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   هاي پژوهشیعناوین اولویت

  

  غالت در مناطق مختلف چگونه است؟ارقام مختلف در خط بوجاري بذر  Indent cylinderدندانه دارهاي یی استوانهاکار.1

باشند کدام هاي هرز غیر مجاز در محصوالت مختلف نمیهاي هرزي که در فهرست علفکمینه میزان آلودگی به بذر علف.2

  است؟ 

  زنی بذر در استاندارد بذر طبقات مختلف محصول گندم و جو کدام است؟کمینه درصد جوانه.3

  هاي چهارگانه ارقام آبی و سه اقلیم ارقام دیم کشور چگونه است؟ ضریب نفوذ ارقام اصالح شده در اقلیم میزان.4

هاي چهارگانه ارقام آبی سایر محصوالت و سایر ارقام در اقلیمهاي هرز غیرمجاز، دگی مزارع تولید بذر گندم به علفوضعیت آلو.5

  قلیم ارقام دیم کشور چگونه است؟ و سه ا

ها بندي شرکتفی تعریف شده در دستورالعمل رتبههاي تولید بذر گندم کشور با توجه به عوامل کیرتبه شرکت وضعیت.6

) مدیریت فنی و نیروي انسانی، کیفیت امکانات فیزیکی نظیر انبارها و دستگاه فراوري بذر، آزمایشگاه و کیفیت بذور تولیدي(

  چگونه است؟

که به افزایش گندم، جو، کلزا، نخود، عدس، باقال افشانخودگشن و باز گرده اهانیگ نه در موردوجوه تمایز مزارع تولید بذر با دا.7

  ؟ شود، چیستعملکرد کیفی و کمی بذر حاصل از آن می

و برقرار  نییچگونه تع یشگاهیآزما يآن در استانداردها ریو نظ يامزرعه ياجزاء استانداردها نیب یو فن یارتباط متناسب علم.8

  شود؟

وجود  یو مولکول یشگاهیآزما يهاآزمون قیکشت تابستانه جنوب از طر يبذر ذرت مناسب برا يهاپارت ییامکان شناسا ایآ.9

  دارد؟

  وجود دارد؟ ايدانه و علوفه ذرت رابطه دیمزرعه تول یبالل ذرت و آلودگ ومیبه فوزار یدرصد و شدت آلودگ نیب ایآ.10

 یآلودگ زانیم نیب يااست و چه رابطه زانیذرت بر عملکرد و اجزائ عملکرد چه م دیبریدر ارقام ه یکیژنت یناخالص ریتاث.11

  و درصد کاهش عملکرد وجود دارد؟ یکیژنت

  ت؟چیسبذر سورگوم  تیفیک ءارتقا ينحوه برداشت برا تیریکاشت، رطوبت برداشت و مد خیاز نظر تار یطیمح طیشرا نیبهتر.12

 یآلودگ زانیم نیب يااست و چه رابطه زانیورگوم بر عملکرد و اجزائ عملکرد چه مس دیبریدر ارقام ه یکیژنت یناخالص ریتاث.13

  و درصد کاهش عملکرد وجود دارد؟ یکیژنت

 يهاو عملکرد بذر توده یافشانبهبود گرده يبرا یعیطب هايافشانبا زنبور عسل و گرده سهیدر مقا لیاز زنبور مگاش استفاده.14

  دارد؟ يارزش اقتصاد رانیا ونجهی

  ست؟یچ ونجهیبذر  کیولوژیب تیپل يمناسب برا ونیفرموالس.15

در  رییتغ ینبی شیتوان با پیو چگونه م ستیآن چ ییو کارکرد و کارا رانیدر ا ونجهیو مصرف بذر  دینظام تول قیدق فیتوص.16

  افت؟ینظام به بهبود کارکرد آن دست نیا

  موثر خواهد بود؟ متریسانت 75از  شیبا فاصله کشت ب ونجهیبذر  دیکنترل مزرعه تول يبرا یستمیس چه.17

افشان مختلف حشرات گرده يبرا ونجهی شده یگواهمزرعه بذر یشده در استاندارد فعل ینبیشیپ ونیزوالسیفاصله ا حداقل.18

  است؟ یکاف

بذر  یثبت و گواه قاتیو موسسه تحق یشده، بذر استاندارد، برچسب گواه ینفوذ بذر گواه بیضر و تیشناخت و مقبول زانیم.19

  ست؟یارتقاء آن چ يشنهادیپ کارهايکشور چقدر است و راه يران کشاورزبرداطبقات مختلف بهره انیدر م

  ؟باید باشد زانیمربوطه چه م یدر استاندارد مل بذرزاد هاييماریحبوبات به ب هیبذور هسته اول یآلودگمجاز  زانیم.20
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 یروسیو هاييماریو باقال به ب ایر لوبوبذ یروسیو یآلودگو  یکیاز اختالط ژنت يریبه منظور جلوگ ونیزوالسیفاصله ا حداقل.21

  مربوطه چقدر است؟  یدر استاندارد مل بذرزاد

 زانیمربوطه چه م یدر استاندارد ملدیده شده  بذرزاد هاييماریبه ب) یو واردات یداخل( یفیو ص يبذور محصوالت سبز یآلودگ.22

  است؟

  است؟ زانیچه م یفیص-يبذور سبز یدر استاندارد مل بذرزاد هاييماریبه ب یاز آلودگ یکاهش عملکرد ناش زانیم.23

 یکنترل و گواه يبرا يگرید یفیبر فرآورده از نظام کنترل ک یمبتن یفینظام کنترل کتري براي جایگزین مناسب توانیم ایآ.24

  پیشنهاد و اجرا نمود؟بذر 

  ست؟یمحصوالت چ نیبذر ا تیفیبر ک یفیو ص سبزي بذور کردنمختلف خشک هايروش ریتأث.25

  توان بذر خردل وحشی را در توده بذري کلزا بطور قطعی و با اطمینان تشخیص داد؟ هایی میبا چه روش.26

  ؟ تاس زانیمربوطه چه م یدر استاندارد ملدیده شده  بذرزاد هاييماریبه ب) یو واردات یداخل(هاي روغنی دانهبذور  یآلودگ.27

باشند؟هاي چند شاخه در آفتابگردان تحت تأثیر عوامل محیطی یا ژنتیکی میپیدایش بوته.28

  پذیر است؟جالیز در مزارع کلزا بر اثر آلودگی بذر امکاناحتمال گسترش و شیوع علف هرز گل آیا.29

 ها در مزرعه و استقرار بوتهزنی هاي روغنی که باعث بهبود خصوصیات جوانهدار کردن بذر دانهفرموالسیون مناسب پوشش.30

  گردد، چیست؟

  گیاه مادري به منظور افزایش کیفیت بذر تولیدي کدام است؟ترکیب و زمان تغذیه بهترین.31

  تواند تأثیر مثبت بر روي رطوبت بذر استحصالی و کیفیت آن بگذارد؟آیا استفاده از مواد خشکاننده در زمان برداشت سویا می.32

  باننده در زمان برداشت بذر کلزا به منظور جلوگیري از ریزش بذر بر روي کیفیت بذر تولیدي مؤثر است؟آیا استفاده از مواد چس.33

  ترین رطوبت براي برداشت و نگهداري بذر کنجد کدام است؟مناسب.34

  در مزارع تکثیري کشاورزان وجود دارد؟ Sآیا امکان تولید بذر سیب زمینی در کالس .35

  قارچی رایزوکتونیا سوالنی قابل کنترل است؟ با کدام عامل بیولوژیک بیماري.36

زایی ویروسی در سیب يها و راهکارهاي تشخیصی جایگزین براي کاهش هزینه آزمایشگاهی تشخیص عوامل بیمارروش.37

زمینی چیست؟

سیب زمینی هاي غیر تخریبی در مزرعه تولید بذر براي ارزیابی خلوص رقم و تفکیک آن ها از یکدیگر، امکان استفاده از روش.38

  و گلخانه تولید مینی تیوبر وجود دارد؟

  کیفیت استقرار ریزغده سیب زمینی تولیدي به دو روش هواکشت و آبکشت در مزارع تکثیر بذر چگونه است؟.39

  کننده گیاهچه عادي باشد؟تواند عامل تعیینزنی استاندارد ، تعداد برگ میهاي ذرت پس از آزمون جوانهدر ارزیابی گیاهچه.40

برداري دوباره پس از مجدد پس از تقسیم پارتها و نمونههاي مجدد نظیر تست نمونه اطمینان، نمونه برداري جام آزمونان.41

  کشور خواهد داشت ؟ذرت و سویاي بوجاري و گراویته مجدد در چه حد قابلیت اجرا دارد و چه تاثیري در تأمین بذر 

هاي مرکب برداشت شده در مقایسه با نمونه) در ارتفاع متفاوت توده( ندم و جوگبرداري براي ارزیابی سالمت از بذور فله نمونه.42

  ها چه تاثیري در نتایج تجزیه کیفی و جمعیت و نوع فلور میکروبی بذور خواهد داشت؟از کامیون

یمه گرمسیري دار، دانه خشک، گرمسیري و ندار، دانهچه مناطقی در ایران مستعد احداث باغ مادري از درختان میوه هسته.43

  هستند؟

دار، دانه خشک، گرمسیري و نیمه گرمسیري دار، دانهفواصل کشت و تراکم مناسب نهال در باغ مادري درختان میوه هسته.44

  چگونه تعیین شود؟

  هاي بهینه پرورش و مدیریت نهال در باغات مادري جهت تولید بهترین پیوندك کدامند؟روش.45

  باشد؟محصوالت مختلف سر درختی چقدر میسطح بهینه اقتصادي باغ مادري .46
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  هاي کشت بافتی مختلف وجود دارد؟هاي رویشی تولید شده توسط شرکتهاي کیفی نهال در پایهچه تفاوتی میان شاخص.47

گذارند؟دار میهاي کمی و کیفی نهال درختان میوه هستههاي رویشی مختلف چه تاثیري بر ویژگیپایه.48

حاصل از کشت  هاي رویشیپایهیی بستر کشت در مرحله سازگاري بر کیفیت ریشه و استقرار اثر فاصله زمانی بر جابجا.49

  بافت چیست؟

  هاي کشت بافتی مختلف داراي اصالت هستند؟هاي رویشی تولید شده توسط شرکتآیا پایه.50

  خرماي ایران معرفی کرد؟توان با استفاده از نشانگرهاي مولکولی، مارکر اختصاصی رقم را براي ارقام تجاري آیا می.51

  هاي متراکم کاهش داد؟ را با هدف امکان ایجاد باغ GF677توان میزان رشد رویشی پایه با چه روشی می.52

  دار کدامند؟دار و هستهگري ارقام محلی درختان میوه دانهبهترین ترکیب از مارکرهاي مولکولی براي غربال.53

باشد؟اي چه میالت گلخانههاي نانوسیلور بر تولید نشاء محصواثر پوشش.54

  چیستند؟ دار، آجیلی و خشک، گرمسیري و نیمه گرمسیريدار، دانههسته اصیل و سالم مواد ایجاد براي بهینه هايروش.55

مثبت گذاشته و قابلیت کاربرد تجاري  تاثیرکه بر عملکرد این بذرها بذر گندم و جو  شدهپوشش غنیهایی براي چه فرموالسیون.56

  توان استفاده نمود؟می داشته باشد

  توان استفاده نمود؟میمبارزه بیولوژیک با بیماري هاي بذرزاد  هایی در پوشش بذر محصوالت زراعی برايچه فرموالسیون.57

  توان استفاده نمود؟می سبزي و صیفیزنی و رشد اولیه بوته بذور بهبود جوانههایی در پوشش بذر براي چه فرموالسیون.58

توان هاي در حال استقرار میگیاهچهافزایش تحمل تنش هاي شوري و خشکی در هایی در پوشش بذر براي چه فرموالسیون.59

  استفاده نمود؟

  ناطق مختلف کشور به چه میزان است؟آلودگی بذرهاي طبقات پرورشی گندم و جو به بیماري هاي بذرزاد در م.60

  آزمایشگاه و ظهور و شدت بیماري در مزرعه؟هاي بذرزاد ردیابی شده در رابطه بین میزان بیماري.61

؟چه میزان است) هاي غالتسیاهک(هاي بذرزاد کارایی ضدعفونی بذر در سطوح مختلف آلودگی در بیماري.62

  میزان است؟اي نواري جو چه ري بذرزاد لکه قهوهآستانه زیان اقتصادي قابل تحمل بیما.63

م از جمله فوزاریوم سنبله، سیاهک آشکار و پنهان در ایران چه قدر است؟هاي مهم بذرزاد گندآستانه زیان اقتصادي بیماري.64

  هاي مهم بذرزاد جو از جمله لکه نواري، سیاهک آشکار و سخت در ایران چه قدر است؟آستانه زیان اقتصادي بیماري.65

  آنتراکنوز در ایران چه قدر است؟زدگی، لکه شکالتی و ي مهم بذرزاد حبوبات از جمله برقهاآستانه زیان اقتصادي بیماري.66

  یت موسسه در ایران چه قدر است؟بذرزاد سبزي و صیفی بر اساس اولو هاي مهمآستانه زیان اقتصادي بیماري.67

هاي بذرزادي را الزم است به استانداردهاي ملی بذر محصوالت افزود و استاندارد پیشنهادي چیست؟چه بیماري.68

هاي بذرزاد در آزمایشگاه چیست؟هاي تشخیص بیماريروشهاي تسریع، ارتقاء و بهبود راه.69

افزایش دقت بازدیدهاي  تواند درپذیر است و میامکان RT-LAMPهاي سیب زمینی با روش آیا ردیابی میدانی ویروس.70

  ذار باشد؟اي تاثیر گمزرعه

ی سالمت بذور سیب زمینی موثر هاي بررسولی درافزایش دقت و حساسیت آزمونمولک-هاي ایمونوردیابی توسعه روشآیا .71

هستند؟

  ؟ استانداردهاي ملی سالمت مواد تکثیري بذر فندق چه میزان باید باشند و آیا استاندارد موجود نیاز به بازنگري دارد.72

  کند؟چه میزان باید باشد و آیا استاندارد موجود کفایت می گردو بذر در استاندارد ملیهاي ویروسی آلودگی حداکثر.73

 Escherichiacoliسیب زمینی در باکتري  Mاي با بیان ژن پروتئین پوششی ویروس بادي چند همسانهامکان تولید آنتیآیا .74

  هاي بذري سیب زمینی وجود دارد؟براي ردیابی این ویروس در نمونه

 Escherichiacoliري سیب زمینی در باکت Xاي با بیان ژن پروتئین پوششی ویروس بادي چند همسانهآیا امکان تولید آنتی.75

هاي بذري سیب زمینی وجود دارد؟براي ردیابی این ویروس در نمونه
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  توان استفاده نمود؟می هاي گیاهان داروییتشخیص توده ی برايمرفولوژیکهاي هاز چه شناس.76

  ي تجزیه کیفی تهیه نمود؟ها، پروتکل آزمونهاي مختلف گیاهان داروییتوان براي گونهآیا می.77

  استانداردهاي را تهیه کرد؟ هاي گیاهان داروییهاي بذرزاد در گونهتوان براي بررسی بیماريآیا می.78

مهم است و به چه میزان بررسی و  هاي گیاهان داروییوالسیون مزارع تولید بذر در گونهمیزان دگرگشنی و تعیین فاصله ایزآیا .79

  تعیین شده است؟

  ؟باشدهندوانه تا چه میزان می پایداري و تاثیر سایر صفات در تمایز ارقام.80

  باشد؟ پایداري و تاثیر سایر صفات در تمایز ارقام پیاز تا چه میزان می.81

با اولویت (آیا امکان توسعه و بررسی نشانگرهاي مولکولی مرتبط با مقاومت به عوامل بیماریزا در ارقام زراعی و سبزي و صیفی .82

  وجود دارد؟ (DUS)تی و پایداري براي آزمون هاي تمایز، یکنواخ) گیاهان زراعی

  امکانپذیر است؟ DNAآیا شناسایی و تعیین اصالت ارقام پنبه با استفاده از انگشت نگاري و بارکدینگ .83

سازي ارقام سیب زمینی بر اساس میزان سم سوالنین تولیدي وجود دارد؟آیا امکان تجاري.84

     هاي چهارگانه ارقام آبی و سه اقلیم ارقام دیم کشور گندم در اقلیمارقام تجاري  مورفولوژیکی براي تمایز هاياز چه شناسه.85

  توان استفاده نمود؟ می
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  به تفکیک موضوع هاي پژوهشیعناوین اولویت

  

  کنترل و گواهی بذر و نهال

کدام  باشندز غیرمجاز در محصوالت مختلف نمیهاي هرهاي هرزي که در فهرست علفمینه میزان آلودگی به بذر علفک

  )2شماره (است؟ 

3شماره ( زنی بذر در استاندارد بذر طبقات مختلف محصول گندم و جو کدام است؟کمینه درصد جوانه(  

که به افزایش  گندم، جو، کلزا، نخود، عدس، باقال افشانخودگشن و باز گرده اهانیگ وجوه تمایز مزارع تولید بذر با دانه در مورد

  )7شماره (؟ شود، چیستحاصل از آن میعملکرد کیفی و کمی بذر 

و برقرار  نییچگونه تع یشگاهیآزما يآن در استانداردها ریو نظ يامزرعه ياجزاء استانداردها نیب یو فن یارتباط متناسب علم

  )8شماره (؟ شود

یآلودگ زانیم نیب يااست و چه رابطه زانیذرت بر عملکرد و اجزائ عملکرد چه م دیبریدر ارقام ه یکیژنت یناخالص ریتاث 

)11شماره ( و درصد کاهش عملکرد وجود دارد؟ یکیژنت

ت؟چیسبذر سورگوم  تیفیک ءارتقا ينحوه برداشت برا تیریکاشت، رطوبت برداشت و مد خیاز نظر تار یطیمح طیشرا نیبهتر 

