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معرفی

فرد شهرستان کردکویسیمای واحد آموزش کشاورزی شهید روحانی

بهواحداین.گردیدتأسیسکشاورزیبخشنیازموردآموزشهایارائهجهت1375سالدرکردکویروحانیفردشهیدآموزشواحد

درآموزشواحداین.داردقرارکردکویشهرستانحومهدرمسقفآموزشیواداریفضایمربعمتر10000دارایوهکتار140مساحت

تفعالیمهارتیآموزشهایارائهکالمیکدرودانشوکارآموزشهایبهرهبرداران،آموزشکارکنان،آموزششاملکشاورزیزیربخشهای

:ازاستعبارتآموزشیواحدایندرموجودهایتوانمندیوامکانات.مینماید

بندانآب

دهنهآببندان4
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گلخانهآموزشیمجهزبه
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شاملخوابگاهکارکنان،دانشجویان،
دانشآموزانومهمانسرا

نفر384باظرفیت

سایت کامپیوتر

های آموزشیکالس

نفر500بابکالسدرسظرفیت12تعداد
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ال،بسکتبال،مسقفشاملسالنفوتس
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گزارش تحلیلی

تاناهمیت توسعه ارقام مقاوم به بیماری های گندم در استان گلس

محقق و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان-محمدعلی دهقان 

.ستندهمطرحباغیوکشاورزیمحصوالتکیفیوکمیعملکردافزایشدربازدارندهعواملمهمترینازیکیبیماریهاوآفات

یاومقاومارقاممعرفیگندم،ماننداستراتژیکیمحصولخصوصبهوغالت،دربیماریزاعواملکنترلهایروشمهمترینازیکی

غالتمحصولاززیادیحجممقاوم،ارقاممعرفیازقبلسالههرگلستاناستاندر.استخسارتزاومهمبیماریهایبهمتحمل

گندم،سیاهوقهوهایوزردزنگچونبیماریهائیخسارتاثردر(تن200000بهنزدیکبرآوردبامحصولدرصد30ازبیش)

تومانمیلیارد2000آنریالیمبلغکهرفتمیدستاز،...وخرمائیلکهپودری،سفیدکسپتوریا،سنبله،فوزاریومیااسکب

ومقاومقامارتولیدبامدتدرازافقترسیمومدتکوتاهدرکنترلمدیریتروشهایازترکیبیکارگیریبهبا.استشدهبرآورد

ومقاومگندمجدیدارقاممعرفیجهتمیان،ایندر.دادکاهشراخسارتمیزانتوان،میمنطقهرایجبیماریهایبهمتحمل

واصالحیهایبرنامهتحقیقاتی،هایپروژهقالبدر(ژنوتیپوالین6000ازبیش)ژنوتیپهزارانسالهرها،بیماریبهمتحمل

اخیرسالهدهطیکهارقامیترینمهماز.گرددمیانتخابمنطقهمهمبیماریهایبهمقاومتارزیابیوبررسیبهزراعی،هایپروژه

انندمارقامیوآبیگندمبرایامینوتکتازآراز،تیرگان،کالته،احسان،مروارید،بهتوانمیاندشدهمعرفیمنطقهدرکشتبرای

الحدر.دارندشدهیادمهمبیماریهایبهمطلوبیمقاومتکهبردناماستاندیممناطقبرای...وآسمانقابوس،پایا،مهتاب،

وقاتتحقیمرکزمحققانتوسطشدهمعرفیجدیدارقامراگلستاناستاندرگندمکشتموردارقامازدرصد99بهنزدیکحاضر

شکوفائیبسبوتولیدکیفیوکمیجهتدوافزایشتوجهقابلجهشیککهمیدهندتشکیلطبیعیمنابعوکشاورزیآموزش

.میباشدغذاییامنیتوخودکفائیراستایدربلندگامیواستانومنطقهاقتصادیرونق

الین حساس و مقاوم 
به بیماری زنگ زرد

رقم گندم مقاوم به 
رگیبیماری سپتوریوز ب

رقم گندم حساس به 
رگیبیماری سپتوریوز ب

الین مقاوم و حساس 
یبه بیماری زنگ قهوه ا

طه ارتباطات بین المللی در راب
ماریبا تولید ارقام مقاوم به بی
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دستاورد

معرفی ارقام گندم دیم در استان گلستان

شرایطدرهکتار224128سطح،ایناز.بودهکتار367954معادل1399-1400زراعیسالدرگلستاناستانگندمکشتزیرسطح

دیمصورتبهاستاندرگندمزیرکشتسطحازدرصد59گذشته،سالدهآماریدورهطیمیانگین،طوربه.استشدهکشتدیم

.استشدهتولیددیمشرایطدرگندمتولیددرصد50همچنینوبوده

مناطقبرایشدهمعرفیدیمگندمارقاممهمترینازیکی

نمیانگیبارقماین.استقابوسرقماخیر،سال5درنیمهگرمسیر

وتکوهدش)شاهدارقامبهنسبتهکتاردرکیلوگرم3700عملکرد

پروتئینمیانگینخوب،بسیارنانواییکیفیت.داردبرتری(17الین

،زردزنگبیماریهایبهنسبتقبولقابلمقاومتدرصد،12/7

در.استرقماینبارزخصوصیاتازای،قهوهزنگوسنبلهفوزاریوم

رقماینبهدیمگندماراضیازهکتارهزار80-90حدودحاضرحال

حدودساالنهاضافی،هزینهگونههیچبدونویافتهاختصاص

آنهتربتحملبهتوجهبا.مییابدافزایشگندمتولیدتن36000

.استیافتهکاهششمیاییمبارزهسطح،مهمبیماریهایبهنسبت

شتکبرایودیمگرمسیرنیمهمناطقباسازگارومناسبرقماین

3775رقمایندانهعملکردمیانگین.استشدهمعرفیدیمزارهادر

رتریبشاهدارقاممیانگینبهنسبتکهاستهکتاردرکیلوگرم

.داردتانگلساستاناقلیمیشرایطباباالییسازگاریپایارقم.دارد

درصد،12/6پروتئیندرصدنانوایی،کیفیتپارامترهاینظراز

بهقبولقابلمقاومتباال،دانههزاروزنزودرسی،عملکرد،پایداری

جایگزینای،قهوهزنگوسنبلهفوزاریومزرد،زنگهایبیماری

یمهنوگرمسیردیمزارهایدرکریموکوهدشتارقامبرایمناسبی

ازهکتارهزار60حدودکهمیشودبینیپیش.باشدمیگرمسیر

هزینهگونههیچبدونویافتهاختصاصرقماینبهدیمگندماراضی

.یابدافزایشگندممحصولتن24000حدودساالنهاضافی،

بهنسبتآنبهترتحملبهتوجهبارقماینکاشتباهمچنین

وهعالامراینویافتهکاهششمیاییمبارزهسطحمهم،بیماریهای

محیطیزیستمخرباثراتکاهشباعثتولیدهایهزینهکاهشبر

.شودمیشیمیاییسموم

شمالوشمالبازدهکمزراعیاراضیازهکتارهزار60-80حدود

200زیر)کمبارندگیمتوسطدارایگلستان،استانشرق

ازوبودهضعیفخاکحاصلخیزیوباالحرارتدرجه،(مترمیلی

زیادتنوساناوکممحصول.هستندبرخوردارپایینیتولیدیتوان

زانمیافزایشراهکارهاییافتنسخت،شرایطایندرگندمتولید

آسمانرقمراستا،ایندر.میطلبدراعملکردپایداریوتولید

دیمزارهایدرکاشتبرای1396سالدرداخلیتالقیحاصل

ازرارفبرعالوهوبودهزودرسرقماین.گردیدمعرفیاستانبازدهکم

مجددانتقال.باشدمیخشکیبهمقاومفصل،انتهایگرمایتنش

شرایطدردانهکردنپربرایآبدرمحلولهایکربوهیدرات

ینمیانگ.میباشدرقماینبارزصفاتازگرماوخشکیتنشهای

10و20ترتیببهوبودهسانتیمتر100رقماینبوتهارتفاع

رقماینکردعملمیانگین.میباشدقابوسوکریمازبلندترسانتیمتر

درتن1/5-2بینبازدهکماراضیدرمحیطیتنشهایشرایطدر

اینخپاسبازده،کممناطقاقلیمیشرایطبهتوجهبا.استهکتار

برایچالشیها،بیماریوبودهقبولقابلحیاتیتنشهایبهرقم

باشودمیبینیپیش.باشدنمیمناطقایندرآسمانرقمتوسعه

تن50000بربالغهکتارهزار40-50سطحدرآسمانرقمتوسعه

.یمباشداشتهاستانبازدهکممناطقدرراگندمعملکردافزایش

آسمان

پایا قابوس

پایا قابوس

آسمان
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آموزش

گزارش برنامه هفته انتقال یافته های تحقیقاتی

مرکزآموزشیمعاونتهمتبهگلستان،استانطبیعیمنابعوکشاورزیآموزشوتحقیقاتمرکزتحقیقاتییافتههایانتقالبرنامهی

عراقییکشاورزتحقیقاتایستگاهدودرروزههفتبرنامهییکقالبدراستان،کشاورزیجهادسازمانترویجمدیریتهمکاریباو

.گردیدبرگزار(1401/02/07)چهارشنبهلغایت(1401/01/29)دوشنبهروزازکاووسگنبدو(گرگان)محله

33مشارکتبامدرس36و(گنبددربرنامه12وگرگاندربرنامه12)آموزشیبرنامهیعنوان24روزه،هفتبرنامهیاینطولدر

ازنفر1048ازبیشمجموعدر.رسیدانجامبه(گنبددرنفر10وگرگاندرنفر23)مرکزمحققانوعلمیهیاتاعضایازنفر

طرحکارشناسانوپهنهکارشناساناستان،شهرستانهایکشاورزیخدماتمراکزومدیریتهاسازمان،ستاددرمشغولکارشناسان

ارایهشدهعمتنوترویجیوآموزشیبرنامهیازیادشده،ایستگاهدودرحضورباساجدیشهیدقرارگاهکشاورزیمحصوالتتولیدجهش

.نمودنداستفاده

یور،طودامتغذیهحبوبات،وروغنیگیاهانوغالتتغذیهحبوبات،وروغنیگیاهانوغالتگیاهپزشکیشاملهابرنامهاینموضوع

.تاسبودهغالتبرداشتازپسوبرداشتمدیریتپاییزه،زراعیگیاهانارقامباآشناییپاییزه،ایعلوفهگیاهانپرورشوکشت
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گزارش دستاورد

گلفیتومدیریت بیماری بادزدگی سیب زمینی با استفاده از مدل پیش آگاهی

محقق و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان-محمدعلی آقاجانی 

بر.میآیدهشماربسیبزمینیتولیدکنندهیمهمکشورهایدرجدیتهدیدیکوسیبزمینیخسارتزایبیماریمهمترینفیتوفترایی،بادزدگی

معادلدرصد،15حدودتوسعه،حالدرکشورهایدربادزدگیبیماریساالنهیمتوسطخسارت،(CIP)سیبزمینیبینالمللیمرکزبرآورداساس

درواندبودهمطرحبیماریاصلیکانونهایعنوانبهمغان،دشتوگرگانمنطقهیدودور،گذشتههایازنیز،ماکشوردر.استتنمیلیون75/13

تاخیروبلیقآمادگیعدماثردرسالها،برخیدرحال،اینبا.میشودانجامبیماریکنترلوپیشگیریبرایسمپاشیبارسهتادوسالها،بیشتر

ونبدسالهایدرنیست،مشخصبیماریعدمیاوقوعآنجاییکهاز.استشدهواردمحصولعملکردبهجدیبسیارخسارتسمپاشی،انجامدر

.استیآگاهعدماینپیامدزیست،محیطآلودگیاقتصادی،زیانبرعالوهومیشودانجامضروریغیرسمپاشیهایاززیادیبسیارحجمبیماری،

1401بهار -سه شماره

دستاوردمعرفی
بهاتکاباآماری،مدلسازیهایوپژوهشیکارسال5حدودازپس

منطقهیدرگذشتهسال17دربیماریسوابقدربارهیموجوددادههای

روش.شدساختهGolPhytoعنوانبابیماریپیشآگاهیمدلگرگان،
هیروزاندادههایفروردینماه،ابتدایازکهاستصورتبدینمدلاینکار
صبشدهندیتاالگریاهواشناسیایستگاهازبارندگیونسبیرطوبتدما،
رمتغیخاص،محاسباتانجامازپسشده،دریافتزمینیسیبمزارعدر

متغیراینارزش.میشودمحاسبهروزانهبهصورت(FTHP)مدلپیشگوی
رنگبه)بیشترروزهردرآنمقدارکههرچهواستتغییردر8تا2-از

عهیتوسبرایروزآنهواییوآبشرایطبودنمساعدبیانگرباشد،(قرمز
.استبیماری
دستاوردتجاری سازیفرآیند

دلمایننتایجبیماری،آغازازقبلهفتهیکحداقلاخیر،سالسهطی
استانکشاورزیجهادسازمانبهرسمی،نامهیطریقازپیشآگاهی

اطالعیههایطریقازاطالعرسانیآن،مبنایبروشدارایهگلستان
گاهکارچند.پذیرفتصورتمنطقهکشاورزانوکاشناسانبهترویجی
رگزاربکشاورزانوکارشناسانبرایسیبزمینیکشتمناطقدرآموزشی
حوهینبیماری،تشخیصروشهایبافراگیرانآشناساختنضمنوگردید

ورادیوییبرنامهیچند.شدبیانبیماریبااصولیوصحیحمبارزهی
زمرکسیمایوصداطریقازکهشدتهیهرابطهایندرنیزتلوزیونی
کارشناسانبهپیشبینیهابهروزتراطالعرسانیبرای.گردیدپخشگلستان

روزهسهروشدساختهاجتماعیشبکههایازیکیدرکانالیکشاورزان،و
یاراختدرآنتحلیلوپیشآگاهیمنحنیبهصورتمدلنتایجیکبار،

باییآشناازپسمنطقه،کشاورزاناززیادیتعداد.گرفتقراربهرهبرداران
برراخودسمپاشیهایمدیریتوآمدهدرکانالعضویتبهمدل،این

ومعرفیدرافراد،همینضمناً.میدهندانجاممدلبینیهایپیشمبنای

.بودهاندسهیمنیزکشاورزانسایربهمدلرسانیاطالع

معادل)بیماریبدونسالهایدرضروریغیرسمپاشی3تا2حذف✓
(ریالمیلیارد180تا150

بیماریبدونسالهایدرقارچکشتن18تا15حدودمصرفکاهش✓
زیستمحیطآلودگیکاهش✓
گلستاناستانسیبزمینیغدههایدرسمومبقایایکاهش✓
معادلدرصد15میانگینبهطور)استانسیبزمینیمحصولافزایش✓

(تنهزار30حدود
یشافزاوقارچکشمصرفکاهشاثردرکشاورزاناقتصادیسودافزایش✓

محصولعملکرد

پتانسیل اقتصادی و اثربخشی

درضروریغیرسمپاشیهایحذفطریقازتولیدهزینهیکاهش✓
بیماریبدونسالهای

سالهایدرسمپاشیهاتعدادکاهشطریقازتولیدهزینهیکاهش✓
بیماریدارای

ضروریغیرسمپاشیهایحذفطریقاززیستمحیطآلودگیکاهش✓
سمپاشیمناسبزمانارایهیطریقازسمپاشیهاکاراییافزایش✓
بیماریبهموقعومناسبکنترلطریقازمحصولعملکردافزایش✓

مزایای مدل



نهگنجیازاسالمیشورایمجلسکشاورزیکمیسیوناعضایبازدید

منابعوکشاورزیآموزشوتحقیقاتمرکزدستاوردهایوهاطرح

گلستاناستانطبیعی

سالمی،اشورایمجلسدرگلستاناستاننمایندگانمجمعهمراهبهکشاورزیکمیسیوناعضای

درگانگرمحلهعراقیکشاورزیتحقیقاتایستگاهپژوهشیدستاوردهایوتحقیقاتیمزارعاز

انبارهایازمجلسکشاورزیکمیسیوناعضای.آوردندعملبهبازدیدجاریسالماهخرداد

درزمرکپژوهشگرانتالشازونمودهبازدیدمختلفمحصوالتپالسمهایژرمواولیههستههای

فنی،دانشاطالعات،تبادلبرنامهریزیخواستاروتشکرآموزشیوپژوهشیدستاوردهایتنوع

موثرهایهمکارینیزوتحقیقاتیهایپروژهتوسعهها،استانمراکزبینبذرهایهستهویافتهها

.شدندآموزشیمراکزوهادانشگاهومرکزاینبین

انخبرنامه تات گلست

1336سال تاسیس برداران         مرکز تحقیقات کشاورزی، مشاور امین کارشناسان و بهره7صفحه 

رویدادهای مهم  

مرکزآموزگارانومدرسانازتقدیرومعلممقامبزرگداشتآیین

گلستاناستانطبیعیمنابعوکشاورزیآموزشوتحقیقات

انهنرستدبیرانوآموزشبخشانسانیهایسرمایهازمعلمشامخمقامگرامیداشتمراسمدر

وزشآممعاونتهمتبهآییناین.شدتقدیرکردکویفردروحانیشهیدآموزشواحدکشاورزی

شدبرگزارکردکویفردروحانیشهیدپژوهشیآموزشیواحددر1401سالماهاردیبهشتدر

داشتگرامیوتبریکضمنمرکزرئیسفرجیدکتر.آمدعملبهتقدیراساتیدومدرسانازو

اهدافوهنرستانهایبرنامهپیشبرددرمرکزمربیانواساتیدمدرسان،هایتالشازمعلم،مقام

ارزندههایتالشازتقدیرلوحاهدایبابرنامهپایانیبخشدر.نمودتشکروتقدیرآموزشی

.آمدعملبهتجلیلهنرستان،مدرسان

ازاسالمیشورایمجلسدرگلستاناستاننمایندگانمجمعبازدید

منابعوکشاورزیآموزشوتحقیقاتمرکزدستاوردهایوهاطرحگنجینه

گلستاناستانطبیعی

سازمانرییسبرزعلیمحمددکترهمراهبهاسالمیشورایمجلسدرگلستاناستاننمایندگانمجمع

شاورزیکتحقیقاتایستگاهدرمرکزپژوهشیدستاوردهایوتحقیقاتیمزارعازاستانکشاورزیجهاد

ردبیسنگدوینی،مهندس.آوردندعملبهبازدیدجاریسالماهاردیبهشتدرگرگانمحلهعراقی

درنآموثرنقشوزراعیمهمگیاهانپژوهشیفعالیتهایتنوعازگلستاناستاننمایندگانمجمع

وکیفیفعالیتهایگسترشبرنامهریزیبرونمودقدردانیمرکزمحققانتوسطغذاییامنیتتامین

اتفاقیقاتتحقمرکزدرکهآنچه:گفتخاتمهدرسنگدوینی.نمودتاکیدسالشعارتحققدرکاربردی

.شودمنتقلجامعهبهبخشامیدهایپیاماینتااستضروریواستآفرینامیدافتد؛می

1401بهار -سه شماره



(017)32162070: تلفن4۹15677555: کدپستیخیابان شهید بهشتی،گرگان،گلستان: نشانی

ganrrc.org.ir @golestanagriresedu@ganrrc

1401سال دوم، شماره سه، بهار 

محمدعلی آقاجانی: سردبیرابوالفضل فرجی؛ : مدیرمسئول

پناه،  یان، محمد حسنسیدافشین مساوات، فاطمه شیخ،  مینا غزائی: همکاران این شماره

قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

علیرضا برسالنی: آراییصفحهتازیکه، ... نورا: مدیر داخلی

انتشاراترین خآ

1401بهار -سه شمارهانخبرنامه تات گلست
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