، تجاریاستکشاورزی 

ی رفع نیازهای بخش خصوصی و تولیدکنندگان عرصه کشزاورزی و صزنایع وابسزته از آرمانهزا    به

کارهزای انگی شزی بزرای    های الزم، امکانزات اولیزه و ایجزاد راه   . بررسی زیرساختاستسسه ؤم

های دانش بنیان از اهداف دیگزر تشزکیل ایزن    شرکتاندازی هبرای راهای نو همکاران واجد ایده

سازی و انتقال فنزاوری در مؤسسزه در   حاضر ساختار اصلی کمیته تجاریحالدراست. بوده کمیته 

 نشان داده شده است.  4-3ل شک

 

 
 

 سازی و انتقال فناوری مؤسسهساختار کمیته تجاری 5-7شکل 

 سازی تجاری کمیته رئیس

 فناوری )رییس مؤسسه(

روسای بخش یا 

نمایندگان خبره 

از بخش های 

 تحقیقاتی

 مسئول

  حراست
مسئول 

روابط بین 

 الملل

  دبیر

 کمیته

 معاونت برنامه

 و ریزی

 پشتیبانی

 مؤسسه

 یپژوهش معاونت

 مؤسسه
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 شده برای این کمیته عبارت است از: برخی از وظایف تعریف 

 سازی تحقیقات با اسزتفاده از قزوانین و   همفکری برای ایجاد بستر مناسب برای تجاری

 در مؤسسه  مقررات موجود

  سزازی و  هزای تجزاری  یافتن نقاط ضعف و موانع موجود در اجرایی نمودن دسزتورالعمل

 هاارائه پیشنهاد برای حل آن

 هزای  ترین یافتزه های مختلف و انتخاب مناسبشده در دیسیپلینبررسی تحقیقات انجام

 سازیتحقیقاتی برای تجاری

 های واجد شرایطا نتیجه پژوهشسازی ایده یترین راه برای تجاریبررسی مناسب 

        کمك و همفکری با همکاران برای ارتبزاط بیشزتر بزا صزنایع و تولیدکننزدگان عرصزه

 های تقاضا محور در بخش خصوصیکشاورزی برای انجام پژوهش

ایجاد مرک  رشزد تخصصزی و   برای کارهای کاربردی یافتن راهشده، در کنار وظایف یاد

ی دانش بنیان در حوزه کشاورزی از دیگر اهزداف تشزکیل ایزن    هاارائه فضای مناسب به شرکت

شرکت دانزش بنیزان از سزوی همکزاران تابعزه در مراکز         3تأسیس و مشارکت در  است.کمیته 

تحقیقاتی استانها و انتقال فناوری نوشابه فراویژه کمبوجا، دانش فنی رسزاندن مصزنوعی خرمزا و    

بخزش در  شزده بیزانگر حرکتزی امیزد    های ذکررکتهای آرد توسط شدهنده تولید و فروش بهبود

هزای نزوین و   های پژوهشی است. همچنین، انتشزار کتابچزه فنزاوری   سازی یافتهرابطه با تجاری

کنندگان و صنایع وابسته بزه کشزاورزی را   خدمات علمی مؤسسه از جمله اقداماتی است که تولید

هزای  کند. در ادامه به برخی فنزاوری ا میبیشتر با این مؤسسه و توانایی علمی و پژوهشی آن آشن

 شود. اشاره می 4980-4931های های تحقیقاتی این مؤسسه طی سالدست آمده در بخشبه

 

 کشیآبیاری و زه واگذاری بخش مهندسیهای قابلفناوری 7-8 

 ای در باغاتهای آبیاری قطرهبرداری بهینه از سامانههای مؤثر در بهرهشاخص 

  ای های آبیاری قطرهدر سامانهکودآبیاری 

 سنج پرتابی بهرآبدبی 

 ری ی آبیاری هوشمندسامانه برنامه 

 یاب سطحی ایستابیدستگاه عمق 
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 سنجهای دبیبردار خودکار ناویدستگاه داده 

 کشیهای آبیاری و زهاستفاده از بتن گوگردی در شبکه 

 های آبیاری گیری جریان آب در کانالفلوم اندازه 

 فناوری نانو  های شهری باپساب تصفیه(2 هایپوششTiO) 

 

پاس از  هاای  فنااوری غاذایی و  صانایع های قابل واگذاری بخاش  فناوری 7-9

 برداشت

 تولید شکات خرما 

 های آغازگر ماستتولید کشت 

 بیوتیك های پرومیوهتولید آب 

 زدهدهنده آرد گندم سنبهبود 

 های عصاره مالتهتولید نوشابه غیرالکلی از پسماند کارخان 

 های آن یمی تولید مالت 

 دانش فنی تولید محصوالت پروتئینی کل ا از طریق فراغشایی 

 کشی زیتونکاربرد آن یم در صنایع روغن 

 زمینی با استفاده از عصاره گیاهان داروییاف ایش عمر انبارمانی سیب 

 تولید پودر خرما 

 

هاای کشااورزی و   نماشای واگاذاری بخاش مهندسای    قابال های فناوری 7-1

 مکانیزاسیون

 زنسامانه ضربه زمینی با نصبماشین برداشت سیب 

 کولتیواتور برای استفاده در محصوالت زراعی ردیفی-دستگاه مرکب سمپاش نواری 

 پیازکار زعفران 

 کن بادام زمینیپوست 

 ماشین کارنده سیر 

  زمینیچرخشی سیب( بندیدسته)ماشین سورتینگ 
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 ات داشت زراعت مکانی هماشین کمبینات عملی 

  طرفه برای نصب در کمباین مخصوص دامنهکن اتوماتیك چهارسامانه تراز 

  سامانه هوشمند تشخیص می ان سب ینگی گیاه 

 کارورز نواری قابل اتصال به خطیماشین خاک 

  (تکریب خرما)ماشین هر  برگ و ته برگ خرما 

 چینکمباین سه ردیفه پنبه 

 ری پستهکاره فرآودستگاه چند 

 سمپاش غلظت متغیر نوا انژکتوری 

 خودکار پشت تراکتوری برای کشت متراکم پیازنشاءکار نیمه 

 نگار برای تصویربرداری هوایی اراضی کشاورزیپرنده بدون سرنشین طیف 

 

 بخش تحقیقات مهندسی گلخانه واگذاریقابلهای فناوری 7-0

 دستگاه کنترل مرک ی گلخانه 

 

 شده اختراعات ثبت -7-7 

ها و های تولید فناوری و رشد علم در دنیا است. در دانشگاهثبت اختراا یکی از شاخص

های جهان، نخبگان علمی سزالیانه اختراعزات متعزددی را    مراک  تحقیقاتی در ایران و سایر کشور

 های ارزیزابی، در تعیزین اعتبزار   عنوان یکی از شاخصشده بهکنند و تعداد اختراعات ثبتثبت می

 408گیرد. مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با تعداد ها مورد استفاده قرار میعلمی آن

هزا  عضو هیات علمی و پژوهشگر در ستاد و مراک  توانسته در زمینه انجزام اختراعزات و ثبزت آن   

 اتیای ارائه نماید. در زمینه ثبت اختراا، پژوهشگران سزتادی و مراکز  تحقیقز   اقدامات قابل توجه

 4-3هزای  اند. جزدول دادههای علمی قابل توجهی از خود نشانفعالیتهای موردمطالعه، طی سال

اختراا در داخل کشزور و یزك مزورد نیز  در      01ها تعداد دهد که طی این سالنشان می 9-3تا 

هزا و  ایزن اختراعزات برگرفتزه از طزرح    . استثبت رسیدهمؤسسه به همکارانکشور مال ی توسط 

های کشاورزی و مکانی اسیون، مورد آن در زمینه ماشین 90که  های تحقیقاتی مؤسسه بودهوژهپر

مورد آن در زمینه  پنجهای پس از برداشت و غذایی و فناوریاختراا در حوزه تحقیقات صنایع 20



 
 811  هفتمفصل 

 

 

های تحقیقزاتی در مؤسسزه و مراکز  تحقیقزاتی تابعزه در      سهم بخش .استتحقیقات آبیاری بوده

دهزد کزه بخزش    نی  نشان داده شده است. این شکل نشان می 2-3شده در شکل راعات ثبتاخت

درصزد اختراعزات،    01هزای کشزاورزی و مکانی اسزیون بزا دارا بزودن      تحقیقات مهندسی ماشین

توجه به ماهیت فنی و خود اختصاص داده که باشده در مؤسسه را بهبیشترین سهم اختراعات ثبت

فقزره   شده پنجرسد. از بین اختراعات ثبتنظر میت در این رشته طبیعی بهاهمیت طراحی و ساخ

های علمزی و صزنعتی ایزران، مزدیریت دانزش و      ثبت سازمان پژوهشتأیید و ها نی  به از اختراا

 .استمالکیت فکری رسیده

 

 
 

 های تحقیقاتیشده به تفکیک بخشدرصد اختراعات ثبت 2-7شکل 
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 بخش آبیاری-اد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانیاختراعات ست 5-7جدول 

 محل ثبت شماره تاریخ پدیدآورنده )گان( عنوان ردیف

4 
 ای گالوانی هبند م رعهآب

 

الیا  دهقان، شکراله 

 آبساالن
94/34/4988 08931 

اداره مالکیت 

 صنعتی

2 
 دار ترموکوپلیسایکرومتر تهویه

 

هانیه کوثری و 

 همکاران
23/33/4988 02130 // 

9 
یاب ساخت دستگاه عمق

 ای سطح ایستابیشبکه
 // 08118 32/44/4983 آذرخش ع ی ی

1 
گیری مکش دستگاه اندازه

 خاک )تانسیومتر( خودکار

 پوربهروز ابول

 
41/42/4983 42038 // 

 // 42088 41/42/4983 پوربهروز ابول سنج پرتابی بهرآبدبی 0

0 
ری ی آبیاری سامانه برنامه

 وشمنده
 // 42080 41/42/4983 پوربهروز ابول

3 
سطحی ای زیرآبیاری قطره

 شدهمطبق اصاح
 // 39483 43/43/4933 علیرضا توکلی

8 

چکان کنترل ساخت قطره

ای رسوب برای آبیاری قطره

سازی جریان خروج برای شبیه

 ادرار

علیرضا توکلی، منیره 

 عامریان
43/31/4934 30030 // 

 

   غذاییبخش صنایع -اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی 2-7جدول 

 تاریخ ثبت )گان(پدیدآورنده عنوان ردیف
شماره 

 ثبت
 محل ثبت

 00393 30/33/4983 احمدیمرتضی خان کن انجمادی الکلیخشك 4
اداره مالکیت 

 صنعتی

2 
تولید فیلم/پوشش خوراکی بر پایه 

 پکتین

آزاد، فوژان ندا مفتون

 بدیعی
40/43/4983 00449 // 

9 
فرموالسیون تولید نان لواش با 

 زمینیمخلوط آردهای گندم و سیب

داوودی، مهدی قیافه

 مهدی کریمی
48/33/4988 02003 // 

1 
فرموالسیون تولید نان تافتون با 

 ماه9ماندگاری 

مهدی کریمی و 

 همکاران
34/43/4988 02002 // 

0 
یرینی فرآیند تهیه کرم ماندگاری ش

 و کیك

مهدی کریمی، مهدی 

 داوودیقیافه
30/44/4988 09303 // 



 
 817  هفتمفصل 

 

 

 غذاییبخش صنایع -اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی 2-7ادامه جدول

 تاریخ ثبت )گان(پدیدآورنده عنوان ردیف
شماره 

 ثبت
 محل ثبت

0 
های شده با پوششچیپس میوه تولید

 خوراکی و فرآیند اسم ی
 // 08002 43/44/4983 فاطمیانحامد 

3 
بندی رطب تحت اتمسفرهای بسته

 (MAP)تعدیل یافته 
 // 08001 43/44/4983 حامد فاطمیان

8 
بندی کامپوزیت طبیعی ماده بسته

 پذیرتخریباتیلن( زیستپلی-)سلول 

 الدینبهجت تاج

 
42/44/4983 08033 // 

3 
های خوراکی سلول ی برای پوشش

 گاری محصوالت باغیاف ایش ماند
 // 08031 42/44/4983 فوژان بدیعی

43 
ساخت مخازن کنترل اتمسفر بذور 

 مصرفی کشاورزانخود
 // 08043 42/44/4983 مؤمنرضا فامیل

 فرآیند تهیه نوشیدنی فندق 44
داوودی و مهدی قیافه

 همکاران
22/42/4983 03200 // 

42 
دهنده نان فرآیند تولید ژل بهبود

 بربری

امیر پورفرزاد و 

 همکاران

 

29/39/4933 09303 // 

49 
فرآیند تهیه اسنك حاوی جوانه 

 گندم

مهدی قیافه داوودی و 

 همکاران
30/43/4933 39389 // 

 روش تولید برگه خرب ه 41
شهره نیکخواه و 

 همکاران
29/44/4933 39834 

مرک  تحقیقات 

 کشاورزی

40 
دهنده ساخت دستگاه پوشش

 مرکبات
 31322 39/39/4934 آزادتونندا مف

اداره مالکیت 

 صنعتی

40 
شده به فرآیند تهیه آلوی فرآوری

 کردن و انجمادروش ترکیبی خشك

فر و پرستو کریمی

 همکاران
49/31/4934 30303 

/ اداره مالکیت 

 صنعتی

43 
روغن زیتون بکر تولیدی با روش 

 آبی -استخراج آن یمی

ولی، علیرضا قد 

 پرستو قائمی
23/31/4934 30888 // 
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 غذاییبخش صنایع -اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی 2-7ادامه جدول

 تاریخ ثبت )گان(پدیدآورنده عنوان ردیف
شماره 

 ثبت
 محل ثبت

48 
های پروتئینی کانوال تولیدی ای وله

 به روش فرآغشایی

ولی، علیرضا قد 

 آبادیحمید بخش
33/30/4934 30212 // 

43 
ری پوشانی ترکیبات مؤثر زعفران با 

 کن انجمادیاستفاده از خشك

پروین شرایعی، سودابه 

 عین افشار
20/42/4934 33344 // 

23 

فرآیند ری پوشانی رنگدانه 

آنتوسیانینی زرشك )گونه ولگاریس( 

 کن انجمادیتوسط خشك

 // 33342 20/42/4934 پروین شرایعی

24 
نده آرد فرموالسیون، تولید بهبود ده

 زدههای سنگندم

االسامی و زهرا شیخ

 همکاران
40/32/4932 09303 

 مالکیت اداره

صنعتی و 

سازمان 

های پژوهش

 علمی و صنعتی

 زدهدهنده گندم سنتولید بهبود 22
االسامی و زهرا شیخ

 همکاران
49/30/4932 09303 

مرک  تحقیقات 

کشاورزی و 

منابع طبیعی 

 خراسان رضوی

29 
یند تهیه نوشیدنی چغندر قرم  فرآ

 )لبویی(

داوودی و مهدی قیافه

 همکاران
48/30/4932 39308 

اداره مالکیت 

 صنعتی

 فرآیند تولید نوشیدنی پسته 21
داوودی و مهدی قیافه

 همکاران
23/38/4932 03203 // 

 فرآیند تولید نوشیدنی گردو 20
مهدی قیافه داوودی و 

 همکاران
23/38/4932 03208 // 
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   های کشاورزیبخش ماشین-اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی 8-7جدول 

 تاریخ ثبت )گان(پدیدآورنده عنوان ردیف
شماره 

 ثبت
 محل ثبت

4 

ساخت و ارزیابی ماشین کنترل 

پنوماتیك آفت سوسك کلرادو برای 

 زمینیم ارا کوچك سیب

 علی رشادصدقی
20/33/

4980 
93308 

یت اداره مالک

 صنعتی

2 
شیر آب با کنتر ل دبی و قطع و 

 وصل مج ا
 م رعهحسین محمدی

29/32/

4980 
28092 // 

9 

ماشین کاشت مستقیم غات در 

ورزی مجه  به شیار خاکسامانه بی

 کن فعالباز

 اورنگ تاکی
43/30/

4980 
11033 

اداره مالکیت 

صنعتی، سازمان 

های پژوهش

علمی و صنعتی 

 ایران

1 

کن اخت خشكطراحی و س

خورشیدی با کالکتور مواج و 

 سیرکوالسیون هوا

حسین چاجی و 

 همکاران

33/39/

4983 
331223 

اداره مالکیت 

 صنعتی

 طراحی و ساخت کولتیواتور دوار 0
محمود صفری، هومن 

 شریف نسب

43/33/

4980 
19331 

اداره مالکیت 

صنعتی، سازمان 

های پژوهش

علمی و صنعتی 

 ایران

0 
ای واتور درون پشتهدستگاه کولتی

 منظور کاهش سموم کشاورزیبه
 آیینعلی بهمحمد

23/38/

4983 
09340 

اداره مالکیت 

 صنعتی

3 
دستگاه سمپاش نواری با قابلیت 

 تنظیم افقی و عمودی

محمد شاکر، 

 آیینعلی بهمحمد

23/38/

4983 
09341 // 

8 

ای جلو سوار دستگاه پیازکن میله

 متناسب با کشت درهم محصول

 

اورنگ تاکی، اردشیر 

 اسدی

30/33/

4983 
00393 

اداره مالکیت 

صنعتی، سازمان 

های پژوهش

علمی و صنعتی 

 ایران

3 
ساخت دستگاه مرکب سمپاش مجه  

 کولتیواتور-به سامانه هوا کمك
 فرید امیرشقاقی

32/43/

4983 
00033 

مالکیت  اداره

 صنعتی

43 
دستگاه بوم سمپاش با نازل منشعب 

 کنترل آفات زیر سطح برگ منظوربه
 آیینعلی بهمحمد

23/44/

4988 
03201 // 
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   های کشاورزیبخش ماشین-اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی 8-7ادامه جدول 

 تاریخ ثبت )گان(پدیدآورنده عنوان ردیف
شماره 

 ثبت
 محل ثبت

44 
گیری سطح تما  تایر دستگاه اندازه

 با زمین

و  هادی خلخالی

 مجید رشیدی

94/34/

4983 
03003 

مالکیت  اداره

 صنعتی

42 
 کن خورشیدی فعالخشك

 )با جریان هوای اجباری(

آقایی، سعید میر

حسین 

 م رعهمحمدی

43/39/

4983 
01319 // 

49 

طراحی و ساخت دستگاه پوست کن 

بادام سب  با توانایی تنظیم سرعت و 

 فاصله کوبنده

 

مجید رشیدی و 

 همکاران

28/33/

4983 
03303 // 

41 
طراحی و ساخت خرمنکوب 

 آزمایشگاهی ویژه محصوالت ری دانه

حسین سعیدی محمد

 راد

23/34/

4933 
03033 // 

40 

دستگاه آزمون فشار نشست م رعه 

 اتصال سه نقطه تراکتور

 

هادی خلخالی و 

 همکاران

93/34/

4933 
03003 // 

40 

گیری نیرو و سامانه آزمایشگاهی اندازه

اسا  پردازش ح تما  تایر برسط

 Tekscanتصویر 

سید مجتبی موسوی 

 و همکاران

93/34/

4933 
03003 // 

43 

 سمپاش میکرونر خورشیدی

 

 

مسعود شهربانونژاد، 

 یاسر مهدی پور

 

32/30/

4933 

33383 

 
// 

48 
کار نیمه خودکار ثقلی برای کشت نشا

 متراکم پیاز

اورنگ تاکی، اردشیر 

 اسدی

22/30/

4933 
34133 // 

43 

دهنده سامانه خورشیدی فراری

 32013شماره ثبت اختراا: پرندگان

 

مسعود شهربانونژاد، 

 یاسر مهدی پور

32/33/

4933 
32013 // 

 بند تراکتوریطراحی، ساخت بافه 23

محمدرضا 

سرکاری و مستوفی

 همکاران

49/43/

4933 

331331/

140 

اداره مالکیت 

صنعتی، 

سازمان 

های پژوهش

علمی و 

 صنعتی ایران
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   های کشاورزیبخش ماشین-اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی 8-7ادامه جدول

 تاریخ ثبت )گان(پدیدآورنده عنوان ردیف
شماره 

 ثبت
 محل ثبت

 گیری عملکرد کمبایندستگاه اندازه 24
نظرزاده، امین صمد

 نظرزاده
23/34/4934 31033 

اداره مالکیت 

 صنعتی

22 
احی و ساخت دینامومتر طر

 الکترونیکی تراکتور
 // 390430 39/31/4934 نشاطسعید ظریف

29 

طراحی و ساخت پاندول ضربه برای 

تعیین حساسیت به صدمه 

 محصوالت کشاورزی

 // 390439 39/31/4934 نشاطسعید ظریف

21 
 مخروطی شکن فندق دستگاه

 عمودی محور با شیاردار

ماشاءاله کرمانی و علی

 ین مافیحس
33/31/4934 339942 // 

20 

سامانه تأمین سرعت پیشروی 

خ شی برای تراکتورهای مسی 

از طریق محور  280فرگوسن مدل 

 تواندهی

اورنگ تاکی، اردشیر 

 اسدی

 

41/31/4934 30383 

اداره مالکیت 

صنعتی، سازمان 

های پژوهش

علمی و صنعتی 

 ایران

 دستگاه تشخیص تشنگی گیاه 20
ه، امین نظرزاد

 نظرزادهصمد
31/43/4934 38340 

اداره مالکیت 

 صنعتی

23 
 جدا کننده برگ زیتون از شاخه

 

زهرا یوسفی و 

 همکاران
49/44/4932 84883 // 

28 

ساخت پولك نانوکامپوزیت سرامیکی 

در افشانك مخروطی توخالی در 

 های کشاورزیسمپاش

فرید امیر شقاقی، 

 محمود صفری
22/32/4939 82809 // 

23 
سمپاش اتومای ر پشتی بومدار برای 

 مبارزه با سن گندم

محمود صفری،کریم 

 گرامی
22/32/4939 82800 // 

93 
پرنده بدون سرنشین طیف نگار برای 

 سنجش از دور هوایی کشاورزی

باقری و  نیکروز

 همکاران
43/39/4939 89341 // 

94 
ای ارگونومیك با سمپاش گلخانه

 حداقل آلودگی کاربر

رامی، محمود کریم گ

 صفری
22/31/4939 89430 // 

92 
A pneumatic seeding 

machine 
 

Mohammad 

Reza Bakhtiari 

et al. 
2011.2.23 

PI201

10008

16 

اداره ثبت 

اختراعات 

مال ی، 

 کواالالمپور
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 هاشرکت اعضا هیات علمی مؤسسه در جشنواره بین المللی خوارزمی و سایر جشنواره 9-7 جدول

 مکان زمان عنوان طرح برتر نام جشنواره رتبه پژوهشگر نام ردیف

4 
داوودی مهدی قیافه

 و مهدی کریمی
 ملی شیخ بهایی برتر

های تولید بهبود دهنده

 غذاییمواد

اردیبهشت 

4933 
 اصفهان

2 
داوودی مهدی قیافه

 و مهدی کریمی
 علم تا عمل برتر

های تولید بهبود دهنده

 برآرد، نان و صنایع آرد

ریور شه

4933 
 اصفهان

 برتر استانی ولیعلیرضا قد  9

دومین جشنواره 

و نمایشگاه ملی 

 علم تا عمل

تکوین دانش فنی تولید 

و کاربرد بیوکاتالی ورها 

های صنعتی( در )آن یم

کشی صنایع روغن

 زیتون

شهریور 

4933 
 تهران

 ولیعلیرضا قد  1

 28یکی از 

طرح ملی 

 برتر کشوری

سومین جشنواره 

مایشگاه ملی و ن

 علم تا عمل

غشایی کاربرد فرآیند فرا

های در تولید ای وله

 پروتیینی کانوال

شهریور 

4934 
 تهران

 ولیعلیرضا قد  0

مشمول اعتبار 

پژوهش و 

نوآوری اختراا 

بنیاد  9سطح

 نخبگان

پنجمین جشنواره 

ای منطقه

نوآوری و 

 شکوفایی دماوند

های پروتئینی ای وله

روش  کانوال تولیدی به

 فراغشایی

آبان 

4934 
 مازندران

0 
سید حمیدرضا 

 ضیاءالحق
 دستاورد برتر

 10رونمایی از 

دستاورد 

تحقیقاتی وزارت 

 جهاد کشاورزی

دانش فنی اف ایش 

ماندگاری مغ  بادام با 

های استفاده از پوشش

 بندیمناسب بسته

اسفند 

4934 
 تهران

 دستاورد برتر فوژان بدیعی 3

 10رونمایی از 

اورد دست

تحقیقاتی وزارت 

 جهاد کشاورزی

دانش فنی تولید 

 پودرخرما

اسفند 

4934 
 تهران

 پوربهروز ابول 8
رتبه سوم 

 کشوری

نمایشگاه ملی 

 علم تا عمل

ری ی سامانه برنامه

 آبیاری هوشمند

اسفند 

4934 
 تهران

 تقدیر نیکروز باقری 3

نوآوری و 

شکوفایی بنیاد 

 ملی نخبگان

پرنده بدون سرنشین 

یف نگار برای ط

سنجش از دور هوایی 

 کشاورزی

 گیان 4939آذر
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سال گذشته نشزان   43های ملی طی حضور فعال پژوهشگران مؤسسه را در جشنواره 1-3 جدول

 .  دهدمی

انزد و  هزای ملزی حضزور داشزته    ها پژوهشگران مؤسسه در جشنوارهدر تمامی این سال

های ملی شیخ بهایی در جشنواره. استگرفتهد قرارها مورد تشویق و تأییهای تحقیقاتی آنفعالیت

غذایی از استان خراسان رضوی موفق به کسب رتبه برتزر  طرح پژوهشگران صنایع 4933در سال 

غزذایی  سزه طزرح تحقیقزاتی صزنایع     4934و  4933هزای  در جشنواره علم تا عمل در سزال . شد

هزا  برتر معرفی شدند و مجریان طرح عنوان طرحرضوی و گلستان بهمؤسسه از استانهای خراسان

ری ی آبیاری هوشزمند از اسزتان فزار  نیز  موفزق بزه       سامانه برنامه .رتبه برتر را کسب نمودند

در جشزنواره نزوآوری و   . شزد  4934دریافت رتبه سوم کشوری در جشنواره علزم تزا عمزل سزال     

در زمینه عمودپرواز بزدون  های تحقیقاتی مؤسسه شکوفایی بنیاد ملی نخبگان نی  یکی از فعالیت

همچنزین در رونمزایی از   . مورد تقزدیر و تشزویق قزرار گرفزت     4939 نگار در سالسرنشین طیف

دسزتاورد تحقیقزاتی    10، از مجموا 4934دستاوردهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در سال 

 . استدستاورد متعلق به مؤسسه بوده 0 سازمان تحقیقات،

 

 سازی تحقیقاتمؤسسه در خصوص تجاری هایسایر فعالیت 7-3

صزاح سزازمان تحقیقزات،    عنوان یکی از مراجع اصزلی و ذی به 4933مؤسسه از سال 

غزذایی و  آموزش و ترویج کشاورزی برای بررسی ثبت اختراعات در زمینه مهندسی آبیاری، صنایع

فعالیت است. سزاالنه  شده و در این حوزه مشغول به های کشاورزی در نظر گرفتهتبدیلی و ماشین

هزای تابعزه   اختراا توسط اعضای هیات علمزی و کارشناسزان بخزش    03در این مؤسسه بیش از 

 (.9-3شود )شکلنظر علمی میبررسی و اظهار
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 مؤسسه های تحقیقاتیشده در بخشمتوس  اختراعات بررسی 8-7شکل 

 

هزای  هندسی ماشینهای تحقیقات مشود، بخشماحظه می 9-3گونه که در شکل همان

هزای  کشاورزی و مکانی اسزیون دارای بیشزترین سزهم از اختراعزات درخواسزتی بزوده و بخزش       

دلیل تازگی تأسیس های بعدی قرار دارد. بخش تحقیقات گلخانه بهغذایی و آبیاری در رتبهصنایع

عزداد آن  شزود در آینزده بزه ت   بینی مزی دارای کمترین تعداد درخواست بررسی اختراا بوده و پیش

 اضافه شود.

 

 

 



 

 

 

 

 هشتمفصل 

 

تحلیل عملکرد مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در 

 دهة اخیر

 

 ، بهاره جمشیدی و فریبرز عباسیکننده: نادر عباسیتدوین

 مقدمه 3-5

بزا هزر مأموریزت، رسزالت، اهزداف و       عملکزرد یزك سزازمان    نتزایج  بررسی و تحلیل

کزه کیفیزت و   شزود. بزا توجزه بزه ایزن     هم راهبردی تلقی مزی اندازی که دارد، یك فرآیند مچشم

ای آن در هزای توسزعه  کننده و حیاتی تحقزق برنامزه  اثربخشی عملکرد یك سازمان، عامل تعیین

 طزور بزه  و فراینزدی  دیزدگاه  تحلیل و ارزیابی عملکرد آن طی یك دوره مشخص بزا  آینده است،

های آتی را برای رسیدن به ها و گامبخش فعالیتری ی دقیق و اثرامکان برنامه مستمر، و صحیح

گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد سازمان طی کند. همچنین، با ارزشمیاهداف اصلی فراهم 

 خصزوص  مزدیریتی در  تصزمیمات  کزارایی  هزا، میز ان  یك دوره معین و تعیین اثربخشی فعالیت

کارهای مزؤثر  ط قوت و ضعف، ارائه راهمشخص و با شناخت نقا امکانات، و منابع از بهینه استفاده

 هزا و موسسزات،  سازمان عملکرد مستمر شود. بهبوددر خصوص ارتقاء و بهبود عملکرد میسر می

 و توسزعه  و رشزد  برنامزه  پشزتیبان  تواندمی نیروها این که کندمی ایجاد 4اف اییهم عظیم نیروی

 شناسزایی  بدون و تحلیل عملکرد و سیبرر بنابراین، بدون. شود سازمانی تعالی هایفرصت ایجاد

 نخواهزد  میسزر  عملکرد مستمر بهبود دارند، نیاز جدی بهبود به که مواردی نقاط قوت و ضعف و

                                                           
1. Synergy 
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 سزازمانی  تعزالی  و قزوت  و ضزعف  نقاط شناسایی آن مبنای بر اسا  این دیدگاه تحلیلی که. شد

شده در مؤسسه تحقیقات فنزی  های انجاماست، فصل حاضر به ارزیابی و تحلیل عملکرد و فعالیت

های پیشین به آنها پرداخته شد( )که در فصل 4939تا  4980های و مهندسی کشاورزی طی سال

 پردازد. و مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب می
 

 شناسی تحلیلروش 3-2

موسسه از روش ساده بیان ورودی و خروجی  به منظور تحلیل عملکرددر این بررسی 

عرصزه   نظیزر امکانزات فی یکزی    نظیزر؛ مزواردی  گردید. ورودی های این سیستم شامل  استفاده

در نظزر گرفتزه شزد. سزپس،      دریزافتی هزای مزالی   )زمین( و اعیان )ساختمان(، نیروی انسانی و 

، موسسزه  اهزداف کزان   و هزا مأموریزت  هزا، خروجی های سیستم )موسسه( با توجه به سیاسزت 

تعیین گردیدند. برای کمی کزردن خروجزی هزا، از    سازمان متبوا، ها و اهداف راستا با سیاستهم

ها و میز ان  مسیر حرکت برای رسیدن به اهداف، تعیین اثربخشی فعالیتهای متناسب با  شاخص

 شد.  استفادهکارآیی تصمیمات مدیریتی در خصوص استفاده بهینه از امکانات و منابع ورودی 
 

 امکانات و توانایی های موسسه 3-2-5

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از معدود موسسزات تحقیقزاتی اسزت کزه     

سرمایه اصلی آن مالکیت معنوی و فکری است. از نظر عرصه و عیان تنها دارای یك سزاختمان  

اداری شامل چند آزمایشگاه و سوله است. ولی همانگونه که بیان گردیزد دارایزی اصزلی موسسزه     

رب و متخصص آن است که تعداد و چگزونگی توزیزع آن برحسزب    توان علمی نیروی انسانی مج

 ارائه شده است. 4-8مرتبه علمی مطابق جدول 
 

  در سه حوزه تخصصی شاغل در مؤسسه برحسب درجه علمینیروی انسانی وضعیت  5-3جدول 

 غذاییصنایع آبیاری مرتبه علمی ردیف
های ماشین

 کشاورزی
 جمع کل

 592 02 98 02 محقق هیئت علمی 4

 86 42 0 42 محقق غیر هیات علمی 2

 520 12 12 12 کارشناسی و پشتیبانی 0

 243 430 80 430 جمع 0
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و مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از نظر هرم نیروی انسانی بسیار مناسزب  

همچنین از نظر سزاختار و  درصد است.  03نسبت محققین به نیروی کارشنا  و پشتیبانی حدود 

 است.  چابکت سازمانی و توزیع نیروی انسانی دارای ساختاری تشکیا

ورودی های مالی موسسه نی  عمدتا از سه بخش بودجه های عمومی، تامین امکانزات  

مورد نیاز انجام پروژه های تحقیقاتی از طرف دستگاههای سفارش دهنده پروژه ها و درآمزدهای  

ه های تحقیقاتی موسسه از سه منبع یاد شده اختصاصی است. به عبارتی دیگر ه ینه اجرای پروژ

سال اخیر به شزرح   43تامین می گردد. تعداد پروژه های انجام شده و ه ینه دریافتی موسسه در 

 ارائه گردیده است. 2-8جدول 

 
  سال اخیر 56تعداد پروژه های انجام شده و بودجه های دریافتی موسسه در وضعیت  2-3جدول 

 31 30 37 33 34 46 45 42 48 49 سال

های بودجه

 عمومی

بند 

 "و"
14114 94148 22308 48283 41033 49384 42349 8301 0823 0913 

 938 4393 0323 8229 3290 8442 0442 0000 2308 923 سایر

درآمدهای 

 اختصاصی
0381 41383 3138 9448 43831 0183 43043 8093 1340 0803 

تامین امکانات و 

 تجهی ات
          

تعداد پروژه های 

 انجام شده
203 280 233 932 238 233 214 233 233 203 

 

با توجه به جدول مذکور ماحظه می گردد بودجه تامین شده از منابع دولتی برای انجام پروژه ها 

و ه ینه های جاری موسسه ) ردیف سایر( بسیار کمتر از حد انتظزار و مطلزوب بزوده و موسسزه     

جام پروژه ها و حیات خود بیشتر متکی به درآمزد هزای اختصاصزی و تزامین امکانزات و      برای ان

بیشزتر   31تجهی ات از طرف دستگاههای سفارش دهنده بوده است. این موضوا به ویژه در سال 

مشهود است. بطوریکه در این سال تقریبا تمام ه ینه های جزاری موسسزه از محزل درآمزدهای     

 ست.اختصاصی تامین گردیده ا
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 شاخص های ارزیابی  3-2-2

 شاخص های مورد اسزتفاده بزرای ارزیزابی عملکزرد موسسزه بزا توجزه بزه اهزداف و         

هزای مزذکور   شاخصها و انتظارات جامعه هدف از یك سیستم تحقیقاتی انتخاب شدند. ماموریت

 از:ند عبارت

 تولید علم(P)  

 تولید فناوری (T) 

 تولید ثروت (M) 

  نشر و ترویج دانش(E) 

 های کان و ملی یگذارها و سیاستگیریمشارکت در تصمیم(S) 

هزای  بر اسا  ماهیت اصلی فعالیت آنها اهمیت و وزن ها، تعیینپس از تدوین شاخص

 معیزار  تعیین ها،شاخص مطلوب عملکرد وضعیت گذاری و تعیینمؤسسه انجام شد. سپس، ارزش

مزورد   هزای سزال  در عملکرد رشد نرخ و یفیک یا کمّی به صورت شاخص تحقق مقدار و عملکرد

و غیزر   ISIالمللی )اعزم از  در این راستا، انتشار مقاالت بین .شد معین و استخراج شاخص، بررسی

ISIپژوهشی و همایشی )خارجی و داخلی( به عنوان معیارهای تولید علزم و بزه ترتیزب    -(، علمی

در خصزوص شزاخص تولیزد فنزاوری،      در نظر گرفته شزدند.  P3و  P1، P2های اولویت با درجه

و تأسزیس شزرکت    (T2)، ثبزت اختزراا   (T1)سزازی و فزروش دانزش فنزی     معیارهای تجزاری 

، (M1)نظر قرار گرفت. همچنین، از معیارهزای درآمزدزایی   به ترتیب اولویت مد (T3)بنیان دانش

. از تولیزد ثزروت اسزتفاده شزد    برای توضیح شزاخص   (M3) کنندگیو مصرف (M2) خوداتکایی

، اجراهزای پزایلوت   (E1)ها برداران با برگ اری روز م رعه و انتقال یافتهسوی دیگر، آموزش بهره

به عنوان معیارهای نشر و ترویج دانش در نظر  (E3) و انتشارات ترویجی و کتاب (E2) ترویجی

 رو بودنلهو دنبا (S2) ، مؤثر بودن(S1)گرفته شدند. در نهایت، معیارهای کیفی شامل راهبربودن 

(S3)  هزا و  گیزری سیستم به ترتیب برای نشان دادن نقش و می ان مشارکت مؤسسه در تصزمیم

شناسی روش 4-8های مورد بررسی استفاده شد. شکل های کان و ملی طی سالگذاریسیاست

 دهد. شده را به منظور ارزیابی عملکرد مؤسسه نشان میتحلیل وضعیت تعیین
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 شناسی تحلیل وضعیت عملکردی مؤسسهشرو 5-3شکل 

 

، Pبر اسا  این روش، معرف وضعیت عملکردی مؤسسه، یك کد شامل حروف التین 

T ،M ،E  وS های تولید علم، تولید فنزاوری، تولیزد ثزروت، نشزر و     )که به ترتیب بیانگر شاخص

( و درجه آنها ستهای کان و ملی ایگذارها و سیاستگیریدر تصمیمترویج دانش، و مشارکت 

(، خواهد بود. بر همین اسزا ، کزد وضزعیت مطلزوب بزه      9تا  4شده )از از نظر معیارهای تعریف

در نظر گرفته شد و بزه منظزور تعیزین کزد عملکزردی مؤسسزه طزی         P1T1M1E1S1صورت 

نامزه  بر پایه امتیازبنزدی آیزین   Eو  P ،T ،Mهای ، کمّی کردن شاخص4931تا  4980های سال

ارتقا اعضای هیات علمی سازمان در خصوص هر معیار انجام شد. بنابراین، ترتیب حروف  ترفیع و

زده شده هر شزاخص  تر بودن امتیاز تخمیندر کد عملکردی بر اسا  بیش Eو  P ،T ،Mالتین 

تر بودن امتیاز بر اسا  بیش 9تا  4از چپ به راست تعیین شد. همچنین، درجه هر شاخص نی  از 

شده برای ، امتیازهای تقریبی در نظر گرفته9-8برای هر معیار خواهد بود. در جدول شده محاسبه

نامه ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمزی  هر معیار در این دیدگاه تحلیلی، بر پایه امتیازبندی آیین

 سازمان نشان داده شده است. 
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مه ترفیع و ارتقاناپایة امتیازبندی آیینشده برای هر معیار بر امتیازهای تقریبی در نظر گرفته 8-3جدول   

 امتیاز تقریبی معیار شاخص

 (P)تولید علم 

 0 (P1)المللی مقاالت بین

 0 (P2)پژوهشی داخلی -مقاالت علمی

 0/4 (P3)مقاالت کنفرانسی 

 (T)تولید فناوری 

 40 (T1)سازی و فروش دانش فنی تجاری

 43 (T2)ثبت اختراا 

 40 (T3)بنیان شتأسیس شرکت دان

 4 میلیون تومان( 43درآمد )هر  (M)تولید ثروت 

 (E)نشر و ترویج دانش 

 4 (E1)ها روز م رعه و انتقال یافته

 0 (E2) اجراهای پایلوت ترویجی

 0 (E3)انتشارات ترویجی 

 43 (E3)کتاب 

 

مربززوط بززه شززاخص کیفززی مشززارکت در   (S)حززرف التززین آخززر کززد عملکززردی  

پزس از پایزان   ملی در نظر گرفته شد. به این ترتیزب،  های کان گذاریها و سیاستیریگتصمیم

، رفتزار عملکزردی مؤسسزه    4939تزا   4980هزای  بررسی و تحلیل عملکرد مؤسسزه طزی سزال   

ریز ی بزرای بهبزود عملکزرد در     مشخص و نقاط ضعف یا قوت در هر شاخص به منظزور برنامزه  

شخص شد. در ادامه به ارائه نتایج بررسزی و تحلیزل عملکزرد    شده، مراستای تأمین اهداف تعیین

 شود.شده، پرداخته میهای بیانمؤسسه بر اسا  شاخص

 

 نتایج ارزیابی عملکرد 3-8

 تولید علم 3-8-5

مؤسسه و  هیئت علمی اعضا و پژوهشگران شده توسط تعداد مقاالت منتشر 2-8شکل 

 طزی  P3و P1، P2 شزده فکیك معیارهای تعریزف های فنی و مهندسی مراک  تابعه را به تبخش
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هزای مزذکور در   دهد. توزیع نسبی این مقاالت نی  طزی سزال  نشان می 4939 تا 4980 هایسال

 نشان داده شده است.  9-8شکل 

 

 
 

 (5848 تا 5831 سال از) شدهچاپ مقاالت تعداد 2-3شکل 

 
 

 

 (5848 تا 5831 سال از) توزیع تولیدات علمی 8-3شکل 

 

های مورد بررسی تعداد مقاالت کنفرانسی در تمام سال شود،گونه که مشاهده میهمان

و  ISIالمللزی )اعزم از   پژوهشی داخلی و بزین -شده در مجات علمیبسیار بیشتر از مقاالت چاپ

 المللیمقاالت بین

-مقاالت علمی

 پژوهشی داخلی

 مقاالت همایش
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هزای  کاهش تعداد مقاالت کنفرانسی در سه سال اخیر نسبت به سال ( است. با این حال،ISIغیر 

های برگ ارشزده داخلزی   ای و افت سطح کیفی همایشتوان به مشکات ه ینهآن را میپیش از 

هزای مختلزف علزوم و    های داخلی در رشتهنسبت داد. با توجه به افت کیفی و رشد کمّی همایش

نامه ترفیع که به درستی نی  صورت گرفتزه اسزت،   نی  کاهش امتیازهای مقاالت همایشی در آیین

-باید به سمت تهیزه و تزدوین مقالزه   ان و اعضای هیئت علمی در آینده میگیری پژوهشگرجهت

های معتبر جهانی و داخلی باشزد.  شده در زمینهپژوهشی برای چاپ در مجات نمایه-های علمی

هزا از  پژوهشزی داخلزی در تمزام سزال    -شده در مجات علمزی از سوی دیگر، تعداد مقاالت چاپ

المللی بوده است. در این راستا، روند نسبتاً اف ایشزی  شده بینپبیش از مقاالت چا 4939تا  4980

المللی و داخلی تا حدی امیدوارکننده است پژوهشی بین-شده در مجات علمیتعداد مقاالت چاپ

های آتی این روند، اف ایش بیشتری داشته باشزد )بزه ویزژه در خصزوص     رود در سالو انتظار می

 (. ISIالمللی مقاالت بین

شزده در دوره مزورد   ی از نقاط ضعف عملکردی در خصزوص تولیزدات علمزی بیزان    یک

پژوهشزی  -شزده در مجزات علمزی   توان ثابت ماندن تقریبی تعزداد مقزاالت چزاپ   بررسی را می

( دانست که با توجزه بزه مشزکات ذکزر     4939تا  4934المللی و داخلی در سه سال اخیر )از بین

های علمی خارجی و به تبع آن کزاهش  ی در همایششده در خصوص شرکت اعضای هیئت علم

رفت اعضزای هیئزت علمزی در خصزوص چزاپ      ها، انتظار میتعداد مقاالت همایشی در این سال

مقاالت در مجات داخلی و خارجی اهتمام بیشتری ورزند که این اتفاق رخ نداده است. دلیل این 

ئزت علمزی بزرای ارائزه مقزاالت علمزی       توان عدم وجود انگی ه در برخی از اعضزای هی امر را می

های تحقیقاتی دانست که منجر به استخراج مقاالت با کیفیت خارجی یا ضعف کیفی برخی پروژه

شزوند. بزرای ایزن منظزور، ارتقزا کیفیزت       الزم برای چاپ در مجات معتبر خارجی یا داخلی نمی

 -هزای تخصصزی و علمزی   هتر کمیتز های دقیقهای تحقیقاتی با بررسیها و پروژهپژوهشی طرح

هزای تحقیقزاتی   ها یا پروژههای دقیق و بیشتر در زمان اجرای طرحفنی مؤسسه همچنین نظارت

های تخصصی نظارت و ارزشیابی به منظور ارائه رهنمودهای مؤثر در خصوص ارتقزاء  توسط گروه

های آتزی  ر سالنظر قرار گرفته و امید است، دروش کار و تحلیل در زمان اجرا توسط مؤسسه مد

هزا و  های استانی تابعه، کیفیزت خروجزی طزرح   با همکاری اعضای هیئت علمی مؤسسه و بخش

 های تحقیقاتی مصوب مؤسسه و تولیدات علمی آنها بیش از پیش باشد. پروژه
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گذاری مقاالت علمی منتشرشده طور که بیان شد، به منظور مقایسه بهتر و ارزشهمان

بزا توجزه بزه     P3و  P1، P2ررسی، ارزش امتیازی هر یك از معیارهای های مورد بدر طول سال

نامه ترفیع )با توجه به تعداد( و بزر  یافته به آنها در آیینهای هیئت ممی ه و امتیاز تخصصشاخص

امتیازهزای تخمینزی    1-8، به طور تقریبی مورد محاسبه قرار گرفت. در شکل 9-8اسا  جدول 

هزای هیئزت   بزر اسزا  شزاخص    4939تا  4980های آن در سال تولیدات علمی مؤسسه و درجه

 ممی ه نشان داده شده است. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 (5848 تا 5831 سال از) برآورد امتیاز تولید علم 9-3شکل 
 

رغزم  گرفته به مقاالت همایشی علزی شود، امتیاز عددی تعلقطور که مشاهده میهمان

نواا مقزاالت(،  حدود یك سوم تا یك چهارم نسبت به سایر اضریب امتیازی به مراتب کمتر آنها )

پژوهشی داخلی و بیش از -شده در مجات علمییافته به مقاالت چاپن دیك به امتیاز تخصیص

المللی است. با این حال و اگرچزه تعزداد مقزاالت    شده در مجات بینامتیاز تخمینی مقاالت چاپ

قابل مشاهده اسزت، بسزیار بیشزتر از تعزداد      9-8و  2-8های گونه که در شکلها همانهمایشی

، اندکی کمتزر  1-8شده در مجات است، ولی کد امتیاز عددی آن طبق شکل سایر مقاالت چاپ

دهد که پژوهشی داخلی است. این موضوا نشان می-شده در مجات علمیاز امتیاز مقاالت چاپ

است. به عبارت دیگر، طی  P2د بررسی، های مورکد عملکردی مؤسسه از نظر تولید علم در سال

P2 

1/52157   

 (P1)مقاالت بین ،( المللیISI  و غیرISI ) 

 (P2)پژوهشی داخلی -، مقاالت علمی 

 (P3) مقاالت کنفرانسی ، 
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در شاخص تولید علم از نظر تعداد، مقاالت کنفرانسی ولی از نظر امتیزاز   4939تا  4980های سال

 است.پژوهشی داخلی غالب بوده-یافته، مقاالت علمیعددی و اثربخشی تخصیص

 

 تولید فناوری 3-8-2

هزای فنزی و   مؤسسه و بخزش  لمیع هیئت اعضا و تعداد تولیدات فناورانه پژوهشگران

 تزا  4980 هزای سزال  طزی  T3و  T1، T2 شزده مهندسی مراک  تابعه به تفکیك معیارهای تعریف

 نشان داده شده است.  0-8در شکل  4939

 

 
 

 (5848 تا 5831 سال از)تولیدات فناورانه  1-3شکل 
 

شزود، وضزعیت عملکزردی مؤسسزه در زمینزه      طور کزه در شزکل مشزاهده مزی    همان

های مورد بررسی اگرچه مناسب نبزوده ولزی افز ایش    سازی و فروش دانش فنی طی سالتجاری

امیدوارکننده است. این در حالی است که از سزال   4939و  4932های نسبی این تولیدات در سال

بنیان توسط اعضای هیئزت علمزی   های دانشتاکنون اقداماتی در خصوص تأسیس شرکت 4983

اکنزون چنزد شزرکت    طوری کزه، هزم  دسی مراک  تابعه انجام شده است. بههای فنی و مهنبخش

اند و در حال فعالیت هستند. با این وجود و بنیان توسط همکاران استانی رسماً به ثبت رسیدهدانش

سزازی و دانزش   هزای تجزاری  گونه که بیان شد، وضعیت عملکردی مؤسسه از نظر شاخصهمان
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های مورد بررسی مطلوب نبوده و نیاز به تقویت و یان طی سالبنهای دانشفنی و تأسیس شرکت

شده مؤسسه در ترین و بیشترین اقدامات انجام، مهم0-8بهبود جدی دارد. بنابراین و طبق شکل 

شزده توسزط پژوهشزگران و    به اختراعات ثبزت  4939 تا 4980های زمینه تولید فناوری طی سال

ی و مهندسی مراک  تابعزه اختصزاص داشزته اسزت.     های فناعضای هیئت علمی مؤسسه و بخش

( روند اف ایشی داشته ولی در دو 4988تعداد این اختراعات نی  اگرچه در ابتدای دوره )به ج  سال 

سال اخیر کاهش چشمگیری در تعداد این اختراعات مشهود اسزت کزه احتمزاالً یکزی از دالیزل      

ربط بوده است. به های ذیت توسط دستگاهگیر ه ینۀ بررسی ثبت اختراعااصلی آن اف ایش چشم

عبارتی، بیشتر دستاوردهای فناورانه پژوهشگران و اعضای هیئزت علمزی مؤسسزه در حزد ثبزت      

سازی و انتقزال فنزاوری صزورت نگرفتزه     اختراا متوقف شده و اقدامی جدی در خصوص تجاری

هزای  بندی یافتهگری و جمعهای دقیق و مستمر برای بازنری یاست. از این رو، الزم است برنامه

 کزان  هزای طزرح  و تحقیقاتی هایپروژه اجرای و تدوین سازی آنها و نی  تهیه،پیشین و تجاری

سازی و انتقال فناوری و تاش بزرای ایجزاد بسزترهای الزم بزه     بنیان، تقویت کمیته تجاریفناور

فناوری، همچنین  سازیجاریت و فنی دانش فروش نوا از ویژه به فناوری منظور باال بردن تولید

انجام شود. در  اختراعات ثبت علمی هایتأییدیه بنیان و اقدام برای اخذهای دانشتأسیس شرکت

 4939تزا   4980های امتیازهای تخمینی تولیدات فناورانه مؤسسه و درجه آن در سال 0-8شکل 

 های هیات ممی ه نشان داده شده است. بر اسا  شاخص

 

 (5848 تا 5831 سال از) ورد امتیاز تولید فناوریبرآ 0-3شکل 
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گرفته به ثبت اختراعات بسیار بیشتر از امتیازهای ، امتیاز عددی تعلق0-8طبق شکل 

بنیان است که سازی و فروش فنی و تأسیس شرکت دانشهای تجاریشده برای شاخصمحاسبه

 T2، 4939تزا   4980هزای  دهد کد عملکردی مؤسسه از نظر تولید فنزاوری طزی سزال   نشان می

یافته بزه تولیزد علزم مؤسسزه )بزر اسزا        است. این امتیاز بسیار کمتر از امتیاز عددی اختصاص

شده( است. بنابراین، ثبت اختراعات به عنوان یکی از معیارهزای شزاخص تولیزد    معیارهای تعریف

یزاز عزددی   هزای مزورد بررسزی، هزم از نظزر تعزداد و هزم از نظزر امت        فناوری مؤسسه طی سال

 یافته به آن، غالب بوده است.تخصیص

 

 تولید ثروت 3-8-8

یافته به مؤسسزه شزامل منزابع دولتزی و درآمزدهای      ، اعتبارات تخصیص3-8در شکل 

گونه که در شزکل مشزاهده   نشان داده شده است. همان 4939 تا 4980 هایسال اختصاصی طی

و پزس از آن بزه ترتیزب در     4933سزال  یافته بزه مؤسسزه در   شود، بیشترین اعتبار تخصیصمی

هزای مزورد بررسزی بزه     بوده است. این در حالی است که، در تمام سال 4939و  4988های سال

، درآمدهای اختصاصی سهم بیشتری را نسبت به منابع دولتی به خود اختصزاص  4939ویژه سال 

، روندی 4934و  4983های است. از سوی دیگر، درآمدهای اختصاصی مؤسسه به ج  در سالداده

ها بیشتر بوده است. به ایزن ترتیزب، قسزمت    نسبت به سایر سال 4933اف ایشی داشته و در سال 

های مؤسسه در دهۀ اخیزر از محزل درآمزدهای اختصاصزی و     ها و پروژهاعظم ه ینۀ انجام طرح

ا هزا نزه تنهز   هزای سفارشزی تزأمین شزده و مؤسسزه در ایزن سزال       ها و پزروژه قراردادهای طرح

شود کننده نبوده بلکه بیشتر به صورت خوداتکا عمل کرده است. مطابق شکل ماحظه میمصرف

هزا و  ، درآمزدهای اختصاصزی مؤسسزه بزه دلیزل افز ایش طزرح       4939تا  4933های که در سال

هزای  درصد اعتبزارات دسزتگاه   9تا  4های درآمدزا، رشد چشمگیری داشته است. اختصاص پروژه

های ذکر شده، از دالیل اصلی این امر بزوده اسزت کزه    ت در قانون بودجه سالاجرایی به تحقیقا

متوقف شده و امید است در آینده نی  اهتمام جدی به ایزن موضزوا    39ای در سال این بند بودجه

صورت گیرد. نظر به کاهش منابع دولتی به خصوص در سه سال اخیر، روند اف ایشی درآمزدهای  

( بسزیار قابزل توجزه و حزائ      4939ها )به ویژه سال سسه در این سالاختصاصی و خوداتکایی مؤ

هزای صزحیح و متفکرانزه در خصزوص     ریز ی رود بزا برنامزه  اهمیت است. با این حال، انتظار می
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بنیزان و اقزدامات   های دانشدرآمدزا، تأسیس شرکت تحقیقاتی هایها و پروژهاف ایش تعداد طرح

گونه کزه بیزان   کنونی به سمت درآمدازایی حرکت کند. همانگشای دیگر، مؤسسه از وضعیت راه

هزای سفارشزی و درآمزدزا و    ها و پروژهشد، یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه اف ایش تعداد طرح

 های عادی است.ها و پروژهکاهش تعداد طرح

 

 

 
 

 (5848تا  5831یافته به مؤسسه )از سال اعتبارات تخصیص 7-3شکل 

 

هزای  های تحقیقاتی مصوب مؤسسزه را طزی سزال   ها و پروژهضعیت طرحو 8-8شکل 

هزای  ها و پروژهدهد. درصد توزیع طرحمورد بررسی به تفکیك عادی یا سفارشی بودن نشان می

نشان داده شده است.  3-8( نی  در شکل 4939تا  4980سفارشی و عادی به تفکیك هر سال )از 

هزای تحقیقزاتی عزادی طزی     هزا و پزروژه  شود، تعداد طرحها مشاهده میگونه که در شکلهمان

هزای  ها و پروژهروندی کاهشی داشته است. این در حالی است که طرح 4939تا  4980های سال

 4988، از سال 3-8ها اف ایش یافته است. مطابق شکل تحقیقاتی سفارشی و درآمدزا در این سال

هزای  هزا و پزروژه  های سالیانه بزه طزرح  ا و پروژههدرصد از کل طرح 33به بعد، به طور میانگین 

 است.  سفارشی و درآمدزا اختصاص داشته
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 (5848تا  5831های تحقیقاتی )از سال ها و پروژهتعداد طرح 3-3شکل 

 

 
 

 های تحقیقاتی عادی و سفارشی سالیانهها و پروژهدرصد طرح 4-3شکل 

 

هزای تحقیقزاتی مصزوب مؤسسزه در     رحها و طز همچنین، درصد بیشتری از کل پروژه

 های سفارشی و درآمزدزا بزوده اسزت )شزکل    ها و طرحمربوط به پروژه 4939تا  4980های سال
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های دقیق در آینده نی  به طور ری ی(. این مسئله یك نقطه قوت بوده و الزم است با برنامه8-43

 مستمر دنبال شود.

 
 

 های تحقیقاتی عادی و سفارشیها و پروژهتوزیع تعداد طرح 56-3شکل 

 (5848تا  5831)از سال 

 

نبزوده   (M1)شده، مشخص است که مؤسسزه اگرچزه سزودآور    با توجه به مطالب بیان

، 3-8است و بخشی از نیازهای خود را از طریق منابع دولتی تامین کرده است؛ ولی مطابق شکل 

 کزه، بخزش  نبوده است. به طزوری  (M3)کننده صرف کاماً نی  وابسته به منابع دولتی و مصرف

های تحقیقاتی را از طریق درآمدهای اختصاصزی تزأمین   ها و پروژهای از ه ینه اجرای طرحعمده

بزوده اسزت. در    (M2)نموده است. به این ترتیب، از نظر تولید ثروت مؤسسه ن دیك به خوداتکا 

بر اسا   4939تا  4980های امتیاز تخمینی تولید ثروت مؤسسه و درجه آن در سال 44-8شکل 

 های هیئت ممی ه نشان داده شده است. شاخص

 

 

 

 

 

 

 (5848 تا 5831 سال از) برآورد امتیاز تولید ثروت 55-3شکل 

7/58720  

M2 اییدرآمدز 

 

 عادی
 سفارشی یا 

 درآمدزا
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گرفته به تولید ثروت بیش از امتیاز تولید علم و بسیار بیشتر از امتیاز تولیزد  امتیاز عددی تعلق 

هزای کزاربردی   ی مؤسسزه در خصزوص انجزام پزژوهش    فناوری است که با توجه به رسالت اصل

کزد عملکزردی مؤسسزه از نظزر تولیزد ثزروت طزی         تقاضامحور، قابل انتظار است. با این حزال، 

 است. M2، 4939تا  4980های سال

 

 نشر و ترویج دانش 3-8-9

های ترویجی و انتشاراتی پژوهشگران و اعضای هیئزت علمزی مؤسسزه و    تعداد فعالیت

 طزی  E3و  E1، E2 شزده و مهندسی مراک  تابعه به تفکیزك معیارهزای تعریزف    های فنیبخش

، توزیزع  49-8نشان داده شده است. همچنین در شکل  42-8در شکل  4939 تا 4980 هایسال

 و 42-8هزای  های مورد بررسی نشان داده شده است. بزر اسزا  شزکل   ها طی سالاین فعالیت

 انتقزال  و م رعزه  روز برگز اری  شزامل  ترویجزی  هاییتدر تعداد فعال نسبی یك اف ایش ،3-49

 و ترویجزی  نشزریات  و (E2) اجرایزی  هزای پایلوت به نسبت بعد به 4983 سال از (E1) هایافته

 و E1 هزای در تعزداد فعالیزت   چشمگیر وجود داشته است. همچنین، یك اف ایش (E3) انتشارات

E2 ( قابزل  4980و  4980مزورد بررسزی )  ابتزدایی دوره   هزای سزال  بزه  نسبت اخیر هایسال در

 4939در سزال   E1های مشاهده است که جای بسی امیدواری است. از سوی دیگر، تعداد فعالیت

رغم علی 4939آید. با این حال، در سال به اوج خود رسیده است که یك نقطه قوت به حساب می

اند. نکتزه  نسبتاً کاهش یافته E3 و E2های اند، فعالیتاف ایش خوبی داشته E1های اینکه فعالیت

هزا )از  در طزول ایزن سزال    (E3) هاقابل توجه دیگر این است که تعداد نشریات ترویجی و کتاب

های نشزر و تزرویج را در طزول    و کمترین درصد از کل فعالیت ( تقریباً ثابت مانده4939تا  4980

بیشترین درصد از  E1های الیتاست. این در حالی است که فع ها به خود اختصاص دادهاین سال

 ها را شامل شده است.کل این فعالیت
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 (5848تا  5831های نشر و ترویج )از سال تعداد فعالیت-52-3شکل 

 

 

 
 

 (5848تا  5831های نشر و ترویج )از سال توزیع فعالیت -58-3شکل 
 

 4980هزای  لهای نشر و ترویج مؤسسه و درجه آن طی سزا امتیازهای تخمینی فعالیت

نشزان داده شزده اسزت. اگرچزه      41-8های هیئزت ممیز ه در شزکل    بر اسا  شاخص 4939تا 

های مورد بررسی بزه نشزریات ترویجزی و    های نشر و ترویج در طول سالکمترین درصد فعالیت

 انتشارات ترویجی و کتاب 

روز مزرعه و 

 هاانتقال یافته

 پایلوت اجرایی
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هزا بزیش از سزایر    گرفته به این فعالیزت اختصاص داشته است ولی امتیاز عددی تعلق (E3)کتب 

بوده و بر این اسا  کد عملکردی مؤسسه از نظر تولیدات نشر و ترویج طی  E1و E2هایفعالیت

در نظر گرفته شد. با این حزال و بزا توجزه بزه رویکردهزای اخیزر        E3، 4939تا  4980های سال

هزای  های بیشتر بزرای افز ایش تمزامی فعالیزت    ری یمؤسسه و سازمان متبوا، الزم است برنامه

 د نظر قرار گیرد.انتشاراتی و ترویجی م

 

 

 (5848 تا 5831 سال از) های نشر و ترویجبرآورد امتیاز فعالیت 59-3شکل 

 

های های نشر و ترویج مؤسسه در سالزده شده برای فعالیتبه طور کلی، امتیاز تخمین

هزا و بزیش از امتیزاز    کمتر از امتیازات تولیزد علزم و تولیزد ثزروت در ایزن سزال       4939تا  4980

 ده در شاخص تولید فناوری است.شکسب

 

 ملی و کالن هایگذاریسیاست و هاگیریتصمیم در مشارکت 3-8-1

با اتکا به توان علمی و دانش فنی پژوهشگران و  4939تا  4980های مؤسسه طی سال

هزای  گزذاری ها و سیاستگیریهای استانی، در تصمیماعضای هیئت علمی خود در ستاد و بخش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:شارکت نموده است که از آن جمله میکان و ملی م
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 ورزی حفاظتی برای وزارت متبوا و کمك در فراگیر شدن در اغلزب  معرفی برنامه خاک

 مناطق کشور

  هزای  های مختلف مهندسی کشاورزی شزامل شزبکه  راهبردی در حوزه برنامه 3تدوین

ضززایعات محصززوالت کشززاورزی،  کشززی، آبیززاری تحززت فشززار، کززاهشآبیززاری و زه

مکانی اسیون کشاورزی، مهندسی گلخانه و تولید قارچ خزوراکی بزا مشزارکت مسزتقیم     

 های علمی و اجرایی دولتی و بخش خصوصیدستگاه

    تدوین گ ارش تحلیلی بر راندمان آبیاری کشور و ارائه آن به مسزئولین وزارت متبزوا و

 مقاله مجامع علمی کشور از طریق انتشار گ ارش و

 های مختلف توسعه اقتصادی کشورمشارکت مستقیم در تدوین برنامه 

 مشارکت فعال و مؤثر در تدوین سند ملی آب 

 اندازها( بر اسا  تجربیزات سزه   ها و چشمتحلیل روند توسعه آبیاری تحت فشار )چالش

 رتبه وزارت متبوادهه کشور و ارائه به مسئولین عالی

 ر بخش کشاورزی و ارائه برنامزه بزرای تزدقیق و پزایش     برآورد مقدماتی آب مصرفی د

 مستمر آن

 شدن های آبیاری و به تبع آن ال امیمعرفی ل وم توجه به مسایل ژئوتکنیکی بستر شبکه

مطالعات ژئوتکنیکی شبکه توسط کارفرمایان ذیربط بزا برگز اری سزه سزمینار ملزی و      

 های تخصصی مختلفها و نشستکارگاه

 یداری در توسعه آبیاری تحت فشار با برگ اری چهار مورد سمینار ملی توصیه توجه به پا

 های مختلف کارشناسی و مدیریتیهای تخصصی مختلف در دورهو نشست

 های آبیاری در کشور های توسعه روشبرگ اری نشست تخصصی نقد و بررسی سیاست

ئزه بیانیزه بزا    با دعوت از مسئولین و خبرگان بخش آبیاری در سطح کشور، تدوین و ارا

هزای نیزرو و جهزاد    خانهرتبه وزارتنفر از خبرگان به مسئولین عالی 233امضای حدود 

 کشاورزی.

      تدوین استانداردها و معیارهای فنی در مهندسی گلخانه بزا مشزارکت سیسزتم معاونزت

 های دولتی و خصوصیباغبانی و سایر بخش

 اشاعه آن در سطح کشورهای توسعه گلخانه و تعیین تناسب اقلیمی برای طرح 
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 های نزوین  های سنتی به موازات توسعه روشهای الزم برای اصاح سامانهارائه توصیه

هزای  گیر در قالب نشسزت آبیاری با توجه به وسعت و اثربخشی آن برای مراجع تصمیم

 تخصصی، جلسات کارشناسی

     فزه در  هزای اجرایزی وزارت متبزوا بزا مشزارکت دو طر     ارتقاء سزطح تعامزل بزا بخزش

 های کاربردیهای تخصصی، انجام بازدیدهای علمی مشترک، اجرای پژوهشکارگروه

 تبیین اهمیت و جایگاه صنایع تبدیل و ل وم توجه به کاهش ضایعات در چرخۀ تولید 

 ای زیرسزطحی و ارائزه مشزاوره و    ای درخصزوص آبیزاری قطزره   انجام تحقیقات توسعه

 اجرایی وزارت متبوا هایهای الزم برای دستگاهدستورالعمل

 هزای  هزای توسزعه شزبکه   محیطی طرحهای زیستمعرفی اهمیت و ل وم توجه به جنبه

 کشیآبیاری و زه

    هزای ترویجزی و چزاپ    بهبود سطح آگاهی کارشناسان و کشاورزان بزا اجزرای پزایلوت

 های فنی و ترویجینشریه

 در کشاورزی به مسئولین ها وری نهادهالمللی درخصوص بهبود بهرهانتقال تجربیات بین

 المللیهای مشترک با مؤسسات تحقیقاتی بینبا انجام پروژه

 هزای آموزشزی بزا مشزارکت     های مختلف کشور در راستای برنامزه همکاری با دانشگاه

 هاهای مربوطه در دانشگاهمستقیم در کمیته

 است.رفتهسایر اقدامات متنوا دیگر که در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی انجام گ 

 در تأثیرگذاری راستای در مؤسسه اقدامات از بخشی قطعاً که شدهبیان موارد به توجه با

 و بزانی  نقزش  مؤسسزه  ایزن  مزوارد  اغلزب  است، در بوده ملی کان هایگیریتصمیم

تزوان ادعزا نمزود کزه مؤسسزه تحقیقزات فنزی و        و می اصلی را داشته کنندههماهنگ

 رودنبالزه  نقزش  عبزارتی  به و نبوده اباغی هایتصمیم مجری تنها مهندسی کشاورزی

(S3) کزان  سیاسزت  اصزلی  راهبر قامت سوی دیگر، مؤسسه در از. است نکرده ایفا را 

(S1) توجه با و اغراق بدون ولی. کند نقش ایفای نتوانسته نی  مهندسی و فنی حوزه در 

 ایزن  اخیزر،  هایسال در که روشنی دریافت به توانمی شدهارائه کوتاه هایسرفصل به

 داشزته  و ملزی  کزان  هایری یبرنامه و هاگیریتصمیم در (S2) موثری نقش مؤسسه

 .است
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هزا و  گیزری بنابراین، کد عملکردی مؤسسه از نظر شاخص کیفی مشزارکت در تصزمیم  

رود است کزه انتظزار مزی   بوده S2، 4939تا  4980های های کان و ملی طی سالگذاریسیاست

 از برخزی  در (S1) تر شده و حتی بزه جایگزاه راهبزری   های آتی هر چه پررنگقش در سالاین ن

 تحلیلزی  هایگ ارش تدوین راستا، این در. یابد ارتقاء خود سازمانی ماموریت و وظایفی هایحوزه

مهندسی توسط پژوهشگران و اعضزای هیزات علمزی بزا      و فنی حوزه مختلف مسائل درخصوص

 تزدوین  گز ارش  0 حزدود  کنزون تزا  و است مؤسسه این هایبرنامه جمله زا نظر،تجربه و صاحب

 .استشده

 

 بندی جمع 3-9

 گیرینتیجه 3-9-5

آمزده بزرای هزر شزاخص     دسزت شزده و کزدهای بزه   و ارزیابی انجام با توجه به تحلیل

هزای  همچنین امتیاز تخمینی آنهزا بزر اسزا  شزاخص     4939تا  4980های عملکردی طی سال

تعیزین شزد. بزه ایزن ترتیزب،       M2P2E3T2S2 ه، کد عملکردی مؤسسه به صزورت  هیئت ممی

هزای  بزر اسزا  شزاخص    4939تزا   4980های جایگاه و وضعیت عملکردی مؤسسه را طی سال

تزوان بزه   شزده، مزی  شده در این نوشتار نسبت به وضعیت مطلوب در نظر گرفتزه عملکردی تعیین

هزای  ت، متصزور شزد. در ایزن شزکل، شزاخص     نشان داده شده اس 40-8صورت آنچه در شکل 

اسزت.  ( روی محیط سه دایره متحدالمرک  تو در تو در نظر گرفته شدهSو  M ،P ،E ،Tنظر )مورد

 4هزا از  های اهمیت شاخصها به ترتیب از خارج به سمت داخل بیانگر درجهای که، دایرهگونهبه

شزده در دایزره بیرونزی    عی محزاط ضزل  است. وضعیت مطلوب عملکردی به صورت یك پنج 9تا 

قابزل   P1T1M1E1S1گونه که پیش از این بیان شد با کد عملکزردی  ( و همان4)اولویت درجه 

های مورد بررسی کزه بزه   نمایش است. به این ترتیب و با توجه به کد عملکردی مؤسسه در سال

هزا بزه   الجایگاه و وضعیت عملکردی مؤسسه در این سز  به دست آمد، M2P2E3T2S2صورت 

 ضلعی کوچك درونی در مقایسه با وضعیت مطلوب است. صورت پنج

 



 
 دوم تالش ةده                                                                                                                       830

 

 

 
 

با وضعیت مطلوب  5848تا  5831های مقایسه وضعیت عملکردی مؤسسه طی سال -51-3شکل 

 فرضی

 

را بزه صزورت کیفزی     4939تا  4980های بنابراین، رفتار عملکردی مؤسسه طی سال             

 خاصه کرد:توان به شرح زیر می

     مؤسسه از نظر تولید ثروت و درآمدزایی، تقریباً خوداتکا بوده و بخش اعظزم نیزاز مزالی

خود را از طریق درآمدهای حاصل از دانش فکری تأمین نموده است. مؤسسه در انجام 

 های کاربردی تقاضامحور نسبتاً موفق عمل کرده است.پژوهش

 ای آن نی  از نوا علمزی سطح غالب مقالهمحوری داشته است و مؤسسه، رویکرد مقاله-

 پژوهشی داخلی بوده است.

   بزرداران در مقایسزه بزا سزایر     مؤسسه از نظر نشر و ترویج دانش و انتقال آن بزه بهزره

های ترویجی مؤسسه از طریزق  ها، وضعیت مطلوبی نداشته است. بیشتر فعالیتشاخص

 نشریات ترویجی و کتاب بوده است.
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 ای کزه، تولیزدات   گونزه اوری به صورت موفق عمل نکرده است. بزه مؤسسه در تولید فن

 فناورانه مؤسسه بیشتر از نوا ثبت اختراا بوده است.

 های کان ملی نقش مؤثری داشته است.سازیمؤسسه در تصمیم 

 

 های آتیرویکردها و برنامه 3-9-2

ناسزی تحلیلزی   ششده برای ارزیابی عملکزرد و روش نظر به اینکه دیدگاه در نظر گرفته

توسزعه   و قزوت عمزل کزرده و آمزوزش، رشزد      و ضعف نقاط شناسایی شده بر مبنایکار گرفتهبه

 پزذیری مسزئولیت  و انگی ش ایجاد مؤسسه، عملکرد بهسازی و بهبود شونده،ارزیابی هایظرفیت

هزای  الداده، موارد زیزر در سز   قرار را هدف اقدامات و هافعالیت سازیبهینه و کیفیت بهبود برای

 آتی به طور جدی مورد توجه خواهد بود:

 عملکردی الگوی تغییر 

 هاهای آنهای تحقیقاتی و خروجیها و پروژهکیفیت طرح ارتقاء  

 فناوربنیان هایها و پروژهطرح اجرای و تدوین به توجه   

 تقاضامحور و کاربردی هایپروژه اجرای و تدوین 

 دولتی بعمنا به وابستگی کاهش برای ری یبرنامه 

 و پژوهشی-علمی های همایشی بهمقاله الگوی تغییر ISI 

 آموزشی و ترویجی هایفعالیت توسعه به توجه 

 ملی و کان هایگذاریسیاست بیشتر در تاش برای مشارکت و تأثیرگذاری  

 دیگر مؤسسات با مشترک هایپروژه و اجرای تدوین به توجه 

 متبوا وزارت یاجرای هایمعاونت با هماهنگی و همکاری 

 صنایع صاحبان با همکاری و تعامل 

 های مختلف فنی و مهندسی کشاورزی های تحلیلی و تخصصی در حوزهتدوین گ ارش

 رتبهو ارائه به مقامات عالی

 تر از مالکیت فکری و معنوی مؤسسهری ی برای استفاده مطلوببرنامه 

 سازی تحقیقاتتدوین و اجرای راهبرد تجاری 
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 بزرداران بزا همکزاری    های پژوهشی به کشاورزان و بهزره ی برای انتقال یافتهری برنامه

 های آموزش و ترویج سازمان متبواتر معاونتن دیك

 پویا و مستمر عملکرد ارزیابی 

 

 منابع

ها. دوماهنامه توسعه انسانی پلزیس. سزال چهزارم،    سازمان عملکرد ارزیابی به نوین . رویکردهای4980توالیی، ر. 

 .42 شماره

 .43 هفدهم، شماره تدبیر. سال سازمان. ماهنامه مستمر بهبود و عملکرد . ارزیابی4980رحیمی، غ. 

 

 



 

 

 

 

 نهمفصل 
 

 پژوهی در تحقیقات مهندسی کشاورزیآینده

 
 کننده: نیکروز باقریتدوین

 

 مقدمه 4-5

مسزؤالنه  ، در گرو اعمزال مزدیریت درسزت و    شانهایها در انجام مأموریتموفقیت سازمان 

اصول علمی و اتکای بر تجربه و دانش سازمانی  برمبنایشدن بنانهادهبر که عاوه است؛ مدیریتی

ها و و شناخت کافی از گذشته و حال حوز  فعالیت و همچنین داشتن تحلیل کارشناسانه از ناکامی

داده خیصهای مجموعۀ تحت هدایت خود، مسیر بهینۀ حرکت را با خطای قابل قبول تشکامیابی

 .ندکاست، تعیین و تبیین «آرمان»و « محتمل»، «ممکن»و آنچه را که در آینده سازمان 

و امتزداد ع یمزت بزرای بزه انجزام      جهزت  است که توجه عالمانه به آینده و تعیین رو این از 

دگی سزا یی که به آیند  خود آگاهی ندارنزد، بزه  هااناساساً سازم. ها، اهمیت داردرساندن مأموریت

 .گذارندهای خود را به دیگران وا میها و موقعیتفرصت

 

 پژوهیتعریف آینده 4-2

هزای  جنبزه همه شئون و در و تحوالت فناوری و به دنبال آن تغییر سریع تغییرات امروزه 

نماید. شزناخت  روند تغییرات و تحوالت آینده را بیش از پیش ضروری میزندگی، ل وم درک بهتر 

هزا و مشزکات   تر، بحرانبه بیان روشنسازد. د بسیاری از مشکات کنونی را مرتفعتوانآینده می
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تحقزق چنزین اهزدافی از طریزق      .آینزده اسزت  ی دربارهدلیل برای اندیشیدن  ترینجهکنونی، مو

 پذیر است. پژوهی امکانآینده

ی اسزت کزه بزا جسزتجو    مند و خردورزانه نظامهایی تاش هشامل مجموع 4پژوهیآینده

یزابی بزه   دستری ی برای ای بالقوه و برنامهآینده ممنابع، الگوها، و عوامل تغییر یا ثبات، به تجس

مبتنزی بزر   عقلی و علمی های زنیاز گمانهاستپژوهی عبارتآیندهتر، . به بیان جامعپردازدمیآن 

درآوردن  هزا بزا هزدف بزه تجسزم     بررسی روند گذشته، وضعیت حال و عوامل ثبات یزا تغییزر آن  

شود چگونگی زایش و یا ایجاد ارادی واقعیت فردا، از دل پژوهی تاش میبا آینده .ای بالقوهآینده

پژوهزی بزه   است که در مطالعات آینزده ذکرشایان. شوددادهتغییرات یا ثبات شرایط امروز تشخیص

بینزی  ریز ی، پزیش  شود؛ بلکه چندین آیند  متصور قابل برنامزه ترسیم فقط یك آینده بسنده نمی

آینزد   »، «آینزد  ممکزن  »هزای  پژوهزی، گونزه  دلیل است که موضوعات آینزده همین؛ بهشودمی

  .گیردمیبررا در« آیند  آرمانی»و « محتمل

 

 پژوهیضرورت مطالعات آینده 4-8

ویژه در زمینزۀ ارتباطزات،   های نوین بههای اخیر و ظهور فناوریحرکت پرشتاب علم در دهه 

های علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسزی بسزیار   تا سرعت تغییرات در حوزه شدهبموج

هزا و  کردن امکان تحقزق اهزداف مبتنزی بزر ارزش    رو، برای فراهمهمینشتابنده و سریع باشد. از

 های بیشتریباید همواره گامرو، میی مؤثر با شرایط پیشنظر و آمادگی برای مواجههمنافع مورد

بینی و شده و آنچه الزم است، پیشباید طی شود شناساییاز مسیر درستی که می( آیند  دورتری)

واکنشزی کزه هزیچ تضزمینی بزرای       آیندهشود. به سخن دیگر، واکنش بدون اندیشیدن بهطراحی

شزده از  پذیر است امّا کنش در آینده، بزدون آمزادگی حاصزل   امکان -درست بودن آن وجود ندارد

برای اینکزه  . بینی داردشده، نیاز به بررسی و پیشکه اقدام حسابممکن نخواهد بود؛ چرامطالعه، 

باید نسبت به پیامدهای اقدامات خود و دیگران و کند میطور خردمندانه عملهر سازمان بتواند به

این نکزات ضزرورت مطالعزه    . باشد های احتمالی به هر اقدام آگاهی کافی داشتههمچنین واکنش

ها را به آیند  مطلزوب رهنمزون   در آینده و تشخیص و تعیین آنچه که سازمان «کند و کاو»رای ب

 .دهدشود توضیح میمی

                                                           
1. Futures Study  
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 پژوهیآینده ماهیت 4-9 

ر د. اسزت  "علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فزردا "پژوهی آینده

پژوهی تنها یك علم صرف نیست، بلکزه  اول آنکه آینده ؛این تعریف، سه مؤلفه کلیدی وجود دارد

پژوهزی  آینزده است، در واقع  "کشف آینده"تلفیقی از علم و هنر است. مؤلفه مهم دیگر اشاره به 

حد  . اینجا سخن از استو معلولی معینی  تأکید بر شناسایی و کشف آینده بر مبنای روابط علّی

های گذشزته، شناسزایی   اسا  روند دادهو گمان بر مبنای جهل و ناآگاهی نیست، بلکه شناخت بر

دادن در آینده است. مؤلفزه سزوم و بسزیار    های محتمل و قابل رخکنونی و وضعیتروند تغییرات 

اسزت. ایزن مؤلفزه کلیزدی      "شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فزردا "حائ  اهمیت در این تعریف 

و شزته  بینی و کشف آینده گذاصدد است تا پا را فراتر از پیشپژوهی درر آن است که آیندهگنشان

ری ان آن باشد، بزه دیگزر   ای که مدنظر و مطلوب برنامهدادن به آینده تأکید نماید؛ آینده بر شکل

ن تزوا شزد مزی  اسا  آنچه که گفته. برای که مطلوب و دلخواه استهسخن، ساختن آینده به گون

 این حوزه از دانش نه تنها علم صرف بلکه به دانزش دانست. لوم نرم از عای گونهرا پژوهی آینده

 رود پا را از کشف آینده فراتزر گزذارد و بزه   پژوهی انتظار میامروزه از آینده. استآمدهفنی نی  نائل

توانزد  ش برسد، میبپردازد. مطمئناً ملتی که به مرزهای جهانی این دان "مهندسی هوشمند آینده"

 شد.بانی  های نرم امیدوار و بلکه مطمئن به توسعه سایر فناوری

 

 پژوهی جهانیشناسی آیندهروش 4-1

هزایی اسزت کزه آن را از موضزوا مطالعزات      پژوهی دارای ویژگزی موضوا مطالعات آینده

هزا  ترین این ویژگیسازد. یکی از مهممی های موجود متمای گذشته یا پدیده هایمربوط به پدیده

تحقق عینی و واقعیت مسزتقل از ذهزن    ،پژوهی در زمان حالآن است که موضوا مطالعات آینده

رو، همزین از. دارد تحقزق عینزی   ،کزه موضزوا مطالعزات گذشزته یزا حزال      حزالی در ؛انسانی ندارد

است که روش مطالعزه تحزوالت آتزی و در    دی با پدیده عدم قطعیت روبروطور بنیاهپژوهی بیندهآ

  .دهدمی تأثیر قراربر آن را تحتحاکم شناسی نتیجه روش

تجربی استفاده از روش امکان اشتن، موجب عدمتحقق عینی و واقعیت مستقل از ذهن ند

شزخیص  ربی که در آن معیار ت. بنابراین از دیدگاه فلسفه علم تجشودپژوهی میدر مطالعات آینده

https://ayandehpajoohi.blog.ir/post/16
https://ayandehpajoohi.blog.ir/post/16
https://ayandehpajoohi.blog.ir/post/12
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 مطزرح ایزن سزوال عمزده     ،روش علمی از روش غیرعلمی کاربرد روش تجربزی اسزت  و تفکیك 

 توان با روش علمی به مطالعه آینده پرداخت آیا اساساً میشود که می

پژوهزی، ضزرورت سزاختن    شدن امکان کاربرد روش تجربی در مطالعزات آینزده  با ضعیف

تقویزت  ، های بالقوه موجزود کزه قابلیزت تحقزق در آینزده را دارد     فیتمفاهیم نظری براسا  ظر

از یك سو و مضامینی هزم چزون    و نیروهای کلیدی مفاهیمی همچون روندها، سناریوهاشود. می

و  رودپژوهزی بزه کزار مزی    هزای آینزده  از سوی دیگزر، در روش  و اهداف 2ها، مأموریت4هانگرش

 ها سروکار دارد.نپژوهی الجرم با آشناختی آیندهروش

 

 پژوهیاهم الزامات آینده 4-0

شزده، ال امزاتی   ی ارادهپژوهی و در جریان حرکت موفق به سوی آیندهی آیندهدر هر مطالعه 

 :ازاستها عبارتترین آندارد که برخی از مهموجود 

طور ینده، بهدرگیر با آن آ1جامعه یا جوامع 9هایها و سنتی مطلوب، ارزشدر ترسیم آینده - 

مشزارکت حزداکثری در   ) مناسب بزرای همکزاری جمعزی    یهنظر باشد تا انگی ه و ارادشایسته مد

 .باشدداشته وجود( تحقق اهداف

باید هایی میشود؛ چه اقدامات و فعالیتداده عنوان یك اصل ثابت به سؤاالت ذیل پاسخبه - 

بایزد  هایی میچه اقدامات و فعالیت ستمرار یابد باید اهایی میمتوقف شود  چه اقدامات و فعالیت

  0ایجاد شود

 0پزذیری های رقبا، اصل انعطزاف ها و واکنشنظر و کنشتوجه به عدم قطعیت آینده موردبا - 

 .شودشده و رعایت گیری اهداف، تعبیهدر همۀ مراحل طراحی و پی

ر چززارچوب اصززل د-موقززع نززوا و مقطززع زمززانی اعمززال اصززاحاتبززرای تشززخیص بززه - 

ضرورت دارد سازوکار مناسب بزرای رصزد کزردن تحزوالت و اقزدامات اجرایزی،        -پذیریانعطاف

 .شده و استقرار یابدطراحی

                                                           
1. Visions  

2. Missions  
 ها و قوانین نانوشته اجتماعی.. گرایش9

 نفعان.ها عبارت است از فرهنگ سازمانی و رفتاری تمامی ذیها و سنت. در سطح سازمانها این ارزش1

 یدا کند  کند  و چه اتفاقات و مسائلی باید روی دهد و اهمیت پدهد و اهمیت پیدا می.  و یا، چه اتفاقاتی روی می0

 گیری آینده مطلوب مؤثر باشد.ها برای شکل. همواره باید روندهای موجود با نگاه به آینده تصحیح شود تا تاش0
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 پژوهیهای آیندهروش 4-7

ود کزه از آن جملزه   شز پژوهی استفاده میهای مختلفی برای انجام مطالعات آیندهاز روش

 کرد:توان به موارد ذیل اشارهمی

 4یده بانی آیندهد روش 

 2دلفی روش 

  (9)روندکاوی روندهاروش تج یه و تحلیل 

  1انهاپیشرروش تج یه و تحلیل 

 0پردازیسناریو روش 

 0سازیاندازچشم روش 

 3راهنقشه روش 

 8نگریپس روش 

 3سازیمدل روش 

 43سازیشبیه روش 

  های باالترکیبی از روشو 

 

 و مهندسی کشاورزی پژوهی تحقیقات فنیمالحظات و فرآیند آینده 4-3

افز ون جمعیزت و نیزاز بزه     یابی به تولید پایدار کشاورزی با وجود اف ایش روزامروزه دست

طلبد. روند رو به کاهش منابع تولید بزه لحزاظ کمّزی و    ای را میتولید غذای بیشتر، مدیریت ویژه

در تولیزد  بزر معضزات جهزانی موجزود     کنزد. عزاوه  میکیفی ضرورت این امر را بیشتر مشخص

محصوالت کشاورزی از قبیل کمبود منابع تولید، تغییر اقلزیم و .... مشزکات بخزش کشزاورزی     

                                                           
1. Horizon Scanning 

2. Delphi  

3. Trend Analysis  

4. Driver Analysis  

5. Scenario  
6. Visioning  

7. Road Map  

8. Back Casting  

9. Modelling  

10. Simulation and Gaming  
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ایزران از جملزه پراکنزدگی و خزرد بزودن اراضزی و همچنزین سزطح سزواد پزایین کشززاورزان و           

 است.نموده ترری ان در این حوزه مشکلبرداران کار را برای برنامهبهره

کشاورزی و تأمین امنیت غذایی در عین حفظ سامت و کیفیت اف ایش تولید محصوالت 

کزارگیری  بنیزان اسزت. تولیزدی کزه در آن بزا بزه      محصوالت وابسته به توسعه کشاورزی دانزش 

هزا در هزر واحزد    دستاوردهای پژوهشی و نتایج تحقیقاتی متقن بتوان با حداقل استفاده از نهزاده 

یزابی بزه چنزین    یافت. دستکیفیت و سالم دست سطح کشت، به عملکرد بهینه تولید محصول با

ریز ی دقیزق بزرای تحقزق آینزده علمزی       نگاری و ترسیم افق آینده و برنامزه امری، نیازمند آینده

انزدرکاران، متخصصزان و پژوهشزگران    ای کزه توسزط دسزت   مطلوب براسا  اراده است. آینزده 

شده و بتواند افق دورتری از ه خلقبرمبنای اصول علمی و اتکا بر تجربه و خرد جمعی در این حوز

 کند. های رسیدن به آن را طراحیکرده و گامباید طی شود شناساییمسیر درستی را که می

صورت علمزی  بینی شرایط آینده بهعبارت دیگر، درک وضعیت موجود کشاورزی و پیشبه

مزدت در عرصزه   هزای بلند یزابی بزه هزدف   نیاز موفقیت و دسزت ای مطلوب، پیشو ترسیم آینده

برای تحقق ایزن هزدف، شزناخت کزافی از وضزعیت گذشزته و حزال و تحلیزل          کشاورزی است.

ها و نقاط ضعف و قدرت الزم است تا بتوان مسزیر بهینزه   کارشناسانه و علمی از تهدیدها، فرصت

ر د فعزال حضزور  ری ی نمود. نموده و برای آن برنامهع یمت به آینده را با دقت قابل قبولی تعیین

پژوهانزه اسزت   ها، نیازمند رویکردی آینزده روند تحوالت آینده، کاهش تهدیدات و اف ایش فرصت

تواند عبارت دیگر، شناخت آینده میبه .سازدمیفراهمرا  گری در رخدادهای آیندهکه امکان کنش

ن از طرفی، بخش کشاورزی ایزرا  سازد.بسیاری از مشکات پیش رو را در حوزه کشاورزی مرتفع 

   ها و معضات زیادی است که بر روی تحقیقات در این حوزه تأثیر شگرفی دارد.دارای محدودیت

ری ی برای آینده تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به علت احاطه بر موضزوعات  برنامه

غزذایی،  هزای کزاری آبیزاری، صزنایع    مهندسی و فناورانه بخش کشاورزی و با پرداختن به حزوزه 

بنیزان  تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی پیشرفته و دانزش های کشاورزی میشینگلخانه و ما

باشد. بنابراین، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به عنوان متولی انجام پژوهش داشته 

و، رهمزین دارد. ازهای مهندسی و فناورانه در بخش کشاورزی، رسزالت سزنگینی برعهزده   در حوزه

هزای  گشزای برنامزه  توانزد راه های تحقیقاتی این مؤسسه، میوهی در حوزه فعالیتپژمطالعه آینده

 توسعه کشاورزی وزارت متبوا باشد. 
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پژوهزی  شناسی آینزده پژوهی در این حوزه، نیاز به تعیین رویکرد و روشبرای مطالعه آینده

ز گذشزته و حزال،   باید ضمن داشتن آمزار و اطاعزات دقیزق ا   ای، ابتدا میاست. در چنین مطالعه

نمزود. از آنجزا   اقدام مشکات و موانعنسبت به تحلیل کارشناسانه نقاط ضعف و قوت و شناسایی 

رو، نیزاز  همیناست، ازکه از وظایف حاکمیتی این مؤسسه تحقق اهداف فناورانه بخش کشاورزی 

در بخزش  شزده  هزای راهبزردی تزدوین   بنزدی برنامزه  به بررسی اسناد باالدستی و همچنین جمع

هزای موردمطالعزه موجزب    نظران در حوزهضروری است. همچنین همراهی متخصصان و صاحب

شود. سپس با انتخاب یك رویکرد مناسب و انتخاب یزك یزا ترکیبزی از    تر آینده میترسیم دقیق

پرداختزه   3-8پژوهی، نسبت به مطالعزه آینزده بزا رعایزت ال امزات بنزده       های موجود آیندهروش

 شود.می

جایگاه مهمی برخورداراست. از طریق مطالعه این روندها  ازتحلیل روندها این خصوص، در

پژوهزی سزناریوهای   ویژه به کمك تحلیل نیروهای کلیدی مؤثر بر روندها، در مطالعزات آینزده  هب

شزود. سزناریوها در واقزع بزرای     ها در آینده وجود دارد، طراحزی مزی  مختلفی که احتمال وقوا آن

های بینیپیشها این سناریوگیرد و اگرچه های آتی شکل میها و فرصتیافته چالشمطالعه نظام

اما اب ار مناسزبی بزرای چگزونگی مطالعزه و برخزورد بزا شزرایط        دهد، نمیارائهمشخصی از آینده 

انزداز مطلزوب از آینزده در قالزب     چشزم است. ها در آینده زیاد که احتمال وقوا آناست مختلفی 

کزاربردی   هزا شزکل  شزده بزرای تحقزق آن   ها و اهداف تعیینها، مأموریتند نگرشمفاهیمی مان

کرده و با برقراری پیوند با تحلیل روندهای موجود، یك چارچوب نظری بزرای مطالعزۀ آینزده    پیدا

 کند.فراهم می

 

پژوهای مؤسساه   های آتای در فرآیناد مطالعاه آیناده    محورهای پژوهش 4-4

 ورزیتحقیقات فنی و مهندسی کشا

پژوهزی در مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی      یکی از دالیل ضرورت مطالعه آینزده 

توجزه بزه شزرایط فعلزی کشزور،      رو بزا های پژوهشی پیشکشاورزی، تعیین سَمت و سوی فعالیت

های آینده بخش کشاورزی و روند تغییرات علمی و فناورانه در سزطح جهزانی و ملزی اسزت.     نیاز

کار نیاز به شناخت دقیزق وضزعیت موجزود و نگزاه علمزی بزه آینزده        اینبدون تردید برای انجام 

های آتی مؤسسه در قالزب  انداز و افق برنامهکشاورزی کشور است. بنابراین، ضرورت دارد تا چشم
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مزدنظر  باید پذیرد. از جمله ماحظاتی که در این مطالعه میپژوهی صورتیك مطالعه جامع آینده

 :ازاستعبارت یردگقرار

 بحران مدیریت آب و تغییر اقلیم 

 محیطیمشکات و مسائل زیست 

 ایاهمیت مهار و کاهش انتشار گازهای گلخانه 

 وری آب و انرژیارتقاء بهره 

 در تحقیقات( ای و...فناوری، انرژی هستهنانوفناوری، زیست)های نوین استفاده از فناوری 

 تا مصرف محصوالت کشاورزی از تولیدهای تجدیدپذیر کارگیری انرژیضرورت به 

 در فرآیند تولید محصوالت کشاورزیسازی مصرف انرژی اهمیت بهینه 

 ویزژه در محصزوالت ردیفزی از جملزه پیزاز، ذرت،      ای و نشایی بزه های گلخانهتوسعه کشت

 چغندرقند و پنبه

نظزر از  آتزی مؤسسزه باکسزب    هزای شده، محورهای اصلی پژوهشتوجه به مباحث ذکربا

غزذایی، گلخانزه و   های مختلف مهندسی آبیاری، صنایعنظر در حوزهمتخصص و صاحب همکاران

 شود:می های کشاورزی و مکانی اسیون به شرح ذیل ارائهماشین

 

های آتی در حاوزه مهندسای آبیااری ساطحی و     محورهای پژوهش 4-4-5

 فشارتحت

 در سطح م ارا و باغاتآبیاری دقیق آبیاری و کاربرد های نوین در حوزهتوسعه فناوری 

 آبیاریهای نوین فناوری اطاعات در مدیریت استفاده از روش 

 هزای  شزبکه  های آبیاری دقیق در سزطح مز ارا و  سازی سامانهساخت، ارزیابی و بومی

 آبیاری 

 بهبزود  بزا هزدف    فشزار های آبیاری تحزت ارتقاء اصول فنی در طراحی و انتخاب سامانه

  وری آبراندمان و بهره

 کشت(الگوی و ای )آب، خاک، گیاه، اقلیمپایهکمیل پایگاه داده اطاعات ت 
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     اصاح و تعیین الگوی کشت مناسب در مناطق مختلف با توجه بزه منزابع آب، خزاک و

 اقلیم

  در مناطق مختلف متناسب با الگوی کاشت ،مدیریت آبیاریری ی برنامه 

  های آبیاری سطحی و تحت فشارکارهای اف ایش کارایی مصرف آب در روشراهارائه 

      هزای  شناخت و ارزیابی مسائل و مشکات اقتصزادی، اجتمزاعی و فرهنگزی در شزبکه

هزا بزا مشزارکت    ها و توسعه پایزدار شزبکه  رفع آن برایکار کشی و ارائه راهزه آبیاری و

 برانآب

 ی و بزردار های جامع و کاربردی در زمینه اصزاح، بهسزازی و بهزره   تدوین دستورالعمل

 کشیهای آبیاری و زهداری از شبکهنگه

 ها و مزدیریت یکپارچزه در   ری یبررسی و تحقیق در خصوص آثار ناشی از ضعف برنامه

  کشیی آبیاری و زهاهبرداری از سد و شبکهطراحی، ساخت و بهره

    هزا و  توزیزع و تحویزل آب در شزبکه   ، تحقیق در خصوص مشکات و مسزائل تنظزیم

بزرای  کشزی  هزای آبیزاری و زه  ها در شبکهداری از تأسیسات و سازهنگهبرداری و بهره

 وری و کاهش تلفاتاف ایش بهره

  گیزری اسزتفاده از   سازی و تصزمیم های شبیهتدوین الگوریتم مناسب برای توسعه مدل

 ها در کشاورزیپساب

 بزا  هزای طبیعزی و سزازگار    های آب و خاک بزا روش کارهای رفع آلودگیها و راهروش

 زیست  محیط

  شور در تولید محصوالت کشاورزیو لب های شورکاربرد آبتوسعه 

 

 های آتی در حوزه مهندسی گلخانهمحورهای پژوهش 4-4-2

  ها در کشوربندی اقلیمی و شناسایی مناطق مستعد برای توسعه گلخانهپهنه 

  ایهای مهم تولیدات گلخانهسازی مصرف نهادهبهینه 

  هاماسیون در گلخانهاف ایش سطح اتو 

  ای سالمکاهش ضایعات و تولید محصول گلخانه 
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های کشااورزی و  های آتی در حوزه مهندسی ماشینمحورهای پژوهش 4-4-8

 مکانیزاسیون

ورزی، کاشزت،  ها و تجهی ات موردنیزاز در حزوزه خزاک   طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین -

توجه به الگوی کشت و تکیزه  ختلف باداشت، برداشت و پس از برداشت برای محصوالت م

 محیطیبر مسائل زیست

داشزت، برداشزت و    ورزی، کاشت،خاکها و تجهی ات شناسایی، ارزیابی و معرفی ماشین -

 ی ایرانجانبه کشاورزپس از برداشت متناسب با شرایط همه

 یمتوجه به الگوی کشت و اقلبا حفاظتی ورزی و کاشتخاکهای مناسب ماشینتوسعه  -

ورزی، کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشزت  های نوین در حوزه خاکتوسعه فناوری -

محیطزی،  ها، رعایت ماحظات زیستسازی مصرف انرژی، توزیع بهینه نهادهبا هدف بهینه

 تولید محصول سالم، و کاهش ضایعات و تلفات

ا، پنبزه، حبوبزات،   قنزد، سزوی  های ویژه محصوالت برنج، چغنزدر ارزیابی عملکرد کمباین -

 زمینی و پیازسیب

های برگی، گیاهان دارویی، پسته، خرمزا، انگزور،   ارزیابی عملکرد ماشین برداشت سب ی -

 زیتون، گردو و بادام

وری های مرتبط بزا مکانی اسزیون کشزاورزی بزا هزدف افز ایش بهزره       توسعه پژوهش  -

ناسزب مکانی اسزیون در   هزای م های تولید و تدوین شزاخص های تولید، کاهش ه ینهنهاده

 و طیور های زراعت، باغ، شیات و دامحوزه

 سازی مصرف سوختارائه راه کارهای مدیریت مصرف انرژی و بهینه -

 پذیر در مدیریت مکانی ه کشاورزیهای تجدیدتوسعه کاربرد انرژی -

 

 غذاییصنایع های آتی در حوزه مهندسیمحورهای پژوهش 4-4-9

ت محصوالت استراتژیك کشاورزی )باغی، زراعی و سزب ی و  تعیین می ان دقیق ضایعا -

 صیفی( در مراحل پس از برداشت

منظزور  های مناسب پس از برداشت، تبدیل و فزرآوری بزه  شناخت و دستیابی به فناوری -

 کاهش ضایعات کمی و کیفی محصوالت کشاورزی  
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ای( در زمینزه  فنزاوری و انزرژی هسزته   های نوین )نانوفناوری، زیستاستفاده از فناوری -

 های پس از برداشت محصوالت کشاورزیغذایی و فناوریصنایع

 سالم و ارگانیكحال،  تحقیق در زمینه تبدیل و فرآوری محصوالت -

 اسا  نیازهای جامعههای جدید غذایی برتحقیق در زمینه فرموالسیون -

 سازی، تولید صنعتی و صادرات غذاهای فراسودمند محلی ایرانبهینه -

 های هوشمند برای ردیابی محصوالت اساسی کشاورزی از تولید تا مصرفاد سامانهایج -

هزای تجدیدپزذیر در   کزارگیری انزرژی  سازی مصرف انزرژی و بزه  تحقیق در زمینه بهینه -

 و محصوالت کشاورزی غذاییهای پس از برداشت موادفرآوری و فناوری

 های صنایع تبدیلی کشاورزیابسازی مصرف آب و تصفیه فاضتحقیق در زمینه بهینه -

هزای گیزاهی، زائزدات و    منظور استفاده بهینزه از باقیمانزده  های مناسب بهمعرفی فناوری -

 ها به محصوالت قابل مصرف و با ارزش اف وده بیشترپسماندها و تبدیل آن

 های غذایی های تشخیص کیفیت و اصالت فراوردهتعیین روش -

یابی صنایع تبدیلی کشزاورزی در منزاطق مختلزف    جی و مکانسنتحقیق در زمینه م یت -

 توجه به تغییر در اقلیم و الگوی کشتتولید با
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