  )12 شماره(

یآلودگ زانیم نیب يااست و چه رابطه زانیسورگوم بر عملکرد و اجزائ عملکرد چه م دیبریدر ارقام ه یکیژنت یناخالص ریتاث 

  )13 شماره( و درصد کاهش عملکرد وجود دارد؟ یکیژنت

يهاو عملکرد بذر توده یافشانبهبود گرده يبرا یعیطب هايافشانبا زنبور عسل و گرده سهیدر مقا لیاز زنبور مگاش استفاده 

  )14 شماره( دارد؟ يارزش اقتصاد رانیا ونجهی

17 شماره( موثر خواهد بود؟ متریسانت 75از  شیبا فاصله کشت ب ونجهیبذر  دیکنترل مزرعه تول يبرا یستمیس چه(

افشان مختلفحشرات گرده يبرا ونجهی شدهیمزرعه بذر گواه یشده در استاندارد فعل ینبیشیپ ونیزوالسیفاصله ا حداقل 

  )18 شماره(چقدر است؟ 

یروسیو هاييماریو باقال به ب ایر لوبوبذ یروسیو یآلودگو  یکیاز اختالط ژنت يریبه منظور جلوگ ونیزوالسیفاصله ا حداقل 

  )21 شماره(مربوطه چقدر است؟  یدر استاندارد مل بذرزاد

26 شماره( بذري کلزا بطور قطعی و با اطمینان تشخیص داد؟ توانهایی میبا چه روش(  

28 شماره( باشند؟هاي چند شاخه در آفتابگردان تحت تأثیر عوامل محیطی یا ژنتیکی میپیدایش بوته(

29 شماره( پذیر است؟آیا احتمال گسترش و شیوع علف هرز گل جالیز در مزارع کلزا بر اثر آلودگی بذر امکان(  

31 شماره( ولیدي کدام است؟گیاه مادري به منظور افزایش کیفیت بذر تترکیب و زمان تغذیهبهترین(  

34 شماره( ترین رطوبت براي برداشت و نگهداري بذر کنجد کدام است؟مناسب(  

 آیا امکان تولید بذر سیب زمینی در کالسS 35 شماره( در مزارع تکثیري کشاورزان وجود دارد؟(  

ر سیب زمینی و تخریبی در مزرعه تولید بذیرهاي غاستفاده از روشها از یکدیگر، امکان براي ارزیابی خلوص رقم و تفکیک آن

  )38 شماره( تیوبر وجود دارد؟گلخانه تولید مینی

39 شماره( کیفیت استقرار ریزغده سیب زمینی تولیدي به دو روش هواکشت و آبکشت در مزارع تکثیر بذر چگونه است؟(  

کننده گیاهچه عادي باشد؟تواند عامل تعیینبرگ می، تعداد استاندارد زنیهاي ذرت پس از آزمون جوانهدر ارزیابی گیاهچه 

  )40 شماره(
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برداري دوباره پس از مجدد پس از تقسیم پارتها و نمونهبرداري د نظیر تست نمونه اطمینان، نمونههاي مجدانجام آزمون

  )41 شماره( ور خواهد داشت ؟بوجاري و گراویته مجدد در چه حد قابلیت اجرا دارد و چه تاثیري در تأمین بذر ذرت و سویاي کش

هاي مرکب برداشت شده در مقایسه با نمونه) متفاوت تودهدر ارتفاع ( برداري براي ارزیابی سالمت از بذور فله گندم و جونمونه

  )42 شماره( ها چه تاثیري در نتایج تجزیه کیفی و جمعیت و نوع فلور میکروبی بذور خواهد داشت؟از کامیون

هاي رویشی حاصل از کشت بافت ی بر جابجایی بستر کشت در مرحله سازگاري بر کیفیت ریشه و استقرار پایهاثر فاصله زمان

  )49 شماره( چیست؟

دار، دانه خشک، گرمسیري و نیمه گرمسیري دار، دانهچه مناطقی در ایران مستعد احداث باغ مادري از درختان میوه هسته

  )43شماره ( هستند؟

دار، دانه خشک، گرمسیري و نیمه گرمسیري دار، دانهمناسب نهال در باغ مادري درختان میوه هسته فواصل کشت و تراکم

  )44شماره ( چگونه تعیین شود؟

45شماره ( هاي بهینه پرورش و مدیریت نهال در باغات مادري جهت تولید بهترین پیوندك کدامند؟روش(  

46شماره ( باشد؟رختی چقدر میسطح بهینه اقتصادي باغ مادري محصوالت مختلف سر د(  

هاي کشت بافتی مختلف وجود دارد؟هاي رویشی تولید شده توسط شرکتهاي کیفی نهال در پایهچه تفاوتی میان شاخص 

  )47شماره (

48 شماره( گذارند؟دار میهاي کمی و کیفی نهال درختان میوه هستههاي رویشی مختلف چه تاثیري بر ویژگیپایه( 

50شماره ( هاي کشت بافتی مختلف داراي اصالت هستند؟هاي رویشی تولید شده توسط شرکتآیا پایه(  

شماره ( توان با استفاده از نشانگرهاي مولکولی، مارکر اختصاصی رقم را براي ارقام تجاري خرماي ایران معرفی کرد؟آیا می

51(  

توان میزان رشد رویشی پایه با چه روشی میGF677 52شماره (هاي متراکم کاهش داد؟ کان ایجاد باغرا با هدف ام(  

53شماره ( دار کدامند؟دار و هستهبهترین ترکیب از مارکرهاي مولکولی براي غربالگري ارقام محلی درختان میوه دانه(  

54شماره ( باشد؟اي چه میهاي نانوسیلور بر تولید نشاء محصوالت گلخانهاثر پوشش(

دار، آجیلی و خشک، گرمسیري و نیمه گرمسیري چیستند؟دار، دانهایجاد مواد سالم و اصیل هستههاي بهینه براي روش 

  )55 شماره(

  

  فناوري بذر و نهال

هاي محفر کارایی استوانهIndent cylinder در خط بوجاري بذر ارقام مختلف غالت در مناطق مختلف چگونه است؟ 

  )1 شماره(

15 شماره( ست؟یچ ونجهیبذر  کیولوژیب پلیت يمناسب برا ونیفرموالس(  

25 شماره( ست؟یمحصوالت چ نیبذر ا تیفیبر ک یفیو ص سبزي بذور کردن مختلف خشک هايروش ریتأث(  

ها در زنی و استقرار بوتههاي روغنی که باعث بهبود خصوصیات جوانهدار کردن بذر دانهفرموالسیون مناسب پوشش       

  )30 شماره( گردد، چیست؟مزرعه 

تواند تأثیر مثبت بر روي رطوبت بذر استحصالی و کیفیت آن بگذارد؟آیا استفاده از مواد خشکاننده در زمان برداشت سویا می 

  )32 شماره(

آیا استفاده از مواد چسباننده در زمان برداشت بذر کلزا به منظور جلوگیري از ریزش بذر بر روي کیفیت بذر تولیدي مؤثر است؟ 

  )33 شماره(
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هاي ها و ظروف تولید نشاء در کاهش تلفات نشاهاي تولیدي ناشی از بیماريهاي نانو سیلوري در سینیاستفاده از پوشش

  )54 شماره( گیاهی چه میزان موثر است؟

کاربرد تجاري  شده بذر گندم و جو که بر عملکرد این بذرها تاثیر مثبت گذاشته و قابلیتهایی براي پوشش غنیچه فرموالسیون

  )56 شماره( توان استفاده نمود؟می داشته باشد

توان استفاده نمود؟هاي بذرزاد میمبارزه بیولوژیک با بیماري هایی در پوشش بذر محصوالت زراعی برايچه فرموالسیون 

  )57 شماره(

شماره( توان استفاده نمود؟می صیفیزنی و رشد اولیه بوته بذور سبزي و هایی پوشش بذر براي بهبود جوانهچه فرموالسیون 

58(  

توان هاي در حال استقرار میهاي شوري و خشکی در گیاهچهافزایش تحمل تنشهایی در پوشش بذر براي چه فرموالسیون

  )59 شماره( استفاده نمود؟

اي با بیان ژن پروتئین پوششی ویروس بادي چند همسانهآیا امکان تولید آنتیM  سیب زمینی در باکتريEscherichia

coli 74 شماره( هاي بذري سیب زمینی وجود دارد؟براي ردیابی این ویروس در نمونه(  

اي با بیان ژن پروتئین پوششی ویروس بادي چند همسانهآیا امکان تولید آنتیX  سیب زمینی در باکتريEscherichia coli 

)75 شماره( بذري سیب زمینی وجود دارد؟هاي براي ردیابی این ویروس در نمونه

76شماره ( توان استفاده نمود؟هاي گیاهان دارویی میهاي مرفولوژیکی براي تشخیص تودهاز چه شناسه(  

77شماره ( هاي تجزیه کیفی تهیه نمود؟هاي مختلف گیاهان دارویی، پروتکل آزمونتوان براي گونهآیا می(  

78شماره ( هاي گیاهان دارویی استانداردهاي را تهیه کرد؟هاي بذرزاد در گونهبیماريتوان براي بررسی آیا می(  

هاي گیاهان دارویی مهم است و به چه میزان بررسی و آیا میزان دگرگشنی و تعیین فاصله ایزوالسیون مزارع تولید بذر در گونه

  )79شماره ( تعیین شده است؟

  سالمت بذر و نهال

10 شماره( ؟وجود دارد ايدانه و علوفه ذرت رابطه دیمزرعه تول یبالل ذرت و آلودگ ومیبه فوزار یدت آلودگدرصد و ش نیب ایآ(  

20 شماره( ؟باید باشد زانیمربوطه چه م یدر استاندارد مل بذرزادهاييماریحبوبات به ب هیبذور هسته اول یآلودگمجاز  زانیم(  

زانیمربوطه چه م یدر استاندارد ملدیده شده  بذرزاد هاييماریبه ب) یو واردات یداخل( یفیو ص يبذور محصوالت سبز یآلودگ 

  )22 شماره( است؟

23 شماره( است؟ زانیچه م یفیصو  يبذور سبز یدر استاندارد مل بذرزاد هاييماریبه ب یاز آلودگ یکاهش عملکرد ناش زانیم(  

؟است زانیمربوطه چه م یدر استاندارد ملدیده شده  بذرزاد هاييماریبه ب) یو واردات یداخل(هاي روغنی دانهبذور  یآلودگ 

  )27 شماره(

36 شماره( قارچی رایزوکتونیا سوالنی قابل کنترل است؟ با کدام عامل بیولوژیک بیماري(  

زایی ویروسی در سیب ها و راهکارهاي تشخیصی جایگزین براي کاهش هزینه آزمایشگاهی تشخیص عوامل بیماريروش

)37 شماره( ینی چیست؟زم

60 شماره( هاي بذرزاد در مناطق مختلف کشور به چه میزان است؟بقات پرورشی گندم و جو به بیماريآلودگی بذرهاي ط(  

61 شماره( هاي بذرزاد ردیابی شده در آزمایشگاه و ظهور و شدت بیماري در مزرعه؟ه بین میزان بیماريرابط(  

 62 شماره( چه میزان است؟) هاي غالتسیاهک(دگی در بیماري هاي بذرزاد مختلف آلوکارایی ضدعفونی بذر در سطوح(

63 شماره( اي نواري جو چه میزان است؟آستانه زیان اقتصادي قابل تحمل بیماري بذرزاد لکه قهوه(  
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در ایران چه قدر است؟ هاي مهم بذرزاد گندم از جمله فوزاریوم سنبله، سیاهک آشکار و پنهانآستانه زیان اقتصادي بیماري 

)64 شماره(

شماره ( هاي مهم بذرزاد جو از جمله لکه نواري، سیاهک آشکار و سخت در ایران چه قدر است؟آستانه زیان اقتصادي بیماري

65(

 ت؟زدگی، لکه شکالتی و آنتراکنوز در ایران چه قدر اسهاي مهم بذرزاد حبوبات از جمله برقآستانه زیان اقتصادي بیماري 

  )66شماره (

67شماره ( موسسه در ایران چه قدر است؟ اولویتهاي مهم بذرزاد سبزي و صیفی بر اساس آستانه زیان اقتصادي بیماري(  

68شماره ( هاي بذرزادي را الزم است به استانداردهاي ملی بذر محصوالت افزود و استاندارد پیشنهادي چیست؟چه بیماري (

69شماره ( هاي بذرزاد در آزمایشگاه چیست؟هاي تشخیص بیماريبهبود روش، ارتقاء و هاي تسریعراه(

هاي سیب زمینی با روش آیا ردیابی میدانی ویروسRT-LAMP ش دقت بازدیدهاي مزرعه تواند در افزاییامکانپذیر است و م

  )70شماره ( ذار باشد؟اي تاثیرگ

هاي بررسی سالمت بذور سیب زمینی موثر دقت و حساسیت آزمونولی درافزایش مولک-هاي ایمیونوآیا ردیابی توسعه روش

)71شماره ( هستند؟

  ثبت ارقام گیاهی

80 شماره( ؟باشدپایداري و تاثیر سایر صفات در تمایز ارقام هندوانه تا چه میزان می(  

81 شماره( باشد؟پایداري و تاثیر سایر صفات در تمایز ارقام پیاز تا چه میزان می(  

 اولویت با (آیا امکان توسعه و بررسی نشانگرهاي مولکولی مرتبط با مقاومت به عوامل بیماریزا در ارقام زراعی و سبزي و صیفی

  )82 شماره( وجود دارد؟ (DUS)هاي تمایز، یکنواختی و پایداري براي آزمون) گیاهان زراعی

نگاري و بارکدینگ ارقام پنبه با استفاده از انگشت آیا شناسایی و تعیین اصالتDNA 83 شماره( امکانپذیر است؟(  

  پایش مطالعات و 

4شماره ( هاي چهارگانه ارقام آبی و سه اقلیم ارقام دیم کشور چگونه است؟میزان ضریب نفوذ ارقام اصالح شده در اقلیم(  

هاي چهارگانه ارقام آبی ارقام در اقلیمهاي هرز غیرمجاز، سایر محصوالت و سایر وضعیت آلودگی مزارع تولید بذر گندم به علف

  )5شماره ( و سه اقلیم ارقام دیم کشور چگونه است؟

ها بندي شرکتهاي تولید بذر گندم کشور با توجه به عوامل کیفی تعریف شده در دستورالعمل رتبهوضعیت رتبه شرکت

) گاه فراوري بذر، آزمایشگاه و کیفیت بذور تولیديمدیریت فنی و نیروي انسانی، کیفیت امکانات فیزیکی نظیر انبارها و دست(

  )6شماره ( چگونه است؟

وجود  یو مولکول یشگاهیآزما يهاآزمون قیکشت تابستانه جنوب از طر يبذر ذرت مناسب برا يهاپارت ییامکان شناسا ایآ

  )9شماره ( دارد؟

نیدر ا رییتغ ینبیشیتوان با پیو چگونه م ستیآن چ ییو کارکرد و کارا رانیدر ا ونجهیو مصرف بذر  دینظام تول قیدق فیتوص 

  )16شماره ( افت؟ینظام به بهبود کارکرد آن دست

بذر در  یثبت و گواه قاتیو موسسه تحق یشده، بذر استاندارد، برچسب گواهینفوذ بذر گواه بیضر و تیشناخت و مقبول زانیم

)19شماره ( ست؟یارتقاء آن چ يشنهادیپ کارهايکشور چقدر است و راه يران کشاورزبرداطبقات مختلف بهره انیم

یکنترل و گواه يبرا يگرید یفیبر فرآورده از نظام کنترل ک یمبتن یفینظام کنترل کتري براي جایگزین مناسب توانیم ایآ 

  )24شماره ( پیشنهاد و اجرا نمود؟بذر 
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هاي کشت بافتی مختلف وجود دارد؟هاي رویشی تولید شده توسط شرکتهاي کیفی نهال در پایهچه تفاوتی میان شاخص 

  )47شماره (

84شماره ( آیا امکان ثبت و تجاري سازي ارقام سیب زمینی بر اساس میزان سم سوالنین تولیدي وجود دارد؟(

و سه اقلیم ارقام دیم کشور  هاي چهارگانه ارقام آبیهاي مورفولوژیکی براي تمایز ارقام تجاري گندم در اقلیماز چه شناسه  

  )85شماره ( توان استفاده نمود؟می
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غالت در مناطق ارقام مختلف در خط بوجاري بذر  Indent cylinderهاي محفر یی دستگاه تریورها یا استوانهاکار.1

  مختلف چگونه است؟

  :طرح مسئله و ضرورت تحقیق

گندم (این بخش از خط بوجاري،  بذر اصلی . باشندگیر میجو گیر و نیم دانه دو بخش تریورها در خط بوجاري گندم و جو شامل

جدا  )نیم دانه( و بذور شکسته )نظیر جو زراعی(و سایر محصوالت  )الفنظیر یو(هاي هرز را بر اساس طول از بذر علف)  و جو

) هاي هرز و سایر محصوالتعلف(همچنین بذور ناخواسته  با توجه به اینکه طول دانه بذر در ارقام مختلف دیم و آبی و. کندمی

ها در بدنه با توجه به اینکه قطر حفره. بود هاي مختلف متفاوتند، لذا کارایی این بخش از خط فرآوري نیز متفاوت خواهددر اقلیم

دهند از خود نشان می متفاوتیشود که تریورها کارایی هاي تولید بذر مشاهده میباشد در بسیاري از شرکتسیلندرها یکسان می

هاي یق در اقلیملذا با انجام تحق. شودات این قسمت از دستگاه مشاهده میبذور گندم با سایز مناسب نیز در ضایعگاه و حتی 

  . توان طول حفره مناسب تریورها را براي ارتقاء کیفیت بذر تعیین کردمختلف می

  :حداقل یافته مورد انتظار

کارایی مناسب بخشی از خط بوجاري بذر، ارتقاء کیفیت بذر، کاهش ضایعات بذر، تأمین بذر بیشتر و سود بیشتر براي تولید کننده 

  .بذر

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقعباس زارعیان، : ارائه دهنده اولویت
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باشند نمیدر محصوالت مختلف مجاز هاي هرز غیرهاي هرزي که در فهرست علفکمینه میزان آلودگی به بذر علف.2

  کدام است؟ 

  :و ضرورت تحقیق طرح مسئله

در طبقات ) آزمایشگاه(باشد و استاندارد مزرعه و بذر هاي هرز غیر مجاز میهرز در فهرست علفنوع علف 10در حال حاضر بذر 

هاي بذور هایی مبنی بر اینکه در نمونهگزارش از آزمایشگاه کیفی بذر و واحدهاي استانی. مختلف براي آنها تعریف شده است

نها حتی فراتر از آمجاز نیستند ولی تعداد هاي هرز غیرشود که در فهرست علفهاي هرزي مشاهده میر علففرآوري شده بذ

گیري هایی تصمیمر تأیید یا عدم تأیید چنین نمونهلذا از نظ. عدد استاندارد بذر علف هرز غیر مجاز در طبقه بذري مربوطه است

خصوص وارد کردن این آیتم به استانداردهاي بذر و مزرعه و کمینه آن اقدام  توان درلذا با انجام این تحقیق می. است مشکل

  .نمود

  :حداقل یافته مورد انتظار

  تصمیم قاطع در مورد تأیید و یا عدم تأیید نمونه بذر، ارتقاء کیفیت بذر

  اولویت سوماولویت دوماولویت نخست: درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیتحقبخش عباس زارعیان، : ارائه دهنده اولویت
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  زنی بذر در استاندارد بذر طبقات مختلف محصول گندم و جو کدام است؟کمینه درصد جوانه.3

  :طرح مسئله و ضرورت تحقیق

و  90، 85ترتیب زنی به، مادري و گواهی شده گندم، حداقل درصد جوانه3در حال حاضر در استانداردهاي بذر طبقات پرورشی 

. زنی به منظور دستیابی به درصد سبز مطلوب در مزرعه مشخص می شودتعیین حداقل درصد جوانه. درصد تعریف شده است 90

عنوان یک بذر خوب تلقی شود و درصد استقرار و سبز مطلوب مزرعه را تواند بهکمترین مقداري از بذر که می به عبارت دیگر

بازنگري در . تواند در تأیید یا عدم تأیید حجم زیادي از بذر کشور نقش مؤثري ایفا کندیا زیاد شدن این معیار میکم . ردبوجود آو

  .تواند در تأمین بذور با کمیت و کیفیت باالتر منجر شوداي بذر میتعیین کمینه این پارامتر در استانداره

  :حداقل یافته مورد انتظار

  و کمی ارتقاء بذر از دو جنبه کیفی

  اولویت سوماولویت دوماولویت نخست: درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقعباس زارعیان، : ارائه دهنده اولویت
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در دو نظام هاي چهارگانه ارقام آبی و سه اقلیم ارقام دیم ضریب نفوذ ارقام اصالح شده در اقلیم علل تغییرات الگوي.4

  چگونه است؟ رسمی و غیر رسمی بذرکشور 

  :طرح مسئله و ضرورت تحقیق

میلیون  75/5، حدود 93-94بر اساس آخرین آمار سایت وزارت جهاد کشاورزي، سطح زیر کشت گندم کشور در سال زراعی 

. مربوط به ارقام دیم گزارش شده استمیلیون هکتار  50/3میلیون هکتار مربوط به ارقام آبی و  25/2هکتار بود که از این سطح 

کیلوگرم  140کیلوگرم بذر در هکتار براي ارقام آبی و  220با فرض میزان سطح زیر کشت ذکر شده براي گندم و میزان مصرف 

تن  500000بذر در هکتار براي ارقام دیم، میزان بذر گندم مورد نیاز در طبقه گواهی شده براي ارقام آبی و دیم هر کدام  حدود 

در ) و جو گندم(نظام تولید بذر غالت  .شودتن برآورد می 1000000و کل بذر مورد نیاز در طبقه گواهی شده گندم کشور حدود 

 ریزي تولیدکل نیاز بذري گندم کشور و برنامهمقایسه  .ایران به دو صورت نظام رسمی و نظام غیر رسمی بذر تعریف می شود

درصد کل نیاز بذري کشور  46میزان حدود  دهد که در این سال در طبقه گواهی شده به، نشان می95-96بذر در سال زراعی

به عبارت دیگر چنانچه برنامه تولید بذر . باشددرصد می 30دیم، و در ارقام  درصد 62ه این رقم در ارقام آبی، ریزي شده کبرنامه

ت غیر درصد بذر ارقام آبی و دیم کشور از طریق چرخه بذر رسمی و مابقی بصور 46حاضر  بصورت کامل تحقق یابد، در حال

اطالعات دقیقی از ضریب نفوذ ارقام اصالح شده و یا بعبارت دیگر میزان مصرف بذر به . شودتأمین می) خود مصرفی(رسمی 

لذا بررسی مطالعاتی و میدانی در مورد این . داردکشور وجود نهاي متفاوت در اقلیمتفکیک ارقام اصالح شده گندم آبی و دیم 

موضوع و همچنین پاسخگویی به این سئوال که چه مقدار از آن توسط سیستم بذر رسمی کشور تهیه و تدارك می شود از 

  .اي برخوردار استاهمیت ویژه

  :حداقل یافته مورد انتظار

  ذر رسمی کشور در میزان نفوذ ارقام اصالح شدهتعیین ضریب نفوذ ارقام اصالح شده گندم، تعیین سهم سیتم ب

  اولویت سوماولویت دوماولویت نخست: درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقعباس زارعیان، : ارائه دهنده اولویت
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هاي چهارگانه محصوالت و سایر ارقام در اقلیمهاي هرز غیرمجاز، سایر دگی مزارع تولید بذر گندم به علفوضعیت آلو.5

  ارقام آبی و سه اقلیم ارقام دیم کشور چگونه است؟  

  :طرح مسئله و ضرورت تحقیق

هاي آزمایشگاهی، فرآوري، برداري، آزموننمونهمراحل کنترل کیفی بذر که شامل مراحل اجرایی و اداري، بازدید مزارع، 

هدف یک برنامه  .نظور اطمینان از تولید بذور مطابق با استانداردهاي کیفی الزم انجام می گیردباشد به ممی انبارداري و توزیع

دگی بذر گیاهان آلو. باشدمیتکثیر و کنترل و گواهی بذر تامین کمیت کافی بذر داراي کیفیت مطلوب یک رقم اصالح شده 

    وامل کاهش کیفیت بذر و انتشار بذر آنها در مزارع گندم یکی از ع، سایر محصوالت و سایر ارقام هاي هرززراعی به بذر علف

دهد که بخشی از مزارع تولید بذر گندم به علت عدم رعایت ها نشان میآمار و اطالعات وضعیت تولید بذر استان. باشدمی

این در حالی است که آمار مستندي از نظر میزان ردي مزارع از نظر  .گیرندآزمایشگاهی مورد تایید قرار نمی اي و استاندارد مزرعه

بنابراین ضرورت دارد با توجه به اهمیت . هاي هرز غیر مجاز، نوع علف هرز، سایر محصوالت و سایر ارقام وجود نداردعلف

اي چهارگانه ارقام آبی و سه اقلیم ارقام هاقلیمکیفیت بذر، هر ساله وضعیت آلودگی مزارع تولید بذر گندم از نظر عوامل ذکر شده در 

  .بررسی شونددیم کشور 

  :حداقل یافته مورد انتظار

سایر ارقام مزارع تولید بذر گندم در مناطق  هاي هرز غیر مجاز، سایر محصوالت و میزان آلودگی به علف پایش سالیانه.1

.مختلف کشور

  رع گندم کشورهرز مزاهاي علفترسیم نقشه نوع، وضعیت و میزان آلودگی.2

هاي هرز غیر مجاز و سایر محصوالت در مناطق تعیین منطقه مناسب تولید بذر از نظر عدم آلودگی به بذر علف.3

مختلف کشور

  اولویت سوماولویت دوماولویت نخست: درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقعباس زارعیان، : ارائه دهنده اولویت
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   بندي فی تعریف شده در دستورالعمل رتبههاي تولید بذر گندم کشور با توجه به عوامل کیرتبه شرکتوضعیت .6

مدیریت فنی و نیروي انسانی، کیفیت امکانات فیزیکی نظیر انبارها و دستگاه فراوري بذر، آزمایشگاه و (ها شرکت

  چگونه است؟) کیفیت بذور تولیدي

  :مسئله و ضرورت تحقیق طرح

ء کیفیت بذر گندم ها و ارتقاهاي تولید بذر گندم و جو کشور و با هدف ایجاد رقابت بین شرکتبا توجه به عملکرد متفاوت شرکت

نهال کشور  هاي تولید بذر گندم و جو کشور در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر وبندي شرکتنامه رتبهو جو کشور شیوه

اجرا و نتایج آن نیز به  94ها براي اولین بار در زمستان سال بندي شرکتهاي ذیربط، رتبهبا همکاري سایر دستگاه .تدوین شد

ها، تعیین نقاط قوت و ضعف هر یک از بندي شرکتتجزیه و تحلیل اطالعات موجود در جداول رتبه. وزارت متبوع ارسال گردید

هاي کشور از یک از عوامل کیفی تعریف شده در دستورالعمل، وضعیت استان هاي کشور از نظر هرها، وضعیت شرکتشرکت

دستیابی . ریزي تولید بذر کشور برخوردار استاز اهمیت بسزایی در برنامه ...هاي آن استان و هاي کسب شده در شرکتنظر رتبه

ین شرکتها و تقویت آنها جهت ارتقاء رتبه نقش مژثري تواند در ایجاد رقابت سالم بمی به اطالعات ذکر شده و سایر اطالعات مهم دیگر

ها مسکوت نماند و در قالب پروژه هاي حاوي پرونده شرکتاین است که این اطالعات در پوشه رسیدن به این اهداف مشروط به. ایفا کند

  .تحقیقاتی تکمیلی، به تجزیه و تحلیل اطالعات و انتشار آنها اقدام گردد

  :نتظارحداقل یافته مورد ا

  . ها، ارتقاء کیفیت بذرهاي تولید بذر غالت، رقابت بین شرکتاطالع از نکات قوت و ضعف شرکت

  اولویت سوماولویت دوماولویت نخست: درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقعباس زارعیان، : ارائه دهنده اولویت
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که به  گندم، جو، کلزا، نخود، عدس، باقال افشانگردهباز خودگشن و  اهانیگ تولید بذر با دانه در موردوجوه تمایز مزارع .7

  ؟ شود، چیستافزایش عملکرد کیفی و کمی بذر حاصل از آن می

  مسئله و ضرورت تحقیقطرح 

بـذر   دیداشت و تول اتیعمل ياجرا يکه برا یهر محصولو بطور کلی (باز افشان گرده ایگشن و بذر محصوالت خود دیمزارع تول 

در . شـود یدانه اداره م دیهمانند مزارع تول ،)دانه باشد دیبا مزرعه تول سهیدر مقا یمتفاوت طیضوابط و شرا تیرعا ازمندین تیفیبا ک

ـ و  ییایمیمانده از مبارزه ش یهرز باق يهاداشت است مانند حذف علف اتیعمل ياجرا ازمندیمزارع ن نیاز ا ياریکه بس یصورت  ای

ـ بذر به دل دکنندهیاز کشاورزان تول ياریاست، بس) محصوالت ریسا يهابوته ایارقام و  ریو سا پیتااف يهابوته( یمخلوط کش  لی

 اتیـ عمل يگردد حاضـر بـه ورود بـه مزرعـه و اجـرا     یکاهش عملکرد م تایها و نهاشدن بوته مالیآنکه ورود به مزرعه موجب پا

 ییهـا بذر روش دیکاشت مزرعه تول يالگوها برا نیترمناسب افتنیالزم است با  نیبنابرا. ستندیمزرعه ن يو پاکساز یکشمخلوط

مزرعـه   جـاد یکشاورزان با رغبت بـه ا  بیترت نیبه ا. ابدیکاهش ن دانه دیبا مزارع تول سهمقایارائه شود که عملکرد در واحد سطح 

  .  بذر خواهند پرداخت دیتول

  مورد انتظار افتهیحداقل 

  .چه وجوه تمایزي باید رعایت شود ارائه دستورالعمل فنی تببین این که نوع و سیستم کشت بذري و غیر بذري این محصوالت

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحق سعید اسروش، :ارائه دهنده اولویت
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 نییچگونه تع یشگاهیآزما يآن در استانداردها ریو نظ يامزرعه ياجزاء استانداردها نیب یو فن یارتباط متناسب علم.8

  و برقرار شود؟

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ـ  یو فن یوجود رابطه علم  ـ فیاجـزاء ک  نیب         کشـور از   یبـوم  طیبـذر و بـذر حاصـل از آن در متناسـب بـا شـرا       دیـ مزرعـه تول  تی

در واقع از آن جا که استاندارد بـذر در  . بذر الزم است لحاظ شود دیتول یمل ياستانداردها نیتدو ایو  يکه در بازنگر ییهاضرورت

ضـرورت بـه شـمار     کیاستاندارد مزرعه و بذر  نیتناسب ب نیا يبرقرار رود،یبه شمار م ییمزرعه، هدف نها داردبا استان سهیمقا

  . رودیم

  مورد انتظار حداقل یافته

  پیشنهادهایی براي تعیین و بازنگري استانداردهاي ملی مزرعه و بذر محصوالت

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحق سعید اسروش،: ارائه دهنده اولویت
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 یو مولکول یشگاهیآزما يهاآزمون قیکشت تابستانه جنوب از طر يبذر ذرت مناسب برا يهاپارت ییامکان شناسا ایآ.9

  وجود دارد؟

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

است که حداکثر دما در  یطیدر شرا نیا. باشدیو مرداد انجام م ریت يهاماه درجنوب  يریدرصد کشت ذرت در مناطق گرمس 70 

 یعیآن در سبز شدن در دامنه وسـ  ییقدرت بذر به کارا فیتعر. گراد استیدرجه سانت 40از نقاط کشت باالتر از  ياریزمان در بس

ـ از بـذر و ن  یناش يسبز مناسب باشند و از بد ینواح نیکشت در ا يکه برا ییلذا انتخاب بذرها. گرددیمزرعه بر م طیاز شرا از  زی

  .باشدیم ينامناسب بکاهند و آنرا به حداقل برسانند ضرور طیاز مح یناش يشدت خسارت بدسبز

  مورد انتظار حداقل یافته 

  با قدرت باال و مناسب کشت تابستانه مناطق جنوب يانتخاب بذرها يراه کار مطمئن برا ارائه

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحق: ارائه دهنده اولویت
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  وجود دارد ؟ ايدانه و علوفه ذرت رابطه دیمزرعه تول یبالل ذرت و آلودگ ومیبه فوزار یدرصد و شدت آلودگ نیب ایآ.10

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

هـوا، خـاك، آب و کنـه هـا هـم       قیحال از طر نیر عاما د. باشدیمهم بذر زاد ذرت م يهايماریاز ب یکیبالل  ومیفوزار يماریب

آن، تـا   یـی خسارت زا زانیانتقال آن از بذر به محصول و م زانیم حیعدم برآورد صح زیو ن یگستره آلودگ لیبه دل. شودیمنتقل م

دور  يمورد برا نیدر ا قیانجام تحق نیبنابرا. هم نگشته استبذر ذرت فرا یدر استاندراد مل یلودگکنون امکان درج حداکثر مجاز آ

  .دینمایم يبر ذرت ضرور یاستاندارد مل يبازنگر دیجد

  مورد انتظار حداقل یافته

  .بذر است یاستاندرد مل نیدر تدو يدیتواند عامل کلیدر محصول ذرت م ومیو خسارت فوزا يسطح انتقال بذرزاد نییتع

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقدکتر رضوانی، : ارائه دهنده اولویت
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 زانیم نیب يااست و چه رابطه زانیذرت بر عملکرد و اجزائ عملکرد چه م دیبریدر ارقام ه یکیژنت یناخالص ریتاث.11

  و درصد کاهش عملکرد وجود دارد؟ یکیژنت یآلودگ

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ـ و ن پیخارج از ت يهااز بوته یناش یکیژنت یناخالص د،یبریارقام ه در ـ از اهم يمـادر  يهـا بوتـه  یخـودگرده افشـان   زی ـ ز تی  يادی

 يبـا درصـدها   یشـ یمزرعه آزما دیبا ،یاستاندارد مل يبازنگر يدار آن برا یحد مجاز خسارت معن نییتع يبرا یول. برخوردار است

  .و عملکرد مزرعه مشخص گردد یکنواختیجاد شود تا خسارت آن در یا یکیژنت یمتفاوت و مشخص ناخالص

  مورد انتظار حداقل یافته 

  تایید استاندارد موجود و یا ارائه استاندارد جدید براي بازنگري و تغییر استاندارد فعلی بذر ذرت

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقرضوانی،  عنایت: ارائه دهنده اولویت



24

بذر سورگوم  تیفیک ءارتقا ينحوه برداشت برا تیریکاشت، رطوبت برداشت و مد خیاز نظر تار یطیمح طیشرا نیبهتر.12

  ت؟چیس

  تحقیق ضرورتطرح مسئله و 

ـ م ،ینسبت بـه انبارمـان   يادیز تیشود حساسیکه بصورت بوته سبز برداشت م دیتول طیبودن و شرا زیر لیبذر سورگوم به دل  زانی

ـ و ن يبعد از فـرآور  هیقوه نام دیها موجب کاهش شدسال یدارد و در بعض هیزوال بذر و کاهش قوه نام شـده   يبعـد از انبـاردار   زی

  .دیها کمک نمابیآس نیتواند به کاهش ایبرداشت م تیریو مد یزراع تیدریدر م بینقاط آس ییشناسا. است

  مورد انتظار حداقل یافته 

  سورگومبذر  تیفیک شیافزا يبرا یزراع يکارهاراه ارائه

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقرضوانی، عنایت : ارائه دهنده اولویت
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 زانیم نیب يااست و چه رابطه زانیسورگوم بر عملکرد و اجزائ عملکرد چه م دیبریدر ارقام ه یکیژنت یناخالص ریتاث.13

  و درصد کاهش عملکرد وجود دارد؟ یکیژنت یآلودگ

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

برخوردار  يادیز تیاز اهم يمادر يهابوته یافشانخودگرده زیو ن پیخارج از ت يهااز بوته یناش یکیژنت یناخالص د،یبریارقام ه در

متفـاوت و   يبـا درصـدها   یشیمزرعه آزما دیبا ،یاستاندارد مل يبازنگر يدار آن برایحد مجاز خسارت معن نییتع يبرا یول. است

  .و عملکرد مزرعه مشخص گردد یتکنواخیجاد شود تا خسارت آن در یا یکیژنت یمشخص ناخالص

  مورد انتظار حداقل یافته 

  بذر سورگومملی  ياستانداردها بازنگريدر  قیتحق جیاستفاده از نتا

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقرضوانی، عنایت  :ارائه دهنده اولویت
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و عملکرد بذر  یافشانبهبود گرده يبرا یعیطب هايافشانعسل و گردهبا زنبور سهیدر مقا لیاز زنبور مگاش استفاده.14

  دارد؟ يارزش اقتصاد رانیا ونجهی يهاتوده

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ـ ا یمـ یاقل طیرا با شـرا  دیتول نیدارتریو پا يسازگار نتریمناسب يمتماد انیدر طول سال رانیا یبوم ونجهی يهاتوده نشـان   رانی

افشان مناسب به لحـاظ رفتـار گـرده    حشرات گرده نییرسد تراکم پایکه به نظر م یلیبه دال رانیدر ا ونجهیبذر  دیتول اما. اندداده

از علـل   یکی ونجهیگل   نگیپیصورت گرفتن کامل عمل تر يو اندازه مناسب برا ونجهیمزرعه  هايگل دیبه بازد لیتما ،یافشان

علوفه  دیبا تول سهیمحصول در مقا نیبذر ا دیتول يریپذها است که باعث کاهش رقابتتوده نیا ونجهی يبودن عملکرد بذر نییپا

ـ را بـا اسـتفاده از تغ   ونجهی يذرمزارع ب يدیبذر تول زانیکه بتوان میدر صورت. شودیم افشـان بـه لحـاظ    نـوع و تـراکم گـرده    ریی

ـ بـه و . رها گـردد  يجد چالشیکشور از  ونجهیبذر  دیتوان انتظار داشت صنعت تولیم د،یبهبود بخش دیو اقتصاد تول يعملکرد  ژهی

  .دارد المللینیو ب یداخل تیآن مطلوب میحاصل از اقل تیفیبه لحاظ ارقام و ک رانیا ونجهیآنکه بذر 

  مورد انتظار حداقل یافته 

  دهندیبهبود م زانیبذر را به چه م دیتول زانیم یعیطب هايافشانبا گرده سهیو زنبورعسل در مقا لیاستفاده مگاش-1

  است يارزش اقتصاد يبه استفاده از آن دارا هیتوص ایآ لیو عرضه زنبور مگاش ریتکث نهیبا توجه به هز-2

  چقدر است یرانیا يهاونجهی یبوم يهامطلوب گل در  توده حیتلق يبرا لیتراکم مطلوب استفاده از زنبور مگاش-3

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقرحمانی،  محمد: ارائه دهنده اولویت
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  ست؟یچ ونجهیبذر  کیولوژیب پلیت يمناسب برا ونیفرموالس.15

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

 مـات یبستر کشت، انتخاب کارنده و دقت اپراتور و تنظ يسازاست که آماده یزراع اهانیگ نبی در هابذر نیزتریاز ر یکی ونجهیبذر

با جو در گذشته مرسوم شده است تا به  ونجهیهم از رو است که کشت مخلوط . سازدیمواجه م يجد هايکشت را با چالش نیح

ـ      لیدل نیو به هم دیحاصل از آن کمک نما هاهچیبذر و گ نیبهبود سبز و استقرار ا از  شیتجربه کشـاورزان آنهـا را بـه مصـرف ب

کـردن بـذر   حبـه  یرسـد به نظر م. رساندیم ازیبرابر مورد ن 15مصرف بذر را تا  نیکه گاه ا طوريبه دنماییوادار م ازیمورد ن زانیم

سبز و استقرار بوته کمک  زانیعمق کاشت و بهبود م میکشت، تنظ ولتبتواند به سه شودیاندازه آن منجر م شیکه به افزا ونجهی

در کشـور و   ونجـه یبه بـذر   ازیامر به مفهوم کاهش ن نیا. کاهش دهد يادیز زانیمحصول را به م نیمصرف بذر ا زانیو م دینما

ـ ونجـه ز ی يو ارزش بـذر مـادر   نهیآنکه هز ژهیبو. انجامدیم ونجهی شده یبذر گواه نیتام شتریسهولت ب اسـت و تلفـات بـذر     ادی

  .شودیم يبذر مادر ریباعث کم شدن سطح مزارع تکث یمصرف

هـا از   ومیزوبیکاهش تراکم ر لیازت در تناوب مطرح است که متاسفانه بدل ةکنند تیلگوم تثب کیبه عنوان  ونجهی گرید يسو از

ـ فیک تیبه تقو تواندیم ومیزوبیبا ر ونجهیبذر  کیولوژیکردن بحبه دار. شودیاستفاده نم یخوببه تیقابل نیا ـ ولوژیب تی مـزارع   کی

  .دیشود کمک نمایم تکش ونجهیکشور که در آنها 

  مورد انتظار حداقل یافته 

تا  یکاف) shelf life( یعمر انبارمان يآن که دارا ژهیو ومیزوبیر يبا باکتر ونجهیبذر  حیتلق يمناسب برا ونیفرموالسارائه -1

  بذر به دست کشاورز را داشته باشد  دنیرس

  ونجهمناسب بذری پلیتو اندازه  وهیش ب،یترکمعرفی -2

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقرحمانی، محمد : ارائه دهنده اولویت
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 ینبیشیتوان با پیم و چگونه ستیآن چ ییو کارکرد و کارا رانیدر ا ونجهیو مصرف بذر  دینظام تول قیدق فیتوص.16

  افت؟ینظام به بهبود کارکرد آن دست نیدر ا رییتغ

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ـ   تیفیکه ک ايشده میهنوز از داشتن تنوع ارقام و بازار تنظ ایدن ونجهیمنشاء و خاستگاه  رانیا مصـرف کننـده    یبـذر در آن نگران

ـ فیدر بهبـود ک  ياریبسـ  یزراع هايسازگار است و ارزش رانیخرد ا هايمیبا همه اقل یمحصول بخوب نیا. است بهرهیباشد، ب  تی

منـابع   نتـری از مهم یکیحال  نیدارد و در ع تروژنهین يخاك و کاهش مصرف کودها تیهرز، تقو يهاکنترل علف ،یخاك زراع

کشورها چـه   ریبه تجربه سا سهیو با مقا کندیچگونه رفتار م رانیو مصرف بذر ا دیمهم که نظام تول نیا. علوفه کشور است نیتام

است که پاسـخ آن باعـث    یاتیدرست خود برساند از ضرور گاهیجارا به  ونجهینمود که  ینبیشینظام پ نیدر ا توانیرا م یراتییتغ

  .خواهد بود ونجهیبذر  یرسمریو غ یرسممهین ،یبذر رسم دیتول هايبرنامه تیموفق

  مورد انتظار حداقل یافته 

  نظام نیکارکرد ا تیفیک یابیو ارز رانیو مصرف بذر در ا دینظام تول فیتوص-1

  ینظام فعل میزان مطلوبیت-2

  موجودنظام  هايندیفرااجزاء و ارتباط آنها و بهبود  يدستکارکارهاي قابل اجرا براي ارائه راه-3

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقرحمانی، محمد : ارائه دهنده اولویت
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  موثر خواهد بود؟ متریسانت 75از  شیبا فاصله کشت ب ونجهیبذر  دیکنترل مزرعه تول يبرا یستمیس چه.17

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

 یمحصـول جـانب   رانیـ کشور همانند ا نیدر ا ونجهیبذر  1960از  شیاست و تا پ گانهیب یمحصول کایامر يآب و هوا يبرا ونجهی

 نیبذر ا دیدر تول تینقطه عطف موفق 1960در دهه . در هکتار بود لوگرمیک 60بذر تنها  دیتول زانیبوده و م ايعلوفه ونجهیمزارع 

بـوده   ايعلوفـه  ونجهی يبذر با الگو دیتول يبجا ضیعر يها فیدر رد یفیرد اهیگ کی به عنوان يبذر ونجهیمحصول به کشت 

نمـوده اسـت و    لیتبـد  ایدر دن ونجهیبذر  دیافشان آن کشور را به قطب تولحشرات گرده یمصنوع عیو توز ریاست که در کنار تکث

  . اندنموده ادهیاساس پ نیخود را بر ا هايکشورها مدل ریبدنبال آن سا

 نیموسسه ا داتیبا تاک ریاخ يهاو در سال شودیانجام م ايکشت متراکم مشابه مزرعه علوفه يبا الگو ونجهیبذر  دیتول رانیا در

ـ فاصـله رد  شیمقاومت در برابـر افـزا   لیدال نتریاز مهم یکی. است افتهی شیافزا متریسانت 50فاصله کشت تا  کشـت   يهـا  فی

ـ را ن ادیبا تراکم ز ياعلوفه ونجهیمزارع  یاست که گاه حت رعههرز در مز هاياز غلبه علف ینگران در . کشـاند یمـ  يبـه نـابود   زی

ـ فاصله رد شیبذر و افزا دیهرز در مزرعه تول هايکنترل موفق و موثر علف يبرا یمناسب ستمیصورت ارائه س کشـت در   يهـا فی

و  نیمزرعـه توسـط نـاظر    دیـ حال امکـان بازد  نیو در ع ابدییشده بهبود م یبذر گواه دیبذر و اقتصاد تول دیتول زانیدرجه اول م

  .بذر خود کمک خواهد نمود نیتام هايکه هر دو هدف موسسه را در برنامه شودیم نیاز سس تام یو پاک یکیکنترل خلوص ژنت

  مورد انتظار حداقل یافته 

در سال اسـتقرار   متریسانت 75از  شیکشت ب فیبا فاصله رد يبذر ونجهیهرز مزرعه  هايکنترل علف يبرا یستمیمدل و س ارائه

  یهر سال زراع يو ابتدا

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقرحمانی، محمد : ارائه دهنده اولویت
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افشان حشرات گرده يبرا ونجهیشدهیمزرعه بذر گواه یشده در استاندارد فعل ینبیشیپ ونیزوالسیفاصله ا حداقل.18

  است؟ یمختلف کاف

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

گـل و   تیفیافشان، کرفتار تابع نژاد گرده نیا. بذر دارند دیمزارع تول يهاگل دیدر بازد یافشان رفتار متفاوتاز حشرات گرده کیهر

ـ  گـرده  نتریبه عنوان مهم رانیعسل ا يبا توجه به تفاوت نژاد زنبورها. و اندازه مزرعه دارد ونجهیشهد ارقام  مـزارع   یافشـان فعل

در نظـر   ایـ سوال وجود دارد کـه آ  نیبذر و علوفه، ا دیقطعات تول شتریکوچک بودن ب زیو ن ونجهی یرانیا يهاودهو تفاوت ت ونجهی

ـ اسـت؟ و آ  یشده کاف دیحفظ خلوص بذر تول يبرا) یکیبه مفهوم ژنت(آلوده  يمتر با مزرعه بذر 100 ونیزوالسیگرفتن فاصله ا  ای

 دایپ شتریب تیاهم لیدل نیبه ا ژهیسواالت بو نیپاسخ به ا. در نظر گرفته شود دیبا ونیزوالسیفاصله ا نییدر تع ياندازه مزرعه بذر

ـ از تول یکـ یتواند بـه عنـوان   یم رانیراغب شده اند و ا رانیآنها در ا ونجهیذر ب ریتکث يبرا گرید يکشورها میکه بدان دینمایم  دی

  .دینما يبرداربهره يبرتر يخود با اهداف اقتصاد نیاز منابع آب و زم ،ايکنندگان منطقه

  مورد انتظار حداقل یافته 

  ونجهیبذر  یاستاندارد ملدر  ياو علوفه يمزرعه بذر نیب ونیزوالسیفاصله ا تعیین مقادیر-1

  و بیشتر از آنمزارع کوچکتر از دو هکتار  ونیزوالسیفاصله اتعیین لزوم تمایز -2

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقرحمانی، محمد : ارائه دهنده اولویت
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ثبت و  قاتیو موسسه تحق یشده، بذر استاندارد، برچسب گواه ینفوذ بذر گواه بیوضر تیشناخت و مقبول زانیم.19

  ست؟یارتقاء آن چ يشنهادیپ کارهايکشور چقدر است و راه يران کشاورزبرداطبقات مختلف بهره انیبذر در م یگواه

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ـ بر آمار و اطالعـات م  یآن، مبتن جادیموانع ا یپس از ط ستمیس کیتوسعه  يزیربرنامه و نفـوذ در   ییدر شناساسـ  تیـ موفق زانی

 کشاورزي برداراناز جامعه بزرگ بهره یبیاست که نمونه ار اریدر اخت یدرباره موسسه از منابع یاطالعات نیا. باشدیجامعه هدف م

ـ  دیـ موسسه، با یپوشش گواه ریمحصوالت ز یو تنوع یتوسعه کم يبرا اریتالش بس رغمیعل. است کـه بجـز در مـورد     رفتیذپ

بذر  دیبه تول یدولت هايارانهیمرهون  زین هاتیموفق نیاز ا یموردنظرحاصل نشده است و بخش مهم تیاز محصوالت موفق یبرخ

شده در نظام بذر کشـور مطلـوب موسسـه باشـد،      یدر تنوع محصوالت و سهم بذر گواهشتریاگر توسعه ب. شده بوده است یگواه

است و تجربـه   عیدر توسعه صنا دیبه نسبت جد هاياز شاخه یکهایستمیمطالعه س. است يموجود ضرور ستمیس لیمطالعات تحل

ـ ا. ردیمورد استفاده قرار گ ستمیس کیدر شناخت و درك نظام بذر کشور به عنوان  تواندیآن م يرگذاریتاث  یگـاه شـناخت و آ  نی

 یبـذر گـواه   تیـ عدم مقبول ایکند و  شرفتیآن علل و اسباب پ ۀواسطبخش بذر خواهد بود که به ندهیآ هاييزریبرنامه يراهنما

آن را در جامعـه   هـاي تیـ موسسـه و فعال  گـاه یو جا تیموقع. شودیم یمتفاوت باشد، معرف تواندیشده که در مورد هر محصول م

 یو به مثابـه خودشناسـ   دنماییم یآن را معرف ریاط ضربه پذو نق گاهیجا نیبهبود ا يبرا یمناسب يکارهاو راه دهدیهدف نشان م

  .است هامعرفت نیواالتر یحضرت عل ریاست که به تعب

  مورد انتظار حداقل یافته 

  یهر محصول زراع يشده برا ینفوذ بذر گواه بیضرتعیین میزان و علل تفاوت -1

 یبرچسـب گـواه   شـود یکه باعث مـ  ییکارهاشود و راه فیموسسه در نظام بذر کشور از نظر کشاورزان تعر گاهیجا یمعرف-2

  شناخته شود  تیفیاز ک يموسسه به مثابه برند

  يدیبذر محصوالت کل یموسسه در توسعه کم يبردهاراهپیشنهاد -3

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقرحمانی، محمد : ارائه دهنده اولویت
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  ؟باید باشد زانیمربوطه چه م یدر استاندارد مل بذرزاد هاييماریحبوبات به ب هیبذور هسته اول یآلودگمجاز  زانیم.20

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

بذر حبوبـات   یگواه يدر نظر گرفته شده برا ياز پارامترها یبذر حبوبات تا آنجاست که بخش یسالمت در کنترل و گواه تیاهم

حال اعمـال آن ممکـن    ندرعی و بوده برو زمان برنهیسالمت بذر هز هاياز آنجا که آزمون شاخص. باشدیمربوط به سالمت بذر م

هسته  دو ساله حداقل در سطح بذر یشیگردد، الزم است پا یبذر از چرخه کنترل و گواه زا ايعمده بخش شدن است سبب خارج

  :نمود يریگمیتصم ریدر موارد ز شیپا نای از آمدهدستبه هايتا بر اساس داده ردیحبوبات صورت بگ هیاول

 يبـرا  یمربوطه به آن انـدازه اسـت کـه ضـرورت     یمقرر در استاندارد مل هاييماریحبوبات به ب هیبذور هسته اول یآلودگ ایآ. 1-1

  بذر وجود داشته باشد؟ یمذکور جهت گواه هاييماریآزمون ب

 دراستاندارد اعمال جهت مذکور يماریبذر حبوبات، حد آستانه ب یمقرر در استاندارد مل هاييماریدر صورت ضرورت آزمون ب. 1-2

  باشد؟ چقدر مربوطه

  مورد انتظار حداقل یافته

  بذر حبوبات یاستاندارد ملدر هاي بذرزاد حداکثر میزان آلودگی به بیماريتعیین 

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقدرویشی،  بابک: ارائه دهنده اولویت
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      و باقال به  ایبذر لوب یروسیو یآلودگو  یکیاختالط ژنت جادیااز  يریبه منظور جلوگ ونیزوالسیفاصله ا حداقل.21

  مربوطه چقدر است؟  یدر استاندارد مل بذرزاد یروسیو هاييماریب

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ـ و و ایلوب یمعمول کییموزا روسیو يماریبه ب یآلودگ زانیم بیو باقال به ترت ایدر استاندارد بذر لوب نکهیتوجه به ا با بـذرزاد   روسی

 هـاي يمـار یبـه ب  یاز آلـودگ  يریاسـتاندارد جهـت جلـوگ    ونیزوالسـ یاست حداقل فاصله ا يلحاظ شده است، ضرور ینخودفرنگ

ـ  يحاصله نسبت به بازنگر جیقرار گرفته و بر اساس نتا یا و باقال مورد بررسیلوب يمذکور در مزارع بذر یروسیو  یدر استاندارد مل

 نیتـدو  تـه یو بـا اجمـاع نظـر کم    یصرفاً با توجه به منابع خـارج  یفعل ونیزوالسیالزم به ذکر است فواصل ا. مربوطه اقدام نمود

  . دارندن یبوم یعلم يو باقال لحاظ شده و مبنا ایاستاندارد بذر لوب

  مورد انتظار حداقل یافته 

  )و باقال ایبذر لوب یاستاندارد مل( رانیبذر و نهال ا یاسناد فنتعیین استاندارد فاصله ایزوالسیون در 

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقدرویشی، بابک : ارائه دهنده اولویت
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 یدر استاندارد ملدیده شده  بذرزاد هاييماریبه ب) یو واردات یداخل( یفیو ص يبذور محصوالت سبز یآلودگ زانیم.22

  است؟ زانیمربوطه چه م

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

بـذر   یگـواه  يدر نظر گرفته شده برا ياز پارامترها یتا آنجاست که بخش یفیو ص يبذر سبز یسالمت در کنترل و گواه تیاهم

حـال   ندرعـی  و بـوده  برو زمان برنهیسالمت بذر هز هاياز آنجا که آزمون شاخص. باشدیمربوط به سالمت بذر م یفیو ص يسبز

دو ساله در مـورد   یشیگردد، الزم است پا یاز بذر از چرخه کنترل و گواه ايعمده بخش شدن اعمال آن ممکن است سبب خارج

 يرگیمیتصم ریدر موارد ز شیپا نای از هآمددستبه هايتا بر اساس داده ردیصورت بگ یفیو ص يسبز یداخل و واردات دیبذور تول

  :نمود

آزمـون   يبـرا  یمربوطه به آن اندازه است که ضرورت یمقرر در استاندارد مل هاييماریبه ب یفیو ص يبذور سبز یآلودگ ایآ. 1-1

  بذر وجود داشته باشد؟ یمذکور جهت گواه هاييماریب

ر مذکور جهت اعمال د يماریحد آستانه ب ،یفیو ص يبذر سبز یمقرر در استاندارد مل هاييماریدر صورت ضرورت آزمون ب. 1-2

  استاندارد مربوطه چقدر باشد؟

  مورد انتظار حداقل یافته 

ـ  ( رانیبذر و نهال ا یاسناد فن هاي بذرزاد دراستاندارد ملی بذر وتعیین حداکثر میزان آلودگی بیماري و  يبـذر سـبز   یاسـتاندارد مل

  )یفیص

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقدرویشی، بابک : ارائه دهنده اولویت
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  است؟ زانیچه م یفیص-يبذور سبز یدر استاندارد مل بذرزاد هاييماریبه ب یاز آلودگ یکاهش عملکرد ناش زانیم.23

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ـ  هاييماریبه ب یفیو ص يبذور سبز یصورت آلودگ در ـ ، با)نخسـت  تیـ موضـوع اولو (مربوطـه   یمقرر در استاندارد مل ـ م دی  زانی

 زیـ مربوطـه و ن  يدر استانداردها هايماریب نیعدم اعمال ا ایمذکور مشخص گردد تا در مورد اعمال  هاييماریاز ب یخسارت ناش

  . ردیصورت بگ تريقیدق يرگیمیبه آنها در جدول استاندارد تصم افتهیآستانه اختصاص 

  مورد انتظار حداقل یافته 

  )یفیو ص يبذر سبز یاستاندارد مل( رانیبذر و نهال ا یاسناد فنهاي بذرزاد در تعیین میزان مجاز آلودگی به بیماري

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقدرویشی، بابک : ارائه دهنده اولویت
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کنترل و  يبرا يگرید یفیبر فرآورده از نظام کنترل ک یمبتن یفینظام کنترل کتري براي جایگزین مناسب توانیم ایآ.24

  ؟پیشنهاد و اجرا نمودبذر  یگواه

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ـ ن ،یباال به منـابع مـال   ازین لیبه دل باشد،یبر فرآورده م یمبتن یفینظام کنترل ک یکه در واقع نوع یدولت یفیکنترل ک نظام  يروی

بـذور محصـوالت    اسـتثناي  بـه  کـه  اسـت  شـده  شـناخته  تـوان کم یفینظام کنترل ک کیبه عنوان  کیو امکانات لجست یانسان

ـ ن یفیو ص يدر مورد بذور سبز. استفاده از آن وجود ندارد يبرا یهیتوج کیاستراتژ ـ  زی ـ بـذر ا  یگـواه  يبـرا  ینظـام  نیاز چن  نی

عمـل   دکننـده یبر برند تول هیبوده و با تک ترقیحال دق نیکه در ع ترنههزیکم يهاآن از روش يمحصوالت استفاده نشده و به جا

کـه در سـطح    گـر ید يهاآزمون روش قیبتوان از طر یفیو ص يکه در مورد بذور سبز یرسدنظر ملذا به. شودیاستفاده م کنندیم

  .  افتیبذر دست  یکارآمدتر کنترل و گواه يهارح هستند، به نظاممط المللنیب

  مورد انتظار حداقل یافته

جایگزینی نظام کنترل کیفی دولتی با نظام کنترل کیفی مبتنی بر فرآورده در مورد بذور سبزي و صیفی در صورت تایید موضوع

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقدرویشی، بابک : ارائه دهنده اولویت
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  ست؟یمحصوالت چ نیبذر ا تیفیبر ک یفیو ص بذورسبزي کردنمختلف خشک هايروش ریتأث.25

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

روش  نیاسـت بهتـر   يوجـود دارد، ضـرور   یفیو ص يکردن بذر محصوالت سبزخشک يبرا یمختلف يهاروش نکهیتوجه به ا با

از  یشـود تـا بـذور استحصـال     هیبذر مربوطـه توصـ   یکنترل و گواه فنی دستورالعمل در و شده مشخص مذکور بذور کردنخشک

  . ندبرخوردار باش) و سالمت بذر هیقوه نام( تیفیک نیباالتر

  مورد انتظار حداقل یافته

  بذر این محصوالتکردن ارائه دستورالعمل فنی خشک

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقدرویشی، بابک : ارائه دهنده اولویت
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  بطور قطعی و با اطمینان تشخیص داد؟ کلزا  را در توده بذريذر خردل وحشی توان بهایی میبا چه روش.26

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

در آزمایشات خلوص  تشخیص بذرخردل وحشی در توده هاي کلزاتشابه زیاد بذر خردل وحشی با بذر زراعی کلزا، با توجه به 

ـ ، هـاي مهـم موسسـه اسـت    بذر و رقم یکی از چالش بـا اسـتفاده از امـواج نـور و     هـاي  روشاسـتفاده از  رسـد  نظـر مـی  هب

  .هاي بذري داشته باشدتواند نقش بسزایی در تعیین خلوص تودهب هاي مشابهو یا روش اسپکتروفتومتري

  مورد انتظار حداقل یافته 

  هاي کیفیت بذر ارائه دستورالعمل تشخیصی براي آزمایشگاه

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

و  یفن یابیارز قاتیبخش تحق چی،حسن میوه شیدایی، سامان حسین صادقی،: ارائه دهنده اولویت

  يمزارع بذر یبازرس
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 زانیمربوطه چه م یدر استاندارد ملدیده شده  بذرزاد هاييماریبه ب) یو واردات یداخل(هاي روغنی دانهبذور  یآلودگ.27

  ؟است

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

هاي بـذر و  باشد، پایش تودههاي روغنی مشخص نمیذر دانهبیماري گواهی باي از موارد استانداردهاي با عنایت به اینکه در پاره

اي ملی داشته باشد کـه درصـورت مشـاهده گسـترش و شـیوع یـک       هین استانداردتواند نقش مهمی در تدومزارع تولید بذر می

  .عمل آوردبیماري خاص بتوان تدابیر الزم درخصوص جلوگیري از گسترش آن به

  د انتظارمور حداقل یافته 

  هاي بذرزاد به بیماري گسترش آلودگیاز  هاي روغنی و پیشگیريهاي بذرزاد بذور دانهپایش آلودگی به بیماري

  

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

و  یفن یابیارز قاتیبخش تحقچی، حسین صادقی، سامان شیدایی، حسن میوه: ارائه دهنده اولویت

  يمزارع بذر یبازرس
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باشند؟عوامل محیطی یا ژنتیکی می تحت تأثیرهاي چندشاخه در آفتابگردان پیدایش بوته.28

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

هاي جانبی ایجاد شده دان و عدم توانایی در تشخیص شاخههاي جانبی در ارقام آفتابگرانواع شاخهبا توجه به عدم مشخص بودن 

شوند، ضروري است دالیـل پیـدایش   م وجود خلوص ژنتیکی حاصل میهایی که در اثر عداثر تغییرات شرایط محیطی و شاخه در

اي و بازنگري در استانداردهاي خلوص ژنتیکی مزارع تولیـد بـذر   شاخگی در آفتابگردان مشخص شود تا در بازدیدهاي مزرعهچند

چندشـاخگی از پـایین بوتـه یـا بـاال و تعـداد       ( صورت امکان با مشاهده نوع چندشاخگیآفتابگردان مورد استفاده قرار گیرد و در 

  .پی برد) محیطی یا ژنتیکی(به نوع آن ) چندشاخگی

  مورد انتظار حداقل یافته

  .توان در عرصه تولیدوص ژنتیکی و پایداري در ارقام پرحفظ خل مشخص راهکارهايدستورالعمل و  ارائه

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

و  یفن یابیارز قاتیبخش تحقچی، حسین صادقی، سامان شیدایی، حسن میوه: ارائه دهنده اولویت

  يمزارع بذر یبازرس
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  پذیر است؟احتمال گسترش و شیوع علف هرز گل جالیز در مزارع کلزا بر اثر آلودگی بذر امکان آیا.29

  تحقیق ه و ضرورتطرح مسئل

     ها بررسـی و تعیـین علـل بـروز ایـن مشـکل،       هرز گل جالیز در مزارع کلزا در برخی از استانبا توجه به گزارش شیوع علف

در سـال جـاري آلـودگی بـه      .تواند نقش مهمی در جلوگیري از گسترش این علف هرز و افزایش تولید کلزا داشته باشـد می

هاي میدانی دالیل و نظرهاي متفاوتی ها مشاهده شد که پس از بررسیکلزا در بعضی از استان هرز گل جالیز در مزارععلف

  . عمل آیدهرز گل جالیز با بذر بهبا توجه به این موضوع نیاز است بررسی کاملی درخصوص احتمال گسترش علف. ارائه شد

  مورد انتظار حداقل یافته 

  ملکردارتقا کیفیت بذر تولید داخل و افزایش ع

  

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

و  یفن یابیارز قاتیبخش تحقچی، حسین صادقی، سامان شیدایی، حسن میوه: ارائه دهنده اولویت

  يمزارع بذر یبازرس
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ها در زنی و استقرار بوتهباعث بهبود خصوصیات جوانه کههاي روغنی دار کردن بذر دانهپوشش فرموالسیون مناسب.30

  ؟، چیستگرددمزرعه 

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

هـاي  روش تـرین مهم از یکی بذر دارکردنپوشش. گیرندمی قرار استفاده مورد بذر زنیجوانه بهبود براي مختلفی هايروش

 خاصی بذر شکل به ماده این اینکه بدون شودمی اضافه بذر به مادهیک  حالت دراین. است بذر کارکرد بهبود براي اقتصادي

 ترکیبـات  و عناصرکم مصرف ها،کشحشره ها،کشقارچ قبیل از موادي از استفاده بذر یک دادن پوشش فازدر  اغلب. بدهد

 کـود  بهینـه  مصـرف  طریق از بذر کیفیتهمچنین  بهبود و تولید. گیرندمی قرار بذر با ارتباط در مستقیم شکل به مواد دیگر

 گیاهـان  بـالقوه  عملکرد تحقق ها درمحدودیت ترینمهم ازکی ی کافیی غذایی عناصر تأمین .است فااهد ترینمهم از یکی

هـاي روغنـی دسـتیابی بـه ترکیـب      دار کردن بذر دانههدف اصلی از پوشش. باشدمی باال عملکردهاي به دستیابی و زراعی

زنی بـه اسـتقرار و رشـد مناسـب     هاي روغنی است که ضمن بهبود خصوصیات جوانهکردن بذر دانهدار مناسب براي پوشش

  .ها کمک نمایدبوته

  مورد انتظار حداقل یافته

  اي روغنیتعیین بهترین ترکیب تجاري براي پوشش دار کردن بذر دانه.1

  .تقاء کیفیت بذرهاي تولیديکننده بذر به منظور ارهاي تولیدترویجی به شرکتارائه دستورالعمل فنی و .2

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

و  یفن یابیارز قاتیبخش تحقچی، حسین صادقی، سامان شیدایی، حسن میوه: ارائه دهنده اولویت

  يمزارع بذر یبازرس
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  کیفیت بذر تولیدي کدام است؟گیاه مادري به منظور افزایش ترکیب و زمان تغذیه بهترین.31

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

    از بسـیاري  و آب یـا  خـاك  شـوري  کـم،  دمـاي  خشـکی،  مانند متعددي هايتنشسبز  مرحله تا کاشت زمان ابتداي از بذر

 زنـی جوانه مناطق، قبیل این در زراعی تولیدمحصوالت عمده مشکالت از شود و یکیمی مواجه غیرزنده یا و زنده هايتنش

    ...)و تغذیـه  و ماننـدرطوبت (مـادري   محیطی،گیـاه  عوامـل . باشـد مـی  رشـد  اوایل فصل در هابوته ناکافی استقرار و ضعیف

 مـؤثر  دانـه  عملکـرد  و هادرنتیجه استقرارگیاهچه و بذر قدرت بر نموگیاه و رشد درطول ساختارژنتیکی، و خاك خیزيحاصل

گیاه مادري در تولید بذور با کیفیت، ضروري است تا بررسی دقیقی درخصـوص تغذیـه گیـاه    با توجه به اهمیت تغذیه  .است

  .هاي روغنی به عمل آیدحل مختلف رشدي گیاهان مختلف دانهدر مرا مادري

  موردانتظار حداقل یافته 

  اي روغنیتعیین بهترین ترکیب تجاري براي پوشش دار کردن بذر دانه.3

  .کننده بذر به منظور ارتقاء کیفیت بذرهاي تولیديهاي تولیدترویجی به شرکتدستورالعمل فنی و ارائه .4

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

و  یفن یابیارز قاتیبخش تحقچی، حسین صادقی، سامان شیدایی، حسن میوه: ارائه دهنده اولویت

  يمزارع بذر یبازرس
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بر روي رطوبت بذر استحصالی و کیفیت آن  مثبت تأثیرتواند میآیا استفاده از مواد خشکاننده در زمان برداشت سویا .32

  ؟بگذارد

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

با توجه به حساسیت بذر سویا به رطوبت زمان برداشت و شرایط خاص آب و هوایی مناطق تولید بذر سویا بـه لحـاظ وقـوع    

آخر فصل، استفاده و کاربرد مواد خشکاننده می تواند نقش مهمی در کاهش رطوبت بذرها در زمان برداشت و بارندگی هاي 

.و بالطبع افزایش کیفیت بذر داشته باشد

  مورد انتظار حداقل یافته 

  فنی و ترویجی براي انجام فرایند خشک کردن برگ بوته در زمان برداشتتهیه دستورالعمل 

  اولویت سوم اولویت دوم  لویت نخست او : درجه اولویت

و  یفن یابیارز قاتیبخش تحقچی، حسین صادقی، سامان شیدایی، حسن میوه: ارائه دهنده اولویت

  يمزارع بذر یبازرس
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تولیدي در زمان برداشت بذر کلزا به منظور جلوگیري از ریزش بذر بر روي کیفیت بذر  استفاده از مواد چسبانندهآیا .33

  مؤثر است؟

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

استفاده از مواد . باشدگردد ریزش باالي بذر مییکی از مشکالتی که باعث کاهش میزان تولید بذر کلزا  در مزارع بذري می

بـه  شود و عـالوه بـر افـزایش رانـدمان تولیـد      چسباننده در مزارع کلزا بذري باعث جلوگیري از ریزش در زمان برداشت می

با توجه بـه  . برداشت صورت گیرد ،تر بدون نگرانی از ریزشهاي پاییندهد که در رطوبتتولیدکنندگان بذر این امکان را می

اینکه بررسی دقیقی در خصوص اثر این مواد بر کیفیت بذر تولیدي تاکنون انجام نشده است ضروري است تأثیر کاربرد این 

.بررسی قرار گیرد مواد بر روي کیفیت بذر تولیدي مورد

  مورد انتظار حداقل یافته 

  بذر کلزا  استفاده از مواد چسباننده فنیدستورالعمل  ارائه

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

و  یفن یابیارز قاتیبخش تحقچی، حسین صادقی، سامان شیدایی، حسن میوه: ارائه دهنده اولویت

  يمزارع بذر یبازرس
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  ترین رطوبت براي برداشت و نگهداري بذر کنجد کدام است؟مناسب.34

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

یابد و با افزایش رطوبت بذر سرعت پیري افزایش می. باشدترین عوامل تأثیرگذار بر قابلیت انبارداري میرطوبت بذر یکی از مهم

دهد که دانستن رطوبت مناسب براي برداشت و نگهداري بذر این امکان را می. یابدمیزنی نیز کاهش دنبال آن قابلیت جوانهبه

هاي بذر در زمان برداشت و اثر آن بر کیفیت بذور تولیدي و با با توجه به اهمیت رطوبت .کیفیت بذر تولیدي را بتوان حفظ نمود

هاي مجاز زمان برداشت و تعیین حداکثر رطوبتدر این خصوص، تعیین بذر کنجد توجه به عدم وجود دستورالعمل مناسب 

.باشدت مجاز براي بذر تولیدي ضروري میرطوب

  مورد انتظار حداقل یافته 

  گواهی بذر کنجد و تهیه دستورالعمل فنی  داستاندار تعیین

  

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

و  یفن یابیارز قاتیبخش تحقچی، شیدایی، حسن میوهحسین صادقی، سامان : ارائه دهنده اولویت

  يمزارع بذر یبازرس
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  در مزارع تکثیري کشاورزان وجود دارد؟ Sدر کالس سیب زمینی آیا امکان تولید بذر .35

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

در . بینی شده استپیش Sبر اساس استانداردهاي جدید تولید بذر سیب زمینی امکان گواهی بذر در طبقه مادري و کالس 

یابی به بذري با استاندارد ولید بذر در طبقه مادري، ضمن دستمکانیسم جدید عمال با افزودن یک کالس بذري به چرخه ت

چنانچه با . آیدوارداتی و بذر این کالس حاصل از مینی تیوبر در کشور بوجود می Sکیفیت و سالمت بهتر، امکان رقابت بین بذر 

    اي و ارائه شیوه تولید مناسب در مزرعه بتوان به گواهی بذر حاصل از مینی تیوبر در این کالس رسیدتدوین استاندارد مزرعه

  .یزان تولیدبذر گواهی شده در سایر طبقات شودتوان انتظار داشت صنعت تولید بذر سیب زمینی دچار تحول شگرفی در ممی

  حداقل یافته مورد انتظار

هاي تولید بذر در طبقات مادري و گواهی شدهکاهش هزینه.1

هاي بذريرع کشاورزان با مجاورت سایر کالسدر مزا Sتدوین دستورالعمل تولید بذر کالس .2

  عدم نیاز به رعایت فاصله ایزوالسیون بین طبقات بذري.3

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقحسنی،  فرشید: ارائه دهنده اولویت
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  ؟با کدام عامل بیولوژیک بیماري قارچی رایزوکتونیا سوالنی قابل کنترل است .36

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

Rhizoctoniaزا مزارع بذري سیب زمینی، عامل قارچی بیمارگر خسارتیکی از عوامل  solani کنترل آن عموماً با . باشدمی

در منابع . شودگیرد که ضمن بروز اثرات تخریبی زیست محیطی سبب افزایش هزینه تولید محصول نیز می قارچ کش صورت می

کننده فسفات و هاي حلاستفاده از عوامل بیولوژیک باالخص باکتري هاي گیاهی باعلمی متعددي به کنترل این قبیل از بیماري

ها ضمن کاهش مصرف بدیهی است شناسایی عوامل زیستی مؤثر بر کنترل این دسته از بیماري. ها اشاره شده استباسیلوس

  .سازدیاي کودهاي زیستی امکان افزایش همزمان تولید محصول را نیز فراهم مسموم به دلیل ساختار تغذیه

  حداقل یافته مورد انتظار

هاي قارچی از جمله رایزوکتونیا کننده بیماريشناسایی و معرفی عوامل زیستی کنترل.1

تهیه فرموالسیون و فرم مناسب تلقیح باکتري با بذر سیب زمینی.2

ارائه یک محصول فناورانه و ایجاد امکان تجاري سازي آن.3

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقحسنی، فرشید : ارائه دهنده اولویت
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زایی ویروسی در ه آزمایشگاهی تشخیص عوامل بیماريکارهاي تشخیصی جایگزین براي کاهش هزینها و راهروش .37

  ؟سیب زمینی چیست

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

هاي تشخیصی بیماري هاي ویروسی در طبقات هسته اولیه و مادري سیب زمینی بذري، همه ساله  نظر به ضرورت انجام آزمون

بر این اساس و بنا به ضرورت بازه . شودسالمت بذر و نهال موسسه ارسال میتعداد قابل توجهی نمونه بدین منظور به آزمایشگاه 

هاي یکی از دغدغه. ط موسسه صورت گیردا ارزیابی و اعالم کالس بذر براي گواهی توسهزمانی اعالم نتایج، بایستی نمونه

روش مورد استفاده آزمون . باشدها میاصلی متقاضیان گواهی بذر سیب زمینی در این طبقات همواره هزینه باالي انجام آزمون

به ) PCRنظیر(ها رسد استفاده از دیگر روش به نظر میاز این رو . شودالیزا می باشد که هزینه باالیی براي انجام آن صرف می

قدر مسلم در این جهت بایستی تغییراتی در تعداد نمونه و یا . ها را فراهم آوردصورت تفکیکی یا تلفیقی امکان کاهش هزینه

  .هاي ارزیابی داده شودپروتکل

  حداقل یافته مورد انتظار

  هاي سیب زمینی با هزینه کمترمونههاي ویروسی نارائه پروتکل ارزیابی بیماري.1

  هاي تولید مینی تیوبرزمینی و یا گلخانهرداري از مزارع سیب ببازنگري در نحوه نمونه.2

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقحسنی، فرشید : ارائه دهنده اولویت
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هاي غیرتخریبی در مزرعه تولید بذر سیب از یکدیگر، امکان استفاده از روشها راي ارزیابی خلوص رقم و تفکیک آنب .38

  تیوبر وجود دارد؟زمینی و گلخانه تولید مینی

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

در مواقعی . باشدبر و گران میلت رقم روشی زمانهاي مولکولی و تعیین نقشه ژنتیکی هر رقم براي تایید اصاانجام آزمون

امروزه استفاده . ضروري است که بدون فوت وقت و با کمترین هزینه تشکیک بوجود آمده در تشخیص یک رقم پاسخ داده شود

هایی استفاده از روشلذا چنانچه با . هاي تحقیقاتی و منابع علمی مورد توجه قرار گرفته استهاي غیرتخریبی در برنامهاز روش

بدون صرف وقت و هزینه زیاد امکان تشخیص و تفکیک ارقام فراهم شود گامی مهم در حل مسائل مرتبط با گواهی بذر سیب 

  .زمینی برداشته خواهد شد

  حداقل یافته مورد انتظار

طراحی یک سیستم براي تفکیک ارقام سیب زمینی.1

عملیات تخریبی و صرف وقت و هزینه گزافها از یکدیگر بدون انجام امکان تشخیص رقم.2

ارائه یک محصول فناورانه.3

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقحسنی، فرشید : ارائه دهنده اولویت
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  هواکشت و آبکشت در مزارع تکثیر بذر چگونه است؟کیفیت استقرار ریزغده سیب زمینی تولیدي به دو روش .39

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

هاي تولید این محصول نیز سازي روشه تولید ریزغده سیب زمینی، بهینهامروزه با توجه به حضور فعال بخش خصوصی در عرص

میزان تولید در واحد سطح و یا تولید هاي هر روش باالبودن ترین ویژگیاز مهم. مورد توجه تولیدکنندگان قرار گرفته است

هاي مختلف تولید ریزغده به دلیل تفاوت در مکانیسم تولید، سرعت شیوه. باشدریزغده از هر بوته و سالمت ریز غده تولیدي می

میزان  آنچه در موفقیت تکثیر ریزغده سیب زمینی در مزرعه بسیار مهم است. دهندظهور و استقرار متفاوتی در مزرعه نشان می

هاي مختلف تولید به لحاظ قدرت رویش بذر تولیدي و ارائه رو ارزیابی روشاز این. باشداستقرار و داشتن کانوپی مناسب می

  .راهکار مناسب به منظور ایجاد سبز یکنواخت بایستی مورد تحقیق قرار گیرد

  حداقل یافته مورد انتظار

یترین شیوه تولید ریزغده سیب زمینتعیین مناسب.1

ارائه دستورالعمل به منظور دستیابی به سبز مطلوب پس از کشت در مزرعه.2

  ارائه یک یافته ترویجی مرتبط با تحقیق.3

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقحسنی، فرشید : ارائه دهنده اولویت
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تواند عامل تعیین کننده گیاهچه عادي زنی استاندارد، تعداد برگ میهاي ذرت پس از آزمون جوانهارزیابی گیاهچهدر .40

  باشد؟

  مسئله و ضرورت تحقیقطرح 

توانـد  ها تا حدي است که مشخص شود آیا ساختارهاي اصلی آن میشگاه به معنی پیدایش و رشد جوانهزنی در آزمایآزمون جوانه

هاي ضـروري گیاهچـه در زمـان ارزیـابی     بنابراین توجه به سالمت ساختارها و اندام. یاه عادي در شرایط مناسب باشدمنجر به گ

  .کندزنی را تعیین میهاي عادي از غیرعادي نتیجه نهایی یک آزمون جوانهها و به تبع آن تفکیک گیاهچهگیاهچه

والت مختلف قوانینی درج شده است که رعایت قوانین در انجام هاي ایستا در خصوص ارزیابی گیاهچه محصدر دستورالعمل

زنی با گر بذر در آزمون جوانهشود لذا آزمونآزمون ضروري است ولی با توجه به اینکه هر تک بذر یک موجود زنده محسوب می

شود زیرا دستورالعمل شفافی گیري در مورد عادي یا غیر عادي بودن گیاهچه بسیار مشکل میشود که تصمیمشرایطی روبرو می

لذا  ضروري است تحقیقات صورت پذیرد و قضاوت ها بر . رزیابی گیاهچه ایستا وجود ندارددر موارد خاص در کتابچه راهنماي ا

  .اساس نتایج علمی صورت پذیرد

  حداقل یافته مورد انتظار

  ارائه اصالحات و یا اعالم کفایت و حفظ رویه فعلی

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  آزمایشگاه ملی تجزیه کیفی بذر بیتا اسکویی، :ارائه دهنده اولویت
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برداري مجدد پس از تقسیم پارتها و نمونه برداري دوباره پس هاي مجدد نظیر تست نمونه اطمینان، نمونهانجام آزمون.41

  کشور خواهد داشت ؟ يذرت و سویاحد قابلیت اجرا دارد و چه تاثیري در تأمین بذر از بوجاري و گراویته مجدد در چه 

  مسئله و ضرورت تحقیقطرح 

شود به دفعـات درخواسـت   کنندگان بذر در خصوص بذوري که توسط مؤسسه غیر استاندارد اعالم میساالنه تعداد زیادي از تولید

برداري پس از بوجاري برداري مجدد از پارتهاي تقیسم شده و نهایتاً نمونهتست مجدد از طریق آزمون نمونه اطمینان سپس نمونه

هاي چندگانه نشان داده است که پارتهایی کـه در مرحلـه   و گراویته مجدد را دارند که طی این چند سال عمدتاً نتایج این ارزیابی

هاي مکـرر  این نوع درخواست. شونداستاندارد اعالم میاند پس از طی تمام این مراحل غیر ابتدایی وضعیت بسیار نامناسبی داشته

   کنندگان، مشکالت متعددي نظیر امکان تقلـب در فراینـد کنتـرل و گـواهی را ایجـاد      ضمن اتالف وقت و هزینه مؤسسه و تولید

  .ی و بازنگري شودها و تاثیر این فرایند در تامین بذر کشور بررسنماید، لذا ضروري است الزامات اجرایی این درخواستمی

  حداقل یافته مورد انتظار 

  هاي مجددتغییر رویه موجود در انجام آزمونکارهاي مشخص حفظ یا ارائه راه

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  بخش ارزیابی اصالت ژنتیکیکبري مسلم خانی، : ارائه دهنده اولویت
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هاي مرکب در مقایسه با نمونه) متفاوت تودهدر ارتفاع ( گندم و جوبراي ارزیابی سالمت از بذور فله برداري نمونه.42

  ها چه تاثیري در نتایج تجزیه کیفی و جمعیت و نوع فلور میکروبی بذور خواهد داشت؟شده از کامیونبرداشت

  مسئله و ضرورت تحقیقطرح 

در حـال حاضـر دو روش   . گیـرد  ارزیابی سالمت باید قبل از مرحله ضدعفونی صـورت برداري براي نمونه :طرح مسئله و ضرورت

اما تا کنون مطالعه جـامعی  . هاي مختلف براي این امر توصیه شده استبرداري مرکب از کامیونبرداري از بذور فله و نمونهنمونه

برداري براي انجام این همیت سالمت بذر و نمونهبا توجه به ا. در خصوص اختالف نتایج حاصل از این دو روش انجام نشده است

  . برداري مشخص و توصیه گرددي ضروري است که بهترین روش نمونههاآزمون

  حداقل یافته مورد انتظار

  برداري بذرهاي فله گندم و جو نمونهدستورالعمل ارائه اصالحات الزم در 

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  بخش ارزیابی اصالت ژنتیکی کبري مسلم خانی: ارائه دهنده اولویت
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دار، دانه خشک، گرمسیري و نیمه ، دانهدارهستهاز درختان میوه  مادري باغ احداث مستعدی در ایران مناطقچه .43

  ؟گرمسیري هستند

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

هاي هاي ذیربط در حال آماده کردن زیرساختو گواهی نهال به همراه دیگر ارگانهاي اخیر معاونت تحقیقات کنترل در سال

یکی از الزامات تولید نهال گواهی شده در کشور، ایجاد باغات مادري از ارقام سالم و . باشدالزم براي تولید نهال گواهی شده می

ت تا مناطق مستعد براي ایجاد باغات مادري به همین منظور ضروري اس. باشداصیل داراي خصوصیات باغبانی مطلوب می

  . شناسایی و معرفی شوند

  حداقل یافته مورد انتظار

  .دار، دانه خشک، گرمسیري و نیمه گرمسیريدار، دانهمیوه هستهتعیین بهترین مناطق براي ایجاد باغات مادري درختان 

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالرضایی، مهدي عبدالرضا کاوند و : ارائه دهنده اولویت
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دار، دانه خشک، گرمسیري و نیمه ، دانهدارهستهدرختان میوه  مادري باغ در نهالفواصل کشت و تراکم مناسب .44

  ؟چگونه تعیین شود گرمسیري

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق 

جهت نیل به بهترین کیفیت نهال در باغات مادري بر اساس استانداردها رعایت بهترین تراکم کاشت جهت به حداقل رساندن 

  .  رقابت میان گیاهان براي جذب نور و مواد غذایی در باغات مادري ضروري است

  حداقل یافته مورد انتظار

  .دار، دانه خشک، گرمسیري و نیمه گرمسیريدار، دانهختان میوه هستهتعیین بهترین تراکم کاشت براي ایجاد باغات مادري از در

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالعبدالرضا کاوند و مهدي رضایی، : ارائه دهنده اولویت
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  تولید بهترین پیوندك کدامند؟هاي بهینه پرورش و مدیریت نهال در باغات مادري جهت روش.45

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق 

هاي پرورش و مدیریت در باغات جهت نیل به بهترین کیفیت نهال در باغات مادري بر اساس استانداردها رعایت بهترین روش

یت در باغات هاي پرورش نهال و مدیربنابراین الزم است تا با اعمال تیمارهاي مختلف بهترین روش. مادري ضروري است

  .مادري استنباط شوند

  حداقل یافته مورد انتظار

دار، دانه خشک، گرمسیري و دار، دانههاي پرورش و مدیریت نهال در باغات مادري از درختان میوه هستهتعیین بهترین شیوه

  .نیمه گرمسیري

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالعبدالرضا کاوند و مهدي رضایی، : ارائه دهنده اولویت
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  چقدر می باشد؟ مادري محصوالت مختلف سر درختی باغ اقتصادي بهینه سطح.46

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق 

ایجاد باغ مادري از از آنجا که . باشدلزوم ایجاد و راه اندازي هر فعالیت تجاري، مطالعه بازار و تعیین صرفه اقتصادي آن می

بنابراین الزم است . هاي قابل توجهی است، تعیین سطح اقتصادي براي ایجاد باغ مادري ضروري استدرختان میوه داراي هزینه

  . سود و در نظر گرفتن عوامل موثر دیگر، سطح اقتصادي براي ایجاد باغات مادري تعیین گردد/تا با آنالیز هزینه

  رحداقل یافته مورد انتظا

  .تعیین سطح بهینه اقتصادي براي ایجاد باغات مادري

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالعبدالرضا کاوند و مهدي رضایی، : ارائه دهنده اولویت
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هاي کشت بافتی مختلف وجود شرکتهاي رویشی تولید شده توسط هاي کیفی نهال در پایهچه تفاوتی میان شاخص.47

  دارد؟

طرح مسئله و ضرورت تحقیق

هاي مختلفی به هم اکنون در ایران شرکت. اندهاي رویشی کاربرد فراوانی در صنعت تولید نهال پیدا کردهامروزه استفاده از پایه

ها از فرایند واحدي براي ریزازدیادي، شرکت با توجه به اینکه این. هاي رویشی از طریق ریزازدیادي مشغول هستندامر تولید پایه

هاي تولید کنند، الزم است تا با هدف تعیین کیفیت پایهها پیروي نمیهاي کشت و گلدانها، نگهداري در سینیجابجایی گیاهچه

شده توسط هاي رویشی تولید اي میان پایهترین روش تولید، یک بررسی مقایسهشده توسط واحدهاي تولیدي و تعیین صحیح

  . واحدهاي تولیدي مختلف انجام شود

  حداقل یافته مورد انتظار

  . هاي رویشی تولید شدهدسته بندي واحدهاي تولیدي بر اساس کیفیت پایه. هاي رویشی تولید شدهترین پایهتعیین با کیفیت

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالرضا کاوند و مهدي رضایی، عبدال: ارائه دهنده اولویت
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  گذارند؟یمدار می و کیفی نهال درختان میوه هستههاي کهاي رویشی مختلف چه تاثیري بر ویژگیپایه.48

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

هدف این . ال استاندارد ضروري استبراي تولید نه درختان میوه هسته دارهاي موجود براي تعیین بهترین پایه در میان پایه

اي را که بهترین نهال بر اساس استانداردهاي ، پایهدرختان میوه هسته دارهاي سازگار با تحقیق آن است تا با بررسی تاثیر پایه

  . ملی را ایجاد می کند را تعیین کند

  حداقل یافته مورد انتظار

  هاي موجود در استانداردهاي ملی از شاخصمعرفی پایه مناسب براي پیوند زردآلو بر اساس احر

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالعبدالرضا کاوند و مهدي رضایی، : ارائه دهنده اولویت
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هاي رویشی حاصل از کشت پایهاثر فاصله زمانی بر جابجایی بستر کشت در مرحله سازگاري بر کیفیت ریشه و استقرار .49

  بافت چیست؟

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

هاي حاصل از ریزازدیادي از هاي مختلف متفاوت است، فاصله زمانی جابجایی گیاهچهزایی گونهبا توجه به اینکه قدرت ریشه

ها در اثر تاخیر در جابجایی بستر ههاي نیم لیتري نیز بایستی متفاوت بوده تا از بدشکلی و پیچیدگی ریشنسینی کشت به گلدا

هاي نیم لیتري ها از سینی نشاء به گلدانهدف از این پژوهش تعیین بهترین زمان براي جابجایی گیاهچه. کشت جلوگیري شود

  . هاي رویشی مختلف حاصل از ریزازدیادي استدر مورد پایه

  حداقل یافته مورد انتظار

  هاي نیم لیتري در مرحله سازگاري هاي حاصل از ریزازدیادي به گلدانچهتعیین زمان بهینه براي انتقال گیاه

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالعبدالرضا کاوند و مهدي رضایی، : ارائه دهنده اولویت
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  ی مختلف داراي اصالت هستند؟هاي کشت بافتهاي رویشی تولید شده توسط شرکتآیا پایه.50

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

هاي مختلفی به هم اکنون در ایران شرکت. اندهاي رویشی کاربرد فراوانی در صنعت تولید نهال پیدا کردهامروزه استفاده از پایه

ها ع تهیه ریزنمونه این شرکتممکن است منببا توجه به اینکه . هاي رویشی از طریق ریزازدیادي مشغول هستندامر تولید پایه

  . هاي رویشی تولید شده توسط شرکت هاي مختلف مورد بررسی قرار گیردمتفاوت باشد بنابراین الزم است تا اصالت پایه

  حداقل یافته مورد انتظار

  هاي رویشی مختلف تولید شده در کشور به روش ریزازدیاديتعیین وضعیت اصالت پایه

  اولویت سوم اولویت دوم  نخست اولویت  : درجه اولویت

  معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالعبدالرضا کاوند و مهدي رضایی، : ارائه دهنده اولویت
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  توان با استفاده از نشانگرهاي مولکولی، مارکر اختصاصی رقم را براي ارقام تجاري خرماي ایران معرفی کرد؟آیا می.51

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

لزوم تسهیل در روند تشخیص ارقام خرما، نیاز است تا راهکاري سریع و آسان براي تشخیص ارقام تجاري خرماي  با توجه به

توان از نشانگرهاي مولکولی به عنوان ابزاري دقیق و سریع استفاده نمود و با شناسایی در این راستا می. ایرانی توسعه داده شود

  . ص رقم مورد نظر استفاده کردمارکرهاي اختصاصی رقم از آنها براي تشخی

  حداقل یافته مورد انتظار

در صورت یافتن باند اختصاصی براي هر رقم، بر اساس آن پرایمرهاي اختصاصی طراحی خواهد شد تا به وسیله آن بتوان رقم 

از نظر (قابل توجهی  جویی، صرفههاي اختصاصیطرح و یافتن توالی در صورت موفقیت در انجام این. مورد نظر را شناسایی نمود

  .در روند شناسایی ارقام خرما صورت خواهد پذیرفت) زمان و هزینه

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالعبدالرضا کاوند و مهدي رضایی، : ارائه دهنده اولویت
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  هاي متراکم کاهش داد؟ را با هدف امکان ایجاد باغ GF677توان میزان رشد رویشی پایه با چه روشی می.52

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

امکان ایجاد  رشد رویشی زیادشود ولی به دلیل اي مناسب و سازگار براي هلو و شلیل شناخته میبه عنوان پایه GF677پایه 

هدف از این پژوهش انجام آزمایشات مختلف براي امکان سنجی یافتن راهی . باغات متراکم با استفاده از این پایه وجود ندارد

  .این پایه است میزان رشد رویشیبراي کاهش 

  حداقل یافته مورد انتظار

، بایستی محفوظ ماندن صفات مفید پایه GF677در صورت موثر واقع شدن تیمارهاي مورد نظر بر کاهش رشد رویشی پایه 

اي توان از آن به عنوان پایهدر صورت پایداري صفات مفید این پایه در مواد گیاهی تیمار شده، می. مذکور مورد بررسی قرار گیرد

  .استفاده نمود) از هسته داران(پاکوتاه براي احداث باغات میوه 

  اولویت سوم  اولویت دوم اولویت نخست  : درجه اولویت

  معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالعبدالرضا کاوند و مهدي رضایی، : ارائه دهنده اولویت
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  دار و هسته دار کدامند؟ي مولکولی براي غربالگري ارقام محلی درختان میوه دانهترکیب از مارکرهابهترین .53

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

گري ضروري به هاي غربالدر ارقام بومی و محلی درختان میوه در کشور انجام پروژه وجود معضلی به نام همنامیبا توجه به 

هاي مارکري مختلف استفاده هاي غربالگري بهتر است که از سیستمبراي به دست آوردن نتایج قابل اتکا در پروژه. رسدنظر می

  . شود

  حداقل یافته مورد انتظار

  .داردار و هستهکري براي غربالگري ارقام بومی و محلی درختان میوه دانههاي مارتعیین بهترین ترکیب از سیستم

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالعبدالرضا کاوند و مهدي رضایی، : ارائه دهنده اولویت
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باشد؟اي چه مینههاي نانوسیلور بر تولید نشاء محصوالت گلخااثر پوشش.54

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

هاي نشاء به بیمارگرهاي گیاهی در اثر رطوبت باالي محیط و دماي گیاهی کاشته شده در سینیبا توجه به احتمال آلودگی مواد

  .  هاي موثر جهت پیشگیري از آلودگی به بیمارگرها ضروري استبهینه، بررسی  و به کارگیري روش

  مورد انتظارحداقل یافته 

تواند اثر ها میهاي نانو سیلور در پیشگیري از آلودگی به بیمارگرهاي خاکزاد، کاربرد این پوششدر صورت موثر بودن پوشش

  .  هاي تولید و جلوگیري از آلودگی محیط زیست به باقیمانده سموم شیمیایی داشته باشدقابل توجهی در کاهش هزینه

  اولویت سوم اولویت دوم   اولویت نخست : درجه اولویت

  معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالعبدالرضا کاوند و مهدي رضایی، : ارائه دهنده اولویت
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 دار، آجیلی و خشک، گرمسیري و نیمه گرمسیري، دانهدارهسته اصیل و سالم مواد ایجاد براي بهینه هايروش.55

  چیستند؟

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

نژادگر و یا وارد کردن ایجاد مواد سالم و اصیل از درختان میوه شامل آزادسازي رقم توسط بهروش سنتی براي مرحله اول در 

در مورد ارقام تجاري رایج هر . باشدسازي و قرنطینه میدن آنها به ترتیب به برنامه سالمارقام از کشورهاي دیگر و سپس وارد کر

. قابل اجرا نبوده و بایستی راهبرد دیگري جهت تولید مواد سالم و اصیل به کار برده شودبرنامه فوق ) ارقام بومی و محلی(منطقه 

درختان مطلوب از نظر صفات باغبانی، آزمون سالمت مواد /یکی از راهبردهاي محتمل براي این امر، شامل انتخاب درخت

براي تعیین اصالت مواد گیاهی انتخاب شده  گیاهی و یادداشت برداري صفات مورفولوژیک و استفاده از نشانگرهاي مولکولی

هاي تولید نهال گواهی بنابراین الزم است تا کارایی این روش و بهینه سازي آن براي وارد کردن ارقام محلی در برنامه. باشدمی

  . شده مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد

  حداقل یافته مورد انتظار

جهت وارد کردن آنها به مسیر تولید نهال گواهی ) رایج در هرمنطقه(ارقام محلی  سازي روش غربالگريتعیین کارایی و بهینه

  .  شده

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالعبدالرضا کاوند و مهدي رضایی، : ارائه دهنده اولویت
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مثبت گذاشته و قابلیت  تاثیرکه بر عملکرد این بذرها بذر گندم و جو  شدهپوشش غنیهایی براي چه فرموالسیون.56

  ؟توان استفاده نمودمی کاربرد تجاري داشته باشد

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

شود و با بهبود کیفیت ویژگی هاي ژنتیکی بذر انجام می پوشش دارکردن بذر به منظور تهیه بستر مناسب جهت بروز هرچه بهتر

ها و افزایش درآمد سود شود و با کاهش هزینهمحدود کننده در تولید میهاي خاص در بذر باعث رفع عوامل ایجاد ویژگی بذر و

ایجادیکنواختی در بذر، بازارپسندي زیاد، درشت شدن .گرددها میوري از نهادهفزایش و همچنین باعث افزایش بهرهتولید را ا

توان از را می  ...انیزه، تسهیل کشت در بستر ناهموار، استفاده مناسب از مواد مغذي، وبذور ریز و تسهیل کاشت به صورت مک

  .دار کردن بذر برشمردمزایاي پوشش

  مورد انتظار افتهی حداقل

  دار کردنبذر از طریق پوششکیفی فرموالسیون مناسب جهت بهبود ارائه 

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يبذر فناوري قاتیبخش تحقدهشیري،  عباس: ارائه دهنده اولویت
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توان استفاده میهاي بذرزاد مبارزه بیولوژیک با بیماري هایی در پوشش بذر محصوالت زراعی برايچه فرموالسیون .57

  ؟نمود

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

شود که مسائل خاص خود از طریق ضدعفونی با سموم شیمیایی انجام میهاي بذر زاد مخصوصا در غالت معموال کنترل بیماري

کاربرد مواد بیولوژیک . ها وجود داردامکان مبارزه بیولوژیک با برخی از این بیماري. جمله آلودگی محیط زیست را بدنبال دارد از

تواند موجب افزایش کارآیی عامل د میشودار کردن روي بذر فراهم میروي بذر و در داخل بستري مناسب که از طریق پوشش

هاي ژنتیکی بذر ویژگی دارکردن بذر به منظور تهیه بستر مناسب جهت بروز هرچه بهتر پوشش .کننده گرددبیولوژیک کنترل

هش شود و با کاهاي خاص در بذر باعث رفع عوامل محدودکننده در تولید مییا بهبود کیفیت بذر و ایجاد ویژگشود و بانجام می

ایجادیکنواختی در بذر، .ددگرها میوري از نهادهها و افزایش درآمد سود تولید را افزایش و همچنین باعث افزایش بهرههزینه

بازارپسندي زیاد، درشت شدن بذور ریز و تسهیل کاشت به صورت مکانیزه، تسهیل کشت در بستر ناهموار، استفاده مناسب از 

  .دار کردن بذر برشمرداز مزایاي پوشش را می توان ...مواد مغذي، و

  مورد انتظار افتهی حداقل

  هافرموالسیون مناسب جهت استفاده از عوامل بیولوژیک در کنترل بیماريارائه 

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يبذر فناوري قاتیبخش تحقدهشیري، عباس : ارائه دهنده اولویت
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توان استفاده می سبزي و صیفیزنی و رشد اولیه بوته بذور بهبود جوانههایی در پوشش بذر براي چه فرموالسیون.58

  ؟نمود

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

کیفیت شود و با بهبود هاي ژنتیکی بذر انجام میویژگیدارکردن بذر به منظور تهیه بستر مناسب جهت بروز هرچه بهتر پوشش

ها و افزایش درآمد سود شود و با کاهش هزینهکننده در تولید میهاي خاص در بذر باعث رفع عوامل محدودبذر و ایجاد ویژگی

ایجادیکنواختی در بذر، بازارپسندي زیاد، درشت شدن  .گرددها میوري از نهادهتولید را افزایش و همچنین باعث افزایش بهره

توان  از را می ...به صورت مکانیزه، تسهیل کشت در بستر ناهموار، استفاده مناسب از مواد مغذي، و بذور ریز و تسهیل کاشت

وزن ( هاي گیاهان داروئی داراي بذور ریز با وزن هزار دانه کسري از گرم هستنداکثر گونه .مزایاي پوشش دار کردن بذر برشمرد

، لذا کشت و کار آنها مخصوصا در مرحله جوانه )گرم است 2/0آویشن حدود گرم و وزن هزاردانه  5/0هزاردانه بذر مرزه حدود 

زدن، سبز کردن و رشد اولیه با مشکالتی روبرو است و کشت مستقیم آنها تقریبا ناممکن و یا با صرف هزینه زیاد امکان پذیر 

دن بذر و افزودن مواد غذایی و یکی از راههاي فائق آمدن بر این موضوع پوشش دار کردن بذر است که با حجیم کر .است

  .شودسازد و عالوه بر آن سبب افزودن قدرت و سرعت رویش بذر میتحریک کننده رشد امکان کشت مستقیم آنها را فراهم می

  مورد انتظار افتهی حداقل

  هاي بذرهاي مناسب پوششارائه فرموالسیون

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يبذر فناوري قاتیبخش تحقدهشیري، عباس : ارائه دهنده اولویت
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هاي در حال استقرار گیاهچه افزایش تحمل تنش هاي شوري و خشکی درهایی در پوشش بذر براي چه فرموالسیون.59

  ؟توان استفاده نمودمی

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ا بهبود کیفیت شود و بهاي ژنتیکی بذر انجام میبستر مناسب جهت بروز هرچه بهتر ویژگی پوشش دارکردن بذر به منظور تهیه

ها و افزایش درآمد سود شود و با کاهش هزینهع عوامل محدود کننده در تولید میهاي خاص در بذر باعث رفبذر و ایجاد ویژگی

ایجادیکنواختی در بذر، بازارپسندي زیاد، درشت شدن . گرددها میوري از نهادهفزایش و همچنین باعث افزایش بهرهتولید را ا

می توان  از را  ...بذور ریز و تسهیل کاشت به صورت مکانیزه، تسهیل کشت در بستر ناهموار، استفاده مناسب از مواد مغذي، و

یطی از جمله تنش شوري و زنی بیشترین حساسیت را به تنش هاي محبذر در مرحله جوانه .مزایاي پوشش دار کردن بذر برشمرد

زنی جوانه در معرض شوري و جاد کرد که در مراحل اولیه جوانهذا در صورتی که بتوان در اطراف بذر بستري را ایل. خشکی دارد

زنی مناسبتري در شرایط داراي تنش شوري و خشکی داشته باشیم و در مراحل توان انتظار داشت جوانهخشکی قرار نگیرد می

  افزایش تحمل جوانه تاثیر تنش کمتر خواهد بودبعدي با 

  مورد انتظار افتهی حداقل

  با مواد آلی و سوپر جاذب هاي بذرهاي مناسب پوششارائه فرموالسیون

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يبذر فناوري قاتیبخش تحقدهشیري، عباس : ارائه دهنده اولویت
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  ناطق مختلف کشور به چه میزان است؟هاي بذرزاد در مآلودگی بذرهاي طبقات پرورشی گندم و جو به بیماري .60

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

الزام موجود با توجه به لحاظ شدن رعایت استانداردهاي سالمت بذر  )1: (توان به این شرح دانستاهمیت موضوع تحقیق را می

افزایش ) 3. (ت بذر و عدم نیاز به ضدعفونی بذرافزایش ارزش بذر گواهی شده با تضمین سالم) 2. (در کنترل و گواهی بذر

رغبت کشاورزان به خرید بذر گواهی شده با تضمین سالمت بذر و آگاهی آنان از تفاوت بذر خودمصرفی و گواهی شده از نظر 

شناخت مناطق مستعد بروز بیماري و ) 5. (بل و بعد از بوجاريها قبررسی کارآیی ضدعفونی بذر با آزمون نمونه) 4( سالمت بذر

اجراي ) 7( شناخت و تهیه نقشه پراکندگی و تراکم بیماري به تفکیک رقم و طبقه بذري) 6( تهیه اطلس بیماري هاي بذرزاد

تولید بذر با  هايیتتعیین بهترین سا) 8(بذر ملی استانداردهاي استاندارد ملی مصوب سالمت بذر غالت و کمک در بازنگري 

سالمت بذر بروز نمودن دستورالعمل ) 10( هاي بذر زاد گندم  و جو در کشورتوسعه اطالعات در مورد بیماري) 9( کمترین آلودگی

در  سالمت بذر يهاکشور و آموزش آنها در جهت اجرا و انجام آزمون لوتیپا ياهاستان زیتجه) 11( هاو افزایش کارائی آزمون

  .هاي سالمت بذر گندم و جو طبقات پرورشی و مادريیق برنامه آزمونموقع جهت اجراي دقریزي بهبرنامه ) 12(آینده  هايسال

  مورد انتظار افتهی حداقل

  هاي بذرزاد در بذور طبقات پرورشی گندم و جو وضعیت دقیق آلودگی به بیماري

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحقسعید اسروش، : ارائه دهنده اولویت
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  هاي بذرزاد ردیابی شده در آزمایشگاه و ظهور و شدت بیماري در مزرعه؟رابطه بین میزان بیماري.61

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

هاي مهم در یکی از چالش. به تصویب رسیده استاستانداردهاي ملی تولید بذر در دو قسمت مزرعه و آزمایشگاه تهیه، تدوین و 

ه این زمینه عدم اطالعات کافی در مورد رابطه بین بذر آلوده ردیابی شده در آزمایشگاه و تعیین میزان ظهور گیاه بیمار در مزرع

ها بر اساس محاسبات ین زمینه در جهت تدوین استانداردباشد و تا کنون تدوین اطالعات در ای میدر شرایط متفاوت آب و هوای

   ها این رابطه صدق در صورتیکه در بسیاري از بیماري ریاضی و نسبت یک به یک بیماري در مزرعه و آزمایشگاه بوده است

تواند راهگشاي تدوین اجراي طرحی در این زمینه می) گندم و جو (هاي بذرزاد غالت لذا در این زمینه در مورد بیماري. کندنمی

توان استانداردهاي ملی کشور بر اساس آمارهاي مبتنی بر مطالعات داخلی و و بررسی این رابطه باشد و بر این اساس می

.تري در مورد تعیین استانداردها گرفتتصمیمات صحیح

  مورد انتظار افتهی حداقل

بذر آلوده با میزان ظهور بیماري در مزرعهتعیین رابطه بین .1

تر شدن آنهاهاي بذر غالت در جهت هرچه اجراییبازنگري در استاندارد.2

کمک در جهت مدیریت بیماري.3

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافته ،لیال زارع: ارائه دهنده اولویت
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؟چه میزان است) هاي غالتسیاهک(هاي بذرزاد کارایی ضدعفونی بذر در سطوح مختلف آلودگی در بیماري.62

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

هاي اخیر، در سال. گرددکردن بذر مطرح میمعموالً در سیستم تولید بذر پس از برداشت و فرایند بوجاري مسأله ضدعفونی

بطورکلی هدف ضدعفونی بذر . استاي افزایش یافتههاي بذرزاد، بطور فزایندهها جهت کنترل پاتوژنکشنواع قارچاستفاده از ا

اند و دیگري محافظت بذر در هاي بذرزاد که بر روي سطح یا درون بذر مستقر شدهحداقل رساندن پاتوژنشامل کنترل و یا به

توان شرایط مناسب جهت استقرار گیاه، افزایش عملکرد و یک ضدعفونی مناسب بذر میلذا با . باشدهاي خاکزاد میبرابر پاتوژن

حاضر استفاده از بذر سالم و غیرآلوده و همچنین استفاده از درحال. آوردکیفیت محصول و جلوگیري از انتقال پاتوژن را بدست

هاي بذرزاد در محصوالت لوگیري از زیان بیماريترین روش جترین و با صرفههاي مؤثر براي ضدعفونی بذر، آسانکشقارچ

تواند امکان ایجاد بیماري فونی بذور میهاي غالت تنها ضدعدر مورد پاتوژن هاي تک میزبانه مانند سیاهک. باشدگندم و جو می

 .تر استحجم تر و کمملیالت اجرایی آن نیز بسیار سادهدر این حالت مقدار سم مصرفی بسیار کم بوده و ع. را کاهش دهد

هنگامی که مقدار . بذر، پیامدهاي نامناسبی را در زمینه یک محصول تیمارشده به دنبال خواهد داشت استفاده نادرست از تیمار

شود، در تیمارهاي شود، عملکرد محصول بهینه میز سم براي میزان سطح خاصی از بیماري در تیمار بذر استفاده میومناسب د

دز . دزهاي استفاده شده در بذر باالتر از غلظت هاي ثبت شده باشند، عوارض جانبی زیادي به دنبال خواهند داشتبذر اگر مقدار 

بیش از حد حتی در یک مقیاس کوچک می تواند یک اثر بزرگ در استقرار بذر داشته باشد  و در صورتی که دوز پیشنهادي براي 

کننده و یا نظارت بر تولید بذر گندم و جو بنابراین سیستم تولید .سم می گرددسطوح باالي آلودگی بکار رود باعث عدم کارایی 

اي مختلف رایج در بازار بر هکش، چگونگی ضدعفونی کردن بذر، کارایی قارچرفته و میزان ماده موثره آناربایستی از نوع سم بک

جهت ضدعفونی بذر نتایج آزمایشگاهی آلودگی بذور  هاي قدرت بذر، و اینکه آیا تنها معیار قضاوتهاي غالت و شاخصسیاهک

باشد باید مدنظر قرارگیرد لذا با توجه به اهمیت و جایگاه بذر در افزایش تولید و پایداري آن و در راستاي اهداف توسعه و می

ها ارزیابی کارایی فیتها و ظرگیري از مجموعه پتانسیلتوانمندسازي صنعت بذر کشور به لحاظ استقرار شرایط الزم براي بهره

ها و تعیین میزان و دامنه سطوح مختلفی از آلودگی که بتوان در آن محدوده ضدعفونی صورت پذیرد و یکی از مبانی کشقارچ

   باشد تا بتوان به مشکل اصلی و فعلی حاکم بر اجراي امر ضدعفونی بذر در کشور تعیین استاندارد بذر ویکی از ضروریات می

.مهمی برداشتهاي گام

  مورد انتظار افتهی حداقل

تعیین دقیق استاندارد ملی بذر در مورد بیماري هاي بذرزاد بر اساس آمارها و مبتنی بر مطالعات داخلی.1

تاثیر ضدعفونی بذر در سطوح مختلف و باالي آلودگی .2

تصمیم گیري جهت ضدعفونی و یا عدم ضدعفونی بذر.3

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافته ،لیال زارع: ارائه دهنده اولویت
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  است؟میزان اي نواري جو چه زاد لکه قهوهري بذرقابل تحمل بیماآستانه زیان اقتصادي .63

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

باشد که به علت وارد آوردن خسارت کامل به خوشه آلوده و تاثیر گذار در تولید جو میهاي بیماري لکه نواري جو از جمله بیماري

با توجه به گستردگی براکنش و شدت  .گردداز بین بردن آن، در صورت وجود در مزرعه باعث کاهش محسوس عملکرد تولید می

مزارع جو توسط این بیماري نیز اشاره گردیده درصد آلودگی  100تا  70در برخی از گزارشات (آلودگی مزارع به این بیماري 

هاي گذشته، انجام تحقیقات در زمینه میزان و همچنین میزان آلودگی بذور گزارش شده در برنامه پایش سالمت بذر سال) است

در بذر حد قابل تحمل بیماري، آستانه اقتصادي خسارت و میزان بروز بیماري در مزرعه بر اساس میزان هاي متفاوت بیماري 

و آستانه زیان اقتصادي براي بیماري مذکور و رابطه بین بیماري  تواند دیدگاه درستی از وضعیت حاکم بر بیماري ارائه نمایدمی

تري همچنین می توان در خصوص تدوین استانداردهاي ملی تولید بذر تصمیمات مناسب. در مزرعه و آزمایشگاه تعیین گردد

  .  گرفت

  مورد انتظار افتهی حداقل

تعیین رابطه بین بذر آلوده با میزان ظهور بیماري در مزرعه.1

تر شدن آنهاتر در مورد تدوین استانداردهاي بذر و بازنگري استاندارد بذر جو در جهت هرچه اجراییتصمیمات مناسب.2

کنندگان بذر در مورد این بیماري گسترش اطالع محققین و تولید.3

  اولویت سوم اولویت دوم  خست اولویت ن : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافته ،لیال زارع: اولویت دهندهارائه 
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هاي مهم بذرزاد گندم از جمله فوزاریوم سنبله، سیاهک آشکار و پنهان در ایران چه قدر آستانه زیان اقتصادي بیماري.64

است؟

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ذاري شود به نحوي که منافع حاصل از انجام گهاي اقتصادي مناسب پایههاي گیاهی باید بر اساس روشمدیریت بیماري

هاي ناشی از هر بیماري در سطوحی از ارتمرزهاي اقتصادي بیماري نمایش خس. هاي اجراي آن پیشی گیردمدیریت بر هزینه

ولی  .هاي ناشی از اجراي مدیریت در جهت کنترل آن بیماري باشداز هزینه سارت ناشی از آن، بیشتربیماري است که مقدار خ

که سطح زیان اقتصادي این سطح کمترین تراکم جمعیت از بیماري است . گیرندآستانه عمل یا سمپاشی در نظر می اغلب آن را

.گرددسبب خسارت اقتصادي می

با توجه به عدم اطالعات . شگاه تهیه، تدوین و به تصویب رسیده استاستانداردهاي ملی تولید بذر در دو قسمت مزرعه و آزمای

هاي مختلف در مزرعه با توجه دم در ایران و امکان ظهور بیماريزاد گنهاي مهم بذرمورد آستانه زیان اقتصادي بیماريکافی در 

ول استراتژیک در کشور، تهیه و به شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف زیر کشت گندم و اهمیت این محصول به عنوان محص

م لذا اجراي طرحی در مورد بیماري هاي بذرزاد گندم از جمله فوزاریو. رسدتنظیم آستانه زیان اقتصادي ضروري به نظر می

ریزي صحیح در استانداردهاي ملی کشور بر اساس آمارهاي راهگشاي بهبود و برنامه تواندسنبله، سیاهک آشکار و پنهان می

  .ر مطالعات داخلی جهت تصمیمات راهبردي در بهبود کیفیت بذور باشدمبتنی ب

  مورد انتظار افتهی حداقل

اطمینان از انتخاب صحیح بیماري در استاندارد ملی بذر.1

  هاآستانه خسارت بیماري تعیین.2

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هاپژوهش، فناوري و انتقال یافته معاونت ،لیال زارع: دهنده اولویتارائه 
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  هاي مهم بذرزاد جو از جمله لکه نواري، سیاهک آشکار و سخت در ایران چه قدر است؟آستانه زیان اقتصادي بیماري.65

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

با توجه به عدم اطالعات . رسیده استاستانداردهاي ملی تولید بذر در دو قسمت مزرعه و آزمایشگاه تهیه، تدوین و به تصویب 

هاي مختلف در مزرعه، تهیه و هاي مهم بذر زاد جو در ایران و امکان ظهور بیماريکافی در مورد آستانه زیان اقتصادي بیماري

ي، هاي بذرزاد جو از جمله لکه نوارلذا اجراي طرحی در مورد بیماري. رسدتنظیم آستانه زیان اقتصادي ضروري به نظر می

ریزي صحیح در استانداردهاي ملی کشور بر اساس آمارهاي مبتنی بر گشاي بهبود و برنامهسیاهک آشکار و سخت می تواند راه

.بردي در بهبود کیفیت بذور باشدمطالعات داخلی جهت تصمیمات راه

  مورد انتظار افتهی حداقل

اطمینان از انتخاب صحیح بیماري در استاندارد ملی بذر.1

  آستانه خسارت بیماري ها تعیین.2

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافته ،لیال زارع: ارائه دهنده اولویت
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ایران چه قدر زدگی، لکه شکالتی و آنتراکنوز در ي مهم بذرزاد حبوبات از جمله برقهاآستانه زیان اقتصادي بیماري.66

  است؟

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

با توجه به عدم اطالعات . استانداردهاي ملی تولید بذر در دو قسمت مزرعه و آزمایشگاه تهیه، تدوین و به تصویب رسیده است

با توجه به شرایط هاي مهم بذر زاد حبوبات در ایران و امکان ظهور بیماري در مزرعه مورد آستانه زیان اقتصادي بیماريکافی در 

هاي بذرزاد لذا اجراي طرحی در مورد بیماري. رسدنه زیان اقتصادي ضروري به نظر میآب و هوایی در کشور، تهیه و تنظیم آستا

ریزي صحیح در استانداردهاي ملی کشور تواند راهگشاي بهبود و برنامهزدگی، لکه شکالتی و آنتراکنوز میحبوبات از جمله برق

.مارهاي مبتنی بر مطالعات داخلی جهت تصمیمات راهبردي در بهبود کیفیت بذور باشدبر اساس آ

  مورد انتظار افتهی حداقل

اطمینان از انتخاب صحیح بیماري در استاندارد ملی بذر.1

  هاآستانه خسارت بیماري تعیین.2

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافته ،لیال زارع: دهنده اولویتارائه 
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  موسسه در ایران چه قدر است؟ اولویتهاي مهم بذرزاد سبزي و صیفی بر اساس آستانه زیان اقتصادي بیماري.67

 آلترناریا، کلوتوتریکوم و فوزاریوم :بامیه ، آلترناریا، ورتیسلیوم و فوزاریوم: بادمجان، سفیدك داخلی، آنتراکنوز و فوزاریوم: اسفناج 

فوزاریوم و : شغلم، سیاهک: ذرت شیرین، فوزاریوم: خربزه، طالبی، خیار، رایزوکتونیا: تربچه ، سفیدك داخلی و فوزاریوم: پیاز

  آلترناریا

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

با توجه به عدم اطالعات . ه تصویب رسیده استاستانداردهاي ملی تولید بذر در دو قسمت مزرعه و آزمایشگاه تهیه، تدوین و ب

هاي مهم بذر زاد سبزي و صیفی در ایران، تهیه و تنظیم آستانه زیان اقتصادي کافی در مورد آستانه زیان اقتصادي بیماري

ریزي هتواند راهگشاي بهبود و برنامهاي مهم بذرزاد حبوبات میلذا اجراي طرحی در مورد بیماري. رسدضروري به نظر می

صحیح در استانداردهاي ملی کشور بر اساس آمارهاي مبتنی بر مطالعات داخلی جهت تصمیمات راهبردي در بهبود کیفیت بذور 

.باشد

  مورد انتظار افتهی حداقل

اطمینان از انتخاب صحیح بیماري در استاندارد ملی بذر.1

  هاآستانه خسارت بیماري تعیین.2

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافته ،لیال زارع: اولویت دهندهارائه 
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  ؟دارد پیشنهادي چیستنافزود و استامحصوالت ي را الزم است به استانداردهاي ملی بذر هاي بذرزادبیماريچه .68

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

هاي بذر زاد گزارش شده در استانداردهاي تولید بذر در کشور و عدم گزارش بعضی از آنها برخی از بیماريبا توجه عدم اهمیت 

هاي مهم بذرزاد در کشور در راستاي اصالح استاندارهاي ملی کشور بر اساس مطالعات در استاندار ملی تعیین و پایش بیماري

زاي بذارزاد در تدوین و بازنگري مجدد الگوهاي سالمت بذر اي بیماريهمچنین تعیین جنس و گونه قارچ ه. داخلی اهمیت دارد

  .ضرورت دارد

  مورد انتظار افتهی حداقل

  محصوالت زراعیهاي بذرزاد بیماري ارائه پیشنهادهاي اصالحی در عناوین و مقادیر استاندارد

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافته ،لیال زارع: اولویت دهندهارائه 
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هاي بذرزاد در آزمایشگاه چیست؟هاي تشخیص بیماريهاي تسریع، ارتقاء و بهبود روشراه.69

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ها با مرور زمان و از این روشبرخی . هاي اجراي آزمون استانداردهاي تولید بذر تهیه، تدوین و به تصویب رسیده استروش

ها و اعالم آنها به در نتیجه بررسی دقیق صحت و کیفیت این روش. اندکسب تجربه عملی مورد اصالح و بازنگري قرار گرفته

هاي موجود در استاندارهاي ملی موجب تسریع، ارتقا و بهبود آزمونهاي اصالح شده در آزمون سالمت بذر مفید و عنوان روش

  .شودبر اساس مطالعات داخلی میکشور 

گذاري شود به نحوي که منافع حاصل از انجام هاي اقتصادي مناسب پایههاي گیاهی باید بر اساس روشمدیریت بیماري

هاي ناشی از هر بیماري در سطوحی از مرزهاي اقتصادي بیماري نمایش خسارت. هاي اجراي آن پیشی گیردمدیریت بر هزینه

ولی  .هاي ناشی از اجراي مدیریت در جهت کنترل آن بیماري باشدمقدار خسارت ناشی از آن، بیشتر از هزینه بیماري است که

سطح زیان اقتصادي این سطح کمترین تراکم جمعیت از بیماري است که . گیرنداغلب آن را آستانه عمل یا سمپاشی در نظر می

  .گرددسبب خسارت اقتصادي می

  مورد انتظار افتهی حداقل

  هاي آزمون سالمت بذربهینه سازي روش.1

هاي بذرزادارائه پروتوکول ارزیابی بیماري.2

  هاي بذرزاديهاي تشخیص بیمارکاهش هزینه.3

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافته ،لیال زارع: دهنده اولویتارائه 
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افزایش دقت بازدیدهاي  تواند درامکانپذیر است و می RT-LAMPهاي سیب زمینی با روش آیا ردیابی میدانی ویروس.70

  ذار باشد؟گاي تاثیرمزرعه

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ي از آلودگی بویژه از نظر سیب زمینی یکی از محصوالت اساسی بوده و تولید کمی و کیفی آن به استفاده از بذور سالم و عار

هاي هاي مختلفی تولید این محصول را در دنیا متاثر نموده اما در این بین ویروسویروس. هاي ویروسی بستگی داردبیماري

Potato virus Y (PVY) ،Potato leafroll virus (PLRV) ،Potato virus S ،Potato virus M ،Potato virus X 

ها اهمیت این ویروس. اي برخوردار هستنددر پدیده اضمحالل، از اهمیت ویژهبه دلیل تاثیر شدید آنها  Potato virus Aو 

بویژه در تولید بذر سیