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1400زمستان شماره دو

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی انـــات گلستــتـ
و منابع طبیعی استان گلستان



اداره"عنوانتحت1336سالدرگلستان،استاندرکشاورزیتحقیقاتیهستهوواحدنخستین

1366سالدر.گرفتشکلگرگانکشاورزیباغمحلدر"گنبدوگرگانبذرونهالتهیهواصالح

وشناسیخاکبذر،ونهالتهیهواصالحاداراتادغامباگنبدوگرگانکشاورزیتحقیقاتمرکز

تعمروجنگلودامپروریتحقیقاتیبخشدو،ادامهدروتشکیلگیاهیهایبیماریوآفاتآزمایشگاه

کهبودچراغعلیعبدالرحمنمهندسآقای،کشاورزیتحقیقاتمرکزرئیسنخستین.گردیداندازیراه

.گردیدمنصوبسمتاینبهکشاورزیآموزشوتحقیقاتسازمانرئیسووزیرمعاونحکمبا

تشکیلازسپوبوده"گنبدوگرگانکشاورزیتحقیقاتمرکز"نامبهتشکیلابتدایدرمرکزعنوان

ادامهدر.یافترتغیی"گلستاناستانطبیعیمنابعوکشاورزیتحقیقاتمرکز"نامبهگلستاناستان

بانیزداماموروطبیعیمنابعوکشاورزیتحقیقاتمراکزکشاورزی،وجهادوزارتینادغامبهتوجهبا

.دادنامغییرت"گلستاناستانطبیعیمنابعوکشاورزیتحقیقاتمرکز"نامبهوشدهادغامیکدیگر

هم،کشاورزیآموزشمرکزبایعیبطمنابعوکشاورزیتحقیقاتمرکزادغامبهتوجهبامرکزاین

بخش6با"گلستاناستانطبیعیمنابعوکشاورزیآموزشوتحقیقاتمرکز"عنوانتحتاکنون

.باشدمیفعالیتبهمشغولتحقیقاتیایستگاه9ویآموزشواحد2نظارتی،واحد1،تحقیقاتی

شدانبهدستیابیبرایکاربردیتحقیقاتیپروژه250حدودساالنهمرکز،فعالیتساله65دورهطی

رقم15حدودساالنهمعرفی.استشدهاجراطبیعیمنابعوکشاورزیبخشمشکالتحلوفنی

برنظارتوبذریاولیههایهستهتن200حدودتولیدگلستان،استاندرکشتبرایباغیوزراعی

شاخصهایفعالیتازاستان،نهالاصلههزار500وشدهگواهیبذرتنهزار50بربالغتولید

.باشدمیمرکزاین
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لستانمعرفی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گ

تاریخچه



برنجکیلوگرمیکتولیدبرایکهطوریبهاست؛دادهاختصاصخودبهرانیازبیشترینکشاورزیمحصوالتتمامبینآب،مصرفمیزاننظرازبرنج

ضمنشیوهاینتداوم.استغرقابیآبیاریوشدهخرابیگلزمیندرنشاءکاریبرنج،کشتمرسومروش.شودمیمصرفآبمکعبمتر5تا3حدود

بااورزیکشبخشمتولیان.کردخواهدمواجهجدیمشکلبانیزرازمستانهگیاهانبرایتولیدشرایطخاک،تخریببازیرزمینی،آبهایسفرهتخلیه

برایکشاورزانهایخواستهگرفتننظردربدونکارشناسیتحلیلمبنایبرتنهاراهاسیاستگذشته،سالیانطیکشور،آببحرانیشرایطبهتوجه

سیاستاینکهدهدمینشانزیرکشتسطحتغییراتروندولیداشتند؛معطوفگلستاناستاندربرنجکشتممنوعیتبهها،آنمعیشتتامین

یقتلفوضعیت،اینازرفتبرونراه.استرفتهبرنجزیرکشتاستانزراعیاراضیازهکتارهزار60-110حدودگذشته،هایسالطیونداشتهکارکردی

وضعیتاصالحبرایپیشنهادیساختارخالصهطوربه.نمایدتوجهکشاورزانمعیشتبههموخاکوآبمنابعحفظبههمکهنحویبهاستنگرشدو

نفوذتبخیر،میزان.گیردقرارکاردستوردرآبمصرفکاهشمختلفهایروشاستالزمهمزمان.است"مرسومکشتجایبهبرنجکاریخشکه"کنونی

درصد40تا30حدودازحکایتنیزپژوهشینتایجومطالعات.استمستقیمروشازبیشترزمینبودنغرقابدلیلبهبرنجمرسومروشدرنشتو

اینباسازگارارقامبهدستیابیومعرفی.داردکاریخشکهیامستقیمکشتبهنسبتنشاییکشتدرعملکردکاهشباهمراهالبتهآبمصرفکاهش

معرفیهدف،اینبهنیلجهت.استپژوهشیهایاولویتازاستانشرایطدرمصرفیآبمیزانکاهشجهتترکوتاهرشددورهطولباوکاشتشیوه

میتواندآنحققتکهمیباشدداخلیمنابعیاوبرنجخیزکشورهایسایرمتنوعژنتیکیمنابعازبهرهگیریبااستانشرایطباسازگارومناسبارقامی

برنجتحقیقاتموسسهازدریافتیژنوتیپ200حدود(1400تا1397)گذشتهسالچهارطی.شودکارانبرنجاجتماعیواقتصادیوضعیتبهبودباعث

شلتوکعملکرددامنهوروز150تا85ازارقاماینرشددورهطولدادنشاننتایج.گرفتندقرارارزیابیموردگرگانکشاورزیتحقیقاتایستگاهدرکشور

درکیلوگرم7500عملکردوروز100رشددورهطولباگیالنهوتیسارقمبررسی،موردارقامبیناز.بودمتفاوتهکتاردرکیلوگرم8500تا400بین

هرزعلفهایبامبارزه،(خشکهکاری)خشکبستردرمستقیمکشتروشمشکالتترینمهمازیکی.بودمناسببرنجکاریخشکهشرایطبرایهکتار

آبی،چایرخودرو،کلزایاویارسالم،هرزگیاهان.گردیدشناساییگیاهیخانواده14بهمتعلقگونه26گلستان،استاندرعلفهایهرزمطالعهدر.باشدمی

ازاستفادهبابرنجمستقیمکشتدرهرزهایعلفکنترل.داشتندبرنجمزارعسطحدرراتراکممیانگینبیشترینپنبهگاووپیچکصحراییسرخه،درنه

کنترلدر(ریفیتیاولونداکساستامپ،کانسیل،نظیرکلومازون،)رویشیپیشکشعلفیککاربرد.باشدنمیپذیرامکانخاصکشعلفنوعیک
مستقیمکشتدرهرزهایعلف

کاربردهمچنین.استضروری

+(استارتاپ)اگزادیارژیل

،(استامپ)متالینپندی

+(استارتاپ)اگزادیارژیل

پندی،(ساترن)تیوبنکارب

بن+(استامپ)متالین
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دکتر علیرضا کیانی، استاد آبیاری و زهکشی -2بخش، استادیار زراعت دکتر محمدتقی فیض-1

های هرزدکتر معصومه یونس آبادی، استادیار علوم علف-3

(کاریخشکه)کشت مستقیم برنج در بستر خشک 

گزارش تحلیلی

متالینپندییاو(لونداکس)متیلسولفورون

برسوءاثرگونههیچبدون(ساترن)تیوبنکارب+(استامپ)

کشتدرهرزهایعلفکنترلدرموفقبسیارتیمارهایازبرنجروی
ونترلکفرایندتکمیلجهتهمچنین.بودندخشکبستردربرنجمستقیم

هایکشعلفازیکیازاستفادههرز،علفگونهنوعبهتوجهباباالتر،عملکردآوردندستبه
ترکیبیاو(سرایمونیاویدکلیننومینی،نوینو،)سدیمپیریباکبیسنظیرمنظورهدورویشیپس

الذکرفوقرویشیپیشتیمارهایازیکیدنبالبهرویشیپسصورتبهپوماسوپرکشبرگباریککشعلفبابازاگرانیاتوفوردینظیرکشبرگپهنیک

اختیاردروایجادگلستاناستاندرکاریخشکهروشبهبرنجتولیدفنیدانشگرفته،صورتتحقیقاتیهایفعالیتبهتوجهبا.رسدمینظربهضروری

.استگرفتهقراربردارانبهرهوکارشناسان
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1399-1400زراعیسالدرجوزیرکشتسطح.استگستردهترگندمجملهازغالتسایرازآنپراکنشوسازگاریدامنهکهاستغالتبیندرگیاهکمتوقعترینجو
وجودماقلیمیتنوعوجوکشتزیرسطحبهتوجهبا.داشتاختصاصآبیکشتبهمابقیودیمکشتبهآندرصد89کهبودهکتارهزار80حدودگلستاناستاندر
.شدندمعرفیاستاندرکشتمناسبدیموآبیجوجدیدرقمچند،اخیرسالهایطی

شاهدتیماربهنسبتکهبودههکتاردرتن4-5رقماینعملکردپتانسیل.گردیدمعرفی1397سالدرکهاستبهارهتیپردیفهدورقمیکفردانرقمدیمجو
باال،عملکرددانه،ریزشوخوابیدگیبرابردرمقاومت،بیشتردانهتعدادبلندتر،سنبلهطولبهمیتوانرقماینمهمصفاتاز.داردبرتریکیلوگرم500(ماهوررقم)

بدیلیتصنایعدراستفادهجهتمناسبکیفیتجو،شایعبیماریهایبهنسبتبودنمتحملزودرسی،زیاد،سنبلهتراکموپنجهزنیدرصد،10/5پروتئینمیزان
برایراقمراینوشدهآبمصرفکاراییافزایشبهمنجربلندترساقهوافقیوضعیتباپهنترنسبتاًبرگهای.نموداشاره(گرم40-49)باالهزاردانهوزن،(مالتسازی)

.استنمودهمناسباستاندیمشرایطدرکشت

شاهدتیماربهنسبتکهبودههکتاردرتن4-5رقماینعملکردپتانسیل.گردیدمعرفی1397سالدرکهاستبهارهتیپردیفهدورقمیکدانهبرقمدیمجو
درصد12/5بهدانجودانهپروتئیندرصد.کرداشارهشایعمهمبیماریهایبهنسبتمقاومتباال،عملکردبهمیتوانرقماینمهمصفاتاز.داردبرتریکیلوگرم400
قداماکهمزارعیدر.میباشدخرمرقمبهنسبتبودنزودرستروشاهدارقامازکوتاهتردانهپرشدندورهطولآنخصوصیتبارزترینوگرم40/3دانههزاروزن.است
تولیدرکتهایشتوسطحاضرحالدرومیباشداستانپتانسیلکمودیماراضیرقماینکشتمناسبمناطق.میباشدمناسببسیاررقماینمینمایند؛دومکشتبه

.میگرددکشتتکثیریصورتبهبذرکننده

رقم)شاهدتیماربهنسبتکهبودههکتاردرتن4/5-5/5رقماینعملکردمتوسط.گردیدمعرفی1398سالدرکهاستردیفهدورقمیکنوبهاررقمآبیجو
یشیرورشدوپنجهتعدادسنبله،محورشکنندگیاثردردانهریزشوخوابیدگیبهمقاومتبهمیتوانرقماینمهمصفاتاز.داردبرتریکیلوگرم400(صحرا

جوتوریلکهبهنسبتومقاومنیمهتامقاومجولکهنواریوپودریسفیدکبهنسبترقماینواکنش.نموداشاره(گرم50تا45)باالهزاردانهوزنوباال(بیوماس)
بارندگیهایباخوبومتوسطبازدهیبااراضیبرایوبودههکتارهزار5-6تاآنکشتتوسعهبینیپیش.میباشددرصد11/5آنپروتئینمیانگین.استمقاوم

.باشدمیمناسبمتوسط

تیماربهنسبتکهبودههکتاردرتن4-4/5رقماینعملکردپتانسیل.گردیدمعرفی1399سالدرکهبهارهتیپردیفه،دودیم،مناطقرقمیکراشینرقمدیمجو
حدودآندانهپروتئین.بردنامخشکیبهنسبتتحملوباالعملکردزودرسی،بیماریها،بهمقاومتبهمیتوانرقماینمهمصفاتاز.داردبرتریکیلوگرم100شاهد
دیماراضیوکاووسگنبدشهرستانشمالاراضیرقماینکشتمناسبمناطق.دارد(دانه30متوسط)باالترسنبلهدردانهتعدادوبلندترسنبلهطول.استدرصد11

.باشدمیاستانشرق

رقم)شاهدتیماربهنسبتکهبودههکتاردرتن4/5-5/5رقماینعملکردمتوسط.گردیدمعرفی1400سالدرکهاستردیفهششرقمگلچینرقمآبیجو
اینواکنش.کردهاشاردانهریزشوخوابیدگیبرابردرمقاومت،بیشتردانهتعدادبلندتر،سنبلهطولبهمیتوانرقماینمهمصفاتاز.داردافزایشکیلوگرم400(صحرا
.میباشدمقاومهنیملکهتوریومقاومتانیمهمقاومنواریقهوهایلکهبرابردرنیمهمقاوم،تانیمهحساسپودریسفیکبهنسبتمقاوم،نیمهجوزردزنگبهنسبترقم

وکاووسگنبدکشاورزیتحقیقاتایستگاهدرحاضرحالدر.میباشدمتحملخشکیوشوریزندهغیرهایتنشبرابردرواستدرصد11/3رقماینپروتئینمیانگین
ورطوبتبارشولباراضیدارایکهگنبدوگرگاندشتشمالوگرممناطقدرکشتبرایرقماین.میگرددکشتتکثیریصورتبهبذرکنندهتولیدشرکتهای

.استمناسبمیباشد؛کمبارندگی

Barley

معرفی ارقام جو دیم و آبی

دستاورد
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غذاییامنیتجهادی،مدیریتوفرهنگملیهمایشسال،شعارتحققراستایدر

شآموزوتحقیقاتمرکزوکشاورزیجهادسازمانفقیهولینمایندگیحوزههمکاریبا

.شدبرگزارگرگاندر1400ماهاسفند،گلستانطبیعیمنابعوکشاورزی

درالتمشکرفعوشناسایی،اساسیمحصوالتدرخودکفاییبهنیلهدفباهمایشاین

،همایشایناجرایبرای.گردیدبرگزارعملیاتیراهکارهایارایهباغذاییامنیتحوزه

ویکشاورزآموزشوتحقیقاتمرکزمحوریتباآنتخصصیکمیسیون6وعلمیکمیته

:ازبودندعبارتهمایشاینهایکمیسیون.گردیدتشکیلاستانطبیعیمنابع

پایهمنابعازحفاظتدرجهادیمدیریتوفرهنگنقش-1

امنیتتحققدرمردمیهایظرفیترساندنفعلیتبهراهکارهایوشناسیظرفیت-2

جهادیرویکردباغذایی

ونگفرهاساسبرغذاییامنیتدرمدیریتیانسجامتحققراهکارهایوشناسیآسیب-3

جهادیمدیریت

ورهنگفباکشاورزیمحصوالتعادالنهدسترسیوشایستهتوزیعکمیسیونگزارش-4

جهادیمدیریت

غذاسالمتومصرفالگویاصالحدرجهادیمدیریتوفرهنگنقشکمسیون-5

جهادیمدیریتوفرهنگباپایدارکشاورزیروستایی،توسعه-6

دروشروعراخودکارکارشناسیجلساتبرگزاریباهاکمیسیوناین1400سالمهراز

کشاورزانوهاتشکلنمایندگان،خبرهکارشناساندانشگاه،اساتیدمحققان،کمیسیونهر

.داشتندحضورکشاورزیبخشپیشرو

وآغازکشورواستانسطحدرمقالهدریافتجهتفراخوانهمایش،محورهایاعالمبا

دادتع،نتایجاعالموداوریازپسکهدریافت؛همایشدبیرخانهتوسطمقاله140تعداد

.شدپذیرفتهپوسترصورتبهمابقیوشفاهیصورتبهمقاله15

اسفندماه18چهارشنبهروزدرهمایشاینهایکمیسونبندیجمعتخصصیجلسات

.گرفتقراربررسیموردهابرنامهشدناجراییروندوبرگزار1400

وزارتردفقیهولیمحترمنمایندهربانیوالمسلمیناالسالمحجتحضورباهمایش،این

وزشآموتحقیقاتسازمانرییسووزیرمحترممعاوننکوییخیامدکترکشاورزی،جهاد

دکتروکشاورزیجهادوزارتاقتصادیوریزیرنامهبمحترممعاونقربانیدکترکشاورزی،

ونمسووالازکثیریجمعوگلستانیاستاندارامنیتیوسیاسیمحترممعاونمهاجر

آزاددانشگاههایهمایشسالنمحلدر1400اسفند19استانی،وکشوریکارشناسان

.شدبرگزارگرگانواحداسالمی

مصوباتهمچنین.گرفتقرارتقدیرموردوانتخاببرترمقاالتهمایش،پایاندر

بههمایشقطعنامهنهایتدر.گرفتقرارتأییدموردوارائهتخصصیهایکمیسیون

.رسیدحاضرانتصویب

برگزاری همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، امنیت غذایی در گرگان

گزارش همایش
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1375سالازکهباشدمیکشورسراسرکشاورزیآموزشوتحقیقاتمراکزآموزشمعاونتفعالیتهایشاخهازیکیرسمیهایآموزش

نمودهمیآموزدانشپذیرشبهاقدامبزرگساالنویژهمهارتسنجشوکاردانشوایحرفهفنیآموزشهایزیرگروهدروداشتهفعالیتتاکنون

تحصیلحالدررشته9درمراکزدرشدهایجادهایهنرستانذیلایحرفهفنیوکاردانششاخهدرآموزدانش667حاضرحالدر.است

پرورشودارهستههایمیوهپرورشرشتهدرسفارشیآموزدانشجذب،1400-1401تحصیلیسالدرخوببسیاراتفاقاتازیکی.هستند

دواینفارشسبهکهبودهگمیشانمیگویپرورشاهایستگوکاووسگنبدشهرستانتوابعازکرندسبزصحراشرکتسفارشبهمیگو

درعملیونظریصورتبهتحصیلیسالسهمدتبهآموزاندانشنامهتفاهماینطبق.باشندمیتحصیلحالدروجذبآموزدانشمجموعه،

ازیکی.شدخواهندالذکرفوقهایشرکتجذبماهرکارگرصورتبهدیپلممدرکدریافتازپسودیدهآموزش،مزارعودرسکالس

.باشدمیهاشرکتایننیازموردهایرشتهدرآموزدانشپذیرشسفارشجذبافزایش،مرکزسیاستهای

آموزی بر پایه نیازسنجیمهارت

گزارش معاونت آموزش و معرفی مرکز رشد کشاورزی

واحدفناوربهشرکتدانشبنیان10کمکبهتبدیل

هایجهادکشاورزینامههمکاریبادستگاهانعقادتفاهم

ایدهفناورانه15جذب

(spin off)زایشیوشرکتدانشبنیانواحد10ایجادحداقل

پیگیریاخذمجوزجهتایجادپردیستخصصیکشاورزی

مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی گلستان

مرکزرشدواحددهایفنداورکشداورزی

بددامجددوز1390درسددالگلسددتان

سددازمانتحقیقددات،آمددوزشوتددرویج

هدددفاز.کشدداورزیتاسددیسگردیددد

حمایدددتاز،تاسدددیسایدددنمرکدددز

کارآفرینددانوصدداحبانایدددهدرقالددب

هددایفندداورنوپددادرزمینددههسددته

بوکشاورزینوینوبرپایهایجادکس

هاوبهشرکت.باشدمیکاردانشبنیان

هایفناورخدماتیشداملاجدارههسته
هدایای،سالنپرورشداموطیور،خدماتآزمایشگاهیوکارگاهی،خددماتمدالیواعتبداری،آمدوزشامکاناتگلخانهدفترکار،زمینزراعی،

.گرددمیارائهیابیوبازاریابیپروژهخدماتحقوقی،رسانی،تخصصیویژه،خدماتمدیریتی،خدماتاطالع

علومنوین،شاورزیککشاورزی،مکانیزاسیونآب،وخاک،بافتکشتوبیوتکنولوژیتکنولوژی،نانو:ازعبارتندمرکزاینفعالیتهایزمینه

.روستاییتوسعهوداروییگیاهانمرتع،وجنگلگیاهپزشکی،،دامپزشکیودامیعلومباغی،وزراعی
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،ورجمهمحترمرئیس،رئیسیابراهیمسیدآیتاهلل

استانیسفرشانزدهمیندر1400اسفند13جمعهروز

دم؛مربادیدارضمنونمودعزیمتگلستاناستانبهخود

قراراستاناینمشکالتومسائلجریاندرنزدیکاز

مهمقطبهایازراگلستاناستانجمهوررئیس.گرفت

ربتاکیدباوکردتوصیفکشاورزیمحصوالتتولید

خریدتضمین،ییروستااقتصادفعالسازیضرورت

زیفعالساواقتصادیجاذبهوتسهیالتایجاد،تمحصوال

دکتر،سفرایندر.شدخواستارراروستاهادراشتغال

،محلیمسئوالنباکشاورزیجهادمحترموزیرنژادساداتی

ازوبرگزارمتعددجلساتبردارنبهرهوتولیدکنندگان

در.گرفتقراراستانانکشاورزامورجریاندرنزدیک

باطرح14مجموعدر،گلستانبهجمهوررئیسسفرجریان

کشاورزیبخشبهتومانمیلیارد868وهزار3اعتبار

روژهپ،سفرمصوباتازیکی.شدتصویبگلستاناستان

اختسوبیوتروریسمعواملتشخیصآزمایشگاهتکمیل"

اعتباربا"مرکزکشاورزیمحصوالتپالسمژرمانبارهای

یمیزبانافتخاراستذکربهالزم.بودریالمیلیارد100

مرکزباسفر،ایندرهمراههیاتوجمهورمحترمریاست

.ودباستانطبیعیمنابعوکشاورزیآموزشوتحقیقات

آورد سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان گلستانره

گزارش سفر و خبر

استانگازشرکتهمکاریوهماهنگیباسال30گذشتازبعد

محلهعراقیکشاورزیتحقیقاتایستگاهبهگازرسانیعملیاتگلستان،

.شدانجام1400سالماهدیاولنیمهدرمتر2072طولبهگرگان

نتامیاستانیمنابعمحلازریالمیلیارد25مبلغبهپروژهایناعتبار

وآغازآناجراییعملیاتبرداری،نقشهوطراحیمراحلاتمامازپسو

وزشیآمتحقیقاتیایستگاهمیسازدنشانخاطر.رسیدبرداریبهرهبه

مهمترینوقدیمیترینازیکیگرگانمحلهعراقیکشاورزی

پروژههایسالههروبودهکشورکشاورزیتحقیقاتایستگاههای

وذرتروغنی،دانههایحبوبات،غالت،جملهازمختلفیتحقیقاتی

هستههایازبخشیهمچنین.میگردداجراآندرعلوفهایگیاهان

.شودمیتولیدآندراستانراهبردیمحصوالتبذوراولیه

(حلهعراقی م)عملیات گازرسانی به ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان 
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