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فهرست

دهه دوم تالش

شماره صفحه

فهرست

دیباچه
فصل اول  :معرفی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

4

 4-4مقدمه

4

 2-4معرفی دیسیپلینها و بخشهای تحقیقاتی

2

 4-2-4دیسیپلین مهندسی آبیاری و زهکشی

2

 2-2-4دیسیپلین تحقیقات مهندسی صنایع غذایی

9

 9-2-4دیسیپلین تحقیقات مهندسی مکانیك ماشینهایکشاورزی و مکانی اسیون

1

 1-2-4بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

0

 5-2-1بخش خدمات فنی و تحقیقاتی

3

الف -واحد مدیریت طرحها و پروژههای تحقیقاتی

3

ب -واحد فناوری اطاعات

8

ج -واحد کتابخانه

8

د -واحد سمعی و بصری

3

 9-4ساختار ،تشکیات و نیروی انسانی

3

 1-4هداف و مأموریتها

42

 0-4چشم انداز

49

فصل دوم  :فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسه در سالهای  5831تا 5849

43

 5-2مهندسی آبیاری تحتفشار

43

 4-4-2فناوریهای بهبود مدیریت آبیاری

43

أ

فهرست

شماره صفحه

الف -آبیاری دقیق در کشاورزی

23

ب -کودآبیاری و اسیدشویی در آبیاری قطرهای

29

پ -یافتهها و دستاوردها در زمینه اسیدشویی و مدیریت کودآبیاری

29

ت -توصیههای کاربردی در اسیدشویی و کودآبیاری

20

ث -کیفیت آب و آبهای نامتعارف

23

ج -توصیههای کاربردی در کاربرد آبهای نامتعارف در کشاورزی

28

چ -کمآبیاری

23

ح -یافتهها و دستاوردهای پژوهشی در زمینه کمآبیاری

94

خ -توصیههای کاربردی در زمینه کمآبیاری

92

د -پژوهشهای آتی در زمینه کمآبیاری و آبیاری دقیق

90

ذ -منابع مورد استفاده

90

 2-2مهندسی آبیاری و زهکشی

 2-4-2ارتقای اصول فنی در طراحی و انتخاب سامانههای آبیاری تحتفشار

14
14

الف -اتوماسیون در سامانههای آبیاری

12

ب -فیلتراسیون در سامانههای آبیاری

11

پ -چالش های موجود در ارتقای اصول فنی در طراحی و انتخاب سزامانههزای آبیزاری

11

تحتفشار
ت -یافتهها و دستاوردهای مرتبط با ارتقاء اصول فنی در طراحی و انتخاب سامانههزای

10

آبیاری تحتفشار
ث -توصیههای کاربردی درخصوص ارتقاء اصول فنی در طراحی و انتخاب سامانههزای

10

آبیاری تحتفشار
ج -پژوهشهای آتی در خصوص ارتقاء اصول فنی در طراحزی و انتخزاب سزامانههزای

10

آبیاری تحتفشار
چ -منابع
 9-4-2اقتصاد کشاورزی در سامانههای آبیاری تحتفشار

10
13

فهرست

دهه دوم تالش

شماره صفحه

فهرست

الف -چالشهای فنی و اقتصادی سامانههای آبیاری تحتفشار

18

ب -تج یه و تحلیل اقتصادی روشهای آبیاری تحتفشار

13

پ -انرژی در آبیاری تحتفشار

13

ت -اثرات زیستمحیطی پروژههای آبیاری تحتفشار

03

ث -یافتهها و دستاوردهای مرتبط با اقتصاد کشاورزی در سامانههای آبیاری تحتفشار

04

ج -توصیههای کاربردی در زمینه اقتصاد کشاورزی در سامانههای آبیاری تحتفشار

09

چ -پژوهشهای آتی در زمینه اقتصاد کشاورزی در سامانههای آبیاری تحتفشار

01

ح -منابع

01
03

 2-2مهندسی آبیاری سطحی و زهکشی

 4-2-2راهکارهای اف ایش بهرهوری آب در آبیاری سطحی

03

الف -چالشها در زمینه اف ایش بهرهوری آب در آبیاری سطحی

08

ب -یافتهها و دستاوردهای مرتبط با اف ایش بهرهوری آب در آبیاری سطحی

03

پ -توصیههای کاربردی در زمینه اف ایش بهرهوری آب در آبیاری سطحی

00

ت -پژوهشهای آتی در زمینه اف ایش بهرهوری آب در آبیاری سطحی

00

ث -منابع

00

 2-2-2مسائل سازههای شبکههای آبیاری و زهکشی

03

الف -چالشهای موجود در شبکههای آبیاری و زهکشی

03

ب -یافتهها و دستاوردهای مرتبط با شبکههای آبیاری و زهکشی

32

پ -توصیههای کاربردی در زمینه شبکههای آبیاری و زهکشی

30

ت -پژوهشهای آتی در زمینه شبکههای آبیاری و زهکشی

33

ث -منابع

33

 9-2-2استفاده از پسابها و فاضاب در کشاورزی و اثرات زیستمحیطی آنها

82

الف -چالشهای مرتبط با استفاده از پسابها و فاضاب در کشاورزی

82

ب -یافتهها و دستاوردهای مرتبط با استفاده از پسابها و فاضاب در کشاورزی

8

ج

فهرست

شماره صفحه

پ -توصیههای کاربردی در زمینه استفاده از پسابها و فاضاب در کشاورزی

83

ت -پژوهشهای آتی در زمینه استفاده از پسابها و فاضاب در کشاورزی

83

ث -منابع

33

 1-2-2کاربرد آبهای شور و لبشور در کشاورزی

34

الف -چالشهای کاربرد آب شور در کشاورزی

32

ب -یافتهها و دستاوردهای مرتبط با کاربرد آبهای شور و لبشور در کشاورزی

30

پ -پژوهشهای آتی مرتبط با کاربرد آبهای شور و لبشور در کشاورزی

433

ت -منابع

434

 0-2-2مهندسی زهکشی و اصاح اراضی

439

الف -چالشهای زهکشی در کشور

431

ب -یافتهها و دستاوردها در زمینه زهکشی و اصاح اراضی

430

پ -پژوهشهای آتی در زمینه زهکشی و اصاح اراضی

438

ت -منابع

438

 8-2مهندسی گلخانه

444

 4-9-2بهینهسازی مصرف نهادههای مهم تولیدات گلخانهای

444

الف -چالشهای بهینهسازی مصرف نهادههای مهم تولیدات گلخانهای

449

ب -یافته ها و دستاوردهای مؤسسه درخصوص بهینهسزازی مصزرف نهزادههزای مهزم

440

تولیدات گلخانهای
پ -توصیههای کزاربردی در زمینزه بهینزه سزازی مصزرف نهزادههزای مهزم تولیزدات

443

گلخانهای
ت -پژوهشهای آتی در زمینه بهینهسازی مصرف نهادههای مهم تولیدات گلخانهای

423

ث -منابع

424

 2-9-2اف ایش سطح اتوماسیون در گلخانهها
الف -چالشهای اف ایش سطح اتوماسیون در گلخانهها

429
421

فهرست

دهه دوم تالش

شماره صفحه

فهرست

ب -یافتهها و دستاوردها در زمینه اف ایش سطح اتوماسیون در گلخانهها

421

پ -توصیههای کاربردی در زمینه اف ایش سطح اتوماسیون در گلخانهها

420

ت -پژوهشهای آتی در زمینه اف ایش سطح اتوماسیون گلخانهها

420

ث -منابع

420

 9-9-2کاهش ضایعات و تولید محصول سالم گلخانهای

428

الف -چالشهای مرتبط با کاهش ضایعات تولیدات گلخانهای

423

ب -یافتهها و دستاوردها در زمینه کاهش ضایعات و تولید محصوالت سالم گلخانهای

423

پ -توصیههای کاربردی در زمینه کاهش ضایعات و تولید محصوالت سالم گلخانهای

493

ت -پژوهشهای آتی در زمینه کاهش ضایعات و تولید محصول سالم

494

ث -منابع

492

 1-9-2پهنهبندی اقلیمی و شناسایی مناطق مستعد برای توسعه گلخانهها در کشور

499

الف -چالشهای مربوط به احداث گلخانه در کشور

491

ب -یافتهها و دستاوردها در زمینه پهنهبندی اقلیمی و شناسزایی منزاطق مسزتعد بزرای

490

توسعه گلخانهها در کشور
پ -توصیههای کاربردی در زمینه پهنهبندی اقلیمی و شناسزایی منزاطق مسزتعد بزرای

493

توسعه گلخانهها در کشور
ت -محورهای پژوهشی آتی در زمینه پهنهبندی اقلیمی و شناسایی مناطق مستعد برای

498

توسعه گلخانهها در کشور
498

ث -منابع

493

 9-2مهندسی صنایعغذایی

 4-1-2فناوریهای پس از برداشت میوهها و سب یها

493

الف -تیمارهای مقدماتی

493

ب -نگهداری و انبارداری محصوالت کشاورزی

410
408

 2-1-2تبدیل و فرآوری میوهها و سب یها

408

الف -خشكکردن
ه

فهرست

شماره صفحه

ب -فرآوری حرارتی

400

پ -فرموالسیونهای غذایی

408

 9-1-2فناوریهای پس از برداشت و فرآوری دانههای روغنی

432

الف -چالشهای مرتبط با فناوریهای پس از برداشت و فرآوری دانههای روغنی

432

ب -یافتهها و دستاوردهای کاربردی مرتبط با فناوریهای پزس از برداشزت و فزرآوری

439

دانههای روغنی
پ -توصیههای کاربردی در زمینه فناوریهای پزس از برداشزت و فزرآوری دانزههزای

439

روغنی
ت -محورهای پژوهشهای آتی در زمینه فناوریهای پزس از برداشزت و فزرآوری دانزههزای

431

روغنی
ث -منابع
 1-1-2فناوریهای پس از برداشت و فرآوری غات

430
433

الف -چالشهای فناوریهای پس از برداشت و فرآوری غات

438

ب -یافتهها و دستاوردهای کاربردی در زمینه فناوریهزای پزس از برداشزت و فزرآوری

438

غات
پ -توصیههای کاربردی در زمینه فناوریهای پس از برداشت و فرآوری غات

484

ت -پژوهشهای آتی در زمینه فناوریهای پس از برداشت و فرآوری غات

482

ث -منابع

482

 0-1-2فناوریهای نوین در صنایعغذایی

480

الف -چالشها در فناوریهای نوین در صنایعغذایی

480

ب -محورهای فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسه در حوزه فناوریهای نوین صنایعغذایی

480

پ -توصیههای کاربردی در زمینه فناوریهای نوین

488

ت -محورهای پژوهشهای آتی در زمینه فناوریهای نوین

483

ث -منابع

433

فهرست

دهه دوم تالش

شماره صفحه

فهرست

439

 1-2مهندسی ماشینها و مکانیزاسیون کشاورزی

 4-0-2کاربرد و بهینهسازی سامانههای تولید محصوالت کشاورزی
الف -خاک ورزی و تهیه بسترکاشت با رویکرد کاهش عملیات خزاکورزی (خزاکورزی

439
439

حفاظتی)
ب -ماشینهای کاشت

433

پ -ماشینهای داشت

232

ت -ماشینهای برداشت

233

ث -سامانههای پس از برداشت

240
222

 2-0-2فناوریهای نوین در مهندسی کشاورزی
الف -کشاورزی دقیق

222

ب -فناوری آزمونهای غیرمخرب در کشاورزی

228

پ -نانوفناوری در ماشینهای کشاورزی

290

 2-0-9توسعه مکانی اسیون کشاورزی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
الف -چالشهای توسعه مکانی اسیون کشاورزی
ب -یافتههزا و دسزتاوردهزای پژوهشزی مؤسسزه و توصزیههزا در زمینزه مکانی اسزیون
کشاورزی و انرژیهای تجدیدپذیر

293
298
298

پ -پژوهشهای آتی در زمینه توسعه مکانی اسیون کشاورزی و انرژیهای تجدیدپذیر

214

ت -منابع

212

فصل سوم :خالصه برنامههای راهبردی

219

 4-9مقدمه

219

 2-9برنامه راهبردی گلخانه

210

 4-2-9اهمیت و ضرورت تدوین برنامه راهبردی گلخانه

210

 2-2-9اهداف برنامه راهبردی گلخانه

210

 9-2-9برنامههای تحقیقاتی گلخانه

210
ز

فهرست

شماره صفحه

 1-2-9راهکارهای اجرایی گلخانه

210

 0-2-9کارگروههای تخصصی برنامه راهبردی گلخانه

213

 9-9برنامه راهبردی بهبود بهرهوری مصرف آب کشاورزی

218

 4-9-9اهمیت و ضرورت تدوین برنامه راهبردی بهبود بهرهوری مصرف آب

218

 2-9-9راهبردها و سیاستهای کلی برنامه راهبردی بهبود بهرهوری مصرف آب

218

 9-9-9اهداف برنامه راهبردی بهبود بهرهوری مصرف آب

213

 1-9-9برنامههای تحقیقاتی راهبردی بهبود بهرهوری مصرف آب

203

 0-9-9راهکارهای اجرایی راهبردی بهبود بهرهوری مصرف آب

203

 0-9-9کارگروههای تخصصی

204

 1-9برنامه راهبردی اصاح و بهینهسازی شبکههای آبیاری و زهکشی
 4-1-9اهمیت و ضرورت تدوین برنامه راهبردی اصاح و بهینهسازی شبکههزای آبیزاری و

202
202

زهکشی
 2-1-9اهداف برنامه راهبردی اصاح و بهینهسازی شبکههای آبیاری و زهکشی

209

 9-1-9راهکارهای اجرایی برنامه راهبردی اصاح و بهینهسازی شبکههای آبیاری و زهکشی

201

 1-1-9برنامههای تحقیقاتی راهبرد اصاح و بهینهسازی شبکههای آبیاری و زهکشی

200

 0-1-9کارگروههای تخصصی

203

 0-9برنامه راهبردی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحتفشار

208

 4-0-9اهمیت و ضرورت تدوین برنامه توسعه پایدار روشهای آبیاری تحتفشار

208

 2-0-9اهداف برنامه توسعه پایدار روشهای آبیاری تحتفشار

203

 9-0-9برنامههای تحقیقاتی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحتفشار

204

 1-0-9زیرساختها

202

 0-0-9راهکارهای اجرایی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحتفشار

201

 0-0-9کارگروههای تخصصی

200

 0-9برنامه راهبردی بهبود و توسعه مکانی اسیون کشاورزی

200

فهرست

دهه دوم تالش

شماره صفحه

فهرست

 4-0-9اهمیت و ضرورت تدوین برنامه راهبردی بهبود و توسعه مکانی اسیون کشاورزی

200

 2-0-9اهداف برنامه راهبردی بهبود و توسعه مکانی اسیون کشاورزی

200

 9-0-9برنامههای تحقیقاتی راهبردی بهبود و توسعه مکانی اسیون کشاورزی

203

 1-0-9راهکارهای اجرایی برنامه راهبردی بهبود و توسعه مکانی اسیون کشاورزی

233

 0-0-9کارگروههای تخصصی

232

 3-9برنامه راهبردی کاهش ضایعات محصوالت و فرآوردههای کشزاورزی در مراحزل پزس از

239

برداشت ،فرآوری و توزیع
 4-3-9اهمیت و ضرورت تدوین برنامه کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی

239

 2-3-9اهداف برنامه راهبردی کاهش ضایعات محصوالت

231

 9-3-9برنامههای تحقیقاتی کاهش ضایعات محصوالت

231

 1-3-9راهکارهای اجرایی کاهش ضایعات محصوالت

231

 0-3-9کارگروههای تخصصی

230

 8-9برنامه راهبردی قارچهای خوراکی

230

 4-8-9اهمیت و ضرورت تدوین برنامه راهبردی قارچهای خوراکی

230

 2-8-9اهداف برنامه راهبردی قارچهای خوراکی

233

 9-8-9برنامههای تحقیقاتی راهبردی قارچهای خوراکی

233

 1-8-9راهکارهای اجرایی برنامه راهبردی قارچهای خوراکی

238

 0-8-9کارگروههای تخصصی

283

فصل چهارم  :ارتباطات داخلی و بینالمللی

284

 4-1ارتباطات داخلی مؤسسه

284

 4-4-1همکاری با مراک علمی و دانشگاههای کشور

282

 2-4-1همکاری با انجمنهای علمی

289

 9-4-1تعامل و همکاری با معاونتهای اجرایی وزارت متبوا

289

ط

فهرست

شماره صفحه

 1-4-1همکاری با سازمان تعاون روستایی

281

 0-4-1همکاری با وزارت نیرو

281

 0-4-1همکاری با مؤسسه جهاد نصر

280

 3-4-1همکاری با مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر و صنایع جانبی

280

 8-4-1تعامل با بخشهای خصوصی

280

 3-4-1همکاری با سازمان نظام مهندسی کشور و استانها

280

 43-4-1همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

280

 44-4-1همکاری با سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

283

 42-4-1همکاری با سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

283

 2-1ارتباطات بینالملل

283

 4-2-1دستاوردها و فعالیتهای انجامگرفته

288

 2-2-1راهکارهای بهبود روابط بینالملل

283

 9-2-1محورهای برنامهها و همکاریهای آتی مؤسسه در حوزه بین الملل

233

فصل پنجم :فعالیتهای آموزشی و ترویجی

234

 4-0دورههای آموزشی برگ ارشده برای توانمندسازی پژوهشگران و اعضا هیئت علمی

234

 2-0برگ اری سمینارها و همایشهای ملی و منطقهای

230

 9-0برگ اری کارگاههای آموزشی

238

 1-0برگ اری هفته انتقال یافتهها

924

فصل ششم :انتشارات پژوهشی ،علمی و ترویجی

920

 4-0گ ارشهای نهایی طرحها و پروژههای تحقیقاتی

920

 2-0مقاالت علمی-پژوهشی

920

 9-0کتابهای تخصصی منتشرشده

923

فهرست

دهه دوم تالش

شماره صفحه

فهرست

 1-0انتشار مجله علمی-پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی

998

 4-1-0اهم فعالیتهای مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی در دو دهۀ گذشته

998

 2-1-0روند بررسی مقاالت در مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی در دو دهۀ گذشته

993

 0-0نوشتارهای علمی -ترویجی منتشر شده

913

فصل هفتم :فعالیتهای مؤسسه در زمینه تجااریساازی تحقیقاات و انتقاال

913

فناوری
 4-3مقدمه

913

 2-3فعالیتهای انجام شده در رابطه با تجاریسازی تحقیقات و انتقال فناوری

904

 9-3فناوریهای قابل واگذاری بخش مهندسی آبیاری و زهکشی

902

 1-3فناوریهای قابل واگذاری بخش صنایعغذایی و فناوریهای پس از برداشت

909

 0-3فناوریهای قابل واگذاری بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانی اسیون

909

 0-3فناوریهای قابل واگذاری بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

901

 3-3اختراعات ثبت شده

901

 8-3سایر فعالیتهای مؤسسه در خصوص تجاریسازی تحقیقات

909

فصل هشتم :تحلیل عملکرد مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در دهة اخیر

900

 4-8مقدمه

900

 2-8روششناسی تحلیل

900

 4-2-8امکانات و توانایی های موسسه

900

 2-2-8شاخص های ارزیابی

908

 9-8نتایج ارزیابی عملکرد

933

 4-9-8تولید علم

933

 2-9-8تولید فناوری

931

 9-9-8تولید ثروت

930
ک

فهرست

شماره صفحه

 1-9-8نشر و ترویج دانش

983

 0-9-8مشارکت در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای کان و ملی

982

 1-8جمعبندی

980

 4-1-8نتیجهگیری

980

 2-1-8رویکردها و برنامههای آتی

983

فصل نهم  :آیندهپژوهی در تحقیقات مهندسی کشاورزی

983

 4-3مقدمه

983

 2-3تعریف آیندهپژوهی

983

 9-3ضرورت مطالعات آیندهپژوهی

933

 1-3ماهیت آیندهپژوهی

934

 0-3روششناسی آیندهپژوهی جهانی

934

 0-3اهم ال امات آیندهپژوهی

932

 3-3روشهای آیندهپژوهی

939

 8-3ماحظات و فرآیند آیندهپژوهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

939

 3-3محورهای پژوهشهای آتزی در فرآینزد مطالعزه آینزدهپژوهزی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و

930

مهندسی کشاورزی
 4-3-3محورهای پژوهشهای آتی در حوزه مهندسی آبیاری سطحی و تحتفشار

930

 2-3-3محورهای پژوهشهای آتی در حوزه مهندسی گلخانه

933

 9-3-3محورهای پژوهشهای آتی در حوزه مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانی اسیون

938

 1-3-3محورهای پژوهشهای آتی در حوزه مهندسی صنایعغذایی

938

دیباچه
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با توجه به ضرورت پاسخگویی بزه نیازهزای
تحقیقاتی بخشهای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی ،حل مسائل و مشزکات در حزوزه فنزی و
مهندسی بخش کشاورزی و کمك به ارتقاء بهرهوری منابع و نهادههزای تولیزد ،از سزال 4903
فعالیتهای علمی و پژوهشی خزود را آغاز و در این مدت خزدمات علمزی شزایانی بزه جامعزه
کشاورزی ایران در حوزه فنی و مهندسی عرضه نموده اسزت .ایزن مؤسسزه از بزدو راهانزدازی،
بهرهمندی از روشهای نوین مهندسی و بهکارگیری آن ها در حل مشکات مرتبط بزا تولیزد و
فززرآوری محصززوالت کشززاورزی را سززرلوحززه کززار خززود قززراردادهاسززت .دسززتیززابی بززه
سامانههای کارآمد و پایدار مهندسی کشاورزی برای بهرهبرداری کشاورزان از طریق همکاری با
مؤسسات و سازمانهای ملی و بینالمللی اصلیترین مأموریت مؤسسه بودهاست.
بررسی و تحلیل عملکرد یك مجموعه با هر مأموریت ،رسالت ،هدف و چشماندازی کزه
دارد ،یك فرآیند مهم راهبردی تلقی میشود .کیفیت و اثربخشی عملکرد یك مجموعه ،عامزل
تعیینکننده و حیاتی تحقق برنامه های آن در آینده است .از همین رو ،تحلیل و ارزیابی عملکرد
در یك دوره زمانی مشخص ،امکان برنامهری ی دقیق و اثربخش فعالیتها و گامهزای آتزی را
برای رسیدن به اهداف اصلی فراهم میکند .همچنین ،با ارزشگذاری و قضزاوت در خصزوص
عملکرد مجموعه و تعیین اثربخشی فعالیتهزا ،میز ان کزارایی تصزمیمات مزدیریتی در زمینزۀ
استفاده بهینه از منابع و امکانات ،مشخص و با شناخت نقاط قزوت و ضزعف ،ارائزه راهکارهزای
مؤثر برای ارتقا و بهبود عملکرد میسر میشود .بنابراین ،بدون بررسی و تحلیل عملکرد و بدون
شناسایی نقاط قوت و ضعف ،بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شزد .بزرای نیزل بزه اهزداف
مذکورکتاب حاضر به ارزیابی و تحلیل عملکرد و فعالیتهای انجامشزده در مؤسسزه تحقیقزات
فنی و مهندسی کشاورزی طی سالهای  4980تا  4931پرداختهاست .عاوهبر هزدف اطزاا-
رسانی از فعالیتهای کاربردی انجام شده در دهۀ گذشزته بزرای پرهیز از تحقیقزات تکزراری،
اهداف دیگری از تدوین چنین مجموعهای مدنظر بوده اسزت کزه مهزمتزرین آن ارائزه برخزی
توصیههای کاربردی ،شناسایی نقاط ضعف و قوت و خاءهای موجزود بزرای انجزام تحقیقزات
تکمیلی و آیندهپژوهی است.
برای تدوین این کتاب گروهی از همکاران خبره در ستاد و بخشهای استانی موسسه در
قالب کمیتهای با عنوان «کمیتۀ راهبردی تدوین کتاب دهۀ دوم تاش مؤسسۀ تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی» تشکیل و از آبان ماه سال  4939اقدامات خود را آغاز کزرد .ذیزل کمیتزۀ
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دهة دوم تالش

راهبردی ،کمیتههای فرعی در بخشهای تحقیقاتی مؤسسه تشکیل شد تا بستر مناسبی بزرای
جلب مشارکت حداکثری همکاران سزتادی و اسزتانی فزراهم شزود .بزهمنظزور افز ایش غنزای
محتواییِ کتاب دهۀ دوم تاش ،کتاب دهۀ اول تاش مؤسسه مورد بررسی قرار گرفت و سعی
شد تا حدِّ امکان با رفع کاستیهای آن ،چارچوبی مناسبتر و جامعتر برای تزدوین کتزاب دهزۀ
دوم درنظر گرفتهشود.
در کتاب حاضر ،ضمن معرفی مؤسسه و ارائه توانمندیها و قابلیّتهای آن ،فعالیتهزای
تحقیقاتی بخشها و دیسیپلینهای تحقیقاتی مؤسسه در بازه زمانی  4980تا  4931جمعبنزدی،
و عاوه بر مشخص نمودن چالشها در حوزههای تخصصی مذکور ،توصزیههزای کزاربردی از
نتایج طرحها و پروژههای تحقیقاتی استخراج و محورهزای اصزلی پزژوهشهزای آتزی توسزط
متخصصان ذیصاح بهعنوان اهمِّ فعالیتهای علمی در آینده مشخص شدهاست .فصلی مج ا
نی به جمعبندی  3برنامۀ راهبردی مؤسسه اختصاص دارد .همچنین ،از موضوعات مورد توجزه
در این کتاب ،ارائه ارتباطات مؤسسه با مراک تحقیقاتیِ داخلی و بینالمللی و نهادهای دولتزی و
خصوصی است .باتوجه به رویکردهای اخیر سازمان تحقیقات ،آموزش و تزرویج کشزاورزی بزر
ل وم توجه بیشتر به فعالیتهای آموزشی و ترویجی ،گ ارش تحلیلی از اقزدامات صزورتگرفتزه
توسط مؤسسه در این زمینهها طی سالهای مورد مطالعه ،تهیزه و ارائزه شزده اسزت .از دیگزر
بخش های این کتاب معرفی انتشارات علمی-پژوهشی و ترویجی مؤسسه شامل گ ارش نهایی
طرحها و پروژههای تحقیقاتی ،مقالهها و نوشتارهای علمی-ترویجی اسزت .الز ام بزه رویکزرد
فناورانه در انجام طرحهای پژوهشی و اولویتداشتن موضوعات تحقیقاتی موجبشد تزا مزرور و
جمعبندی فعالیتها و اقدامات مؤسسه در حوزه تجاریسازی تحقیقات و انتقال فناوری نیز در
این کتاب ،مدِّ نظر قرار گیرد .اهمیتِ درنظر داشتن تحوالت و تغییرات پیشرو و اثر قطعی ایزن
تحوالت در تعیین اولویتهای تحقیقاتی ،موجب شد تا موضوا آینده پژوهی در تحقیقات فنّی و
مهندسی کشاورزی نی در این کتاب مورد توجه باشد.
به منظور تعیین روش تحلیل عملکرد ،مواردی مانند امکانات فی یکزی شزامل عرصزه و
اعیان ،نیروی انسانی و امکانات مادی به عنوان ورودی مؤسسه در نظر گرفته شزد .سزپس ،بزا
توجه به سیاستها و مأموریتها ،اهداف کزان ،برنامزههزای عملیزاتی و فعالیزتهزای اصزلی
مؤسسه و همراستا با سیاستها و اهداف سازمان متبوا ،شاخصهای رسیدن به اهداف و تعیین
اثربخشی فعالیت ها تدوین شد .شاخصهای مذکور شامل تولید علم ،تولید فناوری ،تولید ثروت،
نشر و ترویج دانش ،و مشارکت در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهزای کزان و ملزی تعیزین

شد .بهطور خاصه ،رفتار عملکردی مؤسسه در دهۀ اخیزر از نظزر تولیزد ثزروت و درآمزدزایی،
تقریباً خوداتکا بوده و بخش اعظم نیاز مالی خود را از طریق قراردادهای پژوهشی و درآمزدهای
حاصل از دانش فکری تأمین نموده است .همچنین مؤسسه در انجزام پزژوهشهزای کزاربردی
تقاضامحور ،نسبتاً موفق عمل کرده است .در بعد انتشارات ،مؤسسه رویکرد مقالهمحوری داشته
و سطح غالب مقالهای آن نی از نوا علمی-پژوهشی داخلی بوده اسزت .از نظزر نشزر و تزرویج
دانش و انتقال آن به بهره برداران در مقایسه با سایر شاخصها ،وضعیت مطلوبی نداشته اسزت.
بیشتر فعالیت های ترویجی مؤسسه از طریق نشریات ترویجزی و کتزاب بزوده اسزت .از طرفزی
مؤسسه در تولید فناوری به صورت موفق عمل نکرده است .بهگونزهای کزه ،تولیزدات فناورانزه
مؤسسه بیشتر از نوا ثبت اختراا بوده است .در مجموا ،مؤسسه در تصمیمسزازیهزای کزان
ملی نقش مؤثری داشته است.
در خاتمه وظیفۀ خود میدانم که از تاشهای همۀ همکاران ارجمند ستادی و اسزتانی و
کمیتۀ راهبردی کتاب دهۀ دوم تاش موسسه که شجاعانه اقدامات و فعالیتهزای خزود را بزه
نقد گذاشتهاند ،صمیمانه قدردانی نمایم .امیداست ،اقدامات انجام شده در حوزه فنّی و مهندسزی
بتواند چراغی فرآروی توسعۀ بخش کشاورزی کشور بوده و راهنمای مناسبی برای فعالیّتهزای
مؤثرترِ همکاران مؤسسه تحقیقات فنّی و مهندسی کشاورزی باشد .همچنزین از طزرف خزود و
تمامی همکاران ،زحمات مسئولین قبلی مؤسسه و همه سروران گرامی خارج از مؤسسه بهویزژه
اساتید محترم دانشگاهی را ارج نهاده و از تاشهای صادقانه آنان سپاسگ اری مینمایم.
گرچه سعی شده است که در نگزارش ایزن کتزاب ،تمزام زحمزات و یافتزههزای علمزی
همکاران متعهد مؤسسه به نحزو شایسزته ای ارائزه شزود ولزی یقزین دارد کزه ایزن کتزاب بزا
کاستی هایی نی همراه است .امید که خوانندگان گرامی از نظرات و رهنمودهای ارزشمند خزود،
همکاران خود در ستاد مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی را بهرهمند سازند.
فریبرز عباسی
رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
زمستان 5849

فصل اول
معرفی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تدوینکننده :فریبرز عباسی ،نادر عباسی و بهاره جمشیدی
 5-5مقدمه
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی باتوجزه بزه ضزرورت پاسزخگویی بزه نیازهزای
تحقیقاتی بخشهای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی ،حل مسزائل و مشزکات فنزی و مهندسزی
بخش کشاورزی و کمك به ارتقزاء بهزرهوری منزابع و نهزادههزای تولیزد ضزمن توسزعه پایزدار
کشاورزی ،با تعیین حدود و اولویتهززای تحقیقاتی از سال  4903فعالیتهای علمی و پژوهشزی
خزود را آغاز کرده است .این مؤسسه از بدو راهاندازی ،بهرهمندی از روشهای نزوین مهندسزی و
بهکارگیری آنها در حل مشکات مرتبط با تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی را سرلوحه کار
خود قراردادهاست .دستیابی به سامانههای کارآمد و پایدار مهندسی کشاورزی برای بهرهبزرداری
کشاورزان از طریق همکاری با مؤسسات و سازمانهای ملزی و بزینالمللزی تحقیقزات مهندسزی
کشاورزی اصلیترین مأموریت مؤسسه است .این مؤسسزه در  40مرکز تحقیقزات کشزاورزی و
منابع طبیعی استانی دارای بخش تابعه و همچنین در پنج مرک (گیان ،هرم گان ،چهارمحزال و
بختیاری ،بلوچستان و ق وین) دارای همکار تحقیقاتی است .بخشهای تابعه در مراک تحقیقزاتی
استانی شامل بخزش هزای تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی در مراکز آذربایجزانشزرقی،
آذربایجززانغربززی ،اردبیززل (مغززان) ،خوزسززتان (اهززواز) ،کرمززان ،اصززفهان ،گلسززتان ،فززار ،
خراسانرضوی ،همدان ،سمنان (شاهرود) ،تهران (ورامین) ،جیرفت و کهنوج ،مرک ی و صفیآبزاد
(دزفول) است .مؤسسه در حوزههزای مختلزف فعزالیتی خزود دارای  08نفزر پژوهشزگر در سزتاد
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مؤسسه و بخشهای تابعه است که از این تعداد ،حدود  30نفر دارای مدرک تحصزیلی دکتزری و
مابقی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد هستند و نسبت اعضزاء هیزات علمزی (کارشناسزی
ارشد و دکتری) به کل نیروها  03درصد است.
بهطززور کلی این مؤسسه دارای سه دیسیپلین تخصصی متشکل از هشت بخش تحقیقزاتی
تخصصی ،بخش تحقیقات مهندسی گلخانه و بخش خدمات فنی و تحقیقاتی به شرح زیر است:
 .4دیسیپلین مهندسی آبیاری و زهکشی شامل سه بخش تحقیقاتی
 .2دیسیپلین مهندسی صنایعغذایی شامل دو بخش تحقیقاتی
 .9دیسیپلین مهندسی مکانیك ماشینهای کشاورزی و مکانی اسیون شامل سه بخش تحقیقاتی
 .1بخش تحقیقات مهندسی گلخانه
 .0بخش خدمات فنی و تحقیقاتی
 2-5معرفی دیسیپلینها و بخشهای تحقیقاتی
 5-2-5دیسیپلین مهندسی آبیاری و زهکشی

از وظایف عمده این دیسیپلین میتوان به پژوهش در حوزههای مختلف مهندسزی آبیزاری و
زهکشی در راستای اف ایش بهرهوری آب کشاورزی و همچنین پایداری کشاورزی آبزی و محزیط
زیست اشاره نمود .اهداف این دیسیپلین درحالحاضر ،شزامل ارائزه روشهزای افز ایش کزارایی
مصرف آب در محصوالت زراعی ،بزاغی و گلخانزههزای کشزور ،تعیزین حزد بهینزه کزمآبیزاری
محصوالت زراعی و باغی ،پژوهش در خصوص مسائل مختلف زهکشی و اصاح اراضی ،کزاربرد
روشهای آبیاری تحتفشار در گیاهان زراعی و باغی ،مدیریت آبیاری در کشتهای گلخانههای،
بررسی و ارزیابی مسایل فنی و مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی در کشور ،کزاربرد آبهزای
نامتعارف (آبهای شور ،زهآبها و پساب فاضابها) در آبیاری محصزوالت کشزاورزی و کزاربرد
نانوفناوری در علوم و مهندسی آب است .این دیسیپلین شامل بخشهای تحقیقاتی زیر است:


بخش تحقیقات روشهای آبیاری سطحی



بخش تحقیقات روشهای آبیاری تحتفشار



بخش تحقیقات سازهها و شبکههای آبیاری و زهکشی
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اولویتهای تحقیقاتی دیسیپلین مهندسی آبیاری و زهکشی


اف ایش بهرهوری آب کشاورزی



بهبود بازده آبیاری



اصاح روشهای سنتی آبیاری



توسعه پایدار روشهای آبیاری مدرن



اصاح و بهینهسازی شبکههای آبیاری و زهکشی



ارتقاء مهندسی آبیاری در محیطهای کنترلشده

آزمایشگاههای دیسیپلین مهندسی آبیاری و زهکشی


آزمایشگاه مهندسی آبیاری



آزمایشگاه مکانیك خاک و بتن



آزمایشگاه آب -خاک -فاضاب



آزمایشگاه هیدرولیك

 2-2-5دیسیپلین تحقیقات مهندسی صنایع غذایی

از عمده وظایف تحقیقاتی این دیسیپلین میتوان به شناخت و دستیابی به مناسبتزرین
روشهای فرآوری و تبدیل ،بهینهسازی فناوریهزای پزس از برداشزت محصزوالت کشزاورزی و
پژوهش در زمینه روشهای مختلف نگهداری و انبارداری محصوالت خام و فرآینزدشزده غزذایی
اشاره نمود .برنامههای تحقیقاتی جدیزد ایزن دیسزیپلین نیز در خصزوص بزهکزارگیری علزوم و
فناوریهای نوین از جمله کاربرد انرژی هسزتهای در کشزاورزی و علزوم مزرتبط ،فنزاوریهزای
زیستی و نانو فناوری در زمینه علوم و مهندسی صنایعغذایی است .این دیسیپلین شامل دو بخش
تحقیقاتی زیر است:


بخش تحقیقات مهندسی و فناوریهای پس از برداشت تولیدات کشاورزی



بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی
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اولویتهای تحقیقاتی دیسیپلین مهندسی صنایعغذایی


کنترل و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و ارتقاء کیفیت فرآوردههای غذایی

 ارتقاء امنیت غذایی


توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

آزمایشگاههای دیسیپلین مهندسی صنایعغذایی


آزمایشگاه شیمی و تج یه مواد غذایی



آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی



آزمایشگاه بیوفی یك مواد غذایی



پایلوت صنایع غذایی



آزمایشگاه فناوریهای پس از برداشت محصوالت کشاورزی

 8-2-5دیسیپلین تحقیقات مهندسی مکانیک ماشینهایکشاورزی و مکانیزاسیون

از وظایف عمده این دیسیپلین میتوان به طراحی ،ساخت و بهینزهسزازی ماشزینهزا و
تجهی ات کشاورزی ،ارزیابی شیوههای مزؤثر بزر کزاربرد و ترکیزب مناسزب ماشزینهزا و ادوات
کشاورزی مختلف در کمیّت و کیفیت تولید محصوالت کشزاورزی ،مسزائل مربزوط بزه سزازه و
تجهی ات کنترلی گلخانه و بررسی فنزی و اقتصزادی آن ،کزاربرد فنزاوریهزای نزوین (فنزاوری
اطاعات ،کشاورزی دقیق ،نانو فناوری ،آزمونهای غیرمخرب و  )...در عرصه تولید محصزوالت
کشاورزی از مرحله خاکورزی تا پس از برداشت محصول ،بررسی امکان جایگ ینی سایر منزابع
انرژی (انرژیهای پاک و زیستی) و همچنین پژوهش پیرامزون وضزعیت موجزود مکانی اسزیون
کشاورزی کشور و ارائه الگوهای مناسب مکانی اسیون برای محصوالت و مناطق مختلزف اشزاره
نمود .این دیسیپلین دارای سه بخش تحقیقاتی زیر است:


بخش طراحی و ساخت نمونه ماشینها ،ادوات و تجهی ات کشاورزی



بخش کاربرد ماشینها ،ادوات و تجهی ات کشاورزی



بخش مکانی اسیون ،توان و انرژی در کشاورزی

1

فصل اول

اولویتهای تحقیقاتی دیسیپلین مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون


کاربرد روشهای خاکورزی حفاظتی و مدیریت بقایای گیاهی



کاهش مصرف نهادههای کشاورزی بهویزژه سزموم و کودهزای شزیمیایی و همچنزین
کنترل علفهای هرز (در راستای کشاورزی پایدار و مبارزه تلفیقی)



کاهش افت برداشت محصوالت کشاورزی



بهکارگیری فناوریهای نوین در تولید محصوالت کشاورزی بزهمنظزور ارتقزاء کمّزی و
کیفی محصوالت کشاورزی



ارتقاء توان مکانیکی ،بهرهوری انرژی و بازده ماشینها و تجهی ات کشاورزی



توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش مصرف انرژیهای فسیلی در کشاورزی

آزمایشگاهها و کارگاههای دیسیپلین مهندسی ماشینهایکشاورزی و مکانیزاسیون


کارگاه ساخت نمونه ماشینها و تجهی ات کشاورزی



آزمایشگاه تحقیقاتی فناوریهای نوین در مهندسی بیوسیستم



آزمایشگاه دینامیك خاک



آزمایشگاه خشكکنهای محصوالت کشاورزی



آزمایشگاه پایش وضعیت روغن موتور



آزمایشگاه بیوگاز



آزمایشگاه سمپاشهای کشاورزی

 9-2-5بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

بخش تحقیقات مهندسی گلخانه در سال  4933با هدف انجام پژوهشهزای کزاربردی
در سه زمینه سازه و تجهیز ات کنتزرل محیطزی ،آبیزاری-زهکشزی و مسزائل پزس از برداشزت
محصوالت گلخانهای فعالیت خود را آغاز نمود .تحقیقات واحد سازه و تجهی ات کنتزرل محیطزی
شامل؛ تحقیق بزر روی سزازههزا و تأسیسزات گلخانزهای ،ارزیزابی سزطح مکانی اسزیون و ارائزه
راهکارهای اف ایش کارایی فنی -اقتصادی فناوری بهکار رفته در گلخانهها ،تدوین اسزتانداردهای
ملی سازه و تجهی ات گلخانهای و همچنین بومیسازی سیستمهای سازه و تجهی ات گلخانزهای
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است .بررسی و بهینهسازی انواا سامانههای آبیاری میکرو ،بهبود مدیریت آبیزاری و مصزرف آب
در گلخانهها ،بررسی چالشهای کاربرد آب در تولید محصزوالت گلخانزهای (مزدیریت نامناسزب
آبیززاری ،روش آبیززاری نامناسززب ،زیرسززاختهززای نامناسززب ،کودآبیززاری و روشهززای کشززت
هیدروپونیك) از وظایف واحد آبیزاری و زهکشزی ایزن بخزش تحقیقزاتی اسزت .بررسزی مسزائل
برداشت ،پس از برداشت ،حفظ ارزش غذایی ،بازارپسندی و در نهایت کاهش ضایعات محصوالت
گلخانهای و نی مطالعه انواا روشهای اف ایش ماندگاری ،طزول مزدت نگزهداری و بازارپسزندی
انواا محصوالت گلخانهای ،از وظایف این بخش تحقیقاتی است.
اولویتهای تحقیقاتی بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

• تحقیقات بنیادی و کاربردی بهمنظور تدوین استانداردهای ملی گلخانه
• بررسی مناسبترین الگوی کشت گلخانهای و تدوین خط مشی توسعه گلخانهها
• ارزیابی فنی و اقتصادی و بهبود شیوههای مدیریت گلخانه
• تحقیق و توسعه سازهها ،اتصاالت ،تجهی ات و ماشینهای مناسب گلخانه
• اف ایش بهرهوری انرژی و استفاده از منابع انرژیهای نو در گلخانهها
• بررسی کارآیی مصرف آب و سامانههای نوین آبیاری در گلخانهها
• ارائه سطوح مختلف کنترل و اتوماسیون گلخانه
• بررسی روشهای بهینهسازی نهادههای تولید درگلخانهها
• ارتقای مدیریت برداشت ،پس از برداشت و تعیین فناوریهای حفظ خزواص کمّزی و
کیفی و ایجاد ارزشاف وده در تولیدات گلخانهای
• بهبود روشهای آمادهسازی ،بستهبندی ،حمل و نقل ،جابهجایی و توزیع محصزوالت
گلخانهای
آزمایشگاههای بخش تحقیقات مهندسی گلخانه

آزمایشگاه تحقیقات مهندسی گلخانه ،با وسعت  30مترمربع در ستاد مرکز ی مؤسسزه
واقعشدهاست .اهم فعالیتها و خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه تحقیقات مهندسی گلخانه ،به
تفکیك شامل موارد زیر هستند:
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 خدمات تحقیقاتی-پژوهشی قابل ارائه در محل آزمایشگاه
 خدمات تحقیقاتی-پژوهشی قابل ارائه در گلخانه (در محل اجرای تحقیق)
 خدمات اجرایی مرتبط با پروژههای تحقیقاتی
 1-2-5بخش خدمات فنی و تحقیقاتی

بخش خدمات فنی و تحقیقاتی مؤسسه به طور کلزی وظیفزه ارائزه خزدمات تحقیقزاتی
شامل مدیریت ،کنترل ،ثبت ،ساماندهی و هماهنگی امور مربوط به طرحها و پروژههای تحقیقاتی
بخشهای مختلف ستادی و استانی مؤسسه؛ همچنزین ارائزه خزدمات فنزی و رایانزهای (شزبکه،
سختاف ار و نرماف ار) به بخشها و واحدهای ستادی ،ارائه خدمات سایت به همکاران سزتادی و
استانی؛ اداره امور کتابخانه و تامین منابع علمی مزورد نیزاز محققزان از جملزه کتزاب و مجزات
علمی -پژوهشی داخلی و خارجی ،برقراری ارتباط و همکاری با مرک اطاعات و مزدارک علمزی
کشاورزی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی؛ و تهیه و آمادهسزازی وسزایل سزمعی و
بصری در ارائه سخنرانیها و کارگاههای آموزشی را بر عهده دارد .در حال حاضر واحدهای زیر در
این بخش فعالیت دارند:
• واحد مدیریت طرحها و پروژههای تحقیقاتی
• واحد فناوری اطاعات
• واحد کتابخانه
• واحد سمعی و بصری
الف -واحد مدیریت طرحها و پروژههای تحقیقاتی

پروژهها و طرحهای تحقیقاتی در هر مؤسسه تحقیقزاتی ،بزه عنزوان مهزمتزرین فعالیزت و
ماندگارترین آثار آن به حساب میآیند .سامانههزای مختلزف ثبزت ،پزیگیزری ،تاییزد ،اصزاح و
تصویب و اباغ پروژهها و طرحهای تحقیقاتی از مهمترین سامانههای مؤسسه تحقیقزات فنزی و
مهندسی کشاورزی هستند که بخش خدمات فنی و تحقیقاتی مؤسسه در انجام امور ،رفع نقص و
نگهداری این سامانهها و بانك دادهها فعالیت دارد.
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وظایف اصلی:
• مدیریت ،کنترل ،ثبت ،ساماندهی و هماهنگی امور مربوط به طرحها و پروژههای تحقیقاتی
• تشکیل جلسات کمیته علمی و فنی
• پیگیری مصوبات جلسات کمیته علمی و فنی
• اعمال مصوبات در سامانه طرحها و پروژههای تحقیقاتی
ب -واحد فناوری اطالعات

فناوری اطاعات شامل استفاده از رایانهها و نرماف ارهای رایانهای برای تبدیل ،ذخیزره،
حمایت ،پردازش ،انتقال و بازیافت اطاعات است .امروزه فناوری اطاعات بزه گونزهای گسزترده
شده که بسیاری جنبههای محاسباتی و فناوری را در برمیگیزرد و دامنزه فعالیزت ایزن حزوزه در
مؤسسه تاکنون چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است.
وظایف اصلی:
• ارائه هرگونه خدمات نزرمافز اری ،اتوماسزیون اداری ،مزدیریت شزبکه اینترنزت و
اینترانت مؤسسه
• ارائه هرگونه خدمات سختاف اری
• حفظ امنیت فی یکی محیط سرور و امنیت شبکه
• مدیریت پورتال مؤسسه
• به روزرسانی و درج اخبار در وب سایت
ج -واحد کتابخانه

کتابخانه مؤسسه در سال  4931راهاندازی شد .این واحد درحالحاضر دارای  0433جلزد
کتاب فارسی و  9330جلد کتاب التین در زمینههای تخصصی آبیزاری و زهکشزی ،ماشزینهزای
کشاورزی و مکانی اسیون ،صنایعغذایی و فنزاوری پزس از برداشزت اسزت .هزمچنزین کتابخانزه
مؤسسه درحالحاضر بیش از  433عنوان نشریه ادواری فارسی و التین آبونه است .بهعاوه013 ،
حلقه لوح فشرده تخصصی و تعداد  4233عنوان گ ارش پژوهشی ثبزت شزده در مرکز اسزناد و
مدارک علمی کشاورزی در کتابخانه مؤسسه موجود است.
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وظایف اصلی:
• تکمیل کردن و به روز رسانی سامانههای اطاعاتی مانند پار

آذرخش ،سیمرغ و

وب اگریس ،به منظور جستجوی سریعتر
• برقراری ارتباط با بانكهای اطاعاتی دیگر به منظور دانلود مقاله و کتاب و غیره
• فهرستنویسی کتب و مدارک دیگر
• بررسی و آمادهسازی مستندات گ ارشهای نهایی طرحها و پروژههای تحقیقاتی و
ارسال آنها به مرک اطاعات و مدارک علمی کشاورزی برای دریافت شماره ثبت
• تکثیر و صحافی گ ارشهای نهایی طرحها و پروژههای تحقیقاتی ثبت شده
د -واحد سمعی و بصری

وظایف اصلی:
• ارائه هرگونه خدمات سمعی و بصری برای جلسات ،نشسزتهزا ،کارگزاههزا و همزایشهزای
مؤسسه
• تقویت اطاارسانی صوتی و تصویری از طریق پایگاه اطاارسانی
• تهیه آرشیو فیلم ،عکس و ساخت فیلم مستند و کلیپ با موضوعات مختلف مرتبط با مؤسسه
• ساخت فیلم مستند و کلیپ با موضوعات مختلف مرتبط با مؤسسه
 8-5ساختار ،تشکیالت و نیروی انسانی
تعداد نیروی انسانی واحدهای علمی و اداری مؤسسه و توزیع آن بر اسا

دیسپلینهزا

و نی تقسیمبندی پرسنل اداری و نیرویهای تحقیقاتی به شرح جدول  4-4است .همچنین تعداد
اعضا هیات علمی مؤسسه و توزیع آن به تفکیك دیسپلینها در جدول  2-4و شزکل 4-4نشزان
داده شده است .بر این اسا  ،نسبت تعداد اعضای هیات علمزی و محققزان ( 432نفزر) بزه کزل
نیروی انسانی مؤسسه ( 238نفر) حدود  03درصد است .همچنین تعداد اعضای هیزات علمزی بزا
درجه مربی پژوهشی ،استادیاری ،دانشیاری و استادی بهترتیب  10درصد 13 ،درصد 40 ،درصد و
کمتر از یك درصد جمعیت اعضا هیات علمی را تشکیل میدهد .باتوجه به آمار ارائهشده ،مؤسسه
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تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از نظر هرم نیروی انسانی بسیار مناسزب و همچنزین از نظزر
ساختار و تشکیات سازمانی و توزیع نیروی انسانی دارای ساختاری چابك است.
جدول 5-5تعداد نیروی انسانی مؤسسه برحسب مدرک تحصیلی به تفکیک دیسیپلین
ردیف

سطح تحصیالت/دیسیپلین

آبیاری

صنایعغذایی

4

دکتری

20

22

ماشینهای
کشاورزی

جمع کل
33

23

2

دانشجوی دکتری خارج کشور

3

4

4

2

9

کارشناسی ارشد(هیات علمی)

20

43

22

00

42

0

42

93

-

-

-

99

نیروهای پشتیبانی

-

-

-

34

جمع

02

93

04

243

کارشنا

1
0

ارشد(غیر هیات علمی)
کارشنا

1

جدول  2-5وضعیت مرتبه علمی اعضا هیات علمی شاغل در مؤسسه برحسب درجه علمی
ردیف

مرتبه علمی

آبیاری

صنایعغذایی

ماشینهای
کشاورزی

جمع کل

4

استاد

4

-

-

4

2

دانشیار

8

8

0

22

9

استادیار

48

49

21

00

1

مربی پژوهشی

20

43

22

01

0

جمع

02

98

02

592
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شکل -5-5ترکیب تعداد اعضا هیات علمی برحسب رتبه علمی

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

شکل  2-5ساختار سازمانی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
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 9-5اهداف و مأموریتها
همانطورکه اشاره شد ،عمده فعالیتهزای علمزی و پژوهشزی مؤسسزه در چهزار حزوزه
مهندسی آبیاری و زهکشی ،مهندسی صنایع غذایی ،مهندسی مکانیك ماشزینهزای کشزاورزی و
مکانی اسیون و مهندسی گلخانه بوده و اهم مأموریتهای این مؤسسه به شرح زیر است:


ارتقاء امنیت غذایی



اف ایش بهرهوری و بازده آب آبیاری



بهینهسازی مصرف انرژی



کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی و ارتقاء کیفیت و بهداشزت تولیزدات و فزرآوردههزای
کشاورزی



اصاح و بهینهسازی شبکههای آبیاری و زهکشی



توسعه کشاورزی حفاظتی



توسعه کشتهای گلخانهای



ارزیابی کاربرد و بهینهسازی ماشینهای کشاورزی



اف ایش بهرهوری کشاورزی از طریق توسعه مکانی اسیون کشاورزی

همچنین زمینههای اصلی پژوهش مؤسسه به شرح زیر است:
 پژوهش در زمینه مسائل مختلف مهندسی آبیاری شزامل ارائزه روشهزای افز ایش کزارایی
مصرف آب در محصوالت زراعی ،باغی و گلخانهای ،مسائل کمآبیزاری تولیزدات کشزاورزی،
بهبود مدیریت آبیاری ،بررسی و ارزیابی مسائل فنی و مدیریتی شبکههای آبیاری و زهکشی و
کاربرد آبهای نامتعارف (آبهای شور ،زهآبها و پسزاب فاضزاب) در آبیزاری محصزوالت
کشاورزی
 شناخت و دستیابی به مناسبترین فناوریهای پس از برداشت محصوالت کشاورزی ،تحقیق
در زمینه تبدیل و فرآوری محصوالت خام و فرآیندشده غذایی و بهکارگیری ضایعات ،زائزدات
و باقیماندههای گیاهی در صنعت و کشاورزی
 طراحی ،ساخت ،ارزیابی و بهینزهسزازی ماشزینهزا ،تجهیز ات و ادوات کشزاورزی ،ارزیزابی
شیوههای مؤثر کاربرد ماشینها و ادوات کشاورزی ،بررسزی امکزان جزایگ ینی انزرژیهزای
فسیلی با انرژیهای نو و دوستار محزیطزیسزت ،توسزعه مکانی اسزیون کشزاورزی و کزاربرد
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فناوریهزای نزوین شزامل فنزاوری اطاعزات و ارتباطزات ،کشزاورزی دقیزق ،نانوفنزاوری،
آزمونهای غیر مخرب و غیره در حوزه کشاورزی
 1-5چشم انداز
برنامهری ی شامل فعالیتها و گامهای ویژهای برای رسیدن به اهداف تعیینشزدهاسزت.
بنابراین ،می ان موفقیت و همچنین می ان اثربخشی یك برنامه عملیاتی متأثر از کمیت و کیفیزت
اهداف درنظر گرفتهشده برای یك سازمان است .به عبارتی دیگر ،هدفگزذاری فعالیزتهزا گزام
اصلی و اساسی در برنامهری ی بوده و نقش بسیار مهم و مؤثری در برنامهری یها خواهد داشزت.
یك سازمان معموال اهداف متعددی دارد که این اهداف جهتگیری سازمان را مشخص نمزوده و
حلقه اتصال رسالت و دورنمای سازمان به مرحله اجرا است.
اهداف درنظرگرفتهشده برای مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی هم راسزتا بزا
شاخصها و سیاستهای سازمان متبوا و با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر چابزكسزازی ،ارتقزاء
اثربخشی ،ارتقاء منابع درآمدی مؤسسه و بهینهسازی مصارف و اقدامات و تعیزین مسزیر و بزرای
حرکت فعالیتهای آتی مؤسسه تدوین شدهاست که از آن جمله میتزوان بزه مزوارد ذیزل اشزاره
نمود:
 برنامهری ی ساالنه مؤسسه تا افق  4131هجری شمسی
 ارتقای جایگاه ،اعتباربخشی و اثربخشی فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسه
 تقاضا محور و کاربردی نمودن تحقیقات
 اف ایش تعامل با دستگاههای مختلف علمی و اجرایی بهویزژه معاونزتهزای مزرتبط بزا
وزارت متبوا
 تجاریسازی تحقیقات و انتقال فناوری
 مطالعات آینده پژوهی
سیاست اصلی مؤسسه در زمینه پروژههزای تحقیقزاتی ،اجزرای پزروژههزای تحقیقزاتی
سفارشی و کاربردی موردنیاز سازمانهای اجرایی کشور است .یکی از برنامههای اصزلی مؤسسزه
در خصوص اجرای طرحها و پروژههای تحقیقاتی برای سالهای آتی ،اجرای پروژهها در مقیزا
م رعه و اجرای طرحهای الگویی (پایلوت) خواهد بود .از نظر کمّی ،رعایت سرانۀ موظفی اعضای
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هیات علمی (اباغی سازمان متبوا) از برنامههای مؤسسه خواهد بود .اهم برنامههای مؤسسه در
خصوص پروژههای تحقیقاتی بهصورت زیر است:
 ارتقای کیفیت طرحها و پروژههای تحقیقاتی
 تهیه ،تدوین و اجرای پروژههای تحقیقاتی و طرحهای کان فناور بنیان
 تهیه ،تدوین و اجرای پروژههای تحقیقاتی ویژه برای حل مشکات خاص کشور
 تهیه ،تدوین و اجرای پروژههای تحقیقاتی ملی و طرحهای کان برای همکاری علمی
بیشتر همکاران بخشهای ستادی و تابعه
 تأکید و توجه بیشتر به اجرای پروژههای تحقیقاتی در حوزههای ،منابعطبیعی ،دام ،طیور
و آب یان
 ارتقای سرانۀ پروژههای تحقیقاتی سفارشی و کاربردی در مؤسسه
 تقویت کمیته علمی-فنی و کمیتههای فنی بررسزی پروپزوزال پزروژههزا و طزرحهزای
تحقیقاتی
 اجرای ساالنه حدود  933فقره پروژه تحقیقاتی در ستاد مؤسسه و بخشهای تابعه
 ارائه ساالنه  133فقره مقاله مستخرج از طرحها و پروژههای تحقیقاتی در همایشهزای
داخلی و خارجی
 چاپ و انتشار ساالنه حدود  293فقره مقالۀ مستخرج از طرحها و پروژههزای تحقیقزاتی
در مجات علمی پژوهشی و  ISIداخلی و خارجی
توجه به پژوهشهای فناور بنیان و توجه به تجاریسازی تحقیقات و انتقزال تکنولزوژی
از برنامههای دیگر مؤسسه در برنامههای آتی مؤسسه است که بطور جزدی دنبزال خواهزد شزد.
تهیه و تدوین پروژههای تحقیقاتی مطابق با نیازهای آینده بخش کشاورزی نیز از اولویزتهزای
اصلی مؤسسه در برنامههای آتی است .امروزه فعالیتها و مطالعات گوناگونی در سزطح نهادهزای
ملی و بینالمللی در خصوص پایش و ارزیابی رونزدها و چشزمانزداز آب ،امنیزت غزذایی ،صزنایع
کشاورزی و غذایی ،تحقیقات و فناوریهای مرتبط با کشاورزی در حال انجام است که مزیتزوان
به چشم انداز کشاورزی در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاریهزای اقتصزادی ،مزدیریت
مصرف آب در بخش کشاورزی ،آینده آب و غذا و کشاورزی جهان اشاره نمود .موارد زیر از جمله
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موضوعات مهمی است که در راستای توجه به نیازهای آینزده بخزش کشزاورزی در برنامزههزای
مؤسسه برای تهیه ،تدوین و اجرای پروژههای تحقیقاتی قرار داده شده است:











بحران مدیریت آب و تغییر اقلیم
مسایل زیستمحیطی
ارتقاء بهرهوری آب و انرژی
توسعه کشتهای گلخانهای و نشایی به ویژه در محصوالت ردیفی از جمله پیزاز ،ذرت،
چغندرقند و پنبه
نیازسنجی آب مورد نیاز در بخش کشاورزی
استفاده از فناوریهای نوین (نانوفناوری ،زیستفناوری ،انرژی هستهای و )...
بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر
بهینهسازی مصرف انرژی
توجه به مباحث نوین در تحقیقات مهندسی آب و خاک (ژئوسنتتیكها ،مدلها و )...
مهار و کاهش انتشار گازهای گلخانهای
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فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسه در دهة اخیر

 5-2مهندسی آبیاری تحتفشار
ویراستاران :علیرضا کیانی و مهدی اکبری

 2-2مهندسی آبیاری سطحی و زهکشی
ویراستاران :علیرضا کیانی ،علیرضا توکلی و جواد باغانی

 8-2مهندسی گلخانه
ویراستاران :قاسم زارعی ،علیرضا کیانی ،محمدعلی رستمی

 9-2مهندسی صنایعغذایی
ویراستاران :ندا مفتونآزاد ،فوژان بدیعی ،عادل میرمجیدی و پردیسکیان

 1-2مهندسی ماشینها و مکانیزاسیون کشاورزی
ویراستاران :محمدعلی رستمی ،احمد شریفی و محمد یونسیالموتی
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 5-2مهندسی آبیاری تحتفشار
 5-5-2فناوریهای بهبود مدیریت آبیاری

تدوینکنندگان :حسین دهقانی ،مهدی اکبری ،صمد اسفندیاری ،علیرضا توکلی و جواد باغانی
توسعه سیستمهای آبیاری تحتفشار در کشور یکی از راههای اجتنابناپذیر صرفهجزویی
در مصرف آب و اف ایش بهرهوری آب کشاورزی است .بهکارگیری این سیستمها ال اما منزتج بزه
استفاده مناسب از منابع آب و سایر نهادهها نمیشود .طراحی و اجرای صحیح و اصولی و مدیریت
مناسب بهره برداری از این سیستمهای آبیاری نقش مهمزی را در ایزن رابطزه ایفزاء مزی نمایزد.
تحقیقات انجامشده نشان میدهد که عدم مدیریت صحیح بهرهبرداری در سیسزتمهزای آبیزاری
تحتفشار موجب بروز مشکات مختلفی از جمله ،آبیاری نامناسب ،اف ایش ه ینه بهرهبزرداری و
نگهداری ،پایینآمدن یکنواختی پخش در سطح م رعه و در نتیجه کاهش بهزرهوری آب و سزایر
نهادهها شدهاست .نتایج تحقیقات ارزیابی حدود  93پزروژه آبیزاری قطزرهای در خراسزانرضزوی
نشان داده است که راندمان آبیاری در  0درصد طرحهای ارزیابیشده در حد عزالی 48 ،درصزد در
حد خوب 23 ،درصد در حد نسبتاً خزوب و  13درصزد در حزد ضزعیف بزودهاسزت .از مهزمتزرین
مشکات سامانههای آبیاری قطرهای می توان بزه طراحزی و اجزرای نادرسزت ،عزدم شستشزوی
فیلترها ،گرفتگی و نامناسب بودن تعداد قطرهچکانها ،عدم تنظیم شزیرفلکه ابتزدای مانیفولزدها،
نامناسب بودن فشار و توزیع غیریکنواخت آن ،اطاعات ناکافی مجریان و کاربران سامانهها ،عدم
نظارت مستمر در حین و پس از اجرا و همچنزین برخزی از مشزکات ناشزی از وقزایع طبیعزی و
اجتماعی اشارهکرد .از مهمترین مشکات سامانههای آبیاری بارانی نی میتوان به عزدم انتخزاب
مناسب سامانه آبیاری بزا شزرایط اقلیمزی و آب و خزاک اشزاره کزرد .مزدیریت بهزرهبزرداری در
سامانههای آبیاری تحتفشار یکی از گ ینه های بسیار اثربخش در کزارایی و افز ایش بهزرهوری
سیستم و منابع است .بهطوری که مدیریت نادرست در اسزتفاده از ایزن سزامانههزا باعزث ایجزاد
مشکات فراوان و در نتیجه رهاشدن این سامانه توسط کشاورزان میشود .در این بخش درنظزر
است تا فناوریهای بهبود مدیریت آبیاری معرفی و آینده پژوهشی آنها ارائه شود .بزدین منظزور
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فناوری هزا در پزنج موضزوا آبیزاری دقیزق ،کزود آبیزاری و اسیدشزویی ،کیفیزت آب و آبهزای
نامتعارف،کمآبیاری و اثر بخشی بر بهرهوری ارائه میشود.
الف -آبیاری دقیق در کشاورزی

با بررسیهای انجامشده برروی سامانههای آبیاری تحت فشار از عوامل اصزلی کزاهش
کارایی این سامانه ،نسبت به اهداف موردانتظار ،عدم مدیریت بهرهبرداری صزحیح از سیسزتمهزا
است .به عنوان مثال در یك آبیاری بهینه ،گیاه می باید به انزدازه نیزاز آبیزاری شزود ،امزا اینکزه
کشاورز متوجه شود که چه مقدار و چه هنگام گیاه نیاز به آبیاری دارد همواره مورد سزؤال اسزت.
درحال حاضر در کشورهای پیشرفته در زمینه آبیاری برای پاسخگویی به این سزواالت بزه ارتقزاء
سامانههای آبیاری تحتفشار خودکار برای دقیق کزردن آبیزاری روی آوردهانزد .خودکارسزازی را
میتوان در سه بخش انجام داد :بخش برآورد نیاز آبی (آبیاری دقیق) ،بخش خطوط لوله شبکه و
بخش ایستگاه پمپاژ و فیلتراسیون .سامانه خودکار در آبیاری نزه تنهزا شزیرآالت را بزاز یزا بسزته
میکند ،بلکه میتواند کنترل جامع و کامل یك سامانه آبیاری را (هماننزد کزارکرد ت ریزق کزود،
شستشوی فیلترها ،کارکرد پمپ) نی بهصورت خودکار انجام دهد .در سامانههای خودکار پیشرفته
دادههای مستقیم م رعهای (بده جریان ،فشار آب ،سرعت باد ،رطوبزت خزاک و  )...جمزعآوری و
ضبط میشود .این دادهها بهصورت مناسبی در اختیار برنامهری ان قرار میگیرد .به گونهای کزه از
آنها بتوان برای برنامهری ی آبیاری بعدی استفاده نمود .سزپس عملکزرد آبیزاری صزورتگرفتزه
ارزیابی میشود و در صورت نیاز ،میتوان برنامه آبیاری انعطافپذیری را طراحی نمود.
روشهای آبیاری تحتفشزار در مقایسزه بزا روشهزای آبیزاری سزطحی همزاهنگی
بیشتری با خودکارسازی دارد .درجه استفاده از خودکارسازی ،در انواا روشهای آبیاری تحتفشار
ا متحزرک بسزیار نزاچی و در روش
نی متفزاوت اسزت .بزه طزور مثزال در آبیزاری بزارانی کزام ً
نیمهمتحرک که بالها توسط کارگر جابهجا میشود کم است .اما در روش ثابت میتواند تزا صزد
در صد باشد .در روشهای بارانی خطزی متوسزط و در آبفشزان دوار (سزنترپیوت) تمزام عملیزات
شروا ،خاتمه و تغییر سرعت حرکت (عمق آب توزیعشده) میتوانزد بزهصزورت خودکزار و حتزی
کنترل از راه دور انجام شود .در انواا آبیاری قطرهای ،بابلر و نزوار آبزده مزیتزوان تزا صددرصزد
عملیات را از پیش تعیینشده و بهصورت خودکار انجام داد.
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سامانههای خودکار به دو صورت باز و بسته تعریف میشود .در سیستمهای خودکار بزاز
بهرهبردار تصمیم میگیرد چه مقدار و چه زمانی آبیاری را انجام بدهد و این برنامه را به کنترلگر
داده و آبیاری طبق برنامه از پیش تعریفشده به وسیله بهره بردار انجام میشود .در سیستمهزای
خودکار بسته ،تصمیم آبیاری براسا

اطاعات حسگرها صورت میگیرد .در این سامانه نیزاز بزه

پارامترهای محیطی (باد ،نور ،دما ،رطوبت خاک و  )...و پارامترهای سیستم آبیاری (فشار ،جریزان
و  )...است .در خصوص آبیاری دقیق میتوان گفت تمامی پژوهشهای انجزامشزده در خصزوص
آبیاری و مدیریت آبیاری سامانههای آبیاری تحتفشار به نوعی مرتبط با آبیاری دقیق است.
روش های آبیاری تحت فشار میتواند راندمان آبیاری را  30-30درصزد افز ایش دهزد.
طراحی سیستمهای آبیاری تحتفشار و همچنین مدیریت آبیاری در این سیستمها از نظزر مقزدار
آب و زمان آبیاری عموماً براسا

متوسط آمار هواشناسی سزالهزای گذشزته انجزام مزیگیزرد.

عاوهبر آن به دلیل عدم وجود سیسزتم مزدیریتی کارآمزد ،کشزاورزان حتزی در صزورت داشزتن
سیستمهای آبیاری مدرن با امکان مدیریت دقیقتر ،بر اسا

تجربیات خود نسزبت بزه مزدیریت

آبیاری اقدام میکنند .حال آنکه عموماً شرایط اقلیمی سالهای مختلف یکسان نبوده و می ان نیاز
آبی گیاهان در سالهای مختلف متغیر است .بنابراین ،ممکن است در یزك سزال مشزخص اگزر
بر اسا

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

دریافت نماید و یا آنکه کمتر از حد نیاز به آن آب داده شود ،که در نتیجه تلفزات آب یزا کزاهش
محصول را در برخواهد داشت .یکی از راهکارهای عملی آن است که باتوجه بزه دور آبیزاری نیزاز
آبی براسا

دادههای ن دیكترین ایستگاه هواشناسی موجود محاسبه و سپس همان مقزدار آبزی

که از زمین تبخیر و تعرق شدهاست از طریق آبیاری جایگ ین شود .امزا مشزکل اساسزی در ایزن
مورد آن است که ایستگاههای هواشناسی عمدتا از نوا فرودگاهی بوده و دادهای آنها نمیتوانزد
بهطور مستقیم در فرمولهای استاندارد برآورد تبخیر-تعرق مانند روش فزائو  -پزنمن  -مونتیزت
مورد استفاده قرار گیرد و نیاز به اصاحاتی مانند وارد کردن ضریب شاخص خشکی در محاسزبات
دارد ،که انجام آن برای زارا و یا مدیران آبیاری مشکل است .روش دیگر آن است که دادههزای
هواشناسی در روزهای بین دو آبیاری در م رعهای که آبیزاری بزرای آن برنامزهریز ی مزیشزود،
بهصورت بادرنگ از طریق نصب حسگر هزای الزم برداشزت و محاسزبات نیزاز آبزی بزراسزا
دادههای بهدست آمده صورت گرفته و مقدار آب تخلیهشده از خاک جایگ ین شود .این عمزل بزا
استفاده از سامانه های خودکار آبیاری مانند سنترپیوت که بین کشاورزان گسترش پیدا کرده عملی
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است .بهکارگیری هر کدام از این سه روش مستل م ه ینههای متفاوتی است که استفاده از آنهزا
تنها در کسب محصول بیشتر و یا باالتر بودن کارایی مصرف آب توجیهپذیر است.
نتایج حاصله از عملکرد ذرت علوفهای در تیمارهزای مختلزف آزمایشزی از نظزر مقزدار
تولید و بهرهوری مصرف آب نشزانداد (جزدول  )4-2در آبیزاری بزراسزا

دادههزای بادرنزگ

اندازهگیریشده در م رعه ،مقدار آب داده شزده بزه م رعزه  0898مترمکعزب و مقزدار محصزول
تولیدی  38تن در هکتار و کارایی مصرف آب  1/44کیلوگرم بر مترمکعب آب بوده است .امزا در
تیماری که آبیاری آن براسا

دادههای روزانه هواشناسی ایستگاه خارج از م رعه صزورتگرفتزه

است ،به هر هکتار م رعه  3013مترمکعب آب داده شده و مقدار محصول  2/38تن در هکتزار و
لذا کارایی مصرف آب  2/43کیلوگرم به ازاء هر مترمکعب آب بوده است .بهعبزارت دیگزر بزدون
اف ایش قابل توجه محصول با اف ایش  44درصد می ان آب مصرفی ،کارایی آب  2/4کیلوگرم بزر
دادههزای طزوالنی مزدت ایسزتگاه

مترمکعب کاهش پیدا کرده است .در تیمار سوم که براسزا

هواشناسی آبیاری صورتگرفتهاست ،هر هکتار به می ان  3903متر مکعب آبیاری شزده و مقزدار
محصول تولیدی آن  8/33و کارایی مصرف آب در آن  0/8کیلوگرم به ازاء هر متر مکعزب بزوده
است .این نتایج نشان میدهد که از نظر صرفه جویی در آب سامانههای آبیزاری خودکزار کزه در
آنها مقدار آبیاری براسا

دادههای بادرنگ هواشناسی که در همان م رعه انزدازهگیزریشزده

باشد ،میتواند کارایی مصرف آب را تا  23درصد اف ایش دهد.
جدول  5-2مقایسه مقدار مصرف آب ،مقدار محصول و کارایی مصرف آب در تیمارهای مختلف
مقدار آب مصرفی

تیمار آبیاری
آبیاری براسا

(متر مکعب در هکتار)

دادههای

هواشناسی بادرنگ م رعه
آبیاری براسا

دادههای

هواشناسی ایستگاه خارج از م رعه
آبیاری براسا

دادههای طوالنی

مدت هواشناسی منطقه

مقدار محصول
تولیدی
(تن در هکتار)

کارایی مصرف آب
(کیلوگرم بر مترمکعب)

0898

38

1/44

3013

2/38

2/43

3903

3/33

0/8
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ب -کودآبیاری و اسیدشویی در آبیاری قطرهای

با اعمال مدیریت صحیح آب ،کود و سم میتوان از تلفات بزیش از حزد ایزن نهزادههزا
جلوگیری نمود .بهطور قطع ،مدیریت صحیح میتواند نقش اساسزی را در افز ایش رانزدمانهزای
توزیع و کاربرد آب ،کود و سم در م رعه ایفا نماید .هر قدر بتزوان ایزن رانزدمانهزا را بزا انجزام
عملیات مهندسی و کاربرد فنون جدید اف ایش داد ،می ان آب ،کود و سم تأمینشزده بزرای گیزاه
بهینه و واقعیتر خواهدشد .پذیرش روشهای جدید آبیاری و استفاده از فناوریهای مناسب برای
پیادهکردن این روشها از جمله راههای اف ایش بازده و کارآیی مصزرف آب ،کزود و سزم اسزت.
روش های آبیاری میکرو یا آبیاری دقیق از جمله روشهایی است که در سالهزای اخیزر جایگزاه
ویژهای در کشاورزی پیدا کرده است.
استفاده از آبیاری قطرهای همراه با کودآبیاری باعث اف ایش راندمان مصرف کودشزده و
عملکرد و کیفیت محصول را نیز بهبزود مزیبخشزد .بزرای عملکزرد صزحیح و موفقیزت روش
اسیدشویی و کودآبیاری در سامانههای آبیاری میکرو ،عاوه بر طراحی و اجزرای صزحیح سزامانه
آبیاری ،به وسایل و تجهی ات با کیفیت مناسب ،تلفیق مناسب مدیریتهای آب ،کود ،سم و اسید،
برنامهری ی دقیق ،نگهداری و مراقبت کافی نیاز است.
پ -یافتهها و دستاوردها در زمینه اسیدشویی و مدیریت کودآبیاری

بررسیهای انجامشده حاکی از آن است که عموماً به منظزور کزاهش یزا از بزین بزردن
گرفتگی قطرهچکانها در آب هایی که حاوی مقدار زیزادی کربنزات منیز یم و کلسزیم اسزت ،از
اسیدشویی استفاده میشود .همچنین از این روش برای کاهش  pHآب بهمنظزور افز ایش تزأثیر
کلرزنی در سامانههای آبیاری قطرهای استفاده میشود .نتایج پژوهشهای انجامشزده نشزان داده
است که برای اجرای مؤثر اسیدشویی میباید  pHآب آبیاری در هنگام کار سزامانه ،بزه حزدود 2
الی  9پایین آورده شود .در این حالزت آب آبیزاری قزادر خواهزد بزود ذرات رسزوب درون قطزره
چکانها و لولهها را حل نموده و به بیرون هدایت کند .مدیریت و برنامهری ی مناسزب آب ،کزود،
سم و اسید در روشهای آبیاری میکرو برای جلوگیری از تنشهزای گیزاهی و کزاهش عملکزرد
محصول بسیار با اهمیت است .مدیریت مناسب میتواند آب و موادغذایی مورد نیاز گیاه در ناحیه
ریشه را تأمین نموده و هم مان از آبشویی عمقی مواد غذایی جلوگیری کند .نیاز آبی محصزوالت

دهة دوم تالش

29

زراعی عامل بسیار مهم و مؤثر در برنامهری ی کودآبیاری است ،زیرا مدیریت کوددهی میباید بزا
سامانه آبیاری که با هدف تأمین نیازآبی گیاه طراحیشده ،هماهنگ شود .به عاوه ،دستیابی بزه
باالترین بهرهوری در کودآبیاری محصوالت زراعی ،باغی و گلخانهای مستل م شناخت نیاز غذایی
و تنظیم برنامه کوددهی این محصوالت در شرایط مختلف کشت است که به نوا محصول ،منابع
کودهای شیمیایی ،کیفیت آب آبیاری ،دانش فنی و فناوری ت ریق کود ،تجهی ات مزورد اسزتفاده
برای مصرف توأم آب و کود ،پزایش مزنظم گیزاه ،بسزتر کشزت و آب آبیزاری بسزتگی دارد .در
روشهای آبیاری میکرو ،کودپاشی در روی سطح خاک منجر به انتقال کود همراه بزا آب آبیزاری
به ناحیه ریشه نخواهد شد .بنابراین الزم است قسمت بیشتر کزود مزورد نیزاز (بزهخصزوص ازت)
بهطور مستقیم به آب آبیاری اف وده شود .از جمله م ایای بسیار مهم سیستمهای آبیاری قطرهای،
توانایی توزیع توام کود و سموم از طریق آب آبیاری است .در این روش از آنجا که کزود بزهطزور
مستقیم در اختیار هر گیاه قرار میگیرد ،کارایی مصرف آب اف ایش مییابد .صرفهجویی در نیروی
کارگر ،ماشینآالت و ه ینههای انرژی از م ایای آن است .نتایج پژوهشهای انجامشده حاکی از
آن است که در استفاده از کود و سم می باید به نکات زیر توجه نمود تا از بزروز هرگونزه مشزکل
جلوگیری بهعمل آید.
 کودهای مورد استفاده میباید قبل از ت ریق به سامانه آبیاری در آب حل شود.
 چنانچه دو یا چند ماده شیمیایی همراه با هم به سامانه ت ریق میشود بایزد ترکیزب ایزن
مواد منجر به تولید رسوب نشود.
 کود و سم ت ریقی با مواد موجود در آب وارد کنش شیمیایی نشود.
 کود و سم از نوا خورنده نباشند.
 کود و سم محلولشده همیشه قبل از صافیهای توری یا دیسکی وارد سامانه شود.
بسیاری از کودهای تجارتی را میتوان در فصل رشد ،بدون ایجاد هیچگونه زیانی به سزامانه
آبیاری اضافه نمود و به این ترتیب می ان کود را در طول فصل رویش حتی در خاکهای شنی در
حد ایدهآل نگهداشت.
کودهای ازته عمدتاً به سه شکل کلی آمونیوم ،نیترات (اوره) و یا ترکیبی از آنها موجود
است .بهطور کلی قابلیت حل نمكهای ازت در آب زیاد است ،امزا اسزتفاده از کودهزای آمونیزوم
باعث باالرفتن  pHآب آبیاری میشود .این امر موجب رسزوب کلسزیم و منیز یم موجزود در آب
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آبیاریشده و خطر انسداد را در پی خواهد داشزت .ایزن نزوا مشزکات را مزیتزوان بزا افز ودن
سختیگیرهایی مانند کالگون پیش از تشکیل گاز آمونیاک برطرف نمود .ماده کزالگون کلسزیم و
منی یم را بهصورت ترکیب درآورده و مشکل را برطرف مینماید لیکن ،ه ینه کوددهی را نیز بزه
می ان قابل توجهی اف ایش میدهد .درصورتیکه در سامانه آبیاری قطرهای از مخلوط دو یا چنزد
منبع کودی استفاده شود ،می باید به سازگاری و عدم سازگاری مخلزوط کودهزای مزورد اسزتفاده
توجه نمود .بعضی از کودها میتواند با هم ترکیب شوند و رسوبات غیر قابل حزل یزا بزا حالیزت
کمی را ایجاد نمایند که میتواند موجب گرفتگی قطرهچکانها شود.
ت -توصیههای کاربردی در اسیدشویی و کودآبیاری

براسا

نتایج پژوهشهای انجامشده ،برای کاهش می ان خسزارت احتمزالی بزه ریشزه

گیاهان ،اج ای فل ی سامانه و بهرهبزردار توصزیه مزیشزود ت ریزق اسزید بزه سزامانۀ آبیزاری و
کودآبیاری پس از گذشت حدود یك ساعت از انجام آبیاری شزروا و یزك تزا دو سزاعت قبزل از
خاتمه آبیاری قطع شود تا فرصت کافی برای شستشزوی سزامانه وجزود داشزته باشزد .همچنزین
رعایت نکات زیر در اسیدشویی و کودآبیاری ،بهخصوص هنگام اختاط اسیدها و کودهزا توصزیه
میشود:
 پیش از ت ریق اسید به سامانه آبیاری ،می ان آب موجزود در خزاک بزه ظرفیزت م رعزه
رسانده شود تا به محض ورود اسید به خاک ،با آب موجود در خاک مخلوط و رقیق شود
و می ان خسارت به ریشه گیاه به حداقل کاهش یابد.
 ت ریق اسید در شبکه سامانه آبیاری بعد از اتصاالت فل ی انجامشده تا از خوردگی آنهزا
جلوگیریشود.
 پس از ت ریق اسید به شبکه آبیاری ،پمپ مخصوص اسیدشویی به مدت حزداقل  10تزا
 03دقیقه به صورت پیستونی (پالسی) کار کند تا اسید بهصورت کامل رسزوبات مجزاری
باریك قطرهچکانها را حل نماید .با انجام این عمل ،خاصیت اسیدیته محلزول خروجزی
نی کاهش مییابد.
 پس از خروج اسید از سامانه آبیاری ،شبکه آبیاری تا خروج آب تمی از انتهای لتزرالهزا
با آب شستشو داده شود.
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 براسا

نتایج پژوهشهزای انجزامشزده توصزیه مزیشزود ،بزرای اسیدشزویی از اسزید

سولفوریك و اسید کلریدریك استفاده شود ،درصورتیکه گیاهان حسا

به کلزر باشزند،

استفاده از اسید سولفوریك برتری دارد.
 همیشه در زمان مصرف کودهای قابل حل جامد ،تانزك کزود را تزا حزدود  03الزی 30
درصد از آب مورد نیاز پرکرده و می ان کود مورد نظر را به آن اضافه نمایید .پس از حزل
شدن کامل کود در آب ،تانك را با آب به حجم مورد نظر برسانید.


در زمان مخلوط نمودن کودها با آب ،ابتدا کودهای مایع و سپس کودهزای جامزد را بزه
آب اضافه کنید .حل شدن کودهای مایع در آب با تولید گرما همزراه اسزت کزه در حزل
کودهای جامد اثر مثبتی دارد.



همیشه کودهای جامد را به آرامی به آب اضافه کنید و با هزم زدن آن مزانع از تشزکیل
ذرات ب رگ و به هم چسبیده شوید .زیرا ذرات به هم چسبیده از حالیت کمی برخوردار
است.



همیشه اسید را به آب اضافه کنید و هرگ آب به اسید اضافه نشود .همچنین در صزورت
مصرف ترکیبات کلر بهصورت گاز ،کلر به آب اضافه شود و هرگ آب را به کلزر اضزافه
نکنید.



هرگ یك اسید یا ترکیب اسیدزا با کلر مخلوط نشود ،زیرا گاز سمی تشکیل میشود.



از نگهداری اسید و کلر در یك محل سرپوشیده پرهی کنید.



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.



ا ز مخلوط نمودن ترکیبات سزولفات بزا ترکیبزات کلسزیم پرهیز نماییزد ،زیزرا رسزوب
غیرمحلول گچ تشکیل میشود.



همیشه سازگاری یا عدم حالیت ترکیبات کودی را از طریق مشورت با تهیزهکننزدگان
آن کنترل کنید.



در مخلوط کردن کودهای اوره و اسید سولفوریك با دیگر ترکیبات بسیار دقت کنید.



توجه کنید که بسیاری از مشکات ناسازگاری کودها با اختاط تدریجی آنهزا از بزین
میرود.

فصل دوم
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قبل از مخلوط نمودن کودها ،مخصوصاً مخلوط ترکیبات کودهای فسزفره بزا ترکیبزات
کلسیم را در یك ظرف کوچك آزمون نمائید.



در زمان کودآبیاری به کیفیت آب آبیاری توجه نمایید ،زیرا در آبهای بزا سزختی بزاال،
مقادیر زیاد کلسیم و منی یم موجود در آب آبیاری با ترکیبزات فسزفات ،پلزیفسزفات یزا
سولفات کودها ترکیبشده و رسوب غیرمحلول تولید مینماید.

ث -کیفیت آب و آبهای نامتعارف

به طور کلی یکی از اقدامات اصلی در اسزتفاد از آبهزا در بخزش کشزاورزی ،بررسزی
خصوصیات کیفی آب است .براسا

نتایج ارزیابی کیفی ،آبها بزه دو گزروه کلزی ،آبهزای بزا

کیفیت خوب (آبهای متعارف) و آب با کیفیت بد (آبهزای نامتعزارف) تقسزیمبنزدی مزیشزود.
آبهای نامتعارف شامل آبهای شور ،آب های دارای ناخالصی فی یکی و بیولزوژیکی ،زهآبهزا و
پسابهای شهری ،صنعتی و کشاورزی است .برای استفاده از آبهای نامتعارف نیاز به یك سری
عملیات اصاحی است .مسئلۀ محدودیت منزابع آبزی و رونزد اف ایشزی مصزارف مختلزف آب در
کشور ،تأمین آب را با مشکات جدی مواجه ساخته است .بررسیها نشانداده که در این شزرایط
بحرانی آب استفاده از حجم بزاالی آبهزای نامتعزارف در بخزش کشزاورزی مزیتوانزد یکزی از
راهکارهای مؤثر و کارآمد برای جبران کمبود آب کشور باشد.
انسداد قطرهچکانها یکی از مهمترین مشکات استفاده از آبهای نامتعارف است که
باید برای رفع آنها اقدام شود .برای این منظور میباید ابتدا عامل انسداد قطرهچکانها شناسایی
و سپس راهحل مربوطه ارائه شود .عملیات اسیدشویی یکی از راههزای مزؤثر بزرای جلزوگیری از
انسداد شیمیایی قطرهچکانهزا اسزت .پزژوهشهزا نشزان داده کزه اسزتفاده از آبیزاری قطزرهای
زیرسطحی ( )SDIمی تواند گرفتگی قطرهچکان ها را کاهش دهد .همچنین ،عملیات فیلتراسزیون
آب قبل از ورود آب به داخل لولههای آبیاری قطرهای یکزی از روشهزای مزؤثر در جلزوگیری از
انسداد فی یکی قطرهچکانها است .بررسیهای علمی نشانداده که عمل فیلتراسیون آب میتواند
کیفیت بد فی یکی آب را به راحتی اصاح کرده و آب با کیفیت مناسزب و قابزل اسزتفاده تصزفیه
نماید.
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آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی به موادی نظیر فنل ،هیدروکربنهزای نفتزی ،مزواد
آروماتیك تك حلقه و چند حلقهای حاصل از پسابهای صزنایع نفتزی و پاالیشزگاهی و عوامزل
بیماریزای مختلفی نظیر باکتریها ،تك یاختهها ،ویرو هزا و انگزلهزای حاصزل از فاضزاب
شهری یکی از چالشهای اصلی استفاده از آبهای نامتعارف است .برای رفع مشزکل ایزن نزوا
آب ها بسته به استاندارد هر کشزور ،فاضزاب در چنزدین نوبزت تصزفیه و پزس از زاللسزازی و
ضدعفونی مورد استفاده قرارمیگیرد.
اگرچه برخی از فل ات سنگین برای رشد گیاه الزم هستند ولی غلظت بیش از حد آنهزا
برای گیاه و خاک مشکلزا میباشد .فل اتی ماننزد کزادمیوم ( ،)Cdارسزنیك ( ،)Arکزروم (،)Cr
سرب ( ،)Pbنیکل ( ،)Niو سلنیوم ( )Seبهطور معمول در خاکهای کشاورزی یافت نمزیشزود و
در غلظت زیاد برای گیاهان سمی هستند .غلظت نمك یکی از مهمتزرین پارامترهزای تشزخیص
کیفیت آب است .نمك های محلول در آب با شوری خاک در ارتباط است و بر ایزن اسزا

رشزد

گیاه ،عملکرد و کیفیت محصوالت از کل نمكهای محلول در آب تاثیر میپزذیرد .سزدیم در آب
نامتعارف وقتی که باالتر از حد معین آستانه آن نسبت به غلظزت کزل نمزكهزای خزاک باشزد،
میتواند خصوصیات فی یکی و شیمیایی ،خصوصا ساختمان آن را تغییر دهد.
یکی از راهحلهای مهم در استفاد مزؤثرتر از آبهزای نامتعزارف و باکیفیزت نامناسزب
انتخاب صحیح نوا روش آبیاری است .پژوهشها نشانداده که روش آبیاری سازگار بزا آبهزای
نامتعارف میتواند به عنوان یك راهکار خوب در استفاده از آبهای با کیفیت بد مؤثر باشد.
ج -توصیههای کاربردی در کاربرد آبهای نامتعارف در کشاورزی

براسا

نتایج بهدست آمده از پژوهشها ،استفاده از آبهای نامتعزارف بزا انجزام یزك

سری عملیات اصاحی قابل انجام است .برخی از یافتههای مربوط به کیفیت آب و نحو استفاده
از آبهای نامتعارف در بخش کشاورزی به استناد پژوهشهای کاربردی عبارتاستاز:
 در استفاده از آبهای نامتعارف اثر ت ریق محلولهزای اسزیدی بزرای جلزوگیری از انسزدادشیمیایی خروجیها کاما معنیدار است .اسید سولفوریك از نظر اقتصادی بهترین گ ینه بزرای
جلوگیری از گرفتگی شیمیایی قطرهچکانها است.

24

فصل دوم

اثر آب مغناطیسیشده در کنترل انسداد خروجیها بسیار ناچی بزود .بنزابراین در شزرایط فعلزی
استفاده از دستگاههای مغناطیسی کنند آب توصیه نمیشود.
 در مناطق خشك و نیمه خشك با می ان تبخیر باال و مناطقی که منابع آبی از نظزر کمزی وکیفی با محدودیت روبرو است ،استفاده از آبیاری قطرهای زیرسطحی ( )SDIتوصیه میشود.
 استفاده از فیلترها میتواند آب های با کیفیت بد فی یکی را به آب با کیفیت مناسزب و قابزلاستفاده تصفیه نمایند .نتایج تصفیه مواد معلق آب مربوط به دو فیلتر نشانداد که تصفیه فیلتزر
دیسکی هیدروهلیکس آیتوک بیشتر از تصفیۀ فیلتر نوا دیسکی موثر است.
 روش آبیاری قطرهای یکی از روش های مناسزب بزرای آبیزاری محصزوالت کشزاورزی بزاآبهای شور است که می تواند جایگ ین مناسبی برای آبیاری سطحی مرسوم (آبیاری سزطحی
نواری) باشد .در این روش شوری خاک کاهش مییابد ،عزاوهبزر آن میز ان آب مصزرفی نیز
نسبت به روش سطحی حدود  00درصد کاهش مییابد.
چ -کمآبیاری

آبیاری کامل مبتنی بر تأمین کل نیاز آبی گیاه است و در شزرایطی منجزر بزه پتانسزیل
عملکرد خواهد شد که عوامل محدودکننده دیگری وجود نداشته باشد .از همین رو ،صرف تزأمین
نیاز کامل آبی یا همان آبیاری کامل ،منجر به دستیابی به پتانسیل عملکرد نخواهد شد .عوامزل
محدودکننده مؤثر شامل تغذیه ،آفات و بیماریها ،علفهای هزرز ،مزدیریت زراعزی (بزذر ،زمزان
کاشت و  )...و پارامترهای اقلیمی سبب میشود تا رشد و نمو محصول تحزت تزأثیر قرارگرفتزه و
دچار خدشه شود .برهمین اسا

عماً دست یابی به پتانسیل عملکرد در م رعزه غیزر ممکزن یزا

بسیار بعید است و حداکثر میتوان به  33-30درصد آن در م رعه دست پیدا کرد.
کم آبیاری یك راهبرد بهینه سازی است که تحت شرایطی اجازه داده میشود درجهای از
کاهش آب مصرفی در مقابل افت اندک عملکرد به محصول تحمیل شود .کمآبیاری فرایند پایدار
و قابل تحمل برای مقابله با کمبود آب است .کم آبیاری نیاز آبشزویی را بزرای عزدم مواجهزه بزا
شوری مهیا میکند و شیوه بهینزه سزازی بزرای هزدایت بزه سزوی جریزان سزودآور و اقتصزادی
محسوبشده و اجازه میدهد که از طریق کاهش آب کزاربردی ،صزرفهجزویی مناسزبی صزورت
گرفته ،تلفات نفوذ عمقی و رواناب کنترلشده و تلفات کود و مواد شیمیایی کاهش یابد.
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سازگاری و پذیرش کم آبیاری مشتمل بر داشتن اطاعزات مناسزب از تبخیزر و تعزرق
محصوالت تحت این مدیریت ،واکنش گیاه به کمبود آب ،همراه با تعیزین دورههزا و زمزانهزای
حسا

رشد محصول و نی جنبههای اثرات اقتصادی کاهش عملکرد میشود .بنابراین کمآبیاری

نیازمند درجهای از توسعه فنی در پشتیبانی از فناوریهای برنامهری ی آبیاری است.
یکی از نکات اساسی و مهم پیرامون کمآبیاری ،نحزوه کزاربردی و عملیزاتی کزردن آن
است .زیرا بسزته بزه نزوا محصزول ،کیفیزت آب ،سیسزتم و روش آبیزاری ،انزدازه م رعزه و ....
مدیریتهای مناسب و مختص خود را طلب خواهد کرد .باتوجزه بزه واقعیزات آبیزاری سزطحی و
با توجه به اینکه در آبیاری سطحی اعمال کاهش آب مصرفی در هر نوبت و طزی مزدت آبیزاری،
مشکل و گاه غیرممکن است بنابراین ،قطع و حذف آبیاریهزای غیرمزؤثر و یزا افز ایش فاصزله
آبیاری از شیوههای عملی کمآبیاری در آبیاری سطحی است .درحالیکه کاهش عمق آب مصرفی
در هر نوبت آبیاری در سامانههای آبیاری تحتفشار (بارانی ،قطرهای و دیگر انواا آن) عملیتزر و
کاربردیتر است.
از جمله معایب و محدودیتهای روش کمآبیاری میتوان بزه عزدم شناسزایی و تعیزین
مراحل حسا

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

ایران ،وجود مشکات فراوان در اجرای چنین مدیریتی که در ارتباط مسزتقیم بزا رطوبزت خزاک
است ،مسائل مربوط به تعیین رطوبزت خزاک توسزط کشزاورز یزا مزدیر آبیزاری ،تعیزین مراحزل
فی یولوژیك رشد گیاه ،برنامهری ی مصرف آب صرفهجوییشده در مراحل غیرحسا

رشد گیاه و

برنامهری ی در شرایط حقابه ،اشاره کرد .همچنین استفاده از جداول پیشنهادی منابع خزارجی ،بزه
دلیل عدم تطابق و سازگاری با شرایط ایران از یك سو و تناقض یا تفاوت این جداول با یکدیگر،
عماً جواب مطلوبی نمیدهد.
می ان کاهش آب مصرفی به نحوی که با می ان افت عملکرد در شرایط تعادل و توازنی
قرارگرفته و آب صرفهجوییشده ،دارای توجیه فنی و مدیریتی داشته باشزد ،مزیتوانزد بزراسزا
جامعه آماری مستندات تحقیقاتی به شرح ذیل باشد:


کاهش تا  93درصد آب مصرفی گندم و جو



کاهش تا  23درصد آب مصرفی چغندرقند



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



کاهش تا  20درصد آب مصرفی ذرت

ح -یافتهها و دستاوردهای پژوهشی در زمینه کمآبیاری

-

کاهش  20درصد آب کاربردی در تولید ذرت علوفهای در منطقزه میانزدوآب منجزر بزه

حصول بهرهوری مطلوبتر آب شد.
-

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

نسبت به آبیاری کامل) و یا قطع آب در مرحله ساقهرفتن باتوجه می ان عملکرد ،آب کاربردی
و بهرهوری آب قابل توصیه است .این پژوهش که در خراسانرضوی انجام شده ،نشزان داده
که می ان کاهش عملکرد با اعمال تیمار  80درصد آبیاری کامل نزاچی بزوده امزا منجزر بزه
اف ایش  40درصدی بهرهوری آب شد .اگر برنامزه قطزع آبیزاری مزدنظر باشزد ،قطزع آب در
مرحله ساقه که فقط  3درصد افت عملکرد ایجزاد مزیکنزد ،بهزرهوری آب را تزا  43درصزد
اف ایش داده و این دو مدیریت برتر قابل توصیه است.
-

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

طول دوره آبیاری بیشینه بهره وری کل آب مصزرفی را علزیرغزم انزدکی کزاهش عملکزرد
محصول به دنبال دارد .در شرایط آبیاری سطحی نی  ،قطزع اولزین آبیزاری بهزاره (تیمزار 38
درصد آبیاری کامل) ،سبب اف ایش  9درصدی عملکرد در مقایسه با شاهد میشود کزه علزت
آن را میتوان به عدم ضرورت انجام اولین آبیاری بهاره دانست.
-

کاهش  20درصد آب مصرفی هندوانه در شمال خوزستان و به روش آبیزاری قطزرهای

نواری از لحاظ عملکرد و کیفیت محصول اثر کاهشی معنیداری ایجاد نکرده است.
-

کاهش  23درصد آب مصرفی گوجه فرنگی و کاربرد روش آبیاری قطرهای زیرسطحی و

استفاده از خاکپوش در خراسان رضوی سبب عملکرد و بهرهوری باالترشزده و قابزل توصزیه
است.
-

کاهش  20درصد آب مصرفی پیاز و به روش آبیاری قطرهای نواری در منطقه سیسزتان

نسبت به روش کرتی برتری داشته و قابل توصیه است.
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-

کززاهش  20درصززد آب مصززرفی سززویا در روش آبیززاری قطززرهای نززواری در گرگززان،

توصیهشدهاست و اختاف معنیداری با آبیاری کامل نداشته است.
-

کاهش  20درصد آب مصرفی در روش آبیاری قطرهای نواری در کشت سیبزمینزی در

استانهای سمنان ،خراسانرضوی و کرمان نشانداد که این تیمار دارای م یزتهزای نسزبی
نسبت به آبیاری کامل بوده و بیشترین می ان بهرهوری آب از آن حاصل میشود.
-

استفاده از آبیاری میکرو و کاهش  23درصد آب مصرفی در زراعت ذرت دانزهای سزبب

بهبود بهرهوری آب و اف ایش سطح تحت آبیاری با آب صرفهجوییشده میشود.
-

اثربخشی آبیاری قطرهای نواری برای کشت گوجه فرنگی در اسزتان سزمنان بررسزی و

اف ایش کارآیی مصرف آب ،سهولت کاربرد و برنامهری ی آبیاری و افز ایش کزارآیی مصزرف
کود از نتایج این پژوهش بوده است 23 .درصد کاهش آب مصرفی تیمار برتر و قابل توصزیه
بوده است.
خ -توصیههای کاربردی در زمینه کمآبیاری

از آنجا که دستیابی به بیشترین عملکزرد متضزمن حصزول سزود بیشزینه نیسزت و
رسیدن به پتانسیل عملکرد نی در شرایط م رعهای غیرممکن یا بسیار بعید بزهنظزر مزیرسزد ،از
همین رو ،ایجاد توازن و تعادل بین کاهش آب کاربردی و افت عملکرد ،برنامزهریز ی بزرای آب
صرفهجوییشده و مدیریت مصرف در مقابل آب قابل دستر

و نی تناسبسزازی کزاربرد آب در

شرایط شوری (آب ،خاک یا هر دو) از نکات اساسی و کلیدی در برنامزهریز ی آبیزاری محسزوب
میشود ،بنابراین:
 می ان کاهش محصول در واحد سطح به عنوان اولین پیامد اعمال کمآبیاری به ویژه برایدرختان میوه و گیاهانی که تولیدمثل جنسی دارند ،تابعی از زمان و می ان کمآبیاری است.
 کمآبیاری عاوه بر بهبود کارآیی مصرف آب و شاخصهای بهرهوری آب و اف ایش سزود،باعث اصاح و بهبود خاصیت انبارداری محصوالت زراعی ،کاهش آفات و بیماریها ،کزاهش
آبشویی مواد غذایی و عناصر کودی از منطقه ریشه و اصاح تهویه خاک میشود.
 -بعضی از گیاهان بهصورت مرحلهای یا بهطور کلزی بزه تزنش رطزوبتی حسزا

هسزتند.

بنابراین ،بهتر است کمآبیاری در ترکیب کشت صورت پذیرد و طوری برنامزهریز ی شزود تزا
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کم ترین می ان افت عملکرد محصول اتفاق افتد .به نحوی که ممکن است نیاز باشد در برخی
از مراحل حسا

رشد آبیاری کافی صورت پذیرد.

 کمآبیاری باعث بهبود کیفیت محصوالت زراعی و باغی میشود. اعمال کم آبیاری در انتهای فصل رشد و همزمان با کاهش دمزا ،شزرایط را بزرای خزوابزمستانه برخی محصوالت مهیا میکند .در شرایط کمبود آب می توان با قطزع آب در مرحلزه
انتهایی رشد ،بهره وری آب را اف ایش داد ،برنامزه قطزع آب بزا کزاهش آب مصزرفی چزه در
انتهای رشد یا در طول دوره رشد ،میباید در قالب برنامه و الگوی کشت تعریف شود.
 کاربرد مدیریت صحیح خاک و گیاه ،بهرهوری از آب آبیزاری را بزهطزور مزؤثری افز ایشمیدهد .بهبود بهرهوری از آب زمانی می تواند حاصل شود که ضمن استقرار گیزاه و مصزرف
مقدار مناسب کود و کنترل علفهای هرز ،از تناوب زراعی صحیح استفاده شود.
 پس از تعیزین شزیوه اعمزال مزدیریت کزمآبیزاری ،کزاهش  23-93درصزد آب مصزرفیمحصوالتی که در مجموعۀ مدیریتی کمآبیاری قرار میگیرند ،سبب افز ایش  93-03درصزد
سطح زیرکشت ،اف ایش  0-40درصد کیفیت محصول ،اف ایش تولید کل بزه میز ان 40-93
درصد ،بهبود کارآیی مصرف آب (عملکرد به ازای واحد آب مصرفی) به می ان  40-93درصد
و کاهش تنها  3-42درصد از می ان عملکرد در واحد سطح میشود.
-

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

خرب ه در آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی انجام شزد .نتزایج نشزان داد کزه در مجمزوا
تفززاوت معنززیداری بززین روش آبیززاری ،نززوا خززاکپوش روش آبیززاری قطززرهای سززطحی و
زیرسطحی مشاهده نشد .در صورت کاهش آب آبیاری به می ان حداکثر  83درصد نیاز ،روش
آبیاری قطره ای زیرسطحی همراه با خاکپوشه پاستیکی دارای توجیه اقتصادی بوده و توصیه
میشود .ولی خاکپوش پاستیکی و آبیاری سطحی و زیرسطحی تأثیر معنیداری بزر کزارآیی
مصرف آب آبیاری نداشت .همچنین دور آبیاری  2تزا  9روز و سزطح تزأمین آب آبیزاری 30
درصد برای هندوانه را قابل توصیه به کشاورزان اعام کرد.
-

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

دو ردیفه ذرت دانهای روی پشته به روش آبیاری قطرهای نواری در منطقزه مغزان نشزان داد
که سطح تأمین  423درصد نیاز آبی ،عملکردی معادل  29/8تن در هکتار باالترین مقدار دانه
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را در بین تیمارها داشت .به عبارتی هرگونه کمآبیاری در ذرت دانهای مردود است .درحالیکه
تراکم بوته و آرایش کاشت تأثیر معنیداری نداشت.
-

اثر دور آبیاری بر عملکرد ذرت دانهای در منطقه جیرفت نشان داد که  30درصد سزطح

تأمین آب آبیاری با دور سه روز یکبار است .درحالی که سودآورترین تیمار آبیاری تزأمین 433
درصد نیاز آبی گیاه ذرت با همین دور آبیاری است.
-

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

کم آبیاری در مراحل حسا

گیاه منجر به کاهش عملکرد میشود و کمآبیاری قابزل توصزیه

نیست .باالترین عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری از تیمار شاهد بهدست آمد که این تیمار
اقتصادیترین تیمار نی بود.
-

بررسی اثر آبیاری قطرهای و آبیاری جویچهای بر روی کشت تناوبی آفتابگردان و گندم

در ایستگاه تحقیقاتی میاندوآب نشان داد که استفاده از آبیاری قطرهای نواری با فاصله کاشت
 03سانتی متر که دارای عملکرد و کارآیی باالتری نسبت بزه سزایر تیمارهزا بزود ،نسزبت بزه
تیمارهای دیگر برتری داشته و به کشاورزان توصیه میشود.
-

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

مرحله ساقهدهی در روش آبیاری قطره ای ،نشان داد که اف ایش آب آبیزاری بیشزتر از مقزدار
موردنیاز عملکرد محصول را اف ایش نداده ،درحالیکه با کاهش آب مصرفی عملکرد به شدت
کاهش یافت.
-

بررسی اثر دور آبیاری و قطع آب در روش آبیاری قطرهای بزر عملکزرد کمّزی و کیفزی

ارقام سیبزمینی نشان داد که می ان عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری در تیمار دور آبیاری
دو روز ،بدون قطع آب آبیاری ،قابل توصیه به کشاورزان است.
-

بررسی کزارآیی مصزرف آب آبیزاری در روشهزای کشزت یزك و دو ردیفزه در ارقزام

سیب زمینی تجاری طی سه سال زراعی نشان داد کزه بزا افز ایش مقزدار آب آبیزاری مقزدار
کارآیی مصرف آب آبیاری کاهش یافته است .ضمن اینکه کشت دو ردیفزه از نظزر عملکزرد
کل و تولید غدههای درشت و متوسط (بذری) نسبت به کشت یك ردیفه برتری دارد.
-

نتایج بررسی کارآیی ارقام مختلف گندم در  9روش آبیاری سطحی ،قطرهای و بارانی در

شرایط اقلیمی مختلف کشور نشان داد که در مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند ،استفاده
از روشهای آبیاری بارانی و قطره ای ،موجب کاهش مقزدار آب مصزرفی و افز ایش کزارآیی
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مصرف آب آبیاری میشود .همچنین آبیاری قطرهای و آبیاری بارانی کاسیك بهترتیب باعث
اف ایش  13/4برابری و  98درصد در کارآیی مصرف آب آبیاری شد.
-

نتززایج بررسززی اثززر پوشززش پاسززتیکی بززر آبیززاری قطززرهای و سززطحی روی زراعززت

گوجه فرنگی در منطقه جیرفت نشان داد که تیمار آبیاری قطرهای با  433درصد سطح تزأمین
آب آبیاری بیشترین عملکرد را داشته و از نظر اقتصادی بر سایر سطوح آبی برتری دارد.
-

نتایج ارزیابی اثر سزطوح آب و خاکپوشزه پاسزتیکی بزر آبیزاری قطزرهای سزطحی و

زیرسطحی برروی زراعت گوجه فرنگی نشان داد که می ان کارآیی مصزرف آب آبیزاری روش
زیرسطحی  39/3کیلوگرم بر متر مکعب و باالترین مقدار بود و با کاربرد خاکپوشه پاستیکی،
کززارآیی مصززرف آب حززدود  93درصززد اف ز ایش یافززت .در نهایززت روش آبیززاری قطززرهای
زیرسطحی با استفاده از مالچ و سطح تزأمین  83درصزد آب مزوردنیزاز بهتزرین تیمزار قابزل
پیشنهاد به کشاورزان بود.
 آبیاری قطرهای در گیاهان زراعی با قابلیت کاشت ردیفزی ،مزیتوانزد یکزی از راهکارهزایمنجر به اف ایش تولید ،کارآیی مصرف آب و بهرهوری و کاهش مصزرف آب در واحزد سزطح
باشد .استفاده از این روش آبیاری برای تمامی گیاهان زراعی که با فاصله ردیف زیزاد کشزت
شده و در روش آبیاری مرسوم برای سب شدن بذر آب زیادی تلزف مزیشزود ،نیز مزیتوانزد
مؤثرتر باشد.
د -پژوهشهای آتی در زمینه کمآبیاری و آبیاری دقیق

براسا

نتایج پروژه های تحقیقاتی و همچنین توسعه آبیاری دقیق در جهان ،روشهای

آبیاری دقیق در سطح جهان شناسایی شده و نیاز است بر روی کاربرد آن در سطح م ارا و باغات
بیشتر کار شود .بنابراین اجرای پایلوتهزای تحقیقزی ترویجزی و تحقیقزی کزاربردی در اولویزت
فعالیتهای بعدی در خصوص آبیاری دقیق است.
-

ساخت و ارزیابی سامانههای آبیاری تحتفشار در داخل کشور و بومیسازی آنها

-

اعمال تیمارهای مختلفی از مقادیر بده جریان آب ،کیفیتهزای مختلزف آب آبیزاری و

انواا فیلترها برای مقایسه کارآیی آنها در آبهای نامتعارف
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-

تحقیق در خصوص کاربرد صحیح و متناسب اطاعات پایهای آب ،خاک ،گیزاه ،اقلزیم،

الگوی کشت و سطوح مالکیت در سامانههای مختلف آبیاری تحتفشار برای مناطق مختلف
-

تحقیق و مطالعه استفاده از فناوریهای جدید و آبیاری دقیق برای جمعآوری اطاعزات

پایهای و مقایسه آن با اطاعات قبلی
-

مطالعه و بررسی نقاط ضعف دفترچههای مطالعه و طراحزی بزهمنظزور ارتقزاء ،بهبزود و

تکمیل آنها
-

تحقیق در خصوص رعایت دقیق برنامهری ی آبیاری و اثر آن بر اف ایش کارایی مصرف

آب و سود حاصله
-

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

مناطق مختلف
-

تحقیق در خصوص اثر شیمآبیاری بر کارآیی سامانه آبیاری و افز ایش کزارآیی مصزرف

آب
-

تحقیق در خصوص مدیریت صحیح آبیاری متناسب با الگوی کشت

-

تحقیق در خصوص برنامهری ی آبیاری متناسب با الگوی کشت از جنبههای اقتصادی

-

تحقیق در خصوص عملکرد فنی تجهی ات سزامانه سزامانههزای آبیزاری و راهکارهزای

بهبود آنها
-

تحقیق در خصوص نحوه استفاده از لوازم و تجهی ات سختاف اری و نرماف اری مناسب

بهمنظور اعمال دقیق برنامهری ی آبیاری
-

تحقیق در خصوص اثر توسعه سامانههای آبیاری تحتفشار بر تغییزرات کمّزی و کیفزی

منابع آبهای زیرزمینی
-

تحقیق در خصوص اثر برنامهری ی آبیاری ساالنه متناسزب بزا الگزوی کشزت ،شزرایط

اقلیمی و منابع آب و خاک بر کارآیی مصرف آب و سود حاصله
ذ -منابع
ابولپور ،ب .4932 .بررسی کاربرد تانسیومتر و آمار بلند مدت هواشناسی در برنامهری ی آبیاری مرکبات برای نواحی
اقلیمی مختلف استان فار  .مؤسسه فنی و مهندسی کشاورزی .گ ارش پژوهشی شماره.19010 :
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احمدآلی ،ج .4988 .بررسی کارآیی مصرف آب آبیاری سامانههای نشتی و میکرو در کشت یزك و دو ردیفزه ذرت
علوفهای .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
اخوان ،ک و شیری ،م .4988 .بررسی سطوح مختلف آب و آرایش کاشت ذرت دانه ای به روش آبیاری قطزره ای
نواری در منطقه مغان .شماره ثبت  ،4130/88مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
اسفندیاری ،ص .4983 .مقایسه فنی و اقتصادی روش آبیاری سطحی با قطرهای روی محصزول گوجزهفرنگزی در
کشت زیر پوشش پاستیك در منطقه جیرفت .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
اسفندیاری ،ص و افشارمنش ،غ .4983 .اثر دور آبیاری بر عملکرد ذرت دانهای بزا روش آبیزاری تیزپ در منطقزه
جیرفت .شماره ثبت  ،310/83مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
اسفندیاری ،ص .4932 .بررسی نحوه اسیدشویی بر کارآیی سامانه آبیاری قطرهای .گز ارش نهزایی .شزمار ثبزت
 .11089موسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
اسامی ،ا .و نقوی ،ه .4933 .بررسزی امکزان اسزتفاده از آب بزا کیفیزت نامتعزارف در سیسزتم آبیزاری قطزرهای
زیرسطحی در کانال کود باغات پسته .گ ارش نهایی .شزمار ثبزت  .098/33موسسزۀ تحقیقزات فنزی و
مهندسی کشاورزی.
اکبری ،م و نجفیان ،گ .4988 .تعیین کارایی مصرف آب در الینهای امید بخش گندم نان متحمزل بزه خشزکی
آخر فصل با کاربرد روش آبیاری قطره ای .شماره ثبت  ،4339/88مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی
کشاورزی.
باغانی ،ج و خوشب م ،ر .4980 .بررسزی تولیزد و کزارآیی مصزرف آب آبیزاری در محصزوالت زراعزی چغندرقنزد،
سیبزمینی ،گوجهفرنگی و ذرت علوفهای در روشهای آبیاری قطرهای و سطحی .مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی.
باغانی ،ج .4988 .اثر بخشی سیستم های جدیدی آبیاری بر منابع آب زیر زمینزی عملکزرد و کزارایی مصزرف آب
آبیاری گیاهان زراعی در دشت کشاورزی مشهد (مطالعه موردی) .شماره ثبت  ،333/83مؤسسه تحقیقات
فنی و مهندسی کشاورزی.
توکلی ،ا .4983 .بهبود بهرهوری آب با بهکارگیری مدیریت تلفیقی آبیاری محدود و عملیات زراعی برتر در زراعت
غات دیم .رساله دکتری در رشتۀ مهندسی آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آبیزاری و آبزادانی دانشزگاه
تهران 241 .ص.
توکلی ،ا .4983 .نقش کم آبیاری در اف ایش بهرهوری آب در زراعت گندم آبی و در شرایط زارعین .شزماره ثبزت
 ،4330/83مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
توکلی ،ا و اشرفی ،ش .4933 .نقش تك آبیاری و مدیریت برتر زراعی در اف ایش بهرهوری آب در کشت نرمزال
گندم دیم در م ارا زارعین در اراضی باالدست حوزه کرخه .شماره ثبت مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی.

دهة دوم تالش

83

جلینی ،م و سبحانی ،ا .4988 .بررسی اثرات سطوح مختلف آب و مالچ پاستیك بر کمیت و کیفیت گوجهفرنگی
در روش آبیاری قطرهای سطحی و زیرسطحی .شماره ثبت  ،333/88مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی.
جلینی ،م .4988 .بررسی کاربرد کمآب یاری با استفاده از روش آبیاری بارانی از نظر مقادیر کاهش مصرف آب و
تعیین زمان کاهش آب آبیاری در طول مراحل مختلف رشد گندم .شماره ثبت  ،4248/88مؤسسه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
جلینی ،م و کاظمی ،م .4933 .اثر دور آبیاری و قطع آب در روش آبیاری قطره ای بر عملکرد کمی و کیفی ارقام
سیب زمینی .شماره ثبت  ،039/33مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
خرمیان ،م .4983 .تبدیل روش آبیاری سطحی به روشهای تحتفشار و تأثیر آن بر خصوصیات کمّی و کیفی
مرکبات در شمال خوزستان .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
خسروی ،ح .4934 .اثر روشهای آبیاری تیپ سطح و زیر سطحی بر عملکرد محصول و کارایی مصرف آب خیار
گلخانه ای در شرایط آب و هوایی ایرانشهر .شماره ثبت  ،13320مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی.
دهقانی سانیج ،ح .4983 .برنامه راهبردی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحتفشار .نشریه شماره  330/83مرکز
اطاعات و مدارک علمی کشاورزی.
دوستی رضایی ،م و انوری ،ک .4988 .بررسی تاثیر کاشت و سطوح مختلف آبیاری روی کارایی مصرف آب
عملکرد و اج ای عملکرد ذرت دانه ای (رقم دیرر

سینگلکرا

 )333در منطقه میاندواب .شماره ثبت

 ،024/88مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
سالمی ،ح ،.مرتضویبك ،ا و سلیمانیپور ،ا .4988 .ارزیابی و مقایسه فنی و اقتصادی روشهای آبیاری (قطرهای،
نواری ،بارانی و شیاری) و روشهای کاشت (یك ردیفه و دو ردیفه) روی ارقام تجارتی سیبزمینی.
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
شاهرخنیا ا .4934 .مقایسه روشهای مختلف پایش رطوبت خاک در باغات مرکبزات .مؤسسزه فنزی و مهندسزی
کشاورزی .گ ارش پژوهشی شماره.14332 :
علی اده ا ،.دهقانی سانیج،ح ،.موسوی م .4983 ،.تأثیر استفاده از دادههای بهنگام هواشناسی م رعه در محاسبه نیاز
آبیاری بر اف ایش کارایی مصرف آب در ذرت علوفه ای .مجله آبیاری و زهکشی ایران .جلزد  1شزماره .2
ص .938-948
کیانی ،ا .ر .4932 .بررسی فناوری مغناطیسی آب روی گرفتگی قطرهچکانها در روش آبیاری قطزرهای .گز ارش
نهایی .شمار ثبت  .19338موسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
مأمنپوش ،ا .4932 .بررسی کارآیی مصرف آب آبیاری را در روشهای کشت یك و دو ردیفه در ارقام تجاری
سیبزمینی .گ ارشنهایی ،شماره ثبت.19833 :
معیری ،م ،)4932 .تعیین پتانسیل کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روشهای مختلف آبیاری در شرایط اقلیمی
مختلف کشور .گ ارش نهایی ،شماره ثبت.19009 :
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.ح ،.جلینی ،م ،.اسفندیاری ،ص ،.اخیانی ،ا ،.فروهر ،م و صباح ،آ ،4988 .اثر مقادیر مختلف آب و

کود بر خصوصیات کمّی و کیفی سیبزمینی در روش آبیاری تیپ .گ ارش نهایی.
موسوی فضل،

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

کود بر خصوصیات کمّی و کیفی سیبزمینی در روش آبیاری تیپ .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی.
نادری ،ن .4932 .ارزیابی کارایی مصرف آب وراندمان آبیاری در اراضی کشاورزی استان سمنان .شماره ثبت
 ،19240مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
ناصری ،ا .4932 .ارزیابی و مقایسه عملکرد فیلترهای دیسکی و فیلترهای دیسکی هیدروهلیکس .گ ارش نهزایی.
شمار ثبت  .11308موسسۀ تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
نورجو ،ا .4988 .بررسی استفاده از آبیاری قطرهای تیپ برای استفاده بهینه از آب در تناوب کشت آفتابگردان و
گندم .گ ارش نهایی ،شماره ثبت.4329/88 :
نیکانفر ،ر .4932 .واکنش درختان مسن انگور به تغییر روش آبیاری از سطحی به قطرهای یا بابلر .شماره ثبت
 ،19282مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
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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فصل دوم

 2-2مهندسی آبیاری و زهکشی
 2-5-2ارتقای اصول فنی در طراحی و انتخاب سامانههای آبیاری تحتفشار

تدوینکنندگان :جواد باغانی ،حسین دهقانی و مهدی اکبری
آبیاری یکی از قدیمی ترین فناوری شناخته شده در کشاورزی اسزت .امزا تکامزل در
عملیات آبیاری و روش های آن هنوز ادامه دارد .روش های آبیاری تحزت فشزار بزا توجزه بزه
م ایای خود در مقایسه با سایر سامانه های آبیزاری از جملزه یکنزواختی توزیزع آب ،کزاهش
تبخیر از سطح خاک ،حذف رواناب از سطح م رعه ،اف ایش کارایی مصرف آب ،بهرهبردار را
قادر میسازد تا با مدیریت مناسب ،می ان آب مورد نیاز را با بیشترین راندمان مزورد اسزتفاده
قرار دهد .تحقق این امر نیاز بزه مزدیریت دقیزق در طراحزی  ،اجزرا و بهزره بزرداری از ایزن
سیستمها دارد .این سامانه در م ارا نسبتاً ب رگ با محدودیت هایی مواجه می باشد که از آن
جمله می توان به تغییرات فشار در شبکه توزیع آب اشاره داشت کزه مزی توانزد باعزث شزود
قطعات زراعی تحت آبیاری به اندازه مشابه و برنامهری ی شده آب دریافزت نکنزد .ایزن امزر
باعث می شود تا اهدافی که روش های آبیاری تحت فشار با توجه بزه آن هزا طراحزی ،اجزرا و
ه ینه شده است حاصل نشود .از طرفی این مسائل می تواند باعزث کزاهش عملکزرد واقعزی
سامانه های آبیاری تحت فشار نسبت به عملکرد طراحی شود .در ایزن خصزوص اتوماسزیون
سامانه آبیاری می تواند تا حد قابل توجهی تغییرات مذکور را پوشش داده و عملکزرد واقعزی
سامانه را بهبود بخشد.
آبیاری قطرهای از جمله روش های آبیاری تحت فشار است که در سزالهزای اخیزر
جایگاه ویژه ای در کشاورزی ایران یافته است .در این روش آبیاری  ،بوتزه یزا درخزت واحزد
آبیاری شناخته شده و برای هر بوته یا درخت به طزور جداگانزه ،آب مزورد نیزاز محاسزبه و در
اختیار آن قرار داده می شود .بهخصوص این کزه در روش مزذکور همچزون سزایر روش هزای
آبیاری تحت فشار انتقال و جا به جایی آب در سطح م رعه توسط لوله صزورت مزی گیزرد و از
تلفات انتقال جلوگیری می شود .عاوه بر موارد ذکر شده ،یکی از اساسی ترین محدودیت های
آبیاری قطره ای ،پایین بودن فشار آب در خروجی های سامانه (قطره چکزان هزا) و حساسزیت
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زیاد آن ها به ناخالصی های فی یکی و شیمیایی آب آبیاری است که از رایزج تزرین مشزکات
استفاده از سامانه های قطره ای بوده و منجر به گرفتگی قطره چکانها می شود.
الف -اتوماسیون در سامانه های آبیاری

اتوماسیون سامانه های آبیاری تحت فشار سال ها است که در بسزیاری از کشزور هزا
توسعه یافته است ،با این حال ،این موضوا در کشور ما نسزبتا جدیزد اسزت .کشزاورزان بزه
سبب تمایل به سرمایه گذاری کمتر ،عموماً سامانه هزای دسزتی یزا نیمزه خودکزار آبیزاری را
ترجیح می دهند .این درحزالی اسزت کزه ایزن سزامانه هزا نیزاز بزه توجزه بیشزتری در زمزان
بهره برداری دارد .از دالیل ل وم توسعه اتوماسیون آبیاری کشاورزی می توان بزه مزوارد زیزر
اشاره نمود:
-

باز و بسته کردن دستی شیرفلکهها محدودشده و مدیریت آبیاری با دقزت بیشزتری صزورت
میگیرد.

-

تغییر و بهینه کردن دور آبیاری و کاربرد کود در دورههای زمانی مختلف باعث بهبود راندمان
کاربرد آب و کود میشود.

-

امکان اجرا و کاربرد سامانههای پیشرفته و فناوریهای نوین در آبیاری

-

کاربرد آب از منابع مختلف با راندمان باال

-

امکان آبیاری در شب با دورههای زمانی مختلف

 -بهینهسازی مصرف انرژی باتوجه به کنترل قدرت پمپ براسا

فشار مزوردنیزاز و روشزن و

خاموش کردن به موقع پمپ .برای انتخاب یك سامانه اتوماسیون مناسب ابتدا میباید فهرستی از
نیازها تهیه و با توصیههای کارخانههای تولیدکننده سامانه اتوماسیون مقایسه شود .فهرسزت زیزر
به عنوان راهنما برای انتخاب سامانه مناسب توصیه میشود (جدول .)2-2
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جدول  2-2فهرست انتخاب یک سامانه اتوماسیون
فاکتور

5

آبیاری براسا

حجم آب آبیاری

آبیاری براسا

مدت زمان

کودآبیاری براسا

حجم

کودآبیاری براسا

زمان

2

نسبت کودآبیاری
برنامه جانبی
شستشوی فیلترها (زمان)
شستشوی فیلترها (مقدار)
شستشوی فیلترها (اختاف فشار)
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
 -4ضروری  -2موردنیاز  -9ترجیح داده میشود  -1نامطمئن  -0مازاد بر نیاز

8
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ب -فیلتراسیون در سامانههای آبیاری

یکی از اساسیترین محدودیتهای سامانههای آبیاری قظرهای ،پایین بودن فشار آب در
خروجیهای سامانه (قطرهچکانها) و حساسیت زیزاد آنهزا بزه ناخالصزیهزای آب اسزت کزه از
رایج ترین مشکات استفاده از سامانههای قطره ای بزوده و منجزر بزه گرفتگزی قطزرهچکزانهزا
میشود .نتایج تحقیقات انجامشزده نشزان داده اسزت کزه بزیش از  84درصزد از دالیزل انسزداد
گسیلندهها را عوامل فی یکی ( 00درصد) ،شیمیایی ( 41درصد) و بیولوژیزك ( 1درصزد) تشزکیل
داده و علت  43درصد بقیه تاکنون شناسایی نشدهاست .ماده گرفتگی شامل مزواد معلزق درشزت
دانه و ری دانه در آب ،لجنهای باکتریایی ،جلبكها ،رسزوب آهزن سزولفور و کربنزاتهزا اسزت.
روشهایی که برای رفع و جداکردن مواد گرفتگزی از تجهیز ات آبیزاری بزهکزار رفتزه و موجزب
جلوگیری از انسداد گسیلندهها و لولههای آبیاری می شود ،به تصزفیه آب آبیزاری موسزوم اسزت.
بسته به عوامل گرفتگی ،روشهای تصفیه به سه نوا کلی تصفیه فی یکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
تقسیمبندی میشود .تصفیه شیمیایی برای جلوگیری از رسوبات شیمیایی ،تصفیه بیولوژیکی برای
جلوگیری و کاهش رشد جلبكها و باکتریها به کار میرود .تصفیه فی یکزی بزرای جزدا نمزودن
مواد درشت دانه و ری دانه آلی و غیرآلی معلق در آب کاربرد دارد .شستشوی معکو  ،الیزههزای
شن را در صافی شنی دگرگون میسازد .این امر در افت فشار و می ان مواد معلزق موجزود در آب
عبوری و مدت زمان بهره برداری از سامانه تا شستشوی مجدد مؤثر خواهد بود .نتایج آنان حزاکی
از عملکرد مطلوبتر صافی دیسکی نسبت به صافیهزای شزنی از نظزر میز ان پزاالیش پسزاب
استفاده شده و آسانی عملیات شستشوی صافی بوده است .در تحقیق دیگری ،ل وم یا عزدم لز وم
استفاده از صافی شنی همراه با فیلتر دیسکی مورد ارزیابی قرار گرفت.
پ -چالشهای موجود در ارتقای اصول فنی در طراحی و انتخاب سامانههای آبیاری
تحتفشار

 تطبیق اتوماسیون سامانههای آبیاری با م ارا پراکنده که حدود  33درصد زمینهزای زراعزیرا تشکیل میدهد
 -عدم شناخت بهرهبرداران از اتوماسیون مانند سامانه تحتفشار
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 عدم هماهنگی کشاورزان در استفاده مشترک از چاههای کشاورزی و نیز تنزوا محصزوالتزراعی و نیاز آبی مرتبط با آنها در یك م رعه
 حساسیت شرایط نگهداری حسگرها در اتوماسیون و نیاز به واسنجی (کالیبراسیون) دائمت-یافته ها و دستاوردهای مارتب باا ارتقاا اصاول فنای در طراحای و انتخااب
سامانه های آبیاری تحت فشار

برای رسیدن به امنیت غذایی و تولید پایدار محصوالت کشزاورزی ،توسزعه اتوماسزیون
ضروری است و علی رغم باال بودن ه ینه اولیه سزامانه اتوماسزیون ،بزهواسزطه صزرفهجزویی در
مصرف آب ،انرژی و کودهای شیمیایی ه ینه مربوطه مستهلك خواهد شد .فاکتورهای مختلفزی
شامل نوا گیاه ،شرایط خاک ،اقلزیم و  ...بزر روی نیزاز آبزی و برنامزه آبیزاری تأثیرگزذار اسزت.
اتوماسیون یك سامانه آبیاری نیاز به اطاعاتی در زمینههای مختلزف نیزاز آبیزاری و الکترونیزك
دارد تا می ان سرمایهگذاری را به حداقل برساند .بنابراین ،مهارت بهرهبردار و می ان سرمایهگذاری
در انتخاب سامانه اتوماسیون مؤثر است .انتخاب و بهکارگیری حسگرهای دیالکتریك باتوجه بزه
دقت آن ها و می ان اتوماسیون کردن سزامانه آبیزاری در مقایسزه بزا سزایر حسزگرها از اولویزت
بیشتری برخورداراست.
ث -توصیه های کاربردی درخصوص ارتقا اصول فنی در طراحی و انتخاب سامانههای
آبیاری تحتفشار

 برای کاهش ه ینهها طراحی اتوماسیون همزمان با طراحی سامانه آبیاری صورت گیرد. اتوماسیون برای هر منطقه بهصورت ویژه طراحی شود. به دلیل تنوا در بخش کشاورزی اثر عواملی از قبیل تغییرات بافت خاک ،اقلیم ،تأمین و توزیعآب ،فاصلههای زیاد در بخش کشاورزی و زمان موردنیاز برای جابهجزایی ،نزوا سزامانه آبیزاری،
قطعه قطعه بودن و پراکندگی زمینهای زراعی ... ،و باتوجه به عدم قطعیتهزای موجزود در کزار
زراعی از الگوریتمهای بر پایه منطق فازی در طراحیها موردنظر قرارگیرد.
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ج -پااژوهشهااای آتاای در خصااوص ارتقااا اصااول فناای در طراحاای و انتخاااب
سامانه های آبیاری تحت فشار

 توسعه تحقیقات مرتبط با خودکار کردن (اتوماسیون) سامانههای آبیاری بررسی اثر اتوماسیون آبیاری بر اف اش بهرهوری مصرف آب بررسی سازگاری و بومیسازی سامانههای اتوماسیون و فیلتراسیون آب آبیاری تدوین نوشتارهای علمی و ترویجی با هدف معرفی هرچه بیشتر سامانههای آبیاری تحتفشار و پیشرفته به بهرهبرداران
چ -منابع
اکبری ،م .ناصری ،الف ،.ریاحی ،ح و حسین زاده،ص .4939 .بررسی فنزی و بهزرهبزرداری تجهیز ات فیلتراسزیون
سیستم های آبیاری میکرو در استانهای تهران-کرمان-آذربایجان شرقی .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات
فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره ثبت 10329مورخ  20/3/39مرک اسناد و مدارک کشاورزی.
بینام .4982 ،تجهی ات آبیاری کشاورزی -صافیها .استاندارد شماره  .0139مؤسسه استاندارد و تحقیقات صزنعتی
ایران 41 .صفحه.
بینام .4982 ،تجهی ات آبیاری کشزاورزی-صزافیهزای خودشزوینده خودکزار .اسزتاندارد شزماره  .0131مؤسسزه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 40 .صفحه.
بینام .4980 ،ضوابط و معیارهای فنی روشهای آبیاری تحتفشار .دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری .معاونت
صنایع و امور زیر بنایی .وزارت جهاد کشاورزی .تهران
لیاقت ،ا ،.علیخانی ،م .و حیدری ،ن .4982 .عملکرد صافیهای شنی و دیسزکی مزورد اسزتفاده در روش آبیزاری
قطرهای در شزرایط اسزتفاده از پسزابهزای حزاوی مزواد آلزی .مجلزه تحقیقزات مهندسزی کشزاورزی.
.03-00:)1(41
Dehghanisanij, H., Yamamoto, T., and Inoue, M., 2004. Practical aspect of TDR for
simultaneous measurements of water and solute in a dune sand field. Journal
of Japanese Society of Soil Physics, No. 98: 21-30.
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 8-5-2اقتصاد کشاورزی در سامانههای آبیاری تحتفشار

تدوینکنندگان :مهدی اکبری ،جواد باغانی و بهمن یارقلی
وقوا خشکسالیهای پی در پی در سالهای اخیر و از طرفی بهزرهبزرداری بزیرویزه از
آب های زیرزمینی برای امور کشاورزی ،شرب و صنعت ،منجر به افزت شزدید سزطح ایسزتابی در
دشتهای مختلف کشور شدهاست .درحالحاضر رویکرد مبتنی بر مدیریت عرضه در منابع آب بزا
محدودیت های زیادی مواجه است و ل وم ایجاد تغییر در دیدگاه حزاکم بزر مزدیریت منزابع آب را
ضروری ساختهاست .در همین راستا بهتدریج توجه بزه مزدیریت تقاضزا در بخزشهزای مختلزف
شرب ،صنعت و کشاورزی در کشور بهتدریج اف ایش یافته است .در مدیریت مبتنزی بزر مزدیریت
تقاضا در بخش کشاورزی هدف اصلی می باید حفظ منابع آب موجود و در صزورت امکزان احیزاء
آنها باشد .یکی از راه کارهای مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح م رعه اف ایش راندمان آبیزاری و
مهمتر از آن بهبود کارآیی مصرف آب به وسیله شیوههای نوین آبیاری مزیباشزد .سیسزتمهزای
تحتفشار از شیوههای نوین آبیاری است که هماکنون به عنوان راهحلی در استفاده بهینه از منابع
آب به آنها توجه زیادی شدهاست .بزا توجزه بزه وضزعیت بحرانزی منزابع آب کشزور ،اسزتفاده از
سیستمهای آبیاری تحتف شار به دلیل راندمان بزاالتر و اعمزال مزدیریت آبیزاری مناسزب بزرای
جلوگیری از ایجاد تنش های محیطی در محصوالت مختلف زراعی و باغی گسترش یافته اسزت.
بنابراین ،به دلیل ه ینههای باال و عدم مطاله کافی در خصوص مسایل فنی و اقتصادی ،انرژی و
پیآمدهای زیستمحیطی سیستمهای آبیاری تحتفشار ،این سامانهها در برخی از نقاط کشور بزا
مشکل مواجه شزده و منجزر بزه عزدم کزارآیی مناسزب فنزی و اقتصزادی و در نتیجزه دلسزردی
بهرهبرداران شدهاست .از همین رو ،در نشریات متعددی ،ل وم توجه به مسایل فنی و اقتصزادی و
ه ینههای انرژی در انتخاب سامانههای آبیاری مطرح و تأکید شدهاست تا طراحان سزامانههزای
آبیاری تحتفشار ،میباید در تج یه و تحلیل اقتصادی سامانهها ،به میز ان انزرژی مزورد نیزار و
پیآمدهای زیست محیطی توجه نموده و در فرآیند طراحی این موضوا را مدنظر قرار دهند.
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الف -چالشهای فنی و اقتصادی سامانههای آبیاری تحتفشار

با توجه به محدودیت شدید منابع آبی و نیاز به تأمین غذای کافی برای جمعیت در حزال
رشد ،طی دهه گذشته توسعه روشهای نوین آبیاری بهعنوان راهبردی مهم ،مزدنظزر مزدیران و
سیاستگذاران تأمینکننده و مصرفکننده آب کشور بوده اسزت .بزهطزوریکزه براسزا

اعزام

رسمی مسئوالن کشاورزی ،معادل یك میلیون و سیصد ه ار هکتار از اراضی کشاورزی با حمایت
مالی دولت تحت پوشش انواا روشهای آبیاری تحتفشار قرارگرفته و پیشبینی مزیشزود ایزن
توسعه با شتاب بیشتری در یك دهه آینده ادامه داشته باشد .نکته قابزل تأمزل در ایزن خصزوص
عدم توجه کافی به مسائل فنی ،اقتصادی ،انرژی مصرفی و پیآمدهای زیستمحیطی این توسعه
و همچنین ضرورت برنامهری ی برای کنترل ،کاهش و مزدیریت عزوارس سزوء زیسزتمحیطزی
حاصله است .در توسعه روشهای نوین آبیاری عمدتا از نتایج پزژوهشهزای انجزامشزده توسزط
پژوهشگران در زمینه ارزیابیهزای فنزی روش هزای مختلزف آبیزاری و نحزوه اسزتفاده از آب در
کشاورزی استفادهشدهاست .استفاده از این اطاعات توسط سیاستمداران و برنامزهریز ان ممکزن
است باعث گمراهی آنان شود و بدون توجه به ابعاد اقتصزادی آنهزا بزه تصزمیمات ناصزحیحی
منتهی شود .بهعنوان مثال ،ارزیابیهای فنی نشانمیدهدکه امکان افز ایش رانزدمان آبیزاری تزا
433درصد وجود دارد؛ درحالیکه این موضوا به معنای حداکثر شدن سود خالص نیست .اگزرچزه
استفاده از سیستمهزای آبیزاری تحزتفشزار بزرای جلزوگیری از ایجزاد تزنشهزای محیطزی در
محصوالت مختلف زراعی و باغی توصیهشده ما توسعه این سامانهها به دلیل ه ینههزای بزاال و
عدم مطالعات کافی در زمینه مسایل فنی و اقتصادی ،انرژی و پیآمدهای زیستمحیطزی  ،ایزن
سامانه ها را در برخی از نقاط کشور با مشکل مواجه نموده و منجر به عدم کارآیی مناسب فنزی و
اقتصادی و در نتیجه دلسردی بهرهبرداران شزدهاسزت .بنزابراین در تعیزین راهبردهزای مزدیریت
آبیاری و توسعه سزامانههزای نزوین آبیزاری مزیبایزد بزه ابعزاد فنزی ،اقتصزادی و پزیآمزدهای
زیستمحیطی آنها توجه کافی شود .باتوجه به بررسی طرحهای آبیاری تحتفشار اجراءشزده در
سطح کشور ،مهم ترین اثرات فنی و اقتصادی ،انرژی و عوارس زیستمحیطی آنهزا بزه همزراه
راهکارهای پیشنهادی برای کنترل و کاهش این اثرات به اختصار ارائه میشود:
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ب -تجزیه و تحلیل اقتصادی روشهای آبیاری تحتفشار

برای تحلیل اقتصادی سرمایهگذاری پروژههای آبیاری تحتفشار از روشهزای اقتصزاد
مهندسی استفاده میشود و معیارهای ارزیابی عموماً شامل ،نزرخ بزازدهی داخلزی ( ،)IRRنسزبت
فایده به ه ینه ( )B/Cمورد بررسی و تحلیل حساسیت است.
در تحلیل مالی طرحهای سرمایهگذاری سامانههای آبیاری ،ه ینههزا و فوایزد آن از نظزر
کشاورزان بررسی میشود .ه ینههای احتمالی طرح شزامل ه ینزههزای سزرمایهگزذاری اولیزه و
مجدد ،ه ینه عملیات و نگهداری سالیانه ،ه ینه نیزروی انسزانی و ماشزینآالت و ه ینزه تزأمین
انرژی برای پمپاژ است و فواید این طرحهای سرمایهگذاری اف ایش عملکرد محصول و افز ایش
سطح زیرکشت ،کاهش ه ینههای نیروی کزار و عملیزاتی و کزاهش ه ینزه تزأمین آب را دربزر
میگیرد .با توجه به اینکه ،یکی از مهمترین راهکارهای صرفهجزویی در مصزرف آب تغییزر روش
آبیاری است .امروزه استفاده از روشهای نوین آبیاری که بتواند تا حدودی به کزاهش تلفزات آب
کمك نماید ضرورت پیدا کرده است .سامانههای آبیاری تحتفشار از حدود  03سزال پزیش وارد
عرصه کشاورزی شده و در برخی مناطق جایگاه واقعی خود را یافتهاست .با اینکزه بررسزی منزابع
نشان میدهد که استفاده از روشهای آبیاری تحتفشار عملکرد و کیفیزت محصزول را افز ایش
میدهد ،اما وجود برخی عوامل اقتصادی و اجتماعی موجبشده تا هم اکنون در بسزیاری از نقزاط
جهان و کشورمان از این روشهای مدرن استفاده به عمل نیاید .از همین رو ،بررسی جامع تزأثیر
سیستمهای آبیاری تحت فشار بر محصوالت مختلف زراعی و بزاغی مزوردنیزاز اسزت .عزاوهبزر
توجهات الزم از جنبه فنی و هیدرولیکی برای گ ینش سیستم مناسب ،توجزه بزه اهزدافی ماننزد
حداکثرسازی سود ،ضروری است تزا بزاتوجزه بزه سزرمایه گزذاری سزنگین اولیزه بزرای اجزرای
سیستمهای آبیاری ،سامانهای با بازده اقتصادی باالتر انتخابشود.
پ -انرژی در آبیاری تحتفشار

یکی از مصرفکنندههای عمده انرژی الکتریکی بخش کشاورزی است که بیشتر مصرف
این بخش برای استخراج آب و سیستمهای آبیاری استفاده میشود .از طرفی امروزه تأمین برق
کشاورزی توسط شرکتهای توزیع برق از چالشهای مهم کشور است که نیاز به سرمایهگذاری
سنگین و زمان قابل توجهی برای تحقق آن دارد .از طرفی صرفهجویی بیشتر در برق کشاورزی
میتواند به من له باالتر بردن ظرفیت تأسیسات موجود و نی نیاز به سرمایهگذاری کمتر برای
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گسترش تأسیسات تلقی شود .اصوالً میتوان با بهینهسازی مصرف آب کشاورزی مصرف برق را
نی بهینه نمود .در این راستا میتوان در گام اول با حداقل امکانات الزم از طریق برنامهری ی
زمان آبیاری در ساعات غیرپیك و با ارسال فرامین از راه دور در مدیریت بار کشاورزی و
پیشگیری از اف ایش پیك بار بهطور کنترل نشده اقدام نمود .مصرف بیرویه انرژی اثر نامطلوبی
بر رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد .عدم وجود دستورالعمل و استاندارد مشخص در طراحی،
انتخاب ،نصب و بهرهبرداری از سامانههای پمپاژ آبرسانی کشور موجبشده تا این سامانهها
اکثرا با راندمان پایینی مورد بهرهبرداری قرار گرفته و مقدار زیادی از انرژی الکتریکی که میتواند
برای مصارف ضروریتر در نظر گرفته شود بهصورت افت در این سامانهها از بین رود .باتوجه به
مصرف بیش از  23درصد انرژی الکتریکی تولیدی در جهان توسط سامانههای پمپاژ و به لحاظ
محدودبودن منابع و نیروگاههای تولیدکننده انرژی الکتریکی هرگونه تحقیق و یا ارائه طریقی
برای کاهش اتاف انرژی الکتریکی سامانههای پمپاژ میتواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد.
ه ینه انرژی صرفشده برای استحصال هر مترمکعب آب در آبیاری به دلیل ناچی بودن در
مقایسه با سایر ه ینههای صرفشده در تولید و همچنین ارزانی نسبی بهای انرژی در بخش
کشاورزی ،متغیری مهم و تأثیرگذار بر می ان آبیاری در واحد سطح است.
ت -اثرات زیستمحیطی پروژههای آبیاری تحتفشار

باتوجه به محدودیت شدید منابع آبی و نیاز به تأمین غذای کافی جمعیت در حزال رشزد،
طی دهه گذشته توسعه روشهای نوین آبیزاری بزه عنزوان راهبزردی مهزم ،مزدنظزر مزدیران و
سیاستگذاران تأمینکننده و مصرفکننده آب کشور بوده و مقرر است تا در دهه آتی این توسزعه
با شتاب بیشتری ادامه داشته باشد .نکته قابل تأمل در این خصوص عدم توجه کافی به مسائل و
پیآمدهای زیست محیطی این توسعه و همچنین ضرورت برنامهریز ی بزرای کنتزرل ،کزاهش و
مدیریت عوارس سوء زیستمحیطی حاصله است .مهمترین عوارس زیستمحیطی سزامانههزای
آبیاری تحت فشار به شرح ذیل اشاره میشود:
 اف ایش شوری خاک
 تغییر کاربری و اف ایش سطح زیرکشت
 ایجاد محدودیت برای دسترسی به آب برای گونههای گیاهی و جانوری در منطقه
 کاهش ورودی به آبخوان ،از طریق زهآبهای کشاورزی
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 آلودگی محیطزیست بهواسطه لولههای پلیاتیلن و تأسیسزات مربزوط بزه سزامانههزای
آبیاری تحتفشار
 مصرف انرژی بیشتر و به تبع آن تشدید آلودگی هوا
ث -یافته ها و دساتاوردهای مارتب باا اقتصااد کشااورزی در ساامانه هاای آبیااری
تحتفشار

 نتایج تحقیقات انجامشده در خصوص ارزیابی اقتصادی سرمایهگزذاری در سزامانههزای آبیزاریبارانی نشان داد که نرخ بازده داخلی سرمایهگذاری در سامانههای آبیاری تحتفشار ،برای مز ارا
ب رگتر از  403هکتار برابر  0/48درصد و برای م ارا کمتر از  13هکتار  0/9درصزد بزوده اسزت.
اف ایش بازده اقتصادی منوط به انتخاب محصول سودآورتر مانند سیبزمینی و یونجه بزوده و تزا
حد ممکن آبیاری غات میباید بهروش سطحی صورت گیزرد .بزهکزارگیری تزوأم هزر دو روش
آبیاری سطحی و بارانی بازده اقتصادی سرمایهگذاری در آبیاری تحتفشار در م رعزه را افز ایش
میدهد.
 نتایج بررسی هرینه کارآیی و مصرف انرژی ،راندمان مجمزوا موتورپمزپهزای برقزی ،اتزافسوخت در ایستگاههای پمپاژ و اضافه مصرف انرژی نسبت به مقدار موردنیاز الکتروپمپها در 41
سامانه آبیاری تحتفشار نشان داد که متوسزط اضزافه بزرق مصزرفی سزاالنه در هزر یزك از 41
ایستگاه  0/43مگاوات بود که حدود  1/14درصد بیشتر از روش آبیاری سطحی بوده است .انرژی
مصرفی سامانههای آبیاری بارانی و میکرو (قطرهای و بابلر) بهترتیب  0/42و  9/10درصد بود.
 مطالعه مصرف انرژی در سامانههای آبیاری تحتفشار در  11م رعه در سه استان کشور نشزانداد که متوسط راندمان مجموا در ایستگاههای پمپاژ برقی  0/18درصد و در ایستگاههای دی لزی
 9/42درصد بود .میانگین مصرف سوخت اضافی در ایستگاههای برقزی و دی لزی بزهترتیزب 8/3
کیلووات ساعت و  3/9لیتر گازوئیل بود .می ان انرژی اضافه مصرفشده نسبت به مقدار موردنیزاز
در ایستگاههای برقی و دی لی بترتیب  0/03و  1/440درصد بهدست آمد.
 پارامترهایی که بیشترین اثر را در ه ینه انرژی و ه ینههای سزاالنه یزك سزامانه آبیزاری داردشامل راندمان آبیاری ،سطح زیرکشت ،نیاز آبی گیاه ،راندمان پمپاژ ،ساعات کارکرد ایستگاه پمپاژ،
ساعات کارکرد روزانه سامانه آبیاری و فشار کارکرد است .اثر پارامترهایی نظیر سطح زیرکشزت و
نیاز آبی گیاه بر مصرف انرژی و ه ینههای مربوطه میباید در تعیین الگزوی کشزت اقتصزادی و
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بهینهسازی بهرهوری آب و انرژی منطقه مدنظر قرارگیزرد .تمزامی پارامترهزایی کزه در طراحزی
آبیاری تحت فشار مؤثر اسزت ،بزه نزوعی بزر میز ان مصزرف انزرژی و ه ینزههزای مربوطزه در
سامانههای آبیاری تحت فشار اثرگذار بوده و ضروری است در فرآیند طراحی این سامانهها به این
مهم توجه و در تحلیلهای اقتصادی و برنامهری یهای منطقهای و ملی مورد توجه قرارگیرد.
 نتایج اصاح مدیریت بهرهبزرداری بزا اسزتفاده از سزامانههزای نزوین آبیزاری تزا  40درصزد
ه ینههای مصرفی را کاهش داده است.
 نتایج سامانههای نوین آبیاری نشانداد که متوسط عملکرد در سامانه آبیاری میکرو دارای 42
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
که تا نرخ  20درصد نی این گونه طرحها دارای ارزش حال خالص مثبت است؛ که حزاکی از
وضعیت سودآوری و توجیهپذیری این سامانهها است.
 بررسیهای اولیه ،مصرف انرژی در سامانه آبیاری کاسیك با آبپاش متحرک که رایزجتزرین
سامانه در کشور میباشد از سایر سامانههای آبیاری تحتفشار کاسیك جابزهجزا شزونده بزا
دست ،کاسیك متحرک و آبیاری موضعی بیشتر است .هر چند این سامانه به لحاظ مسزایل
اجرایی مقبولیت زیادی در ن د کشاورزان دارد ،اما با ملحزوظ داشزتن ه ینزههزای روزافز ون
انرژی در آینده استقبال از این سامانهها با مشکل مواجه خواهد شد لذا حتی المقدور از توسعه
این سامانهها پرهی شود.
 نتایج بررسی هرینه کارآیی و مصرف انرژی در سامانههای آبیاری تحتفشار در استان کرمان
نشان داد که ،متوسط اضافه برق مصرفی ساالنه در هر ایستگاه  0/43مگاوات بوده است کزه
حدود  14درصد بیشتر از روش آبیاری سطحی است.
 نتایج بررسی مصرف انرژی در سامانههای آبیاری تحتفشار در سه اسزتان کشزور نشزان داد
که متوسط راندمان در ایستگاههای پمپاژ برقی  13درصد و در ایستگاههای دی لی  42درصزد
است .این نتایج نشانداد که می ان انرژی اضافه مصرفشده نسزبت بزه مقزدار مزوردنیزاز در
ایستگاههای برقی و دی لی بهترتیب  04و  440درصد بوده است.
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ج -توصیههای کاربردی در زمینه اقتصاد کشاورزی در سامانههای آبیاری تحتفشار

 انتخاب سامانه آبیاری میباید پس از مقایسزه فنزی و اقتصزادی روشهزای مختلزف آبیزاری
سطحی و تحتفشار باتوجه به شرایط آب و خاک گیاه صورت گیرد.
 اندازه م ارا و الگوی کشت در دریافت سود اقتصادی در روشهای آبیاری تحزتفشزار مزؤثر
است .با اف ایش اندازه م ارا ،اجرای آبیاری تحتفشار سود بیشتری دارد امزا اجزرای آبیزاری
تحتفشار در م ارا کوچك صرفه اقتصادی ندارد.
 مصرف انرژی در سامانه آبیاری کاسیك با آبپاش متحرک که رایجترین سزامانه آبیزاری در
کشور است از سایر سامانههای آبیاری تحتفشار کاسیك جابهجا شونده با دست ،کاسزیك
متحرک و آبیاری موضعی بیشتر است .از اینرو ،مزیبایزد بزه دنبزال راهکارهزای بهسزازی و
اصاح آرایش سامانهها و بهکارگیری آبپاشهای با فشار کزارکرد کمتزر در راسزتای اصزاح
سامانهها با هدف کاهش مصرف انرژی باشیم.
 نتایج تج یه و تحلیل اقتصادی سامانههای مختلف آبیاری در شرایط مختلف الگزوی کشزت،
مساحت تحت پوشش و  ...نشان داده است که میتزوان بزرای گیاهزان بوتزهای و ردیفزی از
سامانه آبیاری نواری و برای مناطق با سرعت باد پایین از سامانه آبیاری بارانی استفاده نمزود.
انتخاب آبپاش و آرایش مناسب هم میتواند به عنزوان یکزی از روشهزای کزاهش مصزرف
انرژی و ه ینههای مربوطه باشد.
 نتایج تج یه و تحلیل انجامشده براسا

ارزیابیهای مالی و اقتصزادی نشزان مزیدهزد کزه

طرحهای آبیاری میکرو در باغات از سودآوری برخوردار است .بنزابراین توصزیه مزیشزود بزه
موازات تاش سیاستگذاران برای رفع موانع موجود و ایجاد زمینههای رشد و توسعه این نوا
فعالیتها و کاهش بیشتر ه ینههزا ،اسزتمرار حمایزتهزای دولتزی بزرای تشزویق و ترغیزب
باغداران و کشاورزان ادامه یابد.
 باتوجه به نتایج شاخصهای مختلف بهرهوری ،سود خالص از هزر مترمکعزب آب در سزامانه
آبیاری م یکرو در باغات مثبت و نسبت به سامانه سطحی باالتر است ،بنابراین توسعه سزامانه
آبیاری میکرو برای محصوالت باغی توصیه میشود.
 به منظور بهبود مدیریت آبیاری و استفاده پایدار و اقتصادی از سامانههای آبیزاری تحزتفشزار
توصیه می شود که نسبت به ارزیابی و بررسی عملکرد هر سامانه آبیاری پس از طراحی و اجرا
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اقدام شود و همچنین نحوه سرویس ،نگهداری و بهرهبرداری از آن به کشاورزان آموزش داده
شود.
 باتوجه به اینکه با گسترش سطح اراضی تحت پوشش روشهای آبیزاری تحزتفشزار ،بزرای
گونه های گیاهی و جانوری منطقه ،محدودیت دسترسی به آب مصزرفی ایجزاد مزیشزود ،از
همین رو ،ایجاد آبشخورهایی به تعداد موردنیاز و در محل مناسب توصیه میشود.
چ -پژوهشهای آتی در زمینه اقتصاد کشاورزی در سامانههای آبیاری تحتفشار

 تدوین برنامه و ساز و کار مناسب برای جلوگیری از توسعه سطوح زیرکشت با استفاده از آب
مازاد صرفه جوییشده از طریق تغییر سامانه آبیاری
 تدوین برنامه و ساز و کار مناسزب بزهمنظزور پایزه گزذاری بزازار خریزد و فزروش آب مزازاد
صرفهجوییشده از طریق تغییر سامانههای آبیاری
 انجام پژوهشهای الزم در خصوص استفاده از مواد با قابلیت تج یهپذیر و مانزدگاری کمتزر
برای تولید نوارهای آبیاری باتوجه به پیآمدهای زیستمحیطی لولزههزا و نوارهزای مزورد
استفاده در آبیاری تحتفشار
ح -منابع
آزاد شهرکی ،ف ،.فرزام نیا ،م .4934 ،.بررسزی انزرژی مصزرفی و ه ینزههزای تولیزد محصزوالت عمزده زراعزی
شهرستان های بردسیر و بافت استان کرمان .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشزاورزی
بهشماره ثبت 12298مورخ  23/44/34مرک اسناد و مدارک کشاورزی.
اکبری ،م .ناصری ،الف ،.ریاحی ،ح و حسین زاده،ص .4939 .بررسی فنی و بهزرهبزرداری اقتصزادی از تجهیز ات
فیلتراسیون سیستمهای آبیاری میکرو در استانهای تهزران-کرمزان-آذربایجزان شزرقی .گز ارش نهزایی
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره ثبت 10329مورخ  20/3/39مرک اسزناد و مزدارک
کشاورزی.
بهراملو ،ر ،.جعفری ،ا .4988 .بررسی فنی و اقتصادی دو روش آبیاری بارانی و تیزپ در سزه رقزم سزیب زمینزی.
گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره ثبت 88/243مزورخ  23/2/88مرکز
اسناد و مدارک کشاورزی.
دهقانیسانیج،ح ،.صدرقاین ،ح ،.حیدری ،ن ،.اشرفی ،ش.ف اکبری ،م .4983 .تهیه وتدوین برنامههزای راهبزردی
تحقیقات موضوعی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی (روشهای آبیاری تحتفشار) .گز ارش نهزایی
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مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره ثبت 83/330مورخ  93/8/83مرک اسناد و مزدارک
کشاورزی
رضوانی ،م ،.جعفری ،ا ،.فرزام نیزا ،م .4983 .بررسزی ه ینزه  ،کزارایی و مصزرف انزرژی در روش هزای آبیزاری
تحتفشار .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسزی کشزاورزی بزهشزماره ثبزت 83/320مزورخ
 23/0/83مرک اسناد و مدارک کشاورزی.
سالمی ،ح ،.مرتضوی ،ا ،.سلیمانی پور ،ا .4988 .ارزیابی و مقایسه فنی  -اقتصادی روش های آبیاری (آبیاری قطره
ای نواری بارانی و آبیاری شیاری) و روش های کاشت (یك ردیفه و دو ردیفه) روی ارقام تجزارتی سزیب
زمینی .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره ثبت 88/290مورخ 23/2/88
مرک اسناد و مدارک کشاورزی.
سالمی ،ح ،.نیکویی ،ا ،.رضوانی ،م ،.جعفری ،م.4981 .ارزیابی فنی ,اقتصادی طرحهای آبیاری بارانی اجراشده بزر
روی محصول سیب زمینی دراستانهای اصزفهان وهمزدان .گز ارش نهزایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و
مهندسی کشاورزی بهشماره ثبت  81/134مورخ  23/1/81مرک اسناد و مدارک کشاورزی.
قدمی فیروزآبادی،ا ،.سیدان ،م.4980 .ارزیابی فنی واقتصادی مصرف آب درآبیاری سطحی سیب زمینی درمنطقزه
بهارهمدان .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی کشزاورزی بزهشزماره ثبزت  4441مزورخ
 3/42/80مرک اسناد و مدارک کشاورزی.
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 2-2مهندسی آبیاری سطحی و زهکشی
 5-2-2راهکارهای افزایش بهرهوری آب در آبیاری سطحی

تدوینکنندگان :جواد باغانی ،علیرضا توکلی ،ابوالفضل ناصری و فریبرز عباسی
در فعالیتهای بهزراعی ،تاش بر این است که نوا و می ان عوامزل محدودکننزده کزه
سبب کاهش عملکرد میشود ،شناساییشده و راهکارهایی برای کاهش اثرات آنها تعریف شزود.
مهم ترین عامل محدودکننده رشد محصول آب (برنامه آبیاری مشتمل بر زمان ،می ان و نحزوه و
روش آبیاری ،کیفیت آب ،نظام آبیاری و سطح ایستابی) ،خاک (عمق و بافت خاک ،شوری ،وجود
یا عدم وجود الیه غیر قابل نفوذ ،می ان مواد آلی ،مواد مغذی میکرو و ماکرو و تهویه) ،اقلیم (دما،
نور ،رطوبت نسبی ،ساعات آفتابی ،باد ،ارتفاا و عرس جغرافیایی) و گیزاه (نزوا واریتزه ،پتانسزیل
تولید ،عمق توسعه ریشه ،طول دوره رشد ،رقابت ،می ان واکنش به شوری ،رطوبت ،تهویه ،گرمزا
و باد) و مدیریت زراعی (تناوب ،آمزادهسزازی زمزین ،ادوات کشزاورزی ،مزدیریت کنتزرل آفزات،
بیماریها و علفهای هرز ،سامانههای آبیاری ،تراکم بذر ،عمق کاشت و  )....اسزت .در شزرایطی
که آب به می ان کافی در دستر
مرحله حسا

نباشد کشت برخی محصزوالت بزا انجزام آبیزاری محزدود در

رشد ،منجر به عملکرد و بهرهوری مطلوب میشود.

خشکسالی و کم آبی در ایران یك واقعیت اقلیمی است و با توجه به روند روزاف ون نیاز
بخشهای مختلف به آب ،مشکل خشکسالی در سالهای آینده حادتر نی خواهد شزد .در چنزین
شرایطی یکی از راهکارهای موثر و عملی استفاده بهینه و صرفهجزویی در مصزرف آب اسزت .در
این میان ،مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی که بخش عمدهای از مصارف آب در ایزران و
جهان را نی شامل میشود ،میتواند بسیار موثر و راهگشا باشد .راندمانهزای آبیزاری ،بهزرهوری
مصرف آب کشاورزی ،مقدار آب مصرفی در بخش کشاورزی و توسزعه پایزدار روشهزای نزوین
آبیاری از مهمترین شاخصهای کلیدی و رویکردهای اساسی در برنامهری یهای کان مربوط به
تامین ،تخصیص و مصرف اصولی از آب در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی اسزت .در ایزن
راستا ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در دهۀ دوم فعالیت خود ،برنامهریز ی جزامعی

13

دهة دوم تالش

برای ارزیابی و تحلیل شاخصها و رویکردهای یاد شده نموده است که دسزتاوردهای حاصزل در
این خصوص در ادامه ارائه شده است (عباسی و همکاران4931 ،؛ ناصری و همکاران.)4931 ،
الف -چالشها در زمینه افزایش بهرهوری آب در آبیاری سطحی
از آنجا که در شرایط ایران ،هنوز مقاطع حسا رشد گیاهان در همه مناطق و اقلیمهزا
بهطور کامل تعیین نشده و همچنین استفاده از جدولهای راهنمای منابع خزارجی بزدون تطزابق
آنها با شرایط کشور منطقی به نظر نمیرسد ،بنزابراین کزاهش مصزرف آب ،عمزدتاً بزهصزورت
مستمر از ابتدا تا انتهای فصل رشد انجام میشود که عماً در آبیاری سطحی خیلی موفقیتآمیز
نبوده و اصطاحاً آبدوانی در آبیاریهای سطحی باعث کاهش یکنزواختی توزیزع آب مزیشزود و
مقدار تنش وارد شده به زراعت در ابتدا و انتهای قطعات تحت آبیاری متفاوت خواهد بود .یکزی از
روشهایی که در آبیاری های سطحی قرین موفقیت بوده ،تغییر در دور آبیاری یا قطع آب در یك
یا چند مرحله از رشد گیاه است که این وضعیت در یك الگوی کشت ،قابل اجرا است .باتوجه بزه
واقعیات آبیاری سطحی و با توجه به اینکه در آبیاری سطحی اعمال کزاهش آب مصزرفی در هزر
نوبت و طی مدت آبیاری ،مشکل و گاه غیرممکن اسزت ،از ایزنرو ،قطزع و حزذف آبیزاریهزای
غیرمؤثر و یا اف ایش فاصله آبیاری از شیوههزای عملزی کزم آبیزاری در آبیزاری سزطحی اسزت.
درحالیکه کاهش عمق آب مصرفی در هر نوبت آبیاری در سامانههای آبیاری تحتفشار (بزارانی،
قطرهای و  )...عملیتر و کاربردیتر است.
در زمان کاشت ،بهرغم نیاز کمتر آب و بهخاطر شرایط خاص م رعه ،آب زیادی مصرف
میشود .به ویژه در شرایط آبیاری سطحی ،پیشروی آب کند بوده و به مدیر آبیاری اجازه نمیدهد
در کوتاهترین زمان ،حداقل آب برای جوانهزنی بذر را تأمین نمایزد .امزا در مراحلزی کزه نیزاز بزه
کاربرد عمق اندک آب (با اصطاح دواندن آب 4نی باشزد ،بزا ایزن شزیوه میسزر خواهزد بزود .در
مناطقی که کشاورزان آب کمی برای آبیاری گیاهان در اختیزار دارنزد یزا قصزد صزرفهجزویی در
مصرف آب آبیاری را دارند ،میتوانند یکی از راههای زیر را انتخاب کنند:
 آب مورد نیاز گیاه را تأمین نموده ولی با اعمزال روشهزای مزدیریتی آب کمتزری را صزرفآبیاری نمایند.
 سطح زیرکشت را اف ایش دهنزد ولزی تنهزا بخشزی از نیزاز آبزی گیاهزان را بزرآورده کننزد(کمآبیاری).

1. Water Running
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 علززی رغززم م ایززای فززراوان کودآبیززاری ،ایززن روش کززوددهی در کشززور کززمتززر مززورد توجززهقرارگرفته است .تصور بر این است که آبیاری سطحی از بازده و یکنواختی توزیع کمتری برخوردار
است ،اما نتایج مطالعات متعدد نشان میدهد که بهطورکلی یکنواختی آبیاری نواری و جویچزهای
کمتر از سامانههای آبیاری تحتفشار نبوده است (عباسی و همکاران.)4931 ،
ب -یافتهها و دستاوردهای مرتب با افزایش بهرهوری آب در آبیاری سطحی
 مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به منظور تهیه بانك اطاعات راندمانهای آبیاری و تهیزهنقشه جامع راندمان آبیاری درکشور ،اقدام به جمعبندی نتایج بیش از  403مورد مطالعزه منتشزر شزده در
خصوص راندمانهای آبیاری در سطح کشور (حدود  2333نوبت آبیاری اندازهگیری شده در م رعزه طزی
سالهای  )4933-39نموده است .در این بررسی ،نتزایج حاصزل از مطالعزات م رعزهای در سزامانههزا و
شبکههای مختلف آبیاری (سنتی و پاییندست سدها) در سزطح کشزور جمزعآوری و مزورد تحلیزل قزرار
گرفت .بر این اسا  ،روند تغییرات راندمانهای آب آبیاری در طول دهههای مختلف تعیزین شزد .نتزایج
نشان داد راندمان کاربرد( 4که بیانگر مدیریت آب در داخل م رعه است) در کشور از  22/0تا  80/0درصد
متغیر و میانگین آن  00/3درصد است .به طوری که متوسط این راندمان در سامانههای کرتزی ،نزواری و
جویچهای به ترتیب  02/3 ،00/9و  02/0درصد است .همچنین از بین روشهای بارانی ،روش رولالیزن
(آبفشان غلطان) و کاسیك ثابت به ترتیب بیشترین ( 00/3درصد) و کمتزرین ( 02/4درصزد) رانزدمان
کاربرد را داشته و در آبیاری قطرهای این کمیت در حدود  34/4بوده است .متوسزط رانزدمان کزاربرد آب
آبیاری در سامانههای آبیاری تحتفشار و سطحی به ترتیب حدود  00/0و  09/0درصد است .همچنین با
مقایسه روشهای مختلف آبیاری تحتفشار نی ماحظه میگردد که میانگین راندمان کاربرد آب آبیزاری
در روشهای آبیاری بارانی حدود  02/4و در روش های آبیاری قطرهای  34/4درصد است .بررسی رونزد
تغییرات راندمان طی سالهای مختلف نشان داد که راندمان کاربرد آبیاری در دو دهزه  34-83و 84-33
و چند سال اخیر ( )34-31به ترتیب  08/1 ،02و  08/8درصد میباشد (شکل  .)4-2همچنین بررسیهزا
نشان داد راندمان انتقال 2و توزیع( 9به معنی تلفات آب در کانالهای انتقزال و توزیزع) نیز در دهزههزای
مذکور به ترتیب  04/3 ،03/4و  31/0درصد است (شکل  .)4-2بدین ترتیب راندمان کل در دهههای یاد
شده به ترتیب  90/4 ،23/3و  19/8درصد برآورد میشود .به عبارتی از سال ( 4930وسط دهزه )34-83
 . 4راندمان کاربرد عبارت از مقدار آب ذخیره شده در ناحیه ریشه به کل آب داده شده به م رعه است.
 . 2راندمان انتقال بیانگر تلفات آب در کانالهای درجه  4و  2است.
 . 9راندمان توزیع بیانگر تلفات آب در کانالهای درجه  9و  1است.
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تا سال ( 4980وسط دهه  )84-33راندمان کل آبیاری ،ساالنه حدود  3/3واحد رشد داشته است .در حالی
که می ان اف ایش راندمان کل از سال  4980تا  4932سالیانه حدود  2واحد است .به عبارتی در سالهای
 4930تا  4980روند اف ایشی راندمان آبیاری مطابق مقادیر پیشبینی شده در برنامههای توسعهای کشور
(حدود  4واحد) ولی در سالهای بعد این روند حتی بیشتر از مقادیر پیشبینی شده در برنامهها اسزت .از
علل مهم اف ایش راندمان در این دههها میتوان به تجهی و نوسازی اراضزی ،افز ایش میز ان آگزاهی و
دانش بهره برداران به مسائل آب و خاک ،گسترش شبکههای آبیاری ،توسعه سامانههای نزوین آبیزاری و
انتقال یافتههای تحقیقاتی به بهرهبرداران اشاره نمود.

شکل  5-2مقایسه راندمان های کاربرد ،انتقال و توزیع و راندمان کل آبیاری به تفکیک سه دهه اخیر در
کشور

-

تخمین و یا تعیین مقدار آب در دستر  ،یکی از اب ارها و شاخصهای کلیدی در برنامهریز یهزای

کان مربوط به تامین ،تخصیص و مصرف اصولی از آب در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی اسزت.
بر اسا

آمارهای موجود ،در حال حاضر بخش قابل توجهی از آب شیرین جهان ،شامل آب رودخانزههزا،

دریاچهها و آبخوانهای زیرزمینی ،به مصرف کشاورزی میرسد .تزاکنون حجزم آب مصزرفی در بخزش
کشاورزی به طور دقیق تعیین یا برآورد نشده و این موضزوا همزواره از دغدغزههزای اصزلی متولیزان و
برنامهری ان صزنعت آب کشزور بزوده اسزت .از ایزنرو ،مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی
برنامهری ی و اقدامات الزم برای تخمین و برآورد حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی را به روشهزای
مختلف از جمله روش بیان آب شروا نمزوده اسزت .بزرایناسزا  ،دادههزای درازمزدت پنجزاه سزاله و
کوتاهمدت هفت ساله (اخیر) بارش و مولفههای بیان آب در سطح کشور مزورد بررسزی و ارزیزابی قزرار
گرفت .نتایج نشان میدهد که میانگین پنجاه ساله و هفت ساله بزارش در کشزور بزهترتیزب  213±09و
 230±99میلیمتر است .همچنین ،میانگین حجزم آب مصزرفی در بخزش کشزاورزی ،بزرای دورههزای
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یادشده بهترتیب معادل  03±48و  32±0میلیارد مترمکعب برآورد شده است .بدینترتیب ،بررسیها نشان
میدهد که مصرف آب در بخش کشاورزی کمتر از ارقام مطرح شده در کشور بوده و در دورههای آماری
 03ساله و  3ساله بهترتیب حداکثر  02و  34درصد آب تجدیدپذیر است (شکل  .)2-2البته این مهزم بزه
روشهای دیگری نی قابل برآورد است که در دستور کار مؤسسه است.

شکل  2-2حجم کل آب تجدیدپذیر ،حجم و درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی در دو دوره 16
ساله و  7ساله اخیر

-

بهززرهوری مصززرف آب یکززی از شززاخصهززای مصززرف بهینززۀ آب آبیززاری اسززت .طبززق تعریززف

بهره وری مصرف آب عبارت از مقدار محصول تولید شده به ازای واحزدحجم آب مصزرفی اسزت کزه بزر
حسب کیلوگرم بر مترمکعب بیان میشود .تعیین مقزدار محصزول تولیزدی معمزوالً سزادهتزر و براسزا
آمارهای رسمی قابل برآورد است ولی در خصوص می ان آب مصزرفی آمارهزا بسزیار متفزاوت اسزت .در
نتیجه کمیت بهرهوری به شدت وابسته به آمار مربوط بزه حجزم آب مصزرفی بزوده و تعیزین بهزرهوری
همواره با تردیدهایی همراه است .حجم آب مصرفی به روش بیان آب توسط مؤسسه تحقیقزات فنزی و
مهندسی کشاورزی در سال  4931برآورد شده است (ناصری و همکاران )4931 ،که بر اسا

آن و آمزار

مربوط به تولید محصوالت زراعی و باغی کشور در سالهای مختلف ،مقزادیر بهزرهوری مصزرف آب بزه
تفکیك سالهای مختلف برآورد شده است .مطابق شکل  9-2مقادیر بهزرهوری مصزرف آب از  3/31تزا
 4/23کیلوگرم بر مترمکعب متغیر و متوسط آن  4/33کیلوگرم بر مترمکعزب اسزت .خوشزبختانه هماننزد
راندمان آبیاری ،شاخص بهرهوری مصرف آب در کشور طی  43سال گذشته روند صعودی داشته است که
این روند به معنای اثربخشی فعالیتهای انجام شده در کشور است .درمجموا ،فعالیتهای انجام شده در
کشور در خصوص اف ایش تولید و کاهش حجم آب مصزرفی دو دلیزل اصزلی افز ایش بهزرهوری آب در
کشور بوده است.
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شکل  8-2روند تغییرات بهرهوری مصرف آب در کشور طی سالهای 5838-42

 -در یك دهۀ گذشته پژوهشهای زیادی در مقیا

م رعه پیرامون کودآبیاری جویچهای ذرت و

نیشکر در مؤسسه انجامشدهاست .در این پژوهشها اثرات کودآبیاری جویچهای بر کارایی مصرف
کود و آب ،عملکرد و برخی صفات ذرت و نیشکر ،یکنواختی توزیع کود ،تلفزات سزطحی و نفزوذ
عمقززی آب و نیتززرات ،و جززذب نیتززروژن توسززط بززرگ بررسززی و بززا روش سززنتی پخززش کززود
مقایسهشدهاست .براسا

نتایج پژوهشهای انجامشده ،یکنواختی توزیع کود به نسبت باال (بزین

 83/3تا  30/3درصد) و در صورت مدیریت مناسب آب آبیاری ،نفوذ عمقزی نیتزرات از عمزق 83
سانتیمتری خاک اندک (حداکثر  43درصد در تیمارهای کودآبیاری در مقایسزه بزا  20درصزد در
روش سنتی پخش کود) خواهد بود .نتایج همچنین نشانداد که می ان نیتروژن جذبشده توسزط
گیاه بهطور معنیداری تحت تأثیر مقدار آب آبیاری ،کود مصرفی و روش کوددهزی قزرار گرفزت.
بهطوری که مقدار نیتروژن جذب شده توسط ذرت در تیمارهزای کودآبیزاری بزهطزور معنزیداری
بیشتر از روش سنتی پخش کود بود .کاهش مصرف کود اوره در کودآبیزاری جویچزهای ذرت و
نیشکر حداقل  23درصد نسبت به روش هزای سزنتی پخزش کزود میسزر اسزت .هرچنزد امکزان
صرفهجویی بیش تر کود در این روش هم وجود دارد .امکان اف ایش کارایی مصرف کود به مقزدار
 2-9برابر روش سنتی پخش کود در م رعه ،اف ایش کزارایی مصزرف آب تزا  2برابزر و افز ایش
عملکرد محصول تا حدود  93درصد در کودآبیاری جویچهای وجود دارد.
 گندم به عنوان مهمترین محصول زراعی کشور بطور متوسط سطح بیش از  0میلیون هکتار ازاراضی کشور را به خود اختصاص داده که سهم گندم آبی از این سطح حدود  90درصد اسزت .بزا
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توجه به نرخ بهرهوری و رشد فعلی جمعیت ،اف ایش مصرف آب در سایر بخشها و نیاز به تامین
مواد غذایی جامعه ،کلید حل مشکل بحران کمبود آب در کشور نیل به کارایی مصرف آب بزاالتر
است .با عنایت به اهمیت گندم ،ساماندهی روش و مدیریت آبیزاری مز ارا گنزدم از مهزمتزرین،
عمدهترین و ضروریترین اقدامات تحقیقاتی-اجرایی در طرح خودکفایی تولید گندم بزوده اسزت.
در این میان حداقل  30درصد سطح زیر کشزت ایزن محصزول بزا روشهزای سزطحی آبیزاری
میشوند .گرچه عملکرد گندم وابستگی زیادی به بارشهای پایی ه ،زمستانه و بهزاره دارد ،لزیکن
همان تعداد نوبتهای محدود آبیاری که بسته به اقلیم منطقه ممکن است بین  2تا  3نوبت تغییر
نماید ،تاثیر زیادی در عملکرد گندم دارد .در حال حاضر متوسط می ان آب مصرفی جهت آبیزاری
هر هکتار گندم به روش ثقلی حدود  0333مترمکعب است .نتایج تحقیقزات حاصزل از اصزاح و
بهبود اینگونه روشهای آبیاری نظیر انجام آبیاری جویچهای یزك در میزان ،کزاربرد لولزههزای
آبرسان کم فشار (هیدروفلوم) و استفاده از فناوری تسطیح لی ری اراضی ،سبب افز ایش رانزدمان
آبیاری م ارا گندم به می ان  43-40درصد گردیده که کاهش آب مصزرفی گنزدم را بزه همزراه
داشته است .همچنین ،متوسط راندمان آبیاری روشهزای بزارانی معزادل 33درصزد و میز ان آب
مصرفی جهت یك هکتار کشت گنزدم در حزدود  9133مترمکعزب اسزت .همچنزین بزر اسزا
یافتههای تحقیقاتی که در عمل نی به اثبات رسیدهاند ،عملکزرد گنزدم تحزت روشزهای آبیزاری
بارانی به حدود  0تن در هکتار رسیده است .در صورتیکه متوسط عملکرد گندم آبی با روشهای
آبیاری متداول در حدود  9/2تن در هکتار بوده است .همچنین نتایج زیر در ایزن خصزوص قابزل
ذکر هستند:
 کاهش  93-13درصد در مصرف آب و اف ایش  033-833کیلوگرم در هکتار عملکرد گندم بزااصاح و بهبود عملکرد روشهای سنتی آبیاری سطحی.
 اف ایش عملکرد گندم (تا یك تن در هکتار) با  4-2نوبت آبیاری تکمیلی در اراضزی باالدسزتحوضه کرخه (کرمانشاه و لرستان)
 امکان اف ایش عملکرد گندم در اراضی شور پایین دست حوزه کرخه تا  2برابر با بهبود مدیریتآبیاری و روشهای مناسب تهیه زمین و کاشت مکانی ه وجود دارند.
 در منطقه جیرفت در روش آبیاری سطحی ،تأمین  30درصد آبیاری کامل بزه عنزوان بهتزرینروش مدیریت آبیاری گوجهفرنگی محسوب میشود ،البته توصیهشدهاست کزه آبیزاری قطزرهای
نواری (تیپ) جایگ ین روش آبیاری سطحی شود .با تخصیص آب صرفهجوییشده ناشی از انجام
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کمآبیاری ،برای انجام تكآبیاری زمان کاشت یا تكآبیاری در اراضی گندم دیم مجاور ،بهرهوری
کل آب کاربردی به می ان  3/9درصد اف ایش مییابد.
 نتایج حاصل از تحقیق در استان سمنان نشان داد که بیشترین تلفات آب در آبیزاری اول وجزوددارد و بیتوجهی به خصوصیات خاک ،شزیب زمزین ،عمزق و طزول جویچزههزا ،عزدم تسزطیح،
نامناسب بودن زمان شروا آبیاری با نیاز آبی گیاه و کم بودن دبی ورودی بزه جویچزههزا سزبب
اف ایش تلفات آب در م رعهشدهاست.
 نتایج ارزیابی انواا ادوات شزکلدهنزده بسزتر جویچزه و پشزته نشزانداد ،زمزان پیشزروی درتیمارهای تحت ادوات جویچه و پشته ساز نسبت به تیمارهای بدون اسزتفاده از ادوات 98 ،تزا 14
درصد کاهش یافت و به همین ترتیب کاهش مقدار آب مصرفی در مرحله پیشروی بین  98تا 19
درصد شدد .کل آب مصرف شده در آبیاری اول در تیمارهای با ادوات جویچهسزاز و پشزتهسزاز و
بدون آن ،بهترتیب معادل  4930و  4393مترمکعب در هکتار آب بود .کارایی مصزرف آب نیز در
تیمارهای تحت ادوات  0/2تا  1/3درصد اف ایش نشزانداد .هرچنزد ایزن مقزدار افز ایش از نظزر
آماری معنیدار نبود .مقدار کل آب مصرفشده در تیمارهای تحت ادوات بین  0تا  0درصد نسبت
به تیمار بدون کاربرد ادوات کاهش داشت.
 در پژوهش انجام شده بر روی کاشت یك و دوردیفه سیبزمینی در دو منطقه ،نتایج نشزاندادکه تیمارهای  03و  423درصد نیزاز خزالص آبیزاری ،بزه ترتیزب بیشزترین ( 32/9کیلزوگرم بزر
مترمکعب) و کمترین کارایی مصرف آب ( 02/2کیلوگرم بر مترمکعب) را داشتند.
 اعمال تنش در مراحل مناسب رشدی (به صورتی که حداقل تنش در مرحله رشد زایشی و بعزداز آن صورت گیرد) باعث کاهش قابل توجه عملکرد دانه دو هیبرید ذرت نسبت به شاهد نشزد و
از طرفی بهعلت مصرف آب کمتر ،در دو سطح از تیمار تنش آبی کارآیی مصزرف آب نسزبت بزه
شاهد اف ایش یافت.
 آرایشهای کاشت کل ا بهصورت دو ردیف روی پشته عملکرد کمی و کیفی کل ا را تحت تزأثیرقرار نداد اما باعث اف ایش کارایی مصرف آب نسبت به آرایش سه و چهار ردیفه میشود.
 از دیگر یافتههای بهدست آمده میتوان به ،تعیین ضریب زبری مانینزگ در آبیزاری سزطحی،تعیین تأثیر تغییرات مکانی نفوذ روی هیدرولیك آبیاری جویچهای با استفاده از مدلهای ریاضزی
و کاربرد مدل  AquaCropدر مدیریت مصرف آب اشاره نمود.
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پ -توصیههای کاربردی در زمینه افزایش بهرهوری آب در آبیاری سطحی

 باتوجه به محدودیت آب و امکان توسعه ریشه یونجه بهصورت عمقی ،کاهش تا  13درصد آبدر کلیه مراحل رشد در شرایط آذربایجانغربی توصیه میشود.
 در آبیاری سطحی باغات که آب در طول مسیر درختان جریان پیدا میکند ،تعیزین حزد بهینزهطول مسیر متناسب با شیب ،جریان ورودی ،بافت خاک ،عزرس نزوار آبیزاری و میز ان پوشزش
گیاهی بسیار مهم است .چنانچه بافت خاک سنگین است ،بهتر است که شیب مایمتری (در حد
 2در ه ار) ایجاد کرده تا فرصت نفوذ آب در طول مسیر درختان فراهم شود ،اما اگر بافت خزاک
سبك و شنی است ،توصیه میشود که شیب تندتر شده ( 1-0در ه ار) تا آب در زمان کوتاهتزری
به انتهای مسیر برسد و تلفات نفوذ آب در بخش ابتدایی مسیر کاهش پیدا نماید .ذکر ایزن نکتزه
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 کزهدر مدیریت مصرف آب نقش دارد .بنابراین برای کاهش تلفزات آب در آبیزاری سزطحی باغزات،
انتقال آب با لوله تا ابتدای ردیفهای کشت درخت بهمنظور کاهش  42-43درصزدی تلفزات آب
توصیهمیشود.
 در صورت عدم محدودیت آب ،روش آبیاری قطرهای نواری برای محصزوالت زراعزی توصزیهمی شود تا ضمن اف ایش عملکرد و بهرهوری ،مصارف غیرمفید آب به می ان قابل توجهی کاهش
پیدا نماید .الزم به ذکر است در صورت وجود شوری (آب یا خاک) ،تمهیدات الزم برای آبشزویی
به روش آبیاری سطحی در برنامه کشت گنجانده شود.
 اجرا و توسعه تمهیداتی چون کشت مستقیم و کشاورزی حفاظتی برای کزاهش میز ان تبخیزرآب توصیه میشود.
 اصاح تاریخ کاشت ،آرایش کشت ،استفاده از ارقام با دوره رشد کوتاهتر ،کشزت نشزایی و نیزاصاح الگوی کشت به سمت محصوالت با نیاز آبیاری کمتر ،باهدف افز ایش بهزرهوری آبیزاری
سطحی توصیه میشود.
 بهینهسازی الگوی مصرف آب کشاورزی با ارتقاء رانزدمان و بهزرهوری مصزرف آب از طریزقآموزش کشاورزان و فعالیتهای آموزشی مرتبط

دهة دوم تالش

00

 اف ایش کزارایی عملیزات آبیزاری از طریزق تزرویج و بکزارگیری روشهزای طراحزی اصزولیسیستمهای آبیاری (سطحی ،تحت فشار) در سطح م رعه به منظور بهرهبزرداری بهینزه از منزابع
آب موجود و محدود.
 کنتززرل و پززایش دقیززق می ز ان مصززرف آب آبیززاری و حجمززی نمززودن برداشززت آب توسززطبهرهبرداران کشاورزی به منظور کنترل دقیق مصرف آب و اعمال حداکثر صرفهجویی ممکن.
ت -پژوهشهای آتی در زمینه افزایش بهرهوری آب در آبیاری سطحی

 اندازهگیری راندمان و آب مصرفی برای تمامی گیاهان زراعی و باغی تدوین نقشههای بهرهوری آب برای محصوالت مختلف بررسی می ان تحمل درختان به تنش تهویهای و تنش شوری بهصورت توأمان توسعه مدلها در شبیهسازی آبیاریهای سطحی از جمله: ترکیب مدلهای آبیاری سطحی با سایر مدلهزای آب ،خزاک ،گیزاه و اتمسزفر ماننزدهایدرو  ،کراپ وات ،سواپ و آکواکراپ
 ترکیب مدلهای آبیاری سطحی با مدلهای انتقال اماح و کودآبیاری توسعه گونه اندرویدی نرماف ار مدلهای آبیاری سطحی مقایسه نتایج کاربرد مدلهای آبیاری سطحی با الگوریتمهای دادهکاوی ماننزد فزازی،شبکه عصبی و...
 مقایسه نتایج کاربرد مدلهای آبیاری سطحی با الگوریتمهای فراابتکاری ،هوشجمعیو هوش مصنوعی
 توسعه کودآبیاری جویچهای بهصورت پایلوت در نواحی مختلف تحت کشت ذرت و نیشزکر دردرجه اول و سایر محصوالت پرمصرف (از نظر کود اوره) ،از جمله سیبزمینی و چغندرقند
ث -منابع
اسفندیاری ،ص .4983 .مقایسه فنی و اقتصادی روش آبیاری سطحی با قطرهای روی محصزول گوجزهفرنگزی در
کشت زیر پوشش پاستیك در منطقه جیرفت .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
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افشار ،ه و جمیلی ،ح .4983 .بررسی تأثیر شکل دهندههای مختلف پشته و جویچه بزر کزارایی مصزرف آب پنبزه.
گ ارش نهایی ،شماره ثبت  .311/83مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
اکبری ،م و نجفیان ،گ .4988 .تعیین کارایی مصرف آب در الینهای امیدبخش گندم نان متحمل به خشکی آخر
فصل با کاربرد روش آبیاری قطرهای .شماره ثبت  ،4339/88مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
بابازاده ،ح .و سراییتبری ی ،م .4934 .ارزیابی مدل  AquaCropتحت شزرایط کزمآبیزاری سزویا .نشزریه آب و
خاک.923-993 :)2(20 ،
توکلی ا.ر .4983 .نقش کم آبیاری در اف ایش بهرهوری آب در زراعت گندم آبی و در شرایط زارعین .شزماره ثبزت
 ،4330/83مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
توکلی ا.ر .لیاقت ،ا .و علی اده ،ا .4932.بررسی موازنه آب خاک ،تاریخ کاشت و عملکرد گندم با استفاده از مزدل
 AquaCropدر شرایط دیم و آبیاری محدود .مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی.14-00 :)1(41 ،
توکلی ،ا.ر .4931 .ارزیابی سامانههای آبیاری باغات پسته و تعیین شزاخص بهزرهوری آب در شزرایط حاضزر و در
م ارا زارعین .گ ارش پژوهشی نهایی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج( ،در حال چاپ).
جلینی ،م .4988 .بررسی کاربرد کمآبیاری با استفاده از روش آبیاری بزارانی از نظزر مقزادیر کزاهش مصزرف آب و
تعیین زمان کاهش آب آبیاری در طول مراحزل مختلزف رشزد گنزدم .شزماره ثبزت  ،4248/88مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
حقایقیمقدم،

.ا ،.شیرانی راد ،ا.ح .4980 .بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیزاری بزر کزارایی مصزرف آب کمیزت و

کیفیت ارقام کل ا .شماره ثبت  ،23801مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
دوستیرضایی ،م و انوری ،ک .4988 .بررسی تأثیر کاشت و سطوح مختلف آبیاری روی کارایی مصرف آب عملکرد
و اج ای عملکرد ذرت دانهای (رقم دیرر

سینگلکرا

 )333در منطقه میاندواب .شماره ثبت ،024/88

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
دوستی رضایی ،م و خوارزمی ،ک .4983 .بررسی تأثیر کمآبیاری بر عملکرد و راندمان مصرف آب آبیاری در زراعت
دو رقم یونجه .شماره ثبت  ،010/83مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
عباسی ،ف .4934 ،.کودآبیاری در روشهای مختلف آبیاری (مطالعه موردی در آبیاری جویچهای) .گ ارش پژوهشی
نهایی شماره  ،14213مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج 11 ،صفحه.
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 2-2-2مسائل سازههای شبکههای آبیاری و زهکشی

تدوینکنندگان :نادر عباسی ،رضا بهراملو و محمدعلی شاهرخنیا
براسا

تحلیلهای انجامشده توسط مؤسسه بینالمللزی مزدیریت آب و سزازمان ملزل

باتوجه به شاخصه ای تعداد جمعیت ،منابع آب تجدیدپزذیر ،سزرانه آب تجدیدپزذیر و میز ان آب
مورد استفاده ،وضعیت کنونی منابع آب کشور ،شدیداً بحرانی ارزیابی شد .از همین رو ،باتوجه بزه
محدودیتهای موجود در منابع آبی کشور و اف ایش روزاف ون تقاضا برای مصارف آب بهویزژه در
بخش کشاورزی ،استفاده بهینه از منابع محدود آب و افز ایش رانزدمان آبیزاری امزری روشزن و
اجتنابناپذیر است .این مسئله همواره ج ء چالشهای اصلی کارشناسان و مدیران در بخشهزای
مختلف مصرف آب بهویژه بخش کشاورزی بوده است .علیرغم اینکزه هنزوز از نظرکمّزی تزوان
بالقوه زیادی در اف ایش سطح زیرکشت شبکههای مدرن وجود دارد ،بررسیهزای انجزامشزده در
خصوص عملکرد و وضعیت بهرهبرداری شبکهها نشان داده اسزت کزه اغلزب ایزن شزبکههزا در
مراحل مختلف بهرهبرداری دچار مسائل و مشکاتی میشود که در اثر این مشکات اهداف اولیه
این طرحها موردمخاطره قرار میگیرد.
الف -چالشهای موجود در شبکههای آبیاری و زهکشی

 احداث شبکههای آبیاری و زهکشی بهعنوان یکی از راهکارهای اساسی برای استفاده بهینزه ازمنابع آب کشور مدنظر بوده و در این راستا تاکنون حدود دو میلیون هکتار از اراضی قابزل کشزت
کشور مجه به شبکههای مدرن آبیاری و زهکشی شدهاست .بدینترتیب علزیرغزم اینکزه هنزوز
پتانسیل زیادی در توسعه کمّی اینگونه شبکهها وجود دارد ،مطالعات انجامشده نشان داده اسزت
که اکثر شبکههای احداثشده و در حال بهرهبرداری با مسائل و نارساییهزای عدیزدهای مواجزه
است .بنابراین ،ارزیابی وضعیت بهرهبزرداری و عملکزرد شزبکههزای آبیزاری بزهمنظزور شزناخت
مشزکات و ارائززه راهکارهززای اصززاحی امززری ضززروری اسززت .نتززایج حاصززل از بررسززیهززا و
آزمایشهای انجامشده نشانداد که مشکات موجود در شبکههای مورد بررسی بسیار متنوا بوده
که از عمدهترین موارد آنها میتوان به تخریب پوشش کانال ،عملکرد نامناسب سازههای تنظیم،
تجمع رسوب در داخل کانال و در نهایت پایینبودن رانزدمان شزبکههزا اشزاره نمزود .همچنزین
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مشخصشد که نارساییهای موجود در شبکههای آبیاری عمزدتاً معلزول عوامزل مختلفزی نظیزر
مسائل مربوط به طراحی و اجرا ،مدیریت بهرهبزرداری و نگزهداری ،مسزائل اجتمزاعی و شزرایط
ژئوتکنیکی بستر سازهها است.
 عدم پیشبینی سازههای جنبی شبکهها نظیر :حوضچه رسوبگیر ،سیستم آببنزدی و درزهزایانبساطی ،سازه های حفاظتی و ایمنزی ،ضزعف در طراحزی هیزدرولیکی مقطزع کانزال و انتخزاب
نامناسب نوا پوشش ،از مهمترین مشکات مشاهدهشده در شبکههای یادشدهاست.
 کیفیت نامناسب بتنری ی و عملآوری آن ،پرداخزت نامناسزب سزطح پوشزش ،عزدم دقزت دراجرای درزهای انبساطی و انتخاب ماده پرکننده آن ،عقیمنشدن خاک بستر در مقابل علزفهزای
هرز ،اجرای نامناسب سیستمهای زهکشی سطحی و خاکری مجاور کانالها و عدم اجزرای جزاده
دسترسی از جمله عال ایجاد مشکات و اختال در عملکرد شبکههای موردبررسی است.
 مسائل مدیریتی مربوط به بهرهبرداری و نگهداری از سازههای مختلف شزبکههزای آبیزاری ازموارد مهم دیگری است که باعث عملکرد ضعیف و راندمان کم شبکهها میشود .در اینصزورت
عاوهبر صرف ه ینههای زیاد اهداف اولیه طرح نی مورد مخاطره قرار مزیگیزرد .تزردد وسزایل
نقلیه سنگین در مجاورت کانال ،عدم الیروبی بهموقع و یا الیروبزی نامناسزب و خسزارت دیزدن
پوشش ،عدم اجرای تعمیرات و بازدیدهای مستمر و سالیانه ،عدم کنترل رشد علفهزای هزرز در
کانالها ،پایینبودن سطح آگاهی بهرهبرداران از برجستهترین مسائل مربزوط بزه بهزرهبزرداری و
نگهداری شبکههای موردبررسی بود.
 نتایج پژوهشهای پیشین و همچنین مطالعات انجامشده نشان داده است که عوامل مربوط بزهشرایط ژئوتکنیکی بستر سازههای مختلزف در شزبکههزای آبیزاری بیشزتر از سزایر مزوارد نمزود
داشتهاست .علیرغم توجه ویژه به مطالعات ژئوتکنیك در اغلب سازههای عمرانزی ،متأسزفانه در
مطالعات مربوط به شبکههای آبیاری و زهکشی این موضوا مورد توجه جدی قرار نمزیگیزرد .در
اثر این کمتوجهی بعد از گذشت زمان اندکی تکیهگاه این سازه بهویژه کانالهای آبیزاری از بزین
رفته و در نهایت دچار تخریب میشود .عدم شناخت صحیح ماهیت رفتاری خاک بسزتر ،انتخزاب
نامناسب ادوات و ماشین آالت تراکم خاک ،در دستر

نبودن منابع قرضزه مناسزب ،اسزتفاده از

مصالح نامرغوب و زیرسازی نامناسب بسزتر از مهزم تزرین مصزادیق شزرایط ژئزوتکنیکی بسزتر
سازههای آبی است.
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 توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی ساکنان منطقه یکی از ماحظات مهم و اجتنزابناپزذیر درطراحی و اجرای بیشتر پروژههای عمرانی است .در خصوص شبکههزای آبیزاری و زهکشزی کزه
کشاورزان منطقه و بهرهبرداران در ارتباط مستقیم با عملکرد و بهرهبرداری از شبکه هستند ،ایزن
موضوا از اهمیت بیشتری برخوردار است .در ایران این موضوا کمتر مورد توجه بوده که به تبزع
آن مسائل عدیدهای متوجه شبکههای آبیاری و همچنزین مسزئوالن بهزرهبزرداری و کشزاورزان
شدهاست .از مهمترین مسائل اجتماعی که در شبکههای مزوردبررسزی باعزث ایجزاد اخزتال در
بهرهبرداری از شبکه شدهاست میتوان به مواردی نظیر ریختن انواا زبالههای شهری در کانزال،
دستکاری تنظیمکنندههای دینامیکی ،برداشت غیرمجاز آب از کانال ،شکسزتن جزداره و دیزواره
کانالها ،تصرف حریم کانال و انجام کشت در آنها ،عدم تمایل کشاورزان به مشارکت و سزاخت
و بهرهبرداری از شبکهها و ورود فاضابهای خانگی و صنعتی به کانزالهزای انتقزال آب اشزاره
نمود.
 بهطور کلی چالشهای موجود در شبکههزای آبیزاری و پوشزش کانزالهزا در دو گزروه فنزی ومدیریت بهرهبرداری طبقهبندی میشود .از مهمترین چالشهای بهرهبرداری و نگزهداری موجزود
در پوشش کانالهای آبیاری میتوان به تجمع رسوبات در کانال ،عدم رعایت حریم ،شکسزتگی و
دستکاری دریچهها و تأسیسات ،رشد علفهای هرز ،کارایی نامناسب حوضچه ترسیب در ابتدای
کانال و ورود فاضاب و جریانهای سطحی به داخل کانال اشارهکرد .مشزکات فنزی موجزود در
شبکههای مختلف مورد بررسی بسیار متنوا بوده ولی عمدهترین موارد آنها که در اغلب شبکهها
نی بهطور چشمگیری نمود داشتهاست ،تخریب پوشش کانال به شکلهای مختلف ،تجمع رسوب
و رشد علفهای هرز در داخل کانال است .تخریبهای موضعی متعدد انجامشده در بخزشهزای
مختلف شبکه باعث کاهش راندمان انتقال و توزیع شبکهها شدهاست.
 مسائل و مشکات ایجادشده در کانالهای آبیاری که عمدتاً بهصورت تخریزب و شکسزتگیپوشش بتنی است ،معلول عوامل مختلفی شامل :مسائل مربوط به طراحی ،کیفیت مصالح و اجرا،
مدیریت بهرهبرداری و نگهداری ،مسائل اجتماعی و مسائل ژئوتکنیکی بستر سازههااست.
 از مهمترین چالشهای فنی و بهرهبرداری از قنوات نی میتوان بزه خشزك شزدن و متروکزهماندن برخی قنوات ،تلفات شدید آب از مظهر قنوات تا محل مصرف در م رعه ،افز ایش شزوری
آب در برخی از قنوات ،عدم رعایت فاصله و حریم مناسزب قنزات و احزداث قنزوات و چزاههزا در
ن دیکی قنات های دیگر ،عزدم اسزتفاده بهینزه از آب قنزوات در فصزول غیرزراعزی ،بزیتزوجهی
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کارشناسان ،پژوهشگران ،مدیران و بهرهبرداران به منبع آب قنوات ،راندمان انتقال پایین از مظهر
تا محل مصرف ،عدم پوشش مسیر انتقال آب قنوات از مظهر تا محل مصرف ،شیب نامناسب در
مسیر انتقال ،تخریب میل قنوات و مسدود شدن مسیر جریان ،ضریب زبری باال در مسیر جریزان
بدلیل تجمع رسوبات و مواد خارجی ،ادامه روند کاهش آبدهی قنوات از سالیان پزیش تزاکنون و
افت سطح ایستابی در اثر حفاریهزای بزی رویزه چزاههزای عمیزق و خشزك شزدن آب قنزوات
اشارهنمود.
ب -یافتهها و دستاوردهای مرتب با شبکههای آبیاری و زهکشی

 معرفی مسائل مربوط به ویژگیهزای ژئزوتکنیکی بسزتر کانزالهزا بزهعنزوان منشزأ اصزلیمشکات و تخریبهای صورت گرفته در اکثر شبکههای آبیاری
 -براسا

نتایج بهدستآمده از مجموعه آزمایشهای انجامشده مشخص شد کزه در خزاکهزای

رسی نرم که پتانسیل فشردگی زیادی دارد و تغییر ضزریب نفوذپزذیری در طزول تحکزیم قابزل
ماحظه است ،تعیین ضریب تحکیم با روشهای تجربی کاساگرنده و تیلور (روشهای لگاریتم و
جذر زمان) مناسب نبوده و در چنین شرایطی میباید ضزریب تحکزیم بزهصزورت مسزتقیم و بزا
استفاده از ضریب نفوذپذیری و فشردگی حجمی تعیین شود.
 -براسا

بررسی ارتباط مشخصات فی یکی مختلف خاک با پتانسیل فشردگی آن و ارائزه رابطزه

جدیدی برای تخمین منحنی فشردگی و شاخص فشردگی براسا

مؤثرترین مشخصه فی یکزی،

مشخصشد مقدار همبستگی شاخص فشردگی با مشخصههای مرتبط با ساختمان اولیه نمونههزا
به مراتب بیشتر از مقدار همبستگی آن با مشخصات مرتبط با جنس ذرات نظیر خزواص خمیزری
خاک است .به عبارت دیگر روابط مبتنی بر شرایط ساختمان اولیزه نظیزر نسزبت پزوکی ،دانسزیته
خشك و رطوبت که همگی به نوعی بیانگر فاصله ذرات خاک از یکزدیگر و در نهایزت پتانسزیل
نشست است ،در تخمین مقدار شزاخص فشزردگی از کزارایی بیشزتری برخورداراسزت .همچنزین
روابطی که تنها مبتنی بر جنس و خواص ذرات ری دانه و بدون توجه به تخلخل اولیه آنها است،
از نظر آماری معنیدار نبوده و قادر به تخمین درست شاخص فشردگی نیست .بهطوریکه هرچزه
رطوبت و یا نسبت پوکی اولیه نمونه آزمایشی بیشتر باشد ،شاخص فشردگی اف ایش مییابد.
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 ارزیابی تأثیر سه نوا نمك سدیمی شامل:کلرید سدیم ،سولفات سزدیم و کربنزات سزدیم بزربرخی ویژگیهای مکانیکی خاک های رسی شامل مشخصات تراکمی (رطوبت بهینه و دانسزیتۀ
خشك ماک یمم) و شاخصهای نشست تحکیمی (نمایۀ فشردگی و ضریب تحکزیم) نشزان داد
که می ان و نوا شوری خاک تأثیر چشم گیری بر مشخصات تراکمی خاک یعنی رطوبت بهینه و
دانسیته خشك ماک یمم ندارد؛ ولی مقدار و نوا شوری حاصل از کاربرد نمكهای یادشده تزأثیر
معنی داری بر نمایۀ فشردگی و ضریب تحکزیم خزاک دارد .همچنزین ،دامنزۀ تغییزرات ضزریب
تحکیم در اثر اف ایش می ان شوری نسبت به نمایه فشردگی بیشتر است.
 نتیجه بررسی تأثیر برخی از آنیون های غالب موجزود در عصزاره اشزباا خزاکهزا در پتانسزیلواگرایی خاک ها نشان داد که واگرایی خاک تنها به نوا و می ان کاتیونها بسزتگی نزدارد ،بلکزه
انواا و می ان آنیونهای موجود در خاک نی میتواند در ایجاد شرایط واگرایی مؤثر باشد که ایزن
موضوا در روش شیمیایی شرارد مغفول مانده است .بنزابراین ،روش شزیمیایی شزرارد کزه تنهزا
مبتنی بر می ان و نوا کاتیونهای موجود در خاک اسزت ،قزادر بزه تشزخیص صزحیح پتانسزیل
واگرایی نبوده و نتایج حاصل از این روش در مقایسه با روش پینهزول دارای تنزاقض و خطزای
فراوان است .در مورد تأثیر نمكهای مختلف اضافهشده به خزاک نیز مشزخصشزد کزه نمزك
کلریدسدیم باعث از بین بردن خاصیت واگرایی خاکشده و سایر نمكهای سدیم موجب واگرایی
خاک میشود .این موضوا میتواند در اصاح خاکهای واگرای موجود در بستر سزازههزای آبزی
مورد توجه قرار گیرد .همچنین در پروژههایی نظیر کانالهای خاکی و مخزازن ذخیزره آب بزدون
پوشش که برای کاهش نفوذپذیری خاک بستر ترجیح بر واگراشدن خاک است ،میتوان با اضافه
کردن کربنات سدیم به خاکهای موجود این نیاز را تأمین کرد .در این پژوهش با تعریف شاخص
جدیدی به نام درصد سدیم مازاد بر کلر ) (P.S.Cبه جای درصد سدیم برای محور قزائم نمزودار
شرارد ،روش شیمیایی موسوم به شرارد اصاحشد.
 در بررسی اثر مقادیر مختلف کربنات سزدیم بزر رفتزار تزورمی و انقباضزی خزاک رسزی نیزمشخص شد که می ان و نوا شوری آب منفذی بر مشخصات تزورمی انقبزاس حجمزی و خطزی
مؤثر بوده که این می ان تأثیر ،بسته به نوا و می ان نمكها متفاوت است.
 باتوجه به اثرات مثبت اف ودن آهك به خاکهای ری دانه و همچنزین تسزلیح ایزن خزاکهزاتوسط الیاف پلیپروپیلن ،ارزیابی دوام خاک های تثبیت و یا تسلیحشده بهویژه در مناطق سردسیر
که بیشتر در معرس ذوب و یخبندانهای مکرر است ،از اهمیت زیادی برخوردار است .در پژوهشی
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 42نوا ترکیب متفاوت با مخلوط همزمزان الیزاف پلزیپزروپیلن و آهزك بزا خزاک ر

شزامل

( 2 ،3و  )1درصد وزن خشك خاک رسی آهك و (3/0 ،3/20 ،3و  )4درصزد وزن خشزك خزاک
رسی الیاف پلیپروپیلن تهیه شد .نمونههای آزمایشی ساختهشده از هر یك از مخلوطهزا پزس از
 28روز عملآوری تحت دورههای انجماد و ذوب متفزاوت شزامل  3 ،1 ،4 ،3و  43سزیکل قزرار
گرفت .پس از آن آزمایش مقاومت فشاری محصور نشده بر روی هر نمونه با سه تکرار برای هزر
آزمایش انجام شد .باتوجه به نتایج آزمایشهای مقاومت فشاری محصور نشده و بررسیهزای بزه
عمل آمده برای  42نوا ترکیب متفاوت که با مخلوط همزمان الیاف پلیپروپیلن و آهك با خاک
ر

تهیه و عمل آوری شده و سپس تحت دورههای انجماد و ذوب متفاوت قرارگرفتند ،مشخص

شد که اف ودن الیاف پلیپروپیلن تا 4درصد و آهزك تزا 1درصزد بزه خزاک ر

سزبب افز ایش

1درصدی رطوبت بهینه میشود .در مناطق سردسیر برای حفظ مقاومت ،تنها تثبیزت خزاکهزای
رسی با آهك جوابگو نیست و در اثر اعمال دورههای انجمزاد و ذوب حتزی بزا افز ودن  8درصزد
آهك در دوره 3ام  93درصد از مقاومت کاهش مییابد و در هرحال ترکیبی کاما مقاوم در برابزر
تمامی دوره ها ی انجماد و ذوب از تثبیت خاک ر

با آهك حاصل نمزیشزود .درصزد معینزی از

آهك در پیوند با الیاف پلی پروپیلن وجود دارد که در آن رفتار گسیختگی نمونه نه ترد است و نزه
نرم ،به عبارتی در آن حالت نمونه پایداری ویژهای دارد که اف ایش شزمار دورههزای یخبنزدان و
ذوب نی موجب تغییر رفتار گسیختگی و کاهش مقاومت نمونه نمیشود .بهطوریکه خاک رسزی
تثبیتشده با  1درصد آهك و تسلیحشده با  3/0درصد الیاف پلیپروپیلن ترکیبی نسزبتاً مقزاوم در
مقابل دورههای یخبندان و ذوب تعیینشد .امروزه از پلیمرها نی بزرای بهبزود خزواص مهندسزی
خاکها و کاهش فرسایش خاک استفاده میشود.
 ارزیابی تزأثیر مقزادیر مختلزف اف ودنزی آهزك و پزوزالن طبیعزی در مقاومزت فشزاری خزاکماسه سیلتی نشان داد که اف ودن آهك و پوزالن به تنهایی و بهصورت توأم به خاک ماسهسیلتی،
باعث اف ایش رطوبت بهینه و کاهش وزن واحد حجم خشك ماک یمم میشود .همچنین افز ودن
هرکدام از اف ودنیهای آهك و پوزالن به خاک ماسه سیلتی ،مقاومت فشاری را اف ایش میدهد؛
درحالیکه استفاده توأم از آهك و پوزالن ،موجب اف ایش چشمگیری حتی تزا  40برابزر مقاومزت
خاک طبیعی میشود .براسا

تحلیلهای آماری انجامشده بزرروی مقاومزت فشزاری تیمارهزای

مختلف ،ترکیب سه درصد آهك و  40درصد پوزوالن به عنوان ترکیب بهینه برای تثبیزت خزاک
ماسهسیلتی منطقه مورد مطالعه تعیین شد.
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 مقایسه کانالهای بدون پوشش و پوششدار بتنی ،نشان داد که کانالهایی که پوشش بتنزیدر آنها دچار تخریب و ترکخوردگیشدهاست در کنتزرل تلفزات نشزت اخزتاف معنزیداری بزا
کانالهای بدون پوشش نداشته و تأثیری در این مورد ندارد .یکی از نکات بسیار مهم در طزرح و
اجرای پوشش بتنی کانالها عدم توجه به معیار دوام و تکیه به معیار مقاومت فشزاری اسزت کزه
این مسئله در بسیاری از موارد بهویژه مناطق سردسیر موجب تخریب پوشزش بتنزی شزدهاسزت.
همچنین ،مقدار تلفات آب در کانالهای آبیزاری بزا پوشزش بتنزی آسزیبدیزده ،تزرکخزورده و
تخریبشده در برخی از کانالهای دشت همدان معادل  4/34مترمکعب در مترمربع در شبانه روز
گ ارش شد.
 بررسی اقتصادی پوشش بتنی کانالهای آبیاری نشان داد که در صورتی که پوشش بتنی دچزارترک خوردگی و تخریب شود ،پروژه پوشش کانال دارای توجیزه اقتصزادی نبزوده و تنهزا باعزث
تلفات سرمایه و نیروی انسانی میشود.
 بررسی تعیین مقاومت فشاری متوسط برخی از شبکههای آبیاری کشور و در نقاط مختلف یزكمقطع در کانالهای کوچك ،متوسط و ب رگ نشان داد که مقدار متوسط مقاومت فشاری پوشزش
بتنی در کل شبکههای آبیاری مورد ارزیابی معادل  493کیلوگرم بر سانتیمترمربع بهدست آمد که
این مقدارکمتر از  03درصدحداقل مجاز توصیهشده در آئیننامه بزتن ایزران ( )4989اسزت .ایزن
مسئله منجر به دوام نامناسب اغلب پوشزشهزای بتنزی کانزالهزای آبیزاری در مقابزل عوامزل
مخربشده و ترکخوردگی و تخریب را به دنبال داشته است .همچنین بررسیهای انجامشزده در
این خصوص نشان داده است که مقدار مقاومت فشاری متوسط در کانالهای کوچك نسزبت بزه
کانالهای ب رگتر در تمام مناطق کمتر بوده است.
 بررسی پارامترهای دوام پوشش بتنی کانزالهزای آبیزاری در منزاطق سردسزیر نشزان داد کزهتوصیههای ارائهشده در نشریۀ  438سازمان برنامه و بودجه ،بزه تنهزایی جوابگزوی دوام پوشزش
بتنی در شرایط سرد منطقه در کانالهای مورد ارزیابی نبوده است .براسا

این پژوهشها رابطزه

بین مقاومت فشاری و پارامترهای دوام (جذب آب اولیه ،جذب آب نهایی ،عمق نفوذ آب) همزواره
خطی نیست تا بتوان نتیجه گرفت که با اف ایش مقاومت فشاری ،دوام پوشش بتنی نیز افز ایش
مییابد و ضروریاست عاوه بر کنترل مقاومت فشاری ،کنترل پارامترهای دوام بتن نیز اجبزاری
شود.
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 نتایج حاصل از بررسی امکان اسزتفاده از قطعزات پزیشسزاخته بزتن گزوگردی بزرای پوشزشکانالهای آبیاری نشان داد که می ان نشت از کانال پوشششده با قطعات بتن گوگردی به مراتب
کمتر از بتن معمولی و در حدود  3/41مترمکعب بر مترمربع بر روز و ضریب زبری آن نیز حزدود
 3/349است .همچنین در ارزیابی مسائل اجرایی این روش پوشش مشخص شد ،نبود تجهی ات و
زیرساخت های مناسب برای ساخت و اجرای پوشش با اسزتفاده از بزتن گزوگردی ،از مهزمتزرین
مشکات اجرایی کاربرد موزاییك بتن گوگردی برای پوشش کانالهای آبیاری است.
 مقادیر بازده انتقال در هرنج قنوات مورد مطالعه در استانهای همدان ،سمنان و خراسان رضویبه ترتیب  83 ،30و  34درصد بهدست آمد .مقادیر بازده کاربرد آب ،در م ارا پاییندسزت قنزوات
مورد مطالعه در استانهای مختلف بین  92تا  33در نوسان بوده و متوسط آنها  02درصد است.
باتوجه به اینکه روش آبیاری در اراضی پاییندست قنوات بهطور عمده سزطحی و سزنتی اسزت،
مقادیر بازده کاربرد نسبتاً قابل قبول است.
پ -توصیههای کاربردی در زمینه شبکههای آبیاری و زهکشی

 بهمنظور استفاده درست از منابع آب و آبیاری بزه انزدازه و بزه موقزع ،تنظزیم درسزت و دقیزقسازههای تحویل آب توصیه میشود .همچنین ،تنظیم دقیق و مدیریت درست دریچهها میتوانزد
کمك ب رگی به کاهش تغییرات بده کانالهای فرعی نماید.
 توزیع عادالنه آب و عملکرد هیدرولیکی کانالهای آبیاری ،بهشزدت تحزت تزأثیر سزاختمان وعملکرد سازههای کنترلی قرار دارد .بررسی هیدرولیکی شبکههای آبیاری و زهکشی و سزازههزای
مربوط به آن میتواند گام مؤثری در مدیریت صحیح شبکه و اف ایش رانزدمان باشزد .در منزاطق
خشك و نیمهخشك دنیا از جمله کشور ایران منابع آب در دستر  ،محدود و ناکافی میباشد.
 طرح تجهی و نوسازی اراضی برای دستیابی به اهداف توصیه میشود:-

اصاح شیب و مسیر کانالهای اصلی و کانالهای فرعی و اجرای پوشزش مناسزب بزرای
آنها با هدف به حداقلرساندن تلفات نشت

-

تسطیح اراضی بهمنظور ایجاد شیب مناسب برای آبیاری

-

اصاح و ترمیم مسیر جادههای موجزود باهزدف فزراهمآوری شزرایط مناسزب بزرای تزردد
ماشینآالت
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احداث سازههای مناسب برای بهرهبرداری مناسب از کانالهای آبیاری و مدیریت توزیع آب
بین بهرهبرداران

ت -پژوهشهای آتی در زمینه شبکههای آبیاری و زهکشی
پژوهشهای موردنیاز در خصوص مسائل مدیریتی شبکههای آبیاری و زهکشی

 شناخت و ارزیابی مسائل و مشکات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگزی در شزبکههزای آبیزاری وزهکشی و ارائه راهکار برای رفع آنها و توسعه پایدار شبکهها با مشارکت آببران
 تحقیق در خصوص تدوین دستورالعملهای جامع و کاربردی در زمینههای اصاح ،بهسزازی وبهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی
 تحقیق و بررسی در خصوص اطاعات موردنیاز و در گردش شبکههزا و اسزتفاده از روشهزاینوین فناوری اطاعات در مدیریت شبکهها
 تحقیق و بررسی در خصوص استفاده از سازههای خودکار و سامانههزای نزوین در شزبکههزا واثرات متقابل اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی آنها
 تحقیق و بررسی در خصوص استفاده از شیوههای ارزیابی و رفتارسنجی شزبکههزا منطبزق بزاشرایط و خصوصیات مناطق مختلف
 بررسی و تحقیق در خصوص آثار ناشی از ضعف برنامهری یها و مدیریت یكپارچه در طراحی،ساخت و بهرهبرداری از سد و شبکههای آبیاری و زهکشی
 بررسی و تحقیق در خصوص مشکات و مسائل تنظزیم ،توزیزع و تحویزل آب در شزبکههزا وبهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات و سازهها در شزبکههزای آبیزاری و زهکشزی بزرای افز ایش
بهرهوری و کاهش تلفات
پژوهشهای موردنیاز در خصوص مسائل سازهای شبکههای آبیاری و زهکشی

 ارزیابی فنی و شناسایی مسائل طراحی و اجرا در سازههای مختلف شبکههزای آبیزاری مزدرن(سازههای تأ مین ،انتقال ،تنظیم و توزیع آب) و ارائه کد ملی و تدوین معیارهای طراحی در شرایط
مختلف اقلیمی کشور
 -ارزیابی راندمان انتقال و توزیع در شبکههای مدرن و سنتی کشور و تعیین نقش عوامل مختلف
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در آنها (نوا بستر ،نوا پوشش یا لوله ،زمان اندازهگیری ،وسعت اراضی و )...
 ارزیابی مسائل حقوقی شبکههای مدرن و امکان اصاح و کاربردی نمودن اجرای آنها بررسی مسائل و مشکات طراحی و اجرایی طرحهای اصاح و بهسازی در شبکههای آبیزاریسنتی
 ارزیابی فنی ،هیدرولیکی و اقتصادی ایستگاههای پمپاژ و چاهها و تعیین می ان بهزرهوری آب وانرژی در آنها
 بررسی و شناخت اصول سادهسازی و ارزانسازی در اجرای سازههای مختلزف در شزبکههزایآبیاری و زهکشی
 بررسی نحوه فناوری ساخت و اتوماسیون در سازههای تنظیم ،کنترل و توزیع آب و تأثیر آن برارتقای بهرهوری آب و سرمایه
 ارزیابی فنی و هیدرولیکی قنوات و چشمههزا در کشزور و تعیزین جایگزاه آنهزا در تزأمین آبمناطق مختلف کشور
پژوهشهای موردنیاز در خصوص مسائل ژئوتکنیکی و مصالح

 تدوین راهکارهای مناسب ترمیم بتنهای ترکخورده (بزاتوجزه بزه شزرایط مکزانی و زمزانی وشرایط نامناسب بستر)
 تدوین استانداردهای الزم برای انزواا بزتن پرکیفیزت و افز ایش دوام بزتن مزورد اسزتفاده درشبکههای آبیاری و زهکشی
 تحقیق در زمینه تدوین راهکارهای الزم برای بهبزود مشخصزات انزواا خزاکهزای مسزئلهدار(گچدار ،تورمزا ،قلیایی و)...
 تحقیق در زمینه تهیه فیلترهای مناسب مصنوعی تعیین استانداردهای الزم برای درزهای انبساطی و انقباضی و ترمیمکنندههای بتن آزمون و بررسی کارایی و مشخصات فنی لوازم و تجهی ات مورد استفاده در شبکههای آبیزاریو زهکشی
 تحقیق در زمینه تعیین معیارهزای الزم بزرای اخزتاط خزاکهزا بزهمنظزور اصزاح و تثبیزتخاکهای نامناسب بستر
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 تعیین استاندارهای الزم برای استفاده از لولههای مشبك پاستیکی با قطر باال به جزای جمزعکنندههای بتنی
 تدوین روشهای مناسب برای بسترسازی در خاکهای با رطوبت باال بررسی و تحقیق در زمینه انواا روش هزا و کزاربرد مصزالح و مزواد مناسزب محلزی و ارزان درساخت شبکه و اج ای آن
پژوهشهای موردنیاز در خصوص پوشش کانالها

 پژوهش در راستای چگونگی ترمیم پوششهای بتنی تخریبشده با مصالح ترمیمی مختلف،چگونگی استفاده از مشارکت بهرهبرداران در مدیریت تعمیزر و نگزهداری از کانزالهزا ،ارزیزابی و
مقایسه قطعات پیشساخته بتنی با پوشش بتنی درجا
 شناسایی مصالح بادوام محلی همانند پوشش سنگ و مات در مناطق کوهسزتانی ،بررسزیشرایط استفاده از لوله برای انتقال آب و پاستیك برای پوشزش کانزالهزای آبیزاری ،بررسزی و
شناسایی استانداردهای دوام پوشش بتنی در مناطق مختلف کشور با اقلیم و شرایط متفاوت
پژوهشهای موردنیاز در خصوص مسائل قنوات

 تعیین راندمان انتقال در درون کوره قنوات و ارائه راهکارهای ارتقای آن شناسایی نظام توزیع آب قنوات در مناطق مختلف کشور تحقیق و توسعه بر روی لوازم و تجهی ات مرتبط با علم حفزر قنزوات جدیزد و محافظزت ازقنوات موجود
 بررسی امکان احیا و بازسازی قنوات خشكشدهث -منابع
بهراملو ،ر .4989 .بررسی مسائل و مشکات فنی و مدیریت بهرهبرداری در کانالهای آبیاری دشت همدان -بهزار.
نشریه شماره  .89/4400مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
تدین ،م .4933 .ارزیابی دوام بتن (آزمایشها و معیارها) .کارگاه فنی بررسی کیفیت بتن سختشده در کانزالهزای
آبیاری .سازمان جهاد کشاورزی استان همدان.
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حیدری ،نادر .4988 .نقش مشارکت آببران در مدیریت شبکههزای آبیزاری (شزبکههزای اصزفهان ،دز ،درودزن و
ق وین) .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی ،شزماره ثبزت  ، 88/4449سزازمان تحقیقزات ،آمزوزش و تزرویج
کشاورزی
رمضانیانپور ،ا .ا .و م .ر .شاه نظری( .مترجمین) .4933.نویزل آدام و جی.جزی .بروکس(مزولفین) .تکنولزوژی بزتن.
انتشارات علم و صنعت  100 .443صفحه.
ریاحی .ح .4934 .ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از ورقههای پاستیکی برای پوشش کانالهای کوچك آبیاری در
استان کرمان .نشریه شماره  . 13303مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی12 .،صفحه.
سازمان برنامه و بودجه .4989 .نشریه  .423آئین نامه بتن ایران 190 .صفحه.
شاهرخ نیا ،محمدعلی .4988 .بررسی عملکرد شبکه آبیاری درودزن با تغییر رقوم سزرری های اضزطراری .گز ارش
نهایی پروژه تحقیقاتی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی.
شاهرخنیا .م .ا .4933 .اندازهگیری می ان نشت آب در کانالهای آبیاری سزنتی و پوشزششزده شهرسزتان داراب.
نشریه شماره  .14083مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 28 ،ص.
شاهرخنیا .م .ا .4934 .بررسی فنی و اقتصادی نشت آب در کانالهای آبیزاری شهرسزتان داراب ، .نشزریه شزماره
 .19234مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 04 .ص.
عباسی .ن .4932 .ارزیابی امکان استفاده از بتن گوگردی در پوشش کانزالهزای آبیزاری .نشزریه شزماره .11999
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 428 .ص.
عباسی ،ف ،.ر ،.بهراملو ،م .فرزام نیا ،ن .نادری ،ا .ذوالفقاران .4988 .بررسزی مسزائل فنزی و بهزره بزرداری برخزی
ازقنوات کشور .نشریه شماره  . 88/809مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .ص. 33.
عباسی ،نادر  ،4934 ،ارائه روشی جدید برای برآورد نمایه فشردگی خزاکهزا ،مجلزه عمزران ،دانشزکده مهندسزی،
دانشگاه فردوسی مشهد ،جلد ،21شماره  ، 2صفحات 00-14
عباسی ،نادر  ،اویسیها ،م ، .موحدان ،م" 4934.بررسی تأثیر کیفیت شیمیایی آب منفذی بزر خزواص تحکیمزی و
تراکمی خاکهای رسی" ،مجله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  ،جلد  49شماره  ،9صفحات 82-03
عباسی ،نادر .4931 .بررسی امکان استفاده از قطعات پیشساخته بتن گوگردی برای پوشزش کانزالهزای آبیزاری.
مجله آبیاری و زهکشی ایران،
عباسی ،نادر .4933 ،بررسی نقش آنیونهای موجود در عصار اشباا در پتانسیل واگرایی خاکهزای رسزی" مجلزه
تحقیقات مهندسی کشاورزی ،جلد  42شماره 9
عباسی ،نادر ،مهدیه مسعود ،داوودی م .ه . 4934.استفاده ازترکیب آهك و پوزالن برای تثبیزت خزاکهزای ماسزه
سیلتی در شبکههای آبیاری و زهکشی" ،مجله علوم آب و خاک دانشزگاه صزنعتی اصزفهان ،شزماره ،02
صفحه 208-210
کریمی ،م . 4933 .ارزیابی بازده انتقال و توزیع آب در شزبکه آبیزاری سزد بیزدواز و ارائزه دسزتورالعمل الزم بزرای
مدیریت بهینه بهرهبرداری از آن .نشریه شماره  .33/919مؤسسه تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی.
13ص.
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مأمنپوش ،علیرضا .4983 .ارزیابی طرحهای تجهی و نوسازیشده شهرستان لنجان برکاهش مصرف آب دراسزتان
اصفهان .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی ،شماره ثبزت  ، 83/4423سزازمان تحقیقزات ،آمزوزش و تزرویج
کشاورزی.
محمدموحدان ،م ،.عباسی ،ن .کرامتی ،م .4934 .بررسی آزمایشگاهی تاثیر پلیمر پلیوینیلاستات بر فرسایش بادی
خاکهای مختلف در برابر ماسه" مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،جلد  ،23شماره 4صفحات 30-00

دهة دوم تالش

32

 8-2-2استفاده از پسابها و فاضالب در کشاورزی و اثرات زیستمحیطی آنها

تدوینکننده :بهمن یارقلی
شاخص سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشزور ،پیوسزته در حزال کزاهش بزوده و براسزا
بررسیهای بهعمل آمده درحالحاضر به کمتر از  4933مترمکعب کاهشیافتهاست .در این راسزتا
با علم به ال ام در استفاده مجدد از پسابهزا و آبهزای برگشزتی ،یکزی از اصزول و محورهزای
تحقیقاتی موردنظر در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،انجام پژوهشهای کزاربردی
در خصوص جوانب مختلف مرتبط با موضوا استفاده از این منابع بهویژه فاضزابهزای شزهری
بودهاست .در ایزن خصزوص بزا توجزه بزه مشخصزات کیفزی ایزن منزابع ،توجزه بزه مخزاطرات
زیست محیطی و بهداشتی اسزتفاده از آن در مصزارف زراعزی ،بزه عنزوان محزور اصزلی همزواره
موردتوجه بوده است .بررسی پیشینه موضوا استفاده از پسابها نشان میدهد که استفاده از ایزن
منابع به قرنها پیش باز میشود .در آن زمان استفاده از پسابها با انگی ه حاصلخی کردن خاک
و اف ایش تولیدات کشاورزی بود .اما امروزه اهداف مهم دیگزری مثزل افز ایش بهزرهوری آب و
کاهش آلودگی محیط زیست نی مدنظر است .بهطورکلی اهداف اصلی استفاده مجدد از پسابهزا
و آبهای برگشتی عبارتاستاز:
 بهرهگیری دوباره از آب بهعنوان یکی از مهمترین و حیاتیترین منابع طبیعی برای مصزارفمختلف
 بازیافت عناصر مغذی ( )N.P.Kموجود در پسابها و آبهای برگشتی کاهش آلودگی محیط زیست با رعایت ضوابط زیستمحیطی در استفاده از این منابع اف ودن حجم منابع آب تجدیدشونده در سطح ملی و منطقهایالف -چالشهای مرتب با استفاده از پسابها و فاضالب در کشاورزی

در کشورهای پیشرفته ،فقط استفاده از فاضابهای تصفیهشده و بزا رعایزت ضزوابط و
استانداردهای مربوطزه صزورت مزی گیزرد .متأسزفانه در بسزیاری از کشزورهای در حزال توسزعه
تصفیهخانههای موجود ،جوابگوی فاضزابهزا و پسزاب هزای تولیزدی نبزوده و در منزاطقی از
پسابهای خام با عوارس ناگوار بهداشتی برای مصارف مختلف استفاده میشود .بررسیها نشزان
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می دهد که بسیاری از مناطق دنیا که با کمبود آب برای آبیاری مواجه هستند ،از زهآب کشاورزی
نی در کنار پسابهای شهری و صنعتی بهعنوان یکی از گ ینههای تأمین نیزاز آبزی محصزوالت
استفاده می شود .استفاده مجدد تنها در صورتی مفید است که زهآب از کیفیت خوب و قابل قبولی
برخوردار باشد .برخی از مشکات کیفی زهآبها برای اسزتفاده مجزدد عبارتنزد از :میز ان بزاالی
اماح ،آلودگی با عناصر کمیاب و وجود مواد آلی سمی .پسابهای صنعتی و پسابهزای شزهری
(زهکشهای روباز) و زهآب آلوده می توانند عوارضی از قبیل تخریب خواص فی یکزی و شزیمیایی
خاک ،مشکات بهداشتی مرتبط با آب و آلودگی محصوالت غذایی را بههمراه داشته باشد.
بررسی سوابق نشان میدهد که در بیشتر مواقع استفاده از پسابها غیر اصولی بزوده و
برای کشت سب ی و صیفی بهکار رفته و موجب آلودگی محیط زیست ،تجمع آلودگی در خزاک و
انتقال آن به محصوالت تولیدی شدهاست .با توجه به می ان استقبال و همچنین نیاز به استفاده از
پسابها و آبهای برگشتی در کشاورزی ،درحالحاضر بیشتر تصفیهخانههای فاضاب در سزطح
کشور با هدف استفاده مجدد از پساب حاصل در کشاورزی ،طراحی و اجرا میشود .با وجود قدمت
اسززتفاده از فاضززا ب در کشززور ،تحقیقززات در زمینززه اثززرات مربوطززه در یکززی دو دهززه اخیززر
آغازشده است .در بخشی از این مطالعات توجه اصلی به اثرات زیست محیطی کزاربرد ایزن منزابع
معطوفشده و در بررسیهای دیگر تأثیر این آبها در کمیت و کیفیزت محصزول مزورد بررسزی
قرارگرفتهاست .درحالحاضر نی در بسیاری از شهرهای کشور فاضابهای شهری و روانابهای
سطحی که از شهرها خارج میشود در زمینهای کشاورزی پاییندست استفاده میشود .تجربیات
مختلف در رابطه با طرحهای استفاده مجزدد از پسزابهزا و آبهزای برگشزتی در کشزور نشزان
میدهد که اجرای این طرحها میتواند اثرات مثبت زیر را در پی داشته باشد:
 کنترل بیابانزایی با کاربرد منابع در آبیاری اراضی زراعی و فضای سب و جنگلکاری بهینهسازی و اف ایش بهرهوری مصارف آب با استفاده مجدد از پسابها حفظ منابع آبی موجود از طریق برگشت دادن جریانهای فاضاب به زمین صرفهجویی در ه ینه مصرف کودهای شیمیایی 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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پسابها باتوجه به ویژگیهای خاصی که دارند ،علیرغم م ایزا و فوایزد انکارناپزذیر ،در
صورت استفاده غیراصولی و عدم توجه به ال امات بهداشتی و زیست محیطزی دارای مشزکات و
خطراتی است که نمونه بارز آن عوارس ناشی از استفاده غیراصولی جریزان اَنهزار و کانزالهزای
فاضاب کش سطح تهران در اراضی جنوب تهران بزه ویزژه دشزت ورامزین اسزت .بزاتوجزه بزه
پیچیدگی مدیریت استفاده از این منابع توجه به اثرات سوء محیطزیستی بزه شزرح زیزر ضزروری
میباشد:
 تجمع فل ات سنگین در خاک و انتقال آن به گیاه اثرات سمی ناشی از یونهای ویژه بر گیاهان مسائل و مشکات بهداشتی ناشی از عوامل بیماریزا تشدید شوری خاکها عوارس بهداشتی مربوط به کارگران و شاغان در پروژهب -یافتهها و دستاوردهای مرتب با استفاده از پسابها و فاضالب در کشاورزی

 بررسی تغییرات کمّی و کیفی (مشخصات فی یکزی ،شزیمیایی ،میکروبزی و فلز ات سزنگین) ومی ان خودپاالیی فاضاب نهر فیروزآباد :نتایج نشان داد که جریان فاضاب نهر فیروزآبزاد از نظزر
غلظت مواد آلی ،خواص بیولوژیکی (تعداد کلیفرم ،کلیفزرم مزدفوعی و تخزم انگزل) و  TSSو در
مواردی فل ات سنگین دارای محدودیت بوده و می ان پارامترهای ذکرشده بیش از حزد اسزتاندارد
برای مصارف آبیاری است.
 تصفیه پساب های شزهری بزرای مصزارف کشزاورزی بزا اسزتفاده از خاصزیت فوتوکاتالیسزتیفیلمهای نانوساختار  TiO2و کامپوزیتهای آن :نتایج نشان داد که در پایلوت مزورد اسزتفاده در
طول اجرای تحقیق و در حذف  ،COD ،BODآمونیاک ،کلیفرم کل ،کلیفرم مدفوعی ،نیترات،
ازت کل ،فسفر کل ،هدایت الکتریکی و سم پاراتیون ،از راندمانهایی به ترتیزب معزادل ،01 ،30
 43/9 ،18 ،02 ،21/4 ،38/0 ،33 ،84و  84درصد برخوردار بود.

 تحقیق بر روی استفاده از فاضابهای تصفیهشده شزهرکهزای صزنعتی در کشزاورزی :ایزنتحقیق بهمنظور امکانسنجی استفاده از پساب حاصل فاضابهزای تصزفیهشزده شزهرکهزای
صنعتی خراسان رضوی در مقایسه با کاربرد آب معمولی بر روی گیاه و خاک بر روی محصوالت
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گوجه فرنگی و خیار با استفاده از فاضاب تصفیهشده دو کارخانه صزنعتی تولیزد رب و کمپزوت و
کارخانه نساجی تدوین شد .نتایج نشان داد که استفاده از پساب صنعتی برای آبیاری گوجهفرنگزی
و خیار در سه سال متوالی سبب اف ایش غلظت عناصر سنگین در خاک شد ولی غلظت هیچیزك
از این فل ات به حد بحرانی نرسید .استفاده از فاضاب تصفیهشده صنعتی در کشاورزی بزه علزت
دارا بودن مواد غذایی ناچی سبب اف ایش قابل ماحظهای در عملکرد محصول نشد و باتوجه بزه
نتایج حاصل استفاده از این پسابها به عنوان یك منبع جایگ ین ،با رعایت استانداردهای تصفیه
فاضابهای صنعتی ،در شرایط اجرای این تحقیق امکانپذیر بود که البته نتایج این کار میبایزد
در دراز مدت مورد بررسی قرارگیرد.

 بررسی تأثیر فاضاب تصفیهشده شهری بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان :ایزن تحقیزق بزااستفاده از پساب تصفیه خانه شهر خوی بر روی گیاه آفتابگردان اجزرا شزد .نتزایج نشزانداد کزه
علیرغم اف ایش در صفات کمّی ،در مورد اج ای عملکرد کیفی در اثر اسزتفاده از پسزاب درصزد
روغن محصول کاهش و می ان پتاسیم موجود در دانه گیاه اف ایش یافته است .استفاده درازمزدت
از این پساب برای آبیاری محصول آفتابگردان هرچند عملکرد کمّی را اف ایش میدهد ولی منجر
به کاهش درصد روغن نی میشود .بنابراین ،توصیه میشود که از پساب در دوسال متوالی زراعی
در یك م رعه آفتابگردان استفاده نشود .بهمنظور استفاده بهینه از پساب و بزراسزا

نتزایج ایزن

تحقیق بهتر است پساب بههمراه آب معمولی مورد اسزتفاده قزرارگیزرد و در زراعزت آفتزابگردان
بهکارگیری  03درصد پساب و  03درصد آب معمولی توصیه میشود.

 بررسی انتقال اماح و عوامل آالینده به عمق خاک در نتیجه کاربرد لجن فاضزاب در کشزتسویا :براسا

نتایج ،بیشترین مقدار نیترات در زهآب خروجی از الیسیمترهای مشابه با متوسزط

 43/03میلیگرم بر لیتر و مربوط به تیمار کاربرد  03تن در هکتار لجن و کمترین مقادیر متوسط
در زهآب حاصل از تیمار شاهد ( 04/9میلیگرم بر لیتر) بهدست آمزد .بزیشتزرین میز ان انتقزال
اماح ) (ECبه عمق خاک در ابتدای فصل کشت و با کمیت  31/0دسیزیمنس بر متزر ،در اثزر
کاربرد  03تن در هکتار کود لجن در خاک اتفاق افتاد .دامنه تغییزرات  pHدر زهآب الیسزیمترها
بین  29/3 -33/3بود .از نظر تجمع فل ات سنگین در خاک در پایان فصل کشت ،حزداقل مقزدار
اندازهگیری شده غلظت روی در عصاره اشباا خاک ،در تیمزار کزاربرد کزود شزیمیایی بزا کمیزت
 313/3میلیگرم بر لیتر و بیشترین آن در تیمار کاربرد  03تن در هکتار لجن و با کمیزت 223/3
میلیگرم بر لیتر مشاهده شد .کاربرد لجن موجبات افز ایش میز ان منگنز را در خزاک سزطحی
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الیسیمترها پدید آورد .کاربرد لجن فاضاب تا حدودی موجزب افز ایش میز ان نیکزل در خزاک
سطحی الیسیمترها در بعضی از تیمارها شد .کاربرد لجن فاضزاب نتوانسزت موجبزات افز ایش
می ان سرب را در خاک سطحی الیسیمترها پدیدآورد و مقدار سرب اضافهشده به خاک در نتیجه
کاربرد لجن فاضاب ناچی بود .همچنین ،کاربرد لجن فاضاب موجب افز ایش میز ان آهزن در
خاک سطحی الیسیمترها شد .کاربرد لجن فاضاب نی باعث اف ایش میز ان کزادمیوم در خزاک
سطحی الیسیمترها نشد و در تمامی تیمارها ،مقدار کزادمیوم در مقایسزه بزا میز ان اولیزه خزاک
کاهش یافت .بیشترین متوسط عملکرد به می ان  80/233گرم دانه سویا ،در نتیجزه کزاربرد 03
تن در هکتار کود آلی لجن به وقوا پیوست .همچنین متوسزط وزن  4333عزدد دانزه و متوسزط
تعداد غاف نی به ترتیب با مقادیر  12/423گرم و  800عدد در این تیمار حزائ رتبزه اول اسزت.
پس از آن تیمارهای کاربرد  20تن در هکتار لجن ،کود شیمیایی و کاربرد  43تن در هکتار لجزن
در رتبههای بعدی قرارداشت .میتوان چنین نتیجه گرفت که کاربرد یزك سزاله لجزن فاضزاب
اثرات قابل توجهی را بر تولید محصول سویا داشته و حساسیتی ایجاد ننموده است.

 بررسی می ان جذب فل سنگین کادمیوم از محیط ریشزه و تجمزع آن در انزدامهزای مختلزفگونههای سب ی و صیفی :نتایج این پژوهش که با هدف بررسی مقدار جذب کزادمیوم از خزاک و
تجمع آن در اندام گونههای زراعی سب ی و صیفی رایج (ترهفرنگی ،پیاز ،جعفری ،گشنی  ،نعنزاا،
شاهی ،کاهو ،کدوخورشتی ،خرب ه ،خیار ،هندوانه و گوجهفرنگی) نشزانداد ،ردهبنزدی گونزههزای
مورد مطالعه از نظر میانگین می ان تجمع کادمیوم در اندام مختلف به شرح ذیل بود:
برگ :برگ کاهو با تجمع کادمیوم  mgkg-1 49/2وزن خشك در رده اول بوده و گونههای خیزار،
چغندرقند ،کدو خورشتی ،هویج ،پیاز ،شاهی ،تربچه ،خرب ه ،نعناا ،گشنی  ،جعفزری ،سزیبزمینزی،
هندوانه ،گوجهفرنگی و ترهفرنگی در ردههای بعدی قراردارد.
میوه :در بین گونههای مورد مطالعه ،گونه خربز ه در رده اول بزوده و گونزههزای هندوانزه ،خیزار،
کدوخورشتی و گوجهفرنگی ردههای بعدی را شامل میشود .همچنین ،نتایج پژوهش نشانداد که
در سب ی ها مقدار تجمع کادمیوم در برگ کاهو بیشتر از سایر گونههزا بزوده و ترتیزب تجمزع در
برگ سایر گونهها شامل کاهو ،شاهی ،پیاز ،نعناا ،گشنی  ،جعفری و ترهفرنگی است.
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پ -توصیههای کاربردی در زمینه استفاده از پسابها و فاضالب در کشاورزی

 مشخصه اصلی فاضابهای انسانی  BODو  CODباال ،عناصر مغذی و میکروارگانیسمهایبیماریزا (باکتریایی و انگلی) میباشد .این فاضابها در صورت عدم نفوذ فاضابهای صزنعتی
فاقد فل ات سنگین در حد خطرزا است .این منابع در صورت راهبری درست تصفیهخانه از حزداقل
نوسانات کیفی برخوردار خواهند بود .کیفیت زهآبهای کشاورزی وابسته به کیفیزت آب مصزرفی،
نوا و راندمان سیستم آبیاری ،نوا سیستم زهکشی ،می ان مصرف نهزادههزای کشزاورزی ،نزوا و
خصوصیات خاک و همچنین شرایط اقلیمی منطقه است .مشخصه اصلی زهآبهای کشاورزی دارا
بودن  ECباال ،وجود عناصر مغذی ( Nو  )Pدر غلظتی قابل توجه و همچنین حضور بقایای سموم
و آفتکشها و در درجات کمتر عوامل میکروبی است .مهمترین عامزل محزدودیتزا در اسزتفاده
مجدد از این منبع در کشاورزی می ان باالی اماح بوده و از جنبزههزای زیسزتمحیطزی عناصزر
مغذی ،بقایای سموم و آفتکشها از اهمیت بیشتری برخورداراست .بزاتوجزه بزه تنزوا و دامنزه
وسیع تغییرات کیفی پسابهای صنعتی ،از مهمترین شاخصهای کیفی محزدودیتزا در مصزارف
مجدد ،میتوان به حضور ترکیبات شیمیایی و سمی ،فل ات سنگین ،مواد آلی pH ،نامناسب و دمزا
و رنگ اشاره نمود .در استفاده از این منابع توجه به غلظت فلز ات سزنگین و همچنزین ترکیبزات
شیمیایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
 برای مصرف پسابها و آبهای برگشتی در کشاورزی توجزه بزه خزواص بهداشزتی از جملزهکلیفرم ،فکال کلیفرم و تخم انگل های نمزاتودی از اهمیزت بزاالیی برخزوردار بزوده و از عوامزل
محدودیت زا در انتخاب الگوی کشت محسوب میشود - .پساب های شهری به دلیزل دارا بزودن
عناصر مغذی ،کودهای آلی مرغوبی محسوب میشود که ارزشی بیش از کودهای شزیمیایی دارد.
طی استفاده از فاضاب براسا

میانگین نیاز آبی محصوالت زراعی ،ساالنه معادل 203کیلزوگرم

نیتروژن 03 ،کیلوگرم فسفر و  403کیلوگرم پتاسیم در هر هکتار به زمین زراعی اضافه مزیشزود
که معادل  3کیسه کود ) (NPKدر هر هکتار است .استفاده از پسابها و آبهای برگشتی بزرای
تغذیه آبهای زیرزمینی ،بهویژه در فصول غیرزراعی مقدور بوده و در این زمینه ،توجه به غلظزت
عناصر مغذی و مواد آلی محلول از جمله سموم و آفتکشها از ماحظات و محدودیتهای مهم
بهشمار میرود .همچنین ،عامل مهم محدودیتزا در استفاده از فاضابهای تصزفیهشزده بزرای
آبیاری فضای سب  ،استاندارد بهداشتی آن است که نیاز به کیفیت باالیی از نظزر کلیفزرم ،فکزال
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کلیفرم و تخم انگل نماتود دارد .این مسائل تا حد زیادی در آبیاری فضای سب و جنگلکاریهای
بیرون شهر کمرنگتر است .مهمترین شاخصهای محدودیتزا در استفاده از پسابها و آبهزای
برگشتی برای مصارف تفریحی شاخص بهداشتی ،می ان جلبزك و اکسزیژن محلزول و وضزعیت
ظاهری آب (طعم ،بو و رنگ) است .شاخصهای میکروبی که بهطور معمول در کشورهای دیگزر
برای کیفیت آب تفرجی پیشنهادشدهاست ،پارامترهای کلیفرم کل ،کلیفرم مدفوعی ،اشرشیا کلزی
و انتراکوکی است که در چند سال اخیر دو مورد آخر یعنی اشریشزیا و انتراکزوکی بزیشتزر مزورد
توجه قرار گرفتهاست .امکان استفاده مجدد از پسابهای شهری و صنعتی و زهآبهای کشاورزی
در گروههای مختلف صنعتی موجود است .در این زمینه گروههای صنعتی الف ،بهواسطه نیزاز بزه
آب با کیفیت بهتر در مقایسه بزا سزایر صزنایع در اسزتفاده از پسزابهزا و آبهزای برگشزتی بزا
محدودیتهای کیفی بهویژه سختی TDS ،و مواد معلق مواجه است کزه ایزن عامزل اسزتفاده از
پسابهای شهری ،صنعتی و زهآبهای کشاورزی را در این گروه با محدودیت مواجه میسازد .در
سایر گروهها محدودیت های مذکور کاهش یافته و امکان استفاده با حداقل محدودیت وجود دارد.
بر اسا

دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی ( )WHOپساب مورد اسزتفاده بزرای اسزتخرهزای

پرورش ماهی میبای عاری از تخم انگل نماتودها بوده و تعداد کلیفرم مدفوعی در آنها بزیش از
 4333عدد در هر  433میلیلیتر نباشد .در استفاده از پسابهای شهری در آب یپروری مهمتزرین
عامل محدودیتزا ،کلیفرم ،فکال کلیفرم و تخم انگل نماتود است .بنابراین رعایت ماحظات ذکر
شده برای کاربرد پسابها و آبهای برگشتی در حوزههای کاربری مختلف توصیه میشود.
رعایت ماحظات زیستمحیطی در استفاده از پسابها به شرح ذیل توصیه میشود:
 بقایای میکروبی فل ات سنگین و مواد آلی در پسابهای شهری و صنعتی در صورت اسزتفادهغیرصحیح و راهیابی به منابع آب موجب تخریب زیستبومهزای آبزی مزیشزود .در اسزتفاده از
فاضاب و پساب برای آبیاری ،اغلب پاتوژنها و تخم انگلهای نماتودی ،در چند سزانتیمتزری
اول خاک فیلتر میشود .ویرو ها و کیست آمیبها در مقایسه با باکتریها باتوجزه بزه قزدرت
ماندگاری باال ،مدت زمان طوالنی در خاک زنده میماند .از میان آلودگیهای شیمیایی ،نیتزرات
می تواند تا عمق زیادی همراه آب در خاک حرکت کزرده و مخزاطرات زیزادی را در اسزتفاده از
منابع آب زیرزمینی بهوجود آورد .پسابها و آبهای برگشتی بهدلیل غنی بودن از عناصر مغذی
و داشتن میکروارگانیسمهای بیماریزا درصورت استفاده غیراصولی ،قادر به راهیابی به منابع آب
سطحی و آلودگی آنها و تشدید پدیده تغذیهگرایی خواهند بود.
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 برخی از پسابها که برای آبیاری مصرف میشوند حاوی فل ات و عناصری در غلظتی بزیش ازحد نیاز گیاه می باشند؛ این حالت باعث کاهش رشد ،تغییر شکل گیاه و یا کم شدن و از بین رفتن
محصول میگردند .استفاده از پسابها و آب های برگشتی آلوده به فل ات سزنگین ،بزرای آبیزاری
محصوالت موجب انتقال و تجمع این فل ات در محصوالت نهایی و در نهایزت ایجزاد مخزاطرات
بهداشتی برای حیوانات و انسان خواهد شد.
 استفاده از پسابها و آبهای برگشتی در آبیاری پزارکهزا و فضزاهای سزب  ،چمزنکزاریهزا،درختان غیرمثمر ،باغچهها ،باغهای تفریحی و زمینهای بازی توصیه میشود.
 بازچرخانی و استفاده اصولی از پسابها و آبهای برگشتی میتواند باعث بهرهوری و افز ایشسطح زیرکشت ،تولید محصوالت بیشتر و اف ایش میز ان درآمزد و بهبزود وضزعیت معیشزتی و
اقتصادی افراد شود.
 یکی از مسائل خطرزا در تصفیه و استفاده از پسابها ،وجود عوامل بیماریزا و انتشار آنهزا دربین کارگران ،جوامع محلی و اجتماعات انسانی مجاور و همچنزین مصزرفکننزدگان محصزوالت
تولیدی است .راههای پیشگیری شامل ضدعفونی پساب تا حد رسیدن به کیفیت موردنظر ،بهویژه
استاندارد  WHOاست که برای کشورهای در حال توسعه و از جملزه ایزران مناسزبتزر بزه نظزر
میرسد .می ان خطرزایی عوامل بیمزاریزای موجزود در پسزابهزا ،بزه ترتیزب شزامل کزرمهزا،
پروتوزویرها و باکتریها و در درجه آخر ویرو ها است .بررسی گروههای در معرس خطر ،نشان
می دهد که بیشترین خطر متوجه مصرفکننده ،کارگران م رعه و کارگران مسئول جابهجزایی و
نگهداری محصوالت است.
ت -پژوهشهای آتی در زمینه استفاده از پسابها و فاضالب در کشاورزی

 استفاده از فناوریهای نوین در تصفیه و استفاده مجدد و کنترل پسزابهزا و کزاهش عزوارسزیستمحیطی آن (نانوفناوری ،GIS ،نرماف ارهای مختلف و )...
 تدوین الگوریتم مناسب برای توسعه مدلهای شبیهسازی و تصمیمگیری استفاده از پسابهزادر کشاورزی
 تهیه نرماف ارهای انتخاب فناوریهای هدف برای مصارف پسابها -انجام تحقیقات در زمینه بومیسازی روشها و فناوریهای پیشرفته تصفیه پسابها
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 شناسایی روشهای بومی تصفیه پسابها و مهندسی کردن آنها تحقیق در خصوص کمینه کردن می ان و ه ینه انرژی مصرفی تحقیق در خصوص روشها و راهکارهای رفع آلودگیهای آب و خاک با روشهای طبیعزی وسازگار با محیطزیست
ث -منابع
حسن اقلی ،ا (الف) .4980 .بهکارگیری شبکههای عصبی مصنوعی برای تقریب می ان انتقال امزاح و آالینزده-
های مهم به زیر عمق توسعه ریشهها در نتیجه آبیاری با فاضاب .گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی .مؤسسه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
حسناقلی ،ا (ب) .4980 .بررسی انتقال اماح و عوامل آالینده به عمق خاک در نتیجه کاربرد لجن فاضاب در
کشت سویا .گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
ذوالفقاران ،ا .4980 .تحقیق بر روی استفاده از فاضابهای تصزفیهشزده شزهرکهزای صزنعتی در کشزاورزی.
گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
نیکانفر ،ر .4983 .گ ارش نهایی .بررسی تأثیر فاضاب تصفیهشده شهری بر عملکرد کمّی و کیفی آفتابگردان.
یارقلی.ب .4983 .تصفیه پسابهای شهری برای مصارف کشاورزی با استفاده از خاصیت فوتوکاتالیستی
فیلمهای نانوساختار  TiO2و کامپوزیتهای آن .گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی .مؤسسه تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی.
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 9-2-2کاربرد آبهای شور و لبشور در کشاورزی

تدوینکننده :علیرضا کیانی
اف ایش تولید محصوالت کشاورزی و درآمد کشاورزان از اهداف مهزم سیاسزتگزذاران
بخش کشاورزی بهشمار میرود .تأمین مواد غذایی از یك طرف و کمبود منابع آبی از طرف دیگر
بخش کشاورزی را با چالشهای جدی مواجه نموده است .با علم موجود ،تغییر در شرایط اقلیمزی
که یکی از عوامل غیر قابل کنترل طبیعت است ،برای بهبود شزرایط کزمآبزی تقریبزاً غیزرممکن
است .در مناطق خشك و نیمه خشك منابع آب غیرشور محدود است .به لحاظ محدودیت شزدید
منابع آب غیرشور و متعاقب آن کاهش کیفیت آب و خاک زراعی ،استفاده از منابع آب جزایگ ین
(آب شور) برای تداوم فعالیتهای کشاورزی اجتنابناپذیر خواهد بود .انتخاب گ ینه یادشده تزأثیر
قابلتوجهی بر تولید کشاورزی و درآمد کشاورزان خواهد داشزت .البتزه شزواهد متعزددی در بزین
کشاورزان وجود دارد که مبادرت به استفاده موفقیتآمی از این نوا آبها برای تولیدات کشاورزی
نمودهاست .مصرف پایدار این منابع برای مقاصد کشاورزی ،نیازمند راهکارها و روشهای مدیریتی
مبتنی بر پژوهش های کاربردی است .با کاربرد منطقی از آب شور به عنوان یك منبع آب آبیاری
ضمن اف ایش تولیدات کشاورزی میتوان از رقابت موجود برای آب غیرشور کاسزت .از آنجزا کزه
واکنش گیاهان در روشهای مختلف آبیاری تحت شرایط شوری ،شدیداً متأثر از وضعیت اقلیمزی
است و با توجه به کمبود آب در کشور میطلبد تا به بررسی کاربرد آب شور در برنامهری ی آبیاری
گیاهان پرداخته شود .مصرف آبهای شور زهکشها که از نظر معیارهزای کیفزی جز ء آبهزای
غیرقابلمصرف در کشاورزی محسوب میشود ،تأثیر مثبت و تعیزین کننزدهای در افز ایش تولیزد
دارد .بنابراین ،با کاربرد این نوا آبها خصوصاً در مناطقی که باران ضمن تأمین بخشزی از نیزاز
گیاهان زمستانه (گندم ،جو ،کل ا  )...عامل تعدیل اثرات زیانبار شوری آب آبیاری نیز مزیباشزد
میتوان از فشار به منابع آب شیرین کاست و حجم تولید با جایگ ینی بخشی از آب موردنیاز گیاه
با آب شور و اف ایش سطح اراضی فاریاب ،اف ایش خواهد یافت .بهطور کلی ،هزدف از اسزتفاده از
آبهای شور و لب شور در کشاورزی شامل صرفهجویی در منزابع آب غیرشزور ،افز ایش اراضزی
فاریاب با استفاده از آب شور با هدف اف ایش تولید و درآمزد کشزاورزان ،افز ایش بهزرهوری آب،
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تولید گیاه زراعی و علوفهای ،تولیدگیاهان نمكدوست (هالوفیت) زراعی و تولید درختزان مثمزر و
غیرمثمر است.
الف -چالشهای کاربرد آب شور در کشاورزی

بهطور طبیعی استفاده از آب های نامتعارف برای تولیدات کشاورزی آثزار و تبعزاتی دارد.
اولین گام در حفظ پایداری کشاورزی شناخت چگونگی اثر کاربرد این نوا آبها در چرخزه تولیزد
است .به استناد آن شناخت است که می توان با اعمزال تمهیزدات مزدیریتی موجزب تعزدیل آثزار
زیانبار ناشی از کاربرد آبهای شور در همه پدیدههای مرتبط با تولیزد پایزدار شزد .بزرای اینکزه
تولیدات کشاورزی از پایداری برخوردار باشد ،باید اثرات نامطلوب آبیاری با آب شزور بزهخصزوص
اگر توسعه پایدار کشاورزی آبهای شور مدنظر است ،کاماً شناختهشده باشد .این اثرات میتواند
پیامدهای گستردهای برای نسلهای کنونی و آینده داشته و در نتیجه پایداری کشاورزی فاریزاب
را در همه زمینهها متأثر سازد .بهطورکلی اثرات شوری روی سه عامل خاک ،گیاه و محیط زیست
قابل بررسی است .در خزاک ،شزاخصهزایی نظیزر هزدایت هیزدرولیکی ،نفزوذپزذیری ،آمزا
پراکندگی ر

و

تحت تأثیر مسائل شوری آب و خاک قرار میگیرد .دو عامل اف ایش غلظزت کزل

اماح در خاک و کاهش نسبت جذبی سدیم باعث میشود تا سرعت نفوذپزذیری آب در خزاک و
هدایت هیدرولیکی خاکها اف ایش یابد .سدیم زیاد باعث پخشیده شدن ذرات خاکشزده و نفزوذ
آب به داخل خاک را کاهش میدهد .سدیم زیاد در خاک عاوهبر کاهش نفوذپزذیری ،بزا اشزباا
موقت سطح خاک ،مکان مناسب برای شیوا آفات ،بیماریها و علفهای هرز ،فرسزایش خزاک،
کاهش اکسیژن و کاهش مواد غذایی قابل دستر

میشود .اثرات اسم ی ،سمیّت یزون و عزدم

تعادل تغذیهای سه عامل اثرگذار شوری روی گیاه است .اثرات اسم ی ،سمیّت یزونهزایی نظیزر
کلر ،سدیم و بُر و بههم خوردن تعادل تغذیهای در درون خاک در جذب آب و مواد غذایی توسزط
گیاه اختال ایجاد نموده که در نهایت منجر به کاهش رشد گیاه میشود .اثرات شزوری بزر روی
رشد و نمو گیاه در شرایط مختلف یکسان نبوده ،بلکه تحزت تزأثیر عزواملی ماننزد ،نزوا خزاک،
زهکشی ،تعداد و زمان آبیاری ،روش آبیاری ،نوا ،مرحله رشد و واریته گیاه و اقلیم متفاوت خواهد
بود .استفاده طوالنی مدت از آب شور در صورتی که مسائل مدیریتی در نظر گرفته نشود ،منجزر
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به کاهش حاصلخی ی خاک ،تخریب اکوسیستمها و به مخاطره افتادن سامت عمزوم بزهدلیزل
آلودگی آب و ماندابی شدن میشود.
بهطورکلی شوری دارای دو منشاء اصلی شامل شوری اولیه و شوری ثانویه است .شوری
اولیه خود در اثر دو فرآیند طبیعی مانند هوازدگی سنگهای مادر که موجب آزاد شدن یزونهزای
موجود در آنها شده و همچنین در اثر نوسانات سطح آب اقیانو ها ،دریاها و نشست رسوبات در
سواحل و انتقال اماح موجود در این نوا آبها از طریق پدیدههای تبخیر ،باد و بزاران بزه نقزاط
ساحلی و خشك بهوجود میآید .شوری ثانویه بهطور کلی با دخالزت انسزان در فرآینزد طبیعزی و
تغییر موازنه اج ای هیدرولوژیکی منطقه برای کسب درآمد ناپایدار و موقتی ایجاد میشزود .از آن
جمله می توان به از بین بردن گیاهان چند ساله و جایگ ینی آنها با گیاهان یزك سزاله ،احزداث
منابع ذخیره آب و آبیاری بدون پرداختن سهم مسائل زیستمحیطی اشاره کرد .معموالً اماح به-
طور موضعی پدید آمده و به تدریج گسترش می یابد تا در نهایت آثزار مخربزی در توسزعه پایزدار
ایجاد میکند .چگونگی استفاده پایزدار از آب شزور بزرای افز ایش تولیزد ضزمن حفزظ پایزداری
کشاورزی مهم است .از آنجا که این نوا آبها در شرایط فی یکی خاک و در عملکرد محصوالت
زراعی و محزیط زیسزت اثزرات نزامطلوبی بزه جزای مزیگزذارد ،تمهیزدات الزم بزرای کزاهش
اثرخسارتبار آن اجتنابناپذیر است.
برای شناخت کیفی آب و تناسب آن برای آبیاری نیاز به تعریف شاخص برای ارزیزابی و
طبقهبندی آنها میباشد .آب آبیاری براسزا

شزاخصهزایی نظیزر هزدایت الکتریکزی ،غلظزت

یونهایی مثل بر ،سدیم ،کلر ،سولفات ،نسبت سدیم به دیگرکاتیونها یا کربناتسدیم باقیمانزده
به گروههای مختلف کیفی تقسیمبندی میشوند .در بین انواا گروهبندیهای کیفی آب ،شاخصی
که بر مبنای ترکیبات مختلفی از هدایت الکتریکی آب و نسبت جذبی سدیم تعریف مزیشزود ،در
محافل کشاورزی بیشترین کاربرد را دارد .اما این نوا طبقهبندی خیلزی محافظزهکارانزه بزوده و
عمدتاً در پی یافتن این پاسخ هستند که چه نوا آبی از نظر کیفیت مطلوب اسزت ممکزن اسزت
برای مناطقی از دنیا که مشکل کمآبی به صورت یك مسئله جدی مطرح نیست ،قابلیزت کزاربرد
داشته باشد .در کشور ما نبود و کمبود آب یك مسئله جدی در بخش کشاورزی است ،بنابراین در
تعریف شاخص های کیفی آب نه تنها به خوب یا بد بودن آبهزا بزرای مصزارف کشزاورزی بلکزه
مهمتر از آن باید به نحوه و چگونگی استفاده از آبهای نامتعارف تأکید داشت .در مناطق وسیعی
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از کشور به دلیل کمبود آب غیرشور ،کشاورزان سالهای متمادی از آبهای بزا شزوری بزاالتر از
معیارهای ارائهشدهاستفاده میکنند.
دالیل متعددی وجود دارد که نشان میدهد آبهای با شوری زیاد نتوانسته زمزینهزای
زراعی را از حیض انتفاا خارج کند .از آن جمله میتوان به مقدار زیاد کلسیم در آب آبیاری ،اقلیم
خصوصاً درجه حرارت و بارندگی و توزیع آن ،واکنش متفاوت گیاهان بزه شزوری ،روش آبیزاری،
نوا خاک و نوا اماح موجود در آب آبیاری یا خاک اشاره نمود .اقلزیم نقزش مزؤثری در تعیزین
طبقهبندی کیفی آب دارد .ممکن است در منطقهای که دارای رژیم بارندگی مناسبی است ،نسبت
به منطقهای که مقدار بارندگی آن کم است ،گیاه توانایی تحمل شوری باالتری را داشته باشد .به
عبارت دیگر ممکن است یك نوا آب با درجه مشخصی از شزوری در یزك منطقزه بزا بارنزدگی
مناسب غیرشور و در منطقه دیگر با بارندگی نامناسزب شزور طبقزهبنزدی شزود .روش آبیزاری و
مدیریت آبیاری و زهکشی نی نقش مؤثری در طبقهبندی کیفی آب دارد .بهعنوان مثزال ،در روش
کرتی یا نواری شستشوی اماح به خارج از محیط ریشزه بهتزر از روش جویچزهای کزه موجزب
تجمع نمك در پشتهها میشود ،عمل میکند .یا در روش آبیاری بارانی به دلیل جزذب امزاح از
طریق برگ ها حساسیت بیشتری نسبت به روش آبیاری سطحی هنگام کزاربرد آب شزور از خزود
نشان میدهد .نوا خاک نی یك شاخص مهم در طبقهبندی کیفزی آبهزا محسزوب مزیشزود.
استفاده از آب شور در خاکهای سنگین نسبت به خاکهای سبك به دلیل عدم زهکشی و تهویه
مناسب ،پایداری کشاورزی را به مخاطره میاندازد .با مصزرف طزوالنی مزدت آب شزور در ایزن
خاکها که دارای نسبت جذبی سدیم زیاد است ،ضررهای جبران ناپزذیری بزه گیزاه و سزاختمان
خاک وارد میسزازد .در نتیجزه در خزاکهزای سزنگین معیزار طبقزهبنزدی کیفزی آب مزیبایزد
محافظهکارانهتر از خاکهای سبك انتخاب شود .نوا یون نی یکی از شاخصهای مهم کیفی آب
قلمداد میشود .کاتیونهای غالب در آب آبیاری به خصزوص در منزاطق خشزك و نیمزهخشزك
شامل ،کلسیم ،سدیم ،و پتاسیم میتواند به مصرف گیاه برسد .ولی یون سدیم قابلیت صدمه زدن
به خاک و گیاه را دارد .از آنیونها نی سولفات و نیترات به مصرف گیاه میرسند .ولی کلر ممکزن
است برای گیاه ایجاد مسمومیت نماید.
در طبقهبندیهای ارائه شده برای تناسب کیفیت آب برای کشاورزی تنهزا بزه بعضزی از
عوامل مؤثر آب شور برای تناسب آبیاری اشارهشدهاست .به همین دلیزل کزاربرد آنهزا محلزی و
منطقهای بوده و نباید بهطور فراگیر و جامع از آنها استفاده نمود .در مناطق وسیعی از کشزور بزه
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دلیل کمبود آب غیرشور ،کشاورزان سالهای متمادی از آبهای بزا شزوری بزاالتر از معیارهزای
ارائهشدهاستفاده میکنند .بنابراین یکی از کارهای ضروری در کشور بازنگری تعریف شوری آب و
خاک برای محصوالت مختلف در اقلیم های مختلف کشور اسزت تزا بتزوان از آبهزای شزور در
برنامهری ی آبیاری به نحو مطلوبی استفاده نمود.
فرصت های مهمی که در کشور برای استفاده از منابع آب شور به عنوان یزك منبزع آب
آبیاری وجود دارد عبارتاستاز :منابع آب شور مانند زهکشها ،پسابهزای کشزاورزی و صزنعتی،
آبهای زیرزمینی عمیق شور ،دریا ،بارش های پزایی ه و زمسزتانه در برخزی از نقزاط کشزور کزه
تأمینکننده بخش قابلتوجهی از نیاز آبی گیاهان زمستانه در دوران اولیزه رشزد کزه بزه شزوری
حسا

هستند ،بهطوریکه استفاده از آبهای شور در دوران بعدی رشد کزه بزه شزوری متحمزل

هستند را فراهم میکند ،امکان اف ایش زمینهای قابل کشت با جایگ ین کردن آب شزور بزا آب
غیرشور ،استفاده از روش آبیاری کرتی و نواری که موجب شستشوی مناسبتزر امزاح از نیمزرخ
خاک میشوند ،توسعه گیاهان بومی شورپسند ،وجود انرژی های پاک و ارزان (تابش ،بزاد ،امزواج
دریا ،انرژیهای آزادشده نیروگاهها) ،ایجاد گلخانههای دریایی و ایجاد کشت و صنعت شورزیست.
بهطور طبیعی شوری آب محصوالت تابستانی را تحت تأثیر قرار میدهزد .درحزالیکزه،
گیاهان زمستانی بسته به می ان بارندگی و سزطح شزوری اولیزه خزاک در فصزل پزایی واکزنش
مناسبتری نسبت به شوری آب آبیاری دارد .شرایط فوق در بسیاری از مناطق ایران حاکم است.
مراحل اولیه رشد (حسا

به شوری) گیاهانی نظیر گندم ،جو ،کل ا و سب یجات عموماً مطزابق بزا

ری شهای جوی بوده و نیاز آبی آنها با باران مرتفع میشود .آبیاری تکمیلی در مراحلی از رشزد
صورت می گیرد تا گیاهان فوق به شوری مقاومتر میشود .نتایج پژوهشی در زمینه گنزدم نشزان
داده است که این امکان وجود خواهد داشت که از مرحله خوشهدهی به بعد (مقاوم به شزوری) از
آبهای با شوری باالتر از آستانههای مورد پذیرش گیاهان فوق استفاده مفید برده ،ضمن اینکزه
معیارهای کیفی موجود برای آبیاری گندم در شرایط اقلیمی کشزور غیرکزاربردی و مزورد تردیزد
است.
در یك جمعبندی کلی بر اسا

شناخت وضعیت موجود به این نتیجه میرسزیم کزه در

آینده چاره ای ج استفاده از منابع آب شور به عنوان یك منبع آب آبیاری وجود ندارد .اما بزاتوجزه
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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ب -یافتهها و دستاوردهای مرتب با کاربرد آبهای شور و لبشور در کشاورزی

 نتایج کاربرد آب شور برای گیاهان زمستانه و تابستانه حکایت از نتزایج مطلزوب در تولیزد دارد.جمعبندی نتایج نشان داده است که کاربرد آب با شوری  43دسیزیمنس بزر متزر روی عملکزرد
گندم و جو در حدود  43درصد ،روی کل ا در حدود  03درصزد و در شزوری  2/41دسزیزیمزنس
بر متر روی گندم حدود  43درصد کاهش عملکرد محصول را موجبشدهاست .اثزر شزوری روی
کل ا به مراتب شدیدتر از دو گیاه دیگر بود .به دلیل اینکه بارش هیچ سهمی در مقدار آب مصرفی
کل ا نداشته در حالی که در گندم سهم بارش در مقدار آب مصرفی در در حزدود  12درصزد بزود.
بهطورکلی جایگ ینی آب آبیاری با شوری معادل  42دسیزیمنس برمتر که منجر به کاهش کمتر
از  43درصد عملکرد گندم و جو میشود ،به جای منزابع آب شزیرین در دوران کزمآبزی (اواسزط
فروردین تا اوایل خرداد) باعث صرفهجویی معنیداری در منابع آبی میشزود .ایزن صزرفهجزویی
سبب اف ایش سطح زیرکشت اراضی آبی ،تولید و درآمد کشاورزان خواهد شد.
در شرایط اقلیمی که تمرک بارش در فصول پایی و زمستان است (مشابه استان گلستان) امکاناستفاده از آب شور زهکش به عنوان یك منبع آب ،برای برنامزهریز ی آبیزاری گیاهزان زمسزتانه
وجود دارد .در اوایل رشد گندم ،جو و کل ا باران (آب غیر شور) نیاز آبی را مرتفع میکند ،در نتیجه
در مراحل بعدی رشد که گیاه به شوری متحملتر است امکان کاربرد آب شور زهکزش را فزراهم
میکند.
 -نتایج پژوهش بر روی گیاه حسا

به شوری ذرت که در تابستان کشزت مزیشزود نشزان داده

است که با استفاده از روشهای خاص میتوان بهسادگی از منابع آب شور برای تولیزد ایزن نزوا
گیاهان استفاده نمود .یکی از این روشها آبیاری یكدرمیان ردیفها با آب شور -غیرشور اسزت،
بهطوریکه نیمی از نیاز آبی گیاه با آب شور تأمین شود .نتایج کمّی نشان داده است کزه کزاربرد
آب شور در سطح  8دسی زیمنس بزر متزر بزرای گیزاه ذرت کزه بزا شزیوه آبیزاری یزكدرمیزان
شور -غیرشور صورت گرفت ،ضمن صرفهجزویی در حزدود  03درصزد از آب غیرشزور ،عملکزرد
نسبت به تیمار شاهد در حدود  0درصد کاهش داشت.
 با اف ایش شوری مقدار بهرهوری آب کاهش مییابد .بزا افز ایش شزوری از  0/4بزه  44و 41دسیزیمنس بر متر ،بهرهوری آب در گندم بهطور متوسزط بزه ترتیزب در حزدود  3و  44درصزد
کاهش داشت .باالترین بهرهوری آب در گندم ( 2/4کیلزوگرم در هزر مترمکعزب) در مقابزل 943
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میلیمتر آب یعنی معادل  00درصد آب کامل بهدست آمده است .تغییزرات عملکزرد دانزه گنزدم
تحت تأثیر آب شور و کمشور نشان میدهد که حداکثر عملکرد با حداکثر بهرهوری آب مطابقزت
ندارد .اگرچه با اضافه کردن مقدار آب آبیاری ،دریافت حداکثر عملکرد امکانپذیر اسزت ،ولزی بزا
این مقدار آب بهرهوری آب کاهش مییابد .ماحظه میشود که باالترین عملکرد دانه گندم که با
باالترین بهرهوری آب مطابقت دارد ،در شرایط آبیاری با آب کمشور و شور به ترتیب معزادل 0/9
و  9تن در هکتار است .بنابراین ،با دانستن رابطه بین مقدار آب آبیاری (کمّی و کیفی) ،عملکرد و
بهرهوری آب ،نقاط بهینه مصرف آب در شرایط مختلف کمّی و کیفی آب قابل دستیزابی اسزت.
بررسی بهرهوری آب برای گیاه تابستانه ذرت با اسزتفاده از آبیزاری یزكدرمیزان شزیارها بزا آب
غیرشور و شور ( )dS/m 8نشان میدهد که درصورتیکزه ارزش آب شزور و غیرشزور یکسزان در
نظر گرفته شود ،تیمارهای کمآبیاری (آبیاری یكدرمیان جویچهها با آب غیرشور) دارای باالترین
بهرهوری آب و از نظر آماری اختاف معنیداری با تیمار شاهد نداشت .نتایج پژوهش نشزان داده
است که به جای کمآبیاری با استفاده از مدیریت آبیاری یزكدرمیزان جویچزههزا ،درصزورتیکزه
جویچه های آبیاری نشده با آب شور غیرقابل استفاده آبیاری شود اثربخشزی بزاالتری نسزبت بزه
کمآبیاری دارد .در نتیجه ،اگر بهرهوری آب براسا

آب غیرشزور در هزر تیمزار مبنزای محاسزبه

قرارگیرد ،تیمارهای شور با مدیریت یكدرمیان آب شور -غیرشور از نظر این شاخص هزم بزاالتر
قرار گرفته و به عنوان گ ینههای برتر انتخاب میشود.
 نتایج بررسی اثر توأم شوری و کمآبی برروی گندم نشانداد که اثر یك واحد پتانسیل ماتریزك(خشکی) بر عملکرد با اثر یك واحد پتانسیل اسم ی (شوری) برابر نیست .وزن اثر کمبود رطوبت
بیش از شوری و اثر توأم شوری و کمآبی کمتر از مجمزوا اثزرات هزر یزك از تزنشهزا اسزت.
بهطورکلی ،نتایج نشانداد در یك پتانسیل ماتریك معین با کاهش پتانسزیل اسزم ی و در یزك
پتانسیل اسم ی معین با کاهش پتانسیل ماتریك عملکرد نسبی کاهش یافت .وجود هر دو تنش
به دلیل اثر ف اینده هر کدام در کاهش انرژی آب نسبت به نبود هر یك ،در جذب آب توسط گیاه
اختال بیشتری ایجاد کرده که در نهایت عملکرد را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد.
 هنگامی که از آب شور در روش آبیاری بارانی استفاده میشود ،عاوهبرخسارت ناشی از شوریخاک ،بهدلیل جذب اماح توسط برگها ،خسارت زیادی به گیاه وارد میشود .در ایزن روش ،بزه
دلیل تما

آب با اندام هوایی گیاه و در اثر تبخیر آب از سطح بزرگهزا ،غلظزت نمزك در روی

برگها اف ایش یافته و با جذب عناصری چون سدیم و کلر از طریق برگها و ایجاد مسمومیت و
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سوختگی باعث کاهش عملکرد میشود .می ان خسارت بسته به نوا رقم و شزرایط آب و هزوایی
مختلف متفاوت است .بهعنوان مثال برگها قادرنزد دو یزون سزدیم و کلزر را بزرای هفتزههزای
متمادی بدون هیچ نشانهای از خسارت تحمل کند .هزر نزوا مکانیسزم ژنتیکزی کزه بتوانزد بزه
محدودکردن حرکت  Cl-و  Na+از شاخهها به برگ منجر شود ،در صورت آبیزاری بزارانی بزا آب
شور بیاثر خواهد شد .گرمای اولیه و آب و هوای خشك در شزدت خسزارت بزه بزرگهزا نقزش
مهمی ایفا میکند .شدت آسیبدیدگی برگی به غلظت نمك در برگ بسزتگی دارد .ولزی شزرایط
آب و هوایی و نی وجود تنش آبی هم هر کدام بر شدت آن مزیاف ایزد .مزثاً ممکزن اسزت کزه
غلظت نمك های تجمع یافته در برگ از چند هفته قبل به حد سمیّت رسزیده باشزد بزدون آنکزه
هیچ نوا نشانه سمیّت از خود بروز دهد .اما بهمحض گرم شدن و یا خشك شدن آن ،نشانههزای
نکروزه شدید ظاهر شود .درحالحاضر هیچگونه راهنمای عملی برای ارتباط غلظت نمك در برگ
با آسیب دیدگی برگی وجود ندارد .معموالً برگهای قدیمیتر که در اثر آبیاری بارانی با آب شزور
به مدت طوالنیتری در معرس تجمع نمك قرار دارند ،بیشتر تحتتأثیر قرار میگیرنزد .عائزم
خسارت در نوک و در لبه کناری این برگها به صورت زردرنگ و با تشزدید خسزارت بزهصزورت
سوختگی نمایان و به وسط برگها کشزیدهشزده و باعزث ریز ش بزرگهزا مزیشزود .همچنزین
پژوهشهای انجامشده برای برآورد کمّی کاهش محصول بر اثر بزرگپاشزی بزا آب شزور بسزیار
اندک است .پنبه گیاهی نسبتاً مقاوم به شوری است و آستانه خسارت آن در روش آبیاری سطحی
 0/0دسززی زیمززنس بززر متززر و در روش آبیززاری بززارانی آسززتانه خسززارت برگززی آن حززدود 0/1
دسیزیمنس بر متر است .در حقیقت آن دسته از گیاهانی که آستانه خسارت برگی آنها کمتزر از
آستانه کاهش محصول است ،اگر با آب شور آبیاری (بارانی) شوند که غلظت امزاح آن برابزر یزا
بیشتر از آستانه کاهش محصول باشد ،با احتمال بیشتری دچار آسیب دیدگی برگی خواهند شزد.
چنانچه شوری آب مصرفی در آبیاری بارانی بیش از هر دو آستانه (آستانه خسارت برگی و آستانه
کاهش محصول) باشد ،هم خسارت برگی و هم کاهش عملکرد توأمان قابل انتظار است.
 بررسی تأثیر آب شور در روش آبیاری بارانی و مقایسه آن با آبیاری جویچهای بر روی گیاه پنبهنشان داد که در روش آبیاری بارانی نسبت به روش نشتی یونهزای سزدیم و کلزر بزیشتزری از
طریق برگها جذب نموده و باعث سوختگی برگها شده که عاملی برای کاهش فتوسنت گیزاه و
ری ش زود هنگام برگها است .سرعت جذب با اف ایش می ان شوری اف ایش پیدا کزرد .عوامزل
متعددی که در شدت و ضعف خسارت وارده مؤثر است عبارت از گونه گیاهی ،موقع آبیاری ،مقدار
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آب آبیاری ،شدت آبیاریها و دور آبیاری بود .به دلیل تأثیر جذب اماح سدیم و کلر در اثر کاربرد
آب شور در روش بارانی و سوختگی برگها در این روش شاخص سطح برگ در تیمار شور بهطور
قابل توجهی نسبت به تیمار غیر شور کاهشیافتهاست .کاهش سطح برگ در اثر نکزروزه شزدن،
زرد شدن و سپس ری ش زود هنگام برگها باعثشدهاست تا پنبزه بزا کوتزاه کزردن دوره رشزد،
ضمن کاهش عملکرد ،زودتر از تیمارهای غیر شور آماده برداشت شود .شدت کاهش محصول در
روش بارانی با اف ایش شوری آب آبیاری بیشتر شد .بهطوریکه در روش آبیاری بزارانی عملکزرد
گیاه در تیمار  8/3دسیزیمنس بر متر نسبت به تیمار  3/3دسیزیمنس بر متر در حدود  90درصد
در حالیکه در روش نشتی حدود  43درصد کاهشداشتهاست.
 آنچه در مدیریت شوری آب و خاک مهم است اقتصادی بودن و پایداری راهکارها اسزت .نتزایجیك طرح پژوهشی در اراضی شمال رودخانه گرگانرود در سطح چهل م رعه گندمکاری با تنزوا
کیفیت منابع آب و خاک برای بررسی اقتصادی استفاده از آب شور نشانداد که دامنه شزوری آب
آبیاری در م ارا مذکورکه از منابع آب زیرزمینی ،سطحی و زهآب زهکشها تأمین میشزد از 8/3
تا  1/40دسیزیمنس بر متر متفاوت بود .عاوهبر آن شوری خاک در عمقهای  3-93سانتیمتزر
بززهطززور متوسززط از  2تززا  93و در عمززق  93-03از  2تززا  99و در عمززق  03-33از  9تززا 99
دسیزیمنس بر مترمربع متغیر بود .با توجه به تنوا کیفیت منابع آب و خاک م ارا مذکور عملکرد
گندم در آنها از  4441کیلوگرم تا  0339کیلوگرم و میانگین درآمد ناخزالص در هکتزار گنزدم از
حداقل 483983تومان تا حداکثر  8021433تومان در هزر هکتزار متفزاوت بزود .دادههزای فزوق
همگی بیانگر تأثیر چشمگیر شوری منابع آب و خاک برعملکرد محصول و درآمد کشزاورزان در
این مناطق است .اف ایش شوری آب از مقدار میانگین یا بهینه آن موجب کاهش عملکزرد گنزدم
بهطور متوسط به مقدار  98کیلوگرم در هکتار میشود .نقطه بهینه شوری آب  2/0دسزیزیمزنس
بر متر است که حداکثر عملکرد گندم در این درجه شوری حاصل شد و با اف ایش آن به تدریج از
عملکرد گندم کاسته شد .اثرات اقتصادی یا ارزش تولید نهایی شوری آب زراعی بزا ثابزت بزودن
سایر شرایط منفی بود .براسا

یافتههای تحقیق حساسیت عملکرد گندم به شوری خزاک عمزق

 3-93خاک اراضی در اوایل رشد منفی و معادل  243کیلوگرم در هکتار بزود .یعنزی بزا افز ایش
شوری خاک از حد بهینه آن بهطور متوسط  243کیلوگرم از عملکرد کاسزته خواهزد شزد .امزا بزا
تکمیل رشد رویشی و استقرار گیاه (در اواخر زمستان و اوایل بهار) ،می ان مقاومت آن نسزبت بزه
شوری اف وده میشود .حساسیت عملکرد گندم در این مرحله  -13کیلوگرم در هکتار برآورد شزد.

566

دهة دوم تالش

یعنی با اف ایش یك واحد به شوری خاک از حد میانگین یا متوسزط آن  13کیلزوگرم از عملکزرد
گندم در هکتار کاسته میشود .از همین رو ،استنباط میشود که مصرف منابع آب نامتعارف و نیز
اف ایش شوری خاک در این مرحله نسبت به مرحله اول ،تأثیر قابل توجهی بزر عملکزرد و بزازده
اقتصادی گندم نخواهد داشت.
پ -پژوهشهای آتی مرتب با کاربرد آبهای شور و لبشور در کشاورزی

 بررسی فنی و اقتصادی امکان استفاده از آب شور برای تولید گیاهان زراعی و بزاغی (بزهویزژهبرای گیاهان پرمصرف از نظر آب مانند برنج)
 کاربرد متناوب آب شور -غیرشور برای گیاهان عمده زراعی اختاط آب شور و غیرشور آبیاری یكدرمیان با آب شور و غیرشور شناسایی بهترین الگوی کشت و تناوب زراعی با توجه به شرایط شزوری آب و خزاک و میز انمقاومت به شوری گیاهان
 تعیین توابع تولید آب -شوری برای گیاهان مهم زراعی و باغی توسعه ،واسنجی ،صحتیابی و ارزیابی مدلهای انتقال آب و اماح در خاک تأثیر شوری آب و خاک در می ان مصرف آب گیاهان مختلف بررسی شوکهای مقطعی شوری آب ،متوسط شوری (در طی فصل یا در عمق توسعه ریشه) ومتوسط وزنی بر روند رشد گیاه
 کاربرد برخی از کودهای شیمیایی در تعدیل آثار خسارتبزار شزوری آب و خزاک بزر عملکزردگیاهان
 مدیریت کاربرد آب شور در روشهای آبیاری تحزتفشزار (بزارانی و قطزرهای) بزرای گیاهزانمختلف
 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 بررسی نوسانات سفره آب زیرزمینی ،کنترل آبهزای سزطحی در شزور شزدن خزاک (مسزایلآبماندگی و زهکشی) و می ان جذب توسط گیاه
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 بررسی بهرهوری آب در شرایط شوری مدیریت بستر بذر برای تعدیل اثر شوری روی گیاه محاسبه دقیق اراضی شور و نقشه توزیع شوری تخمین دقیق اراضی در معرس خطر شوری محاسبه می ان آبهای شور و تغییرات ماهانه هدایت الکتریکی آبهای زهکشها و تهیه نقشهتوزیع شوری آب زیرزمینی و سطحی
 معرفی ارقام متحمل به شوری گیاهان (زراعی ،باغی مثمر و غیرمثمر ،علوفه) و تعیزین آسزتانهتحمل آنها
 ایجاد امکانات غربالسازی گیاهان درمحیطهای شور و کنترلشده آزمایشگاهی ایجاد بانك ژن گیاهان هالوفیت و حفظ منابع ژنتیکی و استفاده در اصاح ارقام گیاهان زراعیو مرتعی
 شناسایی ارقام شورزیست و بررسی پاالیش خاکهای شور توسط گیاهان شورزیست بررسی ایجاد کشت و صنعتهای شورورزی در کشور بررسی اثرات متقابل مصرف کود ،مدیریت آبیاری در شرایط شوری روی گیاه مدیریت آبهای ورودی به حوزه اراضی شور معرفی ارقام جدید زراعی متحمل به شوری به کشاورزان تعیین آستانه تحمل گیاهان درمقابل شوری در وضعیت هر منطقه جلوگیری از توسعه (سطح) خاکهای شور به سمت اراضی مرغوب تولید علوفه با استفاده از گیاهان جدید در اراضی شور زراعت چوب با هدف تأمین نیازهای ماده اولیه صنایع در شرایط شوریت -منابع
کیانی ،ا.ر .و ا .فرجی .4939 ،آبیاری پنبه .نشر علم کشاورزی ایران 413 ،صفحه.
کیانی ،ا.ر .4989.تأثیر شوری و رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد گندم در منطقزه گرگزان .مرکز اطاعزات و
مدارک علمی کشاورزی بهشماره .4239/89
کیانی ،ا ،.عباسی ،ف .4983 .شوری در کشاورزی (چالشها و راهکارها) .انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی 488 ،صفحه.
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کیانی ،ا.ر ،.م .میرلطیفی ،م .همایی و ا .م .چراغی . 4981 .تعیین بهترین تابع تولید آب  -شوری گندم در منطقزه
گرگان .مجلۀ تحقیقات مهندسی کشاورزی .جلد  0شماره .20
کیانی،ا.ر .و م .کاته  .4983تأثیر آب شور در آبیاری تکمیلی جو در منطقه گرگان ،مجله علوم کشاورزی و منزابع
طبیعی دانشگاه گرگان،شماره چهارم،جلد دهم
کیانی ،ا.ر .و م .ا.اسدی .4983 .استفاده از آب شور برای تولید گندم و بررسی روند تجمع اماح در نزیمرخ خزاک.
مجله پژوهش و سازندگی .پایی .4983
کیانی ،ا.ر .و مساوات ،ا .4931 ،.بررسی راهکارهای مختلف آبیاری یكدرمیان با اسزتفاده از آب شزور-غیرشزور در
عملکرد و بهرهوری آب ذرت دانهای در آبیاری قطزرهای .مجلزه تحقیقزات آب و خزاک ایزران .دوره ،10
شماره .4-43 :4
Kiani, A. R., & Abbasi, F. 2009. Assessment of the water-salinity crop production
function of wheat using experimental data of the Golestan province, Iran.
Irrigation and Drainage, 58(4), 445-455.
Kiani, A. R. and Mirlatifi, S. M. 2012. Effect of different quantities of supplemental
irrigation and its salinity on yield and water use by winter wheat (Triticum
aestivum). Irrigation and Drainage, Vol 61, 89-98.
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 1-2-2مهندسی زهکشی و اصالح اراضی

تدوینکننده :علیرضا حسناقلی
کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای مرتبط با تولید اقتصزادی و توسزعه اجتمزاعی در
اغلب کشورهای جهان ،بهویژه کشورهای درحال توسعه است .فراهم نمودن مناسب غذا و امنیت
غذایی برای جوامع بشری ،امنیت اقتصادی و اجتمزاعی را بزهدنبزال دارد و در راسزتای پیشزرفت
جوامع ،این مورد یکی از مهمترین چالشهای پیشرو در سطح کان اسزت .کشزاورزی بزهطزور
مستقیم و غیرمستقیم با تمام نیازهای انسان در ارتباط است .باتوجه به محدودیت منابع غزذایی و
اف ایش جمعیت جهان ،کشاورزی همانند دیگر بخشها نیازمند اف ایش رانزدمان تولیزد محصزول
است .از مهمترین مواردی که به بهبود یافتن بازده تولیزدات کشزاورزی کمزك مزیکنزد ،ایجزاد
محیط مناسب برای رشد گیاه در خاک است .این امر در کشاورزی فاریاب تا حدود زیادی توسزط
اجرای عملیات زهکشی اراضی قابل حصول است.
نیاز به زه کشی امری پویا است ،زیرا با گسترش کشاورزی خواه ناخواه برخزی از اراضزی
بهدلیل آبیاری بیرویه و باال آمدن سطح ایستابی و نی افز ایش شزوری خزاک ،بزرای تجهیز و
نوسازی نیاز به زه کشی پیدا خواهند کرد .با پیشرفت علم ،زهکشی نقش بسیار گستردهتزری پیزدا
کرده ،بهطوری که هدف آن فقط خارج ساختن آب اضافی از زمین نیسزت ،بلکزه مسزائلی نظیزر
احیاء یا شوری زدایی اراضی ،مدیریت آب ،مسائل مربوط به حفاظت محزیط زیسزت و یزا حفزظ
کیفیت آب نی از جمله وظایفی است که در اجرای پروژههای مدرن زهکشی مدنظر قرار میگیرد.
بنابراین امروزه تعریف جامعتری از زهکشی ارائهشده که براسزا

آن زهکشزی عبزارت اسزت از

فرآیند خارج کردن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمینی کم عمزق از طریزق نگزه-
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
تعریف ساده اولیه ،به این تعریف کاملتر ارتقاء یابد.
زهکشی در مناطقی نظیر ایران که تولید محصوالت باغی و زراعی بزه آبیزاری بسزتگی
دارد ،برای خارج نمودن آب و اماح اضافی از خاک و آبشویی آن ضزروری اسزت .اگزر زهکشزی
خاک مناسب نباشد ،بهترین کشاورزان هم نمیتوانند از زمین استفاده کنند .توسعه اراضی زهدار و
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بهدنبال آن شور و سدیمی شدن خاک پس از اجرای پروژههای ب رگ آبیاری در چند دهه گذشته،
همراه با ضرورت بهرهبرداری پایدار از منابع آب و خاک شور و نسزبتاً شزور و ضزرورت اصزاح و
بهسازی شرایط خاک ،مسئوالن ،برنامهری ان و پژوهشزگران را بزه پزرداختن جزدی بزه مباحزث
زهکشی اراضی وادار ساخته است.
زه کشی زیرزمینی برای کنتزرل سزطح آب زیرزمینزی و شزوری ،در منزاطق خشزك و
نیمهخشك مورد استفاده قرار میگیرد تا بتوان بهرهوری زمینهای کشاورزی را حفظ کرد و یا آن
را بهبود بخشید .به همزین دلیزل در بزین انزواا روشهزای زهکشزی موجزود ،از روش زهکشزی
زیرزمینی در ایران استقبال بیشتریشدهاست .از طرفی ،حفظ تمامی سزطح اراضزی کشزاورزی در
تولید و جلوگیری از مشکات متعدد ناشی از ایجاد کانالها و زهکشهای سزطحی (نظیزر تلفزات
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
منطقه ،زهکشی سطحی نی مورد استفاده است.
بر اسا

اطاعات و برآوردهای به عمل آمده ،تاکنون در مجموا ن دیك بزه  933هز ار

هکتار از اراضی کشاورزی ایران دارای سامانه زهکشی زیرزمینیشدهاست که از ایزن مقزدار233 ،
ه ار هکتار تحت پوشش لترالهای زیرزمینی و  20ه ار هکتار نی دارای زهکشهای عمیق روباز
است .در همین حال ،سهم پروژههای در دست اجرای زهکشی کشور  83ه ار هکتار و در دسزت
مطالعه برابر  903ه ار هکتار برآورد میشود .الزم به ذکر است که هماکنون پزروژههزای متعزدد
زه کشی در اقصی نقاط کشور ،از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب در دست اجرا میباشد و تنهزا
در استانهای خوزستان و ایام و در قالب طرح والیت ،اجزرای پزروژههزای آبیزاری ،زهکشزی و
تجهی و نوسازی اراضی در سطح  003ه ار هکتار در دست اجرا است.
الف -چالشهای زهکشی در کشور

توسعه زه کشی در یك منطقه موجب میشود شرایط هیدرولوژیکی طبیعزی تغییزر پیزدا
کرده و با حاصلخی شدن اراضی ،بهرهوری کشاورزی اف ایش یابد .هر چند ممکن است زهکشی
ارزش زیست محیطی اراضی را بهبود بخشد ،اما در برخی موارد زهکشزی باعزث تخریزب محزیط
زیست نی میشود .زهکشی مصنوعی موجب میشود مسیر و روند طبیعی تخلیه آب از زمین تغییر
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پیدا کند .این امر گرچه برای اراضی زهکشیشده مفید خواهد بود ،ولی منزاطقی را کزه در پایزاب
زمین ،زهآبها بدان تخلیه میشود را تخریب خواهزد کزرد .معمزوالً زهآب خروجزی از مز ارا در
نتیجه اجرای عملیات آبیاری ،دارای کیفیت پزایین بزوده و ایزن آب ممکزن اسزت حزاوی انزواا
آالیندهها نظیر نمك ،بقایای آفتکشها و کودها ،عوامل بیماریزای بیولوژیکی ،رسوبات و برخی
عناصر کمیاب و فل ات سنگین باشد .هم اینك حجم قابل توجه زهآبهای تولیدی در کشور (به-
ویژه در استان خوزستان بهعنوان قطب زهکشی ایران) ،چالشهای زیست محیطزی عدیزدهای را
موجبشدهاست .بهطور کلی اثزرات زه کشزی بزر رژیزم هیزدرولوژیکی و هیدروشزیمیایی از نظزر
زیستمحیطی میتواند در برخی شرایط مثبت و در پارهای از موارد بیاثر و یا حتی منفزی باشزد.
بنابراین قبل از برنامهری ی و اجرای طرحهای زهکشی الزم است اثرات زیستمحیطی آن ارزیابی
و مورد مطالعه قرارگیرد.
از ب رگترین چالشهای زهکشی در جهان ،حفاظت محیط زیست است .ایران نی از این
قاعده مستثنی نیست .بیشترین مشکات زیستمحیطی مرتبط بزا زهکشزی کشزور در خوزسزتان
تجمع یافته است که این مشکات عبارتاست از:
 حجم قابل توجه زهآب تولیدی کیفیت نامناسب زهآبها و شوری زیاد آنها نبود تخلیهگاه نهایی مناسب استفاده بیش از حد از سموم دفع آفات نباتی و کودها در کشاورزی (ظهور آالیندهها در زهآب) سایر مسایل اجرایی نظیر کمبود مواد پوششی معزدنی (شزن و ماسزه) و مشزکات برداشزتبیرویه این قبیل مصالح
بنابراین مباحث مربوط به مدیریت و دفع زهآبهای کشاورزی از مسائل مهمی است که
در مباحث تحقیقاتی میباید به آنها پرداخته شزود .در کنزار آن ،بحزث ضزرورت تزداوم اجزرای
پروژههای زهکشی در شرایط کمبود مصالح پوششی رایج (شن و ماسه) را نیز نبایزد از نظزر دور
داشت که ضرورت تحقیقات مرتبط با پوششهای زهکشی جایگ ین شن و ماسه (بزه ویزژه مزواد
پوششی مصنوعی) را بیش از پیش نمایان میسازد.
طزی سزالیان گذشزته در خوزسزتان ،تخلیزه زهآب واحزدهای کشزت و صزنعت نیشززکر
مشکات عدیدهای را به دنبال داشته است .درحالحاضر حجم قابل توجزه ،امزاح زیزاد (شزوری
باال) و حضور کودهای شزیمیایی ،علزفکزشهزا و انزواا آفزتکزشهزای شزیمیایی در زهآب از
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چالشهای عمده منطقه است .از نقطه نظر چالشهزای زیسزت محیطزی در منطقزه ،پزیشبینزی
میشود در آیندهای بسیار ن دیك  133ه ار هکتار از اراضی خوزستان از جمله  903ه ار هکتار از
اراضی زیر شبکه کرخه ،نیاز مبرم به زهکشی زیرزمینی داشته باشد و پروژههای زهکشی در آنهزا
اجرا شود .این رقم در حدود دو برابر مقداری است که از  10سال گذشته تاکنون در سطح اسزتان
اجراشدهاست .برای مقابله با آثار مخرب میتوان بزه روشهزای جدیزد زهکشزی ماننزد زهکشزی
کنترلشده ،4زه کشی خشك ،2زهکشی زیستی 9یا سامانه جامع مدیریت زهکشی (IFDM) 1توجه
کرد .این موارد نیاز به توجه ویژه و اجرای تحقیقات مؤثر در مناطق تحت زهکشزی کشزور دارد و
هماکنون روی برخی از موارد مهم آنها (نظیر زهکشی کنترلشده) در مؤسسه تحقیقزات فنزی و
مهندسی کشاورزی ،تحقیقات همه جانبهای در دست اجرا است.
ب -یافتهها و دستاوردها در زمینه زهکشی و اصالح اراضی

 نتایج ارزیابی کارایی سه نوا پوشش مصنوعی  PP700 ،PP450( PLMو  )PP900و پوشششن و ماسه در قالب آزمون استاندارد نفوذسنجی (مطابق با استاندارد  ،)ASTM D-5101از نظزر
پتانسیل انسداد معدنی مجموعه خاک -پوشش با هدف ارزیابی جایگ ینی پوششهای مصزنوعی
به جای پوشش معدنی برای خاک پروژه زه کشی شزمال خرمشزهر نشزان داد کزه هزیچکزدام از
پوششها (معدنی و مصنوعی) نسبت به گرفتگی حسا

نبودند .البتزه بزده خروجزی در پوشزش

معدنی تقریباً دو تا سه برابر پوشش هزای مصزنوعی بزود .همچنزین نسزبت هزدایت هیزدرولیکی
خاک -پوشش در نوا معدنی (شن و ماسه) بزه پوشزشهزای  PP700 ،PP450و  PP900بزه
ترتیززب  1/43 ،9/13و  0/03بززود .از مقایسززه تغییززرات دبززی خروجززی و هززدایت هیززدرولیکی
پوششهای مصنوعی با یکدیگر مشخص شد که پوشش  PP450دارای عملکرد مناسبتزری در
خاک منطقه شمال خرمشهر بود.
 به منظور بررسی اثر شوری باالی خاک و آب زیرزمینی بر عملکرد پوششهای مصزنوعی ،سزهنوا پوشش زهکشی مصنوعی خارجی ( PP700 ،PP450و )PP900و دو نمونه پوشش زهکشی
1. Controlled drainage
2 Dry drainage
3. Bio drainage
4. Integrated Farm Drainage Manegement
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مصنوعی  PP450تولید داخل با استفاده از مدل فی یکی نفوذسنج مزورد آزمزایش قزرار گرفزت.
نتایج نشان داد که در هر گرادیان هیدرولیکی ،هدایت هیدرولیکی با گذشت زمان کاهش یافزت و
افزز ایش شززوری آب ورودی ،موجبززات تقلیززل هززدایت هیززدرولیکی مجموعززه را فززراهم آورد،
بهطوریکه مقدار آن در آزمون با شورترین زهآب به کمترین میز ان رسزید .در هزر سزه پوشزش
مصنوعی ،نسبت گرادیان در تمامی گرادیانهای هیدرولیکی کمتزر از  4/3بزود و ایزن مقزدار در
شرایط کاربرد زهآب با شوری  421دسی زیمنس بر متر در پوشش  PP450تولید خارج بزه 3/88
رسید که بیشترین مقدار مشاهدهشده بود .از مقایسه مقادیر هدایت هیدرولیکی دو نمونه پوشزش
 PP450تولید داخل با نمونه خارجی ماحظه شد که متوسط ایزن مقزادیر در نمونزههزای تولیزد
داخل پایین تر بود .همچنین مقادیر متوسط هدایت هیزدرولیکی مجموعزه در دو نمونزه PP450

داخلی در شرایط کاربرد زه آب شور نسبت به شرایط کاربرد آب معمولی کاهش یافزت .در هزر دو
نمونه پوشش مصنوعی داخلی مورد آزمایش ،نسبت گرادیان در دو گرادیان هیزدرولیکی  4و 2/0
با کاربرد زه آب شور و آب معمولی به بیش از یك رسید که بر اف ایش احتمزال گرفتگزی معزدنی
آنها در این شرایط داللت دارد .پس ضروری است که کیفیت آب ورودی بهعنزوان یزك عامزل
تأثیرگذار در نتایج آزمون نفوذسنجی مورد توجه قرار گیرد.
 در پژوهشی ،ضمن طراحی و ساخت دستگاهی برای اندازهگیری و ثبت خودکزار عمزق سزطحایستابی ،کارایی و درستی کارکرد آن مورد ارزیابی قرارگرفت .این دستگاه از یك بخزش کنتزرل
مرک ی و تعدادی اندازهگیرکه بهصورت شبکهای عمل میکننزد تشزکیلشزده و در طراحزی آن،
ضمن لحاظ نمودن امکانات داخل کشور و موجود برای ساخت ،سزازگاری بزا شزرایط م رعزهای
(استحکام ،دقت باال ،انعطاف پذیری در برنامهری ی و )...درنظر گرفتهشدهاست .دستگاه شزبکهای
خودکار عمقیاب سطح ایستابی عاوهبر داشتن ویژگیهایی نظیزر اسزتفاده از صزفحه نمایشزگر
ب رگ و لمسی ،فهرستها و گ ینههای فارسی ،سهولت کاربری ،ذخیره اطاعات ،انعطافپزذیری
و ...به صورت خودکار عمق سطح ایستابی را اندازهگیری و ثبت کرده و باعث کاهش ترددها برای
اندازهگیری ،پایینآمدن ه ینهها ،نیاز کمتر به نیروی انسانی و دقت و سهولت انتقال اطاعات به
رایانه خواهد شد .نتایج ارزیابی ها صحت و دقت کارکرد دستگاه و انتقال صحیح و مطمئن دادهها
به مرک کنترل را تأیید کرد .دقت اندازهگیری عمق یك سزانتیمتزر بزوده و بزا اسزتفاده از یزك
حافظه قابل حمل یك گیگابایتی امکان ذخیره حدود چهل میلیون اندازهگیری وجود دارد.
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 در تحقیق به عمل آمده در حوضه رودخانه کرخه ،بررسی تأثیر برخی عوامل نظیر شزوری آب وخاک ،مدیریت توزیع آب در م رعه و چگونگی مراقبتهای زراعی بر کاهش کارایی مصزرف آب
در م ارا گندم منطقه دشت آزادگان در جنوب حوضه کرخه بررسی شد .بدین منظزور در چنزدین
نقطه از دشت آزادگان ،با بازدیدهای منطقهای به انتخاب چندین م رعه که به لحاظ خصوصزیات
فی کی و شیمیایی خاک بتواند نمونههای خوبی از اراضی تحت کشت منطقه مورد مطالعزه باشزد،
مبادرتشد .حداقل شوری عصاره اشباا قبل از کشت م ارا انتخابی برابر  43دسیزیمنس بر متر
بود .در واقع مجموعهای از عوامل نظیر شوری خاک ،عمق سطح ایستابی ،شوری آب زیرزمینزی،
تعداد آبیاری ،مدیریت توزیع آب در م ارا وسیع و سایر مدیریتهای بزهزراعزی در شزرایط آب و
خاک منطقه دخالت داشت.
پ -پژوهشهای آتی در زمینه زهکشی و اصالح اراضی

 تعیین چالشهای موجود بر سر تخلیه زهآبهای کشاورزی پژوهش درخصوص کاهش آلودگی زه آبها توسزط مزدیریت بهینزه آب و نهزادههزایکشاورزی
 کاربرد نهادههای کشاورزی ،بهویژه انواا کودهای شیمیایی و مواد اصاحکننده خزاک وبررسی تأثیر آنها بر انتقال آالینزدههزایی همچزون نیتزرات بزه آبهزای زیرزمینزی و
زهآبها
ت -منابع
آبساالن ،ش .4983 .ارزیابی وضعیت شوری منابع آب و خاک اراضی پایین دست حوزه کرخه و بررسی علل پزایین
بودن کارایی مصرف آب .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
جلینی ،م .4933 .بررسی کاربرد کود در م ارا کشاورزی و ارائزه راه کارهزای اجرایزی بزرای کزاهش اثزرات سزوء
زیستمحیطی (مطالعه موردی دشت مشهد :حد فاصل چناران -قوچان) .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی،
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
جلینی ،م .4939 .بررسی تأثیر سطوح مختلف آب و نیتروژن بر آبشویی نیترات (مزدل و آزمزایشهزای م رعزهای).
گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
حسناقلی ،ا .4988 .بررسی کارایی سه نوا فیلتر زهکش ژئوتکستایل در شرایط آزمایشگاهی بزرای خزاک پزروژه
زهکشی شمال خرمشهر .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
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حسناقلی ،ا .4983 .بررسی انتقال آالیندههای معدنی و بیولوژیکی ناشی از کاربرد انواا کودهزای آلزی در نتیجزه
اجرای عملیات آبیاری در بافتهای مختلف خاک .گ ارش نهایی پروژه تحقیقزاتی ،مؤسسزه تحقیقزات
فنی و مهندسی کشاورزی.
حسناقلی ،ا .4934 .بررسی آزمایشگاهی تأثیر کیفیت شیمیایی آب و خاک در انتخاب پوشش مصنوعی مناسب در
پروژههای زهکشی .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
حسناقلی ،ا .4932 .بررسی عملکرد زهکشهای زیرزمینی اجراشده بزا پوشزش ژئوتکسزتایل و بزدون پوشزش در
مقایسه با پوشش رایج معدنی در اراضزی دشزت شزادگان .گز ارش نهزایی پزروژه تحقیقزاتی ،مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
حصاری ،ب .4933 .تهیه مدل بیان آب و خاک با استفاده از ( GISمطالعه موردی حوزهآبری نازلوچای) .گز ارش
نهایی پروژه تحقیقاتی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
حقایقی ،ا .و بهراملو ،ر .4983 .مدیریت پایدار آب زیرزمینی با نگرش مصرف بهینه آب کشزاورزی در اسزتانهزای
خراسان و همدان (مطالعه موردی حوضههای آبری نیشابور و اسدآباد) .گ ارش نهایی پروژه تحقیقزاتی،
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
خرمیان ،م .4934 .بررسی تأثیر مقادیر مختلف آب ،کود نیتروژن و روش خزاکورزی بزر حرکزت آب و نیتزرات در
خاک و عملکرد ذرت دانهای .گز ارش نهزایی پزروژه تحقیقزاتی ،مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی
کشاورزی.
ع ی ی ،آ .4933 .طراحی ،ساخت و ارزیابی شبکهای خودکار عمزق یزاب سزطح ایسزتابی .گز ارش نهزایی پزروژه
تحقیقاتی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
کریمی ،م .4933 .مدیریت بهرهبرداری پایدار از منابع آب زیرزمینی دشت مه والت .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی،
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
مایی ،ا .4980 .بررسی تغییرات کمی و کیفی منابع آب منطقه بم بر اثر زل له پنجم دیماه  .4982گ ارش نهزایی
پروژه تحقیقاتی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
مایی ،ا .4934 .بررسی بررسی روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در منطقه دشت آب (بافت) کرمان با استفاده از
روشهای زمین آماری .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
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 8-2مهندسی گلخانه
 5-8-2بهینهسازی مصرف نهادههای مهم تولیدات گلخانهای

تدوینکنندگان :داوود مؤمنی و فرحناز سهراب
نرخ رشد جمعیت دنیا نشان میدهد که در سال  2303جمعیت به 43میلیارد نفر میرسد
و بخش عمد ه آن ،مربوط به کشورهای در حال توسعه است .این رشد جمعیزت باعزث مزیشزود
موضوا انرژی در صدر ده اولویت اصلی بشر در دهههای آینده قرار گیرد .ترازنامه انزرژی ایزران
نشان میدهد که عمده مصرف انرژی در ایران مربوط به فرآوردههای نفتی و گاز بودهاست .آمزار
نشان میدهد که در حدود  03درصد انرژی در بخش کشاورزی از طریق نفت ،فراوردههای نفتی
و گاز طبیعی تأمین میشود .از همین رو ،تحلیلهای انزرژی عزاوه بزر تحلیزلهزای اقتصزادی،
محیط زیستی و فنی ،از ضرورتهای مهم در پروژههای کشاورزی است.
یکی از موارد عمد مصرف انرژی در بخش کشاورزی ،کشتهای گلخانزههزای اسزت.
کشت گسترده محصوالت گلخانهای در ایران از حدود سه دهه پیش شرواشده و با سرعت رو به
رشد است .محصوالتی مانند خیار ،گوجهفرنگی ،فلفل دلمهای ،توتفرنگی ،سب یجات و گلهزای
زینتی در گلخانههای ایران تولید میشوند .کشت محصوالت گلخانهای تقریباً در هزر جزا مقزدور
است ،زیرا هرجایی که شرایط محیطی مسزاعد نباشزد مزیتزوان شزرایط مطلزوب را بزهصزورت
کنترل شده (مصنوعی) برای رشد گیاه فراهم نمود .با این وجزود ،بزرای احزداث گلخانزه تجزاری
میباید به عوامل اقتصادی تولید ،نظیر ه ینه تولید و کمیت محصول نی توجه داشت.
در دهههای اخیر ،کشت در انواا گلخانهها و محیطهای تحت کنترل که امکان اف ایش
تولید محصول را در شرایط متنوا آب و هوایی ،خاک و آب فراهم مزیآورد ،بزهعنزوان راهکزاری
مؤثر در اف ایش عملکرد و تولید برخی محصوالت کشاورزی ،بهویژه در کشورهای توسعه یافتزه،
موردتوجه بوده است .عملکرد باال و مصرف کم و کنترلشده آب از ویژگیهای کشت گلخانههای
است که موجب میشود ،استفاده از گلخانهها و محیطهای کشت تحت کنترل ،در مناطق خشك
و نیمهخشك نی بهعنوان راه کاری اساسی در اف ایش کارآیی مصرف آب مورد توجه متخصصان،
سیاست گذاران ،کارشناسان جوان و کشاورزان قرارگیزرد .کشزتهزای گلخانزهای از سزال 4902
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هجری شمسی از کشورهای اروپایی بهویژه هلند ،با انگی ه تولید گیاهان زینتی وارد ایران شد .در
ایران نی در دو دهه اخیر توجه جدی به تولید سب ی و صیفی ،برخی محصوالت باغبانی و گزل و
گیاهان زینتی در گلخانهها صورت گرفته است .بهعبارت دیگر ،تولید در گلخانههای صنعتی ایران
نوپا است و به همین دلیل ،منابع انسانی و تخصصی موجود در این زمینه در کشور در حال توسعه
و شکلگیری است .بدیهی است که با شکلگیری سرمایه انسانی و توسزعه اصزولی آن ،صزنعت
گلخانه در کشور در آینده پویاتر خواهد شد و فرصتهای شغلی بیشتری نی ایجزاد خواهزد کزرد.
امروزه با سیاستهای جدید دولت ،شهرکها و مجتمعهای گلخانهای در سراسر کشور توسعه پیدا
کردهاست .عاوهبر این شهرکها ،گلخانههای منفرد و خارج از شزهرکهزا نیز از طزرف بخزش
خصوصی احداث و در حال بهرهبرداری است.
درسال  4933در مجموا سطح زیرکشت گلخانه در کشور  8389هکتزار بزوده اسزت .از
این مقدار ،سب ی و صیفی با  0033هکتار بیشترین سطح زیرکشت محصوالت گلخانهای را دارا
است .در کشت محصوالت سب ی و صیفی در سطح کشور خیار و گوجهفرنگزی بیشزترین سزطح
زیرکشت را به خود اختصاص داده است .از آنجا که در ایران توسعه کشتهزای گلخانزهای اخیزراً
شرواشده و مورد توجه بخش کشاورزی قرارگرفتهاست ،تحقیقات انجامگرفتزه بزرروی مسزائل و
مشکات صنعت گلخانه و تولیدات گلخانهای ،بزهخصزوص در زمینزه آب و آبیزاری و انزرژی در
گلخانه بسیار محدود است و توصیه مشخصی در خصزوص آب مزوردنیزاز گیاهزان گلخانزهای و
کارایی مصرف انرژی وجود ندارد .از آنجاکه یکی از ضرورتهای توسعه کشتهای گلخانزهای در
کشور ارتقاء بهرهوری مصرف آب است ،از همین رو ،نیاز است تا انجزام مطالعزات ،بررسزیهزا و
تحقیقاتی که به نوعی سبب مصرف هر چه دقیقتزر و پایزدارتر آب و هزمزمزان باعزث افز ایش
عملکرد در گلخانهها شود ،مورد توجه محققان بخش کشاورزی قرارگیرد .باتوجه به برنامزههزای
مرتبط با گسترش سطح زیرکشت محصزوالت گلخانزهای ،اعمزال روشهزای مزدیریت صزحیح
آبیاری و استفاده از تمامی ظرفیت سامانههای آبیاری برای استفاده بهینه از منزابع آب و خزاک و
سایر نهادهها ،نظیر کود در پرورش محصوالتی با کمیت و کیفیت باال ضروری است.

558

فصل دوم

الف -چالشهای بهینهسازی مصرف نهادههای مهم تولیدات گلخانهای

بررسی روند مصرف انرژی در گلخانههای ایران توسط پژوهشگران مؤسسزه تحقیقزات
فنی و مهندسی کشاورزی در دو منطقه عمده تولید محصوالت گلخانههای کشور ،استان تهران و
منطقه جیرفت و کهنوج ،نشان میدهد کزه در سزالهزای اخیزر رونزد مصزرف انزرژی بزهویزژه
سوختهای فسیلی و کودهای شیمیایی ،که از انرژی فسیلی در تولیزد آنهزا اسزتفاده مزیشزود،
اف ایش چشمگیری داشته است و بخش اعظم انرژی مصرفشزده در گلخانزههزای ایزران بزرای
گرمایش گلخانه است .با توجه به م ایایی مانند امکان کنترل عوامل محیطی اثرگذار بر تولید ،به-
کارگیری بهینه از منابع آب و خاک ،امکان کاربرد مناسبتر نهادهها در تولیزد محصزول خزارج از
فصل و اشتغالزایی ،کشتهای گلخانههای جایگاه ویژهای یافته و بهعنوان یزك روش تولیزد بزا
بهرهوری باال در کشاورزی معرفیشدهاست .تغییرات سزطح زیرکشزت محصزوالت گلخانزههزای
کشور طی پنج سال ( )4980-4933نی نشانگر آن است که مساحت گلخانهها در این دور کوتاه
حدود دو برابرشده و این صنعت نوپا رشد شتابانی داشته است؛ بهطوری که طی برنامه پنجسالهای
مقرر بوده است که سطح گلخانهای کشور از حدود  8333هکتار به حدود  10333هکتار افز ایش
یابد .این روند توسعه ای باعث خواهد شد؛ نیاز به انرژی در این بخش بسیار زیزاد شزود ،بنزابراین،
بهینهسازی مصرف انرژی در گلخانهها از ضرورتهایی است که در کنار این توسعه میباید به آن
توجه جدی شود.
با برآورد مقدار نیاز آبی گیاهان گلخانههای در هر شرایطی میتوان حزد بهینزۀ مصزرف
آن را (نه زیاد و نه کم) برای محصوالت موردنظر فراهم کرد ،تا بتزوان از سزرمایهگزذاری زیزاد
انجام شده و واحد آب مصرفی در گلخانه حداکثر استفاده را نمود .طراحان و مدیران سامانههزای
آبیاری می باید برای اف ایش بهرهوری از آب مصرفی اهتمام ورزنزد .در ایزن ارتبزاط الزم اسزت
برنامهری ی آبیاری (دور و عمق آبیاری) براسا

مقدار آب مصرفی گیاه تعیین شزود .بزه همزین

دلیل مقدار آب مورد نیاز گیاه باید دقیقاً برآورد شود تا مدیریت و برنامهری ی صحیح آبیاری بزر آن
استوار شود .همچنین ،در شرایطی که آب با کیفیت مطلزوب وجزود نزدارد ،بزرای تزأمین آب بزا
کیفیت برای گلخانهها از روش هایی نظیر استفاده از آب شیرینکنها ،تلفیق آب با کیفیت خوب
با آب کیفیت پایین انجام میگیرد .در این صورت برآورد دقیق می ان آب الزم ،در برنامهریز ی،
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سرمایه گذاری اولیه و بررسی اقتصادی طرح بسیار مؤثر است .همچنین برای طراحزی و اجزرای
بهینه سیستمهای تأمین آب و آبیاری ،داشتن نیاز آبی محصوالت ضروری است.
مقایسه انرژی مصرفی تولید خیار در گلخانههای ایران (منطقه ورامین) نشان میدهد
که راندمان مصرف انرژی در گلخانههای ترکیه چندین برابر ایران است .قسمتی از این تفاوت،
ناشی از شرایط آب و هوایی معتدل گلخانههای واقع در مجاورت دریای مدیترانه است که نیاز به
مصرف انرژی زیاد برای گرمایش ندارند .استفاده بهینه از انرژی و داشتن گلخانههای استاندارد،
دلیل دیگر باال بودن راندمان مصرف انرژی در تولیدات گلخانههای ترکیه است اما مهمترین
دلیل ،باال بودن تعرفه مصرف انرژی در ترکیه است که دقت بیشتر در مصرف انرژی را ال امآور
میکند .همچنین مقایسه انرژی مصرفی تولید خیار در گلخانههای ایران و کانادا ،نشان
میدهدکه با وجود سرمای بسیار شدید حاکم بر کانادا ،بهدلیل استفاده مناسب از سامانههای
عایقبندی و ذخیره انرژی گرمایی تابشی در گلخانههای خورشیدی این کشور ،راندمان مصرف
انرژی در گلخانههای ایران و این کشور تقریباً در یك سطح قرار دارند.
اف ایش عملکرد توأم با کاهش مصرف آب و در نتیجه اف ایش قابلتوجه بهزرهوری آب،
از جمله مواردی هستند که در گلخانهها از اهمیت ویژهای برخوردار است .بهعنوان مثال ،رسیدن
به عملکرد  080 ،023و  203تن در هکتار بهترتیب برای محصوالت گوجهفرنگی ،فلفل دلمزه و
خیار طی یك دوره کشت درکشتهای گلخانه ای در کشور هلند و یا افز ایش بهزرهوری آب در
تولید گوجهفرنگی از  41 -43کیلوگرم بر مترمکعب در کشتهای فضای بزاز کشزورهای حزوزه
دریای مدیترانه به  93 -00کیلوگرم بر مترمکعب در کشتهای گلخانزهای در همزین کشزورها،
حاکی از این م یت نسبی است .متأسفانه در ایران رسیدن به چنین عملکزرد و بهزرهوری آب در
کشتهای گلخانه ای محقق نشدهاست .به نظر میرسد عزدم ایزن موفقیزت نداشزتن نیروهزای
متخصص و کارآمد گلخانه ،نبود دانش فنی الزم ،استاندارد نبودن اکثر گلخانههزای کشزور و ...
است.
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ب -یافته ها و دستاوردهای مؤسسه درخصوص بهینه سازی مصرف نهااده هاای مهام
تولیدات گلخانهای
 -روشهای بهینهسازی مصرف سوخت در گلخانهها

قبل از احداث گلخانه ،موقعیت مکانی احداث گلخانه ،طرح مناسزب گلخانزه و در دسزتر
بودن امکانات و زیرساختهای الزم برای تحقق تولید در گلخانه میباید بررسی شود .بزه همزین
دلیل در زمان احداث گلخانه موارد اساسی از جمله در دستر

بودن امکانزات مناسزب در محزل

احداث گلخانه و موقعیت مکانی احداث گلخانه مدنظر قرارگیرد .در زمان احداث گلخانزه رعایزت
اصول ساخت گلخانه ،برای ساخت گلخانه ،نوا پوشش و شکل ظاهری گلخانه مهم است .باتوجه
به سایهاندازی سازه و گیاهان موجود در گلخانه ،زاویه استقرار گلخانه مهم است .انداز سزایه بزه
زاویه تابش خورشید و فصل سال بستگی دارد .باتوجه به این که کشور ایران در عرس جغرافیایی
 23الی  93/0درجه شمالی واقعشده است ،برای استفاده بیشتر از آفتاب زمستانی که زاویزه تزابش
پایینی دارد ،میباید گلخانههای تك واحدی (تك دهنزه) را در امتزداد شزرقی -غربزی سزاخت و
گلخانههای ب رگتر (چند دهنه) در راسزتای شزمالی -جنزوبی احزداث شزود .از لحزاظ طزرح نیز
انتخابهای متنوعی برای ساخت گلخانه وجود دارد .اگر چه برخی از آنها برای کاربرد خاص بزر
دیگری برتری دارد اما نمیتوان یکی از آن ها را به عنوان بهترین سازه گلخانه انتخاب و معرفزی
کرد .با این اوصاف ،سازه خوب سازهای است که در برابر زنگ زدگی و پوسیدگی مقاوم باشزد ،در
مقابل بادهای شدید ،برف سنگین و سایر بارهای وارده (زنده و مرده) مقاوم بوده و خاصیت انتقال
نور آن مناسب باشد.
 ارزیابی شاخصهای کارآیی مصرف انرژی تولید خیار در گلخانههای غالب استان تهران نشانداد کززه کززل انززرژی مصززرفی بززرای تولیززد خیززار گلخانززهای در اسززتان تهززران معززادل MJ/ha

 40042032است که از ایزن مقزدار  ،40291812 MJ/haیعنزی  33/3درصزد صزرف گرمزایش
گلخانهشدهاست .انزرژی مصزرفی مسزتقیم  40930832 MJ/haو انزرژی مصزرفی غیرمسزتقیم
 240323 MJ/haمحاسبه شدند .همچنین ،نسبت انرژی  ،3/3332بازده خزالص انزرژی MJ/ha

 -40132223و بهرهوری انرژی  3/3499 kg/MJتعیین شدند .عملکزرد متوسزط محصزول 224
تن در هکتار و انرژی تولیدی معادل  423902 MJ/haبهدسزت آمزد .مقایسزه رانزدمان مصزرف
انرژی در گلخانه های ایران با ترکیه نشان داد که راندمان مصرف انرژی در گلخانزههزای ترکیزه
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چندین برابر ایران است .قسمتی از این تفاوت ،ناشی از شرایط آب و هوایی معتدل گلخانزههزای
واقع در مجاورت دریای مدیترانه است که نیاز به مصرف انرژی زیاد برای گرمایش ندارد .استفاده
بهینه از انرژی و داشتن گلخانههای استاندارد ،دلیل دیگر باال بزودن رانزدمان مصزرف انزرژی در
تولیدات گلخانههای ترکیه است اما مهمترین دلیل ،باال بودن تعرفه مصرف انرژی در ترکیه است
که دقت بیشتر در مصرف انرژی را ال امآور میکند .همچنین مقایسه انرژی مصرفی تولید خیار در
گلخانههای این منطقه از ایران با کشور کانادا ،نشان دادکه با وجود سرمای بسیار شدید حاکم بزر
کانادا ،بهدلیل استفاده مناسب از سزامانههزای عزایقبنزدی و ذخیزره انزرژی گرمزایی تابشزی در
گلخانه های خورشیدی این کشور ،راندمان مصرف انزرژی در گلخانزههزای ایزران و ایزن کشزور
تقریباً در یك سطح قرار دارد.
 نتایج بررسی عمق و دور آبیاری برای کشت گلخانههای گوجهفرنگی نشانداد که اثزر تکزراربر عملکرد گوجهفرنگی ،تعداد میوه در یك بوته ،وزن متوسط یك گوجهفرنگی و کارایی مصزرف
آب آبیاری معنی دار نبوده است .می ان عملکرد و تعداد میوه در بوته در تیمارهای مختلف آبیزاری
با سطح احتمال یك درصد بهطور معنی دار با یکدیگر اختاف داشتند .اثر تیمارهای آبیزاری روی
وزن متوسط یك گوجهفرنگی و کارایی مصرف آب آبیاری معنیدار نبزوده اسزت .اثزر مکزان بزر
عملکرد گوجه فرنگی و کارایی مصرف آب آبیاری در سطح احتمال یك درصد و روی تعداد میزوه
در بوته و وزن متوسط یك گوجهفرنگی در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود.
 بررسی اثر روشهای آبیاری نواری سطحی و زیرسطحی بر عملکرد و کارآیی مصرف آب خیارگلخانهای در شرایط آب و هوایی ایرانشهر نشان داد که اثر روشهای آبیاری بر عملکرد و کارآیی
مصرف آب در سطح پنج درصد معنیدار نبود ولی در هر دو سال ،تیمار آبیاری نواری زیرسطحی
دارای عملکرد و کارآیی مصرف آب بیشتری نسبت به روش آبیاری تیپ سطحی بود .در مجموا
دو سال عملکرد محصول در روش آبیاری زیرسطحی  429تن در هکتار و کارآیی مصرف آب 43
کیلوگرم بر متر مکعب بود؛ درحالیکه در روش آبیاری نواری سطحی عملکرد  443تن در هکتار
و کارآیی مصرف آب  48کیلوگرم بر متر مکعب بود .همچنین ،تج یه مرکب نتایج دو ساله
آزمایش نشانداد که اختاف بین سالهای آزمایش در سطح یك درصد معنی دار بود ولی اثر
سال در روش آبیاری در سطح پنج درصد معنیدار نبود .در مجموا می ان اف ایش محصول و
کارآیی مصرف آب در روش آبیاری نواری زیرسطحی به ترتیب  9/02و  9/00درصد بیشتر از
روش آبیاری نواری سطحی بود .مشاهدات عینی در طی آزمایش نی گواه بر این بود که می ان
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رشد علف هرز در روش زیرسطحی کمتر بود و پخش رطوبت و رشد بوتهها در روش آبیاری
نواری زیرسطحی یکنواختتر و بوتهها زودتر سب شدند .ولی درصد سب شدن بذرها در هر دو
روش یکسان بود .بنابراین باتوجه به نتایج بهدست آمده ،روش آبیاری نواری زیرسطحی دارای
عملکرد و کارآیی مصرف آب بیشتری بود و برای گلخانههای خیار در منطقه ایرانشهر توصیهشد.
بنابراین ،میباید در نصب لوله در داخل خاک دقت کافی انجام شود.
 پژوهش درخصوص تعیین آب مصرفی خیار گلخانهای در روشهای آبیاری میکرو (قطرهای،نواری سطحی و زیرسطحی) با استفاده از تشتك تبخیر و تطبیق با روش پنمن مانتیس نشان داد
که روش آبیاری اثر معنیداری بر عملکرد محصول داشته است .همچنین تأثیر می ان آب
مصرفی بر عملکرد در سطح یك درصد معنیدارشدهاست .باتوجه به اطاعات هواشناسی استان و
استفاده از فرمول تجربی پنمن مانتیس ،می ان آب مصرفی برای خیار گلخانهای در حدود 0033
مترمکعب در هکتار برآورد شد ،در حالیکه می ان مناسب آب مصرفی در روش نواری سطحی
 0438متر مکعب در هکتار تعیین شد .نتایج این بررسی نشانداد که در منطقه جیرفت ،کمترین
عملکرد مربوط به روش آبیاری قطرهای با می ان  23درصد تبخیر از تشتك و بیشترین عملکرد
مربوط به روش آبیاری زیرسطحی با می ان  03درصد تبخیر از تشتك کا

 Aاست .اما

مناسبترین تیمار (روش و سطح آبیاری) مربوط به روش آبیاری با تیپ زیرسطحی و می ان 13
درصد تبخیر از تشتك کا

 Aبود.

پ -توصیههای کاربردی در زمینه بهیناه ساازی مصارف نهاادههاای مهام تولیادات
گلخانهای
بهینهسازی مصرف سوخت در گلخانهها

 رعایت اصول اولیه احداث گلخانه استفاده از سامانههای گرمایشی با راندمان باالتر توزیع گرما داخل گلخانه با روشهایی مانند فنهای جابهجایی و کانالهای توزیع هوای گرمدر روش استفاده از سامانههای گرمایشی منفرد مانند کورههای هوای گرم
 نصب ترموستات در محل و موقعیت مناسب در داخل گلخانهها -استفاده از سازههای استاندارد گلخانهای
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 کاهش تلفات حرارتی گلخانه با استفاده از دربهای ورودی تو در تو ،اسزتفاده از پزردههزایذخیره انرژی ،استفاده از پوششهای گلخانهای مناسبتر ،کنترل منافذ ورود و خروج هوا به
داخل گلخانه
 نصب بادگیر در کنار گلخانه در مناطق بادخی برای محافظت بیشتر سزازه در مقابزل بزاد وکاهش مصرف انرژی
بهینهسازی مصرف آب در گلخانهها

به منظور باال بردن کارآیی تولید ،هنگام کشت گوجهفرنگی در گلخانه موارد زیر الزم است مدنظر
قرارگیرد:
 خاک مورد استفاده میباید شنی تا شنیلومی باشد و به همراه کود مورد استفاده ضزدعفونیشود؛ درغیراینصورت خسارت غیرقابل جبران ایجاد میشود.
 دمای گلخانه بین  48تا  93درجه و حداقل رطوبت  10درصد تنظیم شود. باتوجه به اینکه دمای گلخانه کنترل میشود ،آب و هزوای بیزرون از گلخانزه در مقزدار آبموردنیاز مؤثر است ،در یك دوره کشت هر بوته (گلدان) تقریبا به  433لیتزر آب نیزاز دارد.
هر بوته گوجهفرنگی از مرحلۀ گلدهی تا پایان رشد ،بسته به شزرایط آب و هزوایی ،حزدود
 333تا  4033سیسی آب نیاز دارد .شایانذکراست آبیاری زیاد بزرای نشزاء و گیزاه جزوان
باعث کوتاه شدن قد آنها میشود .همچنزین ،آبیزاری بایزد هنگزام روز انجزام شزود تزا از
اف ایش رطوبت و ایجاد قطرات آب روی برگها و میوهها جلوگیری شود .از طرفی ،نامرتب
بودن دفعات آبیاری ،در موقع رسیدن میوه ،گیاه را دچار بیماریهای فی یولوژی میکند.
 در روزهای گرم آفتابی اگر آب کافی در اختیار گوجه فرنگی قرار نگیزرد پژمزرده مزیشزود وری ش گل پیدا میکند.
 اگر خاک خیلی خشك شود و آبیاری انجامشود ،پوست میوه ترک میخورد. باتوجه به اینکه گلخانهداری دارای ریسك بزاالیی اسزت و موفقیزت در آن ،مراقبزت همزهجانبه را میطلبد لذا گلخانه داران باید از مشاوران ورزیده در زمینۀ آبیاری ،تغذیزه و آفزات و
بیماریها استفاده کنند.
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سایر توصیههای کاربردی

 در هنگام مصرف کودهای حاوی آهن باید دقت شود که لولهها بهطور کامزل از وجزود کزودتخلیهشده باشد ،تا سبب واکنشهای شیمیایی داخل لوله و گرفتگی روزنزههزا نشزود .بنزابراین
حدود  93دقیقه اول آبیاری و  93دقیقه آخر آن ،آبیاری میباید بدون استفاده از کود انجام شود.
 برای ت ریق کودهای میکرو الزم است از پمپ ت ریق استفاده شود تا دقت کار بزاال رود .درغیراین صورت از روش محلول پاشی استفاده شود.
 در مناطقی که لولههای نواریتوسط پرندگان سوراخ میشودو یا توسزط جونزدگزان صزدمهمیبیند ،روش نواری زیرسطحی کارکرد بهتری نسبت به روش نواری سطحی دارد.
 از نظر ه ینههای اجرا و بهره برداری ،ه ینه نصب در روش زیرسطحی انزدکی بیشزتر اسزتولی در طول فصل رشد لولهها دچار جابهجایی کمتری خواهدشد .این موضوا در گلخانهها به
علت وسعت کم مشهود نیست؛ اما در سطوح وسیع قابل بررسی است .عاوهبزر ایزن ،مقزدار
عملکرد محصول در روش زیرسطحی  438/1تن در هکتار بیشتر بوده که الزم است بهطزور
دقیقتر تحلیل اقتصادی شود.
 با در نظر گرفتن این نکته که مناسبترین تیمارآب مصرفی 13 ،درصد تبخیر از تشتك است،بنابراین به منظور استفاده بهینه از آب استفاده از این تیمار توصیه میشود .باتوجه بزه م ایزای
روش آبیاری نواری سطحی نظیر توزیع یکنواخت رطوبت در پروفیل خاک یا ناحیه ریشه گیاه
در داخل خاک ،کاهش مشکات ناشی از پارهشدگی در زیر سطح خزاک و کزاهش خسزارات
وارده به گیاه در موقع رفع عیب و اجرای آسان ،این روش آبیزاری بزه بهزرهبزرداران توصزیه
میشود.
 قبل از اقدام به کشت خیار گلخانهای می باید نمونه خاک و آب از محل توسط کارشناسزانگرفته شده و آزمایش شوری انجام شود .چنانچه شوری باال باشد ،مبادرت به کشزت خیزار
نشود.
 در مناطقی که دارای اقلیم سرد یا معتدل است ،بهترین تاریخ کاشزت خیزار در دیمزاهبوده که عاوهبر صرفهجویی در مصرف سوخت ،محصول در زمانیکه بازار از لحاظ مصرف
در شرا یط مطلوب است ،تولید میشود .اواخر تیر که بازارگاهی بزا کزاهش عرضزه همزراه
است ،میتوان اقدام به فروش محصول با قیمت مناسب کرد.
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 در گلخانه بیشتر از کود حیوانی برای تغذیه استفاده شود و از ری مغذیها بهصورت محلولپاشی استفادهشود .این عمل عزاوه بزر تولیزد بیشزتر ،خزاک گلخانزه را از لحزاظ تخریزب
ساختمان خاک حفاظت مینماید.
ت -پژوهشهای آتی در زمینه بهینهسازی مصرف نهادههای مهم تولیدات گلخانهای

 بررسی شاخصهای مصرف انرژی تولید محصوالت گلخانهای در قطبهای تولیزد گلخانزهکشور
 مطالعه در خصوص تغییر منبع تأمینکننده انرژی در گلخانه بزه سزمت منزابع انزرژیهزایتجدیدپذیر
 مطالعه و بررسی راهکارهای کاهش شدت مصرف انرژی در گلخانهها مطالعه استفاده از گلخانههای خورشیدی غیرفعال در کشور بررسی و مطالعه مدلها و روشهای برآورد نیاز آبی کشتهای گلخانهای بررسی و تعیین دور ،عمق و دور آبیاری برای کشتهای مختلف در گلخانه بررسی و تعیین اثزرات تقزویم زراعزی روی نیزاز آبزی و کزارآیی مصزرف آب کشزتهزایگلخانهای
 بررسی و تعیین روشهای کاربردی تعیین نیاز آبیاری کشتهای گلخانهای ارزیابی مدیریت آبیاری و شاخص کارآیی مصرف آب در گلخانهها در مناطق مختلف کشور بررسی و تعیین اثرات کیفیت آب بر نیاز آبیاری کشتهای گلخانهای بررسی و تعیین برنامه کودآبیاری برای کشتهای مختلف در گلخانزه بزا هزدف ارتقزایبهرهوری آب
 بررسی روشهای اصاح آبهای با کیفیت پایین برای کشتهای گلخانهای بررسی و تعیین هیدرومدول مجتمعهای گلخانهای بررسی و تعیین اثرات بسترهای کشت مختلف روی نیاز آبیاری کشتهای گلخانهای بررسی رژیم غذایی و آب در شرایط کشت هیدروپونیك کشتهای گلخانهای ارزیابی و تعیین مدیریت زهکشی مناسب در گلخانه -بررسی و ارزیابی معیارهای انتخاب محل تخلیه زهآبها و اثرات آن بر محیط زیست
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 بررسی و ارزیابی امکان بهکارگیری مجدد زهآبها در آبیاری بررسی و تعیین استانداردهای کیفیت زهآب در گلخانه بررسی اثرات فاکتورهای محیطی داخل و یا خارج گلخانه بر نیاز آبی بررسی اثرات تراکم کشت روی نیاز آبی و آبیاری در گلخانه بررسی اثرات پوششهای مختلف گلخانه بر نیاز آبی مطالعه و ارزیابی اثرات تغییرات جغرافیایی مناطق روی نیاز آبی در گلخانهها بررسی و مطالعه راندمان آبیاری در سامانههای آبیاری گلخانهای بررسی و تعیین اثرات کاربرد خاک پوشها بر نیاز آبیاری و محیط کشت در گلخانهها بررسی و تعیین میکرو کلیمای مناسب رشد برای ارتقای بهزرهوری آب و اثزرات آن روینیاز آبیاری گیاهان گلخانهای
 بررسی و تعیین اثرات عوامل بهزراعی و تولید بر نیاز آبی و مدیریت آبیزاری کشزتهزایگلخانهای
 ارزیابی و شناسایی معیارهای انتخاب سامانه آبیاری متناسب با نوا گیاه و محیط کشت -بررسی و شناسایی برنامزه آبیزاری منطبزق بزا دورههزای حسزا

رشزد در کشزتهزای

گلخانهای در شرایط کاربرد آبهای شور و غیرشور
 بررسی اثرات سازه (ابعاد و ساختمان) گلخانهها روی نیاز آبی در گلخانه بررسی و امکان سنجی ایجاد مجتمعهای گلخانهای از نظر کمیت و کیفیت منابع آب ارزیابی و انتخاب تجهی ات کاربرد کود و مواد شیمیایی بررسی و ارزیابی مواد و مصالح سامانههای زهکشی در گلخانه ارزیابی کمّی و کیفی وسایل و تجهی ات سامانههای آبیاری و زهکشی در گلخانههاث -منابع
دهقانی سانیج ،ح ،.زارعی ،ق ،.حیدری ،ن .و نخجوانی مقزدم ،م .م .4983 .بهبزود مزدیریت آبیزاری و زهکشزی در
گلخانهها .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
دهقانی سانج ،ح ،.اسفندیاری ،ص ،.رضوانی ،م .و فرزام نیزا ،م .4933 .تعیزین عمزق و دور آبیزاری بزرای زراعزت
گلخانه ای گوجه فرنگی .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی کشزاورزی،
شماره ثبت .10921
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خسروی ،ح .4983 .اثر روش های آبیاری تیپ سطحی و زیرسطحی بر عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب خیار
گلخانه ای در شرایط آب و هوایی ایرانشهر .گ ارش نهایی پروژه تحقیقزاتی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و
مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت .13320
شرافتی ،ک .4988 .بررسی شاخصهای کارآیی مصرف انرژی تولید خیزار در گلخانزههزای غالزب اسزتان تهزران.
گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه فنی و مهندسی کشاورزی.
مایی ،ا ،.ریاحی ،ح .و اسفندیاری ،ص .4980 .تعیین آب مصرفی خیار گلخانزهای در روشهزای آبیزاری میکزرو
(قطرهای ،تیپ سطحی و زیرسطحی) با استفاده از تشزتك تبخیزر و تطبیزق بزا روش پزنمن مزانتیس.
گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت .010/83
مؤمنی ،د .4983 .بررسی اثر ارتفاا سازه گلخانزه روی عملکزرد خیزار در منطقزه جیرفزت .گز ارش نهزایی پزروژه
تحقیقاتی مؤسسه فنی و مهندسی کشاورزی.
مؤمنی ،د .4988 .اثرات استفاده از سامانههای گرمایشی و سرمایشی بر خصوصیات کمّی و کیفی خیار در گلخانهای
منطقه جیرفت و کهنوج .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه فنی و مهندسی کشاورزی.
مؤمنی ،د .4933 .بررسی شاخصهای مصرف انرژی تولید خیار در گلخانزهای منطقزه جیرفزت و کهنزوج .گز ارش
نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه فنی و مهندسی کشاورزی.
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 2-8-2افزایش سطح اتوماسیون در گلخانهها

تدوینکنندگان :آذرخش ع ی ی و قاسم زارعی
اف ایش جمعیت و نیاز بیشتر انسان به غذا و همچنین وجود محدودیتها در نهادههزای
اصلی کشاورزی مانند زمین و آب مناسب ،باعثشده که روش های نوین و پربازده در زمینه تولید
غذا مورد توجه بیشتری قرارگیرد ،زیرا بزاتوجزه بزه محزدودیتهزای منزابع آب ،افز ایش سزطح
زیرکشت محصوالت بزهمنظزور افز ایش عملکزرد راه حزل منطقزی و درسزتی نیسزت .از جملزه
روشهای قابل توجه ،پرورش و کشت گیاهان گلخانهای است .در کشتهای گلخانهای عاوه بر
اف ایش کمّی و کیفی محصوالت تولیدی در مقایسه با روشهای سنتی ،در نهادههای کشزاورزی
نی صرفهجویی شود .در سالهای اخیر با بهره گیری از روشها ،طرحها و مواد جدیزد ،همچنزین
استفاده از سامانه های مکانی ه و اتوماتیك در گلخانهها ،امکزان اعمزال مزدیریتی صزحیح بزرای
کنترل شرایط محیطی ،اف ایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت گلخانهای ،فراهمآمدهاست.
در کشور ایران با توجه به خصوصیات آب و هوایی خشزك و نیمزهخشزك آن ،نیزاز بزه
توسعه طرحهای جدید و مکانی ه باتوجه به امکانات ملی -منطقه ای مشهود است .به همین دلیل
ضروری است سامانه هایی طراحی و توسعه داده شود تا در عین نوین و کارا بودن ،کم ه ینه بوده
و طراحی آن ها با فناوری موجود در کشور هماهنگ باشد تا از ایزن راه گزامی بزرای پیشزرفت و
خودکفایی برداشته شود.
پژوهشهای متعددی در زمینه کشتهای گلخانهای صورت گرفته اما تعیین نیاز آبزی و
برنامهری ی آبیاری گیاهان گلخانهای کمتر مورد توجه واقزعشزدهاسزت .اصزلیتزرین پزارامتر در
برنامهری ی آبیاری ،برآورد تبخیر و تعرق واقعی گیاه است که یکی از اج ای اصلی گردش آب در
طبیعت بهشمار میرود .محاسبه می ان دقیق نیاز آبی گیزاه در شزرایط گلخانزه مزیتوانزد سزبب
استفاده بهینه از آب موجودشده و از هرزروی آب جلوگیریکرده و باعث کاهش ه ینزههزا شزود.
روشهای محاسبه می ان تبخیر و تعرق موجود ،مانند تشتك تبخیر ،الیسیمترهای گلخانهای و ...
معموالً پره ینه و وقتگیر بوده و ساخت دسزتگاهی کزاربردی کزه بزراسزا
گلخانهای عمل نماید ،میتواند سبب سهولت و دقت در اندازهگیریشود.

دادههزای اقلیمزی
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الف -چالشهای افزایش سطح اتوماسیون در گلخانهها

در ایران نی ضرورت توسعه طرحهزای جدیزد و مکزانی ه وجزود دارد .از ایزن رو تعزداد
معدودی از گلخانههزا بزا کنتزرلگرهزای خودکزار خریزداریشزده از خزارج خریزداری ،مجهز و
بهرهبرداریشدهاست .با این وجود کنترل رایانهای این نوا گلخانهها در کشزور موضزوا جدیزدی
بوده و به همین دلیل ضروری است باتوجه به شرایط آب و هوایی کشور و محصوالت موردنظزر،
سامانه هایی طراحی و توسعه داده شوند که در عین نوین و کارا بودن ،کم ه ینه بزوده و طراحزی
آنها با فناوری موجود در کشور هماهنگ باشد.
از جمله عواملی که باعث کاهش بهزرهوری ،عزدم رغبزت کشزاورزان ،کزاهش کزارآیی
مصرف آب و  ...در گلخانهها شدهاست ،عدم سهولت و دقت کافی در عملیات آبیاری و کودآبیاری
در گلخانهها است .با استفاده از سامانههای هوشمند و خودکار کنترل عملیات آبیاری وکودآبیاری،
بهرهوری از نهاده های موجود باال رفته و سبب سهولت و دقت بیشتر در این زمینه خواهد شد.
ب -یافتهها و دستاوردها در زمینه افزایش سطح اتوماسیون در گلخانهها

 دستگاه کنترل مرک ی گلخانهای ساختهشده در بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرک تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان یك سامانه کنتزرل مرکز ی و پزایش رایانزهای بزرای
گلخانهها ،مسائل و رفتار حرارتی ،نوری ،رطوبتی و گازهای دیاکسیدکربن موجود در گلخانزه در
شرایط مختلف جوی است .چندین حسگر ،یك کنترلکننده مرک ی ،چندین عمزلکننزده و یزك
سامانه جمعآوری و ثبت داده ،عناصر اصلی این دستگاه را تشکیل میدهد .هسته اصلی پردازشگر
دستگاه کنترل مرک ی ساخته شزده یزك میکروکنترلزر  AVR-ATmega128اسزت کزه توسزط
مدارات الکترونیکی طراحیشده و الگوریتمهای برنامهری یشده روی آن ،بهصورت دیجیتالی کزار
کرده و از طریق یك کنتاکتور عملکنندههای خارجی را کنترل میکنزد .عمزلکننزدههزا شزامل؛
سامانه های گرمایشی ،سرمایشی ،مه پاش و تهویه گازهای گلخانهای و حسگرهای دما و رطوبت
و گازهای دیاکسید کربن و اکسیژن در داخل و خارج گلخانه است .این دستگاه تماماً بزا لزوازم و
قطعات موجود در کشور ساختهشده و قابلیت و هماهنگسازی براسا
را دارا است.

نیاز و سفارش بهزرهبزردار
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 ساخت دستگاه اندازهگیر نیاز آبی گیاهان گلخانهای و کنترلکننده آبیاری در گلخانهها از جملزهاقدامات پژوهشی مؤسسه بوده اسزت .چنزدین حسزگر ،یزك پردازشزگر مرکز ی و یزك سزامانه
جمعآوری و ثبت داده ،عناصر اصلی این سامانه را تشکیل میدهد .هسته اصلی پردازشگر دستگاه
کنترل مرک ی ساخته شده یزك میکروکنترلزر  AVR-ATmega128اسزت کزه توسزط مزدارات
الکترونیکی طراحیشده و الگوریتمهای برنامهری یشده روی آن ،بهصورت دیجیتالی کار کزرده و
با جمعآوری دادههای محیطی الزم از طریق حسگرها ،مقدار تبخیر و تعرق روزانزه را محاسزبه و
در صورت نیاز سامانه آبیاری گلخانه را متناسب با نیاز آبی گیاه ،روشن و خاموش میکند.
پ -توصیههای کاربردی در زمینه افزایش سطح اتوماسیون در گلخانهها

 برای اف ایش عملکرد ،بازدهی بیشتر و سهولت کار در گلخانه میتوان از دستگاه کنترل مرک یگلخانهای ساختهشده استفاده نمود .مهمترین بخش در این زمینه کنترل ،پایش و نمزایش دقیزق
شرایط محیطی است .باتوجه به نمودارها و وضعیت شرایط محیطی گلخانه ،مشاهده میشود کزه
دستگاه کنترلمرک ی بهخوبی نسبت به تثبیت وضعیت دلخواه در گلخانهها عمل کردهاست .ایزن
دستگاه قابلیت اضافه شدن حسگرها و سامانههای کنترلی دیگری را باتوجه به نیاز بهزرهبزردار و
شرایط محیطی دارد .همچنین باتوجه به قطعات استفادهشزده و برنامزهنویسزی انجزامشزده ،ایزن
دستگاه حالت پویا داشته و محدود به شرایط محیطی خاصزی نیسزت .بزه همزین دلیزل دسزتگاه
مذکور می تواند برای توسعه و بهینه کردن گلخانههای موجود و در دست احزداث بزهکزار گرفتزه
شود.
 به منظور محاسبه تبخیر و تعرق واقعی گیاهان در شرایط گلخانهای استفاده از دستگاه اندازهگیزرنیاز آبی گیاهان گلخانهای توصیه میشود .علی رغم این که ایزن دسزتگاه در گلخانزه تحقیقزاتی
مورد ارزیابی قرار گرفت ،باتوجه به کارکرد صحیح آن در شرایط آزمایشی ،انتظار میرود در سزایر
گلخانههای تجاری نی کاربرد داشته باشد .این دستگاه قابلیت اضافهشدن حسگرها و سامانههای
کنترلی دیگری را باتوجه به نیاز بهرهبردار و شرایط محیطی دارد.
ت -پژوهشهای آتی در زمینه افزایش سطح اتوماسیون گلخانهها

 -طراحی و ساخت دستگاه کنترلکننده هوشمند گلخانه از راه دور
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 طراحی و ساخت دادهبردار خودکار ارتفاا آب در داخل تشت تبخیر کوچك گلخانه طراحی و ساخت دستگاه مخلوطکننده خودکار محلولهای کشت هیدروپونیك طراحی و ساخت حسگرهای اندازهگیری رطوبت خاک و بسترهای کشت در گلخانههاث -منابع
دهقانیسانیج ،ح ،.زارعی .ق .و حیدری ،ن .4980 .بررسی مدیریت آبیاری و کزارآیی مصزرف آب در گلخانزههزا و
مسائل و چالشها .اولین کارگاه فنی ارتقاء کارآیی مصرف آب بزا کشزت محصزوالت گلخانزهای 20 .مهرمزاه
 .4980کرج
زارعی .ق ،.ناصری .ا .و صدرقائن.

 .ح .4980 .اتوماسیون سامانههای آبیاری در گلخانهها .اولزین کارگزاه فنزی

خودکارسازی سامانههای آبیاری تحتفشار 9 .خردادماه  .4980کرج
مؤمنی ،د .4988 .گلخانههای تجاری راه کارهای مناسب در راستای اسزتفاده بهینزه از منزابع .چهزارمین همزایش
منطقهای ایدههای نو در کشاورزی .دانشگاه آزاد اسامی واحد خوراسگان .اصفهان
امیری ،م.ج ،.عابدی کوپایی ،ج .و اسامیان،

.

 .4983 .تعیزین ضزریب تشزت کزاهش یافتزه و کزا

A

بهمنظور تخمین نیاز آبی در گلخانه .دومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی .دانشگاه شهید
چمران اهواز ،دانشکده مهندسی علوم آب .اهواز
امیری ،م.ج ،.عابدی کوپایی ،ج .و اسامیان،

.

 .4988 .ارزیابی استفاده از تشتهای تبخیر در شرایط گلخانه.

اولین کنگره ملی هیدروپونیك و تولیدات گلخانهای 93 - 28 .مهرماه  .4988اصفهان.
دست پرچین ،ب ،.قهرمان ،ن ،.دهقانی سانیج ،ح .و لیاقت ،ا .م .4934 .کاربرد تشت تبخیر کا

 Aقطر کاهش

یافته و آتمومتر در مدیریت آبیاری توتفرنگی در گلخانه هیدروپونیك .دومزین کنگزره ملزی هیزدروپونیك و
تولیدات گلخانهای 41 .تا  40شهریور  .34تهران
دهقانی سانیج ،ح ،.زارعی ،ق .و حیدری ،ن .4980 .بررسی مدیریت آبیاری و کارآیی مصرف آب در گلخانزههزا و
مسائل و چالشها .اولین کارگاه فنی ارتقاء کارآیی مصرف آب بزا کشزت محصزوالت گلخانزهای 20 .مهرمزاه
 .4980کرج
امید ،م .و شفایی ا .4981 .کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه .مجله تحقیقات کشاورزی .جلد .0شماره .29
تابستان  .4981صفحات .4-98
شهابی فر ،م ،.عصاری ،م ،.کزوچک اده ،م .و میرلطیفزی،

 .م .4983 .ارزیزابی برخزی از روشهزای محاسزباتی

تبخیر -تعرق سطح مرجع چمن با استفاده دادههای الیسیمتری در شرایط گلخانزهای.مجلزه پزژوهش آب در
کشاورزی .جلد  .21شماره .4
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شهابی فر ،م ،.عصاری ،م ،.کزوچک اده ،م .و ع یز ی زهزان ،ا .ا .4980 .اسزتفاده از تشزت تبخیزر بزرای تعیزین
تبخیر -تعرق سطح مرجع در شرایط گلخانههای  .اولین کارگزاه فنزی ارتقزاء کزارآیی مصزرف آب بزا کشزت
محصوالت گلخانهای 20 .مهرماه  .4980کرج.
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 8-8-2کاهش ضایعات و تولید محصول سالم گلخانهای

تدوینکنندگان :رضا فامیل مؤمن و قاسم زارعی
توت فرنگی میوهای بسیار فساد پذیر بوده و مدیریت پس از برداشت آن نیازمنزد کنتزرل
دقیق دما و رطوبت نسبی از مرحله برداشت تا مصرف است .تأخیر در سردکردن ،کزاهش سزفتی
بافت و خواص ظاهری را بهدنبال دارد .تأخیر یك ساعته منجر به ضایعات ده درصزدی و تزأخیر
هشت ساعته ،ضایعات  83درصد به باال را در این محصول بهدنبال دارد .این حجم زیاد ضزایعات
در اثر فقدان اعمال زنجیره سرد از مرحله برداشت تا مصرف برای این محصزول ارزشزمند اتفزاق
میافتد .بههمین دلیل هرگونه فعالیتی که بتوانزد دمزای محصزول را بافاصزله پزس از برداشزت
کاهش دهد ،قادر خواهد بود از ضایعات تا  433درصد آن نی جلوگیری نماید.
توتفرنگی گیاه با ارزشی است که میوه آن شامل تقریباً  33درصد آب و  43درصد مواد
جامد محلول بوده و محتوی ترکیبات غذایی فراوانی است .میوه توت فرنگی سرشار از ویتامین C

است؛ بهطوری که 43عدد از این میوه ،حدود  30درصد از نیازهای روزانه انسان را به این ویتامین
برآورده میسازد .توت فرنگی سرشزار از مزواد آنتزی اکسزیدانتی 4اسزت و ظرفیزت بزاالی جزذب
اکسیژنهای رادیکالی 2را دارا است.
به گ ارش دفتر میوههای ری وزارت جهاد کشزاورزی در سزال ،4933سزطح زیرکشزت
توتفرنگی ایران حدود  9ه ار و  833هکتار بوده است که در مقایسه با دو میلیزون و  033هز ار
هکتار سطح زیرکشت جهانی توتفرنگی ،حزدود  3/41درصزد از تزوتفرنگزی جهزان را شزامل
میشود و در بین کشورهای جهان ،مقام چهاردهم را به خود اختصاص داده اسزت .میز ان تولیزد
توتفرنگی در ایران حدود  98ه ار و  033تن است که مقام هجدهم را در بین کشورهای جهان
به خود اختصاص داده است .می ان تولید توتفرنگی جهان در حدود چهار میلیون و  83ه ار تزن
برآورد میشود.

1. Anti Oxidant
2. Orac
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الف -چالشهای مرتب با کاهش ضایعات تولیدات گلخانهای

 ناکافی بودن می ان آگاهی تولیدکنندگان از نقش مراقبتهزای پزس از برداشزت در حفزظخواص کمّی و کیفی و روشهای کنترل ضایعات
 پایین بودن راندمان مدیریت پس از برداشت توتفرنگی باال بودن درصد ضایعات محصول سرمایهگذاری محدود در زمینه زنجیره انتقال سرد محصول از گلخانه تا بازار مصرف ناکافی بودن ارقام تجاری و سازگار با منطقه کمبود سردخانه و سیستمهای پیش سردکننده و سامانه درجهبندی و بستهبندی عدم بهکارگیری و کمبود وسایل نقلیه مناسب برای حمل محصول مصرف بیش از حد کودها و سموم شیمیایی در فرآیند تولید محصوالت گلخانهای وجود باقی مانده بیش از حد استاندارد کودها و سموم شزیمیایی در محصزوالت گلخانزهایتولیدشده
 تولید محصول ناسالم در اغلب گلخانههای کشور ه ینههای تمامشده باالتر به واسطۀ مصرف بیش از حد کودها و سموم شیمیایی اثر سوء زهآبهای برگشتی از بسترهای کشت هیدروپونیك بر محیطزیستب -یافتهها و دستاوردها در زمینه کاهش ضایعات و تولید محصوالت سالم گلخانهای

 نتیجه بررسی تأثیر سرد کردن و رطوبت نسبی بر اف ایش عمر انباری و خواص کمّزی و کیفزیتوتفرنگی گلخانهای رقم کاماروسا طی  24روز انبارداری نشانداد هر چند تغییرات کزاهش وزن
برای تیمار (رطوبت نسبی  33- 30درصد و دمای  4-2درجه سلسیو  ،با نوسانات روبزرو بزوده
اما در کل در حد قابل قبولی بوده است که نشان دهنده تأثیر مثبت تیمار بر حفظ پارامترهای بازار
پسندی در طی مدت نگهداری است .ایندرحالیاست که کاهش وزن برای تیمار با رطوبت نسبی
 00-33درصد و دمای  4-2درجه سلسیو  ،با افت معنیداری همراه بوده است که نشاندهنزده
تأثیر مخرب عدم تأمین می ان بهینه رطوبت نسبی در مرحله نگهداری بزهمنظزور حفزظ خزواص
کمّی و کیفی توتفرنگی (رقم کاماروسا) است .همچنین نتایج کلی این بررسی نشانداد هر چنزد
سرد کردن در کاهش ضایعات پس از برداشت توت فرنگی نقش بسیار مهمی ایفا مینماییزد ،امزا
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انتخاب رطوبت نسبی مناسب در طی مرحله نگزهداری نیز از اهمیزت خاصزی برخزورداراسزت و
میتواند تا  40روز حفظ بازار پسندی توتفرنگی رقم کاماروسا را بهدنبال داشته باشد
 نتایج بررسی امکان استفاده از چای کمپوست در کشت هیدروپونیك توتفرنگی نشزانداد کزهعملکرد میوه در تیمار  433درصد محلول غذایی حاصل از کودهای شیمیایی دارای بیشترین وزن
کل میوه بود .تأثیر تیمارهزا بزر  pHو  ECآب ورودی و خروجزی و تعزداد میکروارگانیسزمهزای
هوازی در عصاره ورمی کمپوست اف ایش معنیداری نسبت به تیمارهای کزود شزیمیایی داشزت.
همچنین ،تعداد میکرو ارگانیسمهای بیهوازی در تیمارهای کود شیمیایی بیشزتر بزود .ترکیبزات
آلی در اف ایش رنگ میوه نقش مهمی نشان داد؛ بهطوریکه در تیمار  433درصد عصزاره ورمزی
کمپوست ،میوه توتفرنگی دارای رنگ بیشتری نسبت به بقیه تیمارها بود .در این تحقیزق تیمزار
 20درصزد و  03درصزد عصزاره ورمزی کمپوسزت دارای بیشزترین میز ان ویتزامین  Cدر میززوه
توت فرنگی نسبت به سایر تیمارها بود .همچنین با افز ایش درصزد عصزاره ورمزی کمپوسزت در
محلول غذایی ،می ان درجه بریکس میوه اف ایش آماری معنیداری نسبت به تیمزار  433درصزد
عصاره ورمی کمپوست و  433درصد محلول غذایی حاصل از کودهای شیمیایی نشانداد.
باتوجه به نتایج بهدست آمده در این تحقیق ،مشخص شد که با استفاده از عصاره ورمی
کمپوست در محلول غذایی و جایگ ینی بخشی از محلول غذایی از نوا نمكهزای شزیمیایی بزا
عصاره ورمی کمپوست (نسبت یك به یك) ،میتوان کیفیت و کمیت میوه توتفرنگزی را بهبزود
بخشید.
پ -توصیه های کاربردی در زمینه کاهش ضایعات و تولید محصوالت سالم گلخانهای

 طراحی و استقرار دستگاههای سردکننده مجه به سامانه کنترل دقیق دمزا و رطوبزت نسزبیبهصورت متحرک و ثابت ،برای تمامی مناطقی که کشت توتفرنگزی بزهصزورت گلخانزهای یزا
م رعهای انجام میشود.
 از نگهداری توتفرنگی برداشت شده حتی برای مدت کمتر از یك ساعت در شرایط محیطزیجداً جلوگیری به عمل آید.
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 بافاصله پس از برداشت ،توتفرنگی تازه تحزت شزرایط تیمزار سزردکردن اولیزه در محزلبرداشت قرار گرفته و تا قبل از ارسال به بازار در سردخانه مجه به کنترل دما و رطوبت نسبی ،از
محصول برداشتشده مراقبت به عمل آید.
 امکان جایگ ینی چای ورمی کمپوست به جای بخشی از کودهای شیمیایی مورد مصزرف درکشت هیدروپونیك توتفرنگی وجود دارد.
 با استفاده از عصاره ورمی کمپوست در محلول غذایی و جایگ ینی بخشی از محلول غزذاییحاصل از کودهای شیمیایی با عصاره ورمی کمپوست (نسبت یك به یزك) ،مزیتزوان کیفیزت و
کمیت میوه توتفرنگی را بهبود بخشید.
 امکان جایگ ینی چای ورمی کمپوست به جای بخشی از کودهای شیمیایی مورد مصزرف درکشت سب ی و صیفی گلخانهای نی بررسی شود.
 امکان جایگ ینی چای ورمی کمپوست به جای بخشی از کودهای شیمیایی مورد مصزرف درکشت گل و گیاهان زینتی گلخانهای نی بررسی شود.
ت -پژوهشهای آتی در زمینه کاهش ضایعات و تولید محصول سالم

 طراحی و ساخت دستگاههای سرد کننده مجه به سامانه کنترل دقیق دما و رطوبزت نسزبیبه صورت متحرک و ثابت در ابعاد و اشکال مختلف برای تمامی مناطقی که کشزت تزوتفرنگزی
بهصورت گلخانهای یا م رعهای انجام میشود.
 تعیین مناسبترین روش آمادهسازی و حمل و نقل توتفرنگی مطالعه تأثیر سردکردن و بستهبندی توتفرنگی تازه در ظروف و بستههزای حزاوی اتمسزفراصاحشده
 طراحی و ساخت پایلوت فرآوری اولیه و ثانویه از مرحله سردکردن اولیه تا تبزدیل در سزطحمناطق تولید توتفرنگی
 بررسی امکان استفاده از چزای کمپوسزت بزه جزای کودهزای شزیمیایی مرسزوم در کشزتهیدروپونیك سایر محصوالت (خیار ،گوجهفرنگی ،فلفل و )....
بررسی ماندگاری محصزوالت گلخانزهای تولیزد شزده بزا اسزتفاده از چزای کمپوسزت در کشزت
هیدروپونیك
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ث -منابع
فامیل مؤمن ،ر .4931 .تأثیر سرد کردن و رطوبت نسبی بر اف ایش عمر انباری و خواص کمّی و کیفی توتفرنگی
گلخانهای رقم کاماروسا .گ ارش پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
ع ی ی ،ا .4939 .بررسی امکان استفاده از چای کمپوست در کشت هیدروپونیك تزوتفرنگزی .گز ارش پژوهشزی
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .نشریه شماره .10143
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 9-8-2پهنهبندی اقلیمی و شناسایی مناطق مستعد برای توسعه گلخانهها در کشور

تدوینکننده :قاسم زارعی
گلخانهها برای تولید محصوالت کشاورزی بهدلیل امکان کنترل عوامل تأثیرگذار محیط
همچون ،تغییرات دمایی ،جلوگیری از پدیده های سزرمازدگی و گرمزازدگی و همچنزین ،اسزتفاده
بهینه از منابع آب و خاک و نی امکان کاربرد مناسب کود و سزم و در نهایزت تولیزد در خزارج از
شرایط زمانی ،جایگاه ویژهای به این نوا از تولید داده و کشت گلخانزهای بزهعنزوان یزك روش
تولید متفاوت با بهرهوری باال ،در سالهای اخیر رو به گسترش است.
در کشور ما توسعه کشتهای گلخانهای باتوجه به اقلیم خشك و نیمهخشك و کمباران
از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخزوردار اسزت .برخزی از م ایزای مهزم و شزاخص ایزن تولیزدات
عبارتاست از :کنترل عوامل محیطی و عرضه محصول در خارج از فصل زراعی ،اف ایش کزارآیی
و راندمان مصرف آب بهواسطه استفاده از روش های جدید آبیاری ،استفاده بهینه و مؤثر از تمامی
ن هادههای کشاورزی (بذر ،کود ،آب و سم) ،اف ایش بازدهی و عملکرد محصول تزوأم بزا ارتقزای
کیفیت و ایجاد اشتغال .عاوه بر م ایای فوق ،موقعیت جغرافیایی و آب و هوای کشورمان با طول
روز بلند ،روشنایی کامل آفتاب ،وجود اقلیمهای مختلف و ن دیکی به بازارهای مصرف منطقهای،
شرایط مساعدی را برای کشت و توسعه محصوالت گلخانهای فزراهمکزردهاسزت .بزا همزه ایزن
اوصاف هنوز سطح زیرکشت گلخانهای کشور از مرز  8833هکتار فراتر نمیرود کزه بزاتوجزه بزه
مساحت اراضی قابل کشت کشور و نی تنوا محصوالت تحت کشت ،بسزیار نزاچی اسزت .قطعزاً
دالیل این امر ،میتواند وجود چالش ها و مشکات متعدد در احداث ،مدیریت و پرورش تولیزدات
گلخانهای باشد که برخی از آنها عبارتاست از :مشکات اقتصزاد تولیزد و بازرگزانی ،مشزکات
بهزراعی و عوامل تولید ،مشکات بهنزژادی ،مشزکات مزدیریت آبیزاری و زهکشزی ،مشزکات
کنترل آفات و بیماریها ،مشکات تغذیه گیاهی و حاصلخی ی خاک ،مشکات ترویج و انتقزال
یافتههای تحقیقاتی ،مشکات سازهای ،مشکات ضایعات محصول در مراحل برداشت و پزس از
برداشت و مشکات استانداردسازی.
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برای مهیا شدن شرایط محیطی مناسب در داخل گلخانهها ،انتخاب محل مناسب ،نزوا
سازه ،پوشش و تأسیسات بهکار رفته در آنها و نی مدیریت و نحوهی بهرهبزرداری از گلخانزههزا
اهمیت اساسی دارند .متاسفانه دیده میشودکه در اغلب استانهای کشور طرح سازه ،نوا پوشش و
تجهی ات گلخانهای متناسب با اقلیم و شرایط استان موردنظر نبوده و معموالً بهصورت کلیشزهای
انتخاب میشود .به همین علت مسائل و مشکات فراوانی در بهرهبرداری از این گلخانهها وجزود
داشته و بهرهوری انرژی و تولید در آنها پزایین اسزت .انتخزاب شزکل ظزاهری (تیزپ) گلخانزه
بستگی به سه عامل ،نوا محصول ،شرایط اقلیمی منطقه و شرایط مالی بهرهبرداری دارد .اگرچزه
هر محصولی را میتوان در هر گلخانهای تولیدکرد ،اما محدودیتهایی در این خصوص بزهوجزود
میآید که بهتر است قبل از انتخاب نوا سازه ،به آنها دقت شود.
اولین اقدام مهم در سزاخت گلخانزه ،انتخزاب محزل مناسزب بزرای احزداث آن اسزت.
برنامههای پیشبینیشده برای اف ایش کمّی و کیفی محصول همراه با کاهش ه ینهها ،منوط به
انتخاب محل صحیح برای احداث گلخانه است .براسا

ضوابط و معیارهای عمومی مکانیزابی،

محدود طرح موردنظر میباید دارای حداقل شرایط مناسب برای احداث گلخانه باشد .گلخانه بایزد
در جایی احداث شود که راههای حمل و نقل در ن دیکی آن قزرار داشزته باشزد .از طرفزی محزل
احداث گلخانه اغلب عامل تعیینکننده نوا سوخت مصرفی است .در بعضی از مناطق ،گاز طبیعی
ارزانترین منبع انرژی است .منبع تأمین آب نی قبل از احداث گلخانزه مزیبایزد از نظزر کمیّزت و
کیفیت آزمایش شود .جهت و سمت گلخانه نی بسیار مهم است .اسکلت گلخانههزا سزایه ایجزاد
میکند .اندازه سایه ایجاد شده به زاویه تابش نور خورشزید ،فصزل سزال و نزوا سزازه گلخانزهای
بستگی دارد .تأثیر سایه بر رشد گیاه در زمستان زمانی که اغلب شدت نور کم است ،بسزیار زیزاد
است .همچنین اگر زمین شیبدار باشد ،عملیات احداث گلخانه باید از نقطه وسط شزیب (ارتفزاا
متوسط) آغاز شود.
الف -چالشهای مربوط به احداث گلخانه در کشور

انتخاب شکل ظاهری گلخانه بستگی به سه عامل ،نوا محصول (اهداف تولید) ،شرایط
اقلیمی (شرایط ویژه آب و هوایی منطقه) و شرایط مالی بهرهبرداری (می ان سرمایهگذاری ممکن
از طرف گلخانهدار) دارد .بیشتر محصوالتی که در گلخانهها تولید مزیشزود ،متعلزق بزه منزاطق
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گرمسیر یا به عبارت دیگر ج ء گونههای گرمسیری است .این محصوالت متوسط ماهیانه دمزای
 43تا  23درجه سلسیو

را میپسندد .محصوالت مناطق گرمسزیری معمزوالً میزانگین حزداقل

دمای ماهیانه  42درجه سلسیو

و میانگین اکثر دمای  92درجه سلسیو

را تزرجیح مزیدهزد.

همچنین ،محصوالت گلخانه ای برای انجام اعمال فی یولوژیك خود نیازمند اختافات دمای  0تزا
 3درجه سلسیو
سلسیو

در طول شبانه روز است و حتیاالمکان این اختاف نبایزد بزیش از  40درجزه

باشد .از سوی دیگر تطابق فتوپریودیك اکثر محصوالت گلخانهای به گونهای است که

به آستانه حداقل  0ساعت روز نیاز داشته و در طول سه ماه از اواسط مهر تا اواسزط دیمزاه ،بزه
یك محدوده تابش  033تا  003ساعته نیاز دارد که به رقمی معادل  233کالری بر سانتیمترمربع
در روز میرسد .همچنین ،دامنه رطوبت موردنیاز محصوالت گلخانهای معموالً  33تزا  33درصزد
است.
ب -یافتهها و دستاوردها در زمینه پهنهبندی اقلیمی و شناسایی مناطق مستعد برای
توسعه گلخانهها در کشور
تناسب اقلیمی استان خوزستان

تحلیل شرایط آب و هوایی شهرهای مختلف استان خوزستان نشزانداد کزه شزهرهزای
ج نوبی و مرک ی این استان (نظیر خرمشهر ،آبادان ،اهواز و  )...در صورت احداث گلخانه بهمنظور
تولید محصوالت کشاورزی ،بهطور کلی در زمستان نیاز به سامانههای گرمایشی نزدارد و در 9-0
ماه از سال با تهویه طبیعی امکان تولید در این گلخانه به راحتی امکانپزذیر اسزت .تزا دو مزاه از
سال در فصول گرم میتوان با استفاده از سامانههای سرمایشی به تولیزد در گلخانزه ادامزه داد و
نهایتاً  0-0ماه از سال ،گرما به قدری زیاد است که بهکزارگیری سزامانههزای سرمایشزی بزرای
خنك کردن و تولید محصول در گلخانهها ،مقرون به صرفه نیست .ایندرحالیاست که با حرکزت
به سمت شرق این استان در نواحی مرک ی و شمالی آن که بزا ارتفاعزات اسزتان چهزارمحزال و
بختیاری هم جوار است (شهرهای ایذه و باغ ملك) ،این روند تغییر میکند؛ بهطوری که مزثاً در
این دو شهر در صورت تولید در گلخانهها سه ماه از سال نیاز به سامانههای گرمایشی است ،سزه
ماه از سال با امکان تولید با تهویه طبیعی وجود دارد ،دو ماه از سال برای تولید در گلخانهها نیزاز
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به سامانههای سرمایشی است و تنها چهار ماه از سال ،درجه حرارتی به قدری باال است که تولید
در گلخانهها اقتصادی نیست.
تناسب اقلیمی استان بوشهر

تحلیل شرایط آب و هوایی شهرهای مختلف استان بوشهر نشانداد که شزهرهای ایزن
استان از نظر وضعیت اقلیمی برای احداث گلخانهها به دو گروه تقسیم میشود .شزهرهایی ماننزد
بندر بوشهر و بندر دیِر در قسمتهای مرک ی و جنوبی استان ،در صزورت احزداث گلخانزه بزرای
تولید محصوالت کشاورزی ،بهطور کلی در زمستان نیاز به سامانههای گرمایشی ندارد ،در حزدود
چهار ماه از سال با تهویه طبیعی امکان تولید در گلخانهها به راحتی امکانپزذیر اسزت ،دو مزاه از
سال در فصول گرم میتوان با استفاده از سامانههای سرمایشی به تولید در گلخانهها ادامزه داد و
سرانجام شش ماه از سال گرما به حدی زیاد است که استفاده از سامانههای سرمایشی بزهمنظزور
خنكکردن و تولید در گلخانهها ،مقرون به صرفه نیسزت .ایزندرحزالیاسزت کزه در شزهرهزایی
نظیری جم ،بندر دیلم و برازجان به ترتیب در قسمتهای جنوب شرق ،شمال غرب و شرق ایزن
استان که اقلیم کمی معتدلتر است ،تولید گلخانهای در ماههای سرد سال نیزاز بزه سزامانههزای
گرمایشی نیست ،در  1-0ماه از سال با تهویه طبیعی امکان تولید وجود دارد 4-2 ،ماه از سال بزا
سامانههای سرمایشی میتوان تولید گلخانهای داشت و  0-0ماه از سال دمای هوا به قدری بزاال
است که استفاده از سامانههای سرمایشی برای تولید اقتصادی نیست.
تناسب اقلیمی استان فارس

تحلیل شرایط آب و هوایی شزهرهای مختلزف اسزتان فزار

نشزانداد کزه شزهرهای

سردسیر شمالی ایزن اسزتان (نظیزر آبزاده ،اقلیزد و  )...در صزورت احزداث گلخانزه بزرای تولیزد
محصوالت کشاورزی ،در ماههای سرد سال حدود شش ماه نیاز به سامانههای گرمایشی دارد ،در
چهار ماه از سال با تهویه طبیعی میتوان به تولید در آنها پرداخت ،دو ماه از سال برای تولید در
آنها نیاز به سامانههای سرمایشی بوده و در ماههای خیلی گرم سال نی مشکلی برای سزرمایش
ندارد .همچنین شهرهای مرک ی این استان نظیر شیراز و ارسزنجان ،دارای آب و هزوای معتزدل
بوده و در چهار ماه سرد سال نیاز به سامانه گرمایشی دارد ،در چهار ماه از سال با تهویزه طبیعزی
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امکان تولید گلخانهای در آنها وجود دارد ،در  4-2ماه از سال میتوان با سامانههای سرمایشزی
مرسوم در آنها تولید داشت و در  2-9ماه از سال ،گرمای بیش از حد در گلخانهها وجود خواهزد
داشت که سرمایش آنها توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
دیگر مناطق مرک ی این استان با اقلیم گرم نظیر شهرهای داراب و زرین دشت 2 ،مزاه
از سال نیاز به سامانههای گرمایشی برای تولید در گلخانه دارد ،در چهزار مزاه از سزال بزا تهویزه
طبیعی در آنها میتوان تولید داشت 4-2 ،ماه از سال با سامانههای سرمایشی متداول مزیتزوان
در آن ها به تولید پرداخت و نهایتزاً  1-0مزاه از سزال بزهعلزت دمزای بزیش از حزد ،اسزتفاده از
سامانههای سرمایشی در آنها مقرون و بهصرفه نخواهد بود .همچنین در شهرهای جنزوبی ایزن
استان با اقلیم خیلی گرم نظیر المرد و قیر و کارزین ،در ماههای سرد سال نیاز بزه سزامانههزای
گرمایشی نیست ،چهار ماه از سال با تهویه طبیعی امکان تولید وجود خواهد داشت ،دو ماه از سال
میتوان با بهکارگیری سامانههای سرمایشی به تولید در گلخانهها پرداخت و در نهایت شش مزاه
از سال به علت درجه حرارت خیلی باال ،استفاده از سامانههای سرمایشزی بزرای ادامزه تولیزد در
گلخانهها اقتصادی نخواهند بود.
پ -توصیههای کاربردی در زمینه پهنهبندی اقلیمی و شناسایی منااطق مساتعد بارای
توسعه گلخانهها در کشور

 بهدالیل گفتهشده در بخش قبلی ،چنانچه سیاسزت اسزتان خوزسزتان مبنزی بزر توسزعهگلخانهها باشد ،احداث و بهرهبرداری از گلخانه در شمال شرق این اسزتان قابزل توصزیه
است.
 چنانچه سیاست استان بوشهر مبنی بر توسزعه کشزتهزای گلخانزهای باشزد ،احزداث وبهرهبرداری از گلخانهها در شهرهای جم ،بندر دیلم و برازجان ،بر شهرهزایی نظیزر بنزدر
بوشهر و بندر دیر برتری دارد.
 -درصورتیکه سیاست استان فار

مبنی بر توسعه کشزتهزای گلخانزهای باشزد ،بزرای

تولیدات گلخانهای ،مناطق مرک ی و معتدل اسزتان نظیزر شزهرهای شزیراز و ارسزنجان
مناسبتر است.
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ت -محورهای پژوهشی آتی در زمینه پهنهبندی اقلیمی و شناسایی مناطق مستعد برای
توسعه گلخانهها در کشور

 پهنهبندی اقلیمی و شناسایی مناطق مستعد برای توسعه گلخانهها در سراسرکشور تعیین سایر عوامل مؤثر در مکانیابی محل احداث گلخانهها در کشزور و تعیزین میز ان تزأثیر(وزن) هر یك از آنها
 تعیین مناطق مستعد احداث گلخانهها در کشور باتوجه به ضریب وزنی تمامی عوامزل مزؤثر درتولیدات گلخانهای
ث -منابع
سیدان،

 .م .و جعفری ،ا .م .4989 .بررسی کشتهای گلخانههای در استان همدان .انتشارات سازمان مدیریت

و برنامه ری ی استان همدان .نشریه شماره .030
صادقی ،ص .و وروانی ،ج .4939 .مکانیابی برای توسعه مجتمعهای گلخانهای در پهنه استان مرکز ی بزه روش
سامانه اطاعات جغرافیایی ( .)GISمجموعه مقاالت سومین کنگر ملی هیدروپونیك و تولیدات گلخانزهای.
.403-409
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 9-2مهندسی صنایعغذایی
 5-9-2فناوریهای پس از برداشت میوهها و سبزیها

تدوینکنندگان :رضا فامیل مؤمن ،فروغ شواخی ،بهجت تاجالدین
الف -تیمارهای مقدماتی

جمعیت رو به رشد ،جامعه جهانی را با چالش جدی برای پاسخگویی به نیازهای بشری
روبرو ساختهاست .برآوردها نشان میدهد در پان ده سال آینده جمعیت کره زمین به  93درصد آب
بیشتر 03 ،درصد انرژی بیشتر و  03درصد موادغذایی بیشتر نیاز خواهد داشت .این در حالیاسزت
که تأثیر غیر قابل پیشبینی ناشی از تغییرات جهانی آب و هوا در کره زمین دستیزابی بزه آب و
غذا را نامطمئن میسازد .بررسیها نشان میدهد یك کالری از هر چهار کالری موادغذایی تولیزد
شده در جهان در فاصله زمانی برداشت تا مصرف از بین مزیرود .بنزابراین ،کزاهش ضزایعات در
مراحل پس از برداشت ،راهکاری است که بهواسطه آن بدون نیاز بزه افز ایش سزطح زیزرکشزت
امکان تولید بیشتر را فراهم میسازد .محصوالت اساسی کشزاورزی سزهم عمزدهای را در تزأمین
امنیت غذایی داشته و ج اولویتهای اساسی برای امنیت ملزی کشزور بزهشزمار مزیرود .تولیزد
اینگونه محصوالت مستل م فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی مستمر در زمینزه ژنتیزك و اصزاح
ارقام برای تولید پایدار از نقطه نظر کمّی و کیفی اسزت .در حزال حاضزر در کشزور مزا مزدیریت
ضایعات پس از برداشت بهعنوان چالش اصلی در امنیت پایدار مواد غذایی بهشمار میآید .بخزش
تحقیقات صنایعغذایی و فناوریهای پس از برداشت این مؤسسه در طول ده سال گذشته ،بالغ بر
 40فقره پروژه تحقیقاتی در زمینه فناوریهای پس از برداشت و تیمارهای مقزدماتی محصزوالت
مختلف باغی را توسط پژوهشگران به انجام رسانده که در ادامه به نتایج برخی از این پژوهشهزا
اشارهشدهاست.
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الف 5-چالشهای تیمارهای مقدماتی

 نامشخص بودن جایگاه و متولی مسائل و مشکات مرتبط با فعالیتها و مراقبزتهزای
پس از برداشت تولیدات کشاورزی
 حمایت و اختصاص بودجه به فعالیتهای کاشزت ،داشزت و برداشزت و همچنزین کزم
توجهی به چالشهای پس از برداشت تولیدات کشاورزی از جانب مسئوالن
 کمبود امکانات و زیرساختهای مناسب
 عدم ارتباط مداوم با دانشگاهها و سایر مراک تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور
 کمبود منابع مالی و نیروی متخصص برای انجام فعالیتهای پس از برداشت
 عدم وجود یك راهبرد طوالنی مدت در رابطه با مسائل و فناوریهای نوین برداشزت و
بهویژه پس از برداشت که جایگاه پژوهشهزای سزازمان تحقیقزات ،آمزوزش و تزرویج
کشاورزی و مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در آن تعریفشده باشد.
 نیاز به اطاارسانی و اف ایش آگاهی عمومی نسبت به تأثیر فعالیتهای پس از برداشت
بر امنیت و سامت موادغذایی و کاهش ضایعات در سطح کشور
الف 2-یافتهها و دستاوردهای کاربردی مرتب با تیمارهای مقدماتی

 تعیین بهترین زمان برداشت بهمنظور کاهش ضایعات درحین نگهداری و بهحزداکثر رسزاندنحفظ خصوصیات کیفی میوهها در مراحل پس از برداشزت اهمیزت زیزادی دارد .بسزیاری از
خصوصیات کیفی محصوالت باغی و جالی ی نه تنها در تعیین زمان رسیدگی میزوه اهمیزت
دارد بلکه برای ارزیابی کیفیت خوراکی نی بهکار میرود .مطالعات مختلفزی در زمینزه تزأثیر
زمان برداشت بر خص وصیات کیفی محصوالت باغی و جالی ی نظیزر هلزو و شزلیل ،خربز ه
شادگانی و احمدی ،گابی ارقام اسپادونا و کوشیا و سیر ،انگور رومی ی محلی صورتگرفتزه
و نتایج به دست آمده توانسته بهترین تاریخ برداشت را برای ارقام مختلف محصوالت بزاغی
مشخص نماید.
 در مورد تیمارهای مقدماتی به کار رفته پس از برداشت در محصوالت مختلف مزیتزوان بزهتأثیر روشهای مختلف بستهبندی و حمل و نقل بر میز ان ضزایعات انزار و گوجزهفرنگزی،
گرمادهی و سردخانه گذاری هلو و شلیل ،بهبود کیفیت میوههای گابی و سیب قرم لبنانی
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با استفاده از محلول پاشی با کلرور کلسیم ،روشهای برداشت ،رسزاندن بزا اسزتفاده از گزاز
اتیلن و خشكکردن گردوی ایرانی ،کاربرد مایکروویو در کنترل بیماریهای پس از برداشت
هلو ،رساندن مصنوعی خرمای مضافتی با استفاده از تیمار اسید استیك ،شستشزوی خرمزای
مضافتی بر روی درخت و تأثیر آن در کاهش آلودگی محصول اشاره نمود.
 از دیگر فعالیتهای پژوهشی انجامشده در مؤسسه میتوان به اندازهگیری خواص بیوفی یکیو شیمیایی مؤثر بر خصوصیات کمّی و کیفی محصوالت کشاورزی اشاره نمزود .نتزایج ایزن
تحقیقات برای کاهش ضایعات و حفظ خصوصیات کمّی و کیفی محصزوالت کشزاورزی در
حین برداشت و پس از آن از اهمیت زیادی برخورداراست .در این زمینه میتزوان بزه نتزایج
تحقیقات بر روی محصوالت گوجهفرنگی و سیر اشاره نمود.
الف 8-توصیههای کاربردی درخصوص تیمارهای مقدماتی

 رعایت بهترین زمان برداشت ،بهبود روشهای حمل و نقزل جزادهای و بسزتهبنزدی مناسزبمیتواند باعث حفظ کیفیت ،کاهش ضایعات پس از برداشت و کنترل آلودگی قارچی محصوالت
باغی شود.
 -برداشت گردو با استفاده از توری پاستیکی و جلوگیری از تما

گردو با سطح زمین از سزیاه

شدن پوست چوبی و مغ  ،تند شدن روغن ،آلودگی به کپك و حشرات و بهطزورکلی از ضزایعات
تولید جلوگیری میکند.
 استفاده از محلول چهار درصد اسید استیك روشی مؤثر و اقتصزادی بزرای رسزانیدن خرمزایمضافتی در دمای  98-13درجه سلسیو

و رطوبزت نسزبی  33-83درصزد اسزت .شستشزوی

خوشه های خرمای مضافتی در اواخر مرحله خال به روش اسپری کردن با آب معمولی میتواند
در کاهش آلودگیهای سطحی مؤثر باشد .برای جلوگیری یا کاهش فعالیت میکروارگانیسمهزا و
آفات و در نتیجه اف ایش عمر نگهداری رطب مضافتی ،استفاده از سردخانه برتری دارد.
 -پیشنهاد میشود قبل از کشت سیر با انجام درجهبندی سیرچهها بر اسا

وزن آنها و انتخاب

سیرچههای ب رگتر از چهارگرم ،با تراکم کاشت  90تا  13سزیرچه در مترمربزع ( 903333تزا
 133333سیرچه در هکتار) ،عملکرد و کیفیت توده سیر را بهصورت معنیدار اف ایش داد.
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  -4متیل سیکلو پروپن قادر به کنترل اثر اتیلن موجود در اطراف میوههای فرازگرا نظیر گوجهفرنگی و سیب است .از همینرو ،با رعایزت غلظزت و زمزان تمزا

مناسزب ،بزا ایزن روش

میتوان عمر انباری محصوالت باغی را اف ایش داد.
 بهطور کلی درجهبندی محصوالت بهویژه ارقام مختلف پیاز از نظر اندازه بر کیفیزت انبارمزانیمحصول اثر داشته و میباید قبل از انبارداری صورت گیرد.
 استفاده از پوشش پلی اتیلن بههمراه تیمارهای ترکیبی نظیر گرما درمانی ،قارچکش ایمازالیزلو مواد ضدمیکروبی طبیعی بهمنظور کنترل پوسیدگی ،حفظ کیفیت و اف ایش عمزر نگزهداری
مرکبات توصیه میشود.
 استفاده از روش های فی یکی ضدعفونی برای کزاهش خسزارات ناشزی از آفزات و امزراس درمحصول خرما و عرضه محصول بهداشتی و با کیفیت مطلزوب در بازارهزای جهزانی توصزیه
میشود.
 عمر انباری بامیه را میتوان با استفاده از روشهایی نظیر محلزول پاشزی بزا غلظزت مناسزبهیپوکلریت سدیم و بستهبندیشده در کیسههای پاسزتیکی منفزذدار در شزرایط معمزولی و
سردخانه اف ایش داد.
 برای نگهداری خرب ه بهجای استفاده از قارچکشها و یا سایر مواد شزیمیایی سزنت ی توصزیهمیشود که از تیمار غوطهوری در امولسیون روغن گیاهی آفتابگردان و بیکربنزات سزدیم دو
درصد استفاده شود.
 برای کنترل و به تأخیر انداختن فساد میکربی سزیب توصزیه مزیشزود از مزواد ضزدمیکروبیگیاهی و طبیعی نظیر عصاره و اسانس سیاه دانزه بزه عنزوان مزوادی جزایگ ین ایمازالیزل یزا
ترکیبات مشابه استفاده شود.
 طراحی و ارزیابی مواد بستهبندی با رویکرد استفاده از مواد طبیعی توصیه میشود. توصیه میشود بانك اطاعات بستهبندی تهیه شود. پوششدهی محصوالت باغی با پوششهای برپایه پلیمرهای طبیعی باعزث کزاهش ضزایعاتکمّی و کیفی محصوالت باغی میشود؛ از همین رو ،توصیه میشود که از این نوا پوششهزا
در مقیا

صنعتی برای پوششدهی و بسته بنزدی محصزوالت بزاغی فرازگزرا و غیرفرازگزرا

استفاده شود.
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الف 9-محورهای پژوهشهای آتی در زمینه تیمارهای مقدماتی

 تعیین می ان دقیق ضایعات تولیدات زراعی و باغی از مرحله برداشت تا تبدیل و مصرف ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش ضایعات و حفزظ خزواص کیفزی تولیزدات کشزاورزی درمراحل مختلف پس از برداشت
 ایجاد ارزش اف وده در تولیدات کشاورزی و در نتیجه ایجاد شغل و اف ایش صادرات ایجاد سامانههای مناسب برای ردیزابی محصزوالت اساسزی کشزاورزی در تجزارت داخلزی وخارجی کشور
 آگاه نمودن بهرهبرداران بخش به تأثیر روشهای کاهش ضزایعات و ایجزاد ارزش افز وده بزراف ایش درآمد تولیدکنندگان از طریق آموزش و انتقال فناوری.
الف 1-منابع
آذر پژوه ،ا .ارزیابی استفاده از مایکروویو در کنترل بیماریهای پس از برداشت میوه هلو ،شزماره ثبزت ،4184سزال
.4980
بصیری ،ش .تعیین بهترین زمان برداشت  2رقم انگور رومی ی محلی و مناسب ترین درجه حزرارت نگهزداری در
سرد خانه جهت حفظ خواص کیفی آنها ،شماره ثبت  ،4033سال .4983
بهبهانی ،ل .بررسی اثر زمان برداشت و بستهبندی برروی خصوصیات کیفی انباری دو جمعیت خربز ه شزادگانی و
احمدی ،شماره ثبت ،91333 :سال .4933
بیات ،ف .تعیین و اندازهگیری خواص بیوفی یکی ،شیمیایی و شزاخصهزای رسزیدگی ارقزام عمزده گوجزهفرنگزی
همدان :شماره ثبت  ،12323سال.4934
بیات ،ف .اثر وزن سوخ و سیرچههای بذری بر تندی و برخی ویژگیهای کمی و کیفی دو توده سیر سفید همدان،
شماره ثبت  ،10848سال .4939
بیات ،ف .بهبهانی ،ل .نصرتی ،ا.ا .دارابی ،ا .تعیین زمان برداشت و شرایط بهینه خشكکردن مقدماتی سیر ،شماره
ثبت  ،4444سال .4980
بیدلی ،ن .بررسی تأثیر شرایط مختلف برداشت بر ضایعات گوجه فرنگی ،شماره ثبت  ،12323سال .4932
گلشنتفتی ،ا .معرفی راه کارهای مناسب جهت شستشو و کاهش آلودگیهای خرمای مضافتی،شماره ثبت ،10183
سال . 4939
گلشنتفتی ،ا .شستشوی خرمای مضافتی روی درخت در مرحله خارک و اثر آن بر کیفیت میوه ،شماره ثبت ،4443
سال .4980
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شرایعی ،پ .تأثیر استفاده از تیمارهای آب گرم ،محلول اتانول ،بخار اسید استیك و قارچ کش بر کیفیت و کاهش
آلودگی قارچی در هلو و شلیل ،شماره ثبت ، 4133سال .4933
شرایعی ،پ .بررسی تاثیر زمان برداشت و روش بستهبندی بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی هلو و شلیل ،شماره
ثبت  ،91433سال .4933
فامیل مؤمن ،ر .بررسی چگونگی برداشت ،پوست گیری و خشكکردن گردوی ایرانی ،شماره ثبت ،4903 :سال
.4980
ملك،

 ،.شرایعی ،پ ،.شهابی ،ا .ا .و باجگیران،

 .ب .بررسی تأثیر محلول پاشی کلسیم روی سفتی گوشت و

خصوصیات کیفی میوه در سیب قرم لبنانی ،شماره ثبت  ،98/4102سال .4988
نیکخواه ،ش .تعیین بهترین زمان برداشت گابی ارقام اسپادونا و کوشیا و اثر کلرور کلسیم بر خواص انباری آن
شماره ثبت ،4338 :سال. 4980
نیکخواه ،ش .بررسی تأثیر شرایط مختلف پس از برداشت بر ضایعات انار ،شماره ثبت ،10130 :سال .4939
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ب -نگهداری و انبارداری محصوالت کشاورزی

مطالعات دفتر کاهش ضایعات معاونت صنایع و امور زیربنایی نشان میدهد کزه حزدود
33درصد ضایعات فعلی 03محصول باغی و زراعی مورد مطالعه مربوط به  23نوا محصول است.

موضوا بحث برانگی اف ایش رونزد ضزایعات مزواد غزذایی یکزی از چزالشهزای جزدی بیشزتر
کشورهای در حال توسعه است .کاهش تلفات محصول تولیزدی در محزدوده زمزان برداشزت تزا
مصرف یکی از راههای اف ایش دسترسی بیشتر مردم به محصوالت کشاورزی است .فاکتورهزای
پیش و پس از برداشت مانند خصوصیات ژنتیکی ،شرایط اکولوژیکی ،فرآیند تولید ،مرحله برداشت
و فرآیند های پس از برداشت در ارتباط با یکدیگر بزرروی خصوصزیات کمّزی و کیفزی محصزول
مؤثراست .بروز تلفات کمّی و کیفی در محصوالت کشاورزی به دلیل فسادپزذیری بزاال ،در تمزام
مراحل برداشت ،حمل و نقل ،انبارداری ،بازاریابی و فرآوری رخ میدهد .در مرحله پس از برداشت
این ضایعات نتیجه شیوههای نادرست جابزه جزایی ،حمزل و نقزل ،انبزارداری و بازاررسزانی ایزن
محصوالت است .با جلوگیری از هدر رفتن محصوالت از طریق روشهزای مزؤثر در انبزارداری و
گسترش زمان ماندگاری آن ،به عنزوان اقزام صزادراتی ،مزیتزوان عزاوهبزر ایجزاد اشزتغال و
درآمدزایی ،به عنوان یك منبع تأمین ارز نی از آن بهره برد .در صورت انبارداری صحیح و کاهش
تلفات انباری محصول ،امکان عرضه تدریجی محصول و تنظیم بازار مصرف جهت پیشزگیری از
سیر صعودی قیمتها فراهم میآید و از ناهنجاریهای مربوط به عرضزه و توزیزع محصزول بزه
مصرفکنندگان جلوگیری می شود.
ب 5-چالشهای نگهداری و انبارداری

شناسایی پتانسیل ارقزام از نظزر انبارمزانی مزیتوانزد در اسزتفاده از ارقزام مناسزب در
برنامههای اصاحی مؤثر باشد و معرفی ارقام با انبارمانی باال یکی از راهکارهای مهم در کزاهش
ضایعات انباری است .همچنین استفاده از پیشتیمارهای مؤثر ،پوششهای مختلف و ات مسز ف ر
تغییریافته در اف ایش عمر انباری و ماندگاری محصوالت باغی و کاهش ضزایعات انبزاری بسزیار
مؤثرند .با این وجود تحقیقات انجام شده در این زیر محور در این دهه از فعالیزت مؤسسزه بسزیار
پراکنده صورت گرفته است.

دهة دوم تالش

590

ب 2-یافتهها و دستاوردهای کاربردی در زمینه نگهداری و انبارداری

تحقیقات انجام شده در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در زمینه نگزهداری
و انبارداری در مناطق مختلف و عمدتاً شامل تیمارهای مؤثر دراف ایش ماندگاری ،مقایسزه ارقزام
مختلف ،بررسی اثر پوششهای مختلف ،استفاده از اتمسفر تغییریافته در افز ایش عمزر انبزاری و
همچنین در محصوالت باغی مختلف شامل سزیب ،گوجزهفرنگزی ،پیزاز ،مرکبزات (لیموشزیرین،
پرتقال ،گریپ فروت) ،انگور  ،بامیه ،خرما و رطب ،کاهو ،زردآلو ،خرب ه بودهاست.
گرما درمانی یکی از تیمارهایی است که می تواند بزا اسزتفاده از آب گزرم ،بخزار داغ یزا
هوای گرم برای کنترل بیماریهای قارچی و ضدعفونی میوهها استفاده شود .کزاربرد ایزن تیمزار
طی سالیان گذشته در مناطق مختلف کشور انجامشدهاست .از جمله این تحقیقزات مزیتزوان بزه
نتایج مطالعات انجامشده بر روی محصوالت لیمو شیرین ،پرتقزال و گریزپ فزروت اشزاره نمزود.
نتایج این مطالعات مؤید آسان و اقتصادی بودن این تیمار در کاهش پوسیدگی میوه مرکبات و نی
کاهش خسارت حاصل از سرمازدگی بودهاست.
استفاده از ترکیب  -4متیل سیکلوپروپن به عنوان بازدارنده تولیزد اتزیلن در بزه تعویزق
انداختن رسیدگی میوه های فرازگرا و اف ایش ماندگاری آن ها از دیگر تیمارهای پزس از برداشزت
محصوالت باغی اسزت .نتزایج دو مطالعزه انجزامشزده در مؤسسزه بزر تزأثیر ترکیزب  -4متیزل
سیکلوپروپن بر گوجهفرنگی در غلظت  3/3قسمت در میلیون و نی سیب درختزی در غلظزت 4/0
قسمت در میلیون نشان داده که این ترکیب در به تعویق انداختن اختاالت فی یولوژیکی ،کاهش
افت خصوصیات کیفی و اف ایش عمر تجاری محصوالت مؤثر است.
کیورینگ یك فرآیند نسبتاً طوالنی در خشكکردن و آمادهسازی محصوالتی نظیر پیاز
برای نگهداری در شرایط دمایی و رطوبتی مناسب است .پیاز یکی از محصوالت مهم کشور است
که به دلیل شرایط نامناسب نگهداری و فقدان فناوریهای مؤثر پس از برداشزت دچزار ضزایعات
فراوانی میشود .می ان بلوغ و اندازه این محصول در زمان برداشت بر ترکیبات شیمیایی و عطر و
طعم آن و نی می ان پیشرفت بیماریها مؤثر اسزت .بزهطزور کلزی درجزهبنزدی و بزه خصزوص
درجه بندی پیاز ارقام مختلف از نظر اندازه بر کیفیت انبارمانی محصول اثر داشته و میبایزد پزیش
از انبارداری صورتگیرد .کیورینگ پیاز توسط نور خورشید یا نگهداری در دمای  12درجه میتواند
بر کاهش ضایعات این محصول مؤثر باشد.
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استفاده از ترکیبات شیمیایی مختلف در اف ایش عمر نگهداری محصوالت باغی موضوا
مطالعات متعددی در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی بودهاست .از این جمله میتوان به استفاده
از پرمنگنات پتاسیم و اسید اسکوربیك بر روی محصول کاهو کزه منجزر بزه حفزظ خصوصزیات
کیفی و جلوگیری از افت وزن می شود و نی استفاده از کلرور کلسزیم در زمزان کشزت و کزاربرد
محلول های اسید استیك و اسید سیتریك در حفظ ماندگاری کاهو و نی حفظ خصوصیات کیفزی
محصول بامیه با محلول پاشی توسط هیپوکلریت سدیم اشاره کزرد .همچنزین کزاربرد عصزاره و
اسززانس سززیاهدا نززه بززه عنززوان جززایگ ین ایمازالیززل سززبب حفززظ خصوصززیات کیفززی محصززول
سیبشده است .استفاده از امولسیون روغن گیاهی آفتابگردان و بیکربنات سدیم نیز سزبب حفزظ
خصوصیات کمّی و کیفی و کاهش آلودگی قارچی در ارقام خرب ه تاشکندی و قصریشدهاست.
از آنجا که محصول خرما یکی از اقام مهم و صادراتی کشور ایران بهشزمار مزیرود و
همچنین ارقام متنوعی در نقاط مختلف کشور تولید مزیشزود کزه ارزش تجزاری دارد ،مطالعزات
مختلفی در زمینه نگهداری و انبارداری این محصول صورت گرفتهاست که از آن جمله مزیتزوان
به نتایج حاصل از پروژههای تحقیقاتی کاربرد روشهای فی یکی ضدعفونی ارقام خرمای خشزك
و نیمهخشك ،برداشت بههنگام محصول و جداسازی محصوالت معیوب و آفت زده از میزوههزای
سالم و نی استفاده از دماهای  03-33درجه برای ضزدعفونی بعضزی از ارقزام (خرمزای قصزب و
شمسایی و عمران و دیری) و استفاده از دمای  -0درجه برای کاهش آلودگی بعضی ارقزام دیگزر
(زاهدی و پیارم) اشاره کرد .در مورد ارقام خرمای نرم نی کنترل دمزا (اسزتفاده از دمزای صزفر و
کمتر از صفر) و حفظ رطوبتنسبی  30درصد توصیهشدهاست.
الزم بهذکر است که بر اسا

نتایج تحقیقات ،این مؤسسه بزه دانزش فنزی اسزتفاده از

 -4متیل سیکلو پروپن برای محصول گوجهفرنگی و سیب درختی ،استفاده از روغنهای گیزاهی،
گرما درمانی ،قارچکش ،واکس و پوشش پلی اتیلن در پرتقال ،گریپفزروت ،لیمزو شزیرین و نیز
ضدعفونی و انبارداری ارقام تجاری خرما دستیافتهاست.
ب 8-محورهای پژوهشهای آتی در زمینه نگهداری و انبارداری

 استفاده از روش های فی یکی و نی بیوتکنولوژیك برای جلوگیری از رشد و فعالیزت قزارچهزایمولد آفاتوکسین و سایر آلودگیهای میکروبی
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 استفاده از گاز ازن در ضدعفونی محصوالت باغی استفاده از انواا بستهبندیها و اتمسفر کنترلشده و مواد پوششدهنده با قابلیت خوراکی بزرایاف ایش ماندگاری محصوالت باغی
 بررسی اثر اسانس و عصاره گیاهان دارویی و استخراج ،شناسایی و کاربرد مواد مؤثره موجود درآنها برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها
ب 9-منابع
بهبهانی ،ل ،.ا .دهقانی .ف .خضرزاده .بررسی اثر پوششهای مختلف و شرایط نگهداری بر عمر انبارمان ی ب ام ی ه
اهوازی.گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی .شز م اره ث ب ت
 ،88/4308سال .4988
بهبهانی ،ل ،.م ،طاوسی ،ا .دهقانی و م .جوادزاده .تعیین شرایط بهینزه جهزت افز ایش مانزدگاری کزاهو پزس از
برداشت .گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنزی ومهندسزی کشزاورزی .شز م اره ث ب ت
 ،978/89سال .4983
ساجقه ،ف ،.شفیعی ،ل .م .م .سجودی ،م .زرگران ،ف .محمدی .اثر تیمارهای گرما درمانی ،ق ارج ک ش ،ک اغ ذ
مومیو پوشش پلی اتیلن بر روی انبارداری لیمو شیرین.گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات
فنی ومهندسی کشاورزی .شماره ثبت  ،80/330سال .4980
ساجقه ،ف ،.د .درویشی ،ل .شفیعی ،ف .صمدی و م .زرگران .4980.بررسی اثرات قارچ کش  ،واکس  ،پوشز ش
پلی اتیلن و گرما درمانی بر می ان کاهش حساسیت گریپ فروت به سرمازدگی در دمای پایی ن .گز ارش
پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .شماره ثبت  80/4920سال .4980
ساجقه ،ف ،.ا .گلشن تفتی ،م .علی محمدی و غ .برادران .4932.بررسی وضعیت آلودگی میکروبی رطب مضافتی
بم در طول انبارداری.گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .شم اره
ثبت .12434
ساجقه ،ف ،.ل .شفیعی ،م .م .مینائی ،م .ارجمند ،گ .حسینی و م .علی محمدی .4932.بررسی اثزرات روغنهزای
گیاهی ،گرما درمانی و پوشش پلی اتیلن بر عمر انباری ارقام پرتقال معمولی و والنسیا.گز ارش پژوهشزی
طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .شماره ثبت .11188
شواخی ،ف ، .ه .بهمدی و ص .معدنی .تأثیر  -4متیل سیکلوپروپن بر خواص کیفی ،ماندگاری و کزاهش ضزایعات
سیب درختی .گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .شزماره ثبزت
 ،11109سال .4932
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شواخی ،ف ،.معدنی .ص ،نیامنش .ح ،خدادادی .م .وصحایی .ز .تاثیر شرایط انبارداری بر خواص کمی وکیفی ارقام
پیاز ایرانی.گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی کشزاورزی .شزماره ثبزت
 ،80/4903سال .4980
شرایعی  ،پ ، .ا .باشتینی ،م .رستمی و ا .نبئی .بررسی تأثیر درجه حرارات و پوشش روغنی بر کیفیت انب ارم ان ی
خرب ه.گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی .شماره ثب ت،88/390
سال .4988
عین افشار،

 ،.ن .بیدلی ،و م .رستمی .4988.مقایسه آثار ضد قارچی عصاره و روغنه ای ف رار سز ی اه دان ه ب ا

ایمازالیل بر دو رقم سیب انباری .گ ارش پژوهشی طزرح تحقیقزاتی مؤسسزه تحقیقزات فنزی ومهندسزی
کشاورزی .شماره ثبت  ،88/393سال .4988
گودرزی،ف ،.ح .ساعدی و م .شعبانیان.اثر کاربرد پس از برداشت  -4متیل سیکلوپروپن بر ضایعات و عمر انبارداری
گوجهفرنگی .گ ارش پژوهشی طرح تحقیقزاتی مؤسسزه تحقیقزات فنزی ومهندسزی کشزاورزی .شزماره
ثبت ،19432سال .4934
گلشن تفتی ،ا ،.معروف .ا ،ناصری .م ،اباذرپور .م ،محمد پور .ا .کرمپور .ف ،کج باف .غ ،بهبهانی .ل ،نجفی نزژاد.
ح .و صمدی .ف .بررسی روش مناسب برای ضد عفونی بستهبندی و انبارداری ارقام ت ج اری خ رم ای
ایران.گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی .شماره ث ب ت ،83/18
سال .4983
ملك،

 ،.امین پور .ر ،شاهین .ا .و حیدریان .ا .بررسی تغییرات کیفی دو رقم پیاز منطقه اصفهان در طی مراحزل
انبارداری .گز ارش پژوهشزی طزرح تحقیقزاتی مؤسسزه تحقیقزات فنزی ومهندسزی کشزاورزی .شزماره
ثبت ،11102سال .4933

میرمجیدی هشتجین ،ا ،.زرگران .م ،گ .حسینی ،م .خدادادی و م .کهبازی .بررسی روند تغییرات کیفی ارقام پیزاز
ایرانی در طول انبارداری .گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنزی ومهندسزی کشزاورزی.
شماره ثبت  ، 813/83سال .4983
معدنی ،م ،.م .خدادادی ،ف .شواخی ،ح .نیامنش .م .کهبازی .م .زرگران .اثر شرایط کیورینگ در انبارمانی ارقام پیاز
ایرانی .گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی کشزاورزی .شز م اره ث ب ت
 ،4234/83سال .4983
محمدپور ،ا ،.ح .ر .بهرامی ،م .یکتن خدایی و م .ه .ابراهیمی .بررسی تأثیر گرمادرمانی ،قارچ کش ،واکس و پوشش
دادن میوه برکیفیت و عمر انباری پرتقال محلی منطقه حاج ی آب اد .گز ارش پژوهشزی طزرح تحقیقزاتی
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .شماره ثبت ،4433/80.سال .4980
محمدپور .ا ،.و ا .باقری ،م .ساالری و ف .نجاتی .بررسی روش مناسب جهت آمادهسازی ،بستهبنزدی و انبزارداری
سه رقم خرمای نرم استان هرم گان .گ ارش پژوهشی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسزی
کشاورزی .شماره ثبت  ،14010سال .4934
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پ -بستهبندی

بستهبندی ،فناوری است که ماده غذایی را در هر شکل و ترکیبی ،بهصورت سالم و بزا
حفظ ویژگیهای کیفی آن به دست مصرفکننده میرساند .این فناوری ممکناست در هر جزایی
از چرخه تولید تا مصرف حضور داشته باشد .بستهبندی مناسب ،ضزمن کزاهش ضزایعات پزس از
برداشت ،به توزیع مطلوب مواد غذایی کمك میکنزد .اسزتفاده از بسزتهبنزدی مناسزب ،یکزی از
راههای مبارزه و مهار آفات انباری بهشمار میرود.
در بستهبندی موادغذایی از مواد مختلفی مانند شیشزه ،پاسزتیكهزای سزخت و نیمزه
سخت و فل ات سخت (قوطیها) استفاده میشود که در اکثر موارد توسزط مشزتریان دور ریختزه
میشود .مواد بستهبندی پلیمری که کاربرد گستردهای در صنعت بستهبندی دارد ،غیرقابل تج یه
و همچنین غیرقابل برگشت به محیط زیست است؛ به همزین دلیزل از مهزمتزرین آالینزدههزای
طبیعت محسوب میشود .در بستهبندی موادغذایی استفاده از مواد بستهبندی مناسب و روشهای
بهحداقل رساندن ضایعات و تهیه محصوالت غذایی ایمن و سالم همیشه موردتوجزه بزودهاسزت.
بنابراین انواا فناوریهای بستهبندی برای دست یابی به کیفیت بهتر و سالمتر موادغذایی توسزعه
یافته است .بهعنوان مثال ،پوششهای خوراکی میتواند سدی در مقابل انتقال رطوبت ،اکسیژن و
مواد حلشده در غذا باشد .از ری پوشانی بهعنوان یکی از روشهای حفظ کیفیت مزواد حسزا

و

تولید موادی با خصوصیات و ویژگیهای با ارزش و جدید استفاده میشود.
پ 5-چالشهای بستهبندی موادغذایی

بستهبندی موادغذایی مانند هر فناوری دیگری ،با چالشهایی روبرو است .این چالشها
با توجه به وضعیت هر کشوری متفاوت بوده و میباید برای هرکشوری پایش شود .براسا

نتایج

پژوهشهای انجامشده چالشهایی چون عدم وجود بستههای طراحزیشزده بزرای شزرایط آب و
هوایی مختلف ،تج یهناپذیری یا تج یهپذیری کم مواد پلیمری مصنوعی (حاصل از فرآوردههزای
نفتی) در نظام طبیعت ،مدیریت ضایعات این مواد و محدودیت منابع نفتزی بیشزترین سزهم را در
چالشهای پیشروی توسعه بستهبندی موادغذایی دارد .چنین چالش هایی در کشزور مزا نیز بزه
تبعیت از دنیا وجود دارد .با توجه به پژوهشهای انجزامشزده در مؤسسزه در حزوزه بسزتهبنزدی،
بررسی محلهای اجرا نشان میدهد که اغلب طرحها در سطح استانی انجامگرفته و تاکنون طرح
ملی در خصوص بستهبندی موادغذایی تعریفنشدهاست .پژوهشهای انجامشده در مؤسسه طزی
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سالهای  4980تا  4931در خصوص بسته بندی محصوالت کشاورزی در پنج موضوا یزه شزرح
ذیل انجامشدهاست:
پ 2-مواد بستهبندی

فیلمهای متداول ،شیشه ،فلز ،و ...

مواد بستهبندی متفاوت و متداولی برای بستهبندی مواد غزذایی وجزود دارد .پژوهشزگران
مختلفی در زمینه استفاده از مواد و پوششهای مختلف بستهبندی مطالعاتی انجام دادهاند که از ایزن
گروه میتوان به نتایج ذیل اشاره نمود :کاربرد سه نوا بستهبندی مقوایی ،پلیآمیدی و حصزیری بزر
کیفیت و کنترل عوامل فساد و آفات انباری دو رقم خرمای خاصی و عمزران ،و برتزری بسزتهبنزدی
مقوایی و پلی آمید برای خرمای خاصی و بستهبندی مقوایی برای خرمای عمران به همراه روشهای
مناسب ضدعفونی و نگهداری ،مؤثر بودن فیلمهای پلزیپزروپیلن بزا ضزخامت 13میکزرون و بزدون
سوراخ نسبت به پلیاتیلن با دانسیته پایین و ضخامت 33میکرون با  233عددسوراخ دو میلیمتری در
مترمربع و فیلم پلیپروپیلن با ضخامت  13میکرون و 233عدد سوراخ دو میلیمتزری در مترمربزع در
اف ایش ماندگاری ارقام مختلف شلیل و هلو ،برتری لمینیت پلیآمید-پلیاتیلن-پلیاتیلن -پلزیآمیزد
تحت شرایط خاء نسبت به پلیپروپیلن اصاحشده دو محوره شفاف ،پلزیپزروپیلن اصزاحشزده دو
محوره صدفی ،پلیپروپیلن اصاحشده دو محوره متاالی  ،لمینیت پلیآمید-پلیاتیلن-پلیآمید -فویل
در کاهش خصوصیات کیفی سه رقزم بزادام ،کزاربرد فزیلمهزای  4HMHDPE ،HDPEو  2PPدر
نگهداری فرآوردههای گوجه فرنگی و مؤثر بودن فویل آلومینیم در کاهش بزار میکربزی برگزه سزیب
تهیهشده به روش اسم ی نسبت به بستهبندیهای پلیاتیلن و سلوفان.
چندسازهها (کامپوزیتها)ی طبیعی

محدودیت منابع نفتی همراه با مقررات زیستمحیطی در حزال رشزد ،انگیز های قزوی
برای تهیه مواد و محصوالتی جدید سازگار با محیطزیست و مستقل از سوختهای فسیلی اسزت.
استفاده از مواد کامپوزیتی (مواد مرکب یا چندسازه) بهویژه چندسازههزای سزب یکزی از راههزای
High Molecular High Density Polyethylene
Polypropylene

1
2
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عملززی در بسززتهبنززدی مززوادغززذایی اسززت .بززرای نمونززه ،امکززان تولیززد کامپوزیززت طبیعززی
زیستتخریبپذیر کاه گندم-پلیاتیلن بهمنظور کزاربرد در بسزتهبنزدی مزوادغزذایی موردمطالعزه
قرارگرفتهاست .با توجه به بررسی ویژگیهای مختلف چندسازه حاصل ،نتیجه پژوهش نشزان داد
که در ضخامتهای باال و از طریق اعمال فشار ،تهیه ظروف بستهبندی امکانپذیراسزت .عیزوبی
مانند رنگ و بوی تند چندسازه حاصل نی با رنگبری کاه گندم میسر شد.
نانوچندسازهها یا نانوکامپوزیتها

ورود نانوفناوری فرصتهای جدیدی را برای تولید محصوالت غزذایی جدیزد و توسزعه
مواد بستهبندی کارآمد با ویژگیهای بهتر برای موادغذایی فزراهمنمزودهاسزت .نانوچندسزازههزا،
سازه هایی است که حداقل یکی از اج اء آن در مقیا

نانو باشد .یکی از راهکارهای مناسب برای

کاهش ضایعات کمّی و کیفی پس از برداشت محصوالت کشاورزی ،استفاده از نانوچندسازههزا در
بستهبندی محصوالت کشاورزی مختلف است .در ایزن زمینزه ،طزرحهزای متعزددی در مؤسسزه
اجراشدهاست .از جمله ،تولید فیلمهای قابل بازیافت نانو کامپوزیت نشاسته بهمنظزور بسزتهبنزدی
محصوالت کشاورزی .همچنین ،تأثیر یك نوا پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتزوزان در افز ایش
ماندگاری سیب رقم گاب کهن  ،زردآلو ،دو رقم خرمای مرطوب (رطب) شاهانی و کبکاب استان
فار  ،انجیر سیاه استهبان ،و پرتقال تامسون و خونی مطالعه شد .اثر بسزتهبنزدی بزا فزیلم نزانو
کامپوزیت پلیاتیلن -ر

بر اف ایش ماندگاری نان تُست نی بررسیشد .نتایج این تحقیقات مؤید

تأثیر مثبت این پوشش بر اف ایش ماندگاری محصوالت موردمطالعه بودهاست.
بستهبندی با اتمسفر تغییریافته

بستهبندی با اتمسفر تغییریافته ( ،)MAPیکی از موفقترین فنون نگهداری موادغزذایی
است که کارایی مناسبی بزرای گسزتره وسزیعی از محصزوالت کشزاورزی دارد .مفهزوم اتمسزفر
تغییریافته برای کاالهای بسته بندیشده ،شامل ایجاد اتمسفر تغییریافته در اطراف یزك فزرآورده
غذایی توسط خاء ،فشار گاز یا تراوایی کنترلشده بسزته اسزت کزه بزدین وسزیله فعالیزتهزای
شیمیایی ،آن یمی و میکروبی مهار میشود .نتیجه بررسی اثر بستهبندی بزا اتمسزفر اصزاحشزده
(هوای معمولی ،گاز ازت و خاء) بر خواص کیفی و میکروبی محصول زرشك نگزهداریشزده در
دمای  20درجه سلسیو

به مدت یكسال ،نشان داد که روش بستهبندی در کیسههای پلیآمید
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حاوی گاز ازت ،میتواند رنگ و کیفیت زرشك را برای مدت زمان بیشتری حفظ کنزد .همچنزین
تأثیر بستهبندی تحت اتمسفر اصاحشده بر ماندگاری و کیفیت خرمای برحی در مرحلزه خزارک
بررسیشده و استفاده از بستهبندی با اتمسفر تغییریافته برای اف ایش ماندگاری شاه انجیر و انجیر
سیاه استهبان توصیه میشود.
بستهبندی فعال

در بستهبندی فعال ،با اف ودن ترکیباتی به فضای داخل بسته و یزا مزاده بسزتهبنزدی،
کارایی بسته اف ایش مییابد؛ بهطوریکه وارد کردن و یا حذف موادی از فضای داخل بسته باعث
حفظ و بهبود کیفیت و اف ایش ماندگاری محصول بستهبندیشده میشود .استفاده از جاذبهزای
اکسیژنی ،4جاذبهزا و سزاطعکننزدگان  ،Co2جزاذبهزای رطوبزت ،جزاذبهزای اتیلنزی و  ...از
روشهای بستهبندی فعالی است که تاکنون بیشتر شناختهشدهاست .تنها پژوهش انجزامشزده در
مؤسسه در زمینه استفاده از جاذبهای اتیلنی برای سیب رقم قره-قیرمی بودهاست.
پوششهای زیست تجزیهپذیر

از دیرباز ،بشر برای اف ایش زمان ماندگاری فرآوردههای غذایی تازه و محافظت آنها
از اثرات نامطلوب محیطی ،از پوششهای خوراکی یا زیست تج یهپذیر استفاده میکردهاست.
بستهبندی یا پوششدهی موادغذایی با پلیمرهای طبیعی تج یهپذیر و جایگ ین کردن آنها به
جای پاستیكهای مصنوعی راه حل مناسبی برای به حداقل رساندن آثار نامطلوب و زیانآور
زبالههای حاصل از مواد مصنوعی است .از جمله پژوهشهای انجامشده در این زمینه میتوان به
تولید فیلمهای خوراکی از مواد سلول ی در اف ایش ماندگاری محصوالت باغی ،کاهش ضایعات و
اف ایش ماندگاری سه رقم خرمای خوزستان با استفاده از پوششهای متیل سلول  ،و استفاده از
پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم در بهبود کیفیت و اف ایش زمان ماندگاری زردآلو و
سنت واکس فرمولهشده با قارچکش تیابندازول و ایمازالیل در کاهش ضایعات پس از برداشت
مرکبات اشاره نمود.

1. Oxygen Scavengers
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امروزه ،تعداد زیادی از اف ودنیها با اهزداف گونزاگون در تهیزه فزرآوردههزای غزذایی
مختلف استفاده میشود .ترکیبات رنگی ،مواد معطر و طعمدهنده طبیعی از مهمترین اف ودنیهای
غذایی است که نقش تعیینکنندهای در پذیرش موادغذایی از سوی مصزرفکننزده دارد .یکزی از
مشکات مواد طبیعی ،عدم پایداری آنها است .روشهای مختلفی بزرای پایدارسزازی ترکیبزات
طبیعی پیشنهادشده که از آن جمله میتوان به روش ری پوشانی اشاره کرد .این فناوری بزه دلیزل
حمل و نقل ساده ،بهبود ماندگاری محصول نهایی ،کاهش تبخیزر ،تج یزه یزا واکزنش بزا سزایر
ترکیبات ماده غذایی حین فرآیند ،بهبود ایمنی موادغذایی و آزادسازی کنترلشده ترکیبات مزؤثره
در صنایعغذایی کاربرد فراوان دارد .در این زمینه میتوان به پژوهشهزای انجزامشزده در زمینزه
اف ایش پایداری رنگ زعفران با استفاده از ری پوشانی 4و ماندگاری پروبیوتیكهای آزاد و کپسوله
شده اشارهکرد.
پ 8-یافتهها و دستاوردهای کاربردی در زمینه بستهبندی

 دستیابی به دانش فنی طراحی چندسازههای طبیعی دستیابی به دانش فنی پوششهای طبیعی و پوششهای خوراکی دستیابی به دانش فنی ساخت و طراحی بستهبندیهای  MAPو بستهبندیهای فعالپ 9-محورهای پژوهشهای آتی در زمینه بستهبندی محصوالت کشاورزی و موادغذایی

 طراحی پایگاههای اطاعاتی بستهبندی برای بهرهبرداران کشاورزی و صنعت
 تأسیس یك سامانه و آزمایشگاه بستهبندی
 آزمون و ارزیابی انواا مواد بستهبندی
 انجام پژوهشهای مختلف برای استفاده از ضایعات و زایدات بخش کشاورزی با هدف کاربرد
آن به عنوان ج یی از مواد بستهبندی
 انجام پژوهشهای مختلف در زمینه اسزتفاده از فنزاوریهزای نزوین در طراحزی مزواد اولیزه
بستهبندی
1. Microencapsulation
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 انجام پژوهشهای مختلف در زمینه استفاده از پوششهای خوراکی یا پوشزشهزای طبیعزی
بهمنظور اف ایش ماندگاری محصوالت کشاورزی ازجمله میوهها و سب یها
 انجام پژوهشهای مختلف در زم ینزه ری پوشزانی محصزوالت بزا هزدف افز ایش مانزدگاری
محصوالت
 انجززام پززژوهشهززای مختلززف روی اسززتفاده از فنززاوریهززای مختلززف بسززتهبنززدی ماننززد
بستهبندیهای فعال و هوشمند
پ 1-منابع
بدیعی ،ف .4934 .تولید فیلمهای قابل بازیافت نانو کامپوزیت نشاسته بهمنظور بستهبندی محصوالت کشزاورزی و
بررسی خصوصیات آن .شماره ثبت  12243مورخ  34/44/4اداره ثبت اسناد و مدارک کشزاورزی ،وزارت
جهاد کشاورزی.
بدیعی ،ف .4983 .تهیه فیلم های خوراکی از مواد سلول ی و بررسی برخزی خزواص فی یکزی و مکزانیکی آنهزا و
کاربرد این فیلمها بهمنظور اف ایش ماندگاری محصوالت باغی .شماره ثبزت  83/4331مزورخ 83/3/43
اداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
بدیعی ،ف .و هاشمی ،م .4932 .بررسی تأثیر یك نوا پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در افز ایش مانزدگاری
سیب رقم گاب کهن  .شماره ثبت  11338مورخ  32/3/9اداره ثبت اسزناد و مزدارک کشزاورزی ،وزارت
جهاد کشاورزی.
بدیعی ،ف .و هاشمی ،م .4939 .بررسی اثر بستهبندی با فیلم نانو کامپوزیت پلیاتیلن -ر

بر افز ایش مانزدگاری

نان تست .شزماره ثبزت  10091مزورخ  39/44/3اداره ثبزت اسزناد و مزدارک کشزاورزی ،وزارت جهزاد
کشاورزی.
بهبهانی ،ل .4980 .تعیین اثر دامنه حرارتی ،زمان و نوا بستهبندی بر روی کیفیت محصول و کنترل عوامل فسزاد
و آفات انباری دو رقم خرمای خاصی و عمران .شماره ثبت  80/4442مورخ  80/43/3اداره ثبت اسزناد و
مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
بهبهانی ،ل .4931 .کاهش ضایعات و اف ایش ماندگاری سه رقم خرمای خوزستان با استفاده از پوششهای طبیعزی
خوراکی بر پایه متیل سلول  .شماره ثبت  10832مورخ  31/4/43اداره ثبت اسزناد و مزدارک کشزاورزی،
وزارت جهاد کشاورزی.
بیدلی ،ن .4988 .بررسی اثر بسته بندی بر خواص کیفی و میکروبی محصول زرشك .شماره ثبت  433/88مزورخ
 88/2/42اداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
تاجالدین ،ب .4932 .بررسی امکان تولید کامپوزیت طبیعی زیستتخریبپذیرکاه گندم-پلیاتیلن بزه عنزوان یزك
پوشش در بستهبندی موادغذایی و مطالعه ویژگیهای مختلزف آن .شزماره ثبزت  12813مزورخ 32/2/9
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اداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
تاجالدین ،ب .4939 .بررسی امکان حذف رنگ و بوی کامپوزیت نسبتاً طبیعی کاهگندم/پلیاتیلن بزرای کزاربرد در
صنعت بستهبندی .شماره ثبت  10831مورخ  39/3/0اداره ثبت اسناد و مدارک کشزاورزی ،وزارت جهزاد
کشاورزی.
تاجالدین ،ب .و هاشمی ،م .4932 .تأثیر یك نوا پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در اف ایش ماندگاری زردآلو.
شماره ثبت  11333مورخ  32/3/9اداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
زمردی ،ش .4932 .بررسی ماندگاری پروبیوتیكهای آزاد و کپسولهشده و تاثیرانها بر خواص شیمیایی و حسی م و
دوغ .شماره ثبت  19433مورخ  32/1/3اداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
زمردی ،ش .4939 .استفاده از پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بهمنظور بهبود کیفیت و اف ایش زمزان
ماندگاری زردآلو .شماره ثبت  10333مورخ  39/0/43اداره ثبت اسناد و مدارک کشزاورزی ،وزارت جهزاد
کشاورزی.
سلیمانی ،ج .4933.بستهبندی فعال سیب رقم قره -قیرمیز بزا جزاذبهزای اتیلنزی .شزماره ثبزت  93992مزورخ
 33/0/93اداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
شرایعی ،پ .4933.بررسی تاثیر زمان برداشت و روش بستهبندی بر کیفیت و کنترل آلودگی قارچی هلزو و شزلیل.
شماره ثبت  914/33مورخ  33/9/93اداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
شرایعی ،پ .4939 .بررسی اف ایش پایداری ترکیبات رنگی زعفران بزا اسزتفاده از روش ری پوشزانی .شزماره ثبزت
 10139مورخ  39/1/41اداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
ضیاءالحق،

.ح.ر ،.و پروانه ،ط .4934 .بررسی و مقایسۀ انواا پوششهای موجود بهمنظور تعیین بهترین پوشزش

در نگهداری مغ بادام .شماره ثبت  14929مورخ  34/0/94اداره ثبت اسناد و مزدارک کشزاورزی ،وزارت
جهاد کشاورزی.
ع ی ی ،ا .4980 ..استفاده از پوششهای  HMHDPE ،HDPEو  PPبرای بسته بندی فرآوردههزای گوجزه
فرنگی .شماره ثبزت  80/4933مزورخ  80/44/24اداره ثبزت اسزناد و مزدارک کشزاورزی ،وزارت جهزاد
کشاورزی.
نیکخواه ،ش .4980 .بررسی و تعیین مناسبترین روش آن یم بری و بسته بندی برگه سیب .شزماره ثبزت 80/114
مورخ  80/0/1اداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
محمدپور ،ا .4939 .تاثیر بستهبندی تحت اتمسفر اصاح شده بر ماندگاری وکیفیت خرمای برحی در مرحله خارک.
شماره ثبت  10330مورخ  39/42/0اداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
معدنی ،ص .و بابائی ،ب .تهیه واکس نگهدارنده مرکبات و مقایسه آن با انواا موجود :شماره ثبزت ،10130 :سزال
.4939
مفتون آزاد ،ندا .4939 .استفاده از بسته بندی با اتمسفر تغییریافته در اف ایش ماندگاری شزاه انجیزر و انجیزر سزیاه
استهبان .شماره ثبت  10340مورخ  39/3/41اداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
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مفتونآزاد ،ن ،.و هاشمی ،م .4939 .بررسی تزأثیر پوشزش خزوراکی نانوامولسزیون بزر پایزه کیتزوزان در افز ایش
ماندگاری دو رقم خرمای مرطزوب (رطزب) ان فزار

(شزاهی و کبکزاب) .شزماره ثبزت  10090مزورخ

 39/44/3اداره ثبت اسناد و مدارک کشاورزی ،وزارت جهاد کشاورزی.
مفتونآزاد ،ن ،.و هاشمی ،م .4939 .بررسی تزأثیر پوشزش خزوراکی نانوامولسزیون بزر پایزه کیتزوزان در افز ایش
ماندگاری انجیر سیاه استهبان .شماره ثبت  10089مورخ  39/42/1اداره ثبت اسناد و مدارک کشزاورزی،
وزارت جهاد کشاورزی.

دهة دوم تالش

513

 2-9-2تبدیل و فرآوری میوهها و سبزیها

تدوینکنندگان :عادل میرمجیدی ،اصان ع ی ی ،حامد فاطمیان ،صغری معدنی ،هما بهمدی
الف -خشککردن

طبق آمارهای رسمی موجود ،می ان ضایعات محصوالت کشاورزی در کشزور در حزدود
 20-93درصد گ ارششدهاست که بخش عمدهای از آن بهدلیل نقزایص یزا کمبودهزای صزنایع
تبدیلی کشاورزی است .در همین راستا ،یکی از مهمترین روشهای نگهداری و افز ایش قابلیزت
ماندگاری موادغذایی ،کاهش محتوای رطوبتی آنها به کمك فرآیند خشكکردن اسزت .عوامزل
متعددی نظیر عدم دانش فنی مناسب و استفاده از روشهای سنتی متداول و بزروز آلزودگیهزای
مختلف میکروبی و بیولوژیکی در مراحزل مختلزف فرآینزد و نیز عزدماسزتفاده از بسزتهبنزدی و
نگه داری مناسب و مؤثر ،سببشده تا کیفیت محصول نهایی (حاصل از عملیزات خشزكکزردن)
علی رغم مرغوبیت ماده اولیه به می ان قابل توجهی افت پیداکرده یا تولیدکننده را وادار به استفاده
از ترکیبات شیمیایی نگهدارنده نماید .بدون شك خشك کردن مواد غذایی به روشهای سنتی و
یا حتی صنعتی متداول دارای مشکات و نقایصی است که در نهایت نمیتواند به تنهایی کیفیزت
مطلوب محصول نهایی را تضمین نماید.

الف 5-چالشهای خشککردن محصوالت کشاورزی

 عدم توجه به ضرورت تولید محصوالت خشکباری سالم با هدف دستیابی به بازارهزای
هدف صادراتی
 عدم وجود راهبرد مناسب در بازاریابی صادراتی محصوالت تولیدی
 عدم بهروز رسانی استانداردهای ملی اغلب محصوالت خشکباری کشور
 عدم بهره مندی از فناوریهای مناسب بستهبندی محصوالت خشکباری با هدف حفزظ
کیفیت مطلوب
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الف 2-یافتهها و دستاوردهای کاربردی در زمینه خشککردن محصوالت کشاورزی

معرفی روشهای مناسب خشککردن محصوالت مختلف باغی

حفظ کیفیت محصول خشكشده و جلوگیری از آلودگی ثانویه آن ،همواره از مشکات
و مسایل مهم صنعت تولید و عملآوری خشکبار بودهاست .به همین دلیل انتخاب پیش
تیمارهای مطلوب و تعیین روش مناسب خشكکردن به همراه اجرای عملیات تکمیلی نظیر
بستهبندی و نگهداری مناسب ،نقش مؤثری در اف ایش قابلیت ماندگاری و حفظ ویژگیهای
کیفی محصول خشكشده نهایی خواهدداشت .در این راستا میتوان به نتایج حاصل از مطالعات
انجامشده در زمینه استفاده از سود بهصورت توأم با گوگرد و جایگ ینی گوگرد با سود برای بهبود
کیفیت ظاهری و سامت برگه دو رقم زردآلو و بستهبندی آن با فویل چند الیه در مقایسه با پلی
اتیلن ،تعیین شرایط بهینه خشكکردن دانه انار رقم رباب در خشك کن تونلی و تولید اناردانه با
کیفیت مناسبتر از خشكکردن آفتابی ،تأثیر مثبت پیشتیمارهای آب جوش و نمك و اتیل
اولئات به ترتیب در بهبود کیفیت محصول خشكشده و کاهش زمان فرآیند خشكکردن و نی
تأثیر پیشتیمارها درکاهش انرژی ویژه خشكکردن آلبالو تا می ان  83درصد ،تعیین شرایط بهینه
خشكکردن انجیر سب استهبان (دمای  33درجه سلسیو

و سرعت جریان هوای ،)2 m/s

بررسی تأثیر شش روش مختلف خشكکردن ارقام مختلف رطب (مضافتی ،کلوته و مردارسنگ)
و پیشنهاد استفاده از روشهای کابینتی ،آفتابی اصاحشده ،آفتابی سنتی ،آون تحت خاء 20
درجه سلسیو  ،آون تحت خاء  03درجه سلسیو

و خشكکن برودتی  -03درجه سلسیو

بهترتیب برتری در ارزیابیهای شیمیایی ،فی یکی و میکروبی ،غوطهوری زرشك در محلول متا
بیسولفیت سدیم ( ،)2333ppmو متعاقب آن تکمیل فرآیند در خشكکن کابینتی با دمای 13
درجه سلسیو

و بستهبندی در پوششهای پلی اتیلنی بهمنظور جلوگیری از واکنشهای قهوهای

شدن آن یمی زرشك ،استفاده از پیشتیمار متا بیسولفیت پتاسیم و اتیل اولئات دو درصد بر روی
توت سفید و بستهبندی با پلی استایرن پس از خشكکردن در خشكکن کابینتی در حفظ
خصوصیات شیمیایی ،میکربی و رئولوژیکی و نی تعیین شرایط بهینه خشكکردن پیاز در
خشكکن کابینتی اشارهنمود.
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کاربرد انرژی خورشیدی در خشککردن موادغذایی

علیرغم توسعه استفاده از انرژی خورشیدی و خشكکنهای آفتزابی در خشزكکزردن
موادغذایی ،یکی از معایب عمده این ادوات راندمان کم آنها است .از همین رو ،با هدف افز ایش
رانززدمان ،یززك طراحززی جدیززد بززرای جمززعکننززده بززا پوشززش دوالیززه شیشززهای در مؤسسززه
صورتگرفتهاست .همچنین ،مطالعه شرایط بهینه خشكکردن دانه انار با خشكکن خورشزیدی و
مقایسه خشكکردن لیمو با استفاده از خشكکن خورشیدی در مقایسه با خشزكکزن الکتریکزی
فندار و خشكکردن به روش سنتی بر روی زمین ،از جمله پژوهشهزای بخزش صزنایعغزذایی
مؤسسه درزمینه کاربرد انرژی خورشیدی در خشكکردن محصوالت کشاورزی است.
کاربرد فرآیند اسمز در خشککردن موادغذایی

در خصوص کاربرد فرآیند اسم در خشكکردن موادغذایی پژوهشهایی به شرح ذیزل
انجامشدهاست :کاربرد محلول اسم ی ساکارز برای تولید برگه انبه ،استفاده از محلول  43درصزد
ساکارز در آبگیری اسم ی ارقام خرب ه خاتونی و تاشکندی ،برتری انجیر خشكشده با اسزتفاده از
سیستم سهگانه آب ،سوکروز ( 03درصد وزنی) و کلرید سدیم ( 0درصد وزنزی) نسزبت بزه سزایر
روشها ،بهبود کیفیت آلبالوی خشك تولیدشده با فرآیند اسم و بستهبندی با پوشزشهزای پلزی
آمیدی و کیفیت بهتر پیاز خشك شده با محلزول اسزم ی پزنج درصزد کلریزد سزدیم .همچنزین
پژوهشی درخصوص تعیین شرایط بهینه تولید چیپس سیب ،با بهرهگیری از پوششهای خزوراکی
انجامشد .نتایج این تحقیق نشان داد که پوششهای خوراکی بهعنوان الیزهای محزافظ در برابزر
نفوذ مواد جامد محلول بدون داشتن هیچگونه تأثیر منفی بر می ان خزروج آب عمزل کزرده و راه
حل مناسبی برای کاهش می ان نفوذ مواد جامد محلول به بافت ماده غذایی در فرایند اسم است.

کاهش مواد نگهدارنده در خشککردن موادغذایی

مطالعه کاهش می ان گوگرد در حین خشكکردن محصوالت باغی نشان داد که از این
گروه می توان به جایگ ینی متا بی سولفیت سدیم با اسید سیتریك و اسزید اسزکوربیك در تولیزد
برگه سیب ،تولید برگه زردآلو با استفاده از پراکسید هیدروژن  0/4درصد در دمزای  03درجزه بزه
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مدت  0/3دقیقه ،بهینهسازی مصرف گوگرد با استفاده از اف ایش دمای خشكکردن و اسزتفاده از
روش خشك کردن خورشیدی به همراه غلظت  9/3درصد اسید آسکوربیك و زمزان غوطزه وری
سه دقیقه در تولید برگه زردآلو با خصوصیات کیفی مناسب استفادهکرد.
خشککردن گیاهان دارویی

از جمله پژوهشهای انجامشزده در مؤسسزه در زمینزه خشزكکزردن گیاهزان دارویزی
میتوان به تعیین مناسبترین روش خشكکردن گل گاوزبان و تعیین اثزر تغییزر دمزای خشزك
کردن بر مقادیر مواد مؤثره موجود در اسانسهای استحصالی اشارهنمود.
تجزیه گرمایی فرآیند خشککردن موادغذایی

از جمله پژوهشهای انجامشده در زمینه تج یه گرمایی فرآیند خشكکردن مواد غذایی
عبارت استاز :تأثیر شزرایط نگزه داری بزر پایزداری سزاختاری انجیزر خشزك اسزتهبان و تزأثیر
رطوبت های نسبی بینابینی بر اف ایش تغییزرات سزاختاری و بزافتی و تعیزین شزرایط بحرانزی در
نگهداری پودر سیر (رطوبت نسبی باالتر از  00درصد و دمای بیش از  90درجه) و اف ایش احتمال
جذب رطوبت و چسبندگی در باالتر از آن.
الف 8-توصیههای کاربردی در زمینه خشککردن محصوالت کشاورزی

 توسعه فناوریهای نوین و انرژیهای تجدیدپذیر در خشكکردن موادغذایی کاهش مواد نگهدارنده بهویژه ترکیبات گوگردی در خشكکردن موادغذایی بهبود روشهای بستهبندی و نگهداری محصوالت خشزکباری ،مطزابق بزا اسزتانداردهایملی و بینالمللی
 تعیین راهبردهای مناسب برای بازاریابی محصوالت خشکباری کشور با هدف شناسزایی ودستیابی به بازارهای صادراتی پایدار
با استفاده از ضایعات خرما ناشی از خشکسالی و گرد و غبار ،شکاتهای متنوعی بزا مغزخرما و طعم پسته ،دارچین ،نارگیل و گاب فرمولهشدهاست کزه عزاوهبزر ارزش تغذیزهای
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باال ،بازارپسندی مناسب و ماندگاری دو هفتهای در دمزای محزیط و  0/9-9مزاه در دمزای
یخچال داشتهاست.
 تولید پودر خرما با استفاده از خرمای ضایعاتی .با استفاده از اف ودنیهایی مناسب و کاهشچسبندگی و کلوخهای شدن خرما ،پودر تولیدشده کاربردهزای متعزددی در صزنایع مختلزف
نظیر صنایع قنادی ،نانوایی و تهیه بستنی دارد.
 بازیابی پروتئین حاصل از پساب فرآینزد نشاسزتهگیزری و اسزتفاده از آن در پوشزشدادنچیپس سیبزمینی میتواند عاوه بر کاهش تأثیر زیان آور مواد آلی پساب بر محزیطزیسزت،
باعث تولید محصولی با ارزش اف وده باالتر در صنایعغذایی شود .می ان جذب روغن نیز در
محصول نهایی کاهش مییابد.
روش استحصال مناسب آنتوسیانین از ضایعات میوه زرشك و شش رقزم انگزور بزا هزدفتعیین منبع مناسبی برای تولید رنگدانه آنتوسیانینی مورد نیاز در صزنایعغزذایی و آشزامیدنی
تعیینشدهاست.
 شوریجات کمنمك تخمیری (سه درصد نمك) حاوی گل کلم ،کرفس ،هویج ،گیاه شزویدو نعناا ویژگیهای شیمیایی ،فی یکی ،میکروبی و حسی مطلوبی دارد .تولید صنعتی این نوا
شور و جایگ ین کردن با شور معمولی جهت ارتقای سامت جامعه توصیه میشود
 فرآوردههای پروتئینی نخود نظیر آرد ،کنسانتره و ای وله پروتئین نخود بهعنوان اف ودنزیغذایی عملگرا میتواند جایگ ین مناسبی برای پروتئین سویا در صنعت باشد .از همزین رو،
تولید صنعتی این فرآوردههای پروتئینی توصیه میشود.
الف 9-محورهای پژوهشهای آتی در زمینه خشککردن محصوالت کشاورزی

به طزورکلی بزه سزبب عزدم رعایزت برخزی اسزتانداردها و اصزول علمزی و بهداشزتی و
بهکارگیری مقادیر زیاد مواد نگهدارنده نظیر ترکیبات گوگردی ،جایگاه خشکبار ایران در بازارهای
صادراتی رضایتبخش نیست .بنابراین ،برخی راهکارهای مؤثر بهمنظور ارتقاء کیفزی ایزن فرآینزد
پیشنهاد میشود:
 توسعه کاربرد فناوریهای نوین و انرژیهای تجدیدپذیر در خشكکردن موادغذایی بهبود روشهای بستهبندی و نگهداری محصوالت خشکباری مطابق با استانداردهایملی و بینالمللی
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الف 1-منابع
آصفی ،ن ،4988 ،.اثر پیش فرآیند اسم بر خواص کیفی پیاز خشكشده با هوای گزرم ،شزماره ثبزت، 023/88 :
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
آصفی ،ن ،4983 ،.بررسی روشهای کاهش گوگرد باقیمانزده در برگزه زردآلزو ،شزماره ثبزت ، 443/80 :مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
بدیعی ،ف ،4988 ،.بررسی برخی از خواص فی یکو شیمیایی انجیر خشك منطقه استهبان بهمنظور بهبزود کیفیزت
پایداری آن ،شماره ثبت.4333/88 :
بصیری ،ش ،4933 ،.مقایسه تاثیرات دما وسرعتهای مختلف خشك کردن صنعتی ،بر تغییرات کمی و کیفی مواد
مززززؤثره گونززززههززززای بززززومی آویشززززن در ان خراسززززان (transcaspicus

 Thymusو

 ، Clinopodioiedes ziziphoraشززماره ثبززت 143/33 :مؤسسززه تحقیقززات فنززی و مهندسززی
کشاورزی ،کرج ،ایران.
بیات ،ف ،4939،.ارزیابی ویژگیهای فی یکو شیمیایی و حرارتی پودر سیر خشزكشزده بزا روشهزای انجمزادی و
کابینتی ،شماره ثبت ، 10839:مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
بیدلی ،ن ،4933،.بررسی اثرات بازدارنده ها در جلزوگیری از قهزوه ای شزدن غیزر آن یمزیزرشزك ،شزماره ثبزت:
 ،4209/80مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
جوکار ،ا : ،4933 ،.بررسی خشك کردن دانه انار با خشك کزن تزونلی و روش آفتزابی (انزار دانزه) ،شزماره ثبزت:
 ،023/33مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
رجبعلی پور چشمه گ  ،ا .ا ،4988 ،.مقایسه روشهای مختلف کاهش رطوبت رطبهای مضافتی ،کلوتزه و مزردار
سنگ ،شماره ثبت  ، 029/88 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
زمردی ،ش ،4980،.بررسی امکان جایگ ینی  SO2با اسیدهای سیتریك و اسکوربیك جهت بهبود کیفیت و رنگ
برگه سیب ،شماره ثبت ، 4443/80 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
شیخ االسامی ،ز ،4980 ،.بررسی تأثیر نوا رقم  ،شرایط فرآیند و بسته بنزدی بزر کیفیزت و بزازار پسزندی برگزه
زردآلوی خراسان ،شماره ثبت ، 833/80 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
ع ی ی ،ا ،4989 ،.روش مناسب جهت خشكکردن و بستهبندی گل گاو زبان در گیان ،اردبیل و زنجزان .نشزریه
شماره  .802انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
عین افشار،

 ،4932،.بررسی تولید آلبالو خشك با رطوبت باال ،شماره ثبت ، 023/88 :مؤسسه تحقیقزات فنزی و

مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
فاطمیان ،ح ،4933 ،.بهینهسازی فرآیند تولید و نگهداری چیپس کیوی ،شماره ثبت ، 202/33 :مؤسسزه تحقیقزات
فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
فاطمیان ،ح ،4983 ،.بهینهسازی تولید و نگهداری چیپس سیب با استفاده از فرآیند اسم  ،شماره ثبزت، 4314/83 :
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
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فاطمیان ،ح ،4933 ،.بهینه سازی فرآیند تولید و نگه داری چیپس گابی ،شماره ثبت ، 209/33 :مؤسسه تحقیقزات
فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
قیافه داوودی ،م ، 4983 ،.تاثیر استفاده از پیش تیمارهای مختلف در خشزك کزردن تزوت سزفید و فرموالسزیون
فرآوردههای جدید از آن ،شماره ثبت ، 4200/83 :مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی کشزاورزی ،کزرج،
ایران.
گازر ،ح.ر ،4932،.بررسی تأثیر روشهای مختلف آمادهسازی بر فرآیند خشك شدن ،ویژگیهزای کیفزی و قابلیزت
انبارمانی آلبالوی خشك ،شماره ثبت ،19093:مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
گودرزی ،ف ،4980،.بهینهسازی خشك کردن زردآلو با جایگ ینی بخشی از  SO2مصرفی با روشهزای فی یکزی،
شماره ثبت ،334/80:مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
گودرزی ،ف ،4983،.طراحی ،ساخت و ارزیابی یك مدل خشكکن خورشیدی همراه با صفحات جمعکننده انزرژی
خورشیدی بهبود یافته ،شماره ثبت ،40/4/83 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
محمدپور ،ا،4983 ،.بررسی عملکرد خشك کن خورشیدی در کاهش می ان رطوبت خرما ،شزماره ثبزت،393/83 :
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
مفتونآزاد ،ن ،4939 ،.تعیین شرایط بهینه خشزك کزردن انجیزر سزب اسزتهبان ،شزماره ثبزت ،10130 :مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
ملك،

 ،4980 ،.بررسی روشهای خشك کردن آلوچزه در منطقزه قهزرود و انتخزاب مناسزبترین روش ،شزماره
ثبت ، 4440/80:مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.

میرمجیدی ،ا ،4980،.بهینه سازی روشهای سنتی تولید برگه زردآلو در مناطق تولید بهمنظور بهبود خواص کیفی
و حذف گوگرد ،شماره ثبت ،4223/80 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
نیکخواه ،ش ،4939،.بررسی شرایط تولید و بستهبندی مناسب برگه ارقزام خربز ه ،شزماره ثبزت ،10331:مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
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ب -فرآوری حرارتی

سامت هر جامعه بستگی به می ان و نوا تغذیه آن جامعه دارد .اعمال فرآینزد حرارتزی
مناسب در فراوری مواد غذایی نه تنها تمامی آن یمها و میکروبهای مولد فسزاد ،میکزروبهزای
بیماری ا (پاتوژن) و میکروبهای مقاوم به حرارت را از بزین مزیبزرد بلکزه موجزب حفزظ ارزش
موادغذایی از قبیل ویتامینها و بعضی پروتئینها نیز مزیشزود .مهزمتزرین مسزئله در طراحزی
فرایندهای حرارتی ،تعیین مزدت زمزان و دمزای مزوردنیزاز بزرای فزراوری مزواد غزذایی اسزت.
فاکتورهای مؤثر در تعیین زمان و دمای مناسب برای فرایند حرارتی عبارتاند از :محیط حرارتزی،
مقاومت حرارتی میکروبها ،زمان نگهداری موادغذایی ،بار میکروبی محیط ،سرعت نفوذ حزرارت
به نقطه سرد توده غذایی مورد نظر و سرعت انتقال حرارت که بزه اخزتاف دمزا ،سزطح انتقزال
حرارت و مقاومت الیههای سطحی در برابر جریان انرژی حرارتی بستگی دارد .با توجه به اینکزه
در اغلب صنایع تولید کنسرو و کمپوت از فرایند حرارتی الزم و محاسبه شده اسزتفاده نمزیشزود
بنابراین ،نتایج حاصل از پژوهشهای بهعمل آمده در مؤسسه میتوانزد کمزك شزایانی بزه ایزن
صنعت نماید.
ب 5-چالشهای فرآوری حرارتی

تولید محصوالت کنسروی در کشور اغلب بهصورت تجربی بوده و عدم محاسبه و
اندازهگیری دقیق فرایند حرارتی یکی از چالشهای مطرح در صنعت غذا بهشمار میآید .بهطوری
که در بیشتر واحدهای صنایع تبدیلی ،فرایند حرارتی چند برابر زمان واقعی مورد نیاز اعمال شده
و این امر خود سبب از بین رفتن بسیاری از مواد غذایی با ارزش و افت کیفیت محصول نهایی
میشود .از این رو ،تعیین فرآیند حرارتی و محاسبه زمان فرآیند ال امی بهنظر میرسد.
ب 2-یافتهها و دستاوردهای کاربردی در زمینه فرآوری حرارتی

پس از بررسی مقاومترین میکروارگانی م در کنسروهای نخود سب  ،کرفس ،قارچ ،سزیب
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
متعلق به جنس کلستریدیوم است و بر همین اسا

برای محاسبات تعیین مزرگ حرارتزی بزرای
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هریك از سب یجات فوقالذکر بهکار گرفته شد .میکروارگانی م جداسزازی شزده از کنسزرو نخزود
فرنگی ،میکروبی غیر هوازی و مقاوم به حرارت با مرگ حرارتی  D424برابزر بزا  4/12دقیقزه و
 Z=44/4بود .مقاومت حرارتی این میکروب در  424درجه سلسیو

در لوله موئینه محزیطهزای

نخود فرنگی ،کرفس ،سیب زمینی و بامیه اندازهگیری شد و همچنین نفوذ حرارتی و نقطزه سزرد
در قارچ در داخل قوطی  A1 Tallاندازه گیری گردید .زمان فراینزد حرارتزی بزا در نظزر گزرفتن
مقاومت حرارتی و نفوذ حرارتی و تعیین نقطه سرد محاسبه گردید و مقزدار زمزان فزراوری بزرای
18
10.10
18
11.13
 F250دقیقززه ،بامیززه
 F121
نخززود فرنگززی  7.2
 F121
 F250دقیقززه ،بززرای کززرفس  5
18
10.3
18
13.53
 F250دقیقه اندازهگیری شزد .مقزدار
 F121
 F250دقیقه و برای سیبزمینی  10.5
 F121
 6.2

 ptبه ترتیب برای نخود فرنگی  ،29کرفس  ،23بامیه  21/20و سیب زمینی  13دقیقزه محاسزبه
شد.
ب 8-توصیههای کاربردی در زمینه فرآوری حرارتی

بهمنظور فرآوری و سالمسازی حرارتی مواد غذایی ،حفظ ارزش تغذیهای و ویژگیهزای
بیوفی یکی موادغذایی بهکارگیری و اعمال شرایط بهینه فرآیند و بزهویزژه از نظزر مزدت زمزان و
دمای حرارتدهی برای واحدهای صنایع تبدیلی توصزیه مزیشزود .جهزت بهزرهبزرداری از ایزن
تحقیقات طبق جدول  9-2میتوان فرایند حرارتی را در کنسروهای ذکر شده اعمال نمود.
جدول 8-2مقادیر  Z ،Fو  F0هریک با  Zاستاندارد و  Zتعیین شده
نمونه

Sterlization
Value

RTC

مقدار F

مقدار pt

کرفس

18
10.10
F250
 F121
5

440

0

23

سیب زمینی

18
10.3
F250
 F121
 10.5

440

0/43

13

بامیه

18
13.53
F250
 F121
 6.2

440

20/0

0/21

ب 9-محورهای پژوهشهای آتی در زمینه فرآوری حرارتی

 محاسبه و تعیین فراینزد حرارتزی سزایر فزرآوردههزای غزذایی شزامل انزواا میزوه ،سزب ی،
نوشیدنیها ،فرآوردههای دامی و ...
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ب 1-منابع
ع ی ی ،ا .4983 .تعیین فرآیند حرارتی و زمان پروسس برای کنسرو کرفس .نشریه شماره  ،802مؤسسه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
ع ی ی ،ا( 4983 .الف) .تعیین فرآیند حرارتی و زمان پروسس برای کنسرو بامیه و جداسازی و شناسایی
میکروبهای عامل فساد و مقاوم به حرارت در بامیه .نشریه شماره  ،4003مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی.
ع ی ی ،ا( 4983 .ب) .تعیین فرآیند حرارتی و زمان پروسس برای کنسرو نخودفرنگی و جداسازی و شناسایی
میکروبهای عامل فساد و مقاوم به حرارت در نخود فرنگی .نشریه شماره  ،4008مؤسسه تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی.
ع ی ی ،ا .4932 .تعیین زمان فرآیند حرارتی بهمنظور تولید کنسرو سیبزمینی .نشریه شماره  ،11000مؤسسه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
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پ -فرموالسیونهای غذایی

فرموالسیون از مهمترین روشهای تولید فرآوردههای غذایی جدید با ارزش تجزاری و
تغذیهای باالتراست .در صنایع غذایی فرموالسیون از جنبه های مختلف حائ اهمیت است .از جنبه
اقتصادی میتوان با استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت از مواد استخراجشده از محصزوالت جزانبی
کارخانجات ،ضایعات و مواد درجه دو و سه که برای مصارف تازه خوری مستقیم مناسب نیسزتند،
محصوالت غذایی جدید با ارزش اف وده باالتر تولید نمود .تولید همواره با اشتغالزایی همراه است
و م یت اصلی تولید و یا بهینهسازی فرموالسیونهای غذایی ،فراهمآوردن امکان اشتغالزایزی در
صنایع تبدیلی و کوچك روستایی و همچنین در کارخانجات ب رگ غذایی است .تولید محصوالتی
سالم با ماندگاری بیشتر نظیر فزرآوردههزای تخمیزری ،نزانهزای بزا مانزدگاری چنزدین ماهزه،
موادغذایی حاوی آنتی اکسیدانها یا نگهدارندههای طبیعی و نظایر آن میتواند بزا افز ایش عمزر
انباری و کاهش ضایعات فرآوردههای غزذ ایی در مراحزل مختلزف تولیزد تزا مصزرف ،رویکزردی
مناسب برای اف ایش ایمنی و امنیت غذایی بهشمار رود .همچنین فرموالسیون جیرههای غزذایی
برای زمزان بحزران (زل لزه ،سزیل ،جنزگ ،خشزكسزالی ،قحطزی و …) از لحزاظ اقتصزادی و
استراتژیك اهمیت شایانی دارد .از جنبه تغذیهای و سامتبخشی به کمك فرموالسیون میتوان
محصوالتی تهیه کرد که از نظر پروتئین ،ویتامینها ،عناصر معدنی نظیر آهن ،روی ،مس ،منگن ،
کلسیم و سایر ترکیبات مغذی غنیتر از فرآوردههای معمول باشزد .فرموالسزیون هدفمنزد بزرای
تأمین نیازمندیهای تغذیهای خاص گروههای آسیبپذیر نظیر کودکان ،زنان ،و سالمندان گزامی
مؤثر در ارتقا سطح سامت جامعه است .همگام با تغییرات نیازهای تغذیهای جوامع صزنعتی و در
حال توسعه و اف ایش بیماریهای م من مرتبط با اف ایش فشارخون ،چاقی مفرط ،سزرطان و ،...
فرموالسیون غذاهای فرآسودمند 4و یا مکملها و غذاهای حاوی ترکیبات زیست فعال و سامتی
بخش 2نظیر محصوالت دارای فیبزر محلزول و نزامحلول بزاال ،محصزوالت لبنزی و غیزر لبنزی
پروبیوتیك ،پروبیوتیك و سین بیوتیك و محصوالت کم کالری ،کم چرب ،کم نمك ،و کم شزکر
در دهه های اخیر مورد توجه روزاف ون پژوهشگران و صاحبان صنایع مختلزف قزرارگرفتزهاسزت.
فرموالسیون غذا-داروها 9در بخش صنایع غذایی حوزه کاری جدیدی بهشمار میآید .غذا-داروها
1. Functional Foods
2. Nutraceuticals
3. Medical Foods
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برای کمك به بیمارانی فرموله میشود که از نظر پ شکی نیازمندیهای تغذیهای خاصی داشته و
مدیریت رژیم غذایی آنها تنها با استفاده از تغییر رژیم غذایی معمول میسر نیست.
از همین رو ،بخش تحقیقات مهندسی صنایعغزذایی و فنزاوریهزای پزس از برداشزت
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف کاهش ضایعات پس از برداشت محصزوالت
کشاورزی ،ارتقاء کیفی موادغذایی و تولید فراوردههزای غزذایی سزالمتزر فعالیزتهزای پژوهشزی
گستردهای در حوزه فرموالسیون محصوالت غذایی انجامدادهاست.
پ 5-چالشهای مرتب با فرموالسیونهای غذایی

 نبود هسته تحقیقاتی و برنامهری ی راهبردی مناسب برای تحقیق در این زمینه
 وابستگی به دستگاهها و تجهی ات دقیق و جدید آزمایشگاهی برای اجرای پروژههای تحقیقاتی
 ارتباط ضعیف با مراک قانونگذار و نظارتی نظیر اداره غذا-دارو ،سازمان اسزتاندارد و تحقیقزات
صنعتی ،وزارت صنایع
پ 2-یافتهها و دستاوردهای کاربردی مرتب با فرموالسیونهای غذایی

 بررسی امکان استفاده از ضایعات خرما برای تولید شکاتهای متنزوا در ترکیزب بزا خرمزا،پسته ،دارچین ،نارگیل و گاب که عاوهبر ارزش تغذیهای باال ،بازارپسندی مناسزب و مانزدگاری
دو هفته در دمای محیط و  0/9-9ماه در دمای یخچال داشتهاست.
 تهیه پودر از خرمای درجه دو و مطالعه خزواص فی یکوشزیمیایی آن و کزاهش چسزبندگی وکلوخهای شدن با استفاده از خرمای درجه دو
 بررسی بازیابی پروتئین از آب سیبزمینی و اسزتفاده از آن بزه عنزوان یزك تثبیزتکننزده درفرآوری موادغذایی
 استفاده از پروتئین آب سیبزمینی و مقایسه آن با پروتئینهای دیگر بهمنظور پوشش چیپسسیبزمینی
 تولید نشاسته اصاحشده از سیبزمینی با استفاده از اتر بزا قابلیزت بزادکردگی ،ویسزکوزیته،حالیت و سختی ژل باالتر
 -تولید شوریجات کمنمك تخمیری
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 تهیه فرآوردههای پروتئینی از نخود بررسی روشهای مختلف استخراج عصاره هسته انار با سیستمهای حال و ارزیابی رانزدمانو خواص آنتی اکسیدانی آن
 بررسی اف ایش پایداری ترکیبات رنگی زعفران با استفاده از روش ری پوشانی با غلظزتهزایمختلف پلیوینیلپیرولیدن  13و مالتودکسترین و دو نوا خشكکن پاششی و انجمادی
 تولید آنتی اکسیدانهای فنلی گلبرگ زعفران و کاهش اکسایش روغن سویا استخراج پکتین از تفاله چغندرقند بررسی روش استحصال مناسب آنتوسیانین از ضایعات میوه زرشك و شش رقم انگور استفاده از گیاهان دارویی بادرنجبویه ،نعناا و آویشن بهعنوان جایگ ین بسیار مناسزبی بزرایچای و چای سب در تهیه نوشابه کمبوجا.
پ 8-محورهای پژوهشهای آتی در زمینه فرموالسیونهای غذایی

 شناسایی ،تعیین ترکیبات و روش تهیه غذاهای فراسودمند بومیمناطق مختلف کشور بهینهسازی ،تولید صنعتی و صادرات غذاهای فراسودمند محلی ایران فرموالسیون موادغذایی فراسودمند از سایر منابعطبیعی استخراج ترکیبات فعال زیستی ،اسیدهای آمینه ،بوتانیکالها ،ویتامینها ،فیبرها و  ...و کاربردآنها در فرموالسیونهای مختلف
 فرموالسیون غذا-داروها مبتنی بر منابعطبیعی کاربرد گیاهان دارویی ،میوهها و محصوالت بومیکشور در تولید موادغذایی بهینهسازی فرموالسیون موادغذایی موجود فرموالسیون غذاهای با ماندگاری باال برای اهداف نظامی و راهبردی طراحی جیرههای غذایی مناسب برای گروههای مختلف در شرایط بحرانیپ 9-منابع
بابایی ،ب .4980 .استخراج پکتین از تفاله چغندرقند .گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی :شماره ثبت .039/80
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بدیعی ،ف .4932 .بررسی امکان تهیه فرآوردههای پروتئینی از نخود .گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی :شماره ثبزت
.11133
بدیعی ،ف .4934 .تهیه پودر از خرمای درجزه دو و مطالعزه خزواص فی یکوشزیمیایی آن .گز ارش نهزایی طزرح
تحقیقاتی :شماره ثبت .14028
بصیری ،ش .بررسی روش های مختلف خراج عصاره هسته انار با سیستمهای حال و ارزیابی راندمان و خزواص
آنتیاکسیدانی آن .گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی :شماره ثبت .11330
بهبهانی ،ل .4932 .بررسی امکان استفاده از ضایعات خرما ناشی از خشکسالی و گرد و غبزار در صزنایع تبزدیلی.
گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی :شماره ثبت .11394
بیدلی ،ن .4988 .بررسی روش استحصال آنتوسیانین از ضایعات انگور شاهانی و زرش ك .گز ارش نهزایی طزرح
تحقیقاتی :شماره ثبت .4303/88
زمردی ،ش .بهینه سازی مقادیر فیبر هویج و مارمزاالد زردآلزو در م میزوهای پروبیوتیزك حزاوی الکتوباسزیلو
اسیدوفیلو

با استفاده از روش سطح پاسخ .گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی :شماره ثبت .10039

شرایعی ،پ .4939 .بررسی اف ایش پایداری ترکیبات رنگی زعفران با استفاده از روش ری پوشانی .گ ارش نهایی
طرح تحقیقاتی :شماره ثبت .10139
ع ی ی ،ا .بررسی امکان استفاده از گیاهان دارویی برای تولید نوشابه فرا سزودمند کمبوجزا .شزماره ثبزت ،10834
تاریخ .43/4/4931
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 8-9-2فناوریهای پس از برداشت و فرآوری دانههای روغنی

تدوینکنندگان :جال محمدزاده ،علیرضا قد ولی
روغنهای خوراکی از منابع مهم تأمین انرژی برای فرآیندهای حیزاتی در بزدن انسزان
است و به خاطر نقشی که این مواد در تأمین نیازهای چربی و ویتامینها دارند ،در زمره مهمترین
مواد غذایی محسوب میشوند .دانه های روغنی پزس از غزات ،دومزین ذخزایر غزذایی جهزان را
تشکیل میدهد .افز ایش تولیزد محصزوالت اسزتراتژیك بزه ویزژه دانزههزای روغنزی یکزی از
رویکردهای اساسی کشاورزی ایران بهمنظور تأمین بخشی از نیازهای مصزرفی کشزور و کزاهش
وابستگی به واردات  80درصدی روغن خام است که در این راستا ،توسعه سطح زیرکشت دانههزا
و میوههای روغنی اف ایش عملکرد ،استفاده بهینه از پتانسیلهای تولید برای اف ایش بهرهوری و
بهینهسازی فناوریهای پس از برداشت و فرآوری محصوالت روغنی به عنوان راهکارهای تعیزین
کننده مدنظر قرارگرفتهاست.
بخش صنایع غذایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در دهزه دوم فعالیزت
خود در زمینه فناوریهای پس از برداشت و فرآوری دانههای روغنی با توجزه بزه سیاسزتهزای
کان بخش کشاورزی و نیازمندیهای بخزش صزنعت و اجزرا بزا انجزام طزرحهزای تحقیقزاتی
کاربردی در زمینههای مختلف فرآوری دانهها و میوههای روغنی گامهای مؤثری برداشته است.
الف -چالشهای مرتب با فناوریهای پس از برداشت و فرآوری دانههای روغنی

 باالبودن ضایعات دانههای روغنی در مراحل مختلف پس از برداشت (از برداشت تا فرآیند) عدم کاربرد فناوریهای نوین در تولید روغن با کیفیت باال از منابع مختلف روغن عدم کاربرد فناوریهای نوین در تولید محصوالت پروتئینی از کنجاله دانههای روغنی نامناسب بودن عملیات و روشهای تصفیه روغن خام و فرآوردههای آن پایین بودن ارزش اف وده در نتیجه توجه ناکافی به تولید محصوالت جانبی عدم تعامل با بخش صنعت و کاربرد نتایج حاصل از پژوهشهای انجامشزده در خطزوط تولیزدصنعتی
 عدم توسعه و حمایت از صنایعتبدیلی و تکمیلی دانههای روغنی بهویژه در کانون و قطبهزایعمده تولید
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ب -یافتهها و دستاوردهای کاربردی مرتب با فناوریهای پس از برداشات و فارآوری
دانههای روغنی

 تعیین خصوصیات فی یکی دانههای روغنی (آفتابگردان ،کل ا ،سویا و پنبه دانه) :شزامل رطوبزتاولیه دانهها ،می ان دانسیته ،می ان ضرایب اصطکاک ایستایی.
 تعیین شرایط نگهداری و انبارداری دانههای روغنی (بزا اولویزت کلز ا و زیتزون) :تعیزین نقطزهرطوبت تعادلی و منحنیهای هم دمایی جذب ارقام کلز ا ،اهمیزت مخزازن نگزهداری و محتزوای
رطوبت دانه در طی مدت نگهداری ،بهکارگیری اتمسفر تغییر یافته جهت حفظ قوه نامیه و ممانعت
از شکلگیری اسیدهای چرب آزاد ،مناسبتر بودن نگهداری کل ا در بشکه پلی اتیلنی در مقایسه با
کیسه پلیکی از نظر جلوگیری از تغییرات نامطلوب بر درصد قوه نامیه ،درصد رطوبت ،درصد اسزید
چرب آزاد و مقدار کلروفیل و نی تأثیر ارتفاا انبارش بر خواص کمّی کلز ا ،تعیزین نحزوه حمزل و
جابهجایی و نگهداری کل ای برداشتشده برای حفظ کیفیت.
 کاربرد آن یم در استحصال روغن کل اتولید نیمه صنعتی محصوالت پروتئینی کانوال/کل ا به روش فرآغشایی شناسایی و استخراج ترکیبات آنتیاکسیدانی کنجاله کل ابهینهسازی روش معمول استخراج روغن زیتونتعیین روش سریع تعیین تقلب در روغن زیتون کاربرد دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی ( )DSCبرای تشخیص وجود تقلب روغن زیتون فوقبکر با روغن آفتابگردان تصفیهشده و روغن کل ا تصفیهشده.
پ -توصیههای کاربردی در زمینه فناوری های پس از برداشات و فارآوری داناههاای
روغنی

 از اطاعات خواص فی یکی دانههای روغنی برای تعیین خلوص بذر و می ان رسیدگی ،طراحیو ساخت ماشینآالت بوجاری ،درجهبندی ،جابهجایی و انبارهای ذخیره سزازی دانزههزای روغنزی
استفاده شود.
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 از اطاعات خواص فی یکی دانهها برای بهرهبرداری مسئوالن بخزش کشزاورزی بزهخصزوصمعاونتهای تولید گیاهی و زراعی ،مکانی اسیون و تجهی ادوات کشاورزی و معاونت صنایع وزارت
جهاد کشاورزی و صنایع کشور استفاده شود.
 خصوصیات فی یکی دانههای روغنی ورودی به مراکز خریزد و یزا کارخانزههزای روغزنکشزیاندازهگیری شود.
 دانههای روغنی ورودی به کارخانههای روغنکشی غربال گری شود. از کنجاله کل ای صنعت روغن در کشور برای تولید ای ولههای پروتئینی استفاده شزود و دانزشفنی استحصال ای ولههای پروتئینی کل ا با منشاء کنجاله کل ا بهمنظور اجزرای عملزی یافتزههزای
تحقیقاتی حاضر به بخش صنایع تبدیلی کشور توسعه یابد.
 با توجه به می ان باالی اسید آمینه متیونین در ای ولههای پروتئینی کل ا  ،این محصول میتوانددر جیره طیور برای رفع نیاز اسید آمینهای جیره مورد استفاده قرارگیرد و از خروج ارز جهزت تهیزه
متیونین از خارج کشور جلوگیری نماید.
 توصیه میشود که از ای وله های پروتئینی تولیدی به عنوان امولسیفایر ،حجم دهنده ،ماده کفزادر صنایع مختلف غذایی از جمله صنایع گوشت ،صنایع تولید سس و صنایع پخت و قنزادی و نیز
به عنوان یك ماده فراسودمند در فرموالسیون موادغذایی استفاده شود.
 استفاده از ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی حاصل از کنجاله کل ا برای نگهداری روغن کل ا قابلتوصیه است.
 در استحصال روغن زیتون توصیه میشود درجه حرارت ماالکسیون خمیر زیتزون از  90درجزهسلسیو

و زمان ماالکسیون از  10دقیقه مؤثر باالتر نرود.

 کاربرد آزمون خواص حرارتی با استفاده از روش گرماسزنجی پویشزی تقاضزلی ( )DSCبزرایتشخیص وجود تقلب روغن زیتون فوق بکر با روغن آفتابگردان و روغن کلز ا توصزیه مزیشزود.
همچنین استفاده از ارزیابان آموزش دیده برای تشخیص تقلب روغن زیتون قابل توصیه است.
ت -محورهای پژوهشهای آتی در زمیناه فنااوریهاای پاس از برداشات و فارآوری
دانههای روغنی

 بهره برداری از خصوصیات فی یکی دانه های روغنزی در مقیزافرآیند و نگهداری دانههای روغنی.

صزنعتی و طراحزی تجهیز ات
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تعیین منحنیهای هم دمای جذب در ارقام سایر دانههای روغنی (آفتابگردان و سویا)بررسی شرایط مناسب نگهداری دانه در سیلوهای فل ی و بتنیبررسی می ان ضایعات دانه کل ا در طی نگهداری در انبارهای موجود و ارائه راهکارهزای کزاهشمی ان آن
بررسی روند تغییرات خصوصیات کیفی دانه و روغن در مدت انبارداریبررسی چگونگی کاربرد آن یم در روغنکشی از سایر دانههای روغنی نظیر سویا ،آفتابگردانتهیهی عصارههای آن یمی دارای انواا فعالیتهای آن یمی غالب با استفاده از ضزایعات اجبزاریکشاورزیزصنعتی
استفاده از آن یمهای پکتولیتیکی و یا عصارههای آن یمی با فعالیت غالب پکتولیتیکی به عنزوانیك پیش تیمار به تنهایی و یا در تلفیق با سایر پیش تیمارهای رایج در صنعت روغنکشی
کاربرد آن یم در مراحل مختلف تصفیه روغن (صمغگیری ،استریفیکاسیون و)...استخراج و شناسایی ترکیبات آنتی اکسیدانی از سایر دانههای روغنیارزیابی خواص آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولیك کنجاله کل ا برای سایر روغنهای خوراکیاندازهگیری ترکیبات آنتیاکسیدان طبیعی مانند پلی فنلهزا و توکزوفرولهزا در ارقزام مختلزفروغن زیتون
بهینهسازی شرایط سایر بخشهای استحصال روغن زیتون و اسزتفاده بهینزه از تفالزه و پسزابزیتون
بررسی کاربرد  DSCدر تشخیص تقلب روغن زیتون فوق بکر با سایر روغنهای گیزاهی ماننزدسویا و روغن تفاله زیتون
ث -منابع
بهمدی ،ه .4939 .خراج و شناسایی آنتی اکسیدانهای طبیعی کنجاله کل ا و تأثیر آنهزا بزر پایزداری اکسزیداتیو و
حسی روغن کل ا .نشریه شماره  ...انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
شاه امیریان ،م .4983 .بررسی ترکیبات و ماندگاری روغن حاصل از ارقام زیتزون .نشزریه شزماره  . 333انتشزارات
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
شواخی ،ف .4939 .ارائه روشهای سریع تعیین تقلب روغزن زیتزون  .نشزریه شزماره  .10431انتشزارات مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
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فامیل مؤمن ،ر .4980 .بررسی و تعیین مناسبترین روش نگهداری دانه کل ا در انبار .نشریه شماره  ،4908انتشزارات
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
فامیل مؤمن ،ر .4983 .بررسی و تعیین مناسبترین روش و تأسیسات ذخیره سازی کلز ای بزذری .نشزریه شزماره
 ،4003انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
فامیل مؤمن ،ر .4933 .مدیریت پس از برداشت کل ا ( تأسیسات ،ذخیره سازی و انبارش ،خشكکردن ،حمل و نقل،
اختاط و نگهداری) .نشریه شماره  ،93011انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
قد ولی ،ا .ر .4980 .اف ایش راندمان خراج روغن از طریق کاربرد آن یم در صنایع روغن کش ی .نشزریه شزماره
 .038انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
قد ولی ،ا .ر .4983 .بررسی فرآیند آن یمی -آبی در خراج روغن ارقام زیتون استان گلستان .نشریه شماره .4034
انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
قد ولی ،ا .ر .4939 .تکوین دانش فنی تولید نیمه صنعتی محصوالت پزروتئین کزانوال بزه روش فزرا غشزایی از
پسماند صنایع روغن کشی .نشریه شماره  .10134انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشزاورزی،
کرج.
محمدزاده ،ج .4980 .بهینهسازی فرآیند استخراج روغن زیتون بمنظور اف ایش راندمان و بهبود خصوصیات کی ف ی
آن در استان گلستان .نشریه شماره  ،093انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
محمدزاده ،ج .4983 .بررسی فرآیند استخراج آن یمیروغن از ارقام کل ای کشتشده استان گلستان نشزریه شزماره
 .434انتشارات مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
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 9-9-2فناوریهای پس از برداشت و فرآوری غالت

تدوینکنندگان :مهدی قیافهداووی ،مهدی کریمی ،عادل میرمجیدی ،کاوو
زهرا شیخاالسامی

رشمهکریم و

نان یکی از مواد غذایی اصلی در سراسر جهان بهویژه در کشورهای خاورمیانه است .بزا
وجود ت وسعه و رقابت در زمینه تولید انواا مواد غذایی در جهان ،نان هنوز هزم نقزش کلیزدی در
جیره غذایی دارد .این مزاده غزذایی روزانزه قسزمت اعظزم انزرژی ،پزروتئین و امزاح معزدنی و
ویتامینهای گروه  Bموردنیاز مردم را تأمین مینماید .در ایران نی حدود  03-00درصد پزروتئین
و کالری و حدود  2-9گرم اماح معدنی و قسمت اعظم نمك مزوردنیزاز روزانزه از خزوردن نزان
تأمین میشود .این امر در مورد اقشار کم درآمد جامعه که غذای اصلی آنها نان اسزت ،اهمیزت
بیشتری مییابد .از همین رو ،هرگونه پژوهشی ،در رابطه با بهبود کیفیزت نزان کزاربردی و حزائ
اهمیت خواهد بود .مطالعات بررسی الگوی مصرف مواد غذایی در استانهای مختلف کشور نشزان
داده که عمده ترین گروه غذایی در تأمین انرژی و پروتئین دریافتی روزانزه نزان اسزت .میزانگین
روزانه مصرف نان در استانهای موردبررسی حداقل  941و حداکثر  030گرم میباشزد کزه حزدود
 13درصد انرژی دریافتی روزانه را تأمین میکند .علی رغم مصرف بزاالی نزان در کشزور ،تولیزد
سنتی نان دارای مشکات اساسی از جمله عدم امکان تولید صحیح خمیر و پخزت صزحیح نزان،
بیات شدن سریع نان و باال بودن ضایعات آن است.
از عمدهترین نانهای مسطح که در سطح وسیع در کشور پختهشده و به مصرف مزردم
میرسد ،میتوان نانهای لواش ،بربری ،سنگك و تافتون را نام برد .در تهیه نزان سزنگك از آرد
تقریبا کامل (با درجه استحصال  38درصد) استفاده میشود .درصد استحصال آرد مزورد اسزتفاده
برای تهیه نان بربری ،تافتون و لواش به ترتیب در حدود  84درصد 0/80 ،درصزد و  0/80درصزد
است ،که این ارقام صرفاً بر اسا

معیارهای اقتصادی توسط واحزدهای تولیزدکننزده آرد درنظزر

گرفتهشدهاست.
در سالهای اخیر باتوجه به اف ایش جمعیت جهانی و نی نقزش پررنزگ نزان در سزبد
غذایی خانوارها تاشهایی در زمینه بهینهسازی کیفیت نان انجامگرفته که با توجه بزه ضزرورت
گسترش واحدهای صنعتی پیشرفته با تولید انبوه برای کاهش ضایعات ،بهینهسازی مصرف انرژی
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و ارتقززای خززواص تغذیززهای نززان و مهززمتززر از همززه مززوارد ،افز ایش مقبولیززت نززان از دیززدگاه
مصرفکننده ،بهرهگیری از علوم و فنون و تحقیقات جدید اجتنابناپزذیر اسزت .کیفیزت نزان بزه
عوامل گسترده و پیچیدهای در زنجیره تولید تا مصرف بستگی دارد که از آن جمله مزیتزوان بزه
کیفیت غله ،نحوه نگهداری ،کیفیت تولید آرد ،کیفیت تولید خمیر ،مراحل پخت ،توزیع و نگهداری
اشاره نمود.
الف -چالشهای فناوریهای پس از برداشت و فرآوری غالت

بهینهسازی فناوری تولید نان در کشور میباید بزا در نظزر گزرفتن مسزائل اقتصزادی،
اجتماعی ،رقابت در بازار و تغییر سلیقه مصرفکنندگان انجام پذیرد .با توجه به اینکه نان ،قزوت
غالب مردم کشور را تشکیل میدهد ،غنیسازی و بهبود کیفیت نان با ترکیبهای مختلف نظیزر
انواا امولسیفایرها ،هیدروکلوئیدها ،فسفولیپیدها و یا ویتامینهزا بزرای ارتقزای ارزش تغذیزهای و
سطح کیفی محصول ،میباید مورد ارزیابی دقیق قرارگیرد.
ب -یافتهها و دستاوردهای کاربردی در زمینه فناوریهای پس از برداشت و فرآوری
غالت

 اختاط سایر غات و مواد کشاورزی با گندم با هدف تولید نان قابل قبول و مطلوب :از جملزهجایگ ینی آرد گندم با آرد جوکامل و جو بدون پوشینه در تهیه نان مسطح به همراه کاربرد صزمغ
گوار و اسید اسکوربیك و تهیه نان با کیفیت باال ،امکان تولید نان مسطح (نان لواش) از ترکیزب
کردن آرد جو بدون پوشینه ،آرد ذرت ،و مخلوط آنها با آرد گندم و در نتیجه افز ایش جزذب آب
آرد و باال رفتن بازدهی خمیر ،اف ودن آرد مالت جزو بزدون پوشزینه بزه منظزور افز ایش فعالیزت
آن یمیآردهای با فعالیت آن یمیکم ،فرموالسیون نان بربری ،لواش و حجیم با استفاده از ترکیزب
آرد گندم و آرد سیبزمینی ،امکان استفاده از سلول (فیبر خزوراکی) و در نتیجزه بهبزود معنزیدار
کیفیت فارینوگراف ،دست یابی به بهترین فرموالسیون تولید نان بربری ،لواش و نزان تزافتون بزا
استفاده از آرد با درصد استخراج  88-33و اف ایش درصد جذب آب ،شاخص مقاومت فارینوگراف،
ارزش والوریمتری و حجم نان در نتیجه اختاط گندمهای دانه نرم با گندمهای سخت.
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 ارائه راهکارهای مناسب و نوین در اف ایش مانزدگاری نزان از جملزه :تولیزد کیزك روغنزی بزاخصوصیات کیفی مطلوب در نتیجه اف ودن جوانه گندم بخار داده شده به می ان  43درصد ،بهبود
کیفیت و ماندگاری نان مسطح در اثر اف ودن چهار درصد پوره آلو ،به تعویق انداختن بیزاتی نزان
بربری با اف ودن خمیرترش حاوی جوانه گندم ،تعیین مقدار بهینه اف ودنیهای مختلف (آن یمهزا،
صمغها و بهبوددهندهها) بر بهبود ویژگیهای رئولوژی نان بربری نیمهحجیم ،نزیمپز و منجمزد،
تولید دانش فنی تهیه اسنك با استفاده از جنین گندم فرآوریشده ،بررسی اثر امولسزیفایر داتزم و
آن یمهای لیپاز و آلفا آمیاز بر بهبودکیفیت و اف ایش ماندگاری دونات منجمد ،فرآوری تخمیزری
سبو

گندم با کاربرد باکتریهای اسیدالکتیك و مخمر ساکارومایسزس سرویسزیه و در نتیجزه

کاهش اسید فیتیك و حفظ خصوصیات کیفی مانند پروتئین و فیبر ،تولید بیسکویت غنیشزده بزا
ویتامینهای گروه  ،B12 ،B6 ،B2 ،C ،Aید و آهن ،تعیین شرایط بهینزه تخمیزر بزرای افز ایش
ماندگاری نان ،تعیین حد بهینه درصد مورد استفاده آرد مالت بزرای دسزتیزابی بزه خصوصزیات
حجم ،بافت و ارگانولپتیك مناسب ،غنیسازی نان با استفاده از کربنات کلسزیم و اکسزید روی ،و
نی تأثیر ویتامینهایهای Bو  Cبهمنظور بهبود خواص کیفی و کمّزی نزان ،روشهزای مناسزب
آمادهسازی سبو

جهت کاهش می ان اسید فیتیك ،استفاده از امولسیفایرهای سدیم اسزتئاروئیل

-2الکتیات ،داتم و  E471در تقویت ترکیبپذیری گلزوتن بزا نشاسزته ،تولیزد نزان بربزری بزا
خصوصیات کیفی مطلوب با استفاده از سویا و مغ دانه آفتابگردان ،کاهش ضایعات نان تزافتون و
بربری با استفاده از اف ودن نگهدارندههای طبیعی (اسید استیك ،اسید الکتیك و الکتات کلسزیم)
و نگهدارندههای مصنوعی (پروپیوناتکلسیم و سوربات پتاسیم) و استفاده از بهبوددهندهها (شامل
مخلوط پرسولفات آمونیوم و پتاسیم ،برومات پتاسیم ،اسید آسکوربیك و آزو دی کربونامید) بزرای
تقویت آرد و بهبود عملآوری خمیر اشاره نمود.
استفاده کاربردی از اف ودنیهای طبیعی و همچنین روشهزای بسزتهبنزدی مناسزب و
ارزان قیمت میتواند محور مناسبی برای پژوهشهای آتزی مزدنظر قزرارگیزرد .در همزین راسزتا
بومیسازی نانهای ماندگار در سایر کشورهای دنیا ایده مناسبی در توسزعه تحقیقزات کزاربردی
خواهد بود.
 -بهینهسازی روشها و تجهی ات فرآوری آرد و نان:
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تولید نان الیهدار تخمیری ،اف ایش ماندگاری نان بزا اسزتفاده از روش بسزتهبنزدی بزا
اتمسفر اصاحشده بههمراه بسزتهبنزدی فعزال بزهویزژه دارای جزاذب رطوبزت (قیافزهداوودی و
همکاران ،)4934،بررسی سیستمهای موجود پخت نان و بهینهسازی و انتخزاب سیسزتم مناسزب
برای تولید نان با ماندگاری باال ،بهینهسازی تجهی ات موجود نانوایی و استفاده از دو نوا مخلوط
کن مارپیچی و چنگالی ،استفاده از انواا پلیمرها مانند پلیاتیلن ،پلیآمید (نزایلون) ،پلزیپزروپیلن،
پلیاستایرن ،لفافهای چند الیه ،پلیمرهای متاالی شده و نی بستههای حاوی نزانوذرات ر

بزه

عنوان بهترین مواد بسته بندی در اف ایش ماندگاری نان ،بررسی خصوصیات دستگاههزای پخزت
نان مسطح در ایران و ارائه الگوی اصاح آنها ،تعیین شرایط مناسب بستهبندی نان از نظر نزوا
ماده بستهبندی (کیسه پلیاتیلن با دانسیته کم ( )LDPEو با ضخامت  423میکزرون در دو نزوا
بستهبندی شامل بستهبندی بدون منفذ حاوی ترکیب گازی و بستهبندی منفزذدار) ،مزدت زمزان
پس از پخت ،دما و رطوبت نان ،تعیین شرایط مناسب نگهداری بذر گندم ،تعیزین جزنس مناسزب
بستر پخت نان برای بهبود کیفیت نان تافتون خراسانی ،طراحی و سزاخت پهزن کزن خمیزر فزر
تونلی مداوم متناسب با شکل خمیر و نان مسطح مطلوب بزا اسزتفاده از مکانیسزم ت ریزق خمیزر
توسط هلیس و نی طراحی گرد کن خمیر بصورت مارپیچ و لولهای و نی تعیین خصوصیات گنزدم
مناسب برای پخت نانهای مختلف با استفاده از تعیین رابطه خصوصیات رئولوژیك و جزذب آب
آرد.
 بهینهسازی و ارائه روشهای کاربردی اندازهگیری و ارزیابی کیفیت گندم ،آرد و نان :از جملزهتأثیر استفاده از روش های هیدراتاسیون گرم و سرد ،پخت و هیدروترمال با بافر بر کزاهش میز ان
سموم باقیمانده در سبو

گندم و بهبود خصوصیات تغذیهای ،تعیین خصوصزیات هندسزی پزنج

نوا دانه غاتی گندم نان ،گندم دوروم ،جو بدون پوشینه ،برنج و ذرت دانه سفید ،و تزأثیر میز ان
رطوبت روی آن ها ،ارزیابی کیفیت آردهای گندم موجود و ارائه راهکارهای تنظیم و یکسانسزازی
کیفیت بهمنظور تولید نان با ماندگاری باال ،بررسی خواص کیفزی ،ارزش تغذیزهای و خصوصزیات
نانوایی ارقام غالب گندم کشور و بهبود کیفیزت محصزوالت نزانوایی در نتیجزه اخزتاط آردهزای
ضعیف و قوی با یکدیگر و همچنین انتخاب و متناسب کردن روشهزای سزریع ارزیزابی کیفیزت
گندم و آرد برای نان مسطح جهت تسریع در تشخیص کیفیت اشاره نمود.
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از سوی دیگر پژوهشهای چند در خصوص تولید و شرایط فرآوری مالت صورت گرفته
که از جمله میتوان به تعیین خصوصیات مالتسازی الینهای برتر جزو و دیگزر غزات (گنزدم،
تریتیکاله) ،تعیین مناسبترین روش تولید مالت (سمنو) از واریتزههزای مختلزف تجزاری گنزدم و
ارزیابی خواص کمّی و کیفی آن و نی بررسی اختاط مالت خزام منزابع غاتزی اسزتان گلسزتان
بهمنظور تولید مواد اولیه مناسب صنایع پخت و ماءالشعیر اشاره کرد.
پ -توصیههای کاربردی در زمینه فناوریهای پس از برداشت و فرآوری غالت

 استفاده از امولسیفایرها برای اف ایش ماندگاری نان بسیار مؤثراست. صمغها و هیدروکلوئیدهای طبیعی میتواند در تقویت شبکه گلوتنی آردهای ضعیف مؤثر بزودهو از ضایعات نان تولیدی از آردهای ضعیف جلوگیری کند.
 می توان بخشی از آرد گندم مصرفی در تهیه نان را با آرد سایر غات نظیر تریتیکاله ،سزورگومو سایر منابع گیاهی نظیر سیبزمینی و فیبرهای خوراکی جایگ ین نمود که این مسزئله از لحزاظ
تغذیهای و ایجاد تنوا در نان و عدم وابستگی انحصاری به تولید و مصرف گندم اهمیت دارد.
 از آردهای تولیدی از گندمهای سنزده و آرد حاصل از گندمهای تزازه ،نزان بزا کیفیزت تولیزدنمیشود .استفاده از صزمغ هزا ،اسیداسزکوربیك و تیمارهزای هزوادهی فی یکزی و نگزهداری آرد
بهصورت فله راهکارهای مناسبی برای ارتقاء کیفیت چنین آردهایی است.
 با استفاده از فرموالسیون مناسب در کنار اف ودنزیهزای مجزاز و طبیعزی و هزمچنزین کزاربردبستهبندیهای مدرن میتوان نان را به مدت طوالنی و بهصورت تازه نگهداری نمود.
 با استفاده از فناوریهای بستهبندی و روشهای نوین تولید ،میتوان نان با مصزارف خزاص وبا ماندگاری بیش از یك سال بهصورت نان نرم و مأکول تولیدنمود.
 استفاده از فناوری تولید نان نیمپ یا پخت کامل منجمد یکی از راهکارهای عرضه نزان تزازه وگرم در هر نقطه از کشور و در هر زمان است.
 استفاده از صمغها و امولسیفایر در تولید کیك و کلوچه و فرآوردههای قنادی قابلیت ایجاد تنواو اف ایش ارزش اف وده تغذیهای و اقتصادی محصول را داراست.
 اف ایش ماندگاری ،ایجاد تنوا و اف ایش ارزش تغذیزهای نزان و سزایر فزرآوردههزای آردی بزااستفاده از بهبود دهندههای خاص و فرمولهشده میسراست.
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 پژوهشهای مختلف انجامشده نشان میدهد که میتوان حدود  23درصد ضایعات گنزدم را درمراحل پس از برداشت کاهش داد .استفاده از آرد سایر غات در اختاط با آرد گنزدم ،اسزتفاده از
فناوری تولید نان و شیرینیهای منجمد ،فناوریهای نوین بستهبندی و ارائه مواد اولیه و اف ودنی
مجاز و طبیعی در کاهش خطرات ایمنی و همچنین در کاهش ضایعات نان و فرآوردههزای آردی
مؤثراست .استفاده از بهبوددهندههای نان و شزیرینی بزه بهبزوددهنزدههزای آردهزای سزنزده و
گندمهای تازه ،ارائه راهکارهای فی یکی رساندن آرد ،ارائه دستورالعمل پخت نزان بزرای بیمزاران
سزلیاکی ،ارائزه روشهزای فززرآوری جزو و تبززدیل آن بزه عصززاره و پزودر جززو ،دسزتیززابی بززه
فرموالسیونهای بهینه نان و کیك بر پایه صمغها و فیبرهزای بزومی حاصزل از گیاهزان بزومی
کشور و اسزتفاده از فزرآورده هزای لبنزی در کزاهش ضزایعات ،بهبزود کیفیزت و ایجزاد تنزوا در
فرآوردههای آردی و گندم بسیار مؤثراست.
ت -پژوهشهای آتی در زمینه فناوریهای پس از برداشت و فرآوری غالت

 استفاده از بهبوددهندههای طبیعی و توصیهشده در کشورهای دیگر در اصزاح و ارتقزاء
کیفیت
 طراحی و ساخت سیستمهای نیمه صنعتی یا پایلوت
 استفاده کاربردی از اف ودنی های طبیعی و همچنین روش هزای بسزتهبنزدی مناسزب و
ارزان قیمت
 بومیسازی نانهای ماندگار در سایر کشورهای دنیا
 استفاده مناسب و بهجا از آرد سایر غات یا سب یها با استفاده از اف ودنزی هزای مجزاز
طبیعی یا شیمیایی مطابق ذائقه مصرفکننده ایرانی.
ث -منابع
ایرانی ،پ .4983 .بررسی و تعیین درصد اختاط گندمهای دانه نرم با گندمهای سخت جهزت افز ایش کیفیزت و
بازدهی آرد .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
بهمدی ،ه .4988 .بررسی امکان استفاده از سزویا و مغز دانزه آفتزابگردان در بهبزود کیفیزت نزان .شزماره ثبزت:
 .4030/88مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
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بهمدی ،ه .4988 .تعیین نوا و مقادیر مناسب استفاده از نگهدارندههزا بزهمنظزور بهبزود کیفیزت و افز ایش زمزان
ماندگاری نان .شماره ثبت .4130/88 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
بهمدی ،ه .4983 .بررسی امکان استفاده از سلول (فیبر خوراکی) در تولید نزان .شزماره ثبزت .4313/83 :مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
جوکار ،ا .4932 .بررسی امکان تولید نان مسطح با مخلوطی از آرد غات مختلف .شزماره ثبزت 11138 :مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
رشمهکریم ،ک .4932 .بهینهسازی فرآیند تولید نان الیزهدار تخمیزری ( .)Puff Pastryشزماره ثبزت.19930 :
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
شیخاالسامی ،ز .4988 .انتخاب و متناسب کردن روشهای سریع ارزیابی کیفیت گندم و آرد بزرای نزان مسزطح
جهت تسریع در تشخیص کیفیت .شماره ثبت .4240/88 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسزی کشزاورزی،
کرج ،ایران.
شیخاالسامی ،ز .4939 .بررسی امکان جایگ ینی آرد گندم با آرد جوکامل و بدون پوشینه در تهیه نزان مسزطح و
بهینهسازی فرموالسیون آن .شماره ثبت .10490 :مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی کشزاورزی ،کزرج،
ایران.
شیخاالسامی ،ز .4939 .بررسی اثر اف ودن کنسانتره و پوره آلو بهعنوان یك اف ودنی طبیعی بزر خزواص کیفزی و
عمر انباری نان مسطح .شماره ثبت .10043 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
غیبی ،ف .4988 .بررسی تأثیر جنس بستر پخت نان بر روی کیفیت نان تافتون خراسانی .شماره ثبزت.4109/88 :
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
غیبی ،ف .4988 .بررسی تأثیر جنس بستر پخت نان بر روی کیفیت نان تافتون خراسانی .شماره ثبزت.4109/88 :
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
غیبی ،ف .4983 .بررسی خصوصیات دستگاههای پخت نان مسطح در ایران و ارائه الگوی اصزاح آنهزا .شزماره
ثبت .144/83 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
فامیلمؤمن ،ر .4983 .تعیین شرایط مناسب بستهبندی نان از نظر نوا ماده بستهبندی ،مدت زمان پزس از پخزت،
دما و رطوبت نان .شماره ثبت .034/83 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
قد ولی ،ا.ر .4939 .بررسی خصوصیات مالتسازی الینهای برتر جو و دیگر غات (گندم ،تریتیکالزه) .شزماره
ثبت .10113 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
قیافهداوودی .م .4933 ،.بررسی تاثیر استفاده از لفافهای مختلف بستهبندی در اف ایش ماندگاری نان .شماره ثبت:
 .93313مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
قیافهداوودی ،م .4934 .تعیین مقادیر استفاده و نحوه بهکارگیری ویتامینهای  Bو  Cبهمنظور بهبود خواص کیفی
و کمی نان .شماره ثبت .13030 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
قیافهداوودی ،م .4932 ،.استفاده از روشهای مختلف بستهبندی جهت نگهداری طوالنی مدت نان .شزماره ثبزت:
 .19498مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
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کریمی ،م .4933 ،.بررسی انواا اف ودنیها و بهینهسازی سطوح مصرف مزؤثر آنهزا در افز ایش مانزدگاری نزان.
شماره ثبت .000/93 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
کریمی ،م .4934 ،.بررسی تجهی ات موجود نانوایی و بهینهسازی آنها بهمنظور تهیه نانهای غنیشده .شماره ثبت:
 .14924مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
کریمی ،م .4934 ،.ارزیابی و بهینهسازی شرایط تخمیر مناسب جهت اف ایش ماندگاری نان .شماره ثبزت.13031 :
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
کریمی ،م .4939 ،.بررسی اثر امولسیفایر داتم و آن یمهای لیپاز و آلفا آمیاز برکیفیت و ماندگاری دونزات منجمزد.
شماره ثبت .10433 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
مشرّف ،ل .4932 ،.بررسی اثر فرآوری سبو

گندم بر کاهش می ان باقیمانده سموم دفع آفات نباتی .شماره ثبت:

 .11282مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
مشرّف ،ل .4939 ،.بررسی فرآوری تخمیری سبو

گندم بزهمنظزور بهبزود خصوصزیات تغذیزهای .شزماره ثبزت:

 .10339مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
معدنی ،ص .4983 ،.تعیین مقادیر استفاده و نحوه بهکارگیری بهبود دهندهها بهمنظزور تقویزت آرد و بهبزود عمزل
آوری خمیر .شماره ثبت .4003/83 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
معدنی ،ص .4983 ،.بررسی خواص کیفی و ارزش تغذیهای ارقزام غالزب گنزدم کشزور .شزماره ثبزت.4094/83 :
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
میرمجیدی هشتجین ،ا .4983 ،.بررسی و تعیین مقادیر استفاده از سبو

در تولید نان بربری .مؤسسزه تحقیقزات

فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
میرمجیدی هشتجین ،ا .4983 ،.بررسی و تعیین مقادیر استفاده از سبو

در تولید نان لواش .مؤسسزه تحقیقزات

فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
میرمجیدی هشتجین ،ا .4983 ،.بررسی و تعیین مقادیر استفاده از سبو

در تولید نان تافتون .مؤسسه تحقیقزات

فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
میرمجیدی هشتجین ،ا .4939 ،.تعیین مناسبترین روش تولید مالت (سمنو) از واریتههای مختلف تجاری گندم و
ارزیابی خواص کمّی و کیفی آن .شماره ثبت .10144 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج،
ایران.
یقبانی ،م .4988 ،.بررسی کیفیت مالت حاصل از ارقام امیدبخش جو بدون پوشینه (لخت) در ان گلسزتان .شزماره
ثبت .4133/88 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
یقبانی ،م .4988 ،.تأثیر اف ودن آرد مالت حاصل از گندم و جو بدون پوشینه (لخت) بر بهبود کیفیزت نزان .شزماره
ثبت .4138/88 :مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران.
یقبانی ،م .4934 ،.بررسی امکان استفاده از آرد ذرت و سیبزمینی ری و درجه  9در تهیه نان بربری .شزماره ثبزت:
 .12092مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج ،ایران
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 1-9-2فناوریهای نوین در صنایعغذایی

تدوینکنندگان :فوژان بدیعی ،فرزاد گودرزی و مرتضی خان احمدی
کاهش ضایعات مواد غذایی مهم ترین رویکرد تأمین غذا برای جمعیزت رو بزه افز ایش
جهان است .از گذشته روشهای مختلفی نظیر کنتزرل دمزا ،رطوبزت و اسزتفاده از ترکیزبهزای
شیمیایی برای کنترل ضایعات محصوالت کشاورزی به کار گرفتهشدهاسزت .ایزن روشهزا دارای
محدودیتهایی است؛ به عنوان مثال امکان کنترل دما و رطوبزت و انبزارداری مناسزب در همزه
مکانها و بهویژه هنگام حمل و نقل محصول فراهم نیست .ترکیبهای نگهدارنده شزیمیایی نیز
بیخطر نبوده و با گذشت زمان ،جنبههای منفی کاربرد آنها آشکارتر میشود .ضمن آن که ایزن
روشها بهطور کامل از بروز ضایعات و افت کیفی جلوگیری نمزیکنزد .بنزابراین همزواره یزافتن
راههای مناسبتری برای نگهداری و حفظ کیفیت محصوالت کشاورزی خام و فرآوریشده حزائ
اهمیت بودهاست .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف کزاهش ضزایعات پزس از
برداشت محصوالت کشاورزی ،ارتقاء کیفی موادغذایی و استفاده مطلوب از پسماندهای کشاورزی
فعالیت های پژوهشی گسزتردهای در حزوزه فنزاوری هزای نزوین در سزه حزوزه زیسزتفنزاوری،
نانوفناوری و فناوری هستهای اجرا کرده است.

الف -چالشها در فناوریهای نوین در صنایعغذایی

 نیاز به دستگاهها و تجهی ات دقیق و جدید آزمایشگاهی برای اجزرای پزروژههزای تحقیقزاتی
مرتبط با فناوریهای نوین
 عدم وجود یك راهبرد طوالنی مدت در رابطه با فناوریهای نوین و بهویژه زیست فناوری در
کشور که جایگاه پژوهشهزای سزازمان تحقیقزات ،آمزوزش و تزرویج کشزاورزی و مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در آن تعریفشده باشد.
 باال بودن ه ینه سرمایهگذاری اولیه و باالبودن قیمت نهایی محصول نهایی بهویژه محصزول
پرتوتابیشده
 مشکل بودن کنترل کیفیت محصول نهایی
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 عدم اطمینان کامل مصرفکنندگان از سامت محصزوالت حاصزل از فنزاوریهزای نزوین و
نگرانی دائمیجامعه از مصرف چنین محصوالتی
 نیاز به اطاارسانی و اف ایش آگاهی عمومیدر سطح جامعه
 نگرانی پیرامون ایمنی تجهی ات و احتمال بروز آلودگیهای زیستمحیطی
ب -محورهای فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسه در حوزه فناوریهای نوین صنایعغذایی
زیستفناوری

یکی از عرصههای پژوهش در بخش کشاوری زیست فناوری صنعتی است .زیزرا مزواد
اولیه اکثر فرآیندهای زیست فناوری صنعتی را محصوالت اصلی و فرعزی ،پسزماندها و ضزایعات
کشاورزی تشکیل میدهد و بسیاری از محصوالت زیست فناوری در بخزش کشزاورزی مصزرف
میشود؛ از جمله کودها و سموم بیولوژیك ،مخمرنزانوایی ،پروبیوتیزكهزا ،کشزتهزای آغزازگر،
آن یم های مورد اسزتفاده در صزنایعغزذایی و خزوراک دام .مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی
کشاورزی عهده دار پزژوهش در زیسزت فنزاوری صزنعتی بزا هزدف توسزعه دانزش فنزی تولیزد
محصوالت بیولوژیك مرتبط با کشاورزی بوده و در این رابطه با سزایر مؤسسزات زیزر مجموعزه
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی و نی دیگر مراک پژوهشی کشور همکزاری دارد .از
جمله این مطالعات می توان به طراحی و ساخت پایلوت تخمیر جامد ،شامل بیوراکتزور همز ندار،
سامانه تأمین جریان هوای استریل اشباا ،و نی سامانه اتوماسیون و کنترل اتوماتیزك پزایلوت بزا
کمترین ه ینه طراحی ،تولید کمزپلکس آن یمزیبزه روش تخمیرجامزد و نیز تولیزد آنز یمهزای
گلوکوآمیاز ،پکتیناز و اسید سیتریك ،تولید باکتری های پروبیوتیك مورد استفاده در خزوراک دام
و صنایعغذایی بروش تخمیر جامد ،اختراا یك خشكکن انجمادی جدیزد بزر مبنزای اسزتفاده از
الکل به عنوان محیط انتقال حرارت ،ساخت یك فرمانتور ارزان قیمت و تولید نرماف ار کنترل آن و
استفاده از آن برای تکثیر الکتوباسیلها و مخمرها ،تولیزد نزرمافز ار شزمارش تفکیکزی دو نزوا
باکتری با روش پردازش تصویر ،مدلسازی ریاضی کشزت هم مزان دو بزاکتری ،تولیزد نوشزابه
کمبوجا در مقیزا

صزنعتی ،کزاهش باقیمانزده سزموم در سزب یهزا و میزوههزا بزا اسزتفاده از

میکروارگانیسمها و جداسازی و شناسایی باکتریهای الکتیزك اسزید و پروبیوتیزك از پنیرهزای
سنتی ایران اشاره کرد.
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نانو فناوری

توسعه نانوفناوری فرصتهای جدیدی را برای تولید محصوالت غذایی جدید و توسزعه
صنعت بستهبندی کارآمد بهوجزودآوردهاسزت .یکزی از اهزداف مهزم مؤسسزه تحقیقزات فنزی و
مهندسی کشاورزی از بهکارگیری روش نانوفناوری در صزنایعغزذایی یزافتن راهکارهزای مناسزب
کاهش ضایعات کمّی و کیفی محصوالت کشاورزی است .از همینرو ،پژوهشهای انجامشزده در
مؤسسه بیشتر در حوزه کاربرد نانوفناوری در بستهبندی مزوادغزذایی و کزاهش ضزایعات پزس از
برداشت محصوالت کشاورزی بودهاست .در این زمینه میتزوان بزه سزاخت فزیلم نانوکامپوزیزت
نشاسته-ر  ،کاربرد ذرات اکسیدتیتانیوم در کنترل فساد سطحی گوجهفرنگی در فاصزله زمزانی
برداشت تا مصرف ،پوشش دهی محصوالت بزاغی بزا پوشزش نانوامولسزیون برپایزه کیتزوزان در
محصوالت باغی مختلف نظیر انجیر ،خرما ،زردآلو ،سیب گاب ،پرتقال و نارنگی و تزوتفرنگزی
اشارهکرد .این پوشش باعث کاهش افت وزن میوه در انبار ،کاهش شدت تزنفس و میز ان اتزیلن
تولیدشده توسط میوه و بهطور کلی تعویق رسیدگی میزوه ،افز ایش عمزر انبزارداری و در نهایزت
کاهش ضایعات کمّی و کیفی میشود .همچنین این پوشش باعث حفزظ ترکیبزات زیسزتفعزال
میوه و بهبود رنگ ،کاهش آلودگی کپکی و کنترل فعالیتهای آن یمی میزوه در مزدت نگزهداری
میشود .همچنین بستهبندی نان تُست با فیلم نانوکامپوزیزت پلزیاتزیلن-ر

نیز سزبب بهبزود

خواص نان و حفظ تازگی آن در مدت نگهداریشدهاست.
فناوری هستهای

از جمله راه های جایگ ین پیشنهادی بزرای روشهزای سزنتی نگزهداری مزوادغزذایی،
استفاده از پرتوهای پرانرژی است که به کارگیری آن با موفقیت همراه بزوده و اسزتفاده از آن روز
به روز گستردهتر میشود .نگهداری موادغذایی با اسزتفاده از فرآینزد پرتزودهی یزك روش کزاماً
متفاوت در مقایسه با روشهای دیگر نگهداری مواد غذایی است .پرتوتابی موادغذایی نوعی فرآیند
سرد محسوب میشود که در طول نیم قرن گذشته بهطور گسترده مورد بررسی قرار گرفتزهاسزت.
این روش ضمن این که نتایج سودمندی به همراه دارد ،ترکیبهای سمی و یا رادیواکتیو در مزاده
غذایی ایجاد نمیکند .از دیگر م ایای این روش میتوان به اف ایش زمزان نگزهداری محصزوالت
ریشهای ،ضدعفونی ادویهها ،میوهها و غات ،کاهش ری زندههای عامل فساد ،تزأخیر در رسزیدن
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میوهها ،بهبود ویژگیهای مواد غذایی و تخریب یا کاهش ری زنزدههزای بیمزاریزای غیزر قابزل
اجتناب بهویژه عوامل آلودهکننده موادغذایی خام با منشأ حیوانی اشاره نمود .در این زمینه میتوان
به کاهش ضایعات سیبزمینی تا حداقل  0درصد ،افز ایش عمزر انبزارداری و کنتزرل جوانزهزنزی
سیبزمینی با استفاده از مقادیر مختلف پرتوهای سریع الکترون و کلروپروفام ( ،)CIPCجلوگیری
از ضایعات انباری ناشی از جوانهزنی و افت وزنی در تودههای سیر سفید و صورتی همزدان بزدون
آسیب به سایر ترکیبها با استفاده از پرتوتابی الکترون سریع ،و نی تأثیر مقادیر مختلف اشعه گاما
و  CIPCبر اف ایش ماندگاری سیبزمینی با دوره خواب کوتاه (مارفونا) نام برد.
پ -توصیههای کاربردی در زمینه فناوریهای نوین

 -براسا

نتایج پژوهشهای انجامشده ،محدوده کاربرد مقادیر پرتوتابی موردنیزاز بزرای اهزداف

مختلف تعیینشدهاست.
 چنانچه سیر برای مصرف در زمانهای کمبود ،بیش از شش ماه نگهداری شود ،در ایزن صزورتاستفاده از فرآیند پرتوتابی از جمله الکترون سریع یکی از بهترین گ ینهها برای کنترل جوانهزنزی
محسوب میشود.
 ترکیب  CIPCاگر چه در مقادیر یك گرم به ازای هر کیلزو سزیبزمینزی تزا حزدی در حفزظکیفیت و کنترل جوانهزنی سیبزمینی مؤثر است اما قابلیت رقابت با روش پرتودهی را ندارد.
 زمان مناسب اعمال تیمار پرتودهی غدههای سیبزمینی حداکثر تا یزك مزاه پزس از برداشزتاست .روش پرتودهی برای اعمال بر روی غدههای بذری سیبزمینی قابل توصیه نیست.
 استفاده از یك سیستم پرتابل (متحرک) پرتودهی میتواند بهعنوان یزك راهکزار عملزی بزرایکاهش ضایعات و کنترل آفات انباری در طیف وسیعی از محصزوالت کشزاورزی نظیرگنزدم ،آرد،
سیب زمینی ،پیاز و سیر ،حبوبات ،توت فرنگی ،مغ های خوراکی و خشکبار ،ادویه و حتی غزذاهای
آماده باشد.
 موضوا سامت مصرف کنندگان و روشن نبودن ابعاد ناشی از مصرف و تماساختار نانو از یك سو و دشواری و در دستر

مواد غزذایی بزا

نبودن روشهای شناسایی مواد غذایی حاوی ایزن

نانو ذرات ،ایجاب میکند که کاربرد این روش در سیستمهای سردخانهای یا انبارهای محصوالت
کشاورزی با احتیاط تمام انجام شود .بر این اسا

توصیه میشود که این ترکیبات همراه با ایجاد
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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.
 استفاده از گیاهان دارویی بادرنجبویه ،نعناا و آویشن بهعنوان جایگ ین بسزیار مناسزبی بزرایچای و چای سب در تهیه نوشابه کمبوجا توصیه میشود.
 پوششدهی محصوالت باغی با پوششهزای نانوامولسزیون برپایزه پلیمرهزای طبیعزی باعزثکاهش ضایعات کمّی و کیفی محصوالت باغی میشود؛ از همین رو ،توصیه میشود که این نزوا
پوششهای نانویی در مقیا

صنعتی برای پوششدهی و بستهبندی محصوالت باغی فرازگزرا و

غیرفرازگرا استفاده شود.
ت -محورهای پژوهشهای آتی در زمینه فناوریهای نوین

 تولید آن یمهای مورد استفاده صنایعغذایی و خوراک دام بهروش تخمیر جامد استفاده از الکتوباسیلها برای بهبود کیفیت موادغذایی کاربرد انرژی هستهای صلحآمی در کشاورزی پایدار در ایران کاربرد روشهایی برای تعیین اطمینان و ایمنی از محصوالت پرتوتابیشده استفاده از روشهای تلفیقی (تلفیق فرآیند پرتوتابی با سایر روشهای نگهداری) برای نگزهداریمحصوالت کشاورزی
 کاربرد پرتوتابی برای اف ایش ماندگاری محصوالت مختلف کشاورزی استفاده از پرتوتابی برای از بین بردن آلودگیهای میکربی در محصوالت غذایی وکنترل آفات وحشرات آلوده کننده محصوالت کشاورزی در مدت نگهداری
 تحقیق در رابطه با تجهی ات موردنیاز برای آزمایشگاه کنترل کیفیت محصوالت پرتوتابیشده ارتقاء ویژگیهای فیلمهای بستهبندی طبیعی و سنت ی با استفاده از نانوفناوری ساخت بستهبندیهای فعال و هوشمند با استفاده از نانوفناوری استفاده از مواد ضدمیکروبی طبیعی درون فیلمهای نانوکامپوزیت برای مهار میکروارگانیسزمهزادر موادغذایی
 تهیه فیلمهای نانوکامپوزیت از پلیمرهای طبیعی با ویژگیهای متفاوت در مقیاکاربرد آنها برای بستهبندی محصوالت مختلف باغی و زراعی

نیمهصنعتی و
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 استفاده از نانوفناوری برای اف ایش کارایی موادغذایی و تولید محصوالت غذایی جدید یافتن روشهای مؤثر برای حذف آلودگیهای قارچی از ارقام تجاری رطب بهویژه رقم مضافتیبا روشهای فی یکی
 تعیین نقش باکتریهای اسید الکتیك در جلوگیری از رشد و فعالیت قارهای مولد افاتوکسزینو نی سم افاتوکسین در میوه خرما
 جداسازی مخلوط باکتریهای الکتیك تج یزهکننزده سزموم بزرای دسزتیزابی بزه مجموعزهمیکروبی و تولید صنعتی آنها بهصورت کشتهای آغازگر و سازگار کردن آنها به هر فرآورده
بهطور اختصاصی
 بررسی اثر سمزدایی ری زندهها و کزاربرد آنهزا بزرای ازبزین بزردن باقیمانزده سزموم رایزج درکشاورزی
ث -منابع
بدیعی ،ف ،.هاشمی ،م .4932 .بررسی تأثیر یك نوا پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتزوزان در افز ایش مانزدگاری
سیب رقم گاب کهن  .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت .11338
بدیعی ،ف ،.هاشمی ،م .4939 .بررسی اثر بستهبندی با فیلم نانو کامپوزیت پلی اتیلن -ر

بر افز ایش مانزدگاری

نان تست .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت .10091
بیات ،ف ،.ذوالفقاریه ،ح.ر .4983 .اثر زمان و دوزهای پرتوتابی الکترون سریع بر ترکیب عطر و طعم دهنده و عمزر
انبارداری تودههای سیر سفید و صورتی -همزدان ،گز ارش نهزایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی
کشاورزی ،شماره ثبت .83/321
تاجالدین ،ب ،.هاشمی ،م .4932 ،.تأثیر یك نوا پوشش نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در اف ایش ماندگاری زردآلو.
گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت .11333
خاناحمدی ،م .4980 ،.بهینهسازی تولید و خراج آن یم آمیلو گلوکوزیداز بروش تخ م ی ر ج ام د .گز ارش نهزایی
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت .4201/80
خاناحمدی ،م .4934 ،.بهینهسازی شرایط تکثیر باکتریهای الکتوباسیل به روش تخمیزر جامزد .گز ارش نهزایی
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت .14013
خاناحمدی ،م .4932 ،.تعیین روش مناسب برای استفاده از محلول مادر تخمیر شزربت خرمزا پزس از جداسزازی
الکل .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت .11333
زمردی ،ش .4932 ،.بررسی ماندگاری پروبیوتیك های آزاد و کپسولهشده و تاثیر آنها بر خواص شیمیایی و حسی
ماست و دوغ .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت .19433
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ع ی ی ،ا .4934 ،.جداسازی و شناسایی باکتریهای الکتیك اسید و پروبیوتیك از پنیرهزای سزنتی ایزران جهزت
استفاده در غذاهای فراویژه .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی ،شزماره ثبزت
.12901
ع ی ی ،ا .4980 ،.کاهش باقیمانده سموم در سب یجات و میوه با استفاده از میکرو ارگانیسز مهزا .گز ارش نهزایی
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت .4920/80
گودرزی ،ف .4988 ،.اثر دوزهای مختلف پرتوهای سریع الکترون و  CIPCبر تغییرات کمّی و کیفی سیبزمینزی
طی دوره انبارداری ،گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت .4238/88
گودرزی ،ف .4934 ،.اثر کاربرد ذرات اکسید تیتانیوم همراه و یا بدون ذرات نانو نقره بر کاهش ضایعات و افز ایش
ماندگاری گوجه فرنگی در مرحله پس از برداشزت .گز ارش نهزایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی
کشاورزی ،شماره ثبت .14018
گلشن تفتی ،ا .4983 ،.میکروفلور خرمای مضافتی در مراحزل مختلزف رسزیدگی میزوه .گز ارش نهزایی مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت .83/390
مفتون آزاد ،ن ،.هاشمی ،م .4939 ،.بررسی تأثیر پوشزش خزوراکی نزانو امولسزیون بزر پایزه کیتزوزان در افز ایش
ماندگاری انجیر سیاه استهبان ،گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشزاورزی ،شزماره ثبزت
.10089
مفتونآزاد ،ن ،.هاشمی ،م .4939 ،.بررسی تأثیر پوشش خوراکی نانوامولسیون بر پایه کیتوزان در اف ایش ماندگاری
دو رقم خرمای مرطوب (رطب) فار

(شاهی و کبکاب) .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی

کشاورزی ،شماره ثبت .10090
هاشمی ،م ،.بدیعی ،ف .4932 ،.بررسی تأثیر دو نوا پوشش میکزرو-نانوامولسزیون بزر پایزه کیتزوزان در افز ایش
ماندگاری پرتقال تامسون و خونی .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شماره ثبت
.12330
هاشمی ،م ،.بدیعی ،ف .4932 ،.بررسی تأثیر دو نوا پوشش میکرو-نانو امولسزیون بزر پایزه کیتزوزان در افز ایش
ماندگاری نارنگی محلی تنکابن .گ ارش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شزماره ثبزت
.12330
هاشمی ،م ،.بدیعی ،ف .4931 .بررسی تأثیر نوعی پوشش نانو امولسیون تهیه شده بر پایه کیتوزان در اف ایش
ماندگاری و برخی ویژگی های کیفی میوه توت فرنگی در طول انبارمانی ،شماره ثبت .13303
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 1-2مهندسی ماشینها و مکانیزاسیون کشاورزی
 5-1-2کاربرد و بهینهسازی سامانههای تولید محصوالت کشاورزی
الف -خاکورزی و تهیه بسترکاشت با رویکرد کاهش عملیات خاکورزی (خااکورزی
حفاظتی)

تدوینکنندگان :محمد یونسیالموتی ،احمد شریفی ،ارژنگ جوادی
باتوجه به شرایط اقلیمی خشك و نیمهخشك کشور و وجود مشکاتی نظیر محدودیت
منزابع آب ،فقیر بودن خاک از مواد آلی ،آسیب پذیر بزودن سزاختمان خزاک و معایزب اسزتفاده از
خاکورزی مرسوم ،ل وم توجزززه به خاک ورزی حفزاظتی بزه عنزوان یزك سزامانه جزایگ ین از
سالیان قبل مورد توجزه و از اولویت های پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسزی کشزاورزی
قرارگرفتهاست .در این راستا از سال  4980تا  ،4931طرحهای زیادی در زمینه طراحی و سزاخت،
بهینهسازی ،سازواری ،مقایسه و انتخاب ماشینهای مناسب برای شزرایط و منزاطق مختلزف ،در
سطح کشور اجرا و در مرحله نخست نتایج پژوهشها با اجرای طرحهای تحقیقزی و ترویجزی در
اختیار کشزاورزان پیشرو قرار گرفته و سپس دستورالعملهای الزم تدوین و شیوه بهکارگیری این
روش با تهیه بروشور و نشزریات ترویجزی در اختیزار سزازمانهزای جهزاد کشزاورزی ،مروجزان،
کارشناسان و کشاورزان قرارگرفتهاست .بر این اسا

هم اکنزون حزدود یزك میلیزون هکتزار از

اراضی کشاورزی کشور با این روش کشت شده و برنامه وزارت جهاد کشاورزی توسعه ایزن روش
در سطح سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی است.
الف 5-چالشها در زمینه خاکورزی

خاکورزی مرسوم ،یعنی استفاده از گاوآهن برگرداندار برای شزخم و هزر هزای بشزقابی
برای خرد کردن کلوخهها و تهیه بستر بذر ،با وجود همه م ایایی که دارد ولی اسزتفاده دائمزی از
آن ،بهویژه در مناطق خشك ،مشکاتی را نی بههمراه داشتهاست .این مشزکات در بسزیاری از
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مناطق بر م ایای آن پیشیگرفته و استفاده مداوم از آن را با مشکل مواجه ساخته است .مهمترین
مشکات ناشی از خاکورزی مرسوم عبارتاستاز:
 کلوخهای شدن خاک و نیاز به وقت و انرژی و ه ینه زیاد برای خاکورزی تخریب ساختمان خاک و به همزدن تسطیح زمین پایین بودن راندمان مصرف آب و فرسایش بادی و آبی خاک کاهش مواد آلی خاک و آلودگی هوا ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی ایجاد الیه سخت در کفه شخمباتوجه به مشکات ناشی از روش خاکورزی مرسوم ،امروزه از روش خزاکورزی حفزاظتی
استفاده میشود .هدف از خاکورزی حفاظتی کاهش شدت عملیات خاکورزی و مدیریت بقایای
گیاهی موجود در سطح خاک است .هرگونه تاش بهمنظور کم کردن شدت عملیات خزاکورزی،
کاهش عمق شخم و یا سست و لقکردن خاک بدون زیر و رو (برگرداندن) کردن آن ،خاکورزی
حفاظتی محسوب میشود .در این سامانه پسماندهای محصول قبلی تمامزاً یزا قسزمتی از آن در
سطح یا ن دیك سطح خاک نگهداری میشود ،به گونهای که حداقل  93درصد از سطح خزاک را
بپوشاند .حفظ بقایای گیاهی در سطح یا ن دیك سطح خاک در روشهزای خزاکورزی حفزاظتی
باعث حفظ رطوبت خاک ،جلوگیری از شستشوی ذرات خاک ،بر اثر ضزززربات بزاران در اراضزی
شیبدار و کاهش فرسایش آبی میشود .همچنین کاهش شدت بزرهمزدن خزاک در خزاکورزی
حفاظتی از خردشدن و جابهجایی زیاد ذرات خاک و پودر شدن آن جلوگیریکرده و باعث کزاهش
فرسایش بادی میشود .از جمله م ایای خاکورزی حفاظتی می تزوان بزه حفزظ رطوبزت خزاک،
اف ایش درجه حرارت خاک در فصل پایی و تعدیل آن در فصل تابستان ،افز ایش حاصزلخیز ی
خاک و پیشر

کردن محصول در نظزام دو کشزتی اشزاره کزرد .بزه عبزارت دیگزر ،هزدف از

خاکورزی حفاظتی اف ایش عملکرد نیست ،بلکه اف ایش بهرهوری است.
الف 2-یافتهها و دستاوردهای پژوهشی مؤسسه در زمینه خاکورزی حفاظتی

براسا

بررسیهای بهعمل آمده ،بیش از  83درصد از پروژههای پژوهشی انجامشزده

در مؤسسه در زمینه خاکورزی به بررسی اثرات خزاکورزی حفزاظتی بزر بهزرهوری نهزادههزا و
عملکرد محصول تعلق دارد .در سایر پروژهها به طراحی و ساخت تجهی ات خاکورزی حفاظتی و
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مقایسه ماشینهای مربوطه پرداختهشدهاست .در جدولهزای  1-2تزا  0-2برخزی از یافتزههزای
تحقیقاتی مؤسسه در زمینه خاکورزی حفاظتی طی سالهای  4980تزا  4931نشزان داده شزده
است.
جدول  9-2میزان صرفهجویی در مصرف برخی از نهادهها در اثر اجرای خاکورزی حفاظتی
کم خاکورزی

صرفهجویی

بیخاکورزی

متوس

مصرف سوخت (لیتر در هکتار)

13

03

10

مصرف آب (مترمکعب در هکتار)

303

2333

4930

بذر (کیلوگرم در هکتار)

93

83

00

کود (کیلوگرم در هکتار)

23

33

10

تردد ماشینها (بار در هکتار)

2

0

1

433

233

480

زمان (دقیقه در هکتار)

جدول  1-2تأثیر حفظ بقایای گیاهی بر کاهش خطر فرسایش خاک
ردیف

درصد پوشش بقایا

کاهش ریسک فرسایش

4

43

93

2

23

03

9

93

00

1

13

30

0

03

89

0

03

88

3

33

34

8

83

31

جدول  0-2تأثیر حفظ بقایای گیاهی بر کاهش پتانسیل تبخیر از سطح خاک
ردیف

درصد پوشش بقایا

پتانسیل تبخیر

4

3

433

2

43

33

9

23

38

1

93

33

0

13

03

0

83

08
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الف 8-توصیههای کاربردی در زمینه خاکورزی حفاظتی

در اجرای خاکورزی حفاظتی رعایت موارد ذیل ضروری است:


بززرای کنتززرل بهتززر علززفهززای هززرز ،قبززل از کاشززت محصززول زراعززی بززه روش
بیخاک ورزی ،باید براسا

توصیه کارشناسان گیاهپ شکی و با استفاده از علفکزش

مناسب م رعه را سمپاشی نمود.


برای اطمینان از کاشت ،باید کارنده های بیخاک ورز را به منضمات ردیف تمی کزن در
جلوی شیاربازکن مجه نمود.



کشت با روشهای خاکورزی حفاظتی نیاز به کود ازته بیشتری درطی دوره رشد دارد.



در خاک ورزی با ادوات خزاک ورز مرکزب ،حزداقل سزرعت حرکزت بایزد بزیش از 43
کیلومتر باشد.



نوا روش خاکورزی می باید با توجه به می ان بقایای گیاهی موجود و شزدت گسزترش
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.



برای محصوالت زراعی ردیفی روش کشت با خاک ورزی نواری توصیه میشود.



خاک ورزهای مرکب باید به تیغه های بالدار مجه شوند.

الف 9-پژوهشهای آتی در زمینه خاکورزی حفاظتی

مهمترین بحث در خصوص خاک ورزی حفاظتی ،انتخاب و یا معرفی ماشزین مناسزب
که قابلیت و کارایی الزم را در زمینه اجرای خاک ورزی حفاظتی و کاشزت بزذر در درون بقایزای
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
اقلیمی ،نوا خاک ،نوا کشت ،نوا تناوب و  ...باشد .برای این منظور تدوین پروژه های تحقیقاتی
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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در این راستا الزم به ذکر است که خاکورزی حفاظتی بخشی از یك سامانه کشاورزی
حفاظتی است و علیرغم تاش و توجه ویژه این مؤسسه به بحث خاکورزی حفاظتی ،ضزرورت
دارد که به مسائل و مشکات اجرای طرحهای کشاورزی حفاظتی بهویژه در خصوص موارد زیزر
با همکاری و انجام تحقیقات چندبخشزی ،از طریزق بخزشهزای اجرایزی ،دانشزگاههزا و مراکز
آموزشی ،پژوهشگران و مؤسسات تحقیقاتی ذیربط ،پاسخ الزم داده شود:
 ارقام مناسب بذر
 نحوه مبارزه با آفات و امراس و علفهای هرز
 رعایت تناوب گیاهی
 سامانههای مناسب و نحوه آبیاری و ....
همچنین عاوهبر تأمین تجهی ات موردنیاز از جمله ماشینهای کاشت مستقیم و ادوات
کم خاکورزی ،متناسب با شرایط اقلیمی و خزاک منزاطق مختلزف کشزور ،ضزروری اسزت کزه
براسا

یافتههای موجود با برنامهری ی و تخصیص اعتبارات الزم نسزبت بزه فرهنزگسزازی و

آموزش کشاورزان اقدام شود.
الف 1-منابع
تاکی ،ا ،.اسدی،ا .و صلحی ،م .4988 .خاک ورزی حفاظتی در مناطق خشك و ل وم آن در کشاورزی پایدار .نشریه
ترویجی خاکورزی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان .چاپ اول.
چاجی ،ح ،.افشار چمن آبادی ،ه .و جمیلی ،ح .4980 .بررسی تأثیر چنزد روش خزاکورزی روی خزواص فی یکزی
خاک ،بهرهوری مصرف سوخت و عملکرد پنبه (یادداشت فنی) .مجله تحقیقات فنی و مهندسزی کشزاورزی.
شماره  .20جلد  .3ص .431-403
حبیبی اصل ،ج .و دهقان ،ا .4934 .ارزیابی پارامترهای فنی و زراعی روشهای کاشت گندم با مقادیر مختلف بزذر
در جنوب خوزستان .نشریه علمی پژوهشی ماشینهای کشاورزی .شماره  .4جلد  .2ص .03-10
حبیبی اصل ،ج .و گیانی ،ا .4933 .بررسی روشهای مختلف تهیه زمین برای کشت گندم پس از برنج در جنوب
خوزستان .گ ارش پژوهشی نهایی ،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسزی
کشاورزی .شماره ثبت .49/33
حیدرپور ،ن ،.احمدی خواه ،ا .و واعظی ،ب .اثر روشهای مختلف خاکورزی بر برخی خصوصیات فی یکزی خزاک
در تناوب آیش–گندم در شرایط دیم نیمه گرمسیری .مجله پژوهشهای حفاظت آب و خاک .4983 ،جلد.43
شماره .1
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حیدری ،ا .4934 .اثر روشهای مختلف خاکورزی بر عملکرد گندم و برخی خواص فی یکی خاک در تناوب نخود
– گندم در اراضی دیم استان همدان .مجله مهندسی بیوسیستم ایران .جلد (.2 )19
روزبه ،م ،.م .ا .پوسکانی ،م .شاکر و ا .ر .نیک اد .4933 .تاثیر روشهای مختلف خاکورزی بزر عملکزرد گنزدم در
تناوب با ذرت .گ ارش نهایی .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .نشریه شماره .400
شهربانونژاد ،م .و شریفی ،ح .4984 .بررسی اثر زیرشکن بر عملکرد چغندرقند .گ ارش پژوهشزی نهزایی ،سزازمان
تحقیقات و آموزش کشاورزی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .نشریه شماره  .241ص .42
صادقنژاد ،ح .ر .4932 .خاکورزی پایدار .نشریه فنی شماره  ،10انتشزارات مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی
کشاورزی.
صلحجو ،ا .ا .4984 .گ ارش دوره آموزش سیستمهای کاشت بر روی پشتههای بلند و عریض برای تولیزد گنزدم
آبی .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی 22 .ص.
صلحجو ،ا .ا .4980 .تأثیر روشهای خاکورزی و کاشت در سیستم کاشت بر روی پشتههای عریض بر عملکزرد
گندم آبی .گ ارش پژوهش نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،شزماره  ،4439/80کزرج23 ،
ص.
صلحجو ،ا .ا .و دهقانیان،

 .ا .4939 .تاثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی آب بر عملکرد گندم آبزی در

سیستم کاشت روی پشتههای عریض .مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی ،شماره .40-20 ،2
محمدیگل ،ر .ا .شریفی و جوادی ،ا .4932 .خاکورزی پایدار .نشریه فنی شماره  ،10انتشارات مؤسسه تحقیقزات
فنی و مهندسی کشاورزی.
یونسی الموتی م .و محمدیان ر .4939 ،.تاثیر زمان و روش آماده سازی بستر کاشت چغندر قند بر مصرف سوخت،
برخی خصوصیات فی یکی خاک و عملکرد محصول .نشریه پ وهش و سازندگی ،زراعت ،شزماره  ،432بهزار
 .4939ص .433 -434
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.
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ب -ماشینهای کاشت

تدوینکننده :افشین ایوانی
در این بخش ،پژوهش های مؤسسه در طول ده سزال گذشزته در زمینزه ماشزینهزای
کاشت جمعبندی شده ،سپس با تکیه بر این جمعبندی ،خاءهای پژوهشی در رابطزه بزا کاشزت
مکانی ه محصوالت کشاورزی از طریق معرفی پژوهشهای موردنیاز ،تعیین میشود .توجه به این
نکته حائ اهمیت است که بهرهمندی از منافع کشت مکانی ه در شرایط فعلی کشور ،کزه بحزران
آب از اصلیترین دغدغههای آن است ،تنها زمانی قابل دستیابی است که از نقش مهم و حیاتی
مدیریت آب به کمك فناوریهای مکانی ه غافل نشویم .بنابراین ،اگرچه در مجموعۀ حاضر تنهزا
به بخش کاشت مکانی ه محصوالت توجه میشود اما می باید به امر مکانی اسیون بزه دیزد یزك
مجموعه جداییناپذیر نگریسته و حلقزه هزای منفصزل آن ،بزا حسزن تزدبیر در جایگزاه صزحیح
قرارگیرد .در غیر اینصورت مطالب ارائهشده در این مجموعه ،بیثمر خواهد ماند.
ب 5-چالشهای ماشینهای کاشت

اصلیترین چالش مرتبط با ماشینهای کاشت محصوالت کشاورزی در کشزور ،کمبزود
توجه به ارتباط تنگاتنگ ماشین و حفظ رطوبت در بستر کشت است .آنچه در سالهزای گذشزته
شاهد بودهایم توجه غالب بزه توسزعه کمزی محصزوالت جدیزد و بزهتبزع آن خریزد یزا طراحزی
ماشینهایی بوده است که بتواند با سرعت زیاد و سهولت بیشتر از عهده کاشت آن محصول برآید.
اما اینك که تولیدکنندگان خصوصی ماشین های کشاورزی در کشور به تواناییهزای مناسزبی در
ساخت هرگونه ماشین کاشت نائل آمدهاند ،جا داردکه با یزك دیزدگاه حزاکمیتی دولتزی ،تمزامی
پژوهشگران در کشور و از جمله بخش ماشینهای کشاورزی مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی
کشاورزی ،ماشین های موجود را به سمت بهبود عملکرد در کشاورزی حفاظتی و چگونگی کاشت
محصوالت در شرایط خشك و نیمه خشك هدایت کند.
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ب 2-یافتهها و دستاوردهای پژوهشی مؤسسه در زمینه ماشینهای کاشت

 دستیابی به دانش فنی ساخت و بهینهسازی دیمکارهای غات
 دست یابی به دانش فنی ساخت و بهینهسازی ماشینهای کاشت بذر درون بقایزای گیزاهی و
ماشینهای کشت مستقیم برای حفظ رطوبت خاک
 تعیین و معرفی مناسبترین ماشینهای کاشت گندم به منظور کشت بذر بزا تزراکم و آرایزش
متفاوت
 تعیین و معرفی مناسبترین خطیکار غات برای شرایط دیم و کم آبی
 بهینهسازی ماشینهای کاشت غات برای کشت مطلوب کل ا
 تعیین و معرفی مناسبترین ماشینهای مرکب (کمبینات) در کشت گندم آبی
ب 8-توصیههای کاربردی در حوزه ماشینهای کاشت

 به منظور اف ایش راندمان مصرف آب ،استفاده از ماشینهای مرکب (خاکورز-کارنده) گسترشیابد.
 ورود یا ساخت و ترویج هر نوا ماشین کاشت به کشور از این پس مزیبایزد بزا در نظرگزرفتنمتغیرهای مهم مرتبط با تبخیر سطحی و استفاده از ذخایر رطوبی در هنگام کاشت مکانی ه توسط
ماشین موردنظر باشد .به هم زدن بیش از حد خاک در هنگام کاشزت محصزوالت و همزینطزور
استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی نیتراتزه در هنگزام کاشزت توصزیه نمزیشزود .بنزابراین
ماشینهایی که چنین قابلیتهایی دارد توصزیه نخواهنزد شزد .اسزتفاده صزحیح از ماشزینهزای
کمبینات که متناسب با نوا خاک در کشور ما ،که از حیث مواد آلی و محتوای رطوبی پایین تر از
حد مطلوب است ،بومیسازی یا بهینهسازیشده است میباید مدنظر قرارگیرد .کاشت حبوبزات در
شرایط دیم در کشور ما بسیار متفاوت با شرایط دیم در اروپا است ،بنابراین مکانیسمهای کاشت و
عملگرهای ماشین ،مرتبط با خاک میباید بنابر توصیههای موجود در پژوهشهای ایزن مؤسسزه
اصاح و بهینهسازی شود.
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ب 9-پژوهشهای آتی در حوزه ماشینهای کاشت

 حفظ منابع رطوبتی و اف ایش راندمان مصرف آب به هر نحو ممکن به کمزك ماشزینهزایخاکورزی حفاظتی معرفیشده
 جلوگیری از تنوا بیش از حد ماشزین هزای کشزاورزی حفزاظتی مزورد اسزتفاده ،بزا معرفزیماشینهایی که طیف گستردهتری از بذرهای محصوالت مختلزف را دربرگرفتزه و درعزین حزال
کاراتر عمل نماید.
 در نظرگرفتن ال امات اقتصادی کشاورزی ایران در معرفی ماشینهای کاشت معرفی بسته ماشینهای خاکورزی و کاشت حفاظتی مناسب برای مناطقی با خاکهای مستعدو رطوبت مناسب مانند استانهای گلستان و مازندران و برخی نواحی خوزستان
 معرفی بسته ماشینهای خاکورزی و کاشت حفاظتی مناسب برای استانهای قز وین ،فزار ،اصفهان ،مرک ی و برخی نواحی استان خوزستان
 معرفی بسته ماشینهای خاکورزی کاشت حفاظتی مناسب برای استانهای همدان ،لرسزتان واردبیل
 ارائه الگوهای مکانی اسیون برای مدیریت م ارا باتوجه خاص به آب و اقتصاد تولید محصوالتکشاورزی در اقالیم سه گانه مذکور
 توسعه ماشینهای کاشت بومی همچنین بهمنظور ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور ،روش آزمون و ارزیابی ماشینهای کاشتمیباید استاندارد شود.
ب 1-منابع
ایوانی ،ا .شریفی ،ا .4983 .دستورالعمل برداشت کل ا بزرای منزاطق سزه گانزۀ آب و هزوایی ایزران .دفتزر تزرویج
کشاورزی.
شیرانی ،ا .ح .4933.دستورالعمل تولید کل ا در اقلیمهای چهارگانه کشور ،مؤسسه تحقیقات نهال و بذر.
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پ -ماشینهای داشت

تدوینکنندگان :کریم گرامی و محمود صفری
دستگاه های سمپاش بزه عنزوان پرکزاربردترین ماشزین هزای داشزت مزورد اسزتفاده در
کشاورزی ،علی رغم اهمیت و نقش بسیار اساسی که در عملیات سمپاشی دارد غالباً در طرحهزای
کشاورزی به عنوان فاکتور ثابت در نظر گرفتهشده و اهمیت روشهای سمپاشی بیاثر جلزوه داده
میشود .ایندرحالیاست که در اکثر کشورهای پیشرفته بحث دستگاههزای سزمپاش مزوردتوجزه
جدی قرار می گیرد؛ زیرا استفاده نابجا و ناصحیح از دستگاههزای سزمپاش و نیز عزدم تنظزیم و
کالیبراسیون آن باعث اف ایش مصرف سم مزی شزود .از همزین رو ،انتخزاب صزحیح سزمپاش و
افشانك های مربوطه و کالیبراسیون درست آن باعث اف ایش بازده سمپاشزی و کزاهش خسزارات
زیست محیطی و کاهش بیرویه مصزرف سزم شزده و تولیدکننزدگان و واردکننزدگان سزمپاش و
افشانك را در متناسب سازی سمپاش با نظام کشت موجود کمك مزینمایزد .همچنزین کزاروران
سمپاش را به لحاظ انتخاب سمپاش مؤثر و مناسب در خصزوص مسزائل گیاهپ شزکی محصزول
موردنظر راهنمایی میکند.
پ 5-چالشهای ماشینهای داشت

اصلیترین چالش مرتبط با ماشینهای داشت محصزوالت کشزاورزی در کشزور اسزتفاده
نابجا و غیرصحیح از سمپاشها در کنترل آفات است که این امر ناشی از عدم آگزاهی کشزاورزان
از فرموالسیون سموم و روشهای سمپاشی مناسب (انتخاب سمپاش متناسب با نزوا محصزول و
آفت و بهکارگیری صحیح آن) است .مسئله دیگر فناوری قدیمی ساخت بعضی از سمپاشهاسزت
که مربوط به چهل سال پیش بوده و همچنان مورد استفاده قرار میگیرد .این امزر موجزب تلزف
شدن سم و آلودگیهای زیستمحیطی میشود .درصورت استفاده نادرست از روشهای سمپاشی
مشکات عدیدهای مانند مقاومت آفات در برابر سموم ،تلفشدن آفتکشها ،احتمال آلودهشدن و
مسمومیت کارور ،مسمومیت محصوالت غذایی ،گیاه سوزی ،باالرفتن مقدار مصرف آفزتکش ،بزه
دلیل کاهش تأثیر سم ،عدم کنترل مطلوب آفت و در نتیجه وارد شدن خسزارت بزه محصزول را
بهدنبال خواهدداشت .اهم چالشها و نقاط ضعف موجود در خصوص سمپاشها عبارتاستاز:
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 محدودیت در تنوا سمپاشها و افشانكهای موجود کشور استفاده نادرست از سمپاشها توسط کاروران قدیمی بودن تجهی ات و فناوریهای مربوط به دستگاههای سمپاش در کشور محدودیت در تنوا افشانكهای موجود در کشور پایین بودن آگاهی کشاورزان و کاروران در خصوص سموم و روشهای کاربرد آنها پایین بودن کیفیت دستگاههای سمپاش عرضهشده به بازار وجود نقص فنی در دستگاههای سمپاش در حال کار به کارگیری دستگاههای سمپاش در موارد توصیهنشده مانند محصوالت و آفات غیر هدف بهکارگیری افشانكهای سنتی در دستگاههای سمپاش و عدم همزاهنگی بزا پیشزرفتهزایجهانی در حوزه افشانكها
 استفاده از آب نامتعارف (با  ECباال) در محلول سم زمززان نامناسززب سمپاشززی از نظززر شززدت آفتززاب و وزش بززاد و همچنززین تززراکم آفززت ورعایتنکردن آستانه اقتصادی مبارزه با آفات
 موجود نبودن سمپاش مناسب برای سمپاشی درختان مرتفع مانند خرما نیاز سمپاشها به کارور و استفاده از النسهای دستی تأمین نشدن اندازه قطرات موردنیاز برای سمپاشی و درشتبزودن قطزرات سزم و در نتیجزهاتاف سم و اثرات زیستمحیطی مربوط به آن
 سمپاشی سراسری م ارا و باغات بدون توجه به مزدیریت موضزعی اعمزال نهزادههزا بزرایکاهش مصرف سم
 هوشمند نبودن سمپاشهای مورد استفاده در کشوربرایناسا  ،ضروری بهنظر میرسد تا با شناخت وضعیت فعلی کشزور ،بررسزی وضزعیت
سایر مناطق جهان و در نهایت با تعیین نقاط قزوت و ضزعف و بزا درنظزر گزرفتن فرصزتهزا و
چالش ها ،بهترین راهبردها را برای اصاح فرآیند به کارگیری دستگاههای سمپاش ارائه نمزود .در
این راستا انتظار میرود پژوهشگران و متخصصان کشور در حوزه ماشینهزای داشزت بزا تزاش
بی وقفه درصدد حل مشکات سمپاشی و کاربرد آن قدمهای مؤثری بردارند تا محصوالتی سزالم
و عاری از آفت به جامعه عرضهشود.
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پ 2-یافتهها و دستاوردهای مربوط به ماشینهای داشت

 دستیابی به بهترین زمان اختاط علفکش خاکی بعد از سمپاشی و نی مناسبترین افشانك
مورد استفاده در کنترل علفهای هرز ذرت
 دانش فنی ساخت سمپاش گلخانهای ارگونومیك ویژه محصوالت با کشت روسیمی
 دستیابی به دانش فنی ساخت سمپاش غلظت متغیر نوا انژکتوری
 دستیابی به دانش فنی ساخت افشانك سرامیکی
 دستیابی به دانش فنی ساخت سمپاش بومدار پشت تراکتوری هوا کمك بزهمنظزور مبزارزه
مؤثر با سن
 دست یابی به دانش فنی ساخت سمپاش اتومای ر بومدار پشتی مجه به کاهكهای دمنزده
بهمنظور مبارزه با سن گندم
پ 8-توصیههای کاربردی در زمینه ماشینهای داشت

 استفاده از افشانك شرهای برای کنترل علف های هرز قبل از کاشت ذرت توصیه میشزود.
همچنین بهتر است علفکشهای خاکی بافاصله بعد از سمپاشی با خزاک مخلزوط شزود (بزه
لحاظ اف ایش عملکرد ذرت) و حداکثر زمان دیسكزنزی بعزد از سمپاشزی بیشزتر از  0سزاعت
توصیه نمیشود (به لحاظ کنترل علفهای هرز).
 استفاده از سمپاش گلخانهای ارگونومیك برای گلخانههای خیار و سایر محصول بزا کشزت
روسیمی (کوردون) بهمنظور مبارزه مؤثر با آفات گلخانهای و نی کاهش آلودگی کارور سزمپاش
توصیه میشود.
 از لحاظ میانگین مصرف محلول سمی در هکتار و درصزد کنتزرل تزریپس پیزاز ،سزمپاش
میکرونر نسبت به سایر سمپاشهای مرسوم مناسبتر بوده و استفاده از آن توصیه میشود.
 برای سمپاشی باغات سیب ،کاربرد روشهای نوین (سمپاشهای الکتروستاتیکی ،میکرونزر
و نرخ متغیر) توصیه میشود.
 در گیاه ذرت به منظور کاهش مصرف سموم انجزام سمپاشزی نزواری مزیتوانزد جزایگ ین
مناسبی برای سراسرپاشی بوده و ارتفاا  93سانتیمتری بوم از روی پشته برای سمپاشی نواری
ذرت پیشنهاد میشود.
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 توصیه می شود در استفاده از سمپاش غلظت متغیر نوا انژکتوری ،ابتزدا نقشزه تولیزدی بزا
نمونهگیریهای بیشتری انجامشده تا دقت نقشه اف ایش یابد .همچنین بهمنظور اف ایش دقزت
از سامانههای مکانیابی دقیق مانند  DGPSاستفاده شود.
 با توجه به ل وم کاهش مصرف مواد شیمیایی و حفظ کیفیت پاشزش از یزك سزو و ه ینزه
تولید و مواد اولیه از سوی دیگر ،افشزانك کامپوزیزت آلومینزا و ایتزریم و زیرکونیزا بزه عنزوان
جایگ ین مناسب برای افشانكهای مرسوم توصیه میشود.
 به منظور مبارزه مؤثر با سن ،استفاده از سمپاشهای بومدار پشت تراکتوری توصیه میشود.
این سمپاشها بهطور مؤثر قطرات سم را به سمت هدف (آفات سن) هدایتنمزوده و بزادبردگی
آنها حداقل است.
 استفاده از سمپاشهای اتومای ر بومدار یا استفاده از سزمپاشهزای بزومدار بزا کمزك هزوا
بهمنظور مبارزه مؤثر با آفات توصیه میشود .این سمپاشها بهطور مؤثر قطرات سم را به سمت
هدف (آفات سن) هدایت و بادبردگی آنها حداقل است .این سمپاشها در دو نوا پشتی (برای
اراضی کوچك) و پشت تراکتوری (برای اراضی وسیع) قابل استفاده است.
پ 9-پژوهشهای آتی در زمینه ماشینهای داشت

 طراحی ،ساخت و ارزیابی دستگاههای کنترل آفات با روشهای غیرشیمیایی
 ارزیابی و مقایسه سمپاش های مرسوم و نوین در کنترل آفات محصزوالت مختلزف زراعزی و
باغی
 طراحی ،ساخت و ارزیابی سمپاش جدید باتوجه به نوا محصول و الگوی کشت بزا تکیزه بزر
مسائل زیستمحیطی
 امکانسنجی استفاده از مواد پلیمری ،پوششدهی سطحی در افشانكهای مختلف بزه لحزاظ
یکنواختی پاشش قطرات ،نرخ سایش ،ارزیابی اقتصادی و زیستمحیطی
 بومیسازی و توسعه استفاده از سمپاشهای نرخ متغیر و هوشمند
 بررسی وضعیت موجود سمپاشهای کشور از نظر فنی و اقتصادی
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پ 1-منابع
حیدری ،ا .کانون هماهنگی دانش و صنعت آفتکشها ،فصل هفتم ،راهبرد ساماندهی و مدیریت ناوگان سمپاشزی
کشور ،صفحه .493-401
زند ،ا .موسوی،

 .حیدری ،ا .4983 .علفکشها و روشهای کاربرد آن ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
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ت -ماشینهای برداشت

تدوینکننده :محمدرضا مستوفی سرکاری
برداشت به موقع یکی از فاکتورهای بسیار مهم در عملیات برداشت است ،بهطوریکزه
تأخیر روزانه در برداشت ،به می ان  4-2درصد تلفات دانه را اف ایش میدهد .با برنامهری ی دقیق
زمان برداشت محصول و تأمین تعداد کمباینهای موردنیاز ،میتوان محصولی با کیفیت مناسب و
با حداقل تلفات برداشت نمود .اهداف عملیات برداشت عبارتاستاز :برداشت به موقع محصزول،
برداشت با کیفیت محصول با انجام دقیق تنظیمات کمباین برای کاهش تلفات کمباینی و حمزل
و نقل صحیح محصول.
ت 5-چالشهای موجود در زمینه ماشینهای برداشت

چالش های موجود در برداشت محصوالت کشزاورزی (زراعزی و بزاغی) متنزوا بزوده و
عمده ترین آن تلفات و ضزایعات محصزوالت کشزاورزی اسزت .در برداشزت محصزوالت زراعزی
می توان به تناسب حجم مخ ن ماشین برداشت با عملکرد و کیفیت محصزول و برداشزت یزك و
چند مرحله ای اشاره نمود و در برداشت محصوالت باغی که از درجه مکانی اسزیون خیلزی کمزی
برخوردار است نوا ماشین مورد استفاده میباید موردتوجه قرارگیرد .گران بودن قیمت ماشینهای
برداشت یکی دیگر از مشکات و چالشهای این بخش است که به تعداد کافی در مناطق عمزده
تولید در اختیار کشاورز نبوده و موجب تأخیر در برداشت محصول میشود .مهمترین چزالشهزای
برداشت محصوالت کشاورزی عبارتاستاز:
 باال بودن تلفات کمباین
 به علت کمبود تعداد کمباین و مهاجربودن بسیاری از کمبزاینهزا ،امکزان برنامزهریز ی
مناسب به منظور کنترل تلفات ،آموزش رانندگان و نظارت بر کیفیزت عملکزرد آنهزا وجزود
ندارد.
 کمبود امکانات حمل و نقل و نامناسب بودن وسایل موجود برای حمل و نقل محصوالت
کشاورزی
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 عدم دسترسی به موقع به ماشین برداشت و کمباین در زمان برداشت و تأخیر در برداشزت
که موجب اف ایش تلفات و ضایعات محصوالت زراعی و باغی میشود.
 عدم تطابق ظرفیت کمباینها با مساحت اراضی و می ان تولید آن
 عدم نظارت مستمر و دوره ای بر عملیات برداشت و کنترل تلفات کلی کمباینی و کیفیزت
محصول برداشتشده
 اجباری نبودن داشتن معاینه فنی کمباینهزای محلزی و مهزاجر توسزط کمبزاین داران و
اتحادیههای آنها به منظزور کزاهش و کنتزرل تلفزات کلزی کمبزاینی (تلفزات جمزعآوری و
فرآوری)
 عدم جایگ ینی کمباینهای نو با کمباینهای فرسوده یا تأمین بودجه الزم برای تعمیزر و
نگهداری آنها به منظور کاهش و کنترل تلفات کلی کمباینی (تلفات جمعآوری و فرآوری) و
ارتقاء کیفیت محصول برداشتشده
 مجه شدن بیش از  03درصد کمباینها به واحد کاهکوب ،بدون اینکه واحزد مزذکور در
طراحی اولیه کمباین لحاظشده باشد .به همین علت عملکرد کمّزی و کیفزی کمبزاین تحزت
تأثیر قرار میگیرد.
 روش نامناسب دریافت اجرت برداشت توسط کمباین داران .این موضزوا باعزث افز ایش
تلفات به علت استفاده از سرعت پیشروی باال در حین برداشت میشود.
ت 2-یافتهها و دستاوردهای پژوهشی مؤسسه در زمینه ماشینهای برداشت

در دهه دوم تاش مؤسسه ( )4980-4931در خصوص برداشت محصوالت کشزاورزی
 22فقره پروژه تحقیقاتی بهانجام رسیدهاست که در گروه غات  3فقره گ ارش (شزامل گنزدم 1
فقره ،ذرت دانهای  2فقره ،برنج  4فقره) ،دانههای روغنی  1فقره گز ارش (شزامل کلز ا  2فقزره،
زیتون  4فقره ،سویا  4فقره) ،محصوالت صنعتی  0فقره گ ارش (شامل پنبه  1فقره ،چغندرقند 4
فقره) ،سب ی و صیفی  1فقره گ ارش (شامل سیبزمینی  4فقره ،پیاز  9فقره) ،محصوالت بزاغی
 2فقره گ ارش (شامل پرتقال  4فقره و پسته  4فقره) .براسا

آمزار پزروژههزای تحقیقزاتی92 ،

درصد پروژههای انجامشده در غات29 ،درصد در حوزه محصوالت صنعتی48 ،درصد مربوط بزه
دانههای روغنی و سب ی و صیفی و  3درصد مابقی مختص محصوالت باغی بوده است.
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از نظر توزیع مکانی نی محل اجرای پروژههای تحقیقاتی معموال مناطق عمزده تولیزد
محصوالت کشاورزی بوده کزه از نظزر میز ان بهزرهوری و نتیجزه کزاربردی تحقیزق در اختیزار
بهرهبرداران محصول قرار می گیرد به عنوان مثال گروه غات ،محصزوالت صزنعتی ،دانزههزای
روغنی و سب ی و صزیفی شزامل گنزدم ،ذرت دانزهای ،بزرنج ،کلز ا ،زیتزون ،پنبزه ،چغنزدرقنزد،
سیب زمینی و پیاز به ترتیب در استانهای خراسان رضوی ،فار  ،مازنزدران ،گزیان ،خوزسزتان،
اردبیل ،طارم ،آذربایجان غربی ،آذربایجان شرقی و اصفهان انجامشدهاست.
  92درصد از پروژههای تحقیقاتی انجامشده در خصوص برداشت کمباینی غات (گنزدم) بزودهاست که به مسائل ارزیابی عملکرد کمباین (تولید داخل-وارداتزی) ،کزاهش و کنتزرل تلفزات
کمباینی و دیگر مسائل فنی آن پرداختهشدهاست .در خصوص برداشت دانههای روغنی نی به
ارزیززابی عملکززرد انززواا دماغززههززای برداشززت اشززارهشززده و تلفززات برداشززت کمبززاینی
سنجیدهشده است .در برداشت محصوالت صنعتی نی بیشتر برداشت کمباینی محصوالت پنبه
و چغندرقند بررسیشدهاست .از جمله دستاوردهای حاصل از طرحهای تحقیقاتی میتزوان بزه
موارد ذیل اشارهنمود:
 در رطوبت  42-43درصد دانه و سرعت کوبنده  303دور در دقیقه افت انتهای کمبزاین (افزتفرآوری) با استفاده از دستگاه نمایشگر تلفات دانه در حد استاندارد بوده و حزدود یزك درصزد
است که با استاندارد  ASAEمطابقت دارد.
 نتیجه مقایسه افت چند کمباین رایج در کشور نشان داد که کمبزاین نیوهلنزد  TC 56بزاکمترین افت کلی و باالترین ظرفیت کمباینی در گروه اول قرار گرفت .کمباین  JD 955بزا
کمترین افت کلی کمباینی در گروه اول بوده ولی با ظرفیت کمباینی کمتزر در گزروه سزوم،
کمباین  JD 1165و کمباین  CLASS S-68در گروه دوم قرار گرفت .راهکارهای اصزاح و
بهینهسازی کمباینهای مورد آزمایش به شرح زیر ارائه میشود:
 یکنواختی ارتفاا برش ،تنظیم سرعت چرخ فلك با سرعت پیشزروی ،اسزتفاده از عزرس بزرشمفید ،استفاده از سرعت مناسب کوبنده ،انتخاب سرعت پیشروی مناسب متناسزب بزا تزراکم
محصول.
 استفاده از سیستم نیوماتیکی بهجای سیستم الك و غربال برای بوجاری گنزدم موفقیزت آمیزبوده و با کاهش می ان فضای موردنیاز غربالها از  3متر مربع به  0/4مترمربع امکان ذخیره
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کلش در کمباین کردستان و انتقال آن را به محل مناسبی خارج از م رعه برای تغذیزه دام و
سایر مصارف موردنیاز کشاورزان فراهم ساخته است.
 برای برداشت ذرت دانهای با کمباین غات ،مناسبترین رطوبزت دانزه در شزرایط منطقزه 24درصد ،سرعت کوبنده  033-003دور در دقیقه و سرعت باد دهنده  333-803دور در دقیقزه
مناسب است.
 در برداشت شلتوک با کمباین برنج ،از نظر می ان تلفات و ضزایعات ،کمبزاین تغذیزه کامزل بزا 4/31درصد (بدون احتساب ری ش طبیعی) در گروه اول و سایر کمباینها در گروه بعزد قزرار
گرفتند .از نظر ه ینه های هکتاری ،کمباین تغذیه کامل دارای کمترین ه ینه نسبت به سزایر
کمباینها بود .بنابراین ،در مجموا از نظر فنی و اقتصادی اسزتفاده از کمبزاین تغذیزه کامزل
توصیه میشود.
 در برداشت کل ا با استفاده از کمباین غات مجه به دماغه برداشت کل ا ،می ان تلفات دانه دربرداشت یك مرحلهای و دو مرحلهای کل ا توسط کمباین ،حزدود ده درصزد و در برداشزت دو
مرحلهای به روش نواری حدود چهار درصد بود .همچنین ،کمباین برداشزت کلز ا بزا دماغزه
مکانیکی بیشترین می ان ری ش دانه از واحد برش کمباین را داشته و دماغههای هیزدرولیکی
و اتریشی ( (Bisoدر کا

بعدی قرار گرفتند .تیمزار 33درصزد قهزوهای شزدن بزا در نظزر

گرفتن کیفیت دانه استحصالی و تفاوت کم می ان ری ش بذر (حزدود 0/3درصزد) نسزبت بزه
مرحله سوم برداشت مناسبترین زمان برداشت بوده است .از لحاظ سرعت پیشروی کمبزاین،
مناسبترین می ان تلفات دانه در سرعت پیشروی  0/4 km/hبهدستآمد.
 در برداشت سویا با کمباین غات مجه به دماغه برداشت سویا ،حداقل تلفات ماشین و کل دربرداشت سویا در برداشت دو مرحلهای اتفاق افتاد .بین سه تیمار برداشت مستقیم ،برداشت بزا
کمباین جاندیر با شانه برش شناور با متوسط افت واحد جمعآوری  0/0درصد ،دارای کمتزرین
افت بود.
 نتیجه ارزیابی برداشت مکانیکی دو رقم زیتون روغنی در دو باغ متفاوت ،با چهار نزوا ماشزینبرداشت و دو زمان مختلف نشان داد که بیشترین بهرهوری برداشت برای رقم زرد با استفاده
از دستگاه شاخه تکان تراکتوری بوده و شاخه تکان انفرادی دارای بیشترین منافع به ه ینه و
اقتصادیترین بود.
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 نتایج ارزیابی ماشین برداشت چغندرقند نشانداد که روش سنتی برداشت چغندرقند شزامل سزهمرحله ،شل کردن خاک با تراکتور ،درآوردن ،سرزنی و دپو و بارگیری محصول توسط کزارگر
بوده و متوسط مجموا انرژی موردنیاز در روش سنتی  000مگزاژول در هکتزار اسزت .روش
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
انرژی موردنیاز  4208مگاژول در هکتار است .برداشت توسط کمباین شامل یك مرحله بوده
و در این روش چغندر قند برداشتشده در مخ ن کمباین جمع میشود .می ان انرژی موردنیاز
این روش  338مگاژول در هکتار است.
 ماشین نمونه ساقهکن پنبه طراحیشزده در ارزیزابی م رعزه ای بزا رطوبزت خزاک  8درصزد ومیانگین شاخص مخروط خاک  00/4مگاپاسکال ،زاویه تمایزل  93درجزه بزا بزازدهی 1/30
درصد و زاویه نفوذ  43درجه با بازدهی  3/31درصد و از نظر همپوشزانی دیسزكهزا ،فاصزله
همپوشانی  20میلیمتر با بازدهی  4/31درصد دارای بهترین عملکرد بوده و بیشزترین درصزد
ساقههای برداشتشده را به خود اختصاص داد که به عنوان مشخصات فنی دستگاه در تولیزد
نیمه صنعتی ماشین ساقه کن پنبه مورد استفاده قرارگرفت.
 نتایج ارزیابی ماشین پنبه چین پرتابل نشان داد که این ماشین تا حزدی مزیتوانزد در کیفیزتبرداشت پنبه ،عدم تما

مستقیم دست کارگر به بوته و کاهش اثرات آسزیبهزای ناشزی از

فرورفتن سر برگهای تی پنبه به دست کارگر ،مؤثر باشد.
 نتایج ارزیابی و مقایسه کمباینهای پنبه وارداتی موجود در کشور و دسزتگاه پنبزهچزین دسزتینشان داد که کمباین  3333با ری ش  8/1درصد ،کمباین  3323با ری ش کمتر از  1درصزد و
کمباین  3203به دلیل کششی بودن ،ضایعات حین برداشت آن کمتر از  0درصد بهدست آمد.
همچنین کمباینهای پنبهچین نظیر  3203و یا  3333با فاصزله ردیزف  33-30سزانتیمتزر،
مناسب است.
 نتایج ارزیابی برداشت سیبزمینی با استفاده از ماشین برداشت سیبزمینی نشان داد کزه افز ایشسرعت پیشروی باعث کاهش میز ان غزدههزای پوسزتکنزده در رطوبزت  13درصزد ظرفیزت
م رعهای خاکشده و کمترین می ان آسیبدیدگی در رطوبت  03درصد ظرفیت م رعهای خاک
بهدست آمد.
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 ارزیابی عمق کار ماشین برداشت پیاز با میلههای مختلف نشان داد که میله چهارگوش بهطزورمیانگین صدمات بیشتری به سوخهای پیاز وارد میکند .درحالیکزه ،میلزه گزرد بزه حزدود 8
درصد از سوخها آسیبهای سطحی وارد میکند .همچنین ،نتایج ارزیزابی م رعزهای عملکزرد
دستگاه پیازکن یكطرفه مجه به سرند کنارری نشزانداد انتخزاب عمزق کزار  42سزانتیمتزر
موجب کاهش درصد سوخهای صدمه دیده و برداشت نشده میشود.
 نتایج ارزیابی م رعهای برداشت مکانی ه پرتقال تامسون ناول نشانداد بیشترین می ان تلفات درزمان  23ثانیه 3/89 ،درصد است .همچنین بیشترین مقدار برداشت با اتفن  82/0درصد و در
حالت بدون اتفن  02/8درصد در سطح بسامد  43هرت بوده که بیانگر افز ایش  23درصزدی
می ان برداشت است .نهایتا زمان  40ثانیه و بسامد  43هرت بزا  30/00درصزد برداشزت ،بزه
عنوان مناسبترین پارامترهای فنی برای برداشت انتخاب شد.
ت 8-توصیههای کاربردی در زمینه ماشینهای برداشت

 دستگاه نمایشگر تلفات دانه به منظور کنترل افت فرآوری (انتهای کمباین) روی کمبزاین
 JD 955سوار شود.
 کمینهکردن و استاندارد نمودن تلفات برداشت دو کمباین متداول سزاخت داخزل (جانزدیر
 300و سهند  )S68انجام شود.
 از شاخه تکان برای برداشت زیتون ارقام روغنی استفاده شود.
 برداشت مکانی ه پرتقال تامسون ناول با استفاده از شاخه تکزان در باغزات شزمال کشزور
توصیه میشود.
 استفاده از ادوات خاکورز جلو سوار و عقبسوار بزرای برداشزت پیزاز در کشزت متزراکم
توصیه میشود.
 استفاده از ماشین سیبزمینیکن بهمنظزور کزاهش میز ان صزدمات مکزانیکی وارده بزه
غدههای سیبزمینی توصیه میشود.
 کنترل می ان تلفات برداشت سویا توسط کمباین (برداشت مستقیم و دو مرحلهای) انجزام
شود.
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ت 9-پژوهشهای آتی در زمینه ماشینهای برداشت

با عنایت به محصوالت اساسی زراعزی (گنزدم ،جزو ،ذرت دانزهای ،بزرنج ،کلز ا ،پنبزه،
چغندرقند ،حبوبات) ،باغی (پسته ،زعفران ،انگور ،خرما ،سیب ،زیتون ،انار ،گزردو ،انجیزر ،بزادام و
مرکبات) و سب ی و صیفی شامل محصوالت سیبزمینی و پیاز که از طرف معاونتهای اجرایزی
وزارت جهاد کشاورزی اعامشدهاست ،مزیبایزد در خصزوص فنزاوریهزای مناسزب و نزوین در
برداشت محصوالت فوق پروژههای تحقیقاتی و کاربردی انجزامگرفتزه و در تزرویج نتزایج آنهزا
گامهای مؤثری برداشته شود .از همین رو ،تعدادی از عناوین پروژههای تحقیقزاتی کزه در آینزده
مورد بررسی خواهد بود به قرار زیر است:
 بررسی و ارزیابی عملکرد کمباینهای برداشت برنج (تغذیه خوشه و تغذیه کامل)
 بررسی و ارزیابی عملکرد کمباین برداشت یك مرحلهای چغندرقند
 بررسی و ارزیابی عملکرد کمباین برداشت سویا (هد سویا)
 بررسی و ارزیابی عملکرد کمباین برداشت پنبه (غوزهچین و وشچین)
 بررسی و ارزیابی عملکرد کمباین برداشت حبوبات آبی
 بررسی و ارزیابی عملکرد کمباین برداشت سیبزمینی و پیاز
 بررسی و ارزیابی عملکرد ماشین برداشت سب یجات برگی و گیاهان دارویی
 بررسی و ارزیابی عملکرد ماشین برداشت گیاهان دارویی
 بررسی و ارزیابی عملکرد ماشین برداشت پسته ،انگور ،زیتون ،بادام و گردو
ت 1-منابع
افضلی ،م .4983 .،تاثیر روش های مختلف برداشت ارقام کل ا بر می ان تلفات دانه .گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره 83/233
افضلی ،م .4933 .،تعیین می ان تلفات دانه در کمباینهای برداشت ذرت دانهای و ارائه راهکارهزای کزاهش آن در
استان خوزستان .گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره . 13423
تاکی ،اورنگ .4934 .،تلفیق ادوات خاک ورز جلوسوار و عقب سوار برای برداشت پیاز در کشزت متزراکم .گز ارش
پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره . 19443
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تقی نژاد ،ج . 4983 .،بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی تلفات برداشت کل ا در مراحل مختلف رسیدگی با سزه هزد
متداول در منطقه مغان .گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی بزهشزماره
.93994
حیدری سلطان آبادی ،م .4939 .،ساخت و ارزیابی سرزن غلتکی پیاز .گ ارش پژوهشی نهزایی مؤسسزه تحقیقزات
فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره . 13399
رشاد صدقی ،ا .4983 .،بررسی تأثیر رطوبت خاک در زمان برداشت و سرعت پیشروی ماشین سیبزمینی کن بزر
می ان صدمات مکانیکی وارده به غدههای سیبزمینی .گ ارش پژوهشزی نهزایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و
مهندسی کشاورزی بهشماره .13832
صفری ،م .4934 .ارزیابی فنی و اقتصادی کمباینهای برنج .گ ارش پژوهشزی نهزایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و
مهندسی کشاورزی بهشماره .93999
فاضل نیاری ،ضرغام .4980 .بررسی و مقایسه می ان تلفات برداشت سویا توسط کمبزاین (برداشزت مسزتقیم و دو
مرحله ای) .گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره . 83/4321
قهرمانیان ،غ .4933 .بررسی و مقایسه عملکرد کمباین دروگر کردستان با دو نوا کمباین متداول برداشت گندم در
استان آذربایجان غربی .گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی بزهشزماره
.12903
کرمانی ،ا .4983 .ارزیابی عملکرد دستگاههای برداشت زیتون بر روی ارقزام روغنزی .گز ارش پژوهشزی نهزایی
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره . 19432
محمدی م رعه ،ح .4980 .بررسی و تعیین روش های مکانی اسیون چغندرقند در مرحله برداشت با تعیزین منزابع و
مقادیری انرژی مورد نیاز .گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره ثبزت
.83/4033
مستوفی سرکاری ،م .ر .4939 .بررسی مناسبترین روش برداشت مکانی ه بقایای ذرت دانهای براسزا

کمیزت و

کیفیت بقایای برداشتشده و پارامترهای عملکردی ماشین .گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنزی و
مهندسی کشاورزی بهشماره .12240
مستوفی سرکاری ،م .ر .4983 .ارزیابی و مقایسه فنی -اقتصادی عملکرد کمباینهای جدید گندم با کمبزاینهزای
رایج بهمنظور اصاح و بهینهسزازی آن هزا .گز ارش پژوهشزی نهزایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی
کشاورزی بهشماره .14388
مظفری ،م . 4932 .بررسی و تعیین پارامترهای مؤثر بر صدمات مکانیکی وارده به محصزول در برداشزت مکزانی ه
پیاز .گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره .10130
مهدی نیا ،ا .4934 .ارزیابی فنی و اقتصادی کمباینهای پنبه وارداتی و معرفزی فنزاوریهزای مناسزب .گز ارش
پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره .10341
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نظرزاده ،ص .4939 .ارزیابی دستگاه برداشت پنبه چین پرتابل .گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسزه تحقیقزات فنزی و
مهندسی کشاورزی بهشماره .10301
نظرزاده ،ص .4939 .بررسی امکان پذیری استفاده از سیستمهای انزدازهگیزری و پزایش عملکزرد بزرای کزاهش
ضایعات در کمباینهای پنبه .گ ارش پژوهشی نهایی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بزهشزماره
.10322
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ث -سامانههای پس از برداشت

تدوینکنندگان :حمیدرضا گازر و جال کفاشان
مرحله پس از برداشت بخش مهم و ویژهای از زنجیره تولید محصوالت غذایی است .بازه
فعالیت زنجیره پس از برداشت برای هر محصول ،از زمزان برداشزت محصزول شزرواشزده و تزا
رسیدن محصول به دست مصرف کننده ادامه داشته و شامل مراحزل مختلفزی از جملزه :حمزل و
نقل ،فرآوری ،تفکیك ،مرتبسازی ،کیفیتسنجی ،بسته بندی محصول و  ...است .در ایزن حزوزه
ارزش اف وده محصوالت تازه (فرآوری نشده) و تولیدات فرآوریشده و اهمیت تلفات یزا ضزایعات
تولید از سایر بخشهای زنجیره تولید محصوالت (کشاورزی ،غذایی و  )...چشزمگیرتر بزوده و در
بررسیها و ارزشگذاریها سهم بیشتری را به خود اختصاص میدهد .بدیهی است با به کارگیری
هوشمندانه سامانه های مناسب و طراحی و توسعه بهینه سامانههای پس از برداشت میتزوان بزه
امر ساماندهی این بخش مهم از زنجیره تولیزد اهتمزام ورزیزد .هزدف از نوشزتار حاضزر بررسزی
وضعیت فعالیتهای مستمر پژوهشی مؤسسه در زمینه پس از برداشت طی سزالهزای  4980تزا
 4931بوده تا با جمع بندی مطالب و نتایج حاصل ،خاءهای پژوهشی مشخصشده و بزا معرفزی
پژوهشهای آتی و برنامهری یهای موردنیاز کشور گامی مؤثر برای ارتقاء سطح کیفی و کاربردی
آنها برداشته شود.
ث 5-چالشهای سامانههای پس از برداشت

با توجه به رویکرد صنعتی نمودن فرآیندهای تولید محصوالت بهمنظور اف ایش بهزرهوری
و تولید متناسب با تقاضای بازار مصرفی (داخل و خارج) ،آگاهی از چالشهزای پزیشرو در زمینزه
فرآیندهای پس از برداشت بسیار حائ اهمیت بهنظر میرسد .در همین راستا ،مهمتزرین چزالش-
های پیشروی فرآیندها و ماشینهای پس از برداشت را میتوان به مسائل و ماشینهای مربوطه
به شرح ذیل طبقهبندی نمود:
 خشكکنهای نیمهصنعتی و صنعتی
 سامانههای بستهبندی
 سامانههای اندازهبندی
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 سامانههای درجهبندی
 سامانههای کنترل کیفی
 سامانههای جابهجایی و انتقال
 آسیبهای مکانیکی و غیرمکانیکی در فرآیندهای پس از برداشت
 فرآوری بذر و علوفه
 به کارگیری سامانه های مکاترونیکی پس از برداشزت محصزوالت مختلزف و تولیزدات
مرتبط
در شرایط فعلی غیر از موارد فوق ،اصلیترین چالش مرتبط با ماشینهای پس از برداشت
در کشور ،واردات دستگاهها و ماشینهای صنایع تولیدی وابسته ،بدون هیچگونه ضزابطهمنزدی و
توجه به خدمات پس از فروش تولیدات خارجی و ساخت دستگاههای داخلی بدون نظزارت اسزت.
بنابراین و بدون تردید برنامهری ی و قانونگذاری در سزطح کزان ،اجزرای هماهنزگ و نظزارت
پیوسته میتواند در موفقیت هرچه بیشتر ساماندهی ماشینی فرآیندهای تولید ،تعمیق پژوهشهای
کاربردی مبتنی بر نیاز و اف ایش بهرهوری در بخش پس از برداشت مؤثر واقع شود.
ث 2-یافتهها و دستاوردهای مربوط به سامانههای پس از برداشت

 دستیابی به دانش فنی ساخت خشكکنهای خورشیدی و کاربرد آنها در خشكکزردن
محصوالت کشاورزی
 معرفی مناسبترین صفحه جاذب برای جمعکننزدههزای خشزكکزنهزای خورشزیدی و
بهینهسازی عملکرد آنها
 دستیابی به روش مناسب برای خشك کردن کلز ا و کزاهش انزرژی مصزرفی و بهبزود
خصوصیات زراعی بذر کل ا
 تعیین محل های حائ اهمیت و مقدار ضایعات حاصله در فرآینزد تولیزد بزذر ذرت و ارائزه
راهکارهای اصاحی
 دستیابی به مناسبترین پیشتیمار و روش خشكکردن آلبالو
 معرفی مناسبترین سامانههای باالبر برای جابهجایی عمودی بذر ذرت
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 معرفی مناسبترین بارگزاههزای خورشزیدی تحزت کنتزرل و بهینزهسزازی آنهزا بزرای
خشكکردن انگور و تهیه کشمش
 تعیین بهترین دما و روشهای آماده سازی انگور در فرآیند خشكکزردن انگزور و تولیزد
کشمش
 تعیین مناسبترین شرایط رطوبتی یونجه برای بستهبندی و نگهداری در انبار
 تعیین مناسب ترین روش مکانیکی جداسازی کاله زعفران و ارائزه شزرایط فنزی و انبزار
کنترل اتمسفر نگهداری زعفران
 ارائه سامانه تشخیص غیرمخرب و درجه بندی سیب
 تعیین مناسب ترین رطوبت برای تبدیل و سفید کزردن بزرنج در اسزتانهزای اصزفهان و
فار
 ارائه مناسبترین دمای خشكکردن فندق
 ساخت ماشین درجهبندی فندق
 ارائه مناسبترین پارامترهای خشكکردن پسته با روش ماکروویو
 ساخت خشكکن خورشیدی فعال برای تهیه کشمش
 ارزیابی عملکرد و راندمان مصرف انرژی برای شیلر ذرت ساخت داخل
 مقایسه راندمان تبدیل و مصرف انرژی در کارخانههای سنتی و جدید تبدیل برنج
 ارائه مناسبترین شرایط دمای و رطوبت برای خشكکردن زعفران ،عناب و زرشك
 ارائه یك روش کاربردی برای تهویه بهتر پسته در حین حمل از م رعه تا کارخانه تبدیل
 ارائه مناسبترین روش سفیدکردن برنج قهوهای در استان فار

با در نظرگزرفتن حفزظ

ارزش غذایی
 اصاح روش تولید پودر آب انار توسط خشكکنهای پاششی در استان فار
 ساخت زیست پاستیك قابل تج یه از ضایعات سیبزمینی و خرما
 ارائه مناسبترین روش کوبش زیره سب پس از برداشت
 خشكکردن برنج با استفاده از خشكکنهای خورشیدی
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ث 8-توصیههای کاربردی در زمینه سامانههای پس از برداشت

دستاوردهای کلی مذکور در زمینه پس از برداشت نشان مزیدهزد کزه محققزان مؤسسزه
توانمندی الزم برای طراحی ،ساخت و ارزیابی سامانههای تولیزدی و صزنایع جزانبی محصزوالت
کشاورزی را دارا هستند .از اینرو بهرهگیری از توان علمی و فنی این متخصصان در حزوزههزای
کاربردی بهمنظور صنعتی نمودن فرآیندهای تولیدی-سنتی با هدف بزومیسزازی فنزاوریهزا در
بخش پس از برداشت امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
همچنین ،از آنجا که پژوهشهای انجامشده در حوزه پس از برداشت در سزتاد مؤسسزه و
مراک تحقیقاتی بسیار متعدد و متنوا بوده و همچنین این فنزاوری هزا تزاکنون در عرصزه تولیزد
بهطور وسیع مورد استفاده قرار نگرفتهاست از همین رو ،از جمله توصیههزای الزم بزرای توسزعه
سامانههای پس از برداشت عبارتاستاز:
 اغلب استانهای کشور ایران دارای پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه کاربرد خشكکزنهزای
خورشیدی است .از همین رو ،برای خشزكکزردن انگزور و تولیزد کشزمش کزاربرد بارگزاههزای
خورشیدی و خشكکنهای فعال جداً توصیه میشود.
 در رابطززه بززا خشززكکززردن محصززوالت بززاغی و خشززکباری مززیتززوان ضززمن اسززتفاده از
خشكکنهای خورشیدی ،از خشكکنهای کابینتی با در نظر گرفتن تیمارهای مناسزب اسزتفاده
نمود؛ الزم به توضیح است که برای بهینهسازی مصرف انرژی در خشكکردن محصزوالت بهتزر
است عملیات خشكکردن در چند مرحله با دماهای مختلف انجام شود.
 برای جداسازی کاله از گل زعفران ،در صورت محزدود بزودن سزطح زیرکشزت ،اسزتفاده از
نیروی کارگری مناسبتر است .ولی باتوجه به کشش بازارهای جهانی کاربرد ترکیبی جداسازهای
نیوماتیکی-مکانیکی مناسبتر خواهد بود.
 برای خشكکردن زعفران هرچه دما به دمای محیط ن دیكتر و خشزكکزردن در مجزاورت
تابش غیرمستقیم خورشید باشد ،کیفیت محصول نهایی بهتر خواهد بود.
 برای خشك کردن آلبالو ،فرو بری آلبالوی تازه در آب نمك یا آب بدون نمك در حال جزوش
و انجام عملیات خشكکردن آلبالو در دمای  03درجه سلسیو

توصیه میشود.

 کاربرد خشكکن های خورشیدی غیرمستقیم برای خشكکردن سب یها از جمله نعناا قابزل
توصیه است.
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 برای تبدیل برنج قهوهای به برنج سفید توسط سفیدکنهای تیغهای رطوبت حدود  43درصزد
و کمتر برای برنج مناسب است.
 بهمنظور فرآوری بذر ،توصیه میشود که در مناطقی که رطوبت هوا پایین است ،هزوادهی بزه
بذر با دمای کم و شدت بیشتر تا آستانه سیالسازی انجام شود .در این حالت انرژی مصرفی بزه
می ان قابل توجه کاهش و سرعت خشك شدن اف ایش مییابد.
 در کارخانه های فرآوری بذر از جمله ذرت توصیه میشود که از باالبرهای پیالهای ( Zشزکل)
برای انتقال بذر استفادهشده تا ضایعات انتقال بهطور قابل توجهی کاهش یابد.
 برای استفاده از خشك کنهای خورشیدی پیشنهاد میشزود کزه جزنس صزفحات جزاذب از
چوب سیاه یا آهن سیاه بوده تا مقدار و مدت جذب نور در آن مناسب باشد.
ث 9-پژوهشهای آتی در زمینه سامانههای پس از برداشت

 مطالعه نیازهای بخش پس از برداشت و صنایع فعال مرتبط موجود در کشور
 بررسی ،ارزیابی و انتخاب سامانههای پس از برداشت در زنجیره تولید محصوالت مختلزف (از
جمله در فرآوری ،خشكکردن ،درجهبندی ،اندازهبندی ،بستهبندی و  )...موجود در کشور
 امکانسنجی طراحی و ساخت سامانه های نوین در زنجیزره پزس از برداشزت تزا مصزرف بزا
استفاده از توان داخلی
 طراحی و ساخت سزامانه هزای مناسزب تشزخیص غیرمخزرب کمّزی و کیفزی ،انزدازهبنزدی،
درجهبندی و بسته بندی برای محصوالت مختلف به روش بومی با رویکرد پاسخگویی به تقاضای
بازار داخلی و خارجی
 انجام پژوهش های مختلف در زمینزه حمزل و نقزل محصزوالت تولیزدی در زنجیزره پزس از
برداشت تا مصرف در راستای بهینزه سزازی ،کزاهش تلفزات و افز ایش ظرفیزت کمّزی و کیفزی
محصوالت مختلف
 آزمون و ارزیابی خواص فی یکی ،مکانیکی و  ...محصوالت استراتژیك و صادراتی
 تدوین استانداردها و ال امات الزم برای آزمونهای کمّی و کیفی محصوالت مختلف
 تدوین استانداردها و ال امات الزم برای بررسی و ارزیابی سامانههای مختلف پزس از برداشزت
برای محصوالت مختلف
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ث 1-منابع
ایوانی ،ا .4939 .استفاده نو مقایسه روشهای پایش غیزرمخزرب آکوسزتیکی و مخزرب مکزانیکی بزرای بررسزی
ماندگاری سیب گاب ضربه دیده و پوشش داده شده با متیل سلول  .گ ارش پژوهشزی نهزایی .مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .شماره ثبت.11309 :
حبیبی اصل ،ج .4932 .ساخت و ارزیابی خشك کن خورشیدی و تعیین مناسبترین مدل ریاضی نسزبت رطزوبتی
برای خشكکردن سب یجات در شرایط خوزستان .گز ارش پژوهشزی نهزایی .مؤسسزه تحقیقزات فنزی و
مهندسی کشاورزی .مرک تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان .شماره ثبت.12811 :
سعیدی راد ،م .4939 .طراحی ،ساخت و ارزیابی انبار کنترل اتمسفر (سطح آزمایشگاهی) به منظور افز ایش مزدت
زمان نگهداری گل زعفران .گ ارش پژوهشی نهایی .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی .شماره ثبت.10131 :
کرمانی ،ا .4939 .طراحی ،ساخت و ارزیابی دستگاه فندق شکن .گ ارش پژوهشی نهایی .مؤسسه تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی .مرک تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ق وین .شماره ثبت.10183 :
گازر ،ح .ر .4988 .بررسی اثر سیال سازی دانه در فرآیند خشك کردن بر جوانه زنی بزذر کلز ا .گز ارش پژوهشزی
نهایی .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .شماره ثبت.88/4492 :
گازر ،ح .ر .4939 .ارزیابی فنی عملکرد دستگاه دانه کن (شزیلر) ذرت بزذری .گز ارش پژوهشزی نهزایی .مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .شماره ثبت.10389 :
محمدی م رعه ،ح .4934 .ساخت و ارزیابی خشك کن خورشیدی فعال برای تهیزه کشزمش .گز ارش پژوهشزی
نهایی .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی .مرک تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجزان
شرقی .شماره ثبت.12908 :
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 2-1-2فناوریهای نوین در مهندسی کشاورزی
الف -کشاورزی دقیق

تدوین کنندگان :نیکروز بزاقری ،محمزدعلی رسزتمی ،محمدرضزا مسزتوفی ،بهزاره جمشزیدی و هزومن
شریفنسب

اطاعات در عرصه کشاورزی نه تنها بهعنوان یکی از اصلیتزرین نهزادههزا و سزرمایههزا تلقزی
می شود ،بلکه کاراترین عامل ارتقاء بهرهروی منابع تولیزد بزهشزمار مزیآیزد .فنزاوری اطاعزات
بهعنوان بسترساز اطاارسانی یکی از ب رگترین فرصتها برای پژوهشگران و سیاسزتگزذاران
بخش کشاورزی محسوب میشود .بهرهبرداری از این فناوری که نیازمند ابز ار ،دانزش و مهزارت
است ،در شرایط کنونی کشور یکی از اساسیترین ضرورتهاست .کشاورزی دقیق ،فناوری اسزت
در چارچوب اصول توسعه پایدار که با هدف اف ایش بهرهوری و کاهش مخاطرات زیستمحیطزی
از طریق جمعآوری و ذخیرهسازی ویژگیهای مکانی و پزردازش دادههزا ،موجزب کزاربرد بهینزه
عوامل و نهادههای تولید میشود .ایزن فنزاوری شزامل چهزار بخزش اصزلی بزا عنزوان سزامانه
موقعیتیابی جهانی ،4سامانه اطاعات جغرافیایی ،2سنجش از دور 9و فناوری نزرخ متغیزر 1اسزت.
کاربرد کشاورزی دقیق طیف وسیعی از تجهی ات الکترونیکزی (شزامل انزواا حسزگرها) ،اپتیکزی
(انواا طیفسنج ،دوربینهای دیجیتال و دوربینهای تصویر برداری چندطیفی ،ابرطیفی ،حرارتی)
و رایانهها و نرماف ارهای رایانهای را در بر میگیرد .این فناوری در تمامی مراحل تولیزد محصزول
از مرحله تهیه زمین تا برداشت محصول کاربردی است.
استفاده و توسعه حسگرها در کشاورزی دقیق بهمنظزور انزدازهگیزری و بهبزود خزواص
فی یکی و شیمیایی خاک و کاربرد در تج یه خاک و عملیات خاکورزی ،کاشت ،پایش محصزول
در عملیات داشت و برداشت محصوالت کشاورزی از اهمیت بسیاری برخوردارشدهاسزت .در ایزن
راستا ،باتوجه به طاقت فرسا ،ه ینهبر و وقتگیر بودن روشهزای مرسزوم انزدازهگیزری خزواص
1. Global Positioning System
2. Geographical Information System
3. Remote Sensing
4. Variable Rate Technology
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فی یکی و شیمیایی خاک و ل وم وجود اب اری بهمنظور اندازهگیری سریع این ویژگیها بهصزورت
پیوسته و در حال حرکت ،توسعه حسگرهای اندازهگیزری خزواص فی یکزی و ترکیبزات شزیمیایی
خاک به صورت مج ا یا ترکیبی با هدف تعیین وضعیت خزاک م رعزه از نظزر فشزردگی ،میز ان
رطوبت ،شوری ،آلوده بودن به آالیندههای شیمیایی و تهیه نقشههای م رعهای دقیق بزهمنظزور
مدیریت م رعه و برنامهری ی برای عملیات موردنیاز بعدی بسیار حائ اهمیت است.
ضرورت استفاده از کشاورزی دقیق در عملیات برداشت ،تعیین متغیرهای داخل م رعه و
بین م ارا است .به گونهای که ،با استفاده از فناوریهای موجود در تعیزین نقشزههزای عملکزرد
محصول ،نقاط با عملکرد کم ،متوسط و باال تعیین و علل کاهش عملکرد در نقاط با عملکرد کم
و متوسط بررسی و شناسایی شده و آزمون خاک برای آن نقاط انجام میشود .در ادامه با اسزتفاده
از فناوری نرخ متغیر ،نهادههای کشاورزی بهصورت متغیر به نقاط مزذکور اعمزالشزده و ضزمن
صرفهجویی در مصرف آنها و کاهش آسیبهای زیسزتمحیطزی ،برنامزهریز ی بزرای افز ایش
عملکرد تمام م رعه صورت میگیرد .به این ترتیب و با مدیریت دقیق نهادههزا میز ان محصزول
برداشتشده اف ایشیافته و کیفیت محصول برداشزتشزده بزا حزداقل تلفزات کمبزاینی افز ایش
مییابد.
الف 5-چالشهای کشاورزی دقیق

کشاورزی دقیق همانند هر فناوری نوین دیگری در بدو ورود به چرخه تولید کشزاورزی
با چالشهایی روبرو است .این چالشها با توجه به وضعیت کشاورزی هر کشزور متفزاوت بزوده و
میباید برای هر کشوری مورد پژوهش قرارگیرد .براسا

نتایج پژوهشهای انجامشده در داخزل

کشور ،چالشهایی چون نبود شناخت کافی از تواناییها و قابلیتهزای کشزاورزی دقیزق ،ه ینزه
باالی تجهی ات این فناوری ،ضعف دانش در زمینه فنزاوریهزای مزرتبط بزا کشزاورزی دقیزق و
کمبود نیروی متخصص در این زمینه و همچنین کمبود دانش فنی و آشنا نبودن بهرهبزرداران بزا
کشاورزی دقیق ،بیشترین سهم را در چالشهای پیشروی توسزعه کشزاورزی دقیزق در کشزور
دارد.
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الف 2-یافتهها و دستاوردهای پژوهشی مؤسسه در زمینه کشاورزی دقیق

 دست یابی به دانش فنی ساخت حسگرهای مج ا و مرکب اندازه گیری خواص فی یکی خزاک
به صورت پیوسته و در حال حرکت و هم مان با انجزام عملیزات خزاکورزی بزهمنظزور تخمزین
پروفیل فشردگی خاک و تعیین سختالیه شخم و تهیه نقشههای م رعهای از وضعیت خاک
 دست یابی به دانش فنی ساخت حسگرهای اندازهگیری رطوبزت و مقاومزت مکزانیکی خزاک
بهصورت پیوسته و در حال حرکت
 دستیابی به دانش فنی ساخت سامانههای نرخ متغیر برای توزیع بذر ،کود و سم
 دست یابی به دانش فنی س اخت سامانه سزنجش از دور هزوایی (عمزودپرواز بزدون سرنشزین
طیف نگار) برای تصویربرداری چندطیفی ،ابرطیفی و حرارتی اراضی کشاورزی و باغی (و همچنین
جنگلها ،مراتع و منابعطبیعی) و تهیه نقشههای پوششی.
الف 8-توصیههای کاربردی در زمینه کشاورزی دقیق

 کاربرد کودپاشها و سمپاشهای نرخ متغیر در عملیات زراعی بهدلیل اف ایش دقت پاشزش،کاهش  93-03درصد در مصرف کود و سم و همچنین کزاهش آلزودگیهزای زیسزتمحیطزی
توصیه میشود.
 استفاده از سامانه هوشمند تشزخیص علزف هزرز بزرای تشزخیص دقیزق علزفهزای هزرزپیشکشت پیش از اعمال علفکش توصیه میشود.
 استفاده از سامانه پایشگر و پهنهبندی عملکرد غات بهمنظور تهیه نقشههزای تغییرپزذیریعملکرد و یافتن علل افت عملکرد توصیه میشود.
 تصویربرداری طیفی از عوارس کشاورزی با استفاده از پرنده بزدون سرنشزین بزرای پزایشوضعیت محصوالت مختلف ،تعیین می ان و سطح خسارات بهمنظور مدیریت م رعه و مزدیریت
نهادههای کشاورزی جداً توصیه میشود.
الف 9-محورهای پژوهشهای آتی مرتب با کشاورزی دقیق

 آزمزون و ارزیزابی  RTK GPSدر تراکتورهزا ،کمبزاینهزای مجهز بزه پایشزگر عملکزرد و
سامانههای نرخ متغیر

فصل دوم

221

 طراحی ،ساخت ،توسعه و ارزیابی حسزگرها و سزامانههزای انزدازهگیزری خزواص فی یکزی و
شیمیایی خاک و محصول به صورت بادرنگ قابل نصب بر روی ماشینهای کشزاورزی بزا
هدف تهیه نقشههای تغییرپذیری
 تحلیل نقشههای عملکرد محصول بهمنظور شناسایی نقاط با عملکرد کم و یافتن علل آن
 ساخت و ارزیابی سامانههای حسگرمبنا و نقشهمبنای نرخ متغیر برای توزیع دقیق نهادههزای
کشاورزی
 انجام پژوهشهای مختلف بزر روی کزاربرد تصزاویر مزاهوارهای (پانکروماتیزك ،چنزدطیفی،
ابرطیفی ،حرارتی و راداری) گوناگون برای تشخیص تغییرپذیریهای فی یکی و شیمیایی در
م ارا و باغات و مدیریت نهادهها (بهویژه کود و سزم) و همچنزین یزافتن قزدرت تفکیزك
مناسب برای تشخیص تغییرات
 انجام پژوهش های مختلف بر روی کاربردهای تصاویر هوایی برداشتشده با استفاده از پرنده
بدون سرنشین (تصاویر چندطیفی ،ابرطیفی ،حرارتی و راداری) در تشخیص تغییرپذیریها در
م ارا و باغات ،تخمین عملکرد ،مدیریت نهادهها و تشخیص آفات و بیمزاریهزای زراعزی و
باغی
 تعیین سطح و می ان خسارات برای محصوالت خسارت زده تحت پوشش بیمه بزا اسزتفاده از
تصاویر سنجش از دور هوایی و ماهوارهای
 تهیه نقشههای مکانی-زمانی سرمازدگی و برپایی سامانههزای پزیش آگزاهی سزرمازدگی بزا
استفاده از دادههای سنجش از دور و سامانه اطاعات جغرافیایی
 تعیین محل تراکم و طغیان آفات و بیماریهای گیاهی با استفاده از فناوری سزنجش از دور و
سامانه اطاعات جغرافیایی
 تهیه پروفیل و نقشه حرارتی سزطح مز ارا و باغزات بزا اسزتفاده از فنزاوری سزنجش از دور
بهمنظور تعیین می ان تبخیر و تعرق گیاه و ارتباط دادههای محیطی با طغیزان انزواا آفزات و
بیماریهای گیاهی
 تعیین مناطق مستعد آتشسوزی در عرصه جنگلها و منزابع طبیعزی بزا اسزتفاده از فنزاوری
سنجش از دور
 تهیه نقشه بقایای گیاهی با هدف تشخیص م ارعی که بقایزای گیزاهی در آنهزا آتزش زده
شده است
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 تهیه نقشه تراکم و بافت خاک و میز ان مزواد آلزی بزا اسزتفاده از سزنجش از دور هزوایی و
ماهوارهای
 تهیه نقشه پراکنش و ضریب حوادث و سوانح انسانی و ماشینی در کشور با استفاده از سزامانه
اطاعات جغرافیایی
 تهیه نقشه پراکنش ماشینهای کشاورزی و ضرایب مختلف مکانی اسیون در کشور با استفاده
از سامانه اطاعات جغرافیایی
الف 1-منابع
باقری .ن . 4980 .نقش فناوری اطاعات و ارتباطات در توسعه روستایی ،بخش کشزاورزی و حزوزه مکانی اسزیون
کشاورزی .مجله علمی ،تخصصی ،کشاورزی زیتون .شماره .433
باقری ،ن .4988 .راه کارهای توسعه کشاورزی دقیق در ایزران .گز ارش نهزایی طزرح (ملزی) .اتزاق فکزر جهزاد
کشاورزی .وزارت جهاد کشاورزی.
جمشیدی ،ب ،.جوادی ،ا .و شریفی ،ا .4983 .تعیین محل سختالیۀ شخم با حسزگر پیوسزته مقاومزت مکزانیکی
خاک متصل به گاوآهن برگرداندار .پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانی اسیون-0 .
 0شهریور .مشهد.
زادمهر ،ر ،.مسزتوفی سزرکاری ،م .ر ،.شزریفی مزالواجردی ،ا .و الماسزی ،م .4933 .بررسزی امکزان بزهکزارگیری
سامانههای کشاورزی دقیق در تولید محصول گندم در شهرستان دزفزول  -اولزین همزایش ملزی راهبزردی
دستیابی به کشاورزی دقیق –  0-0خرداد  4933خوزستان.
مستوفی سرکاری ،م .ر ،.شاکر ،م ،.صحرایی جهرمی ،ح .4932 .ارزیابی نقشههای عملکرد محصول بزا اسزتفاده از
سامانه پایشگر و پهنهبند در کمباین کا

لکسیون .043-پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی .قشم .ایران.

صداقت حسینی ،م .و یونسی الموتی ،م .4934 .طراحی ،ساخت و ارزیابی سمپاش غلظزت متغیزر نزوا انژکتزوری.
گ ارش نهایی طرح تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بهشماره .12022
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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ب -فناوری آزمونهای غیرمخرب در کشاورزی

تدوینکنندگان :بهاره جمشیدی ،افشین ایوانی ،جال کفاشان
فناوریهای نوین از مهم ترین دستاوردهای انسان در عصر حاضر است کزه بزه عنزوان
فنززاوریهززای کلیززدی و محززور توسززعه پایززدار ،راهگشززای مشززکات بشززریت در ه ز اره سززوم
محسوبشده؛ تا آنجا که جایگاه کشورها نسبت به یکدیگر از نظزر فنزاوری براسزا

امکانزات و

توانایی آنها در حیطه علوم و فناوریهای نوین مشخص میشود .امروزه توجه ،توسعه و استفاده
از فناوریهای نوین در بیشتر کشورهای دنیا و بهویژه کشورهای در حال توسزعه و توسزعهیافتزه،
بخشی از ال امات برنامهری ی کان علمی و سرمایهگذاری است .در کشور ما نی از دو دهه پیش،
فناوریهای نوین در حوزههای مختلف علم و صنعت و بهویژه کشاورزی به عنوان محور توسزعه
پایدار مزورد توجزه جامعزه علمزی و دولزت قزرار گرفتزه و نقزش آن در کزاهش اثزرات مخزرب
محیطزیست بر کسی پوشیده نیست .از این رو ،کاربرد و دسزتیزابی بزه فنزاوریهزای نزوین در
راستای رفع نیازهای کنونی و آینده کشور ،حفظ استقال و همچنین واردشدن به بازار رقابزت بزا
سایر کشورها بسیار حائ اهمیت است .از مهزمتزرین فنزاوریهزای نزوین ،فنزاوری آزمزونهزای
غیرمخرب (NDT) 4با ماهیتی فرارشتهای است که به منظور بازرسزی سزریع مزواد ،محصزوالت،
قطعات و سازهها بدون تخریب و آسیبرسانی به آنها مورد استفاده قرار میگیرد .با توسعه سریع
این فناوری در سطح جهان ،این رشزته تخصصزی در کشزور مزا نیز در سزالهزای اخیزر رشزد
چشمگیری داشته و در حوزه مهندسی کشاورزی با هدف پزایش سزریع و غیرمخزرب وضزعیت و
تضمین کیفیت ،ایمنی و سامت ادوات و قطعزات آنهزا ،محصزوالت کشزاورزی و غزذایی ،آب،
خاک و نهاده های کشاورزی در شرایط م رعه و آزمایشگاه و همچنزین طراحزی خطزوط کنتزرل
فرآیند از اهمیت ویژهای برخوردار است .از بین روشهای غیرمخرب مورد استفاده در کشزاورزی،
فناوریهای مبتنی بر اصول اپتیکی 2و آکوسزتیکی 9بزه دلیزل توانمنزدی در تشزخیص ،دقزت و
سرعت عمل باال ،همچنین ناآالینده بودن و سازگاری با شرایط زیستمحیطی ،بزیشتزر از سزایر
روشها حائ اهمیت است؛ ضمن اینکه هر کدام تواناییها ،م یتها و کاربردهای منحصر به فرد
1. Non-destructive Testing (NDT) Thechnology
2. Optical Technologies
3. Acoustic Technologies
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خود را داراست؛ قابلیت کاربرد در سامانههای کنترل فرآیند درخط 4و برخط ،2همچنین حسگرها و
سامانه های هوشمند قابل حمل و نصب بر روی ماشینهای کشاورزی بهمنظور پایش بادرنگ و
در حال حرکت در شرایط م رعه را دارد.
ب 5-چالشهای فناوری آزمونهای غیرمخرب ) (NDTدر کشاورزی

درحالحاضر فناوری  NDTکه شامل علوم و فناوریهای گوناگون و نزوینی در دنیاسزت ،در
کشور ما با چالشهای متعددی روبروست که در ادامزه شزماری از مهزمتزرین چزالشهزای ایزن
فناوری بهویژه در حوزه مهندسی کشاورزی برشمرده میشود:
 نبود سیستم یکپارچه و مدون آموزش فناوری  NDTو ترویج استفاده درست از آن
 کمبود دانش فنی فناوریهای نوین NDT

 کمبود نیروی متخصص ،تجهی ات و امکانات مناسب
 ه ینه باالی تجهی ات و لوازم موردنیاز فناوری NDT

 شناخت ناکافی از م ایا ،کاربردها و توانمندیهای فناوری  NDTدر کشاورزی
 ضعف حمایت و سرمایهگذاری دولتی در خصوص توسعه و کاربرد فناوریهای نوین  NDTدر
کشاورزی
 اثرات جانبی ناشناخته در برخی فناوریهای نوین NDT

ب 2-یافتهها و دستاوردهای پژوهشی مؤسسه در زمینه فناوری آزمونهای غیرمخرب

یافته ها و دستاوردهای مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در زمینه فنزاوری
آزمونهای غیر مخرب اپتیکی و آکوستیکی به شرح زیر است:
 دست یابی به دانش فنی ساخت سامانههای آکوستیکی ،بزهمنظزور تشزخیص و درجزهبنزدی
غیرمخرب محصوالت کشاورزی براسا

حجم

 دستیابی به دانش فنی ساخت سامانههای اپتیکزی بزه منظزور تعیزین و تشزخیص سزریع و
غیرمخرب باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی
1. In-line
2. On-line
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 دستیابی به دانش فنی کاربرد روش نوظهور تصزاویر نقطزهای دینزامیکی بزه منظزور تعیزین
غیرمخرب کیفیت محصول (سیب) در مدت انبارداری
 دستیابی به دانش فنی کاربرد روش تحلیل تصویر دیجیتال برای تعیین می ان آلودگی تزوده
بذر یونجه به سس
ب 8-توصیههای کاربردی مرتب با فناوری آزمونهای غیرمخرب

باتوجه به نتایج پژوهشهای انجامشده در زمینه فناوری آزمونهای غیرمخرب اپتیکزی
و آکوستیکی در مؤسسه که عمدتاً به منظزور ارزیزابی غیرمخزرب کیفیزت و ایمنزی محصزوالت
کشاورزی به ویژه محصوالت باغی هستند و تأیید توانایی فناوریهزای مزذکور و دقزت مناسزب
آنها در تعیین سریع و غیرمخرب کیفیت محصول ،کاربرد این فناوریها برای اینکزه جزایگ ین
روشهای مخرب مرسوم شوند (بهویژه برای محصول سیب) ،پیشنهاد میشود .همچنین ،نظر بزه
توانمندی خوب فنزاوری اپتیکزی طیزفسزنجی مرئی/فروسزرخ ن دیزك (Vis/NIR) 4و سزامانه
طراحیشده در مؤسسه برای تشخیص سریع و غیر مخرب باقیمانده سم دیزازینون در محصزول
خیار با قابلیت تعمیم به سایر محصوالت کشاورزی و سموم شیمیایی دیگر و با توجه به پره ینزه
و زمانبر بودن روشهای مخرب مرسوم اندازهگیری باقیمانزده سزموم محصزوالت کشزاورزی،
توصیه میشود فناوری مذکور به منظور شناسزایی وجزود یزا عزدم وجزود بزاقیمانزده سزموم در
محصوالت و غربالگری اولیه با قابلیت بررسی تكتك نمونهها بدون هیچگونه آسیبرسزانی بزه
محصول مورد توجه صنعتگران ،متخصصان آزمایشگاههزای آنزالی شزیمیایی ،وزارت کشزاورزی،
بهداشت ،محیط زیست و غیره قرار گیرد .از سوی دیگزر ،بزه دلیزل انزدک بزودن پزژوهشهزای
انجام شده مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی تزاکنون در خصزوص بزه کزارگیری
فناوریهای نوین  NDTو استفاده از قابلیتهای آنها در کشاورزی و بهمنظور توسعه کاربرد این
فناوریها و سامانهها به ویژه فناوریهای مبتنی بر روشهای نوین اپتیکی (شامل طیزفسزنجی،
ماشین بینایی 2و پردازش تصاویر دیجیتال و طیفی به ویژه تصویربرداری فراطیفزی و ابرطیفزی،9

1. Vis/NIR Spectroscopy
2. Machine Vision
3. Hyperspectral and Ultraspectral Imaging
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تصویربرداری پسپراکنش نور لی ر ،4و غیره) و آکوستیکی بر اسا

قابلیتها و کارآییهزای هزر

کدام ،موارد زیر توصیه میشود:
 انجام طرحهای پژوهشی کان و ملزی مبتنزی بزر فنزاوری  NDTبزا پیزروی از یزك نظزام
هماهنگ و هدفمند
 انجام پژوهش های کاربردی مبتنی بزر فنزاوری  NDTدر راسزتای تضزمین امنیزت غزذایی،
بهداشت و سامت جامعه ،مسائل زیستمحیطی و تغییر اقلیم
 توسعه فناوری  NDTدر حوزههای مختلف کشاورزی و انجزام پزژوهشهزای میزانرشزتهای
بهمنظور رفع نیازهای کنونی و آینده کشور در بخش کشاورزی و به تبع آن حفظ اسزتقال و
وارد شدن به بازار رقابت با سایر کشورها
 ارزیابی سامانه های طراحیشده مبتنی بر فناوریهای نوین اپتیکزی و آکوسزتیکی بزهمنظزور
صنعتیشدن
 در نظر گرفتن اثرات جانبی احتمالی موجود در برخی فناوریهای نزوین فنزاوری  NDTو بزه
کارگیری ماحظات و ال امات اصاحی
 تأسیس آزمایشگاه یا مرک آزمون هزای غیزر مخزرب در کشزاورزی و تزدوین اسزتانداردها و
ال امات الزم
 معرفی و آموزش (برگ اری همزایش ،سزمینار ،کارگزاههزا و دورههزای آموزشزی) بزه منظزور
گسترش کاربرد فناوریهای نوین NDT

ب 9-پژوهشهای آتی در زمینه فناوری آزمونهای غیرمخرب

 کیفیت سنجی و تشخیص سامت محصوالت اولویزتدار و اسزتراتژیك کشزاورزی (بزاغی و
زراعی) ،با استفاده از فناوریهای غیرمخرب اپتیکی و آکوستیکی (بسزته بزه ماهیزت ویژگزی یزا

ویژگیهای کیفی مورد بررسی) به منظور طراحی ،ساخت و توسعه سامانههای تشخیص سریع و
غیرمخرب آزمایشگاهی ،دستی و قابل حمل و نصب در خطوط کنترل کیفیت و ماشزینهزای
کشاورزی بهمنظور پایش محصول در شرایط باغ یا م رعه.

1. Laser Backscattering Imaging
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 کیفیت سنجی و تشخیص سامت محصوالت دام ،طیور و شیات با استفاده از فنزاوریهزای
غیرمخرب اپتیکی و آکوستیکی (بسته به ماهیت ویژگی یا ویژگیهای کیفزی مزورد بررسزی)
بهمنظور طراحی ،ساخت و توسعه سامانههزای تشزخیص سزریع و غیرمخزرب آزمایشزگاهی،
دستی و قابل حمل و نصب در خطوط کنترل کیفیت
 ایمنززیسززنجی و تشززخیص غیرمخززرب آالینززدههززای محصززوالت اولویززتدار و اسززتراتژیك
کشاورزی (باغی و زراعی) ،محصوالت دام ،طیور و شزیات اعزم از خزام و فزرآوریشزده بزا
استفاده از فناوریهای نوین اپتیکی بهمنظور طراحی ،ساخت و توسعه سامانههزای تشزخیص
سریع و غیرمخرب آزمایشگاهی ،دستی و قابل حمزل و نصزب در خطزوط کنتزرل کیفیزت و
ماشینهای کشاورزی بهمنظور پایش محصول در شرایط باغ یا م رعه
 ایمنی سنجی و تشخیص سریع و غیرمخرب آالیندههای آب و خاک با استفاده از فناوریهای
نوین اپتیکی به منظور طراحی ،ساخت و توسعه سزامانه هزای تشزخیص سزریع و غیرمخزرب
آزمایشگاهی ،دستی و م رعهای بهصورت بادرنگ و درحال حرکت
 کیفیتسنجی غیرمخرب چوب ،گیاهان دارویی ،غذای دام و نهادههای کشاورزی با استفاده از
فناوریهای غیرمخرب اپتیکی و آکوستیکی (بسته به ماهیت ویژگی یزا ویژگزیهزای کیفزی
مورد بررسی) بهمنظور طراحی ،ساخت و توسعه سزامانههزای تشزخیص سزریع و غیرمخزرب
آزمایشگاهی ،دستی و قابل حمل و نصب روی ماشینهای کشاورزی
 کیفیتسنجی و تشخیص سامت مواد و قطعات مورد استفاده در ماشینهزای کشزاورزی بزا
استفاده از فناوریهای غیرمخرب اپتیکی و آکوستیکی (بسته به نوا ویژگی یزا ویژگزیهزای
مورد بررسی) بهمنظور طراحی ،ساخت و توسعه سزامانههزای تشزخیص سزریع و غیرمخزرب
آزمایشگاهی ،دستی و قابل حمل و نصب در خطوط کنترل کیفیت
 طراحی و ساخت سامانههای پایش وضعیت گیاه و محصول در شزرایط رشزد قابزل نصزب و
کاربرد در ماشینهای کشاورزی و گلخانه به صورت بادرنگ و در حال حرکت با اسزتفاده از
فناوریهای نوین اپتیکی
 طراحی و توسعه حسگرها و سامانههای کشاورزی دقیق مبتنی بر فناوریهزای غیزر مخزرب
اپتیکی و آکوستیکی
 طراحی و ساخت سامانههای هوشمند تشخیص و کنترل خودکار آفات و بیماریها در گلخانه
و انبار مبتنی بر فناوریهای غیر مخرب اپتیکی و آکوستیکی
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 ارزیابی علمی-فنی سامانههای موجود مبتنی بر فناوری  NDTمورد اسزتفاده در کاربردهزای
کشاورزی
 بررسی ،طراحی ،توسعه و ساخت سامانههای مکاترونیك 4مبتنی بر فناوریهای نزوین NDT

در حوزههای مختلف کشاورزی
 تحقیق و توسعه مبتنی بر فناوریهای نوین  NDTدر زمینههای غیر اپتیکی و آکوسزتیکی در
زنجیره تولید محصوالت مختلف کشاورزی
ب 1-منابع
بیاتی ،م ،.رجبیپزور ،ا ،.مبلزی ،ح ،.ایزوانی ،ا .و بزدیعی ،ف .4932 .ارزیزابی انبارمزانی سزیب گزاب بزا دو روش
آکوسززتیکی و نفوذسززنجی .هشززتمین کنگززره ملززی مهندسززی ماشززینهززای کشززاورزی و مکانی اسززیون.
 3-44بهمن ،مشهد.
جمشیدی ،ب ، .و عارفی ،آ .4939 .تحلیل تصاویر نقطهای دینامیکی ( )DSPبرای ارزیابی غیزر مخزرب کیفیزت
میوه سیب در طول مدت انبارداری .بیست و یکمین کنفرانس اپتیك و فوتونیك ایران و هفتمزین کنفزرانس
مهندسی و فناوری فوتونیك ایران 29-20 .دی ،تهران.
جمشیدی ،ب ،.مهاجرانی ،ا ،مینایی،

 ،.جمشیدی ،ج .و شریفی ،ا .4939 .انزدازهگیزری غیرمخزرب بزاقیمانزده

سموم در محصوالت کشاورزی با اسپکتروسکوپی  Vis/NIRو روشهای شیمیسزنجی .بیسزت و یکمزین
کنفرانس اپتیك و فوتونیك ایران و هفتمین کنفزرانس مهندسزی و فنزاوری فوتونیزك ایزران 29-20 .دی،
تهران.
قائمی ،م .و هنرور ،ف .4932 .نقش انجمن بازرسی غیر مخرب ایران ( )IRNDTدر رفع چالشها و مسایل
کشور .قابل دسترسی درhttp://irndt.org :
Hellier, C. 2012. Handbook of Nondestructive Evaluation. McGraw-Hill, New York .
Huke, P., Klattenhoff, R., von Kopylow, C. and Bergmann, R. B. 2013. Novel trends
in optical non-destructive testing methods. J. Europ. Opt. Soc. Rap. Public. 8,
13043.
Jamshidi, B. , Mohajerani, E., Jamshidi, J., Minaei, S., and Sharifi, A. 2015. Nondestructive detection of pesticide residues in cucumber using visible/nearinfrared spectroscopy. Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry,
Analysis,
Control,
Exposure
and
Risk
Assessment.
doi:
10.1080/19440049.2015.1031192.
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Kafashan, J. 2013. Computational Simulations: Alternative Solution in Sensing and
Monitoring of Biomaterials. Journal of Biosensors & Bioelectronics. 4:e118.
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پ -نانوفناوری در ماشینهای کشاورزی

تدوینکننده :هومن شریفنسب
فناوری نانو به عنوان یك فناوری بین رشتهای و پیشتاز در رفع مشزکات و کمبودهزا
در بسیاری از عرصه های علمی و صنعتی ،به خوبی جایگاه خود را در علزوم کشزاورزی و صزنایع
وابسته آن به اثبات رسانیده است .فناوری نانو کاربردهای وسیعی در همه مراحل تولید ،فزرآوری،
نگهداری ،بستهبندی و انتقال تولیدات کشاورزی دارد .ورود فناوری نانو بزه صزنعت کشزاورزی و
صنایع غذایی متضمن اف ایش می ان تولیدات و کیفیت آنها ،در کنار حفظ محیطزیسزت و منزابع
کره زمین است .از جمله کابردهای این فناوری در حوزه مهندسی کشاورزی میتوان بزه پوشزش
ادوات کشاورزی با مواد نانویی ،کاربرد مواد نانویی در تایرهای کشاورزی ،بستهبندیهای نزانویی
و بررسی تأثیر آن ها بر ماندگاری محصوالت کشاورزی ،کزاربرد نزانو حسزگرها در ماشزینهزای
کشاورزی و بستههای موادغذایی ،کاربرد مواد نانویی در علوم خاک اشاره کرد.
پ 5-چالشهای نانو فناوری در در ماشینهای کشاورزی

فناوری نانو ،همانند سایر فناوریهای نوظهور ،به دالیل متعددی هنزوز جایگزاه اصزلی
خود را در ساختار علوم مهندسی کشاورزی بهدست نیاوردهاست .از جمله این چالشها میتوان به
ناآشنایی و کم اطاعی متخصصان حوزههای مختلف علوم مهندسی و کشاورزی نسبت بزه ایزن
فناوری ،نگرانی های ناشی از عدم شناخت از تأثیر مواد نانویی در بزدن موجزودات زنزده بزهویزژه
انسان و دام ،به مرور زمان و همچنین گران بودن و اندک بودن امکانات و تجهیز ات نزانو بزرای
انجام پژوهشها یا پیادهسازی این فناوری اشاره نمود.
پ 2-یافتهها و دستاوردهای مربوط به نانو فناوری در ماشینهای کشاورزی

درحالحاضر باتوجه به تعداد اندک پروژههای تحقیقاتی در این حوزه ،بیشتر بزه مقزاوم
سازی ادوات کشاورزی با پوشش های نانویی و بررسزی تزأثیر نزانو مزواد بزر سزاختار فی یکزی و
مکانیکی خاک پرداختهشدهاست .در یك تحقیق مج ا نیز بزه استحصزال نزانو سزیلیس کزه در
حوزه های مختلفی از جمله سزاختارهای بتنزی مقزاوم ،کزاربرد دارد .از همزین رو ،پزژوهشهزای
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انجام شده در زمینه نانو در حوزه ماشین های کشاورزی بسیار اندک بوده و جا دارد این موضوا به
عنوان خاهای تحقیقاتی در برنامههای آتی مؤسسه مدنظر قرارگیرد.
پ 8-توصیههای کاربردی مرتب با نانوفناوری در ماشینهای کشاورزی

 تدوین پروژههای تحقیقاتی با استناد به نیازهای اعامشده و حمایتهای کمیته نزانو فنزاوری
وزارت جهاد کشاورزی
 تعامل هرچه بیشتر با صنایع پیشرو برای اف ایش کزاربرد نزانو فنزاوری در صزنعت مهندسزی
کشاورزی
 انجام فعالیتهای پژوهشی بهصورت چند دیسیپلینی باتوجه به ماهیت میزان رشزتهای بزودن
این فناوری
 توجه کافی به مسائل زیستمحیطی و همچنین مباحث ویژه در خصوص کار با مزواد نزانویی
در جامعه ،بهویژه سبد غذایی جامعه
پ 9-محورهای پژوهشهای آتی در زمینه نانوفناوری در ماشینهای کشاورزی

 پژوهش درخصوص استفاده از مواد نانو برای تصفیه آب و پساب
 پژوهش در خصوص استفاده از مواد نانویی برای مقاومسازی ساختار مکانیکی ادوات و وسایل
مختلف کشاورزی (روکشها ،پوششها و اف ودنیها و )....
 بررسی امکان استفاده از نزانو فنزاوری در صزنایع کزمخطزر (ماننزد صزنعت تولیزد تایرهزای
کشاورزی)
 پژوهش در خصوص استفاده از نانوفناوری در مباحث تولید و نگهداری با صزرفه در خصزوص
انرژی (پنلهای خورشیدی ،پیلهای سوختی و )...
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 2-1-8توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

تدوینکننده :عادل واحدی
محدود بودن منابع انرژی از یك سو و اف ایش روز اف ون تقاضای انرژی از سوی دیگزر
عواملی هستند که باعث ارتقاء درجه اهمیت مدیریت مصرف انرژی در برنامهری یهزای کزان و
خرد در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه شدهاست .حفظ بقا و تداوم رشد و شزکوفایی هزر
کشوری در آینده ،منوط به داشتن برنامههای منسجم و هدفمند در راستای مدیریت منابع انزرژی
است .اف ایش قیمت انرژی باعث اف ایش ه ینه تولید محصوالت کشاورزی مزیشزود ،کزه ایزن
اف ایش ه ینه شامل ه ینههای سوخت ،آبیاری ،کود ،سموم ،حمزل و نقزل و فرآینزدهای تولیزد
مواد غذایی است .از آنجا که امروزه بیشتر واحدهای ب رگ کشاورزی مصارف بزاالیی از انزرژی را
به خود اختصاص میدهد بنابراین با اف ایش قیمت سوخت ،ه ینههای مزوادغزذایی نیز افز ایش
مییابد.

پیشرفتهایی که در زمینه مکانی اسیون حاصلشدهاست ،ساختار کشاورزی و نی سطح
رفاه جوامع کشاورزی و غیرکشاورزی را تا حدود زیادی تغییر داده و م ارا در بسیاری از کشزورها
شکل صنعتی به خود گرفتهاست .این تغییرات سببشده تا تعداد زیادی نهادههای جدیزد بزه کزار
گرفتهشود و اف ایش دائمی در کیفیت این نهادهها به وجود آید .روشهزای بهتزر تولیزد بزه کزار
گرفته شود و استفاده از نهادههای ماشینی شدیداً اف ایش پیزدا کنزد و در نهایزت از سزختی کزار
کشاورزی کاسته شود.
توجه به منابع طبیعی محدود و اثرات سوء ناشی از استفاده نامناسزب از منزابع مختلزف
انرژی روی سامتی انسان و محیطزیست ،ضرورت بررسی الگوهای مصزرف انزرژی بزهمنظزور
استفاده مؤثر از آن را در بخش کشزاورزی حیزاتی سزاخته اسزت .اسزتفاده مزؤثر از انزرژی و بزه
کارگیری فناوریهای نزوین در کشزاورزی مشزکات زیسزتمحیطزی را کزاهش داده و توسزعه
کشاورزی پایدار را تضمین میکند .مدیریت نوین از طریق کشاورزی دقیق ،صرفهجویی در انرژی
را با کاربرد مقادیر صحیح بذر ،کود و آفتکشها مطابق با شرایط محل ،به حداقل رساندن تزردد
ماشین و استفاده از ماشینهایی با اندازه مناسب و مصرف سوخت قابل قبول ،انجزام عملیزات در
زمان بهینه ،استفاده از فناوریهای با نیاز کم انرژی مانند بذرهای پربازده را امکانپذیر میسازد.
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الف -چالشهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

حوزه مکانی اسیون کشاورزی دارای چالشهای عمده اقتصزادی و فنزی اسزت کزه بزه
برخی از آنها به اجمال اشزاره مزیشزود :پزایین بزودن ارزش افز وده سزرمایهگزذاری در حزوزه
مکانی اسیون کشاورزی ،ضعف بازاریابی و مشکات صادرات و واردات ،پایین بزودن تزوان مزالی
کشاورزان ،کمبود ماشینهای کشاورزی موردنیاز ،عدم انطباق ماشینهای کشزاورزی بزا شزرایط
کشور ،خرد بودن م ارا ،عدم حضور مؤثر و کارآمد بخش خصوصی در ارائه خدمات و نهادههزای
تولید و کمبود پژوهشهای کاربردی در زمینه مکانی اسیون.
ب -یافتهها و دستاوردهای پژوهشای مؤسساه و توصایههاا در زمیناه مکانیزاسایون
کشاورزی و انرژیهای تجدیدپذیر

 تعیین می ان توان و ه ینه موردنیاز و برخی خواص فی یکی در روشهای کزم خزاکورزی درمنطقه کرج
 تعیین الگو و ماشین مناسب عملیات مکانی ه در تولید گندم به تفکیك مناطق مختلف کشور دست یابی به دانش فنی تأمین انرژی هیبرید (خورشیدی-بادی) برای صرفهجزویی در انزرژیفسیلی-برقی مصرفی پمپهای آب کشاورزی
-

تعیین راندمان تولید بیوگاز قابل استحصال از منابع مختلف

-

مقایسه می ان ضایعات و انرژی مصرفی در سامانههای تبدیل شلتوک متداول و جدید

-

ارائه راهکارهای مکانی ه کردن اراضی کوچك زراعی (کمتر از دو هکتار)

-

تعیین خواص سوخت بیودی ل تولیدی از برخی گونههای گیاهی موجود در ایران

-

بررسی انرژی مصرفی و ه ینههای تولید محصوالت عمده زراعی (شهرستانهای بردسیر و
بافت استان کرمان)

-

تعیین چالشها و راهکارهای توسعه ماشینهای خودگردان کشاورزی بهمنظور تدوین نقشزه
راه

-

برآورد می ان انرژی موردنیاز در روشهای مختلف خاکورزی ،کاشت و داشت چغندرقند

-

بررسی مکانی اسیون کاشت گندم با استفاده از سامانه اطاعات جغرافیزایی  GISدر اسزتان
آذربایجانغربی
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تعیین ضرائب و شاخصهای مکانی اسیون درعملیات خاکورزی با بزهکزارگیری تراکتزور و
گاوآهن متداول در منطقه ورامین

-

برآورد سطوح توجیه مالکیت برای تراکتور در سطوح مختلف توان و مدلهای رایج

-

بررسی ارگونومیکی برخی از اج ای تراکتورهای متداول و جدید در ایران

 بررسی اثر چرخه مجدد آب بر می ان بهرهوری و مصرف انرژی در استخرهای پرورش مزاهیق لآال
 شخم با خاک ورز مرکب نسبت به گاوآهن برگردان دار ،سبب اف ایش مقدار مواد آلی موجزوددر خاک ،کاهش مصرف سوخت و کاهش توان موردنیاز برای انجزام شزخم شزد .همچنزین
میانگین توان مورد نیاز برای گاوآهن برگرداندار  48/00کیلونیوتن بزر متزر ،بزرای خزاکورز
مرکب  1/33کیلونیوتن بر متر و برای دیسك به  1/0کیلونیوتن بر متر بود.
 بیشترین مصرف سوخت در عملیزات خزاکورزی اولیزه بزه میز ان  39/08لیتزر در هکتزار وکمترین می ان  01/8لیتر در هکتار ،به ترتیب مربزوط بزه شزخم بزا گزاوآهن برگزردان دار و
دیسك سنگین بود.
 میانگین مقادیر کربن آلی خاک برای شخم با گاوآهن برگرداندار  3/94درصد ،در شزخم بزاخاکورز مرکب  3/01درصد و در شخم با دیسك سنگین  3/00درصد بود ،به عبارت دیگزر،
اختاف در مقادیر میانگین کربن آلی در شخم با خاکورز مرکب و دیسك سنگین ،نسبت به
گاوآهن برگرداندار معنیدار بود.
 میانگین مقادیر نفوذپذیری خاک برای شخم با گاوآهن برگردان  98/4سانتی متر در ساعت ومیانگین شخم با با گاوآهن قلمی سنگین  11/4سانتیمتر در ساعت بود.
 ا ستفاده از دستگاه کاشت مستقیم بهترین نتیجه را در اف ایش عملکرد ،اف ایش بازده ،کاهشمصرف سوخت و کاهش زمان انجام عملیات دارد.
 بین تراکتورهای موردمطالعه ،از نظر توان مصرفی مورد نیزاز بزرای عملیزات شزخم ،تراکتزورجاندیر 9413دارای بیشترین توان مصرفی و تراکتور مسی فرگوسن  280دارای کمترین توان
مصرفی بود .علت بیشتر بودن توان مصرفی تراکتور جاندیر 9413مزیتوانزد بزه دلیزل انجزام
شخم در عمق بیشتر ،مقاومت غلتشی بیشتر ،وزن بیشتر تراکتور و درصد لغ ش بیشتر باشد.
 مقایسه تولید گاز متان بین بقایای گندم و کل ا نشانداد که بقایای کل ا ،باتوجه به باال بزودنروند کاهش مواد فراّر اضافه شده به راکتورها ،نسبت به بقایای گندم ،بیوگزاز بیشزتری تولیزد
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نموده است و این بقایا از پتانسیل بیشتری برای تولید بیوگاز نسبت به گندم برخوردار است .از
طرفی با توجه به بدخوراک بودن بقایای کل ا نسبت به گنزدم کزه ارزش اقتصزادی نیز دارد.
استفاده از این بقایا و مدیریت آن ها در اراضی کشور دارای توجیه اقتصادی بوده و از این مواد
زائد میتوان گاز و کود ارگانیك (تخمیر یافته) تولید نمود .بنابراین بزاتوجزه بزه پزایینبزودن
پتانسیل تولید بیوگاز در بقایای گندم و عدم توجیه اقتصادی ،اسزتفاده از بقایزای کلز ا بزرای
تولید گاز و کود ارگانیك توصیه میشود.
 بازده انرژی محصوالت سیب زمینی و گندم در مناطق مورد بررسی کمتر از یك بود .این امزربیانگر آن است که کشاورزان این مناطق در تولید محصوالت یادشده ،کود شزیمیایی زیزادی
مصرف نموده و انرژی زیادی نی صرف آبیاری میشود .این واقعیت ناکارآمدی مصرف انرژی
در تولید این دو محصول را بیانمیکند .از ایزن نظزر چغندرقنزد از دو محصزول یزادشزده در
وضعیت بهتری قرار داشت .باتوجه به عدم وجود تفاوت معنیدار بین انرژی خزالص دریزافتی
محصوالت سیبزمینی و گندم در هر دو شهرسزتان ،بزه دلیزل بزاالتر بزودن درآمزد خزالص
سیبزمینی نسبت به گندم ،سیبزمینی در اولویت کاشت قرار داشته و پزس از آن چغندرقنزد
در اولویت بعدی قرار دارد .تولید چغندرقند مکانی ه نبوده و نیروی کار فراوانی میطلبزد و بزه
تبع آن ه ینه تولید را باال میبرد.
 متوسط می ان انرژی موردنیاز برای خاکورزی شامل شخم ،دیسك و لولر برابزر بزا 18/900مگاژول در هکتار است.
 متوسط می ان انرژی موردنیاز برای کاشت 39/218مگاژول بر هکتزار و معزادل  3/43درصزدکل انرژی است.
 متوسط انرژی مورد نیاز برای عملیات داشت شامل وجین ،فاروئر ،سمپاشی ،کودپاشی ،تنك وآبیاری و سلهشکنی معادل  10/4249مگاژول بر هکتار است.
 می ان انرژی کارگری برای آبیاری و تنك و وجین بین بوتههزا معزادل  92/480مگزاژول بزرهکتار معادل  8درصد کل انرژی است.
 بررسی روند مصزرف انزرژی در اسزتخرهای پزرورش مزاهی نشزانداد کزه متوسزط مقزادیرانرژیهای ورودی ،خروجی ،اف وده خزالص انزرژی ،نسزبت انزرژی و بهزرهدهزی انزرژی در
استخرهای پرورش ماهی ق لآال بهترتیب ( 4394مگاژول بزر مترمربزع)( 241 ،مگزاژول بزر
مترمربع)( 4343 ،مگاژول بر مترمربع) 44/3 ،و ( 34/3کیلوگرم بزر مگزاژول) بزهدسزتآمزد.

فصل دوم

295

میانگین انرژی مصرفی در تولید ماهی ق لآال  81/34مگاژول بزر کیلزوگرم اسزت .میزانگین
تولید ماهی در استخرهای پرورش ماهی منطقه ( 88/20کیلوگرم بر متزر مربزع) بزود .بزرای
تولید یك کیلزوگرم مزاهی  1/3کزارگر سزاعت نیزروی انسزانی 43/3 ،لیتزر گازوئیزل41/9 ،
کیلووات ساعت الکتریسیته 08/3 ،کیلوگرم خوراک پرواری 19/3 ،کیلزوگرم خزوراک رشزد و
 23/3کیلوگرم خوراک آغازین مصرف میشود .ضریب تبدیل غذا به مزاهی  94/4مزیباشزد.
الکتریسیته با  03درصد و سپس موادغذایی در مجموا با  23درصد بیشترین سزهم مصزرف
انرژی را در استخرها دارند و پس از آن گازوئیل با  43درصد در جایگاه سوم قرار دارد .نیروی
انسانی و حمل و نقل در مجموا  2درصد از انرژی ورودی را به خود اختصاص دادهاند.
پ -پژوهشهای آتی در زمینه توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و انرژیهای تجدیدپذیر

 تعیین نرخ بازدهی سرمایهگذاری ماشینهای کشاورزی در مناطق مختلف
 مطالعه تأثیر مکانی اسیون در اف ایش بهرهوری نهادههای تولید
 تدوین شاخصهای مناسب برای مکانی اسیون در حوزههای مختلف
 تعیین و ارتقاء عمراقتصادی ماشینهای کشاورزی در مناطق مختلف
 ارائه راهکارهای مدیریت مصرف انرژی و بهینهسازی مصرف سوخت
 تعیین می ان مصرف انرژی در واحد تولید محصوالت عمده در مناطق مختلف
 تعیین می ان انرژی و ه ینه مصرفی عملیات ماشینی در روش سنتی و مکانی ه
 تعیین زمان مناسب جایگ ینی تراکتورها و سایر ادوات کشاورزی
 تعیین ه ینههای تعمیر و نگهداری تراکتور و کمباین
 برآورد ه ینه و سطح توجیه مالکیت برای خرید ادوات و تجهی ات کشاورزی
 بررسی وضعیت مکانی اسیون در قطعات کوچك زراعی و ارائه راهکارهای توسعه مکانی اسیون در این
قطعات
 تعیین عوامل مؤثر در انتخاب نوا اندازه مناسب ماشین باتوجه به شرایط هر منطقه
 بررسی و ارزیابی وضعیت تشکلهای مکانی اسیون ،ریشه یابی مشکات آنها و ارائه راهکار
 محاسبه ه ینههای به موقع انجام نشدن عملیات کشاورزی
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ت -منابع
آزاد شهرکی ،ف .4933،.بررسی انرژی مصرفی و ه ینه های تولید محصوالت عمده زراعی شهرسزتان بردسزیر و
بافت استان کرمان .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
شریفی ،ا .4983 ،.برنامه راهبردی تحقیقات بهبود و توسعه مکانی اسیون کشاورزی .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی.
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
صفری ،م .4939 ،.بررسی راندمان تولید بیوگاز قابل استحصال از منابع مختلف .گ ارش نهزایی پزروژه تحقیقزاتی.
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
کشاورز پور ،ف .4933 ،.تعیین ضرایب و شاخص های مکانی اسیون در عملیات خاک ورزی با بکارگیری تراکتور ها
و گاوآهن برگرداندار در منطقه ورامین  .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی .مؤسسه تحقیقات فنزی و مهندسزی
کشاورزی.
گازر ،ح.ر .4932 .بررسی و مقایسه می ان ضایعات و انرژی مصرفی در سامانههای تبدیل شلتوک متداول و جدیزد.
گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
محمدیم رعه ،ح .4934 ،.برآورد می ان انزرژی مزورد نیزاز در روش هزای مختلزف خزاکورزی ،کاشزت و داشزت
چغندرقند.
محمدیم رعه ،ح .4983 ،.بررسی مکانی اسیون کاشت گندم در ارومیه با استفاده از سیستم اطاعزات جغرافیزایی
( .)GISگ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
واحدی ،ا .4939 ،.مطالعه سیر مصرف انرژی و تحلیل اقتصادی تولید کل ا در استان تهران .گ ارش نهایی پزروژه
تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
واحدی ،ا .4931 ،.اندازهگیری کارایی انرژی و تعیین شاخصهای اقتصادی واحدهای تولید مزرغ گوشزتی اسزتان
البرز .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
یونسی الموتی ،م .4939 ،.بررسی و تعیین الگو و ماشین مناسب عملیات مکانی ه در تولید گندم به تفکیك منزاطق
مختلف کشور .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.
یونسی ،ا .4939 ،.بررسی اثر چرخه مجدد آب بر می ان بهره وری و مصرف انرژی در اسزتخرهای پزرورش مزاهی
ق ل آال .گ ارش نهایی پروژه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی.

فصل سوم
خالصه برنامههای راهبردی
تدوینکننده :احمد شریفی
 5-8مقدمه
برای عمل بهتکالیف بخش کشاورزی در سند چشزمانزداز بیسزت سزاله و برنامزههزای
توسعهای کشور از جمله برنامهسازی نظام جامع پژوهش و فناوری ،دست یزافتن بزه جایگزاه اول
اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه ،ارتقاء سامت جامعه و تأمین امنیتغذایی ،حفاظت از
منابع و ارتقاء عوامل تولید و خودکفایی محصوالت اساسی کشاورزی ،برنامهری ی در سطح کان
و تدوین و اجرای برنامههای راهبردی در تحقیقات کشاورزی و منزابعطبیعزی امزری ضزروری و
اجتنابناپذیر است .از همینرو ،برای هدفمندسازی ،اثزر بخزش و کزاربردی کزردن فعالیزتهزای
تحقیقاتی کشاورزی ،در سال  4980بیش از هشتاد برنامه تحقیقات راهبزردی در سزطح سزازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی تدوبن شد .اهداف کلی برنامههای راهبردی سازمان شزامل
هدفمندنمودن تحقیقات ،اجتناب از موازی کاری در تحقیقات ،تقاضا محور و مأموریتگرا نمزودن
تحقیقات ،اولویت بندی طرحها و پروژه های تحقیقاتی ،استفاده بهینه از نیروی انسانی ،منابع مالی
و امکانات موجود بود .در این راستا ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مجزری تزدوین
هفت برنامه از برنامههای مذکور بود که پس از تصویب در سازمان تحقیقزات ،آمزوزش و تزرویج
کشاورزی و معاونتهای اجرایی مرتبط ،در دستور کار عملیاتی مؤسسه قرارگرفزت .خاصزهای از
جمعبندی این برنامهها در قالب اهمیت و ضرورت تدوین برنامه ،اهداف و راهکارهزای اجرایزی در
کارگروههای تخصصی با حضور و مشارکت ذینفعان اصلی مانند مؤسسزات تحقیقزاتی ذیربزط،
معاونتها و بخش های مختلف اجرایی ،دانشگاههای معتبر کشور ،انجمنهزای علمزی و صزنفی،

299

دهة دوم تالش

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ،مراک تحقیقاتی استانی ،سازمان نظام مهندسی کشزاورزی و منزابع
طبیعی ،شرکتهای مهندسین مشاور ،تهیه و تدوین شزد .در هزر یزك از برنامزههزای راهبزردی
مؤسسه ،راهکارهای اجرایی ،نیازها و اولویتهای پژوهشی تبیینشدهاست.
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 2-8برنامه راهبردی گلخانه

مجری تدوین برنامه :قاسم زارعی
 5-2-8اهمیت و ضرورت تدوین برنامه راهبردی گلخانه

اف ایش روز اف ون جمعیت دنیا از یك سو و محدودیت در توسعه اراضی قابلکشت از سوی
دیگر ،تأمین نیازهای غذایی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را با مشزکل اساسزی مواجزه
خواهد ساخت .در چنین شرایطی تنها راهکار برای حل این مشکل بهزرهگیزری مزؤثر و بهینزه از
منابع محدود آب و خاک کشور است .بدین منظور و در راستای دستیابی به اهداف کمّی و کیفی
برنامههای توسعهای و سند چشم انداز بیست ساله در حوزه کشاورزی کشزور ،ضزروری اسزت تزا
آخرین روشها و فناوریهای روز دنیا با تکیه بر ارتقای بهرهوری در واحد سزطح بزهکزار گرفتزه
شود .تولید محصوالت در محیطهای بسته و کنترلشده شامل گلخانهها از جمله این فنزاوریهزا
است .در کشور ما استفاده از این فناوری و توسعه تولید محصوالت گلخانهای بزاتوجزه بزه اقلزیم
خشك و نیمهخشك و کمباران از اهمیت و ضرورت ویژهای برخوردار است .برخی از م ایای مهم
و شاخص این تولیدات عبارتاست از :کنترل عوامل محیطی و عرضه محصول در خارج از فصزل
زراعی ،اف ایش کارآیی و بازده مصرف آب بهواسطه استفاده از روشهای جدید آبیزاری ،اسزتفاده
بهینه و مؤثر از تمامی نهادههای کشاورزی (بذر ،کود ،آب ،سم و ،)...اف ایش بزازدهی و عملکزرد
محصول توأم با ارتقای کیفیت و ایجاد اشتغال .عاوهبر م ایای فوق ،موقعیت جغرافیزایی و آب و
هوای کشورمان با طول روز بلند ،روشنایی کامل آفتاب ،وجود اقلیمهزای مختلزف و ن دیکزی بزه
بازارهای مصرف منطقهای ،شرایط مساعدی را برای کشت و توسعه محصوالت گلخانهای فراهم
کرده است .با همه این اوصاف هنوز سطح زیرکشت گلخانههای کشور کمتر از  3333هکتار است
که باتوجه به مساحت اراضی قابلکشت کشور و نی تنوا محصوالت زیرکشت ،بسیار ناچی است.
قطعاً دالیل این امر ،میتواند وجود چالش ها و مشکات متعزدد در احزداث ،مزدیریت و پزرورش
تولیدات گلخانهای باشد.
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 2-2-8اهداف برنامه راهبردی گلخانه

زیربنای توسعه و گسترش فناوری قطعاً به انجام پژوهشها و مطالعات وابسته است کزه
این امر نیازمند یك برنامهری ی مدون و هدفمند است .به منظور پاسخ به ایزن نیزاز و در راسزتای
حل مشکات و تأمین اهداف سند چشم انداز بیسزت سزاله ،مسزئولیت تزدوین برنامزه راهبزردی
تحقیقات گلخانه در سال  4980به مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشزاورزی واگزذار شزد .در
این برنامه با تشکیل کمیتههای تخصصی متعزدد ،متشزکل از پژوهشزگران کشزاورزی ،اسزتادان
دانشگاه ،کارشناسان اجرایی ،تولیدکنندگان و سایر دستاندرکاران کشتهای گلخانزهای ،در پزنج
مرحله و براسا

روش استاندارد  ،ISNARبرنامه موردنظر در سال  4983تدوین شد.

 8-2-8برنامههای تحقیقاتی گلخانه

اجرای پروژهها و طرحهای تحقیقاتی کوتاهمدت ،میانمدت و درازمدت تعریزفشزده در
زمینههای تخصصی ذیل :طرح های محوری اولویتبندی شده بزرای ارتقزای مزدیریت آبیزاری و
زهکشی در گلخانهها ،طرحهزای محزوری اولویزتبنزدی شزده بزرای ارتقزای مزدیریت تغذیزه و
حاصلخی ی خاک ،طرحهای محوری اولویتبندی شده برای ارتقای بهزراعی و مدیریت عوامزل
تولید ،طرحهای محوری اولویتبندی شده برای ارتقای مزدیریت آفزات و بیمزاریهزای گیاهزان
گلخانهای ،طرحهای محوری اولویتبندی شده بزرای ارتقزای مزدیریت سزازه و کنتزرل شزرایط
محیطی ،طرحهای محوری اولویتبندیشده بزرای ارتقزای مزدیریت اقتصزاد تولیزد و بازرگزانی،
طرحهای محوری اولویتبنزدی شزده کنتزرل کیفیزت و مسزائل برداشزت و پزس از برداشزت و
طرحهای محوری اولویتبندی شده بهنژادی.
 9-2-8راهکارهای اجرایی گلخانه

ایجاد و یا تقویت زیرساختهای تحقیقاتی کشور شامل؛ تربیت نیروهای متخصزص در
سطوح عالی در زمینههای نهگانه تعریف شزده ،سزاخت گلخانزههزای پژوهشزی مزدرن و تزأمین
تجهی ات کنترلی و اندازهگیری پیشرفته و تعریزف و اجزرای دورههزای آموزشزی ضزمن خزدمت
نیروهای انسانی شاغل در بخش.
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 1-2-8کارگروههای تخصصی برنامه راهبردی گلخانه

مدیریت آبیاری و زه کشی ،مدیریت سازه و کنتزرل شزرایط محیطزی ،مزدیریت بزهزراعزی و
عوامل تولید ،مدیریت بهنژادی ،مدیریت تغذیه و حاصل خی ی خاک ،مدیریت اقتصاد تولید و
بازرگانی ،مدیریت کنترل کیفیت و مسائل پس از برداشت ،مزدیریت آفزات و بیمزاریهزای
گیاهی و مدیریت ترویج ،انتقال یافته ها و استانداردسازی.
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 8-8برنامه راهبردی بهبود بهرهوری مصرف آب کشاورزی

مجری تدوین برنامه :نادر حیدری
 5-8-8اهمیت و ضرورت تدوین برنامه راهبردی بهبود بهرهوری مصرف آب

بهرهوری یا کارایی مصرف آب به مقدار محصولی گفته میشود که از هر واحزد حجزم
آب بهدست میآید .بهرهوری آب حتی از این مفهوم نی فراتر رفته و اشاره به مقدار درآمدی دارد
که می تواند به ازا هر واحد آب نصیب کشور شود .در واقع در بهرهوری آب نقش هر واحد آب در
تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی مطرح است .صرفنظر از ترکیب محصوالت و تفزاوت
ری شهای جوی در مناطق مختلف کشور ،بهرهوری (کارایی) مصرف آب اراضی فاریزاب کشزور
درحالحاضر بهطور متوسط  3/8کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی برآورد میشود .رقابزت شزدید
بین بخشهای صنعت ،شهری و کشاورزی برای مصزرف آب و وجزود خشزکی و خشکسزالی در
کشور ایجاب میکند که به ازاء هر واحد آب مصرفی محصول بیشتری تولید شود .بهطزوری کزه
امروزه شعار مصرف آب در کشاورزی ،محصول بیشتر از هر قطره آب اسزت .عملزی کزردن ایزن
شعار که آنرا انقاب آبی نامیدهاند ،بهمراتب دشوارتر از انقاب سب با شعار محصول بیشتر از هزر
هکتار زمین است.
با توجه به شرایط خاص اقلیمی کشور و پایین بودن امکان اف ایش منابع جدید آب مورد
استفاده در بخش کشاورزی و ضرورت اف ایش تولیدات کشاورزی از منابع آب محدود ،اسزتفاده از
روشهای علمی و مبتنی بر فناوری برای ارتقاء بهرهوری آب کشزاورزی در کشزور از ضزروریات
است.
 2-8-8راهبردها و سیاستهای کلی برنامه راهبردی بهبود بهرهوری مصرف آب

راهبردها و سیاستهای کلی برنامه راهبردی شامل موارد ذیل اسزت :تقاضزامحزور شزدن
تحقیقات ،ارائه یك برنامه جامع و مدون تحقیقاتی ،نهادینه نمودن پروژه محوری و کزاننگزری
در اجرای فعالیتهای پژوهشی .راهبرد و سیاستهای خاص در این زمینه شامل :تزدوین و ارائزه
برنامه جامع اجرایی و تحقیقاتی بهمنظور بهبود بهرهوری مصرف آب کشاورزی با مشارکت کلیزه
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ذینفعان ،سازمانها و گروههای مرتبط ،ارائه برنامه مدون برای تحقیقات بهرهوری آب کشزاورزی
در کشور ،ارائه راهبردهای الزم برای بهبود بهرهوری مصرف آب به بخشهای اجرایزی کشزور و
سرانجام کمك بهتحقق هدف اصلی برنامه یعنی بهبود بهرهوری مصرف آب کشزاورزی از مقزدار
فعلی آن در سال پایه ( 3/4کیلزو گزرم بزر مترمکعزب) بزه دامنزه مقزدار  0/4-3/2کیلزوگرم بزر
مترمکعب در سال هدف (.)4131
 8-8-8اهداف برنامه راهبردی بهبود بهرهوری مصرف آب

به دنبال بررسی مسزائل و مشزکات بهبزود بهزره وری مصزرف آب کشزاورزی ،اهزداف
تحقیقاتی و غیرتحقیقاتی موضوا در زیر ارائه گردیدهاند:
اهداف اصلی بهبود بهرهوری مصرف آب در مقیاس گیاه

ایجاد و معرفی ارقام اصاحشده متحمل به تنشهای محیطی (خشکی ،شزوری ،گرمزا
و ،)...بهبود مدیریتهای به زراعی ،توجه بیشتر به تناسب اقلیمی ،مطالعه و توجه بیشتر بزه تغییزر
اقلیم و تأثیرات آن برروی گیاه ،توجه کافی به انتخاب گیاه باتوجه به محدودیتهای آب و خاک،
اف ایش و بهبود فرآیند انتقال اطاعات و یافتههای تحقیقاتی.
اهداف اصلی بهبود بهرهوری مصرف آب در مقیاس مزرعه

اف ایش بازده آب آبیاری ،بهبود مدیریت و کنترل منابع آب آبیاری ،حفظ و بهبود کیفیت منابع آب
و خاک ،ارتقاء شاخصهای مکانی اسیون ،اصاح و بهبود عملکزرد سزامانههزای آبیزاری و ارتقزاء
دانش بهرهبرداران.
اهداف اصلی بهبود بهرهوری مصرف آب در مقیاس حوزهآبریز -شبکه

تکمیل و تدوین برنامه های جامع مدیریت تخصیص منابع آب حزوزه ،مزدیریت جزامع حفاظزت و
بهرهبرداری از منابع آب حوزه ،برنامهری ی و مدیریت بحرانهزای آب ،تشزکیل و مزدیریت بانزك
اطاعات و پردازش داده.
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اهداف اقتصادی -اجتماعی و سیاستگذاری-تشکیالتی بهبود بهرهوری مصرف آب

ل وم انطباق بیشتر سیاستهای کشور با بهرهوری آب کشاورزی ،تدوین برنامه مزدیریت توأمزان
عرضه و تقاضای آب کشاورزی در مدیریت آب کشور ،ارائه راهکارها و ایجزاد انگی هزای مناسزب
سرمایهگذاری در برای توسعه ،بهرهبرداری و نگهداری از منابع و تأسیسات آبی ،مزدیریت کارآمزد
در برنامه ری ی ،مطالعه ،طراحی و اجرای منابع و تأسیسات آبی کشور و توسعه و مزدیریت منزابع
انسانی.
 9-8-8برنامههای تحقیقاتی راهبردی بهبود بهرهوری مصرف آب

پروژههای محوری اولویتدار تحقیقاتی برای بهبزود بهزرهوری مصزرف آب کشزاورزی
عبارتاست از :ایجاد ارقام گیاهی (زراعی و باغی) متحمل به تنشهزای محیطزی تزأثیرگزذار بزر
بهرهوری آب گیاه ،تحقیق در زمینه مسائل آگرو-اقلیمی تأثیرگذار بر بهرهوری آب گیاهان زراعی
و باغی ،تحقیق در زمینه مسائل کشاورزی سزنتی و دانزش بزومی کشزاورزی و مزدیریت آب در
کشور ،تحقیق در زمینه معیارهای مناسب طراحی مورد استفاده در مطالعه و طراحی سزامانههزای
آبیاری ،تحقیق در زمینه روش های مواجهه و مدیریت خشکسالی در کشاورزی ،تحقیق در زمینزه
مسائل مختلف قیمتگذاری آب و تأثیرات آن بر بهرهوری آب ،تحقیق در زمینه مسزائل مختلزف
جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ارائه برنامههای الزم برای اراضی خرد.
 1-8-8راهکارهای اجرایی راهبردی بهبود بهرهوری مصرف آب

 بهبود بهرهوری مصرف آب در گیاهان زراعی و باغی ،بهبود مدیریت کنترل منابع آب و اف ایشبازده آبیاری در م رعه ،بهبود بهرهوری مصرف آب م رعه با ارتقزاء شزاخصهزای مکانی اسزیون،
ساخت و یا تکمیل شبکههای زهکشی اراضی پایاب منابع آب تنظیمشده (سدها و ،)...ارتقاء دانش
بهرهبرداران ،برنامهری ی و مدیریت کان بحرانهای آب (خشکسزالی و سزیل) ،مزدیریت جزامع
حفاظت و بهرهبرداری و تخصیص منابع آب حوزه ،ایجاد انطبزاق بیشزتر بزا اصزل بهزرهوری آب
کشاورزی در سیاستهای کشور ،تدوین برنامه مدیریت توأمان عرضه و تقاضزای آب کشزاورزی
در مدیریت آب کشور ،ایجاد مدیریت کارآمد در سرمایهگذاری ،برنامهریز ی ،مطالعزه ،طراحزی و
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اجرای منابع و تأسیسات آبی کشور و توسعه و مدیریت منابع انسانی بزرای بهبزود بهزرهوری آب
کشاورزی.
 تحقیق در زمینه بهبود مدیریتهای بهزراعی ،افز ایش بزازده آبیزاری م رعزه ،مزدیریت بهبزودبهرهوری مصرف آب در کشاورزی دیم ،مدیریت اصاح و بهبزود عملکزرد سزامانههزای آبیزاری
تحتفشزار ،مزدیریت بهبودکیفیزت منزابع آب و خزاک مز ارا کشزاورزی ،ارتقزاء شزاخصهزای
مکانی اسیون مرتبط با بهرهوری آب کشاورزی ،مدیریت حفاظت و بهزرهبزرداری از منزابع آب در
حوزههای آبری  ،مدیریت مناسزب ریسزك و بحزران خشکسزالی در شزبکه و حزوزهآبریز  ،ارائزه
برنامههای جامع مدیریت تخصیص منابع آب در حوزههای آبری  ،ایجاد انطباق بیشتر سیاستهای
کشور با اصل بهرهوری آب کشاورزی ،ایجاد انگی ههای مصرف بهینه آب ،بررسی مسائل اقتصاد
آب ،برنامهری ی برای کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی ،ایجاد ثبات در سیاستهزای بخزش
کشاورزی ،بهبود نظام بهرهبرداری از منابع و تأسیسات آبی ،توسعه و مدیریت منابع انسانی ،ایجاد
نگرش جامع در استفاده از شیوهها و فناوریهای مدرن در مدیریت آب ،تعادل سرمایهگذاریها در
استحصال و مدیریت مصرف آب و تعیین جایگاه مدیریت تقاضا و مصرف آب کشاورزی.
 0-8-8کارگروههای تخصصی

کارگروه های گیاه ،م رعه ،شبکه و حوضه آبریز  ،حزوزه اقتصزادی ،اجتمزاعی ،تشزکیاتی و
سیاستگذاری.
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 9-8برنامه راهبردی اصالح و بهینهسازی شبکههای آبیاری و زهکشی

مجری تدوین برنامه :نادر عباسی
 5-9-8اهمیت و ضرورت تدوین برنامه راهبردی اصالح و بهیناهساازی شابکههاای
آبیاری و زهکشی

احداث شبکههای آبیاری و زهکشی مدرن بهعنزوان یکزی از راهکارهزای اصزلی بهبزود
بهرهوری مصرف آب در اغلب کشورهای دنیا بهویژه کشزورهای خشزك و نیمزهخشزك ،امزری
شناختهشده و اجتنابناپذیر است .در ایران نی این موضوا موردتوجه جدی متولیان صزنعت آب و
آبیاری کشور بوده و تاکنون ن دیك به  4/3میلیون هکتار از اراضزی آبزی کشزاورزی مجهز بزه
شبکههای مدرنشده و طبق برنامههای توسعهای کشور این می ان تا دو برابر نی قابزل افز ایش
است .از سوی دیگر مطالعات و بررسیهای انجامشده در این خصوص نشان میدهزد کزه اغلزب
شبکههای در حال بهرهبرداری که عمدتاً با صرف وقت و ه ینههای زیزاد احزداثشزدهاسزت ،در
مراحل مختلف ساخت و بهرهبرداری دچار مسائل و مشکات عدیدهای هسزتند کزه در اثزر ایزن
مشکات اهداف اولیه این طرح ها نی مورد مخاطره قرار می گیرد .این مسائل که عمزدتا معلزول
عوامل متعددی است ،در مراحل مختلف طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از شبکههای آبیاری نه تنهزا
باعث کاهش کارایی شبکهها و حتی تخریب سازههای آن گردیده ،بلکه امکان اصاح و بازسازی
آنها را مشکل و غیراقتصادی مینماید .این موضوا از دغدغههزای فکزری اکثزر دسزتگاههزای
اجرایی ،آموزشی و تح قیقزاتی کشزور بزوده و تزاکنون اقزدامات ،مطالعزات و تحقیقزات متنزوا و
پراکندهای نی در خصوص زمینه های مختلف شبکههای آبیاری و زهکشزی صزورتگرفتزهاسزت.
اغلب این اقدامات به دلیزل آنکزه عمزدتا مزوردی و فاقزد جزامعنگزری بزودهاسزت ،از موفقیزت
چشمگیری برخوردار نبودهاست .این مسئله موجب شد تزا سزازمان تحقیقزات ،آمزوزش و تزرویج
کشاورزی و مؤسسات تابعه بهویژه مؤسسه تحقیقزات فنزی و مهندسزی کشزاورزی در رویکزردی
جدید با انجام تغییر و تحوالت اساسی در برنامههای جاری خود ،برنامهری ی جامع و هدفمندی را
برای تحقق اهداف و مأموریت سازمانی خود و همسویی با برنامزههزای توسزعهای کشزور ،سزند
چشمانداز  23ساله و تهیه نقشه جامع علمی کشور طرحری ی نماید .برنامهری ی جزامع تحقیقزات
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دارای اج ای مختلفی نظیر اهداف و اولویتهزای تحقیقزاتی (محتزوای فنزی تحقیقزات) ،برنامزه
توسعه منابع (انسانی ،فی یکی و مالی) ،بهبود روشها و سیاستهای تحقیقاتی ،شزناخت و بهبزود
ساختار تحقیقات است .یکی از راه کارهای اساسی برای نیل به آن تبعیت از الگزوی برنامزهریز ی
راهبردی است که این موضوا در سزازمان تحقیقزات ،آمزوزش و تزرویج کشزاورزی مزوردتوجزه
قرارگرفته و تدوین برنامههای راهبردی تحقیقات محصولی و موضوعی سرلوحه امور قرار گرفت.
در این راستا مسئولیت تدوین برنامه تحقیقات راهبردی اصاح و بهینهسازی شبکههای آبیاری و
زه کشی به مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی محول شد .گز ارش حاضزر در برگیرنزده
مجموعه چالشها و مشکات موجود در اجرا و بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی مدرن،
راهکارهای عملی و محورهای تحقیقاتی موردنیاز برای اصاح و بهینهسازی ایزنگونزه شزبکههزا
است که با مشارکت و همفکری گروههای ذینفع و دسزتانزدرکاران امزور آموزشزی ،اجرایزی و
تحقیقاتی کشور تهیهشد.
براسا

مجموعه اقدامات و تحلیلهای انجامشده در قالب برنامزه هزای راهبزردی

مؤسسه ،ابتدا وضعیت موجود شبکه ها ترسیم و مسائل و مشزکات موجزود در شزبکههزای
آبیاری و زه کشی شناسایی و دسته بندی و سپس با توجه بزه شزرایط و مسزائل موجزود و بزا
مجموعزه

در نظر گرفتن برنامههای توسعه ای کشزور هزدفگزذاری شزده و بزر ایزن اسزا
اقدامات اجرای ی و نیازهای تحقیقاتی برای حصول اهداف پیشبینی شده تبیین شد.

 2-9-8اهداف برنامه راهبردی اصالح و بهینهسازی شبکههای آبیاری و زهکشی

پس از شناسای ی مجموعه مسزائل و مشزکات موجزود در مراحزل مختلزف طراحزی ،اجزرا،
بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی و مرور کلی پزژوهشهزای انجزامشزده در
سطح ملی و بینالمللی ،اهداف و اولویتهای تحقیقاتی برای فائق آمدن و یا کاهش تأثیر مسائل
عنوانشده ،طی جلسات مختلفکارشناسزی در کزارگروههزای چهارگانزه و براسزا

موضزوعات

مختلف تعیین شد .بدینترتیب باتوجه به موضوعات و عناوین کمیتههای فرعی و براسا

درخت

مسائل و تحقیقات انجامشده ،اهداف کلی برنامه بهشرح زیر تعیین شد.
مطالعه و طراحی دقیق شبکههای مدرن ،ارتقاء سامانه مزدیریت حزین اجزرا ،بزهسزازی
شبکههای سنتی ،استفاده مناسزب از شزیوههزای مزدرن ،بهبزود شزرایط اقتصزادی ،اجتمزاعی و
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فرهنگی ،تدوین استانداردها و دستورالعملهای مناسب ،بهبود کیفیزت مصزالح ،ارزیزابی کزافی و
جامع عملکرد شبکهها ،توسعه سامانههای زهکشی و ارزیابی و بهبود محیط زیست.
 8-9-8راه کارهای اجرایی برنامه راهبردی اصالح و بهینهسازی شبکههاای آبیااری و
زهکشی

در این قسمت مجموعه اقدامات و روشهای اجرایی کزه بزدون انجزام تحقیزق و بزا همزت
مسئولین و سیاستگذاران اجرایی قابزلحزل بزوده و بزا در نظزرگزرفتن شزاخصهزای ذکزرشزده
اولویتبندی شد ،ارائه میشود:
برنامههای کوتاه مدت

مشارکت دادن بهرهبردار از زمان آغاز پروژهها ،استفاده از مجاری بسزته در شزبکههزای
فرعی (لوله ،هیدرو فلوم و  ،)....ایجاد همزاهنگی و تعامزل بزین بخزشهزای مختلزف اجرایزی و
تحقیقاتی ،توجه خاص به مطالعات ژئوتکنیکی شبکهها و ال امی نمودن برای کل شبکهها ،توجزه
جدی به مطالعات زیست محیطی و ال امی نمودن آن برای کل شزبکههزا ،برگز اری سزمینارها و
کارگاههای آموزشی در خصوص مسائل مختلف شبکهها ،تخصزیص اعتبزار الزم بزرای تزرمیم و
بازسازی شبکههای موجود ،ایجاد متولی تعمیزر و نگزهداری ،ایجزاد بانزك اطاعزاتی دینامیزك
شبکههای آبیاری و زه کشی ،قنوات و چشمههزا (نزه براسزا

شهرسزتان) ،برنامزهریز ی بزرای

ذخیرهسازی آب قنزوات و چشزمههزا در فصزول غیزرزراعزی ،پرهیز از نقشزههزای کلیشزهای و
لحاظنمودن شرایط خاص هر پروژه ،ال ام بهاستفاده از نتایج آزمون تجهی ات و ادوات انتقال آب.
برنامههای میان مدت

استفاده از مواد و مصالح مقرون بهصرفه و مناسب ،تکمیل شزبکههزای فرعزی ،تزأمین
تجهی ات و ماشینهای مدرن موردنیاز پروژههای زهکشی ،ارزیابی عملکرد پزروژههزای آبیزاری و
زه کشی موجود ،ایجاد هماهنگی و تعامل بین وزارتین در برنامهری ی و مدیریت شبکهها ،ال امزی
نمودن پایش شبکهها ،تقویت و توسعه ساختار تشکلهای آببزران ،تعبیزه وسزائل انزدازهگیزری
جریان در نقاط مهم شبکه ،اف ایش کمی پوشزش انهزار سزنتی ،اصزاح قزوانین آب در راسزتای
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استفاده بهینه از منابع آب کشور ،اصاحبندها و آبگیرهای سنتی ،شناسایی و مزدیریت چزاههزای
غیرمجاز ،ارتقاء و بهبود قوانین و روشهای حفاظت از حریم منابع آب.
برنامههای بلندمدت

تغییر الگوی کشت در راستای استفاده بهینه از آب ،تجهیز و نوسزازی اراضزی ،انتقزال
مدیریت شبکهها به بهرهبرداران و تشکلهای آببران ،توسعه شبکههای مدرن ،مطالعه و اجزرای
هم مان سد و شبکههای اصلی و فرعی براسا

اصل بهرهبرداری تدریجی و بازگشزت سزرمایه،

اصاح قوانین در راستای جلوگیری از خردشدن اراضی و حقابه (اصاح قانون ارث) ،رفع مشزکل
منابع آب زیرزمینی در بهرهبرداری تلفیقی از منابع آب شبکهها ،توسعه آزمایشزگاههزای مجهز و
پرسنل مجرب برای کنترل پروژه ،ساماندهی پیمانکاران و استفاده از پیمانکاران مجرّب و مجه .
 9-9-8برنامههای تحقیقاتی راهبرد اصالح و بهینهسازی شبکههای آبیاری و زهکشی

همانطورکه اشاره شد برخی دیگر از مشکات شبکه ناشی از عدم توجزه بزه تحقیقزات
کاربردی است .در این خصوص ،الزم است قبل از اجرای شبکهها و یا در حین اجرا و بهرهبرداری
از شبکه ،پژوهشهای کاربردی و یا بنیادی صورت گیرد .براسا

بررسیهای بزهعمزل آمزده در

خصوص مسائل و مشزکات ،وضزعیت موجزود بهزره بزرداری و هزدفگزذاریهزای انجزامشزده
اولویتهای تحقیقاتی به تفکیك موضوعات محوری تعیین شد که خاصهای از موارد مهم آنهزا
به شرح زیر ارائه میشود:
زهکشی و زیستمحیطی ( 84پروژه تحقیقاتی)

پژوهش پیرامون سامانههای زهکشی  Agro forestryو سازگار با محیطزیست ،تدوین
معیارهای الزم برای انتخاب روش مناسب زهکشی و تعیین پارامترهای طراحی ،بیان آالیندههزا
در سطح شبکه و حوضه آبری و تأثیر آن برخودپاالیی ،مدیریت کیفی زهآبها و تحقیق پیرامزون
استفاده از زهآبها و آبهای نامتعارف در کشاورزی ،بررسی اثرات زیستمحیطی مراحل سزاخت
و بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی و ارائه برنامهکاهش اثزرات سزوء ،تحقیزق پیرامزون
تعیین مبانی طراحی زهکشی با هدف بهبود کیفی زهآبهزا ،تحقیزق در مزورد کزاربرد فیلترهزای
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مصنوعی و مصالح محلی در زهکشی ،تحقیق پیرامون دستورالعملهزا ،معیارهزا و سزاختار پزایش
شبکههای آبیاری و زهکشی.
مسائل مدیریتی شبکههای آبیاری و زهکشی ( 28پروژه تحقیقاتی)

شناخت و ارزیابی مسائل و مشزکات اقتصزادی ،اجتمزاعی و فرهنگزی در شزبکههزای
آبیاری و زهکشی و ارائه راهکار برای رفع آنها و توسعه پایدار شزبکههزا بزا مشزارکت آب بزران،
تحقیق در خصوص تدوین دستورالعملهای جامع و کاربردی در زمینههزای اصزاح ،بهسزازی و
بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی ،تحقیق و بررسزی در خصزوص اطاعزات
موردنیاز و در گردش شبکهها و استفاده از روشهای نوین فناوری اطاعات در مدیریت شبکهها،
تحقیق و بررسی در خصوص استفاده از سازههای خودکار و سامانههای نوین در شبکهها و اثرات
متقابل اقتصادی اجتماعی و زیسزتمحیطزی آنهزا ،تحقیزق و بررسزی در خصزوص اسزتفاده از
شیوههای ارزیابی و رفتارسنجی شبکهها منطبق با شرایط و خصوصیات مناطق مختلف ،بررسی و
تحقیق در خصوص آثار ناشی از ضعف برنامهری یها و مدیریت یکپارچزه در طراحزی ،سزاخت و
بهرهبرداری از سد و شبکههای آبیزاری و زهکشزی ،بررسزی و تحقیزق در خصزوص مشزکات و
مسائل تنظیم و توزیع و تحویل آب در شبکهها و بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات و سزازههزا
در شبکههای آبیاری و زهکشی برای اف ایش بهرهوری و کاهش تلفات.
مسائل سازه و ساخت شبکهها ( 21پروژه تحقیقاتی)

ارزیابی فنی و شناسایی مسائل طراحی و اجرا در سازههای مختلف شزبکههزای آبیزاری
مدرن (سازههای تأمین ،انتقال ،تنظیم و توزیع آب) و ارائه کدملی و تدوین معیارهای طراحزی در
شرایط مختلف اقلیمی کشور ،ارزیابی راندمان انتقال و توزیع در شبکههای مدرن و سنتی کشور و
تعیین نقش عوامل مختلف در آن ها (نوا بستر ،نوا پوشش یا لوله ،زمزان انزدازهگیزری ،وسزعت
اراضی و  ،)...ارزیابی مسائل حقوقی شبکههای مدرن و امکان اصاح و کاربردی نمزودن اجزرای
آنها ،بررسی مسائل و مشکات طراحی و اجرایی طرحهای اصزاح و بهسزازی در شزبکههزای
آبیاری سنتی ،ارزیابی فنی ،هیدرولیکی و اقتصادی ایستگاههای پمپاژ و چزاههزا و تعیزین میز ان
بهرهوری آب و انرژی در آنها ،بررسی و شزناخت اصزول سزادهسزازی و ارزانسزازی در اجزرای
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سازههای مختلف در شبکههای آبیاری و زهکشی ،بررسی نحوه فنزاوری سزاخت و اتوماسزیون در
سازههای تنظیم ،کنترل و توزیع آب و تأثیر آن بر ارتقاء بهرهوری آب و سرمایه ،ارزیزابی فنزی و
هیدرولیکی قنوات و چشمهها در کشور و تعیین جایگاه آنها در تأمین آب مناطق مختلف کشور.
مواد و مصالح شبکهها ( 24پروژه تحقیقاتی)

تدوین راهکارهای مناسب ترمیم بتنهای ترکخورده (باتوجه به شرایط مکانی و زمزانی
و شرایط نامناسب بستر) ،تدوین استانداردهای الزم برای انواا بتن پرکیفیت و اف ایش دوام بزتن
مورد استفاده در شبکههای آبیاری و زهکشی ،تحقیق در زمینه تدوین راهکارهای الزم برای بهبود
مشخصات انواا خاکهای مسئلهدار (گچدار ،تورمزا ،قلیایی و ،)...تحقیق در زمینه تهیه فیلترهزای
مناسب مصنوعی ،تعیین استانداردهای الزم برای درزهای انبساطی و انقباضی و ترمیمکنندههزای
بتن ،آزمون و بررسی کارآیی و مشخصات فنی لوازم و تجهیز ات مزورد اسزتفاده در شزبکههزای
آبیاری و زهکشی ،تحقیق در زمینه تعیین معیارهای الزم برای اختاط خاکها بهمنظور اصزاح و
تثبیت خاکهای نامناسب بستر ،تعیین اسزتانداردهای الزم بزرای اسزتفاده از لولزههزای مشزبك
پاستیکی با قطر باال به جای جمعکنندههای بتنی ،تدوین روشهای مناسب برای بسترسازی در
خاکهای با رطوبت باال ،بررسی و تحقیق در زمینه انواا روشها و کاربرد مصالح و مواد مناسزب
محلی و ارزان در ساخت شبکه و اج ای آن.
 1-9-8کارگروههای تخصصی

مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی ،سازه و ساخت شبکههای آبیاری و زهکشی ،مزواد
و مصالح مصرفی در شبکههای آبیاری و زهکشی و زهکشی و محیط زیست.
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 1-8برنامه راهبردی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحتفشار

مجری تدوین برنامه :حسین دهقانی
 5-1-8اهمیت و ضرورت تدوین برنامه توسعه پایدار روشهای آبیاری تحتفشار

از آنجا که کشور ایران از نظر منابع آبی بهعنوان عامل اصزلی محزدودکننزده در تولیزد
محصوالت کشاورزی و امنیت غذایی است ،اینمهم در سیاستها و قوانین مختلزف مزورد توجزه
بودهاست .در این راستا توسعه روشهای آبیاری تحتفشار به عنزوان یکزی از راهکارهزای اصزلی
مدنظر بوده است .درحال حاضر ن دیك به  4/1میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تحزت پوشزش
سامانههای آبیاری تحتفشار است .گسترش بیشتر سیستمهزای آبیزاری تحزتفشزار بزهواسزطه
م ایایی که دارند ،در دهههای آینده میتواند راه ورود کشور را به اجرای آبیاری دقیزق و افز ایش
بهرهوری آب برای تولید بیشتر محصوالت غذایی و نیل به خودکفایی نسبی هموار سازد .براسا
مطالعات صورت گرفته در سطح کشور  4004پهنه مستعد با مجموا مساحت  3/0میلیون هکتزار
برای توسعه روشهای آبیزاری تحزتفشزار شناسزاییشزدهاسزت .ایزن مهزم لز وم بزازنگری در
سیاستگذاری ،برنامه ری ی و مدیریت توسعه هرچه بیشتر اینگونه روشهای آبیزاری را اجتنزاب
ناپذیر میسازد .از همین رو ،تهیه و تدوین برنامه جامع و راهبردی بهمنظور برنامهری ی صحیح و
علمی در خصوص مسائل مختلف سامانههای آبیاری تحتفشار نظیر :شناسایی ،انطباق و انتقزال
فناوری سامانههای مختلف آبیاری تحتفشار و سازگاری آن ها با محصزول در منزاطق مختلزف،
منابع و زیرسزاختهزا (انزرژی ،آب ،خزاک ،)...،مسزائل اقتصزادی ،اجتمزاعی ،سیاسزتگزذاری و
تشکیاتی در توسعه پایدار روش هزای آبیزاری تحزتفشزار ،مسزائل فنزی سزامانههزای آبیزاری
تحت فشار (طراحی ،نظارت ،اجرا ،مدیریت بهرهبزرداری ،خزدمات پشزتیبانی ،اسزتاندارد ،کیفیزت،
کمیت )... ،الزم و ضروری مینمود که این مهم با مشارکت اکثر دستگاهها و متخصصان ذیربط
به انجام رسید.
این برنامه با تشکیل کمیتههای تخصصزی متعزدد متشزکل از پژوهشزگران ،اسزتادان
دانشگاه ،کارشناسان اجرایی ،تولیدکنندگان و سایر دستاندرکاران که در زمینزه مزذکور از تجربزه
کافی برخوردارند ،تهیه شد و سعیشزد چزالشهزای عمزده در مسزیر توسزعه را تبیزین نمزوده و
راهکارهای الزم ارائه شود.
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باتوجه به چهار محور مذکور ،چالشهای مربوط به توسعه پایزدار سزامانههزای آبیزاری
تحت فشار شناسایی شد که از آن جمله میتوان به :ضعف در تدوین و تکمیل استانداردهای ملزی
باتوجه بهمسائل سامانههای آبیاری در کشور ،مشکل دسترسزی بزه فنزاوریهزای جدیزد ،ضزعف
استفاده از اتوماسزیون در مزدیریت سزامانههزای آبیزاری ،ضزعف در اسزتفاده صزحیح از ادوات و
تجهی ات (تانك کود و  ،)...ضعفهزای تحقیقزاتی در خصزوص فنزاوریهزای نزوین ،مسزائل و
مشکات مرتبط با آب ،خاک ،اقلیم ،گیاه در خصوص انطباق سامانههای آبیاری تحتفشار ،عزدم
کفایت و دردستر

نبودن منابع انرژی ،کارا نبودن نظام بهرهبرداری در سامانههای آبیاری ،عزدم

توجه کارخانجات سازنده لوازم و تجهی ات به مسائل کیفی و پشتیبانی ،ضعف در کمیت و کیفیت
بهره برداران سامانه آبیاری تحت فشار ،محدودیت منبع آب و تغییرات زمانی آن ،محزدودیتهزای
کمّی و کیفی نیروی انسانی ،کمبود بسترهای مناسب فرهنگی-اجتمزاعی و ظرفیزتسزازی الزم،
ضززعفهززای تشززکیاتی و سززاختاری نیززروی انسززانی ،مسززائل و مشززکات سیاسززتگززذاری و
برنامه ری ی ،ضعف در مراحل و انتخاب نوا سامانه و اج اء آن ،ضزعف دسزتگاههزای اجرایزی در
بررسی و تصویب طرحها ،ضعف در آمزوزش و تزرویج صزحیح بهزرهبزرداران ،کمبزود و خزدمات
نامناسب پشتیبانی و پس از فروش  ...اشاره کرد.
 2-1-8اهداف برنامه توسعه پایدار روشهای آبیاری تحتفشار
اهداف و اولویتهای شناسایی ،انطباق و انتقال فناوری

بهبود ضوابط و تزدوین اسزتانداردها ،سزاماندهی و بزازنگری در تشزکیات و امکانزات
سازمانی ،استفاده از فناوری های نزوین و آبیزاری دقیزق ،اسزتفاده پایزدار از سزامانه بزاتوجزه بزه
خصوصیات آب خاک ،گیاه و اقلیم ،بازنگری در سیاستهای منطقهای و ملزی ،تزأمین و اسزتفاده
بهینه از منابع انزرژی ،جزامع نگزری در انجزام پزروژههزای آبیزاری بز رگ و توجزه بزه مسزائل
زیستمحیطی.
اهداف و اولویتهای منابع و زیرساختها

پیشبینی و تأمین انرژی الکتریکی و گسترش شبکه برق ،بازنگری در طرحهای اجراشده
(شبکههای آبیاری و زهکشی) با هدف تغییر سزامانه آبیزاری ،الز ام کارخانجزات سزازنده لزوازم و
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تجهی ات به رعایت مسائل کیفی و خدمات پس از فروش ،استفاده از فناوریهای نوین بزا هزدف
ارتقاء بهرهوری و بهروز رسانی سامانههای آبیاری تحتفشار ،بهبزود و اصزاح در سیاسزتهزای
کان و قوانین ،ایجاد بستر مناسب برای توسعه شرکتها ،توانمندسازی بهرهبرداران سامانههزای
آبیاری تحتفشار ،ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی ،توسعه صنعت بیمزه در گسزترش سزامانه
آبیاری تحتفشار ،شناسایی ،ترویج و توسعه استفاده بیشتر از نرم اف ارهای مرتبط بزا اتوماسزیون،
ایجاد یا ساماندهی بانكهای اطاعاتی مرتبط با اطاعات کشاورزی ،توسعه سامانههزای آبیزاری
تحتفشار با نگرش مسائل زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی ،حفظ منابع آب و خاک (کمّزی و
کیفی) ،پتانسیلیابی توسعه سامانههای تحتفشار با در نظرگرفتن عوامل محزدودکننزده اقلیمزی،
تأمین انرژی موردنیاز سامانههای آبیاری تحتفشار با ریسكپذیری پایین ،رفزع محزدودیتهزای
کمّی و کیفی نیروی انسانی در زمینه سامانه آبیاری تحتفشار ،فراهم نمزودن مزواد اولیزه بزرای
ساخت و تولید وسائل موردنیاز توسعه سامانه آبیاری تحتفشار و اف ایش منابع مزالی و اعتبزارات
برای توسعه سامانه.
اهداف مربوط به مسائل اقتصادی ،اجتماعی و سیاستگذاری-تشکیالتی

حل مسائل اقتصادی ه ینههای تمامشده سیستم برای بهرهبردار ،حل مسزائل بزانکی و
منابع اعتباری و مالی ،ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی-اجتماعی و ظرفیتسازی ،حل مشزکات
نظامهای بهرهبرداری (کوچك و ب رگ) ،رفع/حذف ضعفها و نارساییهزا در پزذیرش ،کزاربرد و
توسعه سیستمهزا ،ارتقزاء و اصزاح تشزکیات (دولتزی -خصوصزی) ،حزل مسزائل و مشزکات
سیاستگذاری و برنامهری ی ،اف ایش انگی ه بهرهبرداران در پذیرش و توسعه سیستمها.
اهداف مربوط به مسائل فنی سامانههای آبیاری تحتفشار

مل م بودن مجریان به تهیه لوازم و تجهی ات استانداردشده ،انتخاب مناسب نوا سزامانه
و اج اء آن ،بهبود دفترچههای راهنمای مطالعه و طراحزی و توجزه کزافی بزه مسزائل اجرایزی و
بهرهبرداری در طراحی ،تقویت و بهبود عوامل اجرایی در بررسی و تصویب طرحهزا ،بزازنگری در
تعرفههای طراحی و حذف نظام مناقصهای در انتخاب مشاوران ،مسائل و مشزکات اطاعزاتی و
پایهای (آب ،خاک ،گیاه ،اقلیم و مالکیزت) ،تقویزت امزور نظزارتی و رسزیدگی و رفزع مشزکات
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شرکتهای پیمانکار ،رفع مشکات مالی طرحها ،آموزش و ترویج صحیح بهرهبرداران و توجه به
آموزش در امر نگهداری و تعمیرات سامانه ،رعایت دقیق برنامزهریز ی آبیزاری گیاهزان در تغییزر
الگوی کشت ،ارائه مناسب خدمات پشتیبانی و پس از فروش ،استفاده از نیروی متخصزص بزرای
بهرهبرداری از سامانه ،استفاده صحیح و بهموقع از کود ،علفکش و اسید (شزیم آبیزاری) ،تعیزین
نظام آبیاری مشاعی یا غیریکپارچه ،ایجاد دستگاه مشخص و مسزئول پزایش و مسزتند سزازی و
ارزیابی دورهای و منظم عملکرد سامانه.
 8-1-8برنامههای تحقیقاتی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحتفشار

براسا

مشکات شناساییشده و اهداف تعیینشده در مراحل قبلی در زمینههای مختلف

مسائل سامانههای آبیاری تحتفشار ،پروژههای تحقیقاتی با فرس یك سامانه ،اقلیم ،خاک ،آب،
گیاه ،اقلیم و شرایط یك منطقه برای حل مسزائل مربوطزه در قالزب برنامزههزای کوتزاه مزدت
تحقیقاتی ارائهشدهاست.
شناسایی سامانههای آبیاری تحتفشار

بررسی و بازنگری استانداردهای موجود و تدوین استانداردها و دستورالعملهای ملی و
منطقهای برای تجهی ات سامانههای آبیاری و مطالعه و بررسی استانداردهای جدید بین المللزی و
بومیسازی آنها ،بررسی کاربرد فناورریهزای نزوین در مزدیریت آبیزاری سزامانههزای آبیزاری
تحتفشار ،ارزیابی و بررسی فنی استفاده از فناوریهای نوین در تجهی ات ایستگاه پمپاژ ،بررسی
کارآیی مدلهای رایانهای در اتوماسیون سامانههای آبیاری تحتفشار.
انطباق سامانههای آبیاری تحتفشار با شرای موجود محلی

بررسی نقش شرایط فرهنگی و اجتماعی در توسعه سامانههای آبیاری تحزتفشزار ،بررسزی
ساز وکارهای مختلف برای تشویق کشاورزان در استفاده از سامانههای آبیاری تحتفشار ،بررسی
و مطالعه امکان استفاده از آبیاری دقیق در سامانههای آبیزاری تحزتفشزار ،شناسزایی و ارزیزابی
ادوات و تجهی ات موردنیاز در آبیاری دقیق در روشهای مختلف آبیاری ،بررسی و مطالعزه تزأثیر
کیفیت های شیمیایی مختلف آب در سوختگی و مسمومیت گیاه و گرفتگی و خوردگی سامانههای
مختلف آبیاری تحتفشار ،بررسی و مطالعه تناسب اراضی از نظر خصوصیات فی یکی و شزیمیایی
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خاک با سامانههای آبیزاری ،بررسزی و مطالعزه تناسزب اراضزی از نظزر خصوصزیات اقلیمزی بزا
سامانههای آبیاری تحتفشار ،بررسی فنی و اقتصادی سامانههزای مختلزف آبیزاری تحزتفشزار
با توجه به فی یوگرافی اراضی ،بررسی و تعیین آرایش کاشت مناسب محصوالت زراعزی ،بزاغی و
گلخانهای با سامانههای تحتفشار ،تحقیق در خصوص سازگاری سامانههای آبیزاری بزا رطوبزت
هوا ،درجه حرارت و سرعت باد ،بررسی فنی و اقتصادی سامانههای مختلزف آبیزاری تحزتفشزار
با توجه به می ان انرژی موردنیاز ،مطالعه و تحقیق الزم در خصزوص نقزش سزامانههزای آبیزاری
تحت فشار در کاهش اثرات خشکسالی و سرمازدگی و تزأثیر آنهزا بزر محزیط زیسزت ،مزدیریت
آبیاری میکرو در باغات خاص ،جالی  ،زراعتهای ردیفی و زراعتهای خاص ،مطالعه پارامترهزای
اقلیمی و فی یکی بر روی آبیاری بارانی در مناطق خشك ،مدیریت روشهای آبیاری تحزتفشزار
در استفاده از آبهای نامتعارف در مناطق اقلیمی مختلف ،استفاده از مدلهای ریاضی در انتخزاب
روشهای آبیاری تحتفشار ،طراحزی آبیزاری بزارانی و آبیزاری موضزعی موجزود ،بررسزی انزواا
روشهای آبیاری زیرسطحی از نظر سختاف اری ،سازگاری با گیاهان مختلزف ،کیفیزت آبهزا و
خاکهای مختلف ،بررسی مسائل اقتصادی روشهای مختلف آبیاری زیرسزطحی ،بررسزی تزأثیر
مدت کارکرد روشهای آبیاری زیرسطحی بر مشخصههای هیدرولیکی و فنی اج اء سامانه ،تزأثیر
وجود روغن در آب آبیاری بر روی عملکزرد فیلتراسزیون در آبیزاری تحزتفشزار ،مطالعزه اثزرات
روشهای آبیاری تحتفشار با چرخه بسته در گلخانه (هیزدروپونیك) خ انزههزا و نشزاءکاریهزا،
بررسی کارایی فیلترهای مختلزف در آبهزای بزا کیفیزت مختلزف ،کزارایی روشهزای مختلزف
شستشوی معکو

در انواا فیلترهای مورد استفاده در سامانههای آبیاری تحزتفشزار و بررسزی

روشهای رسوبزدایی در روشهای آبیاری موضعی ،مزدیریت بهزرهبزرداری روشهزای آبیزاری
موضعی در گلخانهها ،بررسی خصوصیات هیدرولیکی و اصول طراحی و الگوی پاشش آبپاشها و
میکروجتها ،تعیزین توابزع تولیزد براسزا

مقزدار آب و شزوری در محصزوالت مختلزف تحزت

روشهای آبیاری تحتفشار و تأثیر آبیاری تحتفشار در بیان کیفی و کمی زیرزمینی در مقایسه
با آبیاری سطحی.
 9-1-8زیرساختها

بررسی اثر سامانه آبیاری تحتفشار بر روی وضعیت زیستمحیطی منطقه ،بررسی وضزعیت
انرژی در منطقه با نگرش استفاده از سامانه آبیاری تحتفشار ،بررسی مسائل فرهنگی ،اجتمزاعی
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و نیروی انسانی با نگرش استفاده از سامانه آبیاری تحتفشار ،بررسی کاربرد سامانههزای آبیزاری
کمفشار و امکان توسعه آنهزا در سزطح کشزور ،بررسزی راهکارهزای مصزرف بهینزه انزرژی در
سامانههای آبیاری تحتفشار.
از جنبه منابع :ارزیابی انرژیهای در دستر

در منطقه با نگرش اسزتفاده از آنهزا در سزامانه

آبیاری تحتفشار ،بررسی امکان استفاده از سامانههای آبیاری با مصزرف انزرژی پزایین ،ارزیزابی
پتانسیل منابع آب در هر منطقه با نگرش استفاده از سامانه آبیاری تحتفشار ،پهنهبنزدی اقلیمزی
کشور با هدف توسعه سامانههای آبیاری تحتفشار.
اجتماعی و فرهنگی-اقتصادی و مالی-سیاستگذاری و تشکیالتی :تحقیزق و مطالعزه در
زمینه مسائل کاهش ریسكهزای مزالی و مزالکیتی در پزذیرش و توسزعه سزامانههزای آبیزاری
تحتفشار توسط بهرهبرداران ،تحقیق و مطالعه در زمینه امکانسنجی اقتصادی اجرای طرحهزای
تحتفشار در مناطق مختلف کشور ،مطالعه و تحقیق در زمینه تزدوین و ارائزه معیارهزای ملزی و
محلی توسعه سامانههای آبیاری تحزتفشزار ،مطالعزه و تحقیزق در زمینزه مسزائل و مشزکات
روشهای بهرهبرداری و نگهداری مناسب از طرحهای الگویی-ترویجی اجراشده و یا طزرحهزای
الگویی در دست اجرا و مطالعه و تحقیق در زمینه ارائه راهکارهای الزم بزرای همکزاری ن دیزك
بخشهای اجرا ،تحقیق و ترویج.
بهبود و تقویت فرآیند مطالعه و طراحی :مطالعه و بررسی عملکرد سامانههای اجراءشزده در
مناطق مختلف ،برگ اری سمینارها و کارگاههای آموزشی و انتشار مجات فنی و آموزشی ،ایجزاد
پایلوتهای تحقیقی-ترویجی در اراضی کشاورزان نمونه ،پیشرو و کشت و صزنعتهزای بز رگ،
تحقیق در خصوص کاربرد صحیح و متناسب اطاعزات پایزهای آب ،خاک،گیزاه ،اقلزیم ،الگزوی
کاشت و سطوح مالکیت در سامانههای مختلف آبیاری تحتفشار برای مناطق مختلف ،بررسزی و
مطالعه نحوه استفاده صحیح از اطاعات پایهای موجود ،تحقیق و مطالعه استفاده از فناوریهزای
جدید و دقیق برای جمعآوری اطاعات پایهای ،مطالعه و بررسی نقاط ضعف دفترچههای مطالعزه
و طراحی برای ارتقاء ،بهبود و تکمیل آن.
بهبود و تقویت فرآیند مسائل اجرایی سامانهها :بررسی و مطالعه راهکارهزای تقویزت امزور
نظارتی اجرای سامانهها ،بررسی و مطالعه راهکارهزای رسزیدگی و رفزع مشزکات شزرکتهزای
پیمانکار سامانههای آبیاری تحتفشار ،بررسی و مطالعه تنگناها ،موانع و مشکات مالی و بزانکی
طرحها بهمنظور رفع و تسهیل انجام امور.

دهة دوم تالش

209

بهبود و تقویت مسائل بهرهبرداری از سامانهها و پایش :بررسی و مطالعه راهکارهای مزؤثر
آموزش و ترویج بهرهبرداران ،تحقیق درخصوص رعایت دقیق برنامهریز ی آبیزاری و اثزر آن بزر
اف ایش کارایی مصرف آب و سودحاصله ،تحقیق در خصوص اثر شیم آبیاری بزر کزارایی سزامانه
آبیاری و اف ایش کارایی مصرف آب و مطالعه و ارزیزابی دوره ای و مزنظم شزاخصهزای فنزی و
هیدرولیکی سامانه.
 1-1-8راه کارهای اجرایی توسعه پایدار روش های آبیاری تحتفشار

در این برنامه براسا

مشکات شناساییشده و اهداف تعیینشده در زمینههزای مختلزف

مسائل سامانههای آبیاری تحتفشار ،راهکارهای اجرایی برای نیل به اهداف توسعه پایدار در قالب
راهکارهای اجرایی و برنامههای پژوهشی کوتاهمدت ،میانمدت و یزا بلنزدمزدت ارائزه شزد .از آن
جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
نهادینه کردن کنترل کیفی کلیه لوازم و تجهی ات مورد استفاده در آبیاری تحتفشار ،بازنگری و
تدوین شرح وظایف و حدود اختیارات مرجع ذیصاح در خصوص سامانههای آبیاری تحتفشزار
از جمله کنترل کیفی در زمینههای طراحی ،اجراء ،تجهی ات و  ،...توجه کافی در خصوص امکزان
استفاده از اتوماسیون و فناوریهای نوین در سامانههای آبیاری تحتفشار ،ایجاد بستر الزم برای
ارتباط با شرکتهای خارجی به منظور تبادل اطاعات در شناسایی و دسترسزی بزه فنزاوریهزای
جدید ،ایجاد ساز وکارهای مناسب برای ترویج سامانههای آبیاری تحتفشزار مناسزب در منزاطق
مختلف کشور ،در نظر گرفتن کمیت وکیفیت آب در انتخاب نوا سامانه آبیزاری تحزتفشزار  ،در
نظر گرفتن تأثیرکیفیت آب در گرفتگی تجهی ات (فیلتراسیون ،قطرهچکان ،لولههزا ،آبپزاش و ،)...
توجه کافی به خصوصیات شیمی خاک مانند شوری ،سدیمی ،کربنزات و بیکربنزات در خزوردگی
لوله ،اتصاالت و تجهی ات زیرسطحی ،انتخاب سامانه سازگار بزا رطوبزت هزوا ،درجزه حزرارت و
سرعت باد موجود در منطقه بر اسا

آمار درازمدت ،تحلیل اقتصادی مصزرف انزرژی در انتخزاب

سامانهها ،توانمندسازی بخش اجرا برای انطباق بیشتر این بخش با برنامه توسعه کشور در زمینزه
آب ،جامعنگری در طرحهای در دست مطالعه ،طراحی و اجرای سامانههزای آبیزاری سزطحی بزا
نگرش تغییر به سامانه تحتفشار ،تشکیل نظام بهزرهبزرداری منطبزق بزا اهزداف بهزرهبزرداری
مشترک پایدار از منابع آب و خاک در طرحهای ب رگ آبیاری تحتفشار ،تدوین و ارائه معیارهای
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اقتصادی الزم در انتخاب مناطق و محصوالت و اولویتبندی اجرای طرحهزای تحزتفشزار و ...
اشاره نمود.
 0-1-8کارگروههای تخصصی

شناسززایی ،انطبززاق و انتقززال فنززاوری ،منززابع و زیرسززاختهززا ،مسززائل اقتصززادی ،اجتمززاعی،
سیاستگزذاری و تشزکیاتی در توسزعه پایزدار روشهزای آبیزاری تحزتفشزار و مسزائل فنزی
سامانههای آبیاری تحتفشار.
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 0-8برنامه راهبردی بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

مجری تدوین برنامه :احمد شریفی
 5-0-8اهمیت و ضرورت تادوین برناماه راهباردی بهباود و توساعه مکانیزاسایون
کشاورزی

یکی از مهمترین اب ارهای باال بردن بهرهوری تولید کشاورزی کشور ،کاربرد مکانی اسیون
کشاورزی و بهبود و توسعه آن از جنبههای تحقیقاتی و اجرایزی اسزت .مکانی اسزیون کشزاورزی
امروزه نه تنها یکی از شاخصهای توسعه بخش کشاورزی و جوامع روستایی بهحسزاب مزیآیزد،
بلکه یکی از محورهای اصزلی تعیزین شزده بزرای توسزعه تجزارت جهزانی اسزت .مکانی اسزیون
کشاورزی به عنوان یکی از رئو

برنامههای خودکفایی محصوالت کشاورزی نی تعیین گردیزده

است .اما به راستی مکانی اسیون کشاورزی در ایران تا چه اندازه موفق بوده و به اهداف موردانتظار
خود دستیافته است علت عدم موفقیت مکانی اسیون کشاورزی چیست نقاط قوت و ضزعف آن
چیست برای بهبود و توسعه مکانی اسیون کشاورزی چه راهکارهزایی وجزود دارد و از بزین ایزن
راهکارها ،مناسب ترین راه برای اتخاذ سیاستهای کان کشاورزی کشور کزدام اسزت سزؤاالت
بسیاری از این دست وجود دارد که پاسخ به هر یك از آنها نیازمنزد شزناخت مسزئله و بررسزی
وضعیت مکانی اسیون و کاربرد ماشینهای کشاورزی موجود در بخش کشاورزی کشزور ،و انجزام
تحقیقات مدون توسط متخصصان است .برنامه راهبردی تحقیقات بهبود و توسزعه مکانی اسزیون
کشاورزی برآن است تا مکانی اسیون کشاورزی را از زوایای گونزاگون بررسزی نمزوده و بزاتوجزه
بهتحقیقات انجام شده و در دست اجرا در این زمینه و اولویتبندی اهداف ،تحقیقات اولویت دار را
که به حل مشکلی از حوزه مکانی اسیون در کشور منجر میشود تعیین نماید.
 2-0-8اهداف برنامه راهبردی بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

تقاضززا محززور و مأموریززتگززرا نمززودن تحقیقززات ،ارتقززاء بهززرهوری ماشززینهززای کشززاورزی و
مکانی اسیون ،بزهکزارگیری فنزاوری هزای نزوین در بهبزود و توسزعه ماشزینهزای کشزاورزی و
مکانی اسیون ،مشارکتپذیری مراک تحقیقاتی و اجرایی در اجرای برنامههای تحقیقزاتی ،اجتنزاب
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از موازی کاری در تحقیقات ،اف ایش بهره وری عوامل تولید و توزیزع و اسزتفاده بهتزر از نیزروی
انسانی متخصص.
 8-0-8برنامههای تحقیقاتی راهبردی بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
برنامه تحقیقاتی راهبردی مکانیزاسیون زراعت

اجرای پروژههای تحقیقاتی خاکورزی با تکیزه بزر خزاکورزی حفاظتی،کاشزت ،داشزت،
برداشت ،پس از برداشت ،کاربرد فناوریهای نوین ،ایجزاد بانزك اطاعزات جزامع مکانی اسزیون
استان ،کاربرد سیستم های الکترونیك (کنترل خودکزار ،سزامانههزای مزاهواره ای ،سزامانههزای
هوشمند و خبره و  )...در کشاورزی دقیق ،طراحی ،سزاخت و ارزیزابی سیسزتم هوشزمند کنتزرل
واحدهای کاشت کارندهها ،امکانسنجی استفاده از کشاورزی دقیق ،کاربرد فنزاوری اطاعزات در
مکانی اسیون کشاورزی ،مطالعه در مورد استفاده از راه کارهای نزوین کزاهش مصزرف سزموم در
عملیات داشت محصوالت مختلف بزه منظزور تولیزد محصزول سزالم ،ارزیزابی فنزی و اقتصزادی
سمپاشهای با مکانی مهای جدید ،بررسی و ارزیابی مکانی مهای جدید سمپاشی بهمنظور کاهش
می ان مصرف سم ،کاربرد فناوری های نوین در بهبود عملیات مکانی ه م ارا کشور ،بهینهنمزودن
مصرف انرژی ،انجام بهموقع عملیات زراعی ،تطابق و سازگاری ماشینهزای موجزود بزا منزاطق،
استفاده از ماشینهای کشاورزی مرکب ،مصرف بهینه نهادههای کشاورزی و حفظ محیط زیست،
کاهش تلفات و ضایعات محصوالت زراعی ،بررسی و تحقیق پیرامون روشهای مناسب بهمنظور
کاهش ضایعات و افت ناشی از برداشت کمباین ،کاربرد سامانههای کنترل و اتوماسیون در تولیزد
محصوالت زراعی ،توسعه انرژیهای نو ،توسعه مهندسی معکو

و اب ار دقیزق در ماشزینهزای

کشاورزی ،کاهش فشردگی خاک ،مزدیریت بقایزای گیزاهی ،تنزاوب و گزردش زراعزی مناسزب،
مدیریت تلفیقی ،مبارزه با علفهای هرز ،آفات و بیماریهای گیاهی ،مدیریت مناسب انرژی برای
تولید محصوالت زراعی ،اف ایش بازده زراعی ماشینها ،استاندارد سازی ،ارتقاء کیفیت ماشینهای
تولید داخل ،ارتقاء سیستمهای کیفزی در صزنایع کشزاورزی ،ارتقزاء شزاخصهزای مکانی اسزیون
کشاورزی ،برنامه ری ی و توسعه مکانی اسیون ،انتخاب الگوی مناسب مکانی اسیون بزرای منزاطق
مختلف کشور ،یکپارچه سزازی اراضزی ،تعیزین نقزاط همگزن ،تعیزین و ارتقزاء عمزر اقتصزادی
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ماشینهای کشاورزی ،اف ایش بهره وری در انرژی مصرفی ،اف ایش می ان پذیرش مکانی اسزیون
برای بهرهبرداران ،بررسی وضعیت مناسب و اقتصادیتزرین حالزت بزرای تشزکیل شزرکتهزای
خدمات مکانی ه ،بررسی موانع و مشکات فنی ،اجتماعی و فرهنگی فراروی توسعه مکانی اسزیون
در منطقه و ارزیابی تأثیر برنامههای آموزشی و ترویجی در بهبود روند توسعه مکانی اسیون.
برنامه تحقیقاتی راهبردی مکانیزاسیون باغبانی

اجرای پروژههای تحقیقاتی در زمینه مهندسی سزامانههزای تولیزد در کشزاورزی شزامل
خاکورزی ( 3زیر پروژه) ،کاشت ( 0زیر پروژه) ،داشت ( 23زیر پروژه) ،برداشت ( 1زیر پزروژه) و
پس از برداشت ( 90زیر پروژه) ،مهندسی مواد و ضایعات محصوالت کشاورزی ،تعیین و کزاهش
می ان خسارت ماشینهای فرآوری پسته و ارائه راهکارهزای کزاهش آن ( 2زیزر پزروژه) ،کزاهش
ضایعات پس از برداشت محصوالت باغی ( 2زیر پروژه) ،مدیریت و مصرف بهینزه انزرژی بزرای
تولید محصوالت باغی ( 9زیر پروژه) ،بررسی و ارزیابی می ان مصرف بهینه انرژیهای غیرفسیلی
در عملیات مکانی ه محصوالت باغی ( 4زیر پروژه) ،مدیریت محیطزیسزت در تولیزد محصزوالت
باغی ( 2زیر پروژه) ،استانداردسازی و ایمنی ،تعیین ارگونومی در ساخت ماشزینهزا و تجهیز ات،
رعایت استانداردهای جهانی در فرآیند تولید ( 4زیر پروژه) ،توسعه مهندسی معکو

و اب ار دقیق

در ماشینهای کشاورزی ،بهینهسازی و ارزیابی ماشین ضدعفزونی کننزده خزاک ،بهینزهسزازی و
ارزیابی ماشین نهال کار ،بهینهسازی و ارزیابی ماشین هر

مرکبات ( 9زیر پروژه) ،بهینهسازی و

ارزیابی ماشین برداشت سیب و مرکبات ( 9زیر پروژه) ،بررسی و ارزیابی ماشین روتیواتزور مجهز
به حسگر برای داشت عملیزات بزین درختزان ،بهینزهسزازی ،تغییزر سزاختار و ارزیزابی عملکزرد
ماشینهای باغی ،مقایسه تراکتورهای باغی در ایران و انتخاب مناسبترین الگوها ،مقایسه سنگ
جمعکنهای باغی در ایران و انتخاب مناسبترین آنها ،بررسی امکان کزاربرد هزر کزنهزای
پنوماتیك و برقی در باغ ،مقایسه ترنچرهای باغی ،بررسی راندمان برداشت در باغ بزا اسزتفاده از
دستگاههای وکیوم ،مقایسه مناسبترین الگوی خشكکنهای خورشیدی برای منزاطق مختلزف
ایران ،مقایسه فرآیند خشكکردن محصوالت باغی در خشزكکزنهزای خورشزیدی ،مقایسزه و
کاربرد انواا پیشسردکنندهها برای محصوالت حسا

باغی ،تأثیر مالچپاشی بر روی توتفرنگی،

امکانسنجی استفاده از فناوریهای نوین در تولید محصوالت باغی ،کاربرد فناوریهزاینزوین در
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سامانههای تولید محصوالت باغی ،کاربرد فناوری نرخمتغیر در کاشت و داشت محصوالت بزاغی،
کاربرد سامانههای خبره در سامانههای تولید محصوالت باغی ،کاربرد نانوفناوری در سزامانههزای
تولید محصوالت باغی ،کاربرد مکاترونیك در سامانههای تولید محصوالت باغی ،تعیزین تناسزب
در انتخاب و معرفی ماشین های کشاورزی از نظر تطابق با منطقه ،بررسی اثرات بزهموقزع انجزام
نشدن عملیات کشاورزی در تولید محصوالت باغی ،انتخزاب الگوهزای مناسزب مکانی اسزیون در
محصوالت بزاغی ،ارتقزا شزاخص هزای مکانی اسزیون باغزات و سزاماندهی و اسزتفاده بهینزه از
ماشینهای کشاورزی موجود در باغات.
برنامه تحقیقاتی راهبردی مکانیزاسیون دام و شیالت

اجرای پروژههای تحقیقاتی در زمینه تدوین شاخصهای اندازهگیری و ارزیابی مکانی اسیون دام و
ارائه معیارهای موردنیاز باتوجه به نوا دام و سطوح بهرهبرداری ،بررسی و تعیزین میز ان کزارآیی
فنی و اقتصادی ادوات ،تجهی ات و تأسیسات موجود ،بررسی و ارائه راهکارهای افز ایش رانزدمان
به کارگیری فنی و اقتصادی ادوات و تجهی ات ،بررسی نیازهزای مکانی اسزیون و تعیزین فنزاوری
مناسب پرورش دام باتوجه به سامانه های غالب پرورش دام کشور ،تعیین نحوه بومیسازی ادوات
و تجهی ات وارداتی ،طراحی ،ساخت ،بهینهسازی و ارزیابی عملکزرد دسزتگاههزای مزوردنیزاز در
پرورش دام ،ارائه پارامترهای استاندارد ادوات ،تجهی ات و تأسیسات پرورش دام ،بررسزی و ارائزه
راه کارهای مناسب برای مشکات موجود در زمینه سزاخت ،تولیزد و عرضزه ادوات موردنیزاز دام،
ارائه سامانههای مناسب انتقال دام و بررسی مشکات آموزش مکانی اسیون دام.
برنامه تحقیقاتی راهبردی مکانیزاسیون منابعطبیعی

اجرای پروژههای تحقیقاتی در زمینه بررسی روشهای مختلف ذخیره ن والت آسزمانی
در مرتع ،طراحی و ساخت ماشینهای ذخیره ن والت (پیتر و  ،)...طراحی و سزاخت ماشزینهزای
کاشت (کپه کارو  )...و بررسی عملکرد و تأثیر آن در مرتع ،طراحی و ساخت ماشین میان کشت و
بررسی عملکرد آن ،طراحی و ساخت ماشین گیاهزان مرتعزی (اسزتریپر) و بررسزی عملکزرد آن،
بررسی و معرفی ماشینهای تولید و فرآوری بذرهای مرتعزی ،ارائزه الگوهزای مکزانی ه در تولیزد
درختان جنگلی ،بررسی و معرفی ماشینهای مختلف نهالستانهای گونههزای جنگلزی ،طراحزی و
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ساخت ماشین کاشت قلمه ،طراحی و ساخت قیچی اتوماتیك قلمهگیر ،طراحی و سزاخت گلزدان
کیسهای پرکن ،طراحی و ساخت دستگاه استریل خاک ،بررسی و ارائه روشهای مبارزه مکانیکی
با علفهای هرز در نهالستانها ،طراحی و ساخت دستگاه برداشت نهال ،بررسی و ارائزه وضزعیت
اسکیدرها و فورواردرهای موجود در ایران ،بررسی تزأثیر آنهزا در تزراکم خزاک ،ارائزه الگوهزای
مکانی ه برای انتقال بینههای بریدهشده از عرصه جنگل تا جاده بهمنظور کاهش تردد اسکیدرها و
کاهش تراکم خزاک ،بررسزی و معرفزی ماشزین و تجهیز ات کاشزت نهزال در جنگزل ،بررسزی
روش های مختلف تثبیت شنهای روان و طراحی و ساخت ماشین و تجهی ات مکزانیکی تثبیزت
شنهای روان.
 9-0-8راهکارهای اجرایی برنامه راهبردی بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی
مکانیزاسیون زراعت

تأمین ماشین های کشاورزی مناسب ،نظارت فنی بر عملکرد ماشزینهزای کشزاورزی،
تقویت ارتباط بزین بخزش اجزرا و تحقیقزات ،سزاماندهی و توسزعه تشزکلهزای مکانی اسزیون،
ساماندهی آزمون ماشین ها و تجهی ات کشاورزی ،ارتقاء کیفیزت ماشزینهزای کشزاورزی تولیزد
داخل ،ایجاد انگی ه و رقابت سازنده بین سازندگان ماشینهای کشزاورزی (خصوصزی و دولتزی)،
یکپارچهسازی اراضی ،ساماندهی خدمات پس از فروش ،تولید اطاعات و آمزار مسزتند ،افز ایش
سرمایه گذاری در حوزه مکانی اسزیون و نزرخ بزازدهی سزرمایه ،سزاماندهی عرضزه ماشزینهزا و
تجهی ات کشاورزی (داخل و خارج) ،اف ایش می ان پزذیرش مکانی اسزیون بزرای بهزرهبزرداران،
فرهنگسازی در بهبود و توسعه تشزکل هزای مکانی اسزیون ،اختصزاص بودجزه الزم بزرای امزور
ترویجی ،تربیت نیروهای مروج در رابطه با مکانی اسیون و مشخص نمودن اثربخشی ترویج.
مکانیزاسیون باغبانی

کاهش ضایعات کمی و افت کیفی محصوالت باغی در مراحل برداشزت تزا مصزرف از
طریق تأمین بهموقع ماشینهای برداشت ،حمل و نقل ،سردخانههای سیار ،پیش سزردکنندههزا و
اقتصادی نمودن تولید ،اف ایش و ارتقاء ظرفیت و ساختار صنایع تبدیلی ،نگهداری و بستهبندی بزا
ال امات تولید محصوالت باغی ،ساماندهی نظام علمی و فراگیر مطالعات ،تولید آمار و اطاعزات و
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اطاا رسانی در زمینه فعالیتهای باغی ،ساماندهی ظرفیت و زیرساختهای حمل و نقل کشزور
با ال امات و استانداردهای بازاررسانی و عرضه محصوالت باغبانی به بازارهزای جهزانی ،ارتقزاء و
آموزش مهارتهای فنی بهرهبرداران از نظر کاربرد یافتههای جدید برای تولید محصوالت بزاغی،
رعایت اصول ارگونومی در ساخت ماشینها و تجهی ات و رعایت استانداردهای جهانی در فرآینزد
تولید.
مکانیزاسیون دام و شیالت

حمایت از تولیدکنندگان تجهی ات و ماشینهای پرورش دام با توجه به تیراژ کم تولیزد،
ایجاد انگی ه در پژوهشگران و مهیا نمودن بسترهای الزم برای انجام تحقیقات کاربردی ،کارآمزد
نمودن تحقیقات و ایجاد انسزجام در تحقیقزات مکانی اسزیون ،تزدوین اسزتانداردهای الزم بزرای
تجهی ات و تأسیسات و جایگاه پرورش دام ،راهاندازی واحزدهای نظزارت و ارزیزابی تولیزد ادوات
مکانی اسیون دام و شیات ،تهیه برنامههای مکانی اسیون با توجه به سزاختار واحزدهای تولیزدی،
رفززع تنگناهززا ،مشززکات و محززدودیتهززا در دریافززت تسززهیات اعتبززاری ،ایجززاد انگی ز ه در
تولیدکنندگان ادوات و دامداران از طریق متناسب نمودن قیمت تولیدات با ه ینه نهادههای تولید،
کاهش ه ینهها و اف ایش بزازده سزرمایه در تولیزد ماشزینهزا و تجهیز ات مکانی اسزیون دام و
شیات ،فراهم نمودن بستر الزم برای گسترش شزرکتهزای خزدمات مکزانی ه در زمینزه دام و
شیات ،در نظرگرفتن معیارهای فنی در تأسیس و توسزعه و بهزرهبزرداری واحزدهای دامپزروری
(نظام جامع دامپروری کشور) ،آگاهکردن و باالبردن آشزنایی بهزرهبزرداران بزا روشهزای نزوین
مکانی اسیون دامپروری ،مشارکت دادن بخش خصوصی در اجرای برنامههای آموزشی کشاورزی،
ال ام تولیدکنندگان ماشزینهزای کشزاورزی و بهزرهبزرداران عمزده دام و شزیات ،بزهکزارگیری
متخصصان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
مکانیزاسیون منابع طبیعی

جلوگیری از تردد ماشین های سزنگین و فزوق سزنگین در عرصزههزای منزابعطبیعزی
به منظور کاهش تراکم و فرسایش خاک ،استفاده از ماشینهای ذخیره ن والت در مراتع بهمنظزور
کاهش روانآب و اف ایش ذخیره رطوبت خاک ،دقت در انتخاب ماشینهای خریداریشده از خزارج
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از کشور منطبق با شزرایط اقلیمزی محزل مزورد اسزتفاده ،ارائزه تسزهیات بزانکی بزرای تهیزه
ماشینهای منابع طبیعی برای بخش خصوصی و نظارت مستمر بر عملکرد آنها ،استفاده بیش از
پیش از ماشینهای اختصاصی تولید و فرآوری بذر گونههای جنگلی و مرتعی ،تسریع در عملیزات
تثبیت شن با استفاده از ماشین های ویژه این کار به تعداد کافی ،آمزوزش و اسزتفاده از نیروهزای
ماهر در کاربرد ماشینهای منابعطبیعی ،لحاظ نمودن درو

مربوط به ماشینهای منزابعطبیعزی

در مقاطع آموزشی متوسطه و دانشگاهی ،برقراری رابطه مستمر بین بخشهای اجزرا ،آمزوزش و
تحقیقات درباره شناسایی و کاربرد ماشزینهزای منزابعطبیعزی ،تشزکیل کزا هزای آموزشزی،
ترویجی برای انتقال یافتههای تحقیقاتی-کاربردی ماشینهای منابع طبیعی به کاروران و تشکیل
کمیته ویژه ماشینهای منابعطبیعی در بخش اجرا.
 1-0-8کارگروه های تخصصی

مکانی اسیون زراعت ،مکانی اسیون باغبانی ،مکانی اسیون دام و شزیات و مکانی اسزیون
منابع طبیعی.
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 7-8برنامه راهبردی کاهش ضاایعات محصاوالت و فارآورده هاای کشااورزی در
مراحل پس از برداشت ،فرآوری و توزیع

مجری تدوین برنامه :عادل میرمجیدی
 5-7-8اهمیت و ضرورت تدوین برنامه کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی

برای غلبه بر چالش امنیت غذایی راهحلهایی مانند افز ایش سزطح زیزرکشزت و عملکزرد،
کنترل جمعیت و رشد مصرف ،اف ایش واردات ارائهشده که هریزك بزا محزدودیتهزای اجرایزی
خاص خود مواجهاست .بنابراین ،عملیترین راه ،استفاده بهینه از تولیدات موجود و در رأ

آنهزا

کاهش ضایعات است .کاهش ضایعات در حقیقت نوعی اف ایش بهرهوری منابع تولید است .اولین
گام برای پرداختن به امر تعدیل و کاهش ضایعات ،گردآوری اطاعات مستند و مبتنی بر اصزول
علمی و فنی است که متأسفانه در این خصوص ضعف جدی وجود دارد .تاکنون مطالعه جامعی در
خصوص تعیین مقدار دقیق ضایعات در مراحل مختلف زنجیر تولید تا مصرف بهعمزل نیامزده و
این امر از مهم ترین دالیل و زیربناهای پیشنهاد تدوین برنامه راهبردی کاهش ضایعات از سزوی
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسزی کشزاورزی بزوده اسزت .در ایزن راسزتا ،پزس از طبقزهبنزدی
محصوالت استراتژیك و اولویتدار 0 ،کمیته فرعزی تخصصزی بزرای تزدوین برنامزه راهبزردی
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی (باغی ،زراعی و سب ی و صیفی) در مراحل پس از برداشت
تعیین شد .در این بخش ،اولویت محصوالت در نظر گرفتهشده مشخص و بهحزدود فعلزی مقزدار
ضایعات آنها در این برنامه اشارهشدهاست .در این بخش به عمده مسائل و مشزکات مزؤثر بزر
ایجاد و اف ایش ضایعات محصوالت مورد مطالعه اشارهشدهاست .همچنین ،علل ایجاد ضایعات در
محصوالت مورد مطالعه در مرحله پس از برداشت تا فرآوری ،بازاریابی و صادرات مورد بررسزی و
تحلیل قرارگرفتهاست.
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 2-7-8اهداف برنامه راهبردی کاهش ضایعات محصوالت

تعیین می ان دقیق ضایعات در مراحل مختلف پس از برداشت ،پیشبینی کاهش پنجزاه
درصدی متوسط مقدار ضایعات محصوالت مزورد مطالعزه در مراحزل مختلزف پزس از برداشزت،
خودکفایی در محصوالت استراتژیك کشاورزی و ارتقای سامت جامعه و امنیت غذایی.
 8-7-8برنامههای تحقیقاتی کاهش ضایعات محصوالت

تعیین می ان دقیق ضایعات در مراحل مختلزف پزس از برداشزت تزا مصزرف ،معرفزی
شاخصهای رسیدگی (خواص بیوفی یکی و بیوشزیمیایی) بزهمنظزور تعیزین مناسزبتزرین زمزان
برداشت ،روش انبارداری و فرآوری ،تعیین روش های مناسب آمزادهسزازی و اعمزال فرآینزدهای
مقدماتی نظیر تمی کردن و شستشو ،سردکردن اولیه ،خشكکزردن ،ضزدعفونی ،محلزولپاشزی،
التیامدهی ،پرتودهی ،واکسزنی ،بوجاری ،درجهبنزدی ،تعیزین ،بهینزهسزازی و اصزاح عوامزل و
روشهای بستهبندی ،بهینهسازی شرایط حمل و نقل ،تعیین شرایط و روشهای مناسب انبزایش
موقت ،نگهداری ،انبارداری و سردخانهگذاری ،تعیین روشهای مناسب فرآوری و تبزدیل ،تزدوین
استانداردهای الزم و نظام جامع کنترل کیفیت درخصزوص شزاخصهزای رسزیدگی ،روشهزای
آمادهسازی و فرآیندهای مقدماتی ،بستهبندی ،حمل و نقل ،انبایش موقت ،نگهداری ،انبزارداری و
سردخانهگذاری ،فرآوری ،توزیع و مصرف ،بهکارگیری باقیماندههای گیاهی ،پسزماندها و تبزدیل
زائدات به فرآوردههای قابل مصرف و با ارزش اف وده بیشتر.
 9-7-8راهکارهای اجرایی کاهش ضایعات محصوالت

مدیریت و ساماندهی زیرساختهای تولید ،توزیع و صادرات محصوالت کشاورزی ،اصاح
و تقویت ساختار تشکلهای تولیدی مرتبط با کشاورزی و صزنایع وابسزته ،تقویزت فعالیزتهزای
آموزشی و ترویجی به منظور انتقال یافتههای پژوهشزی بزه بخزش اجزرا ،اصزاح چرخزه توزیزع
محصوالت کشاورزی با تأکید بر اصاح الگزوی توزیزع ،ایجزاد و گسزترش زنجیزره سزرد بزرای
محصوالت خام و نظاممند نمودن الگوی بستهبندی محصوالت کشاورزی ،تأکیزد بزر عملیزاتی و
اجباری نمودن استانداردهای تدوینشده و نظام جامع کنترل کیفیت ،گسترش مجتمعهای کشزت
و صنعت و صنایع تبدیلی با تأکید بر دانش فنی و تواناییهای متقاضیان و توجیه فنی و اقتصزادی
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طرحها ،اعمال سیاست های حمایتی از تولیدکننده و مصرف کننده از طریزق کنتزرل بزازار ،انجزام
خریدهای تضمینی و توافقی ،اعطای تسهیات ،توسعه مراک توزیع مستقیم و حزذف واسزطههزا،
بیمه محصوالت کشاورزی و  ...گسترش زمینههای الزم برای تعامل بیشتر واحدهای تولیزدی بزا
بخش تحقیقات ،توجه به جوانب زیست محیطی تولید و فزرآوری محصزوالت کشزاورزی ،تزاش
برای جذب و حمایت بیشتر سرمایههای داخلی و خارجی در بخزش کشزاورزی و صزنایع وابسزته،
بهبود روابط با بازارهای خارجی و معرفی بهتر محصوالت برای صادرات.
 1-7-8کارگروههای تخصصی

کاهش ضایعات پس از برداشزت میزوههزای دانزه دار و هسزتهدار ،کزاهش ضزایعات پزس از
برداشت مرکبات ،کاهش ضایعات پس از برداشت میوه های گرمسزیری و نیمزه گرمسزیری،
کاهش ضایعات پس از برداشت محصوالت سب ی ،صیفی و جالی ی ،کاهش ضایعات پس از
برداشت غات ،کزاهش ضزایعات پزس از برداشزت دانزه هزای روغنزی و کزاهش ضزایعات
محصوالت دامی.
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 3-8برنامه راهبردی قارچهای خوراکی

مجری تدوین برنامه :اصان ع ی ی
 5-3-8اهمیت و ضرورت تدوین برنامه راهبردی قارچهای خوراکی

محدودیت منابع موجود و اف ایش روزاف ون جمعیت ،پژوهشگران را بر آن داشته تزا همزواره
درصدد یافتن راه کارهای صحیح استفاده بهینه از این منابع محدود باشند .این امر مهم در صنعت
کشاورزی بهخوبی در رویآوردن به استفاده از رقمهای پر محصول در اثر مطالعات دقیق ژنتیکی
و اصاح و بهینهسازی عملیات در مراحل کاشت ،داشت ،برداشت و نگهداری مورد اسزتفاده قزرار
میگیرد .آمار منتشره سازمان خواروبار جهانی در مورد افزرادیکزه در جهزان از سزوءتغذیه رنزج
میبرند و هر ساله نی بر تعداد آنها اف وده میشود ،بیانگر ناکافی بودن و عدم تناسب بین تولیزد
و مصرف فرآوردههای کشاورزی است .وجود یك ماد غذایی که عاوهبر تأمین نیازهای غزذایی
و دارا بودن ارزش تغذیه ای باال ،از منابع محدود موجود نی کمترین استفاده را نموده و بیشزترین
بازدهی را نسبت به سایر اقام کشاورزی داشتهباشد ،میتواند بزه عنزوان فرصزتی مغتزنم بزرای
تأمین بخشی از نیازهای بشری بهشمار آید .قارچ خوراکی به عنوان یك ماده غذایی که از بقایای
مواد زائد گیاهی و صنعتی تغذیه میکند و از طرفی سرشار از پروتئین ،اماح ،ویتزامینهزا اسزت،
می تواند نقشی اساسی در این زمینه داشته باشزد .امزروزه فنزاوری تولیزد و پزرورش قزارچهزای
خوراکی به واسطه وجود چنین قابلیتهزا و پتانسزیلهزای اسزتراتژیکی ،پیشزرفتهزای زیزادی
بهخص وص در کشورهای پیشرفته پیدا نموده و اهمیت آن به قدری مورد تأکید مراک علمی بوده
که بهصورت رشتهای مستقل با گرایشهای مختلف در سطح عزالی تحصزیلی در ایزن کشزورها
تدریس میشود .در کشور ما علی رغم برخورداری از شرایط جوی متنوا ،وسعت زمینهای قابزل
استفاده ،نیروی کار فراوان و ارزان و وجود امکانات بالقوه برای توسعه فناوری ،اطاعات عمزومی
جامعه در مورد قارچ خوراکی و محصوالت آن محدود بوده و در مراک علمی و تحقیقزاتی کمتزر
کار پژوهشی در این رابطه صورت گرفته است .ایندرحالیاسزت کزه بزرای رسزیدن بزه اهزداف
چشمانداز بیست ساله کشور نگرش به نیازهای زیربنایی بسیار مهم است .بدون رعایت اصزول و
مسائل زیربنایی ،رسیدن به اهداف نه تنها مشکل بلکه غیرممکن است.
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 2-3-8اهداف برنامه راهبردی قارچهای خوراکی

خودکفایی در تولید اسپان مادری ،خودکفایی در تولید قارچ خوراکی و فزرآوری آن ،ارتقزاء
سامت جامعه و امنیت غذایی با تولید بخشی از پروتئین تك سلولی ،ارتقاء درآمد تولیدکنندگان و
انتقال فناوری به روستاها و کمك روستاییان ،ایجاد پایداری در روسزتاها و توسزعه فرصزتهزای
شغلی و تنوا فعالیتهای اقتصادی روستاها ،ایجزاد کشزت و صزنعت در روسزتاها و جلزوگیری از
انتقال موادخام کشاورزی به حاشیه شهرها و حفاظت از منابع و بسترهای زیستمحیطی ،توسزعه
صادرات غیرنفتی کشور و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی.
 8-3-8برنامههای تحقیقاتی راهبردی قارچهای خوراکی

بهروز نمودن استانداردها و هماهنگکردن آنها با دانش روز دنیا ،سیستمها و مزدیریت
بهینه در امر برداشت ،پس از برداشت و صنایع تبدیلی ،بررسی عوامل مداخلهگر و ارتباط آنها با
کیفیت محصوالت تولیدی و راههای حذف یزا تحزت کنتزرل درآوردن آنهزا ،بررسزی وضزعیت
مصرف انرژی و بهینه سازی ،استفاده بهینه از منابع اولیه (آب و  )...و اف ایش بزازدهی و کزارآیی
مصرف آنها در تولید ،بهینه سازی عملیات حین فرآیند ،ارزیابی سزاختمان ،وسزایل و تجهیز ات
مورد استفاده و راهکارهای بهبود و اصاح و بهکارگیری صحیح ،بهرهبرداری و نگهداری مناسزب
برای تولیدات پایدار ،پویا و اقتصادی ،استفاده مطلوب از ضزایعات ،باقیمانزدههزای دورریز ایزن
صنعت با نگرش زیست محیطی و تبدیل آن به محصوالت قابل مصرف ،تعیین روشهای بهینه
بستهبندی ،تنزوا ،نزوآوری و ارتقزاء ،ارائزه فرموالسزیونهزای جدیزد و ایجزاد تنزوا بیشزتر در
محصوالت قارچ خوراکی ،کاهش اثرات سوء زیستمحیطی مربوطه در این صزنعت ،روشهزای
کاهش ضایعات این محصول حین برداشت ،پس از برداشزت ،حمزلو نقزل و نگزهداری ،تعیزین
مناسب ترین تیمار در تولید محصوالت قارچی ،اف ایش سطح تولید و بهطزور هزمزمزان کزاهش
زمان تولید ،رفع گلوگاههای تولید ،اف ایش بهرهوری ،مرغوبیزت ،نزوآوری ،کزاهش ه ینزههزا و
قیمت تمامشده ،حذف اف ودنیهای مضزر در تولیزد ،روشهزای بهینزه ضزدعفونی ،بهداشزت و
مدیریت کیفیت در مراحل برداشت ،پس از برداشت و فرآوری محصوالت ،ارائه الگوهای مناسب
مکانی اسیون با توجیه اقتصادی ،کاهش افت برداشت محصول ،بررسزی تزدوین و بهینزهسزازی
ضوابط طراحی فناورانه در برداشت ،پس از برداشت ،صنایع تبدیلی ،روشهای فزرآوری و بهبزود
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عملکرد و کارآیی آنها ،حفظ ارزش غذایی قارچخزوراکی و جلزوگیری از اتزاف مزواد مغزذی و
کاهش ویژگی های کیفی (رنگ ،بافت ،عطر و طعزم) حزین نگهزداری ،حمزل و نقزل و فرآینزد،
اف ایش بازار پسندی محصوالت تولیدی ،کنترل و کاهش عوامزل مزؤثر در فسزاد قزارچ و افزت
کیفیت و راندمان تولید ،راه های اف ایش انبارمانی و حفزظ کیفیزت قزارچ تزازه پزیش از پروسزه،
مدیریت قارچهای Verticilliumو  Mycogoneدر خاک پوششی و سزالن پزرورش ،مزدیریت
قارچ  Trichodermaدر خاک پوششی و سالن پزرورش ،مزدیریت بزاکتریهزای بزیهزوازی و
 Trichodermaو  Chaetomiumدر تولیززد کمپوسززت ،مززدیریت بززاکتریهززای تولیززدکننززده
اندوسپور ،کپكها و ویرو ها در پروسه تولید بذر ،مدیریت باکتری Pseudomonas tolaasii

در خاک پوششی و سزالن پزرورش ،مزدیریت قزارچ  Cladobotryum dendroidesدر خزاک
پوششی و سالن پرورش ،معرفی روش جدیدی بهعنوان جایگ ین مصزرف سزموم بزرای کنتزرل
بیماریها ،معرفی مواد مناسب به عنوان حامل بهجای غات در تولید بذر قزارچهزای خزوراکی،
معرفی مواد مناسب کمآلوده شونده با بیمارگرها بهجای کمپوست و خاک پوششزی کزه درحزال
حاضر مصرف میشوند ،به کارگیری روشهای مولکولی در راستای شناسایی دقیزق گونزههزا و
بهخصوص نژادهای بیمارگرها ،ردیابی ویرو های بیمارگر قزارچهزای خزوراکی در سزالنهزای
پرورش قارچ کشور ،مدیریت تلفیقی نماتدها و مدیریت تلفیقی آفات مهم (اعم از مگس ،پشزه و
کنه).
 9-3-8راهکارهای اجرایی برنامه راهبردی قارچهای خوراکی

استانداردسازی و استانداردنویسی در عملیات برداشت ،پس از برداشت و صزنایعتبزدیلی
در زمینه سزاختمان ،تجهیز ات ،نیزروی انسزانی ،روشهزا و سیسزتمهزا بزا تمرکز خزاص بزر
مصرف کننزده و کیفیزت ،مانزدگاری ،کزاهش ضزایعات ،قیمزت تمزامشزده ،سزودآوری ،ایمنزی،
زیست محیطی رانزدمان تولیزد و همسزو بزودن بزا اسزتانداردهای ملزی و بزینالمللزی ،ارتقزاء و
نهادینهکردن استانداردها و فرهنگ استاندارد در فعالیتهای صنایع ،بررسی مسائل و مشکات و
برنامهری ی برای مرتفعساختن نیازهای آموزشی و صنفی و ارتقاء فناوری ،توسعه صنایع تبزدیلی
و محصوالت قارچخوراکی در صنایع موجود و یا اخذ موافقت اصولیهای جدید ،فراخوان از کلیزه
واحدهای پرورشی قارچخوراکی و صنایع تبدیلی موجود در ارتباط بزا مشزکات موجزود و مزوارد
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پیشنهادی تحقیقی و ارجاء به کارگروه های مربوطه برای بررسی ،تعیین ،اولویتبندی طرحهزای
تحقیقاتی مورد نیاز در حل مشکل ،زمانبندی ،اختصاص بودجه و امکانات موردنیاز تا حصول به
نتیجه نهایی ،به کار بستن نتایج حاصله در صنعت ،پایش و تعیین اثر بخشی آن و در صورت نیاز
تکرار چرخه ،برقراری ارتباط تنگاتنگ و مؤثر بین صنعت و دانشگاه در رفع مشزکات صزنعت و
اجرای طرحهای تحقیقاتی جدید ،طرحهای تشویقی و انگی شی همانند اختصاص دورهای جزای ه
ملی ،معرفی صنعت و افراد برتر ،مدال کیفیت و  ...در زمینههای بهبود کیفیت ،رفزع مشزکات،
حمایت ،اعتا و توسعه فناوری در صنایع قارچ کشور ،برگ اری طرحهای مشترک تحقیقزاتی بزا
خارج از کشور در ارتباط با اولویتهای صنایع قارچ کشور منطبق بزا اهزداف و شزرایط سیاسزی،
اقتصادی و اجتماعی درون کشور ،تحول و مدیریت تحول در مؤسسات تولیدی قزارچ خزوراکی،
حمایت از صنایع و جذب سرمایههای داخلی و خارجی در عرصزه تولیزدی ،ایجزاد سیسزتمهزای
خودکنترلی و ساختار کنترل کیفیت در شرکت ها در برای عدم بروز انحرافات و تولید محصوالت
نامنطبق و کاهش ضایعات ،فرهنگ سزازی و نهادینزه کزردن در ارتبزاط بزا تحزوالت کیفزی در
کارخانجات و اشاعه فرهنگ کیفیت ،ایمنی ،زیستمحیطی ،مشزتریمزداری و بزرایگیزری بزه
سمت ضایعات صفر و حادثه صفر ،شناسایی ،بررسی و مرتفع سزاختن مشزکات صزنفی بزرای
حمایت از تولیدکن ندگان ،بهبود نتایج کسب و کار ،تأمین منافع و کسب حزداکثر رضزایت بزرای
کلیه طرفهای ذیربط اعم از کارکنان ،مشتریان ،شرکاء و سهامداران ،تأمینکنندگان و جامعزه،
رتبهبندی کارخانجات از طریق تدوین شاخصهای ارزیابی و درجهبندی در کا های  B ، Aو
 Cهنگام صدور مجوزها و پس از آن .تاریخدار نمودن مجوزها و ال ام در تمدید آنها بزا تمرکز
بر ارزیابی مجدد شاخص ها و صدور مجدد در صزورت احزراز امتیازهزای مربوطزه ،طزرح ایجزاد
سیستم نظارت ،بازرسی و کنترل واحد در کارخانجات و بهروز کردن آن ،طرح گسترش و تعمیق
فعالیتهای علمی و آموزشی و تزدوین مهزارتهزای نیزروی انسزانی در کارخانجزات از طریزق
برقراری کا ها و دوره های مختلف مرتبط در داخل و خزارج کشزور ضزمن ارتبزاط مزؤثر بزا
دانشگاه ها ،مؤسسات و مراک علمی برای ارتقاء دانش فنی و سطح کیفزی از طریزق روشهزای
انگی شی ،تشویقی و رقابتی و نی برگ اری نشستها و همایشهای تخصصزی ،تورهزای علمزی
داخلی و خارجی ،امکان بازدید از کارخانجات پیشرفته ،نمایشگاههای بینالمللی بهمنظور توسزعه
توانمندیهای شرکتها و تربیت اعضا ،تغییر نگرشهزا ،طزرز تلقزیهزا ،رفتارهزا و سزهولت در
پیدایش تغییرات فرهنگی توسط تشکیل یك مرک و واحد برنامهری ی مشترک و ال ام شرکتها
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بهعضویت در آن و راهاندازی وب سایت مربوطه ،ایجاد بانك اطاعاتی مزؤثر و کزارا بزهمنظزور
امکان دسترسی به آمار و اطاعات مورد نیاز این صنعت در کوتاهترین زمان ممکن ،طرح توسعه
تجارت جهانی و حضور استوار شرکتها در عرصه رقابت جهانی و توسعه سهم از بزازار ،راهبزرد
رهبری ه ینهها ،بودجه بندی و تخصیص بودجه به بهترین شزکل ممکزن ،انتشزار مجلزه قزارچ
خوراکی درکشور در برای ارتقاء دانش فنی ،شناسایی افراد عاقمند ،مستعد و فعال ،ارتباط مزؤثر
و حمایت از صنعت قارچ کشور ،تشکیل کمیته خاصی برای شناسایی و تعیین نیازهای ترجمهای
این صنعت ،بررسی و معرفی کتب مربوطه و انجام کمكها و حمایزتهزای الزم در راه تهیزه و
چاپ مطالب ارزشمند و قابل استفاده در صنعت قارچ کشور.
 1-3-8کارگروههای تخصصی

مسائل مربوط به ساختمان و تأسیسات م ارا پرورش قارچهای خوراکی ،تهیزه و تولیزد
بذر قارچهای خوراکی ،مسائل خاک پوششی بسزتر قزارچهزای خزوراکی ،مسزائل تولیدکمپوسزت
قارچهای خوراکی ،مدیریت سالن پرورش قارچ های خوراکی ،فناوری عملیات برداشزت و پزس از
برداشت و صنایع تبدیلی قارچ های خوراکی ،مسائل مربوط به کمپوسزت مصزرفشزده در مز ارا
قارچ.

فصل چهارم
ارتباطات داخلی و بینالملل
تدوینکنندگان :رضا فامیل مؤمن و احمد شریفی

 5-9ارتباطات داخلی مؤسسه
بدون تردید یکی از راههای ارتقای فعالیت های علمی و تحقیقاتی یك مؤسسه پژوهشی،
توسعه و گسترش ارتباطات علمی و تحقیقاتی داخلی و بینالمللزی اسزت .همکزاریهزای علمزی
مجموعههای پژوهشی ،اجرایی و بخش خصوصی بزایکزدیگر الزمزه توسزعه همزهجانبزه اسزت.
ازهمینرو ،میباید با برنامهری یهای مناسب ،تزاش کزرد تزا از طریزق همکزاریهزای علمزی،
آموزشی و تحقیقاتی و ایجاد ارتباطات مؤثر ،زمینههای الزم برای توسعه کیفزی منزابع انسزانی و
پیشرفت کشور فراهمشود .در این راستا ،همکزاری بزا مراکز علمزی و پژوهشزی داخلزی شزامل
دانشگاهها ،پژوهشکدهها ،معاونتها ،سازمانها و سایر نهادهزای بخزشهزای اجرایزی همزواره از
برنامههای این مؤسسه بوده است .از اهزداف ایزن همکزاریهزا و ارتباطزات ،برقزراری تعامزل و
هم اف ایی بیشتر برای حل مسائل و مشکات تحقیقاتی کشور مبتنی بر نیازها و همچنین اجتناب
از موازیکاریها است .برخی از همکاریهای انجامشده در مؤسسه طی سالهزای 4980-4939
به شرح ذیل است:
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 5-5-9همکاری با مراکز علمی و دانشگاههای کشور

رئو

اصلی فعالیتها در رابطه با همکاری با دانشگاهها عبارتاستاز:

 استفاده از ظرفیت دانشزجویان کارشناسزی ارشزد و دکتزری در اجزرای بزیش از  83پزروژه
تحقیقاتی مشترک با دانشگاههای معتبر داخلی در قالب پایاننامهها و رسالههای دانشجویی
 ایجاد قطبهای علمی تخصصی
 همکاری در تأسیس رشتههای "تولیدات گلخانهای" و "کشتهای بدون خزاک" و تزدوین
درو

و سرفصلهای مربوطه با دانشگاههای فردوسی مشهد و صنعتی اصفهان

 همکاری با دانشگاه تهران در خصزوص تزدوین و اجزرای طزرح کزان "دانزش و فنزاوری
بازیافت پسابهای شهری ،صنعتی و کشاورزی"
این طرح با هدف بومیسازی فنی ،اقتصادی فناوریهای بازیافت پسابهای شهری ،صزنعتی،
کشاورزی ،متناسب با شرایط اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و اقلیمزی کشزور بزا محوریزت
حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار توسط اعضاء هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنزی و
مهندسی کشاورزی تدوین و مراحل تصویب آن انجامشد .باتوجه به سیاسزت دولزت وقزت
مبنی بر واگذاری طرحهای کان به دانشگاهها ،طرح مذکور به دانشگاه تهزران بزه عنزوان
مجری محوری واگذار گردید تا با مشارکت دانشگاههای صنعتی اصفهان ،دانشگاه اصفهان
و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا شود .همکاران این مؤسسه به عنزوان
تیم راهبردی در هدایت و اجرای آن مشارکت فعزالی عهزدهدار شزدند کزه ایزن مشزارکت
تاکنون تداوم دارد.
 همکاری با دانشگاه ساری در خصوص طرح کان"دانش و فنزاوری اسزتفاده از آب دریزا و
آبهای شور در کشاورزی ،شرب و صنعت" .با توجزه بزه کمبزود منزابع آب شزیرین قابزل
دستر

و وجود منابع عظیم آبهای شور ،استفاده مسزتقیم از آبهزای شزور یزا اسزتفاده

غیرمستقیم از طریق نمكزدایی از این منابع به عنوان گ ینهای برای کمك به رفع بحزران
آب کشور موردتوجه قرارگرفت .در این راستا ،طرح کان ملی «دانش و فناوری اسزتفاده از
آب دریا و آبهای شور برای اسزتفاده در کشزاورزی ،شزرب و صزنعت» بزا هزدف کسزب
بومیسازی این فناوری در کشور تصویبشد .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشزاورزی
از آذرماه سال  4934از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به عنزوان نزاظر ایزن طزرح
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کان ملی انتخابشد .از آن تاریخ تاکنون مسئولیت نظارت بر حسنانجام مراحل و فازهای
مختلف این طرح را عهدهدار بوده و در این راستا ارتباط تنگاتنگی با دانشزگاه کشزاورزی و
منابع طبیعی ساری به عنوان مجری محوری طرح و همچنین دانشگاههای ی د و دانشزگاه
صنعتی انوشیروان بابل به عنوان دانشگاههای همکار طرح دارد.
 مشارکت در کمیته های علمی و فنی ،هیات تحریریههای مجات علمی-پژوهشی "آبیزاری
و زهکشی"" ،پژوهش آب ایران" و موضوعات آموزشی
 همکاری و انعقاد تفاهمنامه با پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهشهزای علمزی و صزنعتی
ایران
 همکاری با پژوهشکده کشاورزی هستهای سازمان انرژی اتمی
 همکاری در بررسی کارشناسی طرحهای جشنوارههای خوارزمی
 تألیف و ترجمه کتب معتبر دانشگاهی بهصورت مشترک
 2-5-9همکاری با انجمنهای علمی

این مؤسسه در راستای تعامل با انجمنهزای علمزی مزرتبط بزا فعالیزتهزای خزود ،بزا
انجمن های علمی مرتبط همکاری تنگاتنگ و مزؤثر در خصزوص برگز اری دورههزای آموزشزی،
کنگرهها و سمینارهای علمی داشتهاست .همچنزین تعزداد زیزادی از همکزاران محقزق مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی شاغل در ستاد و مراک تابعه استانها ،عضزو ایزن انجمزنهزا
هستند.
 انجمن آبیاری و زهکشی
 انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانی اسیون
 انجمن کشتهای بدون خاک ایران
 8-5-9تعامل و همکاری با معاونتهای اجرایی وزارت متبوع

برای حل مشکات معاونتها و بخشهای اجرایی بزهویزژه در بخزش کشزاورزی ،کزه
فعالیتهای مرتبط با مؤسسه دارند ،تعامل و همکاریها به شرح زیر صورت پذیرفته است:
 ارتباط مستمر و ن دیك با معاونتهای اجرایی مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی

دهة دوم تالش

239

 همکاری با سازمان متبوا و سایر دستگاههزای اجرایزی در تزدوین برنامزههزای اقتصزاد
مقاومتی ،برنامههای توسعهای (از جمله برنامه ششم توسعه) و ....
 تعامل و توسعه روابط با دستگاه هزای اجرایزی مزرتبط شزامل سزازمان جهزاد کشزاورزی
استانهای کرمان ،اردبیل ،فار  ،قز وین ،زنجزان ،البزرز ،تهزران ،خوزسزتان ،خراسزان
رضوی و ....
 تهیه بستههای تحقیقاتی متناسب با نیاز معاونتهای اجرایی
 همکاری فعال با کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی
 همکاری با مجری طرح گندم در معاونت زراعت
 همکاری و انعقاد تفاهمنامه با شبکه راهبردی آزمایشگاههزای معاونزت علمزی و فنزاوری
بهمنظور تشکیل آزمایشگاههای معتمد
 9-5-9همکاری با سازمان تعاون روستایی

 انجام پروژه شناسایی و ایجاد زیرساختها ،توسزعه شزبکه فنزاوری ،و راهانزدازی سزامانه
خرید محصوالت کشاورزی به منظور ساماندهی خرید محصوالت ،تنظیم بازار ،و ارتقزاء
بهرهوری تولید درکشاورزی
 انجام پروژه نحوه استانداردسازی و تعیین افت و کسری محصوالت کشاورزی در مرحلزه
انبارداری
 1-5-9همکاری با وزارت نیرو

 انجام پروژه بررسی اثر کاربرد روش های مختلف در سطح م رعزه بزر روی برداشزت از
منابع آب حوزه آبری دریاچه ارومیه (همکاری با امور تاالبهای سازمان محیط زیست برای
اجرای برخی پروژهها در حوزه دریاچه ارومیه)
 تحلیلی بر بازدههای آبیاری در ایران
 شناسایی می ان آگزاهی کشزاورزان از مسزائل آب و خزاک ،امکانزات سزختافز اری و
نرماف اری مورد نیاز و راهکارهای تقویت ارتباط بین کشاورزان و کارشناسان
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 انجام پروژه همکاری با شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو در انجام پروژه پژوهشزی
خاص با عنوان "نقش تجارت مجازی آب در تولید محصوالت عمده باغی و زراعی کشور"
 ارزیابی عملکرد سازههای اندازهگیری جریان آب در شبکه آبیاری مغان
 بررسزی رانززدمان انتقزال و مشززکات بهزرهبززرداری و نگزهداری کانززالهزای درجززه 9
(کانالتها) در شبکه آبیاری مغان
 بررسی کمیت و کیفیت زهآب تولیدی شبکههای زهکشی مغان و امکانسنجی اسزتفاده
از زهآب تولیدی در کشاورزی (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی مغان)
 ارزیابی عملکرد فنی سازههای تنظیم و توزیع آب در شبکه آبیاری و زهکشی ورامین
 0-5-9همکاری با مؤسسه جهاد نصر

 انجام پروژه مقایسه عملکرد لترالهای زهکشی زیرزمینی احداثی در امتداد و عمود بزر
جهت آبیاری
 بررسی موردی امکان اجرای زهکشی کنترلشزده در طزرح احیزاء اراضزی دشزتهزای
خوزستان و ایام (منطقه میان آب -شوشتر)
 انجام پروژه بررسی عوامل مؤثر بر تعیین ابعاد بهینه قطعزات زراعزی (مطالعزه مزوردی
اراضی پروژه رامشیر)
 انجام پروژه بررسی وضعیت و کارایی سیستم زهکشی زیرزمینی اجرا شزده در نخزیات
شهرستان آبادان (واحد عمرانزی  )KQ1و ارائزه پیشزنهادات فنزی و اجرایزی در واحزدهای
عمرانی  KO4و KO5

 انجام پروژه ارزیابی سامانه آبیاری قطرهای اجراءشده در نخیات آبادان
 بررسی امکان استفاده از سامانههای نوین آبیاری (بارانی و قطرهای) در خاکهای شزور
و قلیایی
 7-5-9همکاری با مؤسسه تحقیقات و آموزش نیشکر و صنایع جانبی

 ارتقای کارایی مصرف آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچهای نیشکر (مطالعزه مزوردی
در اراضی کشت و صنعت دهخدا)
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 بررسی گ ینه های مدیریتی برای بهبزود عملکزرد آبیزاری جویچزهای نیشزکر (مطالعزه
موردی در اراضی کشت و صنعت دهخدا)
 ارزیابی عملکرد آبیاری جویچهای در کشت و صنعتهای نیشکر و توسعه صنایع جانبی
(مطالعه موردی در کشت و صنعتهای دهخدا ،امیرکبیر ،فارابی و کارون)
 تعیین نقشههای جامع تبخیزر-تعزرق واقعزی و پتانسزیل ،عملکزرد محصزول وکزارآیی
مصرف آب در سطح م ارا کشت و صنعت نیشکر با استفاده از تلفیق اطاعات مزاهوارهای
و م رعهای
 بهبود مدیریت آبیاری م ارا نیشکر با استفاده از مدلهای شبیهسازی مطالعزه مزوردی:
کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر
 بررسی روند مصرف انرژی در تولید نیشکر و ارائه راهکارهای بهینهسازی مصرف آن
 تعیین حد بهینه خاکورزی در کاشت و راتونینگ نیشکر در خوزستان
 3-5-9تعامل با بخشهای خصوصی

 همکاری با انجمن تولیدکنندگان تراکتور ،کمباین ،ماشینها ،ادوات و تجهی ات کشاورزی
 همکاری با انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصاالت  P.V.Cایران
 همکاری مستمر با کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
 4-5-9همکاری با سازمان نظام مهندسی کشور و استانها

 همکاری با سازمان نظام مهندسزی کشزاوزری و منزابعطبیعزی اسزتان البزرز در آمزوزش
اعضای آنها
 همکاری با سازمان نظام مهندسی کشاوزری و منابعطبیعی استان تهران در تدوین آئین-
نامهها و دستورالعملهای مربوطه
 56-5-9همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 همکاری با ستاد آب ،خشکسالی ،فرسایش و محیط زیست
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 55-5-9همکاری با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 بررسی کارشناسی ساالنه بیش از  03مورد ادعای اختراا در زمینه ماشینهزای کشزاورزی،
گلخانه ،آبیاری و زهکشی و صنایع غذایی ارسالی از اداره ثبت اختراعات مرکز مالکیزت
معنوی سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
 12-5-9همکاری با سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

 همکاری فعال و مؤثر در کمیته راهبردی آب سازمان متبوا و مسئولیت کارگروه "بهرهوری
آب کشاورزی"
 نماینده سازمان در ستاد احیای دریاچه ارومیه
 همکاری در تدوین برنامه ششم توسعه
 همکاری و مشارکت فعال در کمیته برنامهری ی تحقیقزات برنامزه ششزم توسزعه و کمیتزه
برنامهری ی استراتژیك سازمان
 همکاری و مشارکت فعال در هسته های آموزشی و ترویجزی سزازمان بزرای تهیزه برنامزه
تلوی یونی مجله کشاورز شبکه بازار
 2-9ارتباطات بینالملل

امروزه روابط چندجانبه یعنی همکاری با سازمانهای تخصصی بینالمللزی و منطقزهای و
روابط دو جانبه یا همکاری با کشورهای مختلزف ،بزا هزدف صزدور و یزا انتقزال خزدمات فنزی و
مهندسی و توسعه سرمایهگذاری در بخزش کشزاورزی ،از شزاخصهزای اصزلی مزدیریت بخزش
کشاورزی در جهان و ایران بهشزمار مزیآیزد .عضزویت وزارت جهزاد کشزاورزی در  23سزازمان
تخصصی بینالمللی ،از جملزه سزازمان خزوار و بزار جهزانی ( ،)FAOگزروه مشزاورین تحقیقزات
بینالمللی ( ،)CGIARمؤسسه تحقیقزات بزینالمللزی بزرنج ( ،)IRRIمرکز بزینالمللزی خزدمات
تحقیقات کشاورزی ( ،)ISNARمرک تحقیقات بزینالمللزی ذرت و گنزدم ( ،)CIMMYTمؤسسزه
بینالمللی مدیریت آبیاری ( )IWMIو همچنین همکاری با پنج سازمان تخصصی منطقهای ماننزد
اکو ،سیرداپ ،سازمان همکاری اسامی ،گروه دی هشت و گزروه  ،40زمینزهسزاز پیشزرفتهزا و
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تعامات بیشتر بینالمللی کشورها شدهاست .این همکاریها باعث سرعتبخشیدن بزه انتقزال یزا
صدور فناوریهای نوین کشاورزی در مرحله تولید و پس از تولیدشده و توسعه تعامات بینالمللی
را تسریع نمودهاست .از همین رو ،ادامه همکاری با سزازمانهای معتبزر بزینالمللزی ماننزد عمزران
صنعتی ملل متحد (یونیدو) ،برنامه توسعه ملل متحد (یو ان دی پی) ،برنامه جهانی غزذا )،(WFP
صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی (ایفاد) ،آژانس همکاریهای بینالمللی ژاپزن (جایکزا) ،مرکز
بینالمللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشك ) )ICARDAو ایجاد ارتباط با دیگزر سزازمانهای
ذیربط بهخصوص تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی میتوانزد زمینزهسزاز تحزوالت بنیزادین و
کاهش فاصله فعالیتهای پژوهشی بین کشور ما با دیگر کشورها شود .با عنایت به این مهم و در
یك دهه گذشته مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در ایجاد و حفظ ارتباطات منطقهای
و بینالمللی توانسته در زمره مؤسسات پیشرو تحقیقاتی بهشمار آمده و ادامه ایزن رونزد از اهزداف
راهبردی این مؤسسه است.
 5-2-9دستاوردها و فعالیتهای انجامگرفته

این مؤسسه باتوجه به اهزداف و رسزالتی کزه دنبزال مزیکنزد ،در یزك دهزه گذشزته بزا
بهکارگیری خطمشی و رویکرد راهبردی در تاش بوده باتوجه به م یزتهزای نسزبی موجزود در
عرصۀ همکاریهای علمی و بینالمللی با مؤسسات همتا در اقصی نقزاط جهزان ،همکزاریهزای
علمی و دانشگاهی خود را گسترش دهد .گسترش همکاریهزای علمزی و بزینالمللزی بزا گزروه
مشاورین تحقیقات بینالمللی ( )CGIARاز جملۀ ایزن دسزتاوردها محسزوب مزیشزود .خاصزه
دستاوردها و فعالیتهای انجام گرفته به شرح ذیل است:
 ایجاد ارتباط و همکاری با مرکز بزینالمللزی تحقیقزات کشزاورزی در منزاطق خشزك) (ICARDAو اجرای طرح کان ارتقای بهرهوری مصرف آب در حوضه آبری کرخه
 ایجاد ارتباط و همکاری با مؤسسه بینالمللی مزدیریت آب ) (IWMIو انجزام دو فقزرهپروژه مشترک در حوزه آبری زاینده رود و کرخه
-

همکاری با مرک بینالمللی اصاح ذرت و گندم ) (CIMMYTو اع ام اعضزاء هیزات

علمی و کارشناسان مؤسسه به کشور مک یك برای بازدید و تدوین پروژه مشترک ،برگ اری
کارگاه تخصصی کشاورزی حفاظتی
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 ایجاد ارتباط و همکاری با مرک بینالمللی خدمات تحقیقات کشاورزی ()ISNAR-

عضویت در کمیسیون بینالمللی مهندسی کشاورزی )(CIGR

 تدوین پروژههای طرح همکاری فنی بین کشورهای در حال توسعه )  ،(TCDCدر ایننوا پروژه از خدمات مشاوران خارجی در کشورهای پیشرو در قالب آموزش استفاده میشود.

 تدوین پروژههای برنامه همکاری فنی ) .(TCPدر این نوا پزروژه تمزامی ه ینزههزایاجرا بهعهده سازمان فائو است و توسعه عملیات پس از برداشت از اهزداف اصزلی بزهشزمار
میآید.

-

برنامهری ی ،هماهنگی و اقدام در مزورد دیزدارهای مسزئوالن مؤسسزه بزا نماینزدگان

کشورهای خارجی
 برگ اری دوره آموزشی "مدیریت آب آبیاری" برای کارشناسان افغانی با حمایزت مزالیجایکا
 اع ام اعضا هیات علمی و کارشناسان واجد شرایط به خارج از کشور 2-2-9راهکارهای بهبود رواب بینالمللی مؤسسه

 کاهش فاصله تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور با مقیا های جهانی دستیابی به راهکارهای پایدار برای برقراری همکاریهای بینالمللی و بهرهمندی از تجزاربو ظرفیتهای سازمانهای تخصصی بینالمللی
 توسعه همکاریهای دو جانبه با کشورهای مختلف با هدف تقویت جایگاه تحقیقزات فنزی ومهندسی کشاورزی در نهادهای بین المللی و منطقهای و توسعه پژوهشهای مشزترک در سزطح
منطقه
 بهبود ارتباط با انجمنهای علمی که مؤسسه در آنها عضویت دارد توسعهی ارتباط با انجمنهای علمی برای عضویت و فعالیت مؤسسه نحوهی فعالشدن مؤسسه با مرجع کنوانسیونهای بینالمللی -راههای توسعهی مشارکت در برنامههای کان  CGتحت عنوان CRP
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 8-2-9محورهای برنامهها و همکاریهای آتی مؤسسه در حوزه بین الملل

 شناسایی ،جمعآوری و تنظیم اطاعات مربوط به کشورهای مختلزف بزا هزدف برقزراریارتباط در زمینه همکاریهای بینالمللی و منطقهای تحقیقات و مطالعزات فنزی و مهندسزی
کشاورزی و فناوریهای نوین کشاورزی
 پیگیری تصویب و نهاییشدن موافقت نامهها و همکاریهای بزینالمللزی و منطقزهای ودوجانبه در زمینه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 ایجاد ارتباط با مؤسسه بینالمللی سیاستگذاری غذایی )(IFPRI -ایجاد ارتباط با مؤسسه بینالمللی تحقیقات برنج )(IRRI

 ایجاد ارتباط با سازمان عمران صنعتی ملل متحد ()UNIDO ایجاد ارتباط با برنامه توسعه ملل متحد ()UNDP -ایجاد ارتباط با برنامه جهانی غذا )(WFP

فصل پنجم
فعالیتهای آموزشی و ترویجی
تدوینکنندگان :فوژان بدیعی ،زهرا رفیعی ،نیکروز باقری و اکبر یونسی
شاید پیشتر ،انجام پژوهش تنها وظیفه یك پژوهشگر به حساب میآمد .اما امروزه حیزات
تحقیقززات علمززی مراک ز و مؤسسززات پژوهشززی بززه آمززوزش ،تززرویج و انتقززال دسززتاوردها بززه
تولیدکنندگان ،بهرهبرداران و کشاورزان وابسته است .بزهعبزارتدیگزر ،آنچزه امزروزه در ارزیزابی
فعالیتهای پژوهشی مورد استفاده قرار میگیرد ضریب نفوذ این یافتزههاسزت نزه تنهزا فراوانزی
آنها .ازهمینرو ،همواره برگ اری دورهها و کارگاههزای آموزشزی بزرای شزرکت پژوهشزگران و
اعضا هیات علمی با هزدف توانمندسزازی و تقویزت بنیزه علمزی آنهزا و برگز اری سزمینارها و
همایشهای ملی و منطقهای از اهداف مؤسسه بودهاست .همچنین بهمنظور ترویج دسزتاوردهای
تحقیقاتی به بهرهبرداران برگ اری هفته انتقال یافتهها و روز م رعه در دسزتور کزار فعالیزتهزای
ترویجی مؤسسه بوده است .هدف از این فصل ،ارائه دستاوردهای آموزشی و ترویجی مؤسسزه در
سالهای  4980تا  4931و تحلیزل کمّزی و کیفزی آنهزا و ارائزه راهکارهزای الزم بزرای ارتقزاء
آنهاست.
 5-1دورههای آموزشی برگزارشده
به منظور آشنایی پژوهشگران و کارشناسان مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
با علوم و فنون جدید و بهروزرسانی دانش آنها ،همه ساله دورههای آموزشی تخصصی متناسزب
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با نیازهای بخشهای تحقیقزاتی و بزراسزا

اعزام نیزاز همکزاران توسزط مدرسزانی از مراکز

دانشگاهی و یا اساتید و همکاران مجموعه سازمان تحقیقات ،آمزوزش و تزرویج کشزاورزی اجزرا
میشود .اجرای این دورهها بهطور عمده در سطح ملی بوده و با نظارت مرک آموزش عزالی امزام
خمینی (ره) و همچنین با کد مصوب دفتر آموزش کارکنان انجام میشود .بنزابر نظرسزنجیهزای
انجامشده از همکاران ،اجرای اینگونه دورههای آموزشزی مثمرثمزر بزوده و تزداوم در اجزرای آن
ضروری است .از سال  4980تا سال  4931مجموعا تعداد  01دوره آموزشی مصزوب مربزوط بزه
بخشهای تحقیقاتی آبیاری ،گلخانه ،صزنایعغزذایی و ماشزینهزای کشزاورزی در ایزن مؤسسزه
اجراشده و حدود  20دوره آموزشی نی برای مهمانان خارجی و همکاران ستادی و استانی خارج از
دورههای آموزشی مصوب اجراشدهاست (شکل  .)4-0عناوین دورههای آموزشی مصوب اجراشده
در جدولهای  4-0تا  0-0نشان داده شده است.

شکل  - 5-1تعداد دورههای آموزشی برگزارشده در بخشهای تحقیقاتی مؤسسه
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جدول  5-1تعداد دورههای تخصصی برگزارشده بخش مهندسی آبیاری
مدرس

سال برگزاری

ردیف

فریبرز عباسی

4980

2

کاربرد  GISدر مسائل آب و خاک

بهروز ابول پور

4980

9

کاربرد اتوماسیون در سامانههای آبیاری

حسین دهقانی

4983

1

سامانههای دقیق اندازهگیری سرعت جریان

محمد موحدان

4983

0

آشنایی با مدلهای Cropsysو Aquacrop

4

عنوان دوره
حرکت آب در خاک و شبیهسازی آن با استفاده از مدلهای
ریاضی

حسین دهقانی و
فریبرز عباسی

4988

0

اثرات زیستمحیطی شبکههای آبیاری و زهکشی

بهمن یارقلی

4933

3

مدلهای کاربردی تعیین نیاز آبی گیاهان گلخانهای

-

4934

8

اف ایش کارایی مصرف آب کشاورزی و راهکارهای آن

نادر حیدری

4934

3

سازگاری با خشکسالی ،بومیسازی و راهکارهای مقابله با آن

بهمن یارقلی

4934

43

مدیریت پروژههای تحقیقات و آموزش نرماف ار MS Project

بهمن یارقلی

4932

44

مدلسازی جریان آب در شبکههای آبیاری

اشرفزاده

4932

جدول  2-1دورههای تخصصی برگزارشده بخش مهندسی صنایعغذایی
ردیف

عنوان دوره

مدرس

4

اصول فرآوری و تعیین نیاز حرارتی میوهجات و سب یجات

اصان ع ی ی

2

فناوریهای پیشرفته در صنایع غذایی

9

کاربرد  HPLCدر صنایع غذایی

1
0

حامد فاطمیان ،عادل
میرمجیدی

0

اصول نگهداری موادغذایی بااستفاده از پرتودهی

3

خوشههای تحقیقی و تولیدی در صنعت غذا

4980
4980

آقای مرادی
آقای کوشا

4988

آقای علم خواه

4933

فرزاد گودرزی

4934

 networkدر صنایع غذایی
صنایعغذایی

برگزاری

4983

مبانی مدلسازی و تحلیل نرماف ار  MATLABو Neural

شناخت تکنیكهای آزمایشگاهی نانوفناوری و کاربرد آن در

سال

کاوو

رشمه کریم

4934

8

کاربرد  PCRدر صنایعغذایی

مریمهاشمی

4932

3

روشهای اندازهگیری باقیمانده سموم در مواد غذایی خام

آقای رمضانی

4932
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جدول  8-1دورههای تخصصی برگزارشده بخش مهندسی گلخانه

سال

ردیف

عنوان دوره

مدرس

4

اصول کشتهای هیدروپونیك گلخانهای

مجید بصیرت

4934

2

طراحی اتصاالت سازه گلخانه با نرماف ار Solid Works

کیهان شرافتی

4932

9

آشنایی با کاربرد میکروکنترلرها در طراحی سامانههای اتوماسیون گلخانه

کیهان شرافتی

4932

برگزاری

جدول  9-1دورههای تخصصی برگزارشده بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
سال

ردیف

عنوان دوره

مدرس

4

کاربرد نانوفناوری در ماشینهای کشاورزی

هومن شریف نسب

4980

2

کالیبراسیون

حمیدرضا گازر

4980

9

Solid works

محمدرضا مستوفی

4980

جان فیلکه

4983

0

ادوات سورتینگ کشمش و دانههای خشكشده

جان فیلکه

4983

0

روشهای آزمون ماشینها و تجهی ات کشاورزی

-

1

3
8

توسعه و ارزیابی ماشینهای مربوط به حفاظت خاک
(خاکورزی)

کاربرد نانو فناوری در ماشینهای کشاورزی،آبیاری و صنایع
غذایی
کاربرد  Precision farmingدر کشاورزی

آقایهاشمی،آقای رجبعلی پور
بهروزابول پور ،محمدرضا
مستوفی

برگزاری

4983
4983

3

مکاترونیك در ماشینهای کشاورزی

آقای جم

4988

43

کاربرد  Image Processingدر ماشینهای کشاورزی

آقای موسوی

4988

44

آشنایی با مبانی و کاربرد کشاورزی دقیق

-

4988

42

 PLCدر ماشینهای کشاورزی

آقای خوشلفظ

4933

49

اندازهگیری مصرف سوخت

ویتالی گریگوروویچ

4934

41

مبانی و کاربرد پردازش تصویر در کشاورزی

سهامه شفیعی

4934

40

کاربرد سنسورها در کشاورزی

محمدرضا بختیاری

4932

40

مکانی اسیون پرورش ماهی

آقای سمایی

4932
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جدول  1-1دورههای آموزشی عمومی برگزارشده مؤسسه
ردیف

عنوان دوره

مدرس

4

نرماف ار آماری قابلاستفاده در طرحهای تحقیقاتی

ابوالفضل ناصری

سال
برگزاری
4980

2

نصب و راهاندازی اتوماسیون اداری

محمدرضا اکبری

4980

9

استانداردهای تدوین نشریات علمی و ترویجی

محمدرضا شاهپسند

4980

1

کاربرد نانوفناوری در مهندسی کشاورزی

مهدی قیافه داوودی

4980

0

نظام پیشنهادات

هومن شریف نسب

4983

0

مدیریت زمان

-

4988

3

دوره پیشرفته نرماف ارSPSS

جعفر آقایی

4988

8

کتابخانههای دیجیتال

-

4988

3

مهندسی ارزش

آقای کبیری

4983

43

مدیریت فناوری

مجید ولدان

4983

برقراری نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و بیان راهکارهای موفقیت

هومن شریف نسب،

آن

هما بهمدی

42

مالیات بر ارزش اف وده

-

4934

49

جاذبه و دافعه امام علی (علیه السام)

آموزش از راه دور

4934

41

سامانه فراگیر آموزش

بیژن صیادی

4934

40

گواهینامه نوا دوم

بیژن صیادی

4934

40

قوانین و مقررات مرتبط با سامت اداری

آموزش از راه دور

4934

44

براسا

4983

اطاعات جدولهای ارائه شده ،بخش گلخانه به دلیل تازه تأسیسبودن تعزداد

دوره کمتری نسبت به سایر بخشها دارد .در سال  4939دفتر آموزش کارکنان مقزرر نمزود کزه
تمامی دورههای درخواستی همکاران ،در سامانه آموزش کارکنان ثبتشده تا مرک آمزوزش امزام
خمینی (ره) راساً اقدام به برگ اری دورهها نماید که در عمل چنین اتفاقی رخ نزداد و در آن سزال
بهغیر از چند دوره آموزشی عمومی ،هیچگونه دوره تخصصی اجزرا نشزد .از عمزده دالیزل عزدم
اجرای دورههای آموزشی میتوان به ه ینه برگ اری دورهها و همچنین اعزام آمزادگی ننمزودن
اساتید مجرب برای اجرای دورهها نام برد .در سالهای گذشته محدودیت کمتزری بزرای اجزرای
دوره های آموزشی وجود داشت و اکثر دورههای درخواستی بخشهای تحقیقاتی در صورت اعام
آمادگی مدرسان اجرا میشد.

دهة دوم تالش
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 2-1برگزاری سمینارها و همایشهای ملی و منطقهای
در جدول  0-0عناوین سمینارها و همایشهای ملی و منطقهای برگ ارشده توسزط مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی طی سالهای  4980تا  4931ارائهشدهاست.
جدول  0-1فهرست سمینارها و همایشهای برگزارشده در مؤسسه
ردیف

عنوان رویداد

4

کارگاه فنی خرد آبیاری

برگزارکنندگان

زمان
برگزاری

محل برگزاری

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران،
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی ،دفتر بهبود و توسعه

4980

روشهای آبیاری معاونت آب و

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

خاک ،انجمن آبیاری و زهکشی
سمینار علمی طرح ملی
2

آبیاری تحتفشار و توسعه
پایدار
اولین کارگاه فنی ارتقاء

9

کارایی مصرف آب با کشت
محصوالت گلخانهای
اولین کارگاه فنی کاربرد

1

اتوماسیون سامانههای آبیاری
تحتفشار

0

0

کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران،
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی ،دفتر شبکهها و روشهای

مؤسسه تحقیقات
4980

اصاح و تهیه نهال و
بذر

آبیاری
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران،
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی ،معاونت امور باغبانی،

4980

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

انجمن آبیاری و زهکشی ایران
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی

اولین سمینار ملی مسائل

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی

ژئوتکنیکی شبکههای آبیاری

کشاورزی ،دانشگاه تهران ،معاونت

و زهکشی

آب و خاک و صنایع ،وزارت نیرو

اولین کنگره فناوری تولید و

مرک تحقیقات کشاورزی و منابع

فرآوری گوجهفرنگی

طبیعی خراسان رضوی

معاونت صنایع و امور
4980

زیربنایی وزارت جهاد
کشاورزی

4983

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی
مرک تحقیقات

4983

کشاورزی خراسان
رضوی
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ادامه جدول  0-1فهرست سمینارها و همایشهای برگزارشده در مؤسسه
ردیف

عنوان رویداد
دومین سمینار ملی

3

راهکارهای بهبود و
اصاح روشهای آبیاری
سطحی

8

3

43

44

42

49

41

پایدار روشهای آبیاری
تحتفشار

نوین آبیاری

حفاظتی و توسعه پایدار
همایش نیازها و
چالشهای تحقیقات

مرک تحقیقات کشاورزی و منابع

و مهندسی کشاورزی

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی
سازمان جهاد

4983

طبیعی فار
کشاورزی ،دفترتجاریسازی سازمان

کشاورزی استان
فار

4983

مصلی امام خمینی

تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

ژئوتکنیکی شبکههای

کشاورزی ،دانشگاه تهران ،معاونت

آبیاری و زهکشی

آب و خاک و صنایع ،وزارت نیرو

سومین سمینار ملی

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی

توسعه پایدار روشهای

کشاورزی ،دفتر توسعه سامانههای

آبیاری تحتفشار

نوین آبیاری

همایش انتقال آب بین

دانشگاه آزاد اسامی واحد شهرکرد،

حوضهای (چالشها و

سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال

فرصتها)

و بختیاری و استانداری استان

شبکههای آبیاری و

مؤسسه تحقیقات فنی

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی

دومین سمینار ملی مسائل

مسائل ژئوتکنیکی

4988

سازمان جهاد کشاورزی فار ،

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی

هماندیشی خشکسالی

4983

زهکشی ایران

کشاورزی ،دفتر توسعه سامانههای

زهکشی
40

کشاورزی ،کمیته ملی آبیاری و

دومین سمینار ملی توسعه

همایش ملی کشاورزی

برگزاری

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی

سومین سمینار ملی
40

برگزارکنندگان

زمان

محل برگزاری

مرک تحقیقات کشاورزی ،کمیته
ملی آبیاری وزهکشی ایران

4983

4983

4934

4934

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی ،دانشگاه تهران ،معاونت

4934

آب و خاک و صنایع وزارت نیرو

سمینار آموزش بین

سازمان بهرهوری آسیایی ،کمیته

المللی مدیریت لجستیك

ملی بهرهوری ایران ،کمیته

در کسب و کار کشاورزی

بهرهوری وزارت جهاد کشاورزی

4934

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی
مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی
دانشگاه آزاد اسامی
واحد شهرکرد
استان ق وین

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

تهران
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مطابق جدول  0-0مؤسسه در برگز اری  40رویزداد علمزی شزامل سزمینار ،کنگزره و
همایش طی ده سال گذشته نقش مؤثری داشتهاست .همچنین ،مؤسسه در بیش از  43همایش و
کارگاه علمی بهعنوان برگ ارکننده اصلی نقش داشته و این رویدادهای علمزی در محزل مؤسسزه
برگ ارشدهاست .در سایر موارد پژوهشگران مؤسسه بهعنوان اعضا کمیتههای علمی و اجرایزی در
برگ اری رویدادهای علمی مختلف با سایر مراک تحقیقاتی ،نهادها و انجمنهای علمی مشزارکت
و همکاری داشتهاند.
 8-1برگزاری کارگاههای آموزشی
در جدولهای  3-0تا  3-0عنوان دورهها و کارگاههای آموزشی برگز ارشزده در مؤسسزه
طی سالهای  4980تا  4931به تفکیك بخشهای تحقیقاتی ارائهشدهاست.
جدول 7-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی آبیاری و مهندسی گلخانه
ردیف

نام کارگاه
مصرف بهینه آب و اف ایش

4

بهرهوری تولید و اجرای
الگوی کشت مناسب

2

مدیریت آبیاری سطحی
گندم
آشنایی با اصول آبیاری در

9

محصول انگور ،پسته،
ذرت ،زیتون ،گندم و کل ا

1

راهکارهای بهبود مصرف
آب در شرایط خشکسالی

مدرس/

سال

مدرسان

برگزاری

محل برگزاری

مخاطبین
مدیران

مسعود فرزامنیا و
همکاران

4980

مرک آموزش

تعاونیهای تولید،

کشاورزی کرمان

کارشناسان،
مروجان

محمد خرمیان
افشین یوسف
گمرکچی و
همکاران

علیرضا کیانی

4980

مرک آموزش

کارشناسان ناظر

کشاورزی دزفول

گندم
کشاورزان،

 4980تا
( 4939بیش

استان ق وین

از  93کارگاه)

4983

مرک تحقیقات
کشاورزی اصفهان

باغداران و
کارشناسان ترویج
کارشناسان و
پژوهشگران جهاد
کشاورزی

244
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ادامه جدول  7-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشاده بخاش مهندسای آبیااری و مهندسای
گلخانه
ردیف
0

0

نام کارگاه

مدرس /مدرسان

آشنایی با روشهای آبیاری

پریسا شاهین

تحتفشار

رخسار

مدیریت جامع زیستمحیطی

سال
برگزاری
4983

بهمن یارقلی

علیرضا کیانی

4988

8

مدیریت بحران خشکسالی

علیرضا کیانی

4988

3

بهرهوری آب در کشاورزی

علیرضا کیانی

4988

علیرضا کیانی

4988

علیرضا کیانی

4988

3

کاربرد مدل  CropWatدر
برنامهری ی آبیاری م ارا

سازمان جهاد

سربازان مروج

کشاورزی گیان

استان گیان

مؤسسه فنی و
4983

حوزهآبری

محل برگزاری

مخاطبین

مهندسی
کشاورزی

کارشناسان
کشاورزی

مرک تحقیقات

کارشناسان

کشاورزی گلستان

کشاورزی

شهرستان
بندرترکمن

مسئولین محلی،
کشاورزان و
کارشناسان
مسئوالن،

سازمان جهاد

کشاورزان و

کشاورزی گلستان

کارشناسان
گلستان

43

44
42
49

راهکارهای عملی استفاده از
آب شور در آبیاری
تحلیل بر اثربخشی
فعالیتهای پژوهشی
آبیاری قطرهای نواری در

سیدحسن

زراعت

موسویفضل

روشهای نوین آبیاری
فضای سب شهری

امیر نورجو

4988
4988

اف ایش سطح زیرکشت بدون
41

نیاز به اف ایش ابعاد مجاری
انتقال آب از طریق کم

حیدر طایفهرضایی

4988

سیستمهای آبیاری
تحتفشار

موسویفضل

کشاورزی

مؤسسه تحقیقات
پنبه

پژوهشگران

مدیریت جهاد
کشاورزی شاهرود

کشاورزان

جهاد دانشگاهی

اعضای جهاد

دانشگاه ارومیه

دانشگاهی

منطقهای
آذربایجان غربی

سیدحسن

پژوهشگران
کارشناسان و

سازمان آب

آبیاری
40

مرک تحقیقات
کشاوررزی گلستان

کارشناسان و

کارشناسان آب
منطقهای

مرک ترویج و
4983

خدمات کشاورزی
میامی

کشاورزان

دهة دوم تالش
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ادامه جدول  7-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشاده بخاش مهندسای آبیااری و مهندسای
گلخانه
ردیف
40

43

نام کارگاه

مدرس/

سال

مدرسان

برگزاری

مصرف بهینه آب در

سیدحسن

محصول چغندرقند

موسویفضل

محاسبات کانالها و

به اد

مسیرهای انتقال آب

حصاری

جمعآوری و نگهداری آب در

حسن

مناطق خشك و نیمهخشك

خسروی

4983

4983

محل برگزاری

مخاطبین

مرک ترویج و خدمات

کشاورزان

کشاورزی میامی
مرک آموزش سازمان

کارشناسان

جهاد کشاورزی استان

سازمان

آذربایجان غربی
مروجان جهاد

48

4983

شهرستان بمپور

کشاورزی استان
سیستان و
بلوچستان

43

بهبود مدیریت و مصرف
بهینه آب در کشاورزی
نحوه نصب و اندازهگیری آب

23

آبیاری با استفاده از انواا
فلوم

مرک آموزش

کارشناسان

سیدرضا

علمی-کاربردی جهاد

مدیریتهای جهاد

همکاران

کشاورزی خوزستان

کشاورزی استان

محمد

مرک تحقیقات صفیآباد

اشرفیزاده و

خرمیان

4983

4983

دزفول

کارشناسان
شرکتهای
مهندسان ناظر
همکاران مراک

24

اصاح و بهبود سامانههای

نادر عباسی و

آبیاری سنتی

همکاران

تحقیقاتی و
4983

مرک تحقیقات خراسان

معاونت آب و
خاک و صنایع
استان

22

29

21

مسائل پوششهای بتن
کانالهای آبیاری

بهرهوری آب شور در
کشاورزی

همکاران مراک

نادر عباسی،
محمد

4983

ستاد مؤسسه

موحدان

علیرضا کیانی

تحقیقاتی و
معاونت آب و
خاک و صنایع

4933

سازمان جهاد کشاورزی

کارشناسان ناظر

استان گلستان

جهاد کشاورزی
استان

کاربرد زمین آمار در علوم

سیدحسن

کشاورزی

موسویفضل

4933

مرک تحقیقات کشاورزی

پژوهشگران و

سمنان (شاهرود)

کارشناسان

865
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گلخانه
ردیف

20

20

نام کارگاه
مدیریت کنترل پروژه در

مدرس/

سال

مدرسان

برگزاری

به اد حصاری

4933

حیدر طایفه رضایی

4933

مدیریت و کنترل پروژه

حیدر طایفه رضایی

4933

مدیریت خشکسالی در

افشین یوسف

م ارا گندم

گمرکچی

در فرآیند تولید محصوالت

کرامت اخوان

محصوالت زراعی
راندمان آبیاری و
روشهای پوشش آنهار

محل برگزاری

مخاطبین

مرک آموزش سازمان

کارشناسان سازمان

جهاد کشاورزی استان
آذربایجان غربی
مرک آموزش سازمان
جهاد کشاورزی استان
آذربایجان غربی
مرک آموزش سازمان

23

جهاد کشاورزی استان
آذربایجان غربی

28

4933

مدیریت مصرف بهینه آب
23

4933

کشاورزی
اندازهگیری آب آبیاری
93

گندم با استفاده از کات

محمد خرمیان

4933

تروت فلوم
اندازهگیری آب آبیاری
94

گندم با استفاده از کات

محمد خرمیان

4933

تروت فلوم
92
99
91

آشنایی و مدیریت
سامانههای قطرهای
آشنایی و مدیریت
سامانههای قطرهای
Water, soil and
food quality and
safety control

90

سطحی :چالشها و چشم
اندازها

استان ق وین
مرک آموزش کشاورزی

کارشناسان

اردبیل

سازمان

سایت مرک ی بن معا

کشاورزان پیشرو

شوش

و مروجان

سایت مرک ی سرخه

کشاورزان پیشرو

شوش

و مروجان

محمد خرمیان

4933

اداره کشاورزی دزفول

کمآبیاری در آبیاری
نادر حیدری

4933

سازمان

سازمان

محمد خرمیان

همکاران

کارشناسان

سازمان جهاد کشاورزی

4933

بهمن یارقلی و

سازمان

کارشناسان

منطقه بن معا شوش

4933

کارشناسان

مؤسسه تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی

کشاورزان پیشرو
و مروجان
کارشناسان اداره
کشاورزی دزفول
کارشناسان لبنانی

مؤسسه تحقیقات فنی و

اعضای هیات

مهندسی کشاورزی

علمی مؤسسه

دهة دوم تالش
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گلخانه
ردیف

نام کارگاه

مدرس/

سال

مدرسان

برگزاری

سازگاری با خشکسالی و
90

بومیسازی و راهکارهای

علیرضا کیانی

4934

مقابله با آن
93
98

استحصال و جمعآوری آب
باران
مدیریت مصرف آب در

علیرضا

زراعت دیم

توکلی

کنترل و ارزیابی مستمر
93

پروژههای اجراشده آبیاری
تحتفشار

13

14

سازه و تجهی ات گلخانهای

علیرضا
کیانی
داوود
مؤمنی

مهندسی ارزش ،نگاهی

علیرضا

خاقانه به پروژهها

کیانی

سازه مناسب ،آمادهسازی
12

علیرضا توکلی

بستر و کشت محصوالت
گلخانههای

4934
4934

4932

4932

همکاران

4932

19

مدیریت مصرف بهینه آب در
توسعه باغات

ی ،بیژن

مهندسی کشاورزی

علمی مؤسسه

شهرستان مهدیشهر،

بهرهبرداران و

فوالدمحله

کارشناسان

کالپوش میامی

4932

4932

مرک آموزش کشاورزری
گرگان
مرک تحقیقات و آموزش
کشاورزی جنوب کرمان

کشاورزی و منابع طبیعی

11

10

آشنایی با اصول طراحی
سامانههای آبیاری

4932

گمرکچی

آشنایی با اصول طراحی
سامانههای آبیاری در

یوسف

محصول انگور

گمرکچی

خاک و ترویج جهاد
کشاورزی
کارشناسان سازمان و
کشت و صنعتهای
جنوب استان
کارشناسان و
پژوهشگران

مرک تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی

بهرهبرداران بخش

جنوب کرمان

کشاورزی

مرک تحقیقات

کارشناسان سازمان،

کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان نظام

چهارمحال و بختیاری

مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی

افشین

افشین

کارشناسان آب و

کارشناسان و

حقیقتی
یوسف

کارشناسان و
بهرهبرداران

استان گلستان

رحیم
علیمحمد

مؤسسه تحقیقات فنی و

اعضای هیات

مرک تحقیقات

جواد
سرحدی و

محل برگزاری

مخاطبین

4932

دانشگاه جامع علمی
کاربردی استان ق وین
سازمان بسیج مهندسان
استان ق وین

کارشناسان سازمان

باغداران استان
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گلخانه
ردیف

نام کارگاه
کارگاه آموزشی طراحی

10

اتصاالت سازه گلخانه با
نرماف ار Solid Works

مدرس/

سال

مدرسان

برگزاری

کیهان
شرافتی

4932

محل برگزاری
مؤسسه تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی

کارگاه آموزشی آشنایی با
13

کاربرد میکروکنترلرها

کیهان

برای طراحی سامانههای

شرافتی

4932

مؤسسه تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی

اتوماسیون گلخانه
18

مدیریت بحران آب

علیرضا کیانی

4932

کاله از استان گلستان

13

مدیریت بحران آب

علیرضا کیانی

4939

گنبد

03

داشت سویا

علیرضا کیانی

4939

04

تولید بذر با کیفیت

سازمان تعاون روستایی

02

آمادهسازی زمین و کشت
گندم دیم و آبی (آبیاری)

علیرضا کیانی

علیرضا کیانی

4939

4939

مرحله داشت محصوالت
09

پایی ه (مدیریت آبیاری

علیرضا کیانی

4939 93

گندم ،جو و کل ا)
01

آشنایی با سند ملی آب

00

مدیریت آبیاری گندم و جو

علیرضا کیانی

4939

گرگان ،شرکت سویابین،
شرکت دانههای روغنی

مرک آموزش کشاورزی
گرگان

مخاطبین
اعضای هیات علمی
و کارشناسان مؤسسه
و مراک تحقیقاتی
اعضای هیات علمی
و کارشناسان مؤسسه
و مراک تحقیقاتی
کارشناسان ناظر
جهاد کشاورزی
کارشناسان ناظر
جهاد کشاورزی
کشاورزان و
پیمانکاران تکثیری
بذر سویا
کارشناسان جهاد
کشاورزی

مرک آموزش عالی امام

کارشناسان گندم

خمینی (ره) کرج

کشور

شهرستانهای مختلف

کارشناسان ناظر

استان گلستان

جهاد کشاورزی

مرک آموزش کشاورزی
گرگان

کارشناسان آب و
خاک و مروجان جهاد
کشاورزی
کارشناسان و

علیرضا کیانی

4939

سازمان جهاد کشاورزی

پیمانکاران تکثیری
گندم و جو

دهة دوم تالش
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ادامه جدول  7-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشاده بخاش مهندسای آبیااری و مهندسای
گلخانه
ردیف

نام کارگاه

مدرس/

سال

مدرسان

برگزاری

محل برگزاری
مرک آموزش کشاورزی

00

مرحله کاشت محصوالت
پایی ه (گندم ،جو و کل ا)

علیرضا کیانی

4939

گرگان و ایستگاه
تحقیقات کشاورزی
گرگان

مرحله کاشت
03

محصوالت پایی ه

 44و 48
علیرضا کیانی

(گندم ،جو و کل ا)
08

مدیریت بحران آب

آبان
4939

حمیدرضا
صادقنژاد

03

فنی مدیریت مصرف

4939

4939

03

04

02

09

علیرضا توکلی

4939

به اد حصاری

4939

کار با WEAP

به اد حصاری

4939

آشنایی با مدیریت

افشین یوسف

آبیاری در م ارا گندم

گمرکچی

کشاورزی
 ArcGISمقدماتی و
پیشرفته

01

00

کشاورزی حفاظتی

کشاورزی

شهرستانهای گنبد و

کارشناسان و ناظر و

علی آباد

مروجان جهاد کشاورزی

کشاورزی کردکوی،

کشاورزان و کارشناسان

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

کارشناسان ،پژوهشگران
و اعضای هیات علمی

مرک تحقیقات

کارشناسان ،پژوهشگران

کشاورزی و منابع

و اعضای هیات علمی

طبیعی استان سمنان

4939

سیدرضا
کاشت ذرت

مروجان جهاد

گرگان و گنبد

آب کشاورزی
مدیریت مصرف آب

کارشناسان و ناظر و

مدیریت جهاد

بررسی ابعاد زراعی و
علیرضا توکلی

مخاطبین

اشرفیزاده،

4939

محمد برزگری

سازمان آب منطقه ای

کارشناسان آب منطقه

آذربایجان غربی

ای

سازمان آب منطقهای
آذربایجان غربی
سازمان جهاد کشاورزی
استان ق وین

اشرفیزاده و
همکاران

منطقهای

کارشناسان سازمان

جهاد کشاورزی

کارشناسان ،مروجان و

شهرستان باوی

ذرت کاران شهرستان

سیدرضا
4939

کارشناسان آب

کشت و صنعت مغان

کارشناسان و مدیران
کشت و صنعت مغان
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گلخانه
ردیف

نام کارگاه

مدرس /مدرسان

سال
برگزاری

محل برگزاری
کنگره ملی

00

کارگاه آموزشی آشنایی
با گلخانه

داوود مؤمنی

4939

داوود مؤمنی

4939

مخاطبین
کارشناسان سازمان و

هیدروپونیك و

کشت و صنعتهای

کشتهای گلخانهای،

جنوب استان

کرج
03

08

مهندسی گلخانه
سامانههای آبیاری

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

مرک آموزش جهاد
محمد جلینی

4934

محمد جلینی

4934

33

باغات آبیاری انار

محمد جلینی

4934

34

بهزراعی گندم و جو

محمد جلینی

4932

03

تحتفشار
مدیریت آبیاری در م ارا
گندم

مهندسین مشاور گلخانه

کشاورزی خراسان
رضوی
مجتمع آموزش جهاد
کشاورزی خراسان
رضوی
مرک آموزش جهاد
کشاورزی خراسان
جنوبی
مرک آموزش جهاد
کشاورزی خراسان
جنوبی

کارشناسان
سازمان
کارشناسان
سازمان
کارشناسان کشور
افغانستان
کارشناسان جهاد
کشاورزی استان

دهة دوم تالش
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جدول 3-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی صنایعغذایی
ردیف

4

نام کارگاه

مدرسان

برگزاری

خشكکردن لیمو با

ایران

خشكکن خورشیدی

محمدپور

ارائه الگوی مناسب برای
2

مدرس/

زمان

حفظ و نگهداری غات و
حبوبات در سطح کشور

رضا فامیل
مؤمن

محل برگزاری
سازمان جهاد

4980

کشاورزی استان
هرم گان

4980

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

ابوالفضل
9

فرآوری زیتون

گلشن تفتی

4980

استان کرمان

و همکاران
1
0
0

فناوریهای نوین در

ندا

صنایعغذایی

مفتونآزاد

فناوریهای پیشرفته در

حامد

صنایعغذایی

فاطمیان

انبارداری کل ای بذری در

رضا فامیل

مخازن کوچك

مؤمن

ریاضی فرآیندهای زیستی

ندا مفتونآزاد

4980
4980
4980

کارگاه آموزشی مدلسازی
3

4983

و سامانههای بیولوژیك
8

فی یولوژی پس از برداشت
مرکبات

ایران محمدپور

4988

هما بهمدی

4988

مخاطبین
کارشناسان و
کشاورزان خبره

کارشناسان ترویجی

کارشناسان سازمان
جهاد استان

مؤسسه تحقیقات فنی

اعضا هیات علمی و

و مهندسی کشاورزی

پژوهشگران مؤسسه

مؤسسه تحقیقات فنی

اعضاء هیات علمی

و مهندسی کشاورزی

مؤسسه و مراک

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

کارشناسان ترویج

مؤسسه تحقیقات

پژوهشگران و

بیوتکنولوژی

دانشجویان

مؤسسه تحقیقات فنی

کارشناسان و

و مهندسی کشاورزی

کشاورزان خبره
کارشناسان ترویج،

3

عملآوری و بهداشت
محصوالت سردسیری

مرک آموزش عالی

کارشناسان جهاد

امام خمینی (ره) کرج

کشاورزی سراسر
کشور
کارشناسان ترویج،

صنایعغذایی در کشورهای
43

توسعهیافته

هما بهمدی

4988

مرک آموزش عالی

کارشناسان مراک

امام خمینی (ره) کرج

جهاد کشاورزی
سراسر کشور

عملآوری و بهداشت
44

محصوالت سردسیری و
خشك

حامد فاطمیان
و همکاران

4988

مرک آموزش عالی
امام خمینی (ره) کرج

کارشناسان دفتر
صنایع تبدیلی،
کارشناسان ترویج
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ردیف

42

49

41
40

40

نام کارگاه
آشنایی با صنایعغذایی در
کشورهای توسعهیافته،
نقش صنایعغذایی در
توسعه ملی
کاربرد فناوری نانو در
کشاورزی و صنایعغذایی و
کاربرد پردازش تصویر و
شبکه عصبی
بهداشتی نمودن خرما

43

48

برقراری نظام پذیرش و
بررسی پیشنهادها و بیان
راهکارهای موفقیت آن

23
24

مدرسان

برگزاری

حامد فاطمیان

4988

میاد فتحی

4983

ندا مفتونآزاد

4983

کاربرد  RSMدر تحقیقات
صنایعغذایی و فناوریهای ندا مفتونآزاد
پس از برداشت
کاربرد روش گرماسنجی
فوژان بدیعی
پویشی تفاضلی در
تحقیقات صنایعغذایی
کاربرد کامپوزیتهای
طبیعی در بستهبندی
موادغذایی

43

مدرس/

زمان

نقش بستهبندی در
اف ایش قابلیت
ماندگاری نان سنتی
ایمنی زیستی
محصوالت کشاورزی
نرماف ار تخصصی SAS

محل برگزاری
مرک آموزش عالی
امام خمینی (ره) کرج
مرک تحقیقات
کشاورزی و منابع
طبیعی خراسان
رضوی
باغهای خرما خشت و
جهرم

مخاطبین
مدیران دفاتر صنایع
کشاورزی استانهای
کشور

اعضا هیات علمی

باغداران و مروجان

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

پژوهشگران

4983

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

کارشناسان و اعضاء
هیات علمی بخش

4983

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

کارشناسان و مروجان
دفتر امور ترویج و
بهبود نظامهای
ترویجی

4983

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

اعضای هیات علمی
و کارشناسان

رضا فامیل
مؤمن

4983

مؤسسه تحقیقات فنی
و مهندسی کشاورزی

کارشناسان ترویج

علیرضا
قد ولی

4933

ایران
محمدپور

4933

بهجت
تاجالدین
هما بهمدی،
هومن
شریفنسب

4983

مرک آموزش جهاد
کشاورزی گلستان
مرک تحقیقات
کشاورزی استان
هرم گان

کارشناسان مدیریت
صنایع سازمان
کارشناسان مرک

دهة دوم تالش

863

ادامه جدول 3-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی صنایعغذایی
ردیف

نام کارگاه

24

نرماف ار تخصصی SAS

22
29

21

بستهبندی مبتنی بر
فناوری نانویی

مدرسان

برگزاری

ایران
محمدپور
ندا مفتونآزاد

کنترل کیفیت در

بهجت

صنایعغذایی

تاجالدین

بستهبندی موادغذایی

صرفهجویی در مصرف
20

مدرس/

زمان

انرژی با نگاهی نو به
موضوا بستهبندی

بهجت
تاجالدین

بهجت
تاجالدین

مرک تحقیقات
4933

20

خاک و موادغذایی،

کشاورزی استان

کارشناسان مرک

هرم گان
4933
4933

4933

مرک آموزش عالی
امام خمینی (ره) کرج

پژوهشگران

مؤسسه تحقیقات فنی

کارشناسان و

و مهندسی کشاورزی

پژوهشگران

مؤسسه تحقیقات فنی

کارشناسان و

و مهندسی کشاورزی

پژوهشگران کشور
لبنان

مؤسسه تحقیقات فنی
4933

و مهندسی کشاورزی

کارشناسان و مروجان
دفتر امور ترویج و
بهبود نظامهای
ترویجی

کیفیت و سامتی آب،
روشهای نمونهبرداری

محل برگزاری

مخاطبین

مؤسسه تحقیقات
بهجت تاجالدین

4933

فنی و مهندسی

کارشناسان و

کشاورزی

پژوهشگران

و آنالی شیمیایی
آشنایی با صنایعغذایی و
23

فناوریهای پس از

حامد فاطمیان و

برداشت محصوالت

همکاران

مؤسسه تحقیقات
4933

کشاورزی

کشاورزی
28

23

مدیریت صنایعغذایی

نقش صنایع تبدیلی در
توسعه روستایی

فنی و مهندسی

علیرضا قد ولی

4934

علیرضا قد ولی

4934

کارشناسان وزارت
کشاورزی لبنان

مرک آموزش

کارشناسان

جهاد کشاورزی

مدیریت صنایع

استان گلستان

سازمان

مرک آموزش
جهاد کشاورزی
استان گلستان

کارشناسان
مدیریت صنایع
سازمان

864

فصل پنجم
ادامه جدول 3-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی صنایعغذایی
ردیف

نام کارگاه

مدرس/

زمان

مدرسان

برگزاری

مرک تحقیقات

ضوابط  HACCPدر
93

تولید محصوالت

محل برگزاری

علیرضا قد ولی

4934

کشاورزی و دامی

کشاورزی و منابع
طبیعی استان
گلستان

مخاطبین
کارشناسان و
اعضای هیات
علمی مرک

مرک آموزش
94

صنایع تبدیلی

ایران محمدپور

4934

کشاورزی استان

کارشناسان ترویج

هرم گان
بستهبندی محصوالت
92

کشاورزی با استفاده از

بهجت تاجالدین

4932

اتمسفرهای تعدیلیافته

99

فنی و مهندسی

مروجان دفتر

کشاورزی

ترویج و بهبود
نظامهای ترویجی

روش مناسب کاهش
رطوبت ،بستهبندی و

مؤسسه تحقیقات

کارشناسان و

سازمان جهاد
ایران محمدپور

4939

انبارداری ارقام نرم خرما

کشاورزی استان
هرم گان

کارشناسان و
کشاورزان خبره
تسهیلگران زنان

91

فرآوری انگور و تهیه
کشمش

مریم شاهامیریان

4939

شهرستان کوار

کشاورز روستایی
عضو صندوق
اعتبارات خرد
تسهیلگران زنان

استانداردسازی ،تولید و
نگهداری بهداشتی

مریم شاهامیریان

4939

شهرستان

کشاورز روستایی

استهبان

و نمایندگان
صندوقهای

محصوالت تبدیلی

اعتبارات خرد
مؤسسه تحقیقات
90

90

نرماف ار EndNote

بهجت تاجالدین

میوههای زمستانه-

سودابه عین

سیبزمینی

افشار

4939

4939

واکسن و
سرمسازی رازی

مشهد

کارشناسان و
اعضاء هیات
علمی مؤسسه
مسئولین فنی
سردخانه و انبار

دهة دوم تالش

856

ادامه جدول 3-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی صنایعغذایی
ردیف

نام کارگاه

مدرس/

زمان

مدرسان

برگزاری

محل برگزاری

مخاطبین
تسهیلگران زنان

استانداردسازی ،تولید و
93

نگهداری بهداشتی

مریم شاهامیریان

4939

شهرستان

کشاورز روستایی

استهبان

و نمایندگان
صندوقهای

محصوالت تبدیلی

اعتبارات خرد
مؤسسه تحقیقات
90

90

نرماف ار EndNote

بهجت تاجالدین

میوههای

سودابه عین

زمستانه -سیبزمینی

افشار

4939

4939

واکسن و
سرمسازی رازی

مشهد

کارشناسان و
اعضاء هیات
علمی مؤسسه
مسئولین فنی
سردخانه و انبار

855

فصل پنجم
جدول  4-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی
ردیف

4

نام کارگاه

مدرس/

زمان

مدرسان

برگزاری

کاشت گندم و روشهای

حمیدرضا

آموزش ویژه ناظرین

صادقنژاد

محل برگزاری
مرک آموزش

4980

فعالیتهای
ترویجی کردکوی

تأثیر عملیات زیرشکن بر
2

عملکرد و کارایی مصرف

مخاطبین
کارشناسان و
کشاورزان
کارشناسان

علیاکبر صلحجو

4980

زرقان

کشاورزی

آب در چغندرقند
9
1
0

مکانی اسیون باغبانی و
تهیه بستر گندم
کالیبراسیون ،سمپاشها
آشنایی با ادوات کاشت،
و کمبینات
کالیبراسیون تجهی ات

0

اندازهگیری و نقش آن در
تحقیقات

3

8

3

کالیبراسیون سمپاشی

مجید روزبه

4980

حمیدرضا گازر و
همکاران
حمیدرضا صادق
نژاد

کاهش ضایعات گندم در
مرحله برداشت

شمآبادی

مکانی اسیون کشت لوبیا

در کاهش درصد
شکستگی برنج

44

مجید روزبه

4980

زینالعابدین

تأثیر برخی عوامل مؤثر
43

مجید روزبه

4980

زیرشکن ،تنظیمات و
کاربرد آن

ابوالفضل
هدایتیپور
ابوالفضل
هدایتیپور

4980

داراب

کارشناسان و
کشاورزان پیشرو

شهرستان زرین

کارشناسان و

دشت

کشاورزان پیشرو

شهرستان زرین

کارشناسان و

دشت

کشاورزان پیشرو

مؤسسه تحقیقات

اعضای هیات

فنی و مهندسی

علمی،

کشاورزی

پژوهشگران

کشاورزی استان

کارشناسان استان

مرک تحقیقات
4980

گلستان
4980

گرمسار

کشاورزان و
کارشناسان ناظر

مرک آموزش
4980

کشاورزی

کشاورزان

قورچیباشی
4980

مؤسسه تحقیقات

کارشناسان و

فنی و مهندسی

پژوهشگران

کشاورزی
کارشناسان

علیاکبر صلحجو

4980

زرقان

کشاورزی

دهة دوم تالش

852

ادامه جدول  4-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی
ردیف

نام کارگاه
آشنایی با اصول

42

مکانی اسیون در
برداشت زیتون

مدرس/

زمان

مدرسان

برگزاری

علیماشاءا...

 4980تا

کرمانی

4932

مسعود شهربانونژاد

4980

محل برگزاری

استان ق وین
مرک آموزش سازمان

49

مدیریت م رعه

جهاد کشاورزی
دزفول

41

40

کاشت ،داشت و
برداشت کل ا

حمید رضا
صادقنژاد ،محمد

مدیریت داشت در

ابوالفضل

لوبیا

4983

40

م ایای آن در شرایط

کارشناسان ترویج
کارشناسان و مروجان
سازمان

کشاورزی ومنابع

کارشناسان مرک

طبیعی استان گلستان
4983

خاکورزی حفاظتی و
مسعود شهربانونژاد

کشاورزان ،باغداران و

مرک تحقیقات

حسین رزاقی
هدایتیپور

مخاطبین

4983

کمآبی

مؤسسه اصاح بذر

پژوهشگران

مرک تحقیقات

کشاورزان پیشرو و

کشاورزی صفی آباد

مروجان
مروجان و کارشناسان

43

خاکورزی حفاظتی

مسعود شهربانونژاد

4983

مسعود شهربانونژاد

4983

مرک تحقیقات

سازمان نظام

کشاورزی صفی آباد

مهندسی کشاورزی و
منابعطبیعی

48

43

23

24

جلوگیری از ری ش
کمباین
روشهای آزمون

محمد

ماشینهای کشاورزی

یونسیالموتی

کشاورزی حفاظتی

جعفر حبیبیاصل

برداشت گندم با

سیدمحمدجواد

کمباین

افضلی

4983

4988

4988

مرک آموزش جهاد

کارشناسان و مروجان

کشاورزی دزفول

سازمان

مؤسسه و مرک آزمون
ماشینهای کشاورزی

22

پایدار

کارشناسان
ماشینهای کشاورزی

مرک آموزش

کارشناسان جهاد

کشاورزی استان

کشاورزی استاد

خوزستان

خوزستان

مرک آموزش استان
خوزستان

مدیریت بقایای
گیاهی در کشاورزی

پژوهشگران و

کارشناسان و مروجان
کارشناسان سازمان

صادق افضلینیا

4988

شیراز

جهاد کشاورزی
فار

858

فصل پنجم

ادامه جدول  4-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی
ردیف

نام کارگاه
آشنایی با اصول

42

مکانی اسیون در
برداشت زیتون

49

مدیریت م رعه

مدرس/

زمان

مدرسان

برگزاری

علیماشاءا...

 4980تا

کرمانی

4932

مسعود
شهربانونژاد

4980

حمید رضا
41

کاشت ،داشت و

صادقنژاد،

برداشت کل ا

محمد حسین

40

مدیریت داشت در

ابوالفضل

لوبیا
خاکورزی حفاظتی و

40

م ایای آن در شرایط
کمآبی

43

48

43

23

24

خاکورزی حفاظتی

مسعود
شهربانونژاد
مسعود
شهربانونژاد

جلوگیری از ری ش

مسعود

کمباین

شهربانونژاد

روشهای آزمون

محمد

ماشینهای کشاورزی

یونسیالموتی

کشاورزی حفاظتی

جعفر
حبیبیاصل

برداشت گندم با

سیدمحمدجواد

کمباین

افضلی

استان ق وین

22

گیاهی در کشاورزی
پایدار

کارشناسان ترویج

مرک آموزش سازمان

کارشناسان و مروجان

جهاد کشاورزی دزفول

سازمان

4983

کشاورزی ومنابع طبیعی

کارشناسان مرک

استان گلستان
4983

4983

4983

4983

4983

4988

4988

مؤسسه اصاح بذر

پژوهشگران

مرک تحقیقات

کشاورزان پیشرو و

کشاورزی صفی آباد

مروجان

مرک تحقیقات
کشاورزی صفی آباد

4988

مروجان و کارشناسان
سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابعطبیعی

مرک آموزش جهاد

کارشناسان و مروجان

کشاورزی دزفول

سازمان

مؤسسه و مرک آزمون
ماشینهای کشاورزی
مرک آموزش کشاورزی
استان خوزستان
مرک آموزش استان
خوزستان

مدیریت بقایای
صادق افضلینیا

کشاورزان ،باغداران و

مرک تحقیقات

رزاقی
هدایتیپور

محل برگزاری

مخاطبین

شیراز

پژوهشگران و
کارشناسان ماشینهای
کشاورزی
کارشناسان جهاد
کشاورزی استاد
خوزستان
کارشناسان و مروجان
کارشناسان سازمان
جهاد کشاورزی فار

دهة دوم تالش

859

ادامه جدول  4-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی
ردیف

29

نام کارگاه

مدرس/

زمان

مدرسان

برگزاری

کشاورزی حفاظتی و

صادق افضلی نیا

شوری خاک

و فاطمه رسولی

4988

آشنایی با ادوات
21

خاکورزی در زراعت

محمدعلی بهآیین

4988

کنجد
سیدرضا
20

خاکورزی حفاظتی

اشرفیزاده ،سعید

محل برگزاری

مرودشت
مدیریت جهاد
کشاورزی داراب
مرک تحقیقات

4988

سلیم پور

کشاورزی صفی
آباد دزفول

مخاطبین
کارشناسان ترویج
مدیریت کشاورزی
کارشناسان کشاورزان

کارشناسان کشاورزی
استان

سیدرضا
20

خاکورزی حفاظتی در

اشرفیزاده،

گندم

عبدالمجید

4988

مرک تحقیقات

کارشناسان و اساتید

کشاورزی صفیآباد

دانشگاه

فرهادی صدر
23

28

23

مبانی و کاربرد کشاوزی
دقیق
خاکورزی حفاظتی

اصول مکانی اسیون
گندم

خاکورزی و تبیین
خاکورزی حفاظتی

4988

مستوفی
حمیدرضا
صادقنژاد

آشنایی با انواا
93

صمدنظرزاده
اوغاز ،محمدرضا

مؤسسه تحقیقات
کشاورزی
4983

کشاورزی استان

4983

جهادکشاورزی
استان خوزستان

ضرغام
فاضلنیاری

ارزیابی روشهای

اشرفیزاده،

خاکورزی حفاظتی

مسعود
شهربانونژاد

کارشناسان

گلستان
مجتمع آموزش

نعیم لویمی

کارشناسان مؤسسه

مرک تحقیقات

4983

سیدرضا
94

فنی و مهندسی

اعضا هیات علمی و

مرک آموزش
کشاورزی اردبیل
مدیریت جهاد

4988

کشاورزی
شهرستان شوستر

کارشناسان مدیریتهای
استان
کارشناسان سازمان
استان

کارشناسان و کشاورزان
پیشرو شهرستان

851

فصل پنجم

ادامه جدول  4-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی
ردیف

نام کارگاه

مدرس/

زمان

مدرسان

برگزاری

محل برگزاری

مخاطبین
مروجان و
کارشناسان

92

ارزیابی روشهای خاکورزی

مسعود

حفاظتی

شهربانونژاد

4983

مدیریت جهاد

سازمان نظام

کشاورزی دزفول

مهندسی
کشاورزی و
منابعطبیعی

مقایسه کارایی خاکورز
99

مرکب (چی ل پیلر) و روش

مسعود

مرسوم و تأثیر آن بر عملکرد

شهربانونژاد

شرکت
4983

ماشینکاران
دزفول

گندم در شمال خوزستان

کارشناسان و
مروجان

مسعود
91

ارزیابی روشهای خاکورزی

شهربانونژاد،

حفاظتی

سیدرضا

4983

مدیریت جهاد

کشاورزان پیشرو

کشاورزی شوشتر

و مروجان

اشرفیزاده
90

مدیریت مکانی اسیون در

صادق افضلینیا

شرایط خشکسالی

و بهروز ابولپور

آشنایی با اصول خاکورزی

علی ماشاءا..

4932

حفاظتی

کرمانی

(بیش از

4933

مرک آموزش و

کارشناسان

پردیس کشاورزی

مکانی اسیون

مرودشت

استان فار

 4933تا
90

استان ق وین

کشاورزان،
کارشناسان ترویج

چهار کارگاه)
سیدرضا
93

کشاورزی حفاظتی

98

برداشت مکانی ه غات

93

هیدرولیك صنعتی

اشرفیزاده و

4933

همکاران

مدیریت جهاد

کارشناسان جهاد

کشاورزی

و کشاورزان

شهرستان شوش

شهرستان شوش

مدیریت کشاورزی
مسعود
شهربانونژاد

4933

شهرستان شوش،

کشاورزان پیشرو

مرک خدمات بن

و مروجان

معا
مسعود
شهربانونژاد

دانشگاه آزاد
4933

اسامی واحد
دزفول

کارشناسان و
اعضا هیأت علمی

دهة دوم تالش

850

ادامه جدول  4-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی
ردیف

نام کارگاه

13

خاکورزی حفاظتی

مدرس/

زمان

مدرسان

برگزاری

مسعود
شهربانونژاد ،سید

سازمان جهاد
4933

رضا اشرفی زاده
توسعه روشهای
14

خاکورزی حفاظتی در
خوزستان

12

19

عملیات خاکورزی مناسب
در غات و کل ا

مسعود
شهربانونژاد

کاهش ضایعات غات و

زینالعابدین

دانههای روغنی

شمآبادی

کشاورزی پایدار

جعفر حبیبیاصل

کشاورزی استان
ایام

4933

حمیدرضا
صادقنژاد

محل برگزاری

4934

4934

11

صفیآباد

مروجان

مرک تحقیقات

کارشناسان نظام

کشاورزی استان

مهندسی کشاورزی و

گلستان

منابعطبیعی استان

مرک تحقیقات

کشاورزان و کارشناسان

کشاورزی شاهرود

ناظر

کشاورزی و منابع
طبیعی استان
مرک تحقیقات

10

موانع و راهکارهای توسعه
باغات

کشاورزی و منابع

سید اصغر

4934

موسوی

طبیعی استان
چهارمحال و
بختیاری
مدیریت ترویج

10

کشاورزی حفاظتی

صادق افضلینیا

4934

13

توسعه پایدار کشاورزی

صادق افضلی نیا

4934

18

کشاورزی حفاظتی

مجید روزبه

4934

مروجان

مرک تحقیقات

خوزستان

حسین مرادی،

کشاورزان پیشرو و

کشاورزان پیشرو و

مرک تحقیقات
4934

مخاطبین

سازمان جهاد
کشاورزی فار
مرک تحقیقات
کشاورزی و منابع
طبیعی استان
فار
شهرستان ی د

اعضای هیات علمی و
پژوهشگران مراک
تحقیقاتی استان
کارشناسان سازمان
جهاد کشاورزی و
سازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع
طبیعی استان
کارشناسان ترویج
سازمان
پژوهشگران و
کارشناسان مرک
تحقیقات کشاورزی و
منابع طبیعی استان
فار
کارشناسان و کشاورزان
پیشرو

857

فصل پنجم

ادامه جدول  4-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی
ردیف

نام کارگاه
انرژی خورشیدی

13

فتوولتاییك و کاربرد آن در
کشاورزی

03

انرژیهای تجدید پذیر

مدرس/

زمان

مدرسان

برگزاری

مسعود
شهربانونژاد

مرک تحقیقات
4934

04

مسعود

 4983و

شهربانونژاد

4934

نیکروز باقری

4934

مهارتهای مدیریت بقایای
02

گیاهی محصوالت
کشاورزی

09

01
00
00
03

08

03

پیمانکاران تکثیری بذر
سویا
کشاورزی حفاظتی

حمیدرضا
صادقنژاد

حمیدرضا صادق
نژاد

ماشینهای ویژه نباتات

حمیدرضا

علوفهای

صادقنژاد

تنظمیات کمباین و کاهش

زینالعابدین

ضایعات

شمآبادی

سرویس و نگهداری

زینالعابدین

تراکتور

شمآبادی

آشنایی با انواا

فریدون

دنبالهبندهای کشاورزی

کشاورزپور

کالیبراسیون سمپاشها

4932

ابوالفضل
هدایتیپور

4932
4932
4932
4932

مرک تحقیقات
کشاورزی صفیآباد
دزفول

بهشتی خوزستان

مرک آموزش امام
خمینی (ره)
کشاورزی استان

کارشناسان،
کشاورزان و مروجان

سازمان تعاونی
روستایی استان

کشاورزان و مروجان

گرگان

استان

مجتمع آموزش جهاد
کشاورزی گلستان
مجتمع آموزش جهاد
کشاورزی گلستان
شاهرود

کارشناسان
کارشناسان
کشاورزان و
کارشناسان ناظر

مرک آموزش

کشاورزان و

کشاورزی شاهرود

تعمیرکاران

کشاورزی و منابع
طبیعی استان تهران
سازمان نظام مهندسی

4932

اساتید مرک آموزش

کارشناسان،

مرک تحقیقات
4932

کارشناسان
کارشناسان و مدیران

گلستان
4932

پژوهشگران و

کشت و صنعت شهید

سازمان جهاد

حمیدرضا
صادقنژاد

کشاورزی صفی آباد
دزفول

کشاورزی دقیق
(GPS, GIS, RS, VRT
)and Sensors

محل برگزاری

مخاطبین

کشاورزی و منابع
طبیعی استان مرک ی

تمامی سطوح
(کارشناسی و
تکنسینهای
بخشها)
کارشناسان بخش
کشاورزی

دهة دوم تالش
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ادامه جدول  4-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی
ردیف
03

نام کارگاه
کارگاه آموزشی کمباین
استریپر پنبه

مدرس/

زمان

مدرسان

برگزاری

مجید روزبه

4932

سیدرضا
04

کشاورزی حفاظتی

خاکورزی حفاظتی و
02

کاشت مستقیم گندم در
م ارا شهرستان اندیمشك

09

01

داراب و الرستان
کشاورزی استان

جهاد کشاورزی

همکاران

کردستان

شهرستانهای استان

سیدرضا

مدیریت جهاد

اشرفیزاده،

کشاورزی

اشرفیزاده و

داریوش قنبری

4932

4932

بیرگانی

جنوب ایران

اشرفیزاده

شهرستان
اندیمشك

4932

مرک تحقیقات
کشاورزی صفیآباد

مسعود
شهربانونژاد،

4932

شهرستان شوش

جعفر حبیبیاصل

معرفی سنجش از دور
00

00

03
08
03
33

کارشناسان مدیریت
جهاد ،مراک خدمات و
کشاورزان شهرستان
کارشناسان شرکت
ماسکیو گاسپاردو و
کشاورزان
کشاورزان پیشرو و
مروجان شهرستان
اساتید دانشگاهها،

نوین و پرندههای بدون
سرنشین (و کاربردهای آن

پیشرو استان فار

سازمان جهاد

کشاورزی حفاظتی در

ماشینی محصوالت پایی ه

شهرستانهای

کارشناسان و کشاورزان
کارشناسان مدیریت

سیدرضا

نکات فنی و کاربردی

محل برگزاری

مخاطبین

نیکروز باقری

4932

دانشگاه صنعتی

اعضای هیات علمی

شریف

مؤسسات تحقیقاتی،

در مدیریت اراضی

دانشجویان تحصیات

کشاورزی و منابع طبیعی)

تکمیلی

آمادهسازی زمین و کاشت
گندم آبی و دیم
انبارداری پیاز

حمیدرضا
صادقنژاد

4939

جهاد کشاورزی
استان گلستان

سید حمیدرضا
ضیاءالحق

تنظمیات کمباین و کاهش

زینالعابدین

ضایعات

شمآبادی

تنظمیات کمباین و کاهش

زینالعابدین

ضایعات

شمآبادی

کشاورزی حفاظتی

مجتمع آموزش

زینالعابدین
شمآبادی

4939

شهرستان شاهرود

4939

شهرستان میامی

4939
4939

کارشناسان کشاورزی
استان
کشاورزان شهرستان
کشاورزان و کارشناسان
ناظر شهرستان

مرک آموزش

کشاورزان و ناظران

کشاورزی شاهرود

برداشت شهرستان

مدیریت جهاد

کشاورزان و ناظران

کشاورزی شاهرود

برداشت شهرستان

854

فصل پنجم

ادامه جدول  4-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی
ردیف

نام کارگاه

34

کاشت و داشت گندم

32

ماشینهای کشاورزی نوین

39

مدیریت کاشت و داشت لوبیا

مدرس/

زمان

مدرسان

برگزاری

جعفرحبیبیاصل،
نعیم لویمی

محل برگزاری
مرک آموزش

4939

کشاورزی استان

مخاطبین
کارشناسان سازمان

خوزستان
مرک آموزش

جعفر حبیبیاصل

4939

کشاورزی استان

کارشناسان سازمان

خوزستان

31

30

30

33

38

ابوالفضل
هدایتیپور

ماشینهای کاشت در زراعت

ابوالفضل

گندم

هدایتیپور

آشنایی با خاکورزی

ابوالفضل

حفاظتی

هدایتیپور

تسطیح لی ری در زراعت

ابوالفضل

گندم

هدایتیپور

آمادهسازی زمین و کاشت

کرامت اخوان،

گندم آبی و دیم

جبراییل تقینژاد

اسپکتروسکوپی  NIRدر
تحقیقات مهندسی کشاورزی

مرک آموزش
4939

مرک ی
مرک آموزش
4939

کشاورزی استان
مرک ی

4939

مرک آموزش
کشاورزی زرندیه
مرک آموزش

4939

کشاورزی استان
مرک ی

4939

ع الدین
مهاجرانی ،بهاره

کشاورزی استان

پژوهشگران استانها

مرک آموزش
کشاورزی اردبیل
مؤسسه تحقیقات

4939

جمشیدی

فنی و مهندسی
کشاورزی

کارشناسان
شهرستانهای استان
کشاورزان شهرستان
کارشناسان
شهرستانهای استان
کارشناسان سازمان
اعضای هیات علمی
دانشگاهها و مؤسسات
تحقیقاتی ،دانشجویان
تحصیات تکمیلی
ناظران طرح گندم،

33

آمادهسازی و کاشت گندم

محمد

دیم

یونسیالموتی

4939

مرک آموزش

کشاورزان پیشرو و

کشاورزی البرز

کارشناسان سازمان
جهاد کشاورزی استان

83

ماشینهای برداشت

محمد
یونسیالموتی

4939

مرک آموزش
کشاورزی البرز

کارشناسان ماشینهای
کشاورزی سازمان جهاد
کشاورزی استان

دهة دوم تالش

826

ادامه جدول  4-1عناوین کارگاههای فنی و آموزشی برگزارشده بخش مهندسی ماشینهای کشاورزی
ردیف

نام کارگاه

مدرس/

زمان

مدرسان

برگزاری

اصول تصویربرداری طیفی
84

(چندطیفی و فراطیفی) هوایی
و ماهوارهای و کاربردهای آن
در کشاورزی و منابعطبیعی

نیکروز باقری

4939

محل برگزاری

مخاطبین

مرک

اساتید دانشگاه ،اعضای

همایشهای

هیات علمی مؤسسات

بینالمللی برج

تحقیقاتی ،دانشجویان

میاد

تحصیات تکمیلی،
مدیران حوزه ژئوماتیك

825

فصل پنجم

 9-1برگزاری هفته انتقال یافتهها
هفته انتقال یافته ها و روز م رعه هرساله در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هزدف
انتقال دستاوردهای علمی به بهره برداران و مروجان برگ ار میشزود .در جزدول  43-0اطاعزات
مربوط به این فعالیت ترویجی مؤسسه ارائهشدهاست.
جدول 56-1عناوین انتقال یافتهها و روز مزرعه برگزارشده طی سالهای  5831تا 5848
ردیف

عنوان

مدرس /مدرسان

4

روز م رعه گندم

علیرضا کیانی

سال
برگزاری
4980

اعضای هیات علمی بخش
2

روز م رعه گندم و

فنی و مهندسی مرک

کل ا

تحقیقات کشاورزی و منابع

4980

محل برگزاری
ایستگاه تحقیقات
کشاورزی گرگان

مخاطبان
کشاورزان و
کارشناسان جهاد
کشاورزی

مدیریت ترویج

کارشناسان و

استان خوزستان

مروجان

طبیعی خوزستان
اعضای هیات علمی بخش
9

انتقال یافتههای

فنی و مهندسی مرک

کاشت گندم

تحقیقات کشاورزی و منابع

4980

مجتمع آموزش

ویژه کارشناسان

جهادکشاورزی

و مروجان

استان خوزستان

طبیعی خوزستان
 4981تا
1

روز م رعه لوبیا

ابوالفضل هدایتیپور

4939

ایستگاه تحقیقاتی

کشاورزان و

(بهصورت

خمین

کارشناسان

ساالنه)
اعضای هیات علمی بخش
0

انتقال یافتههای

فنی و مهندسی مرک

گندم دیم

تحقیقات کشاورزی و منابع

4980

مدیریت ترویج

مهندسین ناظر و

استان خوزستان

کشاورزان پیشرو

طبیعی استان خوزستان
اعضای هیات علمی بخش
0

طرح مدرسه در

فنی و مهندسی مرک

م رعه

تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی استان خوزستان

مدیریت جهاد
4980

کشاورزی استان
خوزستان

کشاورزان پیشرو

دهة دوم تالش

822

ادامه جدول 56-1عناوین انتقال یافتهها و روز مزرعه برگزارشده طی سالهای  5831تا 5848
ردیف

عنوان

مدرس /مدرسان

سال
برگزاری

کاشت و پرورش
3

قارچ در فضای باز

علیرضا قد ولی

4988

8

روز م رعه سویا

علیرضا کیانی

4983

محل برگزاری

مخاطبان

بخش فنی و

کارشناسان و

مهندسی مرک

مروجان جهاد

تحقیقات گرگان

کشاورزی

ایستگاه تحقیقات

کشاورزان و

کشاورزی استان

کارشناسان جهاد

گرگان

کشاورزی

اعضای هیات علمی
روز م رعه گندم و

بخش فنی و مهندسی

3

جو دیم

مرک تحقیقات

43

انتقال یافتههای ذرت

مدیریت ترویج
4983

استان خوزستان

کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسان ناظر و
کشاورزان پیشرو

استان خوزستان
مرک تحقیقات
محمد خرمیان

4983

کشاورزی و

کشاورزان و

منابعطبیعی صفی

مروجان

آباد
اعضای هیات علمی
44

خاکورزی حفاظتی

بخش فنی و مهندسی
مرک تحقیقات

مدیریت ترویج
4933

استان خوزستان

کشاورزی و منابع طبیعی

مهندسان ناظر و
کشاورزان پیشرو

استان خوزستان
مرک تحقیقات
42

انتقال یافتههای
دانههای روغنی

مسعود شهربانونژاد

4933

علیرضا کیانی

4934

کشاورزی و

کشاورزان پیشرو

منابعطبیعی صفی

و مروجان

آباد
ایستگاه تحقیقات
49

روز م رعه ذرت

کشاورزی استان
گرگان

کشاورزان و
کارشناسان جهاد
کشاورزی
شهرستان

828

فصل پنجم
ادامه جدول 56-1عناوین انتقال یافتهها و روز مزرعه برگزارشده طی سالهای  5831تا 5848
ردیف

عنوان

مدرس /مدرسان

سال
برگزاری

اعضای هیات علمی بخش فنی
41

روز م رعه جو

و مهندسی مرک تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی استان

محل برگزاری
مدیریت ترویج

4934

استان خوزستان

مخاطبان

مهندسان ناظر و
کشاورزان پیشرو

خوزستان
اعضای هیات علمی بخش فنی
40

روز م رعه گندم

و مهندسی مرک تحقیقات

آبی

کشاورزی و منابع طبیعی

4934

مدیریت ترویج

مهندسین ناظر و

خوزستان

کشاورزان پیشرو

خوزستان
اعضای هیات علمی بخش فنی
40

روز م رعه گندم

و مهندسی مرک تحقیقات

دیم

کشاورزی و منابع طبیعی استان

مدیریت ترویج
4934

استان خوزستان

مهندسان ناظر و
کشاورزان پیشرو

خوزستان
گردهمایی پایی ه
43

پژوهشگران و
مروجان استان

سازمان جهاد
آذرخش ع ی ی

4932

خوزستان

خوزستان
انتقال یافتههای
48

تحقیقاتی ذرت
(کاشت بدون

مرک تحقیقات
سید رضا اشرفی زاده

4932

خاکورزی ذرت)

43

محصوالت

جعفر حبیبیاصل

4939

23

24

برداشت
انتقال یافتهها-
محصوالت پایی ه

منابعطبیعی صفی

مروجان سازمان
کارشناسان
مدیریتهای
شهرستانهای
شمال استان و
کشاورزان پیشرو

مدیریت جهاد

پژوهشگران و

کشاورزی

مروجان شهرستان

شهرستان شوش

کشاورزی
انتقال یافتهها-

کشاورزی و
آباد

انتقال یافتههای
مدیریت بقایای

کشاورزی استان

پژوهشگران و

جعفر حبیبیاصل

4939

آذرخش ع ی ی

4939

مدیریت جهاد

پژوهشگران و

کشاورزی

مروجان شهرستان

شهرستان شوش
مجتمع آموزش

پژوهشگران و

کشاورزی استان

مروجان

خوزستان
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جدولهای  8-0تا  43-0نشان میدهد که از سال  4980تا  4931همکاران بخشهزای
تحقیقاتی مؤسسه حدود  233کارگاه فنی و آموزشی در سطح ملی و بینالمللی با هدف آموزش و
انتقال یافتههای تحقیقاتی به مروجان ،بهرهبرداران ،کشاورزان و تولیدکنندگان پیشزرو در بخزش
کشاورزی بودهاست .سهم بخشهای آبیاری و گلخانه تعداد  84کارگاه ،بخش صنایعغذایی  98و
بخش ماشین های کشاورزی  80کارگاه آموزشی بودهاست .همچنین تعداد  24کارگزاه بزهمنظزور
انتقال یافته ها و روز م رعه با هدف ترویج دستاوردهای تحقیقاتی توسط بخزشهزای تحقیقزاتی
مؤسسه برگ ارشدهاست .کارگاههای آموزشی متعددی نی برای آموزش کارشناسانی از کشزورهای
افغانستان ،سودان و لبنان توسط مؤسسه برگ ارشدهاسزت .همچنزین بزیش از  30دوره و کارگزاه
آموزشی در سطوح کارشناسان ،دانشجویان در مقاطع مختلف دانشگاهی ،مدیران ،پژوهشزگران و
اعضاء هیات علمی توسط پژوهشگران مؤسسه برگ ارشدهاست .در ده سال اخیر فعالیزت مؤسسزه
در قالب برگ اری کارگاههای علمی و دورههای ترویجی اف ایش یافته است؛ بهطوریکه تعداد 40
دوره برگ ارشده در سال  4980بهتدریج تا سال  4933به بیش از  0/2برابر اف ایش یافزت و پزس
از کاهش تا سال  4932دوباره با یك اف ایش ناگهانی به بیش از  10مورد در سال  4939رسید و
پیشبینی میشود که این روند اف ایشی در سالهای آتی نی ادامه داشته باشد.

فصل ششم
انتشارات پژوهشی ،علمی و ترویجی
تدوینکنندگان :نیکروز باقری ،فوژان بدیعی ،فرحناز سهراب و زهرا رفیعی
امروزه از جمله شاخص هزای ارزیزابی مراکز پژوهشزی ،تعزداد گز ارش نهزایی طزرحهزای
تحقیقاتی ،مقاالت علمی و مجات علمی-پژوهشی منتشرشده و کتابهای تخصصی تدوینشده
توسط پژوهشگران و اعضا هیات علمی این مراک است .ازطرفزی بزاتوجزه بزه رسزالت مؤسسزه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مبنی بر پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی بخش کشزاورزی و
توسعه کشاورزی دانشبنیان و فناوری محور ،این مؤسسه عزاهبزر تزدوین گز ارشهزای نهزایی
طرح ها و تدوین مقاله و کتاب ،دارای یك وظیفزه مهزم دیگزر اسزت .تزدوین انزواا نوشزتارهای
علمی-ترویجی با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی به کشاورزان و بهرهبرداران به زبانی ساده ،از
دیگر وظایف این مؤسسه است .چراکه زمانی انجام پژوهش در حوزه کشاورزی میتوانزد موجزب
تحول در این بخش شود کزه نتزایج حاصزل از تحقیقزات علمزی بزهنحزوی شایسزته در اختیزار
بهرهبرداران قرار گرفته و توسط آنها مورد بهرهبرداری قرارگیرد .بههمین منظزور در ایزن فصزل
تاش ها و دستاوردهای پژوهشگران مؤسسه در حوزه تدوین گ ارش نهایی طرحهای تحقیقزاتی،
تألیف کتاب ،مقالههای علمی-پژوهشی و  ISIو همچنین تزدوین نوشزتارهای علمزی-ترویجزی
مؤسسه در سالهای موردمطالعه ارائه و ارزیابی خواهدشد.
 5-0گزارشهای نهایی طرحها و پروژههای تحقیقاتی
از جمله شاخصهای ارزیابی مؤسسه ،تعزداد گز ارشهزای نهزایی مسزتخرج از طزرحهزای
تحقیقاتی انجامشدهاست .از همزین رو ،در جزدول  4-0تعزداد گز ارشهزای نهزایی طزرحهزای
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تحقیقاتی انجام شده در مؤسسه (شامل ستاد مؤسسه و مراک تحقیقاتی) در طول سالهزای مزورد
مطالعه نشان داده است .براسا

جدول مذکور ،دیسیپلین مهندسی آبیاری با  949گ ارش نهزایی

و دیسیپلین مهندسی ماشینهای کشاورزی با  200گ ارش ،بیشترین تعداد گ ارشهای نهزایی را
به خود اختصاص دادند .کمترین تعداد گ ارش نهایی مربوط به بخش گلخانه است که باتوجه بزه
تازه تأسیس بودن این بخش و تعداد اندک نیروهای علمی شاغل در این بخش ،طبیعی بزه نظزر
میرسد .این مؤسسه در مجموا ،تعداد  813گ ارش نهایی در این باز زمانی تدوین نموده است.
جدول  5-0آمار گزارشهای نهایی بخشهای تحقیقاتی مؤسسه
تعداد گزارشهای نهایی بخشهای تحقیقاتی

آبیاری

صنایعغذایی

گلخانه

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

44

مجموع

949

212

23

200

396

کشاورزی

2

4980

43

20

4

22

03

ماشینهای

4

4980

40

43

-

43

12

ردیف

سال

مجموع

 2-0مقاالت علمی-پژوهشی
از دیگر شاخصهای ارزیابی مؤسسه تعداد مقاالت علمی چاپشدهاست .در جزدول  2-0و
شکل  4-0تعداد مقاالت چاپشده توسط پژوهشگران و اعضا هیات علمی مؤسسه طی سالهای
 4980تا  4931ارائهشدهاست .در این جدول تعداد کل مقاالت چاپشده در مجزات بزینالمللزی،

827

فصل ششم

علمی-پژوهشی ،ترویجی و همچنین مقاالت ارائهشده توسزط اعضزاء هیزات علمزی مؤسسزه در
همایشهای بینالمللی و ملی نشان داده شده است .طی سالهای موردبررسی ،در مجموا تعزداد
 909مقاله علمی در مجات نمایهشده در  ISIبه چاپ رسیده است .به غیر از یك کاهش نسزبی
در سال  ،4983تعداد این مقاالت در این مدت روند اف ایشی داشته و در دو سال اخیزر بزه تعزداد
ثابت  10مقاله در سال رسیدهاست .تعداد کل مقاالت چاپشزده در مجزات علمزی-پژوهشزی و
بینالمللی غیر  ISIنی  223عدد بود که همواره کمتر از مقاالت چاپشده در مجات نمایزهشزده
در  ISIبوده است .این مقاالت نی روند اف ایشی نشانداد و از  40عدد در سال  4980به بزیش از
 10عدد در سال  4939رسیدهاست .در همین سال ها تعداد مقاالت علمی برگرفته از فعالیتهزای
پژوهشی مؤسسه که در مجات معتبر علمی-پژوهشزی داخزل کشزور چزاپ شزد بزه  342عزدد
میرسد .در سال  4980بیش از  33مقاله برگرفته از فعالیتهزای پژوهشزی مؤسسزه در مجزات
علمی-پژوهشی داخلی منتشر شد و در سه سال اخیر به تعداد ثابزت حزدود  413مقالزه در سزال
رسیدهاست .مطابق جدول 2-0در این بازه زمانی ،تعداد مقاالت چاپشده در نشزریات ترویجزی و
سایر مجات داخلی کمتر از مقاالت علمی-پژوهشی چاپشده در مجات علمی داخلی و خارجی
بوده است و بهترتیب به  430و  18عدد رسیدهاست .از طرفی تعداد این نوا مقاالت در سه سزال
اخیر روند کاهشی داشتهاست .روند چاپ مقاالت در شکل  4-0نشان داده شده است.
همچنین پژوهشگران مؤسسزه حضزور فعزالی در رویزدادهای علمزی ملزی و بزینالمللزی
داشتهاند .در مجموا تعداد  2033مقاله در این دوره زمانی در قالزب سزخنرانیهزای علمزی و یزا
پوستر در همایشهای ملی ارائهشدهاست و تعزداد 191مقالزه در همزایشهزای بزینالمللزی طزی
سالهای مذکور ارائهشدهاست .بهطورکلی می توان نتیجه گرفت اگرچه در برخزی سزالهزا رونزد
چاپ مقاالت بهصزورت کاهشزی بزوده امزا بزهطزور کلزی ،رونزد چزاپ مقالزه در مجزات ،ISI
علمی-پژوهشی داخل و خارج از کشور و همچنین همایشهای ملی و بینالمللی رونزد اف ایشزی
داشته است .همچنین باالترین سرانه مقاالت مربوط به مقاالت ارائهشده در همایشهزای ملزی و
سپس مقاالت علمی-پژوهشی است .براسا

شاخص سرانه ،در طول هشت سال گذشزته اعضزا

هیات علمی بر ارائه مقاالت در همایشهای ملی اهتمام بیشتری ورزیدهاند .کمترین سرانه مربوط
به مقاالت علمی-ترویجی است و باتوجه به اینکه تزرویج یافتزههزای پژوهشزی از رسزالتهزای
مؤسسه است ،امیداست این امر در برنامهری یهای آتی اعضا هیات علمی مدنظر قرارگیرد و روند
اف ایشی داشتهاست.
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جدول  2-0تعداد مقاالت چاپشده اعضا هیات علمی و پژوهشگران ستاد مؤسسه و مراکز

ردیف

5831

5830

41

49

22

48

42

22

14

92

10

223

3/40

34

03

89

33

33

441

413

493

498

342

3/33

1

علمی-ترویجی

20

20

20

29

23

40

29

48

42

430

3/40

0

سایر نشریات

9

8

3

2

9

1

1

3

0

18

3/39

19

12

02

02

04

32

00

29

41

191

3/99

433

218

912

223

234

900

994

903

230

2033

4/30

4
2
9

0

علمی-پژوهشی
بینالمللی غیرISI

علمی-پژوهشی
داخلی

همایشهای
بینالمللی

 3همایشهای ملی

5837

5833

5834

23

93

23

10

23

01

03

10

10

909

3/23

ISI

5846

5845

5842

5848

جمع

مقاالت

سرانه

سال

شکل  5-0بررسی فراوانی چاپ شده همکاران ستاد مؤسسه و مراکز
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 8-0کتابهای تخصصی منتشرشده
در جدول  9-0کتابهای تألیف شده توسط همکزاران مؤسسزه شزاغل در بخزشهزای
تحقیقاتی ستاد و مراک استانی ارائهشدهاست .مطابق جدول  9-0از سال  4980تزا  ،4931تعزداد
 33جلد کتاب توسط پژوهشگران مؤسسه تدوین شده است .این کتابها حاصل تجربیات علمزی
و دستاوردهای حاصل از طرحها و پروژههای تحقیقاتی پژوهشگران مؤسسه طی سالهای مذکور
بوده است .در سال  4980کتاب یك دهه تاش مؤسسه به همت اعضاء هیزات علمزی مؤسسزه
تهیه و تدوین شد .در این کتاب فعالیزتهزای تحقیقزاتی ،دسزتاوردها و رویکزردهزای تحقیقزاتی
مؤسسه در دهه اول فعالیت در سه دیسیپلین تحقیقاتی مهندسی آبیاری ،مهندسی صنایعغذایی و
مهندسی ماشین های کشاورزی در استانهای مختلف کشور مدونشدهاسزت .از میزان انتشزارات
مؤسسه در 43سال اخیر ،تعداد  40کتاب از زبان انگلیسی به فارسی ترجمهشده که از ایزن میزان
هشت کتاب در زمینه آبیاری و زهکشی 0 ،کتاب در حوزه صزنایعغزذایی و فنزاوریهزای پزس از
برداشت و  2کتاب نی در حوزه تحقیقزات ماشزینهزای کشزاورزی و مکانی اسزیون بزوده اسزت.
بیشترین فعالیت مؤسسه در راستای ترجمه کتاب در سال  4988بزوده اسزت کزه در آن سزال 1
کتاب در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسه ترجمه و منتشرشدهاست .در طی سالهزای ،4980
 4983و  4932دو کتاب در هر سال ترجمهشده و در سایر سالها تقریباً در هر سال یزك کتزاب
توسط پژوهشگران مؤسسه با همکاری پژوهشگران سایر مراک تحقیقاتی و دانشگاههای کشور به
زبان فارسی ترجمهشدهاست .در سال  4980تعداد  3کتاب توسط پژوهشگران مؤسسه تألیفشزده
که تعداد آن در سال  4988اف ایش قابل ماحظهای داشته و به تعداد  42کتاب رسیده اسزت .در
طول دو سال بعد تعداد کتابهای تألیفی کاهش محسوسی یافته و در سال  4988بزه حزداقل 0
کتاب رسیده است .در سالهای  4933و  4934در مجموا  3کتاب در هر سال به چزاپ رسزید و
دوباره در سال  4934تعداد کتابهای تألیفی توسط پژوهشگران بزه حزداکثر  41کتزاب در سزال
اف ایش یافت .در ادامه طی دو سال بعد تعداد کتابهای تألیفی منتشرشده به  3عدد در هر سزال
رسید.
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جدول  8-0فهرست کتابهای منتشرشده توس همکاران مؤسسه
ردیف

4

2

عنوان کتاب

نگارنده

یك دهه تاش مؤسسه

مؤسسه تحقیقات

تحقیقات فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

کشاورزی

کشاورزی

اصول و کاربرد کمآبیاری
بررسی عاملهای مؤثر بر

9

تولید و کارایی گندمکاران در
استان فار

علیرضا سپا خواه و
همکاران

مترجم

-

-

شاهرخ شجری و
همکاران

سال
انتشار
4980

4980

4980
-

ناشر
مؤسسه تحقیقات فنی و
مهندسی
کمیته ملی آبیاری و
زهکشی ایران
سازمان مدیریت و
برنامهری ی استان فار

4984
1

تعمیرات مکانیکی دستگاه

هومن شریف نسب،

مکعببند علوفه (بیلر)

مجید بیرجندی

ارزیابی شوری خاک

Rhoades, J.D.

فناوریهای نوین

سید علی مرتضوی،

صنایعغذایی

زهرا شیخاالسامی

-

(تجدید
چاپ4980

وزارت آموزش و پرورش

و )4980
کمیته ملی
0

آبیاری و

4980

زهکشی
0

موتور و تراکتور (پرسشهای
3

چهارگ ینه ای و پاسخنامه
تشریعی)

8

3

43

44

میرحسین پیمان،
احمد شریفی

شوری در استان گلستان

عباسعلی نوری نیا و

(کلیات)

همکاران

تولید و فرآوری گوجه فرنگی

مصطفی مظاهری
تهرانی و همکاران

ویژگیهای کیفی در فرآوری

مصطفی مظاهری

گوجه فرنگی

تهرانی و همکاران

مدلسازی فرآیندهای غذایی

تیجسکم  ،هرتوک،
نیکای

-

-

-

4980

4980

4980

کمیته ملی آبیاری و
زهکشی ایران
واژگان خرد

دیباگران
سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی

4980

مرز دانش

4980

مرز دانش

سید علی
مرتضوی و
همکاران

4980

سناباد
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فصل ششم
ادامه جدول  8-0فهرست کتابهای منتشرشده توس همکاران مؤسسه
ردیف

عنوان کتاب

نگارنده

مترجم

سال
انتشار

تکنولوژی فرآیند تهیه
42

میوههای خشك و کنترل

شهین زمردی

-

ناشر

4980

جهاد دانشگاهی
ارومیه

کیفیت آنها
49

آشنایی با کولتیواتورها و کاربرد

محمدعلی به آیین

-

فی یك خاک پیشرفته

فریبرز عباسی

-

کارایی مصرف آب در کشت

نادر حیدری و

کمیته ملی آبیاری و

گلخانه

همکاران

زهکشی ایران

آنها

4980

سازمان جهاد
کشاورزی فار

4980
41

(چاپ دوم
 ،4932چاپ

دانشگاه تهران

سوم )4931

40

-

4980

اولویتهای تحقیقات کاربردی
40

آبیاری و زهکشی (با مشارکت

نادر حیدری

بخشهای تحقیقات و اجرا)
43

48

43

23

نیاز آبی گیاهان در ایران
روشهای نوین نگهداری
موادغذایی

فناوریهای نوین در صنایع
لبنی

کاربرد نانوبیوتکنولوژی در
صنایعغذایی (جلد اول)

24

راهنمای آبیاری گیاهان زراعی

22

مبانی مکانی اسیون کشاورزی

-

محمد دهقانی و
همکاران

-

4980

4980

حمید بهادر
J.W.Gold

قدوسی ،شهره

4980

نیکخواه

آموزش کشاورزی
انتشارات آستان
قد

رضوی

دانشگاه فردوسی
مشهد

سید علی
مرتضوی و
همکاران

-

4980

سید علی
مرتضوی و

-

4983

همکاران
محمد اسماعیل
اسدی
مرتضی الماسی و
همکاران

دانشگاه فردوسی
مشهد
دانشگاه فردوسی
مشهد

-

4983

نوروزی

-

4983

جنگل

دهة دوم تالش
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ادامه جدول  8-0فهرست کتابهای منتشرشده توس همکاران مؤسسه
ردیف

عنوان کتاب

نگارنده

مترجم

سال
انتشار

کمیته کارشناسی
29

تأمل و تدبیر در مقابله با

ستاد مدیریت

بحران آب زراعی در استان

خشکی و بحران

فار

آب زراعی استان

اداره روابط عمومی
-

4983

کتاب علفکشها و
21

روشهای کاربرد آنها:
فصل هفتم :نازلها
تبخیر و تعرق گیاهان:

20

دستورالعمل محاسبه آب

-

موردنیاز گیاهان

سازمان جهاد
کشاورزی استان
فار

فار
کریم گرامی

ناشر

کمیته ملی آبیاری
و زهکشی ایران

4983

4983

دانشگاه فردوسی
مشهد
کمیته ملی آبیاری و
زهکشی ایران

کاشت و پروش قارچهای
20

خوراکی و دارویی (فناوری

علیرضا قد ولی

-

4988

علم کشاورزی ایران

جون-کائو)
23

مبانی کاربردی زراعت

محمد اسماعیل

دانههای روغنی (سویا ،پنبه،

اسدی ،ابوالفضل

کل ا و آفتابگردان)

فرجی

غنیسازی آرد گندم،
28

دستورالعمل فنی و کاربردی
غنیسازی و فرموالسیون

23

میکروبیولوژی غذایی مدرن
(جلداول و دوم)

-

4988

علم کشاورزی ایران

مصطفی مظاهری
تهرانی ،سید
حمیدرضا

-

4988

مرز دانش

ضیاءالحق
J.Lasner.
Golden

سید علی مرتضوی،
سید حمیدرضا

4988

ضیاءالحق

دانشگاه فردوسی
مشهد

زینالعابدین
93

شناخت و کاربرد سمپاشها

94

اصول ماشینهای کشاورزی

شمآبادی ،رضا

-

4988

مختومقلی فراغی

طباطبایی کلور
زینالعابدین
R.A. Kepner

شمآبادی ،رضا
طباطبایی کلور،
علینجات لرستانی

4988

علم کشاورزی ایران

888

فصل ششم
ادامه جدول  8-0فهرست کتابهای منتشرشده توس همکاران مؤسسه
ردیف
92

99

91
90
90
93
98

عنوان کتاب
سناریوهای صرفهجویی در
مصرف آب
طراحی آبیاری قطرهای در
مناطق مرطوب
صرفه جویی آب در
کشاورزی
اصول سرمایشی در گلخانه

نگارنده

مترجم

M.A. Chaital

نادر حیدری

-

پریسا شاهین رخسار

نادر حیدری
و همکاران

4983

-

4983

-

نادر نادری

4983

داوود مؤمنی

-

4983

شوری در کشاورزی

کشاورزی

زراعی ،علی

4988

4983

(چالشها و راهکارها)

یادگیری بهتر ماشینهای

4988

گرجی

فریبرز عباسی

آبیاری برای فضای سب

انتشار

قاسم

علیرضا کیانی،

اصول طراحی سیستمهای

سال

ناشر
کمیته ملی آبیاری و
زهکشی ایران
کمیته ملی آبیاری و
زهکشی ایران
کمیته ملی آبیاری و
زهکشی ایران
مؤسسه تحقیقات فنی و
مهندسی کشاورزی
مؤسسه تحقیقات فنی و
مهندسی
آموزش و ترویج
کشاورزی
کنکاش

تجارب جهانی در خصوص
مدیریت مشارکتی آبیاری و
انتقال مدیریت آبیاری -فصل

93

4983

دوم :شرایط سازمانی و نهادی
الزم برای یك مدیریت

-

نادر حیدری

کمیته ملی آبیاری و
زهکشی ایران

مشارکتی آبیاری پایدار (موانع و
فرصتها)

13

صنایعغذایی نوین

14
12
19
11

عبدالمجید مسکوکی
و همکاران

-

آبیاری ،مبانی و روشها

علیرضا کیانی

اصول مهندسی صنایع

سید حمیدرضا

غذایی

ضیاءالحق

-

پرورش قارچ صدفی
اصول کنترل کیفیت
موادغذایی

-

4983

سخن گستر

4933

نشر علم کشاورزی ایران

4933

مؤسسه آموزش علمی
وکاربردی جهادکشاورزی

اصان ع ی ی

-

4933

مرک آموزش

بهجت تاجالدین

-

4933

نشر علم کشاورزی ایران
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ادامه جدول  8-0فهرست کتابهای منتشرشده توس همکاران مؤسسه
ردیف

عنوان کتاب

10

رنگهای خوراکی طبیعی

10

پرورش انگور

نگارنده

مترجم

سال
انتشار

شادی بلوریان و
همکاران

-

4933

ناشر
جهاد دانشگاهی دانشگاه
فردوسی مشهد

رسول کنعانی نوتاش
و محمد
باقرخورشیدی بنام
13
18

کشاورزی حفاظتی ،ضرورت

صادق افضلی نیا و

یا انتخاب

همکاران

مالت و مالتسازی
فرآیند مالتسازی

13

(عصارهگیری و عصاره
مالت)

03
04
02

-

علیرضا قد ولی و
همکاران

-

علیرضا قد ولی و
همکاران

مدیریت بهینه آب در گیاهان

محمد اسماعیل

زراعی

اسدی

شناخت ،کاربرد و تعمیر

زینالعابدین

ماشینهای داشت

شمآبادی

مکانی اسیون کشاورزی

-

سعید عباسی و
همکاران

-

4934

عمیدی

4934

لوح خیال

4934

نوروزی

4934

-

4934

-

4934

-

4934

نوروزی

نوروزی
مؤسسه آموزش علمی و
کاربردی جهادکشاورزی
-

تکنولوژی فرآیند تهیه میوه
09

های خشك و کنترل کیفیت

شهین زمردی

-

4934

جهاد دانشگاهی ارومیه

آنها (چاپ دوم)
شیمی گوشت و خصوصیات
01

فی یکوشیمیایی فرآوردهای

ندا مفتونآزاد
-

گوشتی
00

شکاتشناسی (صنعت
شکات ،گذشته و حال)

بهجت تاجالدین

-

4934

4934

مؤسسه آموزش عالی
علمی کاربردی
انتخاب
کمیته ملی آبیاری و

00

اصول جریان در آبیاری
سطحی

فریبرز عباسی

-

4934

زهکشی ایران ،مؤسسه
تحقیقات فنی و مهندسی
کشاورزی

881

فصل ششم
ادامه جدول  8-0فهرست کتابهای منتشرشده توس همکاران مؤسسه
ردیف
03

عنوان کتاب

نگارنده

آشنایی با نرماف ارهای مهندسی

مصطفی گودرزی،

آب

شکراله آبساالن

کشاورزی دقیق

تری آبریس

اصول و مبانی شیرینسازی

بهمن یارقلی و

آبهای شور

همکاران

مترجم
-

سال
انتشار
4932

ناشر
انتشارات کنکاش

محمدرضا
08

مستوفی
سرکاری و

4932

دیباگران

همکاران
03

تجارت آب مجازی :راهکاری
03

واقع گرایانه برای حل معضل

Lona
Hormann

آب
04

02
09
01
00
00

03

اصول علمی کاربردی کاشت،
داشت و برداشت زعفران
مجموعه نگاشتهای ترویجی:
آبیاری
آبیاری پنبه
سمشناسی و مسمومیتهای
غذایی

-

4932

آثار نفیس

حسین دهقانی
سانیج ،فرحناز

4932

لوح نفیس

سهراب
محمد حسین
سعیدیراد و
همکاران
ابوالفضل ناصری
علیرضا کیانی،
ابوالفضل فرجی
بهجت تاجالدین

مکانی اسیون کل ا

عادل واحدی

مهندسی ژئوتکنیك ،خاکهای

حسن رحیمی  ،نادر

مشکل آفرین

عباسی

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

تحقیقات آموزش
-

4932

کشاورزی و منابع
طبیعی

-

4939

مولف

-

4939

علم کشاورزی ایران

-

4939

علم کشاورزی ایران

-

4939

سخنوران

-

-

4939

2008

انتشارات دانشگاه
تهران

International
Center for
Agricultural
Research in the
Dry Areas
)(ICARDA
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 فهرست کتابهای منتشرشده توس همکاران مؤسسه8-0 ادامه جدول

ناشر
International
Center for
Agricultural
Research in the
Dry Areas
(ICARDA)
International
Center for
Agricultural
Research in the
Dry Areas
(ICARDA)

John Willey &
Sons

In-Tech

-

Willy

Lambert
Academic
Publishung

سال
انتشار

2008

مترجم

-

نگارنده

عنوان کتاب

Alireza
et al Tavakoli

Improving On-farm
Agricultural Water
Productivity in the
Karkheh River Basin

ردیف

08

(Chapter II – Supplemental
Irrigation in Iran)

2010

2010

2011

2011

2011

2012

-

-

Alireza
et al Tavakoli

Elham
Azarpazhooh,
Ramaswamy,
HS

Improving Rain Water:
Productivity (RWP) by
Supplemental Irrigation
and Agronomic
Management Practices at
Rainfed Areas of Upper
Karkheh River Basin
(KRB), Iran
Food Drying - Drying of
Food, Vegetables and
Fruits
Chapter book: Osmotic
Pre-treatments

-

Alireza Kiani
, Fariborz
Abbasi

Crop Production
Technologies (Chapter 4 :
Optimizing water
consumption using crop
water production
functions)

-

Hosein
Dehghani,
Haniyeh
Kowsari

Evapotranspiration
partitioning in sub-surface
drip irrigation system

-

Behjat
Tajeddin

-

Abolfazl
Nasseri,
Fariborz
Abbasi

Lignocellulosic Polymer
Composites,
Chapter 21: CelluloseBased Polymers for
Packaging Applications
Furrow Roughness
Coefficient: Estimation by
Hydrodynamic Model,
Infiltration Equation
Response to it

03

33

34

32

39

31

887

فصل ششم
 فهرست کتابهای منتشرشده توس همکاران مؤسسه8-0 ادامه جدول
ناشر

Lambert
Academic
Publishung

Aliakbar Solhjou
et al.

Elham
Azarpazhooh and
Joyce Boye

سال انتشار

2012

Lateral
translocation
of surface
soil by
various notill narrow
point
openers’ , in
“Special Issue,
Striving for
Sustainable
High
Productivity
Through
Improved Soil
and Crop
Management

Dry Beans
and Pulses:
Production,
Processing
and nutrition
Chapter
book:
Composition
of Processed
Dry Beans
and Pulses

مترجم

-

-

-

نگارنده

عنوان کتاب

ردیف

Abolfazl
Nasseri et al

Modeling Wheat
Production from
Nitrogen
fertilization under
Rainfed and
Supplemental
Irrigation
Conditions

30

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

30

Elham
Azarpazhooh
and Joyce
Boye

Dry Beans and
Pulses:
Production,
Processing and
nutrition
Chapter book:
Composition of
Processed Dry
Beans and Pulses

33
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 9-0انتشار مجله علمی-پژوهشی تحقیقات مهندسی کشاورزی
مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی تحت عنوان مجموعزه مقزاالت علمزی -تخصصزی
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برای اولین بار در ابتدای سال  4930با هدف ارائه تزازههزا و
دستاوردهای علمی و پژوهشی ،اعتای سطح دانش ،فنزاوری و تبزادل اطاعزات علمزی و فنزی
دانش پژوهان در زمینه علوم فنی و مهندسی کشاورزی شروا به نشر کزرد .از ابتزدای انتشزار ،در
قالب مجموعه مقاالت و با هدایت اعضای شورای انتشارات (آقایان مهند
ابراهیم پذیرا ،دکتر حسن رحیمی ،دکتر عبا

عبا

کشاورز ،دکتر

همت ،دکتر منوچهر وثوقی و خانم مهند

بهجت

تاج الدین به عنوان دبیر شورا) شروا به فعالیت نمود .همچنین ،ویراستاری علمی و ادبی مجلزه را
استاد ارجمند آقای دکتر امیرهوشنگ برهان بر عهده داشتند.
 5-9-0اهم فعالیتهای مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی در دو دهة گذشته

 تغییر نام مجله از "مجموعه مقاالت علمی-تخصصی تحقیقات فنی و مهندسی کشزاورزی"به "مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی" در سال 4938
 دریافت درجۀ علمی-پژوهشی از وزارت علوم ،تحقیقزات و فنزاوری طزی مجزوز بزا شزمار 9/2343/4930مورخ 4933/44/8
-

نمایه شدن مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی در :سامانه بانك اطاعات بینالمللی ،CABI
پایگاه استنادی علوم جهان اسزام ) ،(ISCایزران ژورنزال ) ،(Srlstبانزك اطاعزات نشزریات
کشور ) ،(Magiranپایگاه اطاعات جهاد دانشگاهی ) (SIDو مرکز اطاعزات و مزدارک
علمی کشاورزی ).(Agrisis

-

تقویت هیات تحریریه (استفاده از ظرفیتهای داخلی)

 چاپ و انتشار بهموقع مجله راهاندازی سایت مجله برای کاهش ه ینهها و تسریع در داوری مقاالت نمایهسازی مجله بر روی سایت تخصصی مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی-

مکانی ه کردن روند بررسی مقاالت

فصل ششم
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 تفکیك مجله به دو مجله علمی-پژوهشی تخصصی باعنوان «تحقیقات کاربردی مهندسزیسازههای آبیاری و زهکشی» و «تحقیقات مهندسی سامانهها و مکانی اسیون کشزاورزی» در
سال 4931
 2-9-0روند بررسی مقاالت در مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی در دو دهة گذشته

مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی از سال  4930به مدت  43سال و با انتشار  40جلزد
و هر جلد با  1شماره مقاالت علمی متعددی را بزه جامعزه علمزی کشزور ارائزه نمزوده اسزت .در
جدول 1-0روند بررسی مقاله طزی سزالهزای  4933تزا  4939و در شزکل 2-0تعزداد مقزاالت
پذیرفته شده به تفکیك رشته تخصصی نشان داده شده است .براسزا

جزدول مزذکور ،متوسزط

زمانی بررسی مقاالت ارسالی به دبیرخانه مجله  1تا  0ماه است .الزم بهذکزر اسزت کزه یکزی از
عوامل بسیار تأثیرگذار در طول مدت زمان بررسی ،مربوط به زمان دریافزت پاسزخ داوران مقالزه
است و در برخی مواقع مربوط به تأخیر در پاسخ نگارنده برای ارسال فایل اصاحشده مقالزهشزان
(در مرحلۀ اعمال اصاحات اولیه یا نهایی) است .همچنین ،تعزداد مقزاالت دریزافتی مربزوط بزه
مقاالتی است که در همان سال به وسیلۀ نگارندگان ثبزت و توسزط دفتزر مجلزه اعزام وصزول
شدهاست .از طرفی ،تعداد مقاالت بررسیشده شامل تمامی مقاالتی است کزه در جلسزات هیزات
تحریریه برگ ار شده در همان سال ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتهاست .همچنین خاطر نشزان
میشود تمامی مقاالت در طول یك سال ممکن است بیش از یك بار در جلسات هیات تحریریه
مطرح شود .بنابراین آمار تعداد مقاالت بررسی شده نسبت به مقاالت موجزود در رونزد بررسزی در
سال مورد نظر بیشتر است .از آنجا که این مجله شامل  1فصل و در هر فصل  8مقالزه بزه چزاپ
میرسد ،تعداد کل مقاالت چاپشده در هر سال  92عدد است.

دهة دوم تالش
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جدول  9-0روند بررسی مقاالت در مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی
سال

عملکرد کلی
متوسط زمانی
بررسی مقاالت (ماه)
تعداد مقاالت
بررسیشده
تعداد مقاالت
دریافتی
تعداد مقاالت چاپشده

براسا

5846

5845

5842

5848

1

1

1/0

1/0

282

400

38

244

440

33

08

80

92

92

92

92

تعداد مقاالت پذیرفته شده برای چاپ ،سهم همکاران (ستاد و مراک تابع) با در

نظر گرفتن نقش نگارنده مسئول در هر سال مشخص مزیشزود .مطزابق بزا شزکل  ،2-0سزهم
همکاران در سالهای  4933تا  4939به ترتیزب  93/0 ،03 ،09و  20/4درصزد اسزت .همچنزین
سهم هر تخصص در پذیرش مقاالت نی در هر سال در شکل مذکور مشخصشدهاست.

شکل  2-0تعداد مقاالت پذیرششده (به تفکیک رشته تخصصی) و سهم همکاران مؤسسه
(ستاد و مراکز) با نقش نگارنده مسئول

 1-0نوشتارهای علمی -ترویجی منتشر شده
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با هدف بهکارگیری نتایج طرحهای تحقیقاتی و
دستاوردهای علمی برای کارشناسان کشاورزی و بهرهبرداران بهمنظور توسزعه کشزاورزی دانزش

895

فصل ششم

بنیان از سال  4980با راهاندازی کمیته انتشارات نسبت به انتشار کتابهای علمی و تخصصزی و
انواا نوشتارهای فنی و ترویجی در قالب راهنما ،دستورالعمل ،نشریه فنی و ترویجی اقزدام نمزود.
فهرست نشریات چاپشده طزی سزالهزای  4980تزا  4931در حزوزههزای آبیزاری و زهکشزی،
صنایعغذایی ،ماشینهای کشاورزی و گلخانه در جدولهای  0-0تا  8-0نشان داده شزده اسزت.
براسا

جدولها ،تعداد نشریات چاپشده طی سالهای مذکور در حزوزهآبیزاری ،صزنایعغزذایی،

گلخانه و ماشینهای کشاورزی به ترتیب  0 ،93 ،09و  93فقزره بزوده اسزت .همچنزین از سزال
 4939طبق مکاتبات به عمل آمده با مرک اطاعات و مدارک علمی کشاورزی نسبت به دریافزت
شماره ثبت برای نوشتارها اقدامشدهاست .تعداد نوشتارهای منتشرشده مستخرج از گ ارش نهزایی
طرحها و پروژههای تحقیقاتی (491عدد) حدود  40درصد تعداد گ ارشهای نهایی اجزرا شزده در
طول این مدت ( 813مورد) بوده است .باتوجه به تعداد اندک نوشتارهای فنی-ترویجی در مقایسه
با گ ارشهای نهایی ،ضرورت برنامهری ی برای اف ایش نوشتارهای فنزی-ترویجزی مسزتخرج از
گ ارشهای نهایی مشخص میشود.
جدول  1- 0فهرست نشریات چاپشده توس دیسیپلین تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی

ردیف
4

عنوان نوشتار
اف ایش بازده مصرف آب در زراعت چغندرقند با آرایش کاشت

نگارنده

سال
چاپ

امیر نورجو

4980

نادر حیدری

4980

نادر نادری

4980

امیر نورجو

4980

0

مالچ و استفاده از آن در کشاورزی

علی قدمی

4980

0

استفاده از هیدروفلوم در آبیاری م ارا و باغات

علی قدمی و همکاران

4980

3

مدیریت بهره برداری از سیستمهای آبیاری قطره ای

رضا بهراملو و همکاران

4980

8

کود آبیاری در گلخانه

سید معین الدین رضوانی

4980

طرح تسریع انتقال یافتهای تحقیقاتی دستورالعمل فنی زراعت باقا

محمد خرمیان و رضا

در استان خوزستان

سخاوت

2
9
1

3

مناسب
اولویتهای تحقیقات کاربردی آبیاری و زهکشی با مشارکت
بخشهای تحقیقات و اجرا
راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم آبیاری قطرهای
اف ایش بازده مصرف آب در زراعت چغندرقند با آرایش کاشت
مناسب

4980

دهة دوم تالش
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ادامه جدول  1- 0فهرست نشریات چاپشده توس دیسیپلین تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی
ردیف
43
44
42

عنوان نوشتار

نگارنده

طرح تسریع انتقال یافتههای تحقیقاتی دستورالعمل فنی زراعت

محمد خرمیان و مسعود

چغندرقند در استان خوزستان

شهربانونژاد

طرح تسریع انتقال یافتههای تحقیقاتی دستورالعمل فنی زراعت
یونجه در استان خوزستان
طرح تسریع انتقال یافتههای تحقیقاتی دستورالعمل فنی زراعت
کل ا

49

استفاده از سامانه آبیاری قطرهای (تیپ) در م ارا چغندرقند

41

برنامهری ی آبیاری

سال
چاپ
4980

محمد خرمیان و همکاران

4980

شکرا ...آبساالن و همکاران

4980

سیدحسن صدرقائن

4983

سید معین الدین رضوانی و
همکاران

4983

40

دستورالعمل استفاده از تانسیومتر در برنامهری ی آبیاری

بهروز ابولپور

4983

40

استفاده از سیستم آبیاری قطرهای (تیپ) در م ارا چغندرقند

حسین صدرقائن و همکاران

4983

مسعود فرزام نیا و همکاران

4988

فریبرز عباسی ،محمد جلینی

4988

43

مدیریت کمآبیاری چغندرقند با استفاده از روش آبیاری
قطرهای -نواری ()tape

48

توصیههایی برای کود آبیاری در روشهای آبیاری سطحی

43

استفاده از آب شور برای آبیاری گندم

علیرضا کیانی

4988

23

توصیههایی بر بهینهسازی طراحی شبکه زهکشهای زیرزمینی

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم

4988

علیرضا حسن اقلی

4988

24

انتخاب و کاربرد ژئوتکستایل به عنوان پوشش در زهکشی
زیرزمینی

22

کابرد آبیاری قطرههای در زراعت سیبزمینی

سید حسین صدر قائن ،امین
کانونی

4988

29

خشکسالی و راههای مقابله با آن

جمال احمد آلی و همکاران

4988

21

بهرهبرداری از سامانههای آبیاری میکرو

مهدی اکبری و همکاران

4983

20

کاربرد آبیاری قطرهای در زراعت صیفیجات (هندوانه و خرب ه)

جواد باغانی

4983

20

آبیاری قطره ای نواری ذرت

جمال احمدآلی

4983

23

کاربرد هیدروفلوم در آبیاری سطحی

سید حسن موسوی فضل ،نادر
کوهی

4983

28

آبیاری جویچهای یك در میان در زراعت گندم

هادی افشار و همکاران

4983

23

برنامهری ی آبیاری سویا

علیرضا کیانی

4983

93

نگاهی به راهکارهای ارتقاء بازده و کارایی مصرف آب آبیاری

94

ماشینهای آبیاری بارانی با مصرف انرژی کم ()LEPA

فرحناز سهراب،
فریبرز عباسی
امیر اسامی و همکاران

4983
4983

898

فصل ششم

ادامه جدول  1- 0فهرست نشریات چاپشده توس دیسیپلین تحقیقات مهندسی آبیاری و زهکشی
ردیف
92

عنوان نوشتار
معرفی سامانۀ آبیاری قطرهای زیرسطحی ( )SDIو مدیریت

نگارنده

سال
چاپ

مسعود فرزامنیا و همکاران

4983

99

اسیدشویی سیستمهای آبیاری قطرهای

صمد اسفندیاری

4983

91

استفاده از کم آبیاری در شرایط کمبود آب و خشکسالی

نادر نادری

4983

90

مسائل فنی و بهره برداری از قنوات

نادر نادری

4983

مسعود فرزامنیا و همکاران

4983

93

مسائل و مشکات پوشش بتنی کانالهای آبیاری

رضا بهراملو ،محمود فیروزفر

4933

98

بهره برداری مناسب از قنوات

رضا بهراملو ،محمود فیروزفر

4933

93

تنشهای آبی و روشهای آبیاری گندم

سیدحسن موسویفضل

4933

13

مروری بر روشهای اف ایش آبدهی و ذخیرهسازی آب قنوات

90

بهرهبرداری از آن

معرفی سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی ) (SDIو مدیریت بهره
برداری از آن

جمال احمدآلی ،به اد
حصاری

4934

14

برنامهری ی آبیاری پنبه

علیرضا کیانی

4934

12

استحصال و جمعآوری آب باران (برای باغات دیم)

علیرضا توکلی

4934

19

دستورالعمل فنی آبیاری قطرهای

صمد اسفندیاری

4934

11

دستورالعمل نمونهبرداری و آزمایش آب و فاضاب

بهمن یارقلی ،سونا آذرنشان

4939

10

راههای صرفهجویی در مصرف آب در آبیاری سطحی

10

خشکسالی و مدیریت مناسب آب در بخش کشاورزی

حیدر طایفه رضایی ،رقیه
عبدالعظیم زاده

4939

کرامت اخوان

4939

کرامت اخوان

4939

کرامت اخوان

4939

13

کاربرد سیستم آبیاری قطرهای نواری در زراعت گندم

کرامت اخوان

4931

03

برنامهری ی آبیاری

محمدعلی شاهرخنیا

4931

04

آرایش کاشت دو ردیف سویا روی پشته

جبراییل تقینژاد

4931

02

راهنمای جامع آبیاری گندم

علیرضا کیانی

4931

09

دستورالعمل اندازهگیری آب در م رعه

علیرضا کیانی

4931

13
18

بهبود مدیریت استفاده از آب در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی
(آبیاری سطحی)
بهبود مدیریت استفاده از آب در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی
(آبیاری تحت فشار با تأکید بر روش آبیاری قطرهای نواری)

دهة دوم تالش
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جدول  0-0فهرست نشریات چاپشده توس دیسیپلین تحقیقات مهندسی صنایعغذایی
ردیف

عنوان نوشتار

نگارنده

سال چاپ

4

نگهداری سیر در انبار

فریبا بیات و همکاران

4980

2

راههای خشكکردن میوهها

فریبا بیات و فرزاد گودرزی

4980

9

مدیریت کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی

لیا بهبهانی

4980

1

شکرک زدن عسل ،عوامل بروز و ممانعتکننده

فرزاد گودرزی

4980

0

ارزش غذایی و فرآوردههای خرما

لیا بهبهانی

4980

0

حفظ سب یها از آسیب

شادی بصیری

4980

3

روشهای نگهداری بلندمدت سب یها

فرزاد گودرزی و فریبا بیات

4983

8

روشهای کاهش ضایعات پس از برداشت میوه پرتقال

ابوالفضل گلشن تفتی

4983

3

شرایط مناسب برداشت و خشكکردن پس از برداشت سیر

فریبا بیات

4983

43

خشكکردن و نگهداری کل ا

جال محمدزاده

4983

44

زمان برداشت و شرایط نگهداری زیتون

جال محمدزاده

4983

آفات انباری ارقام خرمای قصب و شمسایی و کنترل آنها

ابوالفضل گلشن تفتی ،مهدی

با حرارت

ناصری

49

ضدعفونی خرما با استفاده از روشهای فی یکی

ایران محمد پور

4983

41

خشكکردن آلوچه با استفاده از خشكکن آفتابی

سعید ملك و همکاران

4988

40

استفاده از گرما در ضدعفونی کشمش

شهین زمردی

4988

شهین زمردی

4988

جال محمدزاده

4988

ولی

4988

42

40

روش تهیه شیره انگور و توصیههای الزم برای بهبود
کیفیت آن

43

بهینهسازی فرآیند استخراج روغن زیتون

48

کاشت و پرورش قارچهای خوراکی و دارویی

علیرضا قد

4983

43

اصول علمی کاربردی کاشت ،داشت و برداشت زعفران

محمدحسین سعیدی راد

4988

23

برداشت ،خشكکردن و نگهداری گردو

فریبا بیات و محسن محجوب

4988

24

روشهای مناسب خشكکردن میوه ها و سب ی

لیا بهبهانی

4988

22

شیوه رساندن گوجهفرنگی پایی ه

لیا بهبهانی

4988

29

فرآوری زیتون

لیا بهبهانی

21

مدیریت و مسائل پس از برداشت بامیه

لیا بهبهانی

20
20

خواص گردو

فریبا بیات

روشهای عملآوری و کاهش رطوبت ارقام خرما (خنی ی،

ایران محمدپور ،مریم یکتن

مضافتی ،هلیلی و شاهانی)

خدایی

4988
4988
4983

891

فصل ششم
ادامه جدول  0-0فهرست نشریات چاپشده توس دیسیپلین تحقیقات مهندسی صنایعغذایی

سال

ردیف

عنوان نوشتار

نگارنده

23

راهکارهای ساده برای نگهداری از گوجهفرنگی

لیا بهبهانی

4983

28

فرآوری زیتون

لیا بهبهانی

4983

23

تهیه خیار شور

لیا بهبهانی

4983

الله مشرف

4934

94

تهیه کشمش به روش آفتابی و نگهداری آن

بهجت تاجالدین

4934

92

اصول فنی نگهداری سیبزمینی در انبار

فرزاد گودرزی

4932

99

مدیریت انبارداری سیب زمینی

فرزاد گودرزی

4932

91

نکات فنی در برداشت ،بستهبندی و نگهداری میوه انبه

90

روشهای بستهبندی و حمل میوهجات

93

کاهش اسید فیتیك سبو

گندم به روش هیدراتاسیون گرم

چاپ

ایران محمدپور ،سیاوش

4939

سماوی
فرزاد گودرزی ،حسین

4939

محجوب

90

سیر از م رعه تا پیاز

علی احسان نصرتی ،فریبا بیات

4939

93

اصول فنی پس از برداشت و بازاررسانی میوه لیمو

ندا مفتونآزاد ،صدیقه ی دانی

4931

جدول  7-0فهرست نشریات چاپ شده توس دیسیپلین تحقیقات مهندسی ماشاینهاای کشااورزی و
مکانیزاسیون
ردیف

عنوان نوشتار

نگارنده

سال چاپ

4

تراکم خاک

علی اکبر صلحجو

4980

2

ایمنی کار با تراکتورها و ماشینهای کشاورزی

محمدعلی رستمی

4980

9

آشنایی با روشهای صحیح تسطیع و آمادهسازی زمین در زراعت

فرزاد آزادشهرکی

4980

1

بارگاه خورشیدی برای خشكکردن انگور

حسین محمدی م رعه

4980

0

آشنایی با کولتیواتورها و کاربرد آنها

محمدعلی به آیین

4980

0

خاکورزی سیبزمینی

3

کشت بدون شخم (خاکورزی حفاظتی)

8

برداشت سیبزمینی

3

راهنمای کاشت ،داشت و برداشت گندم دیم در استان خوزستان

احمد حیدری و ارژنگ
جوادی
سیدرضا اشرفی زاده
احمد حیدری و ارژنگ
جوادی
شکرا ...آبساالن و
همکاران

4980
4980
4980
4980

دهة دوم تالش
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ادامه جدول  7-0فهرست نشریات چاپ شده توس دیسیپلین تحقیقات مهندسی ماشینهای کشاورزی
و مکانیزاسیون
ردیف

عنوان نوشتار

43

فشردگی خاک (مشکات ،راه حلها و روشهای اندازهگیری)

44

راهنمای استفاده از کولتیواتور در م ارا چغندرقند

42

روشهای تولید پودر آب میوه با استفاده از خشكکنهای
پاششی

نگارنده
احمد شریفی و ارژنگ
جوادی

سال چاپ
4980

صادق افضلینیا و همکاران

4980

امیدرضا روستاپور

4983

تعیین علل و عوامل حادثه ساز و راهکارهای اف ایش ایمنی

محمدعلی رستمی ،ارژنگ

هنگام استفاده از تراکتورها و ماشینهای کشاورزی

جوادی

41

چگونه کمباین برداشت محصول را تنظیم کنیم

سعید عباسی

4983

40

فشردگی خاک (اثرات و راه حلهای آن)

احمد حیدری

4983

40

دماغه (هد) تغذیهکننده پنوماتیك برای برداشت مکانی ه نخود

محمود صفری

4988

49

4983

سمپاش بومدار پشت تراکتوری مجه به فنجانهای چرخان و
43

مقایسه آن با سمپاش بومدار پشت تراکتوری بهمنظور مبارزه با

محمود صفری

4988

علفهای هرز چغندرقند
48

ماحظات زیرشکنی در اراضی کشاورزی

حمیدرضا گازر

4988

43

مدیریت بقایای گیاهی

اورنگ تاکی ،اردشیر اسدی

4988

23

تنظیم و کالیبراسیون سمپاش بومدار پشت تراکتوری

سعید عباسی و همکاران

4988

اورنگ تاکی ،اردشیر اسدی

4988

24
22
29
21

خاکورزی حفاظتی در مناطق خشك و ل وم آن در کشاورزی
پایدار
آببند م رعهای گالوانی ه

الیا

دهقان

تنظیمات تراکتور و ردیف کارهای موزا صفحهای در عملیات

فرزاد آزادشهرکی ،هوشنگ

کاشت

افضلی

شناخت و معرفی بعضی از روشهای خاکورزی حفاظتی ( با

رضا محمدیگل و

تاکید بر کم خاکورزی)

همکاران

20

مقایسه عملکرد فنی سمپاشهای متداول در م ارا گندم

20

راهنمای استفاده از دستگاه خاکورز مرکب (چی ل پیلر)

23

مقایسه عملکرد فنی سمپاشهای متداول در م ارا گندم

28

خاکورزی حفاظتی و روشهای اجرا

فرید امیرشقاقی ،محمود
صفری
مسعود شهربانونژاد
فرید امیر شقاقی ،محمود
صفری
فرزاد آزاد شهرکی،
هوشنگ افضلی گروه

4988
4983
4983
4983
4983
4983
4933

897

فصل ششم

ادامه جدول  7-0فهرست نشریات چاپشده توس دیسیپلین تحقیقات مهندسی ماشینهای کشاورزی
و مکانیزاسیون
نگارنده

سال چاپ

ردیف

جعفر حبیبی اصل

4933

93

انرژی موردنیاز روشهای مختلف برداشت چغندرقند

حسین محمدی م رعه

4934

94

خاکورزی پایدار

حمیدرضا صادقنژاد

4932

92

راهنمای کامل عملیات گندم دیم در استان خوزستان

نعیم لویمی و همکاران

4932

99

تکنولوژی حفاظت منابع در جنوب آسیا و سواالت متداول

91

زیرشکن و استفاده بهینه از آن

23

90

عنوان نوشتار
روشهای مناسب خاکورزی حفاظتی  :برای کشت گندم پس از
برداشت برنج در خوزستان

راهنمای کاشت ،داشت و برداشت گندم آبی (مناطق جنوبی ،مرک

جعفر حبیبی اصل،
غامعبا

لطفعلی آینه

علیاکبر صلحجو
الیا

دهقان ،جعفر

4932
4939
4939

و شرق خوزستان)

حبیبیاصل

90

ماشین خاکورز نواری قابل اتصال به خطیکار

جعفر حبیبیاصل

4939

93

معرفی روش کاشت گندم روی پشتههای عریض

علیاکبر صلحجو

4931

98

معرفی روشهای خاکورزی حفاظتی

علیاکبر صلحجو

4931

93

راهنمای خاکورزی حفاظتی و کاربرد آن

محمد یونسیالموتی و
همکاران

4931

جدول  3-0فهرست نشریات چاپشده توس بخش تحقیقات مهندسی گلخانه
ردیف

عنوان نوشتار

نگارنده

سال چاپ

4

سیستمهای گرمایشی در گلخانهها

داوود مؤمنی

4980

2

نکات فنی تأسیسات

داوود مؤمنی

4983

9

مدیریت انرژی در گلخانه

داوود مؤمنی

4988

1

آبیاری مرکبات

صمد اسفندیاری

4988

0

اصول سرمایشی در گلخانه

پریسا شاهین رخسار

4983

893

دهة دوم تالش

فصل هفتم
فعالیتهای مؤسسه در زمینه تجاریسازی تحقیقات و انتقال
فناوری
تدوینکنندگان :حمیدرضا گازر ،نیکروز باقری و فوژان بدیعی
 5-7مقدمه
تجاریسازی عبارت است از تبدیل یافتزههزای جدیزد علمزی و ایزدههزای پژوهشزی بزه
محصوالت ،خدمات و فناوریهای قابل ارائه به بازار .به عبارت دیگر تجاریسزازی تحقیقزات بزه
مجموعه تاشهایی گفته میشود که بهمنظور فروش نتایج حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی بزا
هدف کسب سود و توسعه اهداف اقتصادی و اجتماعی انجام میگیزرد .بزاتوجزه بزه تعزاریف بزاال
تجاریسازی را میتوان بزه بزازار رسزانیدن یزك ایزده و یزا یزك نزوآوری دانسزت .بسزیاری از
پژوهشگران ،تجاریسازی را فرآیند انتقال موفق نتایج تحقیقات از محل تحقیق به بازار میداننزد.
عصر حاضر ،عصر اقتصاد دانش محور نامیدهشدهاست .در اقتصاد و توسعه دانش محزور ،نزه تنهزا
تولید دانش از رهگذر پژوهش و انتقال آن از طریق آموزش ،دارای اهمیت است؛ بلکه کارکرد سوم
یعنی تسهیل تلفیق دانش در زنجیره تولید و بازار بر مبنای شبکههای توزیع دانزش و نظزامهزای
نوآوری ،مدنظر قرار میگیرد .بهطور ویژه ،روآوردن به کشاورزی دانش محور بزه عنزوان یکزی از
ابعاد دستیابی به اقتصاد دانش بنیان ،نیازمند توسزعه و تلفیزق دانزش و فنزاوری در فرآینزدهای
کشاورزی است .دسترسی به اطاعات و فناوری ،برخورداری از دانش ،مهارت و نگرش سزازنده و
کاربرد آنها نقش کلیدی را در تقویت پایداری در بخش کشاورزی ایفزا مزیکنزد .رشزد و ارتقزاء

دهة دوم تالش
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تولیدات کشاورزی از طریق نهاده (منزابع تولیزد) ،تغییزر فنزی و بهبزود کزارایی در فعالیزتهزای
کشاورزی به وجود میآید و ایندرحالیاست که تغییزر فنزی و بهبزود کزارایی ،نتیجزه و دسزتاورد
پژوهشهای کشاورزی بوده و موجب ارتقاء بهرهوری و رشد کشاورزی میشزود .در بزین عناصزر
تشکیل دهنده نظام دانش و اطاعات کشاورزی ،پژوهشهای کشاورزی وظیفه تولیزد و تقویزت
دانش و فناوری موردنیاز بخش کشاورزی پایدار را بر عهده دارد و در توسعه دانش و فناوری نقش
محوری را ایفا میکند .در نتیجه ،بهرهوری ،کیفیت ،رقابتپذیری ،سزودآوری ،کزارآفرینی و ارزش
اف ایی در بخش کشاورزی ،همسو با شرایط هر منطقه و همگام با نوآوریهزای فنزی و تحزوالت
نهادی در سطوح محلی ،ملی و بین المللی است.
پژوهشهای کشاورزی به دلیل تأثیر قابل توجه بر افز ایش بهزره وری عوامزل تولیزد
همواره توجه صاحبنظران اقتصادی را بهخود مشغول داشته و بررسی سرمایهگذاری مطلزوب در
پژوهشهای کشاورزی با هدف باال بردن سطح بهرهوری به عنوان امری ضزروری مطزرح بزوده
است .دانشگاهها ،سازمانها ،مراک و مؤسسزات تحقیقزات کشزاورزی بزه عنزوان تولیدکننزدگان
پژوهشهای کشاورزی ،نقش مهمی در توسعه فناوریهای موردنیاز بخش کشاورزی و در نتیجه
اف ایش توانمندیهای نوآورانه و کارآفرینانه بهرهبرداران برای تحقق اهداف مرتبط بزا کشزاورزی
پایدار ایفا مینماید .اهمیت سرمایهگذاری در زمینههای مختلف پژوهشهای کشاورزی تنها زمانی
توجیهپذیر است که نمودهای عملی و ارزش اف وده آن در جامعه چه بهصورت محسو
اف ایش تولید) و چه نامحسو

(شزامل

(شامل تقویت ظرفیت دانشی و جذب نوآوری) مشخص باشد .در

این راستا ،تجاریسازی یافتههای پژوهشی به عنوان یکی از راهکارهزای سزودمند بزرای ارتقزای
نظام علم و فناوری کشور ،به فرآیند تولد و بروز یك ایده خاق در ذهن فزرد تزا مرحلزه بلزوغ و
توسعه و ارائه فناوری جدید در بازار اقتصادی یك جامعه اشاره دارد .تجاریسزازی تحقیقزات ،در
فرآیند پژوهش و توسعه عبارت است از فرآوری و تبدیل نتایج پژوهش به محصوالت ،فرآیندها و
خدماتی که میتواند هدف مبادالت تجاری قرارگیرد یا بهصورت تجاری مبادله شود .در این بخش
از کتاب به سابقه و فعالیتهای انجامشده مؤسسه درخصوص تجزاریسزازی تحقیقزات و انتقزال
فناوری در مؤسسه پرداخته میشود.

815

فصل هفتم

 2-7فعالیتهای انجامشده در رابطه با تجاریسازی تحقیقات و انتقال فناوری
کمیته تجاریسازی و انتقال فناوری در مؤسسه تحقیقزات فنزی و مهندسزی بزا هزدف
تجاریسازی یافتههای تحقیقاتی و ایجزاد فرهنزگ و بسزتر مناسزب بزرای ارتبزاط بزا صزنایع و
بخشهای تولیدی مرتبط با کشاورزی کشور از سال  4983فعالیت خزود را آغزاز نمزود .در کنزار
وظایف حاکمیتی مؤسسه که تحقیق بر روی اولویتهای کان ملی در زمینه تحقیقات مهندسزی
کشاورزی است ،تجاریسازی یافتههای پژوهشی و تخصیص بخشزی از فعالیزتهزای پژوهشزی
بهرفع نیازهای بخش خصوصی و تولیدکنندگان عرصه کشزاورزی و صزنایع وابسزته از آرمانهزای
مؤسسه است .بررسی زیرساختهای الزم ،امکانزات اولیزه و ایجزاد راهکارهزای انگی شزی بزرای
همکاران واجد ایدههای نو برای راهاندازی شرکتهای دانش بنیان از اهداف دیگزر تشزکیل ایزن
کمیته بوده است .درحالحاضر ساختار اصلی کمیته تجاریسازی و انتقال فنزاوری در مؤسسزه در
شکل  4-3نشان داده شده است.
رئیس کمیته تجاری سازی
فناوری (رییس مؤسسه)

دبیر
کمیته

معاونت پژوهشی

مسئول

روسای بخش یا

مسئول

معاونت برنامه

مؤسسه

حراست

نمایندگان خبره

روابط بین

ریزی و

از بخش های

الملل

پشتیبانی

تحقیقاتی

مؤسسه

شکل  5-7ساختار کمیته تجاریسازی و انتقال فناوری مؤسسه

دهة دوم تالش
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برخی از وظایف تعریف شده برای این کمیته عبارت است از:
 همفکری برای ایجاد بستر مناسب برای تجاری سازی تحقیقات با اسزتفاده از قزوانین و
مقررات موجود در مؤسسه
 یافتن نقاط ضعف و موانع موجود در اجرایی نمودن دسزتورالعملهزای تجزاریسزازی و
ارائه پیشنهاد برای حل آنها
 بررسی تحقیقات انجامشده در دیسیپلینهای مختلف و انتخاب مناسبترین یافتزههزای
تحقیقاتی برای تجاریسازی
 بررسی مناسبترین راه برای تجاریسازی ایده یا نتیجه پژوهشهای واجد شرایط
 کمك و همفکری با همکاران برای ارتبزاط بیشزتر بزا صزنایع و تولیدکننزدگان عرصزه
کشاورزی برای انجام پژوهشهای تقاضا محور در بخش خصوصی
در کنار وظایف یادشده ،یافتن راهکارهای کاربردی برای ایجاد مرک رشزد تخصصزی و
ارائه فضای مناسب به شرکتهای دانش بنیان در حوزه کشاورزی از دیگر اهزداف تشزکیل ایزن
کمیته است .تأسیس و مشارکت در  3شرکت دانزش بنیزان از سزوی همکزاران تابعزه در مراکز
تحقیقاتی استانها و انتقال فناوری نوشابه فراویژه کمبوجا ،دانش فنی رسزاندن مصزنوعی خرمزا و
تولید و فروش بهبود دهندههای آرد توسط شرکتهای ذکرشزده بیزانگر حرکتزی امیزدبخزش در
رابطه با تجاریسازی یافتههای پژوهشی است .همچنین ،انتشزار کتابچزه فنزاوریهزای نزوین و
خدمات علمی مؤسسه از جمله اقداماتی است که تولیدکنندگان و صنایع وابسته بزه کشزاورزی را
بیشتر با این مؤسسه و توانایی علمی و پژوهشی آن آشنا میکند .در ادامه به برخی فنزاوریهزای
بهدست آمده در بخشهای تحقیقاتی این مؤسسه طی سالهای  4980-4931اشاره میشود.
 8-7فناوریهای قابلواگذاری بخش مهندسی آبیاری و زهکشی
 شاخصهای مؤثر در بهرهبرداری بهینه از سامانههای آبیاری قطرهای در باغات
 کودآبیاری در سامانههای آبیاری قطرهای
 دبیسنج پرتابی بهرآب
 سامانه برنامهری ی آبیاری هوشمند
 دستگاه عمقیاب سطحی ایستابی

فصل هفتم
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 دستگاه دادهبردار خودکار ناویهای دبیسنج
 استفاده از بتن گوگردی در شبکههای آبیاری و زهکشی
 فلوم اندازهگیری جریان آب در کانالهای آبیاری
 تصفیه پسابهای شهری با فناوری نانو (پوششهای )TiO2
 9-7فناوریهای قابل واگذاری بخاش صانایعغاذایی و فنااوریهاای پاس از
برداشت


تولید شکات خرما



تولید کشتهای آغازگر ماست



تولید آبمیوههای پروبیوتیك



بهبوددهنده آرد گندم سنزده



تولید نوشابه غیرالکلی از پسماند کارخانههای عصاره مالت



تولید مالتهای آن یمی



دانش فنی تولید محصوالت پروتئینی کل ا از طریق فراغشایی



کاربرد آن یم در صنایع روغنکشی زیتون



اف ایش عمر انبارمانی سیبزمینی با استفاده از عصاره گیاهان دارویی



تولید پودر خرما

 1-7فناوری های قابال واگاذاری بخاش مهندسای ماشاین هاای کشااورزی و
مکانیزاسیون
 ماشین برداشت سیبزمینی با نصب سامانه ضربهزن
 دستگاه مرکب سمپاش نواری-کولتیواتور برای استفاده در محصوالت زراعی ردیفی
 پیازکار زعفران
 پوستکن بادام زمینی
 ماشین کارنده سیر
 ماشین سورتینگ (دستهبندی) چرخشی سیبزمینی

دهة دوم تالش
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 ماشین کمبینات عملیات داشت زراعت مکانی ه
 سامانه ترازکن اتوماتیك چهارطرفه برای نصب در کمباین مخصوص دامنه
 سامانه هوشمند تشخیص می ان سب ینگی گیاه
 ماشین خاکورز نواری قابل اتصال به خطیکار
 ماشین هر

برگ و ته برگ خرما (تکریب خرما)

 کمباین سه ردیفه پنبهچین
 دستگاه چندکاره فرآوری پسته
 سمپاش غلظت متغیر نوا انژکتوری
 نشاءکار نیمهخودکار پشت تراکتوری برای کشت متراکم پیاز
 پرنده بدون سرنشین طیفنگار برای تصویربرداری هوایی اراضی کشاورزی
 0-7فناوریهای قابلواگذاری بخش تحقیقات مهندسی گلخانه
 دستگاه کنترل مرک ی گلخانه
 -7-7اختراعات ثبتشده
ثبت اختراا یکی از شاخصهای تولید فناوری و رشد علم در دنیا است .در دانشگاهها و
مراک تحقیقاتی در ایران و سایر کشورهای جهان ،نخبگان علمی سزالیانه اختراعزات متعزددی را
ثبت میکنند و تعداد اختراعات ثبتشده بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیزابی ،در تعیزین اعتبزار
علمی آنها مورد استفاده قرار می گیرد .مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با تعداد 408
عضو هیات علمی و پژوهشگر در ستاد و مراک توانسته در زمینه انجزام اختراعزات و ثبزت آنهزا
اقدامات قابل توجه ای ارائه نماید .در زمینه ثبت اختراا ،پژوهشگران سزتادی و مراکز تحقیقزاتی
طی سالهای موردمطالعه ،فعالیتهای علمی قابل توجهی از خود نشاندادهاند .جزدولهزای 4-3
تا  9-3نشان میدهد که طی این سالها تعداد  01اختراا در داخل کشزور و یزك مزورد نیز در
کشور مال ی توسط همکاران مؤسسه بهثبت رسیدهاست .ایزن اختراعزات برگرفتزه از طزرحهزا و
پروژههای تحقیقاتی مؤسسه بوده که  90مورد آن در زمینه ماشینهای کشاورزی و مکانی اسیون،
 20اختراا در حوزه تحقیقات صنایعغذایی و فناوریهای پس از برداشت و پنج مورد آن در زمینه

811

فصل هفتم

تحقیقات آبیاری بودهاست .سهم بخشهای تحقیقزاتی در مؤسسزه و مراکز تحقیقزاتی تابعزه در
اختراعات ثبتشده در شکل  2-3نی نشان داده شده است .این شکل نشان میدهزد کزه بخزش
تحقیقات مهندسی ماشینهزای کشزاورزی و مکانی اسزیون بزا دارا بزودن  01درصزد اختراعزات،
بیشترین سهم اختراعات ثبتشده در مؤسسه را بهخود اختصاص داده که باتوجه به ماهیت فنی و
اهمیت طراحی و ساخت در این رشته طبیعی بهنظر میرسد .از بین اختراعات ثبتشده پنج فقزره
از اخترااها نی به تأیید و ثبت سازمان پژوهشهای علمزی و صزنعتی ایزران ،مزدیریت دانزش و
مالکیت فکری رسیدهاست.

شکل  2-7درصد اختراعات ثبتشده به تفکیک بخشهای تحقیقاتی

دهة دوم تالش
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جدول  5-7اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی-بخش آبیاری
ردیف
4
2
9
1
0
0
3

عنوان
آببند م رعهای گالوانی ه

پدیدآورنده (گان)
الیا

تاریخ

شماره

4988/34/94

08931

4988/33/23

02130

//

4983/44/32

08118

//

4983/42/41

42038

//

بهروز ابولپور

4983/42/41

42088

//

بهروز ابولپور

4983/42/41

42080

//

علیرضا توکلی

4933/43/43

39483

//

دهقان ،شکراله
آبساالن

سایکرومتر تهویهدار ترموکوپلی

هانیه کوثری و
همکاران

ساخت دستگاه عمقیاب
شبکهای سطح ایستابی
دستگاه اندازهگیری مکش

آذرخش ع ی ی
بهروز ابولپور

خاک (تانسیومتر) خودکار
دبیسنج پرتابی بهرآب
سامانه برنامهری ی آبیاری
هوشمند
آبیاری قطرهای زیرسطحی
مطبق اصاحشده

محل ثبت
اداره مالکیت
صنعتی

ساخت قطرهچکان کنترل
8

رسوب برای آبیاری قطرهای

علیرضا توکلی ،منیره

برای شبیهسازی جریان خروج

عامریان

4934/31/43

30030

//

ادرار
جدول  2-7اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی -بخش صنایعغذایی
شماره

ردیف

عنوان

پدیدآورنده(گان)

تاریخ ثبت

4

خشكکن انجمادی الکلی

مرتضی خاناحمدی

4983/33/30

00393

تولید فیلم/پوشش خوراکی بر پایه

ندا مفتونآزاد ،فوژان

پکتین

بدیعی

4983/43/40

00449

//

فرموالسیون تولید نان لواش با

مهدی قیافهداوودی،

مخلوط آردهای گندم و سیبزمینی

مهدی کریمی

4988/33/48

02003

//

فرموالسیون تولید نان تافتون با

مهدی کریمی و

ماندگاری 9ماه

همکاران

4988/43/34

02002

//

فرآیند تهیه کرم ماندگاری شیرینی

مهدی کریمی ،مهدی

و کیك

قیافهداوودی

4988/44/30

09303

//

2
9
1
0

ثبت

محل ثبت
اداره مالکیت
صنعتی

817

فصل هفتم
ادامه جدول 2-7اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی -بخش صنایعغذایی
ردیف

0

3

8

3

43

44

42

49

41

40

40

43

عنوان
چیپس میوه تولیدشده با پوششهای
خوراکی و فرآیند اسم ی
بستهبندی رطب تحت اتمسفرهای
تعدیل یافته ()MAP
ماده بستهبندی کامپوزیت طبیعی

پدیدآورنده(گان)

تاریخ ثبت

پوششهای خوراکی سلول ی برای

ساخت مخازن کنترل اتمسفر بذور
خودمصرفی کشاورزان
فرآیند تهیه نوشیدنی فندق
فرآیند تولید ژل بهبوددهنده نان
بربری

حامد فاطمیان

4983/44/43

08002

حامد فاطمیان

4983/44/43

08001

//

4983/44/42

08033

//

فوژان بدیعی

4983/44/42

08031

//

رضا فامیلمؤمن

4983/44/42

08043

//

4983/42/22

03200

//

بهجت تاجالدین

مهدی قیافهداوودی و
همکاران
امیر پورفرزاد و
همکاران

فرآیند تهیه اسنك حاوی جوانه

مهدی قیافه داوودی و

گندم

همکاران

روش تولید برگه خرب ه
ساخت دستگاه پوششدهنده
مرکبات

ثبت

//

(سلول -پلیاتیلن) زیستتخریبپذیر

اف ایش ماندگاری محصوالت باغی

شماره

محل ثبت

شهره نیکخواه و
همکاران
ندا مفتونآزاد

فرآیند تهیه آلوی فرآوریشده به

پرستو کریمیفر و

روش ترکیبی خشكکردن و انجماد

همکاران

روغن زیتون بکر تولیدی با روش

علیرضا قد ولی،

استخراج آن یمی -آبی

پرستو قائمی

4933/39/29

09303

//

4933/43/30

39389

//

4933/44/29

39834

4934/39/39

31322

4934/31/49

30303

4934/31/23

30888

مرک تحقیقات
کشاورزی
اداره مالکیت
صنعتی
 /اداره مالکیت
صنعتی
//

دهة دوم تالش

813

ادامه جدول 2-7اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی -بخش صنایعغذایی
ردیف

48

43

عنوان

پدیدآورنده(گان)

ای ولههای پروتئینی کانوال تولیدی

علیرضا قد ولی،

به روش فرآغشایی

حمید بخشآبادی

ری پوشانی ترکیبات مؤثر زعفران با

پروین شرایعی ،سودابه

استفاده از خشكکن انجمادی

عین افشار

تاریخ ثبت

شماره
ثبت

محل ثبت

4934/30/33

30212

//

4934/42/20

33344

//

فرآیند ری پوشانی رنگدانه
23

آنتوسیانینی زرشك (گونه ولگاریس)

پروین شرایعی

4934/42/20

33342

//

توسط خشكکن انجمادی
اداره مالکیت

24

فرموالسیون ،تولید بهبود دهنده آرد

زهرا شیخاالسامی و

گندمهای سنزده

همکاران

صنعتی و

4932/32/40

09303

4932/30/49

09303

4932/30/48

39308

4932/38/23

03203

//

4932/38/23

03208

//

سازمان
پژوهشهای
علمی و صنعتی
مرک تحقیقات

22

تولید بهبوددهنده گندم سنزده

زهرا شیخاالسامی و
همکاران

کشاورزی و
منابع طبیعی
خراسان رضوی

29

فرآیند تهیه نوشیدنی چغندر قرم

مهدی قیافهداوودی و

(لبویی)

همکاران

21

فرآیند تولید نوشیدنی پسته

20

فرآیند تولید نوشیدنی گردو

مهدی قیافهداوودی و
همکاران
مهدی قیافه داوودی و
همکاران

اداره مالکیت
صنعتی

814

فصل هفتم
جدول  8-7اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی-بخش ماشینهای کشاورزی
ردیف

عنوان

پدیدآورنده(گان)

ساخت و ارزیابی ماشین کنترل
4

پنوماتیك آفت سوسك کلرادو برای

علی رشادصدقی

م ارا کوچك سیبزمینی
2

شیر آب با کنتر ل دبی و قطع و
وصل مج ا

حسین محمدیم رعه

تاریخ ثبت
/33/20
4980
/32/29
4980

شماره
ثبت
93308

28092

محل ثبت
اداره مالکیت
صنعتی
//
اداره مالکیت

ماشین کاشت مستقیم غات در
9

سامانه بیخاکورزی مجه به شیار

اورنگ تاکی

بازکن فعال

/30/43
4980

صنعتی ،سازمان
11033

پژوهشهای
علمی و صنعتی
ایران

طراحی و ساخت خشكکن
1

خورشیدی با کالکتور مواج و
سیرکوالسیون هوا

حسین چاجی و

/39/33

همکاران

4983

محمود صفری ،هومن

/33/43

شریف نسب

4980

331223

اداره مالکیت
صنعتی
اداره مالکیت

0

طراحی و ساخت کولتیواتور دوار

صنعتی ،سازمان
19331

پژوهشهای
علمی و صنعتی
ایران

0
3

دستگاه کولتیواتور درون پشتهای
بهمنظور کاهش سموم کشاورزی

محمدعلی بهآیین

/38/23
4983

دستگاه سمپاش نواری با قابلیت

محمد شاکر،

/38/23

تنظیم افقی و عمودی

محمدعلی بهآیین

4983

اورنگ تاکی ،اردشیر

/33/30

اسدی

4983

09340
09341

اداره مالکیت
صنعتی
//
اداره مالکیت

دستگاه پیازکن میلهای جلو سوار
8

متناسب با کشت درهم محصول

صنعتی ،سازمان
00393

پژوهشهای
علمی و صنعتی
ایران

3
43

ساخت دستگاه مرکب سمپاش مجه
به سامانه هوا کمك-کولتیواتور
دستگاه بوم سمپاش با نازل منشعب
بهمنظور کنترل آفات زیر سطح برگ

فرید امیرشقاقی
محمدعلی بهآیین

/43/32
4983
/44/23
4988

00033
03201

اداره مالکیت
صنعتی
//

دهة دوم تالش
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ادامه جدول  8-7اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی-بخش ماشینهای کشاورزی
ردیف
44

42

عنوان
دستگاه اندازهگیری سطح تما

تایر

با زمین
خشكکن خورشیدی فعال
(با جریان هوای اجباری)

پدیدآورنده(گان)

تاریخ ثبت

هادی خلخالی و

/34/94

مجید رشیدی

4983

سعید میرآقایی،
حسین
محمدیم رعه

/39/43
4983

شماره
ثبت
03003

01319

محل ثبت
اداره مالکیت
صنعتی
//

طراحی و ساخت دستگاه پوست کن
49

41

بادام سب با توانایی تنظیم سرعت و

مجید رشیدی و

/33/28

فاصله کوبنده

همکاران

4983

طراحی و ساخت خرمنکوب

محمدحسین سعیدی

/34/23

آزمایشگاهی ویژه محصوالت ری دانه

راد

4933

هادی خلخالی و

/34/93

همکاران

4933

سید مجتبی موسوی

/34/93

و همکاران

4933

دستگاه آزمون فشار نشست م رعه
40

اتصال سه نقطه تراکتور
سامانه آزمایشگاهی اندازهگیری نیرو و

40

سطح تما

تایر براسا

پردازش

تصویر Tekscan

سمپاش میکرونر خورشیدی
43

48

یاسر مهدی پور
نشاکار نیمه خودکار ثقلی برای کشت

اورنگ تاکی ،اردشیر

متراکم پیاز

اسدی

4933

مسعود شهربانونژاد،

/33/32

یاسر مهدی پور

4933

پرندگان

03033

//

03003

//

03003

33383

4933
/30/22

سامانه خورشیدی فراریدهنده
43

مسعود شهربانونژاد،

/30/32

03303

//

34133

//

//

//

اختراا// 32013:
32013
شماره ثبت
اداره مالکیت

محمدرضا
23

طراحی ،ساخت بافهبند تراکتوری

مستوفیسرکاری و
همکاران

صنعتی،

/43/49

/331331

سازمان

4933

140

پژوهشهای
علمی و
صنعتی ایران
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فصل هفتم
ادامه جدول 8-7اختراعات ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقاتی استانی-بخش ماشینهای کشاورزی
ردیف

عنوان

24

دستگاه اندازهگیری عملکرد کمباین

22

طراحی و ساخت دینامومتر
الکترونیکی تراکتور

پدیدآورنده(گان)
صمدنظرزاده ،امین
نظرزاده
سعید ظریفنشاط

تاریخ ثبت

شماره
ثبت

4934/34/23

31033

4934/31/39

390430

محل ثبت
اداره مالکیت
صنعتی
//

طراحی و ساخت پاندول ضربه برای
29

تعیین حساسیت به صدمه

سعید ظریفنشاط

4934/31/39

390439

//

محصوالت کشاورزی
21

دستگاه فندق شکن مخروطی

علیماشاءاله کرمانی و

شیاردار با محور عمودی

حسین مافی

سامانه تأمین سرعت پیشروی
20

خ شی برای تراکتورهای مسی
فرگوسن مدل  280از طریق محور

4934/31/33

339942

اداره مالکیت

اورنگ تاکی ،اردشیر
اسدی

صنعتی ،سازمان

4934/31/41

30383

20
23

جدا کننده برگ زیتون از شاخه

28

در افشانك مخروطی توخالی در
سمپاشهای کشاورزی

23
93
94

92

ایران

امین نظرزاده،
صمدنظرزاده
زهرا یوسفی و
همکاران

ساخت پولك نانوکامپوزیت سرامیکی

پژوهشهای
علمی و صنعتی

تواندهی
دستگاه تشخیص تشنگی گیاه

//

فرید امیر شقاقی،
محمود صفری

سمپاش اتومای ر پشتی بومدار برای

محمود صفری،کریم

مبارزه با سن گندم

گرامی

پرنده بدون سرنشین طیف نگار برای

نیکروز باقری و

سنجش از دور هوایی کشاورزی

همکاران

سمپاش گلخانهای ارگونومیك با

کریم گرامی ،محمود

حداقل آلودگی کاربر

صفری

A pneumatic seeding
machine

Mohammad
Reza Bakhtiari
et al.

4934/43/31

38340

4932/44/49

84883

4939/32/22

82809

اداره مالکیت
صنعتی

//

//

4939/32/22

82800

//

4939/39/43

89341

//

4939/31/22

89430

//
اداره ثبت

2011.2.23

PI201
10008
16

اختراعات
مال ی،
کواالالمپور

دهة دوم تالش
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جدول  9-7شرکت اعضا هیات علمی مؤسسه در جشنواره بین المللی خوارزمی و سایر جشنوارهها
ردیف
4
2

نام پژوهشگر
مهدی قیافهداوودی
و مهدی کریمی
مهدی قیافهداوودی
و مهدی کریمی

رتبه

نام جشنواره

برتر

ملی شیخ بهایی

برتر

علم تا عمل

عنوان طرح برتر

زمان

تولید بهبود دهندههای

اردیبهشت

موادغذایی

4933

تولید بهبود دهندههای

شهریور

آرد ،نان و صنایع آردبر

4933

مکان
اصفهان
اصفهان

تکوین دانش فنی تولید
9

علیرضا قد ولی

1

علیرضا قد ولی

0

علیرضا قد ولی

برتر استانی

دومین جشنواره

و کاربرد بیوکاتالی ورها

و نمایشگاه ملی

(آن یمهای صنعتی) در

علم تا عمل

صنایع روغنکشی

شهریور
4933

تهران

زیتون
یکی از 28

سومین جشنواره

کاربرد فرآیند فراغشایی

طرح ملی

و نمایشگاه ملی

در تولید ای ولههای

برتر کشوری

علم تا عمل

پروتیینی کانوال

مشمول اعتبار
پژوهش و
نوآوری اختراا
سطح 9بنیاد
نخبگان

0

سید حمیدرضا
ضیاءالحق

دستاورد برتر

پنجمین جشنواره
منطقهای
نوآوری و
شکوفایی دماوند

ای ولههای پروتئینی
کانوال تولیدی به روش
فراغشایی

شهریور
4934

آبان
4934

رونمایی از 10

دانش فنی اف ایش

دستاورد

ماندگاری مغ بادام با

اسفند

تحقیقاتی وزارت

استفاده از پوششهای

4934

جهاد کشاورزی

مناسب بستهبندی

تهران

مازندران

تهران

رونمایی از 10
3

فوژان بدیعی

8

بهروز ابولپور

3

نیکروز باقری

دستاورد برتر

دستاورد

دانش فنی تولید

اسفند

تحقیقاتی وزارت

پودرخرما

4934

تهران

جهاد کشاورزی
رتبه سوم

نمایشگاه ملی

سامانه برنامهری ی

اسفند

کشوری

علم تا عمل

آبیاری هوشمند

4934

نوآوری و
تقدیر

شکوفایی بنیاد
ملی نخبگان

تهران

پرنده بدون سرنشین
طیف نگار برای
سنجش از دور هوایی
کشاورزی

آذر4939

گیان

808

فصل هفتم

جدول  1-3حضور فعال پژوهشگران مؤسسه را در جشنوارههای ملی طی  43سال گذشته نشزان
میدهد.
در تمامی این سالها پژوهشگران مؤسسه در جشنوارههزای ملزی حضزور داشزتهانزد و
فعالیتهای تحقیقاتی آنها مورد تشویق و تأیید قرارگرفتهاست .در جشنوارههای ملی شیخ بهایی
در سال  4933طرح پژوهشگران صنایعغذایی از استان خراسان رضوی موفق به کسب رتبه برتزر
شد .در جشنواره علم تا عمل در سزالهزای  4933و  4934سزه طزرح تحقیقزاتی صزنایعغزذایی
مؤسسه از استانهای خراسانرضوی و گلستان بهعنوان طرح برتر معرفی شدند و مجریان طرحهزا
رتبه برتر را کسب نمودند .سامانه برنامهری ی آبیاری هوشزمند از اسزتان فزار

نیز موفزق بزه

دریافت رتبه سوم کشوری در جشنواره علزم تزا عمزل سزال  4934شزد .در جشزنواره نزوآوری و
شکوفایی بنیاد ملی نخبگان نی یکی از فعالیتهای تحقیقاتی مؤسسه در زمینه عمودپرواز بزدون
سرنشین طیفنگار در سال  4939مورد تقزدیر و تشزویق قزرار گرفزت .همچنزین در رونمزایی از
دستاوردهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی در سال  ،4934از مجموا  10دسزتاورد تحقیقزاتی
سازمان تحقیقات 0 ،دستاورد متعلق به مؤسسه بودهاست.
 3-7سایر فعالیتهای مؤسسه در خصوص تجاریسازی تحقیقات
مؤسسه از سال  4933بهعنوان یکی از مراجع اصزلی و ذیصزاح سزازمان تحقیقزات،
آموزش و ترویج کشاورزی برای بررسی ثبت اختراعات در زمینه مهندسی آبیاری ،صنایعغزذایی و
تبدیلی و ماشینهای کشاورزی در نظر گرفتهشده و در این حوزه مشغول به فعالیت است .سزاالنه
در این مؤسسه بیش از  03اختراا توسط اعضای هیات علمزی و کارشناسزان بخزشهزای تابعزه
بررسی و اظهارنظر علمی میشود (شکل.)9-3
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شکل  8-7متوس اختراعات بررسیشده در بخشهای تحقیقاتی مؤسسه

همانگونه که در شکل  9-3ماحظه میشود ،بخشهای تحقیقات مهندسی ماشینهزای
کشاورزی و مکانی اسزیون دارای بیشزترین سزهم از اختراعزات درخواسزتی بزوده و بخزشهزای
صنایع غذایی و آبیاری در رتبههای بعدی قرار دارد .بخش تحقیقات گلخانه بهدلیل تازگی تأسیس
دارای کمترین تعداد درخواست بررسی اختراا بوده و پیشبینی مزیشزود در آینزده بزه تعزداد آن
اضافه شود.

فصل هشتم
تحلیل عملکرد مؤسسة تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در
دهة اخیر
تدوینکننده :نادر عباسی ،بهاره جمشیدی و فریبرز عباسی
 5-3مقدمه
بررسی و تحلیل نتزایج عملکزرد یزك سزازمان بزا هزر مأموریزت ،رسزالت ،اهزداف و
چشماندازی که دارد ،یك فرآیند مهم راهبردی تلقی مزیشزود .بزا توجزه بزه ایزنکزه کیفیزت و
اثربخشی عملکرد یك سازمان ،عامل تعیینکننده و حیاتی تحقزق برنامزههزای توسزعهای آن در
آینده است ،تحلیل و ارزیابی عملکرد آن طی یك دوره مشخص بزا دیزدگاه فراینزدی و بزهطزور
صحیح و مستمر ،امکان برنامهری ی دقیق و اثربخش فعالیتها و گامهای آتی را برای رسیدن به
اهداف اصلی فراهم میکند .همچنین ،با ارزشگذاری و قضاوت در خصوص عملکرد سازمان طی
یك دوره معین و تعیین اثربخشی فعالیتهزا ،میز ان کزارایی تصزمیمات مزدیریتی در خصزوص
استفاده بهینه از منابع و امکانات ،مشخص و با شناخت نقاط قوت و ضعف ،ارائه راهکارهای مزؤثر
در خصوص ارتقاء و بهبود عملکرد میسر میشود .بهبود مستمر عملکرد سازمانهزا و موسسزات،
نیروی عظیم هماف ایی 4ایجاد میکند که این نیروها میتواند پشزتیبان برنامزه رشزد و توسزعه و
ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود .بنابراین ،بدون بررسی و تحلیل عملکرد و بدون شناسزایی
نقاط قوت و ضعف و مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند ،بهبود مستمر عملکرد میسزر نخواهزد
1. Synergy
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این دیدگاه تحلیلی که مبنای آن شناسایی نقاط ضزعف و قزوت و تعزالی سزازمانی

شد .بر اسا

است ،فصل حاضر به ارزیابی و تحلیل عملکرد و فعالیتهای انجامشده در مؤسسه تحقیقات فنزی
و مهندسی کشاورزی طی سالهای  4980تا ( 4939که در فصلهای پیشین به آنها پرداخته شد)
و مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب میپردازد.
 2-3روششناسی تحلیل
در این بررسی به منظور تحلیل عملکرد موسسه از روش ساده بیان ورودی و خروجی
استفاده گردید .ورودی های این سیستم شامل مزواردی نظیزر؛ امکانزات فی یکزی نظیزر عرصزه
(زمین) و اعیان (ساختمان) ،نیروی انسانی و دریزافتی هزای مزالی در نظزر گرفتزه شزد .سزپس،
خروجی های سیستم (موسسه) با توجه به سیاسزتهزا ،مأموریزتهزا و اهزداف کزان موسسزه،
همراستا با سیاستها و اهداف سازمان متبوا ،تعیین گردیدند .برای کمی کزردن خروجزی هزا ،از
شاخص های متناسب با مسیر حرکت برای رسیدن به اهداف ،تعیین اثربخشی فعالیتها و میز ان
کارآیی تصمیمات مدیریتی در خصوص استفاده بهینه از امکانات و منابع ورودی استفاده شد.
 5-2-3امکانات و توانایی های موسسه

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
توان علمی نیروی انسانی مج رب و متخصص آن است که تعداد و چگزونگی توزیزع آن برحسزب
مرتبه علمی مطابق جدول  4-8ارائه شده است.
جدول  5-3وضعیت نیروی انسانی شاغل در مؤسسه برحسب درجه علمی در سه حوزه تخصصی
ردیف

مرتبه علمی

آبیاری

صنایعغذایی

ماشینهای
کشاورزی

جمع کل

4

محقق هیئت علمی

02

98

02

592

2

محقق غیر هیات علمی

42

0

42

86

0

کارشناسی و پشتیبانی

12

12

12

520

0

جمع

430

80

430

243
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فصل هشتم

مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی از نظر هرم نیروی انسانی بسیار مناسزب و
نسبت محققین به نیروی کارشنا

و پشتیبانی حدود  03درصد است .همچنین از نظر سزاختار و

تشکیات سازمانی و توزیع نیروی انسانی دارای ساختاری چابک است.
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
اختصاصی است .به عبارتی دیگر ه ینه اجرای پروژه های تحقیقاتی موسسه از سه منبع یاد شده
تامین می گردد .تعداد پروژه های انجام شده و ه ینه دریافتی موسسه در  43سال اخیر به شزرح
جدول  2-8ارائه گردیده است.
جدول  2-3وضعیت تعداد پروژه های انجام شده و بودجه های دریافتی موسسه در  56سال اخیر
سال
بند
بودجههای
عمومی

"و"
سایر

درآمدهای
اختصاصی
تامین امکانات و
تجهی ات
تعداد پروژه های
انجام شده

49

48

42

45

46

34

33

37

30

31

14114

94148

22308

48283

41033

49384

42349

8301

0823

0913

923

2308

0000

0442

8442

3290

8229

0323

4393

938

0381

41383

3138

9448

43831

0183

43043

8093

1340

0803





















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
برای ان جام پروژه ها و حیات خود بیشتر متکی به درآمزد هزای اختصاصزی و تزامین امکانزات و
تجهی ات از طرف دستگاههای سفارش دهنده بوده است .این موضوا به ویژه در سال  31بیشزتر
مشهود است .بطوریکه در این سال تقریبا تمام ه ینه های جزاری موسسزه از محزل درآمزدهای
اختصاصی تامین گردیده است.
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 2-2-3شاخص های ارزیابی

شاخص های مورد اسزتفاده بزرای ارزیزابی عملکزرد موسسزه بزا توجزه بزه اهزداف و
ماموریتها و انتظارات جامعه هدف از یك سیستم تحقیقاتی انتخاب شدند .شاخصهزای مزذکور
عبارتند از:


تولید علم )(P



تولید فناوری )(T



تولید ثروت )(M



نشر و ترویج دانش )(E



مشارکت در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای کان و ملی )(S

پس از تدوین شاخصها ،تعیین وزن و اهمیت آنها بر اسا

ماهیت اصلی فعالیتهزای

مؤسسه انجام شد .سپس ،ارزشگذاری و تعیین وضعیت عملکرد مطلوب شاخصها ،تعیین معیزار
عملکرد و مقدار تحقق شاخص به صورت کمّی یا کیفی و نرخ رشد عملکرد در سزالهزای مزورد
بررسی شاخص ،استخراج و معین شد .در این راستا ،انتشار مقاالت بینالمللی (اعزم از  ISIو غیزر
 ،)ISIعلمی-پژوهشی و همایشی (خارجی و داخلی) به عنوان معیارهای تولید علزم و بزه ترتیزب
اولویت با درجههای  P2 ،P1و  P3در نظر گرفته شزدند .در خصزوص شزاخص تولیزد فنزاوری،
معیارهای تجزاری سزازی و فزروش دانزش فنزی ) ،(T1ثبزت اختزراا ) (T2و تأسزیس شزرکت
دانشبنیان ) (T3به ترتیب اولویت مدنظر قرار گرفت .همچنین ،از معیارهزای درآمزدزایی )،(M1
خوداتکایی ) (M2و مصرفکنندگی ) (M3برای توضیح شزاخص تولیزد ثزروت اسزتفاده شزد .از
سوی دیگر ،آموزش بهره برداران با برگ اری روز م رعه و انتقال یافتهها ) ،(E1اجراهزای پزایلوت
ترویجی ) (E2و انتشارات ترویجی و کتاب ) (E3به عنوان معیارهای نشر و ترویج دانش در نظر
گرفته شدند .در نهایت ،معیارهای کیفی شامل راهبربودن ) ،(S1مؤثر بودن ) (S2و دنبالهرو بودن
) (S3سیستم به ترتیب برای نشان دادن نقش و می ان مشارکت مؤسسه در تصزمیمگیزریهزا و
سیاست گذاریهای کان و ملی طی سال های مورد بررسی استفاده شد .شکل  4-8روششناسی
تحلیل وضعیت تعیینشده را به منظور ارزیابی عملکرد مؤسسه نشان میدهد.

804

فصل هشتم

شکل  5-3روششناسی تحلیل وضعیت عملکردی مؤسسه

بر اسا

این روش ،معرف وضعیت عملکردی مؤسسه ،یك کد شامل حروف التین ،P

 E ،M ،Tو ( Sکه به ترتیب بیانگر شاخصهای تولید علم ،تولید فنزاوری ،تولیزد ثزروت ،نشزر و
ترویج دانش ،و مشارکت در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای کان و ملی است) و درجه آنها
از نظر معیارهای تعریفشده (از  4تا  ،)9خواهد بود .بر همین اسزا  ،کزد وضزعیت مطلزوب بزه
صورت  P1T1M1E1S1در نظر گرفته شد و بزه منظزور تعیزین کزد عملکزردی مؤسسزه طزی
سالهای  4980تا  ،4931کمّی کردن شاخصهای  M ،T ،Pو  Eبر پایه امتیازبنزدی آیزیننامزه
ترفیع و ارتقا اعضای هیات علمی سازمان در خصوص هر معیار انجام شد .بنابراین ،ترتیب حروف
التین  M ،T ،Pو  Eدر کد عملکردی بر اسا

بیشتر بودن امتیاز تخمینزده شده هر شزاخص

از چپ به راست تعیین شد .همچنین ،درجه هر شاخص نی از  4تا  9بر اسا

بیشتر بودن امتیاز

محاسبهشده برای هر معیار خواهد بود .در جدول  ،9-8امتیازهای تقریبی در نظر گرفتهشده برای
هر معیار در این دیدگاه تحلیلی ،بر پایه امتیازبندی آییننامه ترفیع و ارتقای اعضای هیئت علمزی
سازمان نشان داده شده است.
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جدول  8-3امتیازهای تقریبی در نظر گرفتهشده برای هر معیار بر پایة امتیازبندی آییننامه ترفیع و ارتقا
شاخص

تولید علم )(P

تولید فناوری )(T

تولید ثروت )(M

نشر و ترویج دانش )(E

معیار

امتیاز تقریبی

مقاالت بینالمللی )(P1

0

مقاالت علمی-پژوهشی داخلی )(P2

0

مقاالت کنفرانسی )(P3

4/0

تجاریسازی و فروش دانش فنی )(T1

40

ثبت اختراا )(T2

43

تأسیس شرکت دانشبنیان )(T3

40

درآمد (هر  43میلیون تومان)

4

روز م رعه و انتقال یافتهها )(E1

4

اجراهای پایلوت ترویجی )(E2

0

انتشارات ترویجی )(E3

0

کتاب )(E3

43

حززرف التززین آخززر کززد عملکززردی ) (Sمربززوط بززه شززاخص کیفززی مشززارکت در
تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای کان ملی در نظر گرفته شد .به این ترتیزب ،پزس از پایزان
بررسی و تحلیل عملکرد مؤسسزه طزی سزالهزای  4980تزا  ،4939رفتزار عملکزردی مؤسسزه
مشخص و نقاط ضعف یا قوت در هر شاخص به منظزور برنامزهریز ی بزرای بهبزود عملکزرد در
راستای تأمین اهداف تعیینشده ،مشخص شد .در ادامه به ارائه نتایج بررسزی و تحلیزل عملکزرد
مؤسسه بر اسا

شاخصهای بیانشده ،پرداخته میشود.

 8-3نتایج ارزیابی عملکرد
 5-8-3تولید علم

شکل  2-8تعداد مقاالت منتشر شده توسط پژوهشگران و اعضا هیئت علمی مؤسسه و
بخش های فنی و مهندسی مراک تابعه را به تفکیك معیارهای تعریزفشزده  P2 ،P1و P3طزی
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سالهای  4980تا  4939نشان میدهد .توزیع نسبی این مقاالت نی طزی سزالهزای مزذکور در
شکل  9-8نشان داده شده است.

شکل  2-3تعداد مقاالت چاپشده (از سال  5831تا )5848

مقاالت بینالمللی

مقاالت همایش

مقاالت علمی-
پژوهشی داخلی

شکل  8-3توزیع تولیدات علمی (از سال  5831تا )5848

همان گونه که مشاهده میشود ،در تمام سالهای مورد بررسی تعداد مقاالت کنفرانسی
بسیار بیشتر از مقاالت چاپشده در مجات علمی-پژوهشی داخلی و بزینالمللزی (اعزم از  ISIو
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غیر  )ISIاست .با این حال ،کاهش تعداد مقاالت کنفرانسی در سه سال اخیر نسبت به سالهزای
پیش از آن را میتوان به مشکات ه ینهای و افت سطح کیفی همایشهای برگ ارشزده داخلزی
نسبت داد .با توجه به افت کیفی و رشد کمّی همایشهای داخلی در رشتههزای مختلزف علزوم و
نی کاهش امتیازهای مقاالت همایشی در آییننامه ترفیع که به درستی نی صورت گرفتزه اسزت،
جهتگیری پژوهشگران و اعضای هیئت علمی در آینده میباید به سمت تهیزه و تزدوین مقالزه-
های علمی-پژوهشی برای چاپ در مجات نمایهشده در زمینههای معتبر جهانی و داخلی باشزد.
از سوی دیگر ،تعداد مقاالت چاپشده در مجات علمزی-پژوهشزی داخلزی در تمزام سزالهزا از
 4980تا  4939بیش از مقاالت چاپشده بین المللی بوده است .در این راستا ،روند نسبتاً اف ایشزی
تعداد مقاالت چاپشده در مجات علمی-پژوهشی بینالمللی و داخلی تا حدی امیدوارکننده است
و انتظار میرود در سال های آتی این روند ،اف ایش بیشتری داشته باشزد (بزه ویزژه در خصزوص
مقاالت بینالمللی .)ISI
یکی از نقاط ضعف عملکردی در خصزوص تولیزدات علمزی بیزانشزده در دوره مزورد
بررسی را میتوان ثابت ماندن تقریبی تعزداد مقزاالت چزاپشزده در مجزات علمزی-پژوهشزی
بین المللی و داخلی در سه سال اخیر (از  4934تا  )4939دانست که با توجزه بزه مشزکات ذکزر
شده در خصوص شرکت اعضای هیئت علمی در همایشهای علمی خارجی و به تبع آن کزاهش
تعداد مقاالت همایشی در این سالها ،انتظار میرفت اعضزای هیئزت علمزی در خصزوص چزاپ
مقاالت در مجات داخلی و خارجی اهتمام بیشتری ورزند که این اتفاق رخ نداده است .دلیل این
امر را میتوان عدم وجود انگی ه در برخی از اعضزای هیئزت علمزی بزرای ارائزه مقزاالت علمزی
خارجی یا ضعف کیفی برخی پروژه های تحقیقاتی دانست که منجر به استخراج مقاالت با کیفیت
الزم برای چاپ در مجات معتبر خارجی یا داخلی نمیشزوند .بزرای ایزن منظزور ،ارتقزا کیفیزت
پژوهشی طرحها و پروژههای تحقیقاتی با بررسیهای دقیقتر کمیتزههزای تخصصزی و علمزی-
فنی مؤسسه همچنین نظارتهای دقیق و بیشتر در زمان اجرای طرحها یا پروژههزای تحقیقزاتی
توسط گروه های تخصصی نظارت و ارزشیابی به منظور ارائه رهنمودهای مؤثر در خصوص ارتقزاء
روش کار و تحلیل در زمان اجرا توسط مؤسسه مدنظر قرار گرفته و امید است ،در سالهای آتزی
با همکاری اعضای هیئت علمی مؤسسه و بخشهای استانی تابعه ،کیفیزت خروجزی طزرحهزا و
پروژههای تحقیقاتی مصوب مؤسسه و تولیدات علمی آنها بیش از پیش باشد.
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همانطور که بیان شد ،به منظور مقایسه بهتر و ارزشگذاری مقاالت علمی منتشرشده
در طول سالهای مورد بررسی ،ارزش امتیازی هر یك از معیارهای  P2 ،P1و  P3بزا توجزه بزه
شاخصهای هیئت ممی ه و امتیاز تخصصیافته به آنها در آییننامه ترفیع (با توجه به تعداد) و بزر
اسا

جدول  ،9-8به طور تقریبی مورد محاسبه قرار گرفت .در شکل  1-8امتیازهزای تخمینزی

تولیدات علمی مؤسسه و درجه آن در سالهای  4980تا  4939بزر اسزا

شزاخصهزای هیئزت

ممی ه نشان داده شده است.

) ، (P1مقاالت بینالمللی ( ISIو غیر )ISI

) ، (P2مقاالت علمی-پژوهشی داخلی

P2

) ، (P3مقاالت کنفرانسی

52157/1

شکل  9-3برآورد امتیاز تولید علم (از سال  5831تا )5848

همانطور که مشاهده میشود ،امتیاز عددی تعلقگرفته به مقاالت همایشی علزیرغزم
ضریب امتیازی به مراتب کمتر آنها (حدود یك سوم تا یك چهارم نسبت به سایر انواا مقزاالت)،
ن دیك به امتیاز تخصیصیافته به مقاالت چاپشده در مجات علمی-پژوهشی داخلی و بیش از
امتیاز تخمینی مقاالت چاپشده در مجات بینالمللی است .با این حال و اگرچزه تعزداد مقزاالت
همایشیها همانگونه که در شکلهای  2-8و  9-8قابل مشاهده اسزت ،بسزیار بیشزتر از تعزداد
سایر مقاالت چاپ شده در مجات است ،ولی کد امتیاز عددی آن طبق شکل  ،1-8اندکی کمتزر
از امتیاز مقاالت چاپشده در مجات علمی-پژوهشی داخلی است .این موضوا نشان میدهد که
کد عملکردی مؤسسه از نظر تولید علم در سالهای مورد بررسی P2 ،است .به عبارت دیگر ،طی
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سالهای  4980تا  4939در شاخص تولید علم از نظر تعداد ،مقاالت کنفرانسی ولی از نظر امتیزاز
عددی و اثربخشی تخصیصیافته ،مقاالت علمی-پژوهشی داخلی غالب بودهاست.
 2-8-3تولید فناوری

تعداد تولیدات فناورانه پژوهشگران و اعضا هیئت علمی مؤسسه و بخزشهزای فنزی و
مهندسی مراک تابعه به تفکیك معیارهای تعریفشزده  T2 ،T1و  T3طزی سزالهزای  4980تزا
 4939در شکل  0-8نشان داده شده است.

شکل  1-3تولیدات فناورانه (از سال  5831تا )5848

همان طور کزه در شزکل مشزاهده مزیشزود ،وضزعیت عملکزردی مؤسسزه در زمینزه
تجاریسازی و فروش دانش فنی طی سال های مورد بررسی اگرچه مناسب نبزوده ولزی افز ایش
نسبی این تولیدات در سالهای  4932و  4939امیدوارکننده است .این در حالی است که از سزال
 4983تاکنون اقداماتی در خصوص تأسیس شرکتهای دانشبنیان توسط اعضای هیئزت علمزی
بخشهای فنی و مهندسی مراک تابعه انجام شده است .بهطوری کزه ،هزماکنزون چنزد شزرکت
دانشبنیان توسط همکاران استانی رسماً به ثبت رسیدهاند و در حال فعالیت هستند .با این وجود و
همان گونه که بیان شد ،وضعیت عملکردی مؤسسه از نظر شاخصهزای تجزاریسزازی و دانزش

871

فصل هشتم

فنی و تأسیس شرکتهای دانشبنیان طی سالهای مورد بررسی مطلوب نبوده و نیاز به تقویت و
بهبود جدی دارد .بنابراین و طبق شکل  ،0-8مهمترین و بیشترین اقدامات انجامشده مؤسسه در
زمینه تولید فناوری طی سالهای  4980تا  4939به اختراعات ثبزتشزده توسزط پژوهشزگران و
اعضای هیئت علمی مؤسسه و بخشهای فنی و مهندسی مراک تابعزه اختصزاص داشزته اسزت.
تعداد این اختراعات نی اگرچه در ابتدای دوره (به ج سال  )4988روند اف ایشی داشته ولی در دو
سال اخیر کاهش چشمگیری در تعداد این اختراعات مشهود اسزت کزه احتمزاالً یکزی از دالیزل
اصلی آن اف ایش چشمگیر ه ینۀ بررسی ثبت اختراعات توسط دستگاههای ذیربط بوده است .به
عبارتی ،بیشتر دستاوردهای فناورانه پژوهشگران و اعضای هیئزت علمزی مؤسسزه در حزد ثبزت
اختراا متوقف شده و اقدامی جدی در خصوص تجاریسازی و انتقزال فنزاوری صزورت نگرفتزه
است .از این رو ،الزم است برنامهری یهای دقیق و مستمر برای بازنگری و جمعبندی یافتههزای
پیشین و تجاریسازی آنها و نی تهیه ،تدوین و اجرای پروژههای تحقیقاتی و طزرحهزای کزان
فناوربنیان ،تقویت کمیته تجاریسازی و انتقال فناوری و تاش بزرای ایجزاد بسزترهای الزم بزه
منظور باال بردن تولید فناوری به ویژه از نوا فروش دانش فنی و تجاریسازی فناوری ،همچنین
تأسیس شرکتهای دانشبنیان و اقدام برای اخذ تأییدیههای علمی ثبت اختراعات انجام شود .در
شکل  0-8امتیازهای تخمینی تولیدات فناورانه مؤسسه و درجه آن در سالهای  4980تزا 4939
بر اسا

شاخصهای هیات ممی ه نشان داده شده است.

شکل  0-3برآورد امتیاز تولید فناوری (از سال  5831تا )5848
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طبق شکل  ،0-8امتیاز عددی تعلق گرفته به ثبت اختراعات بسیار بیشتر از امتیازهای
محاسبهشده برای شاخصهای تجاریسازی و فروش فنی و تأسیس شرکت دانشبنیان است که
نشان می دهد کد عملکردی مؤسسه از نظر تولید فنزاوری طزی سزالهزای  4980تزا T2 ،4939

است .این امتیاز بسیار کمتر از امتیاز عددی اختصاص یافته بزه تولیزد علزم مؤسسزه (بزر اسزا
معیارهای تعریف شده) است .بنابراین ،ثبت اختراعات به عنوان یکی از معیارهزای شزاخص تولیزد
فناوری مؤسسه طی سال هزای مزورد بررسزی ،هزم از نظزر تعزداد و هزم از نظزر امتیزاز عزددی
تخصیصیافته به آن ،غالب بوده است.
 8-8-3تولید ثروت

در شکل  ،3-8اعتبارات تخصیصیافته به مؤسسزه شزامل منزابع دولتزی و درآمزدهای
اختصاصی طی سالهای  4980تا  4939نشان داده شده است .همانگونه که در شزکل مشزاهده
میشود ،بیشترین اعتبار تخصیصیافته بزه مؤسسزه در سزال  4933و پزس از آن بزه ترتیزب در
سالهای  4988و  4939بوده است .این در حالی است که ،در تمام سالهزای مزورد بررسزی بزه
ویژه سال  ،4939درآمدهای اختصاصی سهم بیشتری را نسبت به منابع دولتی به خود اختصزاص
دادهاست .از سوی دیگر ،درآمدهای اختصاصی مؤسسه به ج در سالهای  4983و  ،4934روندی
اف ایشی داشته و در سال  4933نسبت به سایر سالها بیشتر بوده است .به ایزن ترتیزب ،قسزمت
اعظم ه ینۀ انجام طرحها و پروژه های مؤسسه در دهۀ اخیزر از محزل درآمزدهای اختصاصزی و
قراردادهای طرحها و پزروژه هزای سفارشزی تزأمین شزده و مؤسسزه در ایزن سزالهزا نزه تنهزا
مصرف کننده نبوده بلکه بیشتر به صورت خوداتکا عمل کرده است .مطابق شکل ماحظه میشود
که در سالهای  4933تا  ، 4939درآمزدهای اختصاصزی مؤسسزه بزه دلیزل افز ایش طزرحهزا و
پروژه های درآمدزا ،رشد چشمگیری داشته است .اختصاص  4تا  9درصد اعتبزارات دسزتگاههزای
اجرایی به تحقیقات در قانون بودجه سالهای ذکر شده ،از دالیل اصلی این امر بزوده اسزت کزه
این بند بودجهای در سال  39متوقف شده و امید است در آینده نی اهتمام جدی به ایزن موضزوا
صورت گیرد .نظر به کاهش منابع دولتی به خصوص در سه سال اخیر ،روند اف ایشی درآمزدهای
اختصاصی و خوداتکایی مؤسسه در این سالها (به ویژه سال  )4939بسزیار قابزل توجزه و حزائ
اهمیت است .با این حال ،انتظار میرود بزا برنامزهریز یهزای صزحیح و متفکرانزه در خصزوص

877

فصل هشتم

اف ایش تعداد طرحها و پروژههای تحقیقاتی درآمدزا ،تأسیس شرکتهای دانشبنیزان و اقزدامات
راه گشای دیگر ،مؤسسه از وضعیت کنونی به سمت درآمدازایی حرکت کند .همانگونه کزه بیزان
شد ،یکی از اقدامات مؤثر در این زمینه اف ایش تعداد طرحها و پروژههزای سفارشزی و درآمزدزا و
کاهش تعداد طرحها و پروژههای عادی است.

شکل  7-3اعتبارات تخصیصیافته به مؤسسه (از سال  5831تا )5848

شکل  8-8وضعیت طرحها و پروژههای تحقیقاتی مصوب مؤسسزه را طزی سزالهزای
مورد بررسی به تفکیك عادی یا سفارشی بودن نشان میدهد .درصد توزیع طرحها و پروژههزای
سفارشی و عادی به تفکیك هر سال (از  4980تا  )4939نی در شکل  3-8نشان داده شده است.
همان گونه که در شکلها مشاهده میشود ،تعداد طرحهزا و پزروژههزای تحقیقزاتی عزادی طزی
سالهای  4980تا  4939روندی کاهشی داشته است .این در حالی است که طرحها و پروژههزای
تحقیقاتی سفارشی و درآمدزا در این سالها اف ایش یافته است .مطابق شکل  ،3-8از سال 4988
به بعد ،به طور میانگین  33درصد از کل طرحها و پروژههای سالیانه بزه طزرحهزا و پزروژههزای
سفارشی و درآمدزا اختصاص داشته است.
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شکل  3-3تعداد طرحها و پروژههای تحقیقاتی (از سال  5831تا )5848

شکل  4-3درصد طرحها و پروژههای تحقیقاتی عادی و سفارشی سالیانه

همچنین ،درصد بیشتری از کل پروژهها و طزرحهزای تحقیقزاتی مصزوب مؤسسزه در
سالهای  4980تا  4939مربوط به پروژهها و طرح های سفارشی و درآمزدزا بزوده اسزت (شزکل
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 .)43-8این مسئله یك نقطه قوت بوده و الزم است با برنامهری یهای دقیق در آینده نی به طور
مستمر دنبال شود.
عادی
سفارشی یا
درآمدزا

شکل  56-3توزیع تعداد طرحها و پروژههای تحقیقاتی عادی و سفارشی
(از سال  5831تا )5848

با توجه به مطالب بیان شده ،مشخص است که مؤسسزه اگرچزه سزودآور ) (M1نبزوده
است و بخشی از نیازهای خود را از طریق منابع دولتی تامین کرده است؛ ولی مطابق شکل ،3-8
کاماً نی وابسته به منابع دولتی و مصرفکننده صرف ) (M3نبوده است .به طزوریکزه ،بخزش
عمدهای از ه ینه اجرای طرحها و پروژههای تحقیقاتی را از طریق درآمدهای اختصاصزی تزأمین
نموده است .به این ترتیب ،از نظر تولید ثروت مؤسسه ن دیك به خوداتکا ) (M2بزوده اسزت .در
شکل  44-8امتیاز تخمینی تولید ثروت مؤسسه و درجه آن در سالهای  4980تا  4939بر اسا
شاخصهای هیئت ممی ه نشان داده شده است.

درآمدزایی

M2

58720/7

شکل  55-3برآورد امتیاز تولید ثروت (از سال  5831تا )5848
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امتیاز عددی تعلق گرفته به تولید ثروت بیش از امتیاز تولید علم و بسیار بیشتر از امتیاز تولیزد
فناوری است که با توجه به رسالت اصلی مؤسسزه در خصزوص انجزام پزژوهشهزای کزاربردی
تقاضامحور ،قابل انتظار است .با این حزال ،کزد عملکزردی مؤسسزه از نظزر تولیزد ثزروت طزی
سالهای  4980تا  M2 ،4939است.

 9-8-3نشر و ترویج دانش

تعداد فعالیت های ترویجی و انتشاراتی پژوهشگران و اعضای هیئزت علمزی مؤسسزه و
بخشهای فنی و مهندسی مراک تابعه به تفکیزك معیارهزای تعریزفشزده  E2 ،E1و  E3طزی
سالهای  4980تا  4939در شکل  42-8نشان داده شده است .همچنین در شکل  ،49-8توزیزع
این فعالیتها طی سال های مورد بررسی نشان داده شده است .بزر اسزا

شزکلهزای  42-8و

 ،49-3یك اف ایش نسبی در تعداد فعالیتهای ترویجزی شزامل برگز اری روز م رعزه و انتقزال
یافتهها ( )E1از سال  4983به بعد نسبت به پایلوتهزای اجرایزی ( )E2و نشزریات ترویجزی و
انتشارات ( )E3وجود داشته است .همچنین ،یك اف ایش چشمگیر در تعزداد فعالیزتهزای  E1و
 E2در سالهای اخیر نسبت بزه سزالهزای ابتزدایی دوره مزورد بررسزی ( 4980و  )4980قابزل
مشاهده است که جای بسی امیدواری است .از سوی دیگر ،تعداد فعالیتهای  E1در سزال 4939
به اوج خود رسیده است که یك نقطه قوت به حساب میآید .با این حال ،در سال  4939علیرغم
اینکه فعالیتهای  E1اف ایش خوبی داشتهاند ،فعالیتهای  E2و  E3نسبتاً کاهش یافتهاند .نکتزه
قابل توجه دیگر این است که تعداد نشریات ترویجی و کتابها ) (E3در طزول ایزن سزالهزا (از
 4980تا  )4939تقریباً ثابت مانده و کمترین درصد از کل فعالیتهای نشزر و تزرویج را در طزول
این سالها به خود اختصاص داده است .این در حالی است که فعالیتهای  E1بیشترین درصد از
کل این فعالیتها را شامل شده است.
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شکل -52-3تعداد فعالیتهای نشر و ترویج (از سال  5831تا )5848

انتشارات ترویجی و کتاب

روز مزرعه و
انتقال یافتهها

پایلوت اجرایی

شکل  -58-3توزیع فعالیتهای نشر و ترویج (از سال  5831تا )5848

امتیازهای تخمینی فعالیتهای نشر و ترویج مؤسسه و درجه آن طی سزالهزای 4980
تا  4939بر اسا

شاخصهای هیئزت ممیز ه در شزکل  41-8نشزان داده شزده اسزت .اگرچزه

کمترین درصد فعالیتهای نشر و ترویج در طول سالهای مورد بررسی بزه نشزریات ترویجزی و

دهة دوم تالش
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کتب ) (E3اختصاص داشته است ولی امتیاز عددی تعلقگرفته به این فعالیزتهزا بزیش از سزایر
فعالیتهای E2و E1بوده و بر این اسا

کد عملکردی مؤسسه از نظر تولیدات نشر و ترویج طی

سالهای  4980تا  E3 ،4939در نظر گرفته شد .با این حزال و بزا توجزه بزه رویکردهزای اخیزر
مؤسسه و سازمان متبوا ،الزم است برنامهری یهای بیشتر بزرای افز ایش تمزامی فعالیزتهزای
انتشاراتی و ترویجی مد نظر قرار گیرد.

شکل  59-3برآورد امتیاز فعالیتهای نشر و ترویج (از سال  5831تا )5848

به طور کلی ،امتیاز تخمینزده شده برای فعالیتهای نشر و ترویج مؤسسه در سالهای
 4980تا  4939کمتر از امتیازات تولیزد علزم و تولیزد ثزروت در ایزن سزالهزا و بزیش از امتیزاز
کسبشده در شاخص تولید فناوری است.

 1-8-3مشارکت در تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای کالن و ملی

مؤسسه طی سالهای  4980تا  4939با اتکا به توان علمی و دانش فنی پژوهشگران و
اعضای هیئت علمی خود در ستاد و بخشهای استانی ،در تصمیمگیریها و سیاستگزذاریهزای
کان و ملی مشارکت نموده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

838
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 معرفی برنامه خاکورزی حفاظتی برای وزارت متبوا و کمك در فراگیر شدن در اغلزب
مناطق کشور
 تدوین  3برنامه راهبردی در حوزههای مختلف مهندسی کشاورزی شزامل شزبکههزای
آبیززاری و زهکشززی ،آبیززاری تحززت فشززار ،کززاهش ضززایعات محصززوالت کشززاورزی،
مکانی اسیون کشاورزی ،مهندسی گلخانه و تولید قارچ خزوراکی بزا مشزارکت مسزتقیم
دستگاههای علمی و اجرایی دولتی و بخش خصوصی
 تدوین گ ارش تحلیلی بر راندمان آبیاری کشور و ارائه آن به مسزئولین وزارت متبزوا و
مجامع علمی کشور از طریق انتشار گ ارش و مقاله
 مشارکت مستقیم در تدوین برنامههای مختلف توسعه اقتصادی کشور
 مشارکت فعال و مؤثر در تدوین سند ملی آب
 تحلیل روند توسعه آبیاری تحت فشار (چالشها و چشماندازها) بر اسا

تجربیزات سزه

دهه کشور و ارائه به مسئولین عالیرتبه وزارت متبوا
 برآورد مقدماتی آب مصرفی در بخش کشاورزی و ارائه برنامزه بزرای تزدقیق و پزایش
مستمر آن
 معرفی ل وم توجه به مسایل ژئوتکنیکی بستر شبکههای آبیاری و به تبع آن ال امیشدن
مطالعات ژئوتکنیکی شبکه توسط کارفرمایان ذیربط بزا برگز اری سزه سزمینار ملزی و
کارگاهها و نشستهای تخصصی مختلف
 توصیه توجه به پایداری در توسعه آبیاری تحت فشار با برگ اری چهار مورد سمینار ملی
و نشستهای تخصصی مختلف در دورههای مختلف کارشناسی و مدیریتی
 برگ اری نشست تخصصی نقد و بررسی سیاستهای توسعه روشهای آبیاری در کشور
با دعوت از مسئولین و خبرگان بخش آبیاری در سطح کشور ،تدوین و ارائزه بیانیزه بزا
امضای حدود  233نفر از خبرگان به مسئولین عالیرتبه وزارتخانههزای نیزرو و جهزاد
کشاورزی.
 تدوین استانداردها و معیارهای فنی در مهندسی گلخانه بزا مشزارکت سیسزتم معاونزت
باغبانی و سایر بخشهای دولتی و خصوصی
 تعیین تناسب اقلیمی برای طرحهای توسعه گلخانه و اشاعه آن در سطح کشور
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 ارائه توصیههای الزم برای اصاح سامانههای سنتی به موازات توسعه روشهای نزوین
آبیاری با توجه به وسعت و اثربخشی آن برای مراجع تصمیمگیر در قالب نشسزتهزای
تخصصی ،جلسات کارشناسی
 ارتقاء سزطح تعامزل بزا بخزشهزای اجرایزی وزارت متبزوا بزا مشزارکت دو طرفزه در
کارگروههای تخصصی ،انجام بازدیدهای علمی مشترک ،اجرای پژوهشهای کاربردی
 تبیین اهمیت و جایگاه صنایع تبدیل و ل وم توجه به کاهش ضایعات در چرخۀ تولید
 انجام تحقیقات توسعهای درخصزوص آبیزاری قطزرهای زیرسزطحی و ارائزه مشزاوره و
دستورالعملهای الزم برای دستگاههای اجرایی وزارت متبوا
 معرفی اهمیت و ل وم توجه به جنبههای زیستمحیطی طرحهزای توسزعه شزبکههزای
آبیاری و زهکشی
 بهبود سطح آگاهی کارشناسان و کشاورزان بزا اجزرای پزایلوتهزای ترویجزی و چزاپ
نشریههای فنی و ترویجی
 انتقال تجربیات بین المللی درخصوص بهبود بهرهوری نهادهها در کشاورزی به مسئولین
با انجام پروژههای مشترک با مؤسسات تحقیقاتی بینالمللی
 همکاری با دانشگاه های مختلف کشور در راستای برنامزههزای آموزشزی بزا مشزارکت
مستقیم در کمیتههای مربوطه در دانشگاهها
 سایر اقدامات متنوا دیگر که در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی انجام گرفتهاست.
با توجه به موارد بیانشده که قطعاً بخشی از اقدامات مؤسسه در راستای تأثیرگذاری در
تصمیمگیریهای کان ملی بوده است ،در اغلزب مزوارد ایزن مؤسسزه نقزش بزانی و
هماهنگکننده اصلی را داشته و می تزوان ادعزا نمزود کزه مؤسسزه تحقیقزات فنزی و
مهندسی کشاورزی تنها مجری تصمیمهای اباغی نبوده و به عبزارتی نقزش دنبالزهرو
) (S3را ایفا نکرده است .از سوی دیگر ،مؤسسه در قامت راهبر اصزلی سیاسزت کزان
) (S1در حوزه فنی و مهندسی نی نتوانسته ایفای نقش کند .ولی بدون اغراق و با توجه
به سرفصلهای کوتاه ارائهشده میتوان به روشنی دریافت که در سالهای اخیزر ،ایزن
مؤسسه نقش موثری ) (S2در تصمیمگیریها و برنامهری یهای کزان و ملزی داشزته
است.
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بنابراین ،کد عملکردی مؤسسه از نظر شاخص کیفی مشزارکت در تصزمیمگیزریهزا و
سیاستگذاریهای کان و ملی طی سالهای  4980تا  S2 ،4939بودهاست کزه انتظزار مزیرود
این نقش در سالهای آتی هر چه پررنگتر شده و حتی بزه جایگزاه راهبزری ) (S1در برخزی از
حوزههای وظایفی و ماموریت سازمانی خود ارتقاء یابد .در این راستا ،تدوین گ ارشهای تحلیلزی
درخصوص مسائل مختلف حوزه فنی و مهندسی توسط پژوهشگران و اعضزای هیزات علمزی بزا
تجربه و صاحبنظر ،از جمله برنامههای این مؤسسه است و تزاکنزون حزدود  0گز ارش تزدوین
شدهاست.
 9-3جمعبندی
 5-9-3نتیجهگیری

با توجه به تحلیل و ارزیابی انجامشزده و کزدهای بزهدسزت آمزده بزرای هزر شزاخص
عملکردی طی سالهای  4980تا  4939همچنین امتیاز تخمینی آنهزا بزر اسزا

شزاخصهزای

هیئت ممی ه ،کد عملکردی مؤسسه به صزورت  M2P2E3T2S2تعیزین شزد .بزه ایزن ترتیزب،
جایگاه و وضعیت عملکردی مؤسسه را طی سالهای  4980تزا  4939بزر اسزا

شزاخصهزای

عملکردی تعیین شده در این نوشتار نسبت به وضعیت مطلوب در نظر گرفتزهشزده ،مزیتزوان بزه
صورت آنچه در شکل  40-8نشان داده شده است ،متصزور شزد .در ایزن شزکل ،شزاخصهزای
موردنظر ( T ،E ،P ،Mو  )Sروی محیط سه دایره متحدالمرک تو در تو در نظر گرفته شدهاسزت.
بهگونهای که ،دایره ها به ترتیب از خارج به سمت داخل بیانگر درجههای اهمیت شاخصهزا از 4
تا  9است .وضعیت مطلوب عملکردی به صورت یك پنج ضزلعی محزاطشزده در دایزره بیرونزی
(اولویت درجه  )4و همان گونه که پیش از این بیان شد با کد عملکزردی  P1T1M1E1S1قابزل
نمایش است .به این ترتیب و با توجه به کد عملکردی مؤسسه در سالهای مورد بررسی کزه بزه
صورت  M2P2E3T2S2به دست آمد ،جایگاه و وضعیت عملکردی مؤسسه در این سزالهزا بزه
صورت پنجضلعی کوچك درونی در مقایسه با وضعیت مطلوب است.
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شکل  -51-3مقایسه وضعیت عملکردی مؤسسه طی سالهای  5831تا  5848با وضعیت مطلوب
فرضی

بنابراین ،رفتار عملکردی مؤسسه طی سالهای  4980تا  4939را بزه صزورت کیفزی
میتوان به شرح زیر خاصه کرد:
 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
پژوهشهای کاربردی تقاضامحور نسبتاً موفق عمل کرده است.
 مؤسسه ،رویکرد مقالهمحوری داشته است و سطح غالب مقالهای آن نی از نوا علمزی-
پژوهشی داخلی بوده است.
 مؤسسه از نظر نشر و ترویج دانش و انتقال آن بزه بهزره بزرداران در مقایسزه بزا سزایر
شاخصها ،وضعیت مطلوبی نداشته است .بیشتر فعالیتهای ترویجی مؤسسه از طریزق
نشریات ترویجی و کتاب بوده است.
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 مؤسسه در تولید فناوری به صورت موفق عمل نکرده است .بزهگونزهای کزه ،تولیزدات
فناورانه مؤسسه بیشتر از نوا ثبت اختراا بوده است.
 مؤسسه در تصمیمسازیهای کان ملی نقش مؤثری داشته است.
 2-9-3رویکردها و برنامههای آتی
نظر به اینکه دیدگاه در نظر گرفتهشده برای ارزیابی عملکزرد و روششناسزی تحلیلزی
بهکار گرفتهشده بر مبنای شناسایی نقاط ضعف و قزوت عمزل کزرده و آمزوزش ،رشزد و توسزعه
ظرفیتهای ارزیابی شونده ،بهبود و بهسازی عملکرد مؤسسه ،ایجاد انگی ش و مسزئولیتپزذیری
برای بهبود کیفیت و بهینهسازی فعالیتها و اقدامات را هدف قرار داده ،موارد زیزر در سزالهزای
آتی به طور جدی مورد توجه خواهد بود:
 تغییر الگوی عملکردی
 ارتقاء کیفیت طرحها و پروژههای تحقیقاتی و خروجیهای آنها
 توجه به تدوین و اجرای طرحها و پروژههای فناوربنیان
 تدوین و اجرای پروژههای کاربردی و تقاضامحور
 برنامهری ی برای کاهش وابستگی به منابع دولتی
 تغییر الگوی مقالههای همایشی به علمی-پژوهشی و ISI

 توجه به توسعه فعالیتهای ترویجی و آموزشی
 تاش برای مشارکت و تأثیرگذاری بیشتر در سیاستگذاریهای کان و ملی
 توجه به تدوین و اجرای پروژههای مشترک با مؤسسات دیگر
 همکاری و هماهنگی با معاونتهای اجرایی وزارت متبوا
 تعامل و همکاری با صاحبان صنایع
 تدوین گ ارشهای تحلیلی و تخصصی در حوزههای مختلف فنی و مهندسی کشاورزی
و ارائه به مقامات عالیرتبه
 برنامهری ی برای استفاده مطلوبتر از مالکیت فکری و معنوی مؤسسه
 تدوین و اجرای راهبرد تجاریسازی تحقیقات
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 برنامهری ی برای انتقال یافتههای پژوهشی به کشاورزان و بهزرهبزرداران بزا همکزاری
ن دیكتر معاونتهای آموزش و ترویج سازمان متبوا
 ارزیابی عملکرد مستمر و پویا
منابع
توالیی ،ر .4980 .رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان ها .دوماهنامه توسعه انسانی پلزیس .سزال چهزارم،
شماره .42
رحیمی ،غ .4980 .ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان .ماهنامه تدبیر .سال هفدهم ،شماره .43

فصل نهم
آیندهپژوهی در تحقیقات مهندسی کشاورزی
تدوینکننده :نیکروز باقری
 5-4مقدمه
موفقیت سازمانها در انجام مأموریتهایشان ،در گرو اعمزال مزدیریت درسزت و مسزؤالنه
است؛ مدیریتی که عاوهبر بنانهادهشدن برمبنای اصول علمی و اتکای بر تجربه و دانش سازمانی
و شناخت کافی از گذشته و حال حوز فعالیت و همچنین داشتن تحلیل کارشناسانه از ناکامیها و
کامیابی های مجموعۀ تحت هدایت خود ،مسیر بهینۀ حرکت را با خطای قابل قبول تشخیصداده
و آنچه را که در آینده سازمان «ممکن»« ،محتمل» و «آرمان» است ،تعیین و تبیینکند.
از اینرو است که توجه عالمانه به آینده و تعیین جهزت و امتزداد ع یمزت بزرای بزه انجزام
رساندن مأموریتها ،اهمیت دارد .اساساً سازمانهایی که به آیند خود آگاهی ندارنزد ،بزهسزادگی
فرصتها و موقعیتهای خود را به دیگران وا میگذارند.
 2-4تعریف آیندهپژوهی
امروزه تغییرات سریع فناوری و به دنبال آن تغییر و تحوالت در همه شئون و جنبزههزای
زندگی ،ل وم درک بهتر روند تغییرات و تحوالت آینده را بیش از پیش ضروری مینماید .شزناخت
آینده میتواند بسیاری از مشکات کنونی را مرتفعسازد .به بیان روشنتر ،بحرانهزا و مشزکات
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کنونی ،موجهترین دلیل برای اندیشیدن دربارهی آینزده اسزت .تحقزق چنزین اهزدافی از طریزق
آیندهپژوهی امکانپذیر است.
آینده پژوهی 4شامل مجموعه تاش هایی نظاممند و خردورزانه اسزت کزه بزا جسزتجوی
منابع ،الگوها ،و عوامل تغییر یا ثبات ،به تجسم آیندهای بالقوه و برنامهری ی برای دستیزابی بزه
آن میپردازد .به بیان جامعتر ،آیندهپژوهی عبارتاستاز گمانهزنیهای عقلی و علمی مبتنزی بزر
بررسی روند گذشته ،وضعیت حال و عوامل ثبات یزا تغییزر آنهزا بزا هزدف بزه تجسزم درآوردن
آیندهای بالقوه .با آیندهپژوهی تاش میشود چگونگی زایش و یا ایجاد ارادی واقعیت فردا ،از دل
تغییرات یا ثبات شرایط امروز تشخیصدادهشود .شایانذکراست که در مطالعات آینزدهپژوهزی بزه
ترسیم فقط یك آینده بسنده نمیشود؛ بلکه چندین آیند متصور قابل برنامزهریز ی ،پزیشبینزی
میشود؛ بههمین دلیل است که موضوعات آینزدهپژوهزی ،گونزههزای «آینزد ممکزن»« ،آینزد
محتمل» و «آیند آرمانی» را دربرمیگیرد.
 8-4ضرورت مطالعات آیندهپژوهی
حرکت پرشتاب علم در دهههای اخیر و ظهور فناوریهای نوین بهویژه در زمینزۀ ارتباطزات،
موجبشده تا سرعت تغییرات در حوزههای علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسزی بسزیار
شتابنده و سریع باشد .ازهمینرو ،برای فراهمکردن امکان تحقزق اهزداف مبتنزی بزر ارزشهزا و
منافع موردنظر و آمادگی برای مواجههی مؤثر با شرایط پیشرو ،میباید همواره گامهای بیشتری
(آیند دورتری) از مسیر درستی که میباید طی شود شناساییشده و آنچه الزم است ،پیشبینی و
طراحیشود .به سخن دیگر ،واکنش بدون اندیشیدن بهآینده واکنشزی کزه هزیچ تضزمینی بزرای
درست بودن آن وجود ندارد -امکانپذیر است امّا کنش در آینده ،بزدون آمزادگی حاصزلشزده از
مطالعه ،ممکن نخواهد بود؛ چراکه اقدام حسابشده ،نیاز به بررسی و پیشبینی دارد .برای اینکزه
هر سازمان بتواند بهطور خردمندانه عملکند می باید نسبت به پیامدهای اقدامات خود و دیگران و
همچنین واکنشهای احتمالی به هر اقدام آگاهی کافی داشته باشد .این نکزات ضزرورت مطالعزه
برای «کند و کاو» در آینده و تشخیص و تعیین آنچه که سازمانها را به آیند مطلزوب رهنمزون
میشود توضیح میدهد.
1. Futures Study
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 9-4ماهیت آیندهپژوهی
آیندهپژوهی " علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فزردا" اسزت .در
این تعریف ،سه مؤلفه کلیدی وجود دارد؛ اول آنکه آیندهپژوهی تنها یك علم صرف نیست ،بلکزه
تلفیقی از علم و هنر است .مؤلفه مهم دیگر اشاره به "کشف آینده" است ،در واقع آینزدهپژوهزی
تأکید بر شناسایی و کشف آینده بر مبنای روابط علّی و معلولی معینی است .اینجا سخن از حد
و گمان بر مبنای جهل و ناآگاهی نیست ،بلکه شناخت براسا

روند دادههای گذشزته ،شناسزایی

روند تغییرات کنونی و وضعیتهای محتمل و قابل رخدادن در آینده است .مؤلفزه سزوم و بسزیار
حائ اهمیت در این تعریف "شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فزردا" اسزت .ایزن مؤلفزه کلیزدی
نشانگر آن است که آیندهپژوهی درصدد است تا پا را فراتر از پیشبینی و کشف آینده گذاشزته و
بر شکل دادن به آینده تأکید نماید؛ آیندهای که مدنظر و مطلوب برنامهری ان آن باشد ،بزه دیگزر
سخن ،ساختن آینده به گونهای که مطلوب و دلخواه است .براسا

آنچه که گفتهشزد مزیتزوان

آیندهپژوهی را گونهای از علوم نرم دانست .این حوزه از دانش نه تنها علم صرف بلکه به دانزش
فنی نی نائلآمدهاست .امروزه از آیندهپژوهی انتظار میرود پا را از کشف آینده فراتزر گزذارد و بزه
"مهندسی هوشمند آینده" بپردازد .مطمئناً ملتی که به مرزهای جهانی این دانش برسد ،میتوانزد
امیدوار و بلکه مطمئن به توسعه سایر فناوریهای نرم نی باشد.
 1-4روششناسی آیندهپژوهی جهانی
موضوا مطالعات آیندهپژوهی دارای ویژگزیهزایی اسزت کزه آن را از موضزوا مطالعزات
مربوط به پدیدههای گذشته یا پدیدههای موجود متمای میسازد .یکی از مهمترین این ویژگیهزا
آن است که موضوا مطالعات آیندهپژوهی در زمان حال ،تحقق عینی و واقعیت مسزتقل از ذهزن
انسانی ندارد؛ درحزالیکزه موضزوا مطالعزات گذشزته یزا حزال ،تحقزق عینزی دارد .ازهمزینرو،
آیندهپژوهی بهطور بنیادی با پدیده عدم قطعیت روبرواست که روش مطالعزه تحزوالت آتزی و در
نتیجه روششناسی حاکم بر آن را تحتتأثیر قرار میدهد.
تحقق عینی و واقعیت مستقل از ذهن نداشتن ،موجب عدمامکان استفاده از روش تجربی
در مطالعات آیندهپژوهی میشود .بنابراین از دیدگاه فلسفه علم تجربی که در آن معیار تشزخیص
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و تفکیك روش علمی از روش غیرعلمی کاربرد روش تجربزی اسزت ،ایزن سزوال عمزده مطزرح
میشود که آیا اساساً میتوان با روش علمی به مطالعه آینده پرداخت
با ضعیفشدن امکان کاربرد روش تجربی در مطالعزات آینزدهپژوهزی ،ضزرورت سزاختن
مفاهیم نظری براسا

ظرفیت های بالقوه موجزود کزه قابلیزت تحقزق در آینزده را دارد ،تقویزت

میشود .مفاهیمی همچون روندها ،سناریوها و نیروهای کلیدی از یك سو و مضامینی هزم چزون
نگرشها ،4مأموریتها 2و اهداف از سوی دیگزر ،در روشهزای آینزدهپژوهزی بزه کزار مزیرود و
روششناختی آیندهپژوهی الجرم با آنها سروکار دارد.
 0-4اهم الزامات آیندهپژوهی
در هر مطالعهی آیندهپژوهی و در جریان حرکت موفق به سوی آیندهی ارادهشزده ،ال امزاتی
وجود دارد که برخی از مهمترین آنها عبارتاستاز:
 در ترسیم آیندهی مطلوب ،ارزشها و سنتهای 9جامعه یا جوامع1درگیر با آن آینده ،بهطورشایسته مدنظر باشد تا انگی ه و ارادهی مناسب بزرای همکزاری جمعزی (مشزارکت حزداکثری در
تحقق اهداف) وجود داشتهباشد.
 به عنوان یك اصل ثابت به سؤاالت ذیل پاسخ دادهشود؛ چه اقدامات و فعالیتهایی میبایدمتوقف شود چه اقدامات و فعالیتهایی میباید استمرار یابد چه اقدامات و فعالیتهایی میبایزد
ایجاد

شود0

 -باتوجه به عدم قطعیت آینده موردنظر و کنشها و واکنشهای رقبا ،اصل

انعطزافپزذیری0

در همۀ مراحل طراحی و پیگیری اهداف ،تعبیهشده و رعایت شود.
 بززرای تشززخیص بززهموقززع نززوا و مقطززع زمززانی اعمززال اصززاحات-در چززارچوب اصززلانعطافپذیری -ضرورت دارد سازوکار مناسب بزرای رصزد کزردن تحزوالت و اقزدامات اجرایزی،
طراحیشده و استقرار یابد.
1. Visions
2. Missions

 .9گرایشها و قوانین نانوشته اجتماعی.
 .1در سطح سازمانها این ارزشها و سنتها عبارت است از فرهنگ سازمانی و رفتاری تمامی ذینفعان.
 .0و یا ،چه اتفاقاتی روی میدهد و اهمیت پیدا میکند و چه اتفاقات و مسائلی باید روی دهد و اهمیت پیدا کند
 .0همواره باید روندهای موجود با نگاه به آینده تصحیح شود تا تاشها برای شکلگیری آینده مطلوب مؤثر باشد.
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 7-4روشهای آیندهپژوهی
از روشهای مختلفی برای انجام مطالعات آیندهپژوهی استفاده میشزود کزه از آن جملزه
میتوان به موارد ذیل اشارهکرد:
 روش دیده بانی
 روش

آینده4

دلفی2

 روش تج یه و تحلیل روندها (روندکاوی)9
 روش تج یه و تحلیل
 روش

سناریوپردازی0

 روش

چشماندازسازی0

 روش

نقشهراه3

 روش

پسنگری8

 روش

مدلسازی3

 روش

شبیهسازی43

پیشرانها1

 و ترکیبی از روشهای باال
 3-4مالحظات و فرآیند آیندهپژوهی تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
امروزه دست یابی به تولید پایدار کشاورزی با وجود اف ایش روزافز ون جمعیزت و نیزاز بزه
تولید غذای بیشتر ،مدیریت ویژهای را میطلبد .روند رو به کاهش منابع تولید بزه لحزاظ کمّزی و
کیفی ضرورت این امر را بیشتر مشخصمیکنزد .عزاوهبزر معضزات جهزانی موجزود در تولیزد
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
بهرهبرداران کار را برای برنامهری ان در این حوزه مشکلتر نمودهاست.
اف ایش تولید محصوالت کشاورزی و تأمین امنیت غذایی در عین حفظ سامت و کیفیت
محصوالت وابسته به توسعه کشاورزی دانزشبنیزان اسزت .تولیزدی کزه در آن بزا بزهکزارگیری
دستاوردهای پژوهشی و نتایج تحقیقاتی متقن بتوان با حداقل استفاده از نهزادههزا در هزر واحزد
سطح کشت ،به عملکرد بهینه تولید محصول با کیفیت و سالم دستیافت .دستیزابی بزه چنزین
امری ،نیازمند آیندهنگاری و ترسیم افق آینده و برنامزهریز ی دقیزق بزرای تحقزق آینزده علمزی
مطلوب براسا

اراده است .آینزدهای کزه توسزط دسزتانزدرکاران ،متخصصزان و پژوهشزگران

برمبنای اصول علمی و اتکا بر تجربه و خرد جمعی در این حوزه خلقشده و بتواند افق دورتری از
مسیر درستی را که میباید طی شود شناساییکرده و گامهای رسیدن به آن را طراحیکند.
به عبارت دیگر ،درک وضعیت موجود کشاورزی و پیشبینی شرایط آینده بهصورت علمزی
و ترسیم آیندهای مطلوب ،پیشنیاز موفقیت و دسزتیزابی بزه هزدفهزای بلندمزدت در عرصزه
کشاورزی است .برای تحقق ایزن هزدف ،شزناخت کزافی از وضزعیت گذشزته و حزال و تحلیزل
کارشناسانه و علمی از تهدیدها ،فرصتها و نقاط ضعف و قدرت الزم است تا بتوان مسزیر بهینزه
ع یمت به آینده را با دقت قابل قبولی تعییننموده و برای آن برنامهری ی نمود .حضزور فعزال در
روند تحوالت آینده ،کاهش تهدیدات و اف ایش فرصتها ،نیازمند رویکردی آینزدهپژوهانزه اسزت
که امکان کنش گری در رخدادهای آینده را فراهممیسازد .بهعبارت دیگر ،شناخت آینده میتواند
بسیاری از مشکات پیش رو را در حوزه کشاورزی مرتفع سازد .از طرفی ،بخش کشاورزی ایزران
دارای محدودیتها و معضات زیادی است که بر روی تحقیقات در این حوزه تأثیر شگرفی دارد.
برنامهری ی برای آینده تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به علت احاطه بر موضزوعات
مهندسی و فناورانه بخش کشاورزی و با پرداختن به حزوزههزای کزاری آبیزاری ،صزنایعغزذایی،
گلخانه و ماشینهای کشاورزی میتواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی پیشرفته و دانزشبنیزان
داشته باشد .بنابراین ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به عنوان متولی انجام پژوهش
در حوزههای مهندسی و فناورانه در بخش کشاورزی ،رسزالت سزنگینی برعهزدهدارد .ازهمزینرو،
مطالعه آیندهپژوهی در حوزه فعالیتهای تحقیقاتی این مؤسسه ،میتوانزد راهگشزای برنامزههزای
توسعه کشاورزی وزارت متبوا باشد.
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برای مطالعه آیندهپژوهی در این حوزه ،نیاز به تعیین رویکرد و روششناسی آینزدهپژوهزی
است .در چنین مطالعهای ،ابتدا میباید ضمن داشتن آمزار و اطاعزات دقیزق از گذشزته و حزال،
نسبت به تحلیل کارشناسانه نقاط ضعف و قوت و شناسایی مشکات و موانع اقدامنمزود .از آنجزا
که از وظایف حاکمیتی این مؤسسه تحقق اهداف فناورانه بخش کشاورزی است ،ازهمینرو ،نیزاز
به بررسی اسناد باالدستی و همچنین جمعبنزدی برنامزههزای راهبزردی تزدوینشزده در بخزش
ضروری است .همچنین همراهی متخصصان و صاحبنظران در حوزههزای موردمطالعزه موجزب
ترسیم دقیقتر آینده میشود .سپس با انتخاب یك رویکرد مناسب و انتخاب یزك یزا ترکیبزی از
روشهای موجود آینده پژوهی ،نسبت به مطالعزه آینزده بزا رعایزت ال امزات بنزده  3-8پرداختزه
میشود.
دراین خصوص ،تحلیل روندها از جایگاه مهمی برخورداراست .از طریق مطالعه این روندها
بهویژه به کمك تحلیل نیروهای کلیدی مؤثر بر روندها ،در مطالعزات آینزدهپژوهزی سزناریوهای
مختلفی که احتمال وقوا آنها در آینده وجود دارد ،طراحزی مزیشزود .سزناریوها در واقزع بزرای
مطالعه نظامیافته چالشها و فرصتهای آتی شکل میگیرد و اگرچه این سناریوها پیشبینیهای
مشخصی از آینده ارائهنمیدهد ،اما اب ار مناسزبی بزرای چگزونگی مطالعزه و برخزورد بزا شزرایط
مختلفی است که احتمال وقوا آنها در آینده زیاد است .چشزم انزداز مطلزوب از آینزده در قالزب
مفاهیمی مانند نگرشها ،مأموریتها و اهداف تعیینشزده بزرای تحقزق آنهزا شزکل کزاربردی
پیدا کرده و با برقراری پیوند با تحلیل روندهای موجود ،یك چارچوب نظری بزرای مطالعزۀ آینزده
فراهم میکند.
 4-4محورهای پژوهش های آتای در فرآیناد مطالعاه آینادهپژوهای مؤسساه
تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
یکی از دالیل ضرورت مطالعه آینزدهپژوهزی در مؤسسزه تحقیقزات فنزی و مهندسزی
کشاورزی ،تعیین سَمت و سوی فعالیتهای پژوهشی پیشرو بزاتوجزه بزه شزرایط فعلزی کشزور،
نیاز های آینده بخش کشاورزی و روند تغییرات علمی و فناورانه در سزطح جهزانی و ملزی اسزت.
بدون تردید برای انجام این کار نیاز به شناخت دقیزق وضزعیت موجزود و نگزاه علمزی بزه آینزده
کشاورزی کشور است .بنابراین ،ضرورت دارد تا چشمانداز و افق برنامههای آتی مؤسسه در قالزب
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یك مطالعه جامع آیندهپژوهی صورتپذیرد .از جمله ماحظاتی که در این مطالعه میباید مزدنظر
قرارگیرد عبارتاستاز:
 بحران مدیریت آب و تغییر اقلیم
 مشکات و مسائل زیستمحیطی
 اهمیت مهار و کاهش انتشار گازهای گلخانهای
 ارتقاء بهرهوری آب و انرژی
 استفاده از فناوریهای نوین (نانوفناوری ،زیستفناوری ،انرژی هستهای و )...در تحقیقات
 ضرورت بهکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر از تولید تا مصرف محصوالت کشاورزی
 اهمیت بهینهسازی مصرف انرژی در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی
 توسعه کشتهای گلخانهای و نشایی بزه ویزژه در محصزوالت ردیفزی از جملزه پیزاز ،ذرت،
چغندرقند و پنبه
با توجه به مباحث ذکر شده ،محورهای اصلی پژوهشهزای آتزی مؤسسزه باکسزبنظزر از
همکاران متخصص و صاحبنظر در حوزههای مختلف مهندسی آبیاری ،صنایعغزذایی ،گلخانزه و
ماشینهای کشاورزی و مکانی اسیون به شرح ذیل ارائه میشود:
 5-4-4محورهای پژوهش های آتی در حاوزه مهندسای آبیااری ساطحی و
تحتفشار
 توسعه فناوریهای نوین در حوزهآبیاری و کاربرد آبیاری دقیق در سطح م ارا و باغات
 استفاده از روشهای نوین فناوری اطاعات در مدیریت آبیاری
 ساخت ،ارزیابی و بومیسازی سامانههای آبیاری دقیق در سزطح مز ارا و شزبکههزای
آبیاری
 ارتقاء اصول فنی در طراحی و انتخاب سامانههای آبیاری تحزتفشزار بزا هزدف بهبزود
راندمان و بهرهوری آب
 تکمیل پایگاه داده اطاعات پایهای (آب ،خاک ،گیاه ،اقلیم و الگویکشت)
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 اصاح و تعیین الگوی کشت مناسب در مناطق مختلف با توجه بزه منزابع آب ،خزاک و
اقلیم


برنامهری ی مدیریت آبیاری ،متناسب با الگوی کاشت در مناطق مختلف

 ارائه راهکارهای اف ایش کارایی مصرف آب در روشهای آبیاری سطحی و تحت فشار


شناخت و ارزیابی مسائل و مشکات اقتصزادی ،اجتمزاعی و فرهنگزی در شزبکههزای
آبیاری و زهکشی و ارائه راهکار برای رفع آنها و توسعه پایزدار شزبکههزا بزا مشزارکت
آببران

 تدوین دستورالعملهای جامع و کاربردی در زمینه اصزاح ،بهسزازی و بهزرهبزرداری و
نگهداری از شبکههای آبیاری و زهکشی
 بررسی و تحقیق در خصوص آثار ناشی از ضعف برنامهری یها و مزدیریت یکپارچزه در
طراحی ،ساخت و بهرهبرداری از سد و شبکههای آبیاری و زهکشی


تحقیق در خصوص مشکات و مسزائل تنظزیم ،توزیزع و تحویزل آب در شزبکههزا و
بهرهبرداری و نگهداری از تأسیسات و سازهها در شبکههزای آبیزاری و زهکشزی بزرای
اف ایش بهرهوری و کاهش تلفات



تدوین الگوریتم مناسب برای توسعه مدلهای شبیهسازی و تصزمیمگیزری اسزتفاده از
پسابها در کشاورزی

 روشها و راهکارهای رفع آلودگیهای آب و خاک بزا روشهزای طبیعزی و سزازگار بزا
محیطزیست
 توسعه کاربرد آبهای شور و لبشور در تولید محصوالت کشاورزی
 2-4-4محورهای پژوهشهای آتی در حوزه مهندسی گلخانه


پهنهبندی اقلیمی و شناسایی مناطق مستعد برای توسعه گلخانهها در کشور



بهینهسازی مصرف نهادههای مهم تولیدات گلخانهای



اف ایش سطح اتوماسیون در گلخانهها



کاهش ضایعات و تولید محصول گلخانهای سالم
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 8-4-4محورهای پژوهش های آتی در حوزه مهندسی ماشین های کشااورزی و
مکانیزاسیون
 طراحی ،ساخت و ارزیابی ماشین ها و تجهی ات موردنیزاز در حزوزه خزاکورزی ،کاشزت،داشت ،برداشت و پس از برداشت برای محصوالت مختلف باتوجه به الگوی کشت و تکیزه
بر مسائل زیستمحیطی
 شناسایی ،ارزیابی و معرفی ماشینها و تجهی ات خاکورزی ،کاشت ،داشزت ،برداشزت وپس از برداشت متناسب با شرایط همهجانبه کشاورزی ایران
 توسعه ماشینهای مناسب خاکورزی و کاشت حفاظتی باتوجه به الگوی کشت و اقلیم توسعه فناوریهای نوین در حوزه خاک ورزی ،کاشت ،داشت ،برداشت و پس از برداشزتبا هدف بهینه سازی مصرف انرژی ،توزیع بهینه نهادهها ،رعایت ماحظات زیستمحیطزی،
تولید محصول سالم ،و کاهش ضایعات و تلفات
 ارزیابی عملکرد کمباینهای ویژه محصوالت برنج ،چغنزدرقنزد ،سزویا ،پنبزه ،حبوبزات،سیبزمینی و پیاز
 ارزیابی عملکرد ماشین برداشت سب یهای برگی ،گیاهان دارویی ،پسته ،خرمزا ،انگزور،زیتون ،گردو و بادام
 توسعه پژوهش های مرتبط بزا مکانی اسزیون کشزاورزی بزا هزدف افز ایش بهزرهورینهادههای تولید ،کاهش ه ینههای تولید و تدوین شزاخصهزای مناسزب مکانی اسزیون در
حوزههای زراعت ،باغ ،شیات و دام و طیور
 ارائه راه کارهای مدیریت مصرف انرژی و بهینهسازی مصرف سوخت توسعه کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر در مدیریت مکانی ه کشاورزی 9-4-4محورهای پژوهشهای آتی در حوزه مهندسی صنایعغذایی
 تعیین می ان دقیق ضایعات محصوالت استراتژیك کشاورزی (باغی ،زراعی و سزب ی وصیفی) در مراحل پس از برداشت
 شناخت و دستیابی به فناوریهای مناسب پس از برداشت ،تبدیل و فزرآوری بزهمنظزورکاهش ضایعات کمی و کیفی محصوالت کشاورزی
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 استفاده از فناوریهای نوین (نانوفناوری ،زیستفنزاوری و انزرژی هسزتهای) در زمینزهصنایعغذایی و فناوریهای پس از برداشت محصوالت کشاورزی
 تحقیق در زمینه تبدیل و فرآوری محصوالت حال ،سالم و ارگانیك -تحقیق در زمینه فرموالسیونهای جدید غذایی براسا

نیازهای جامعه

 بهینهسازی ،تولید صنعتی و صادرات غذاهای فراسودمند محلی ایران ایجاد سامانههای هوشمند برای ردیابی محصوالت اساسی کشاورزی از تولید تا مصرف تحقیق در زمینه بهینهسازی مصرف انزرژی و بزهکزارگیری انزرژیهزای تجدیدپزذیر درفرآوری و فناوریهای پس از برداشت موادغذایی و محصوالت کشاورزی
 تحقیق در زمینه بهینهسازی مصرف آب و تصفیه فاضابهای صنایع تبدیلی کشاورزی معرفی فناوریهای مناسب بهمنظور استفاده بهینزه از باقیمانزدههزای گیزاهی ،زائزدات وپسماندها و تبدیل آنها به محصوالت قابل مصرف و با ارزش اف وده بیشتر
 تعیین روشهای تشخیص کیفیت و اصالت فراوردههای غذایی تحقیق در زمینه م یتسنجی و مکانیابی صنایع تبدیلی کشزاورزی در منزاطق مختلزفتولید باتوجه به تغییر در اقلیم و الگوی کشت
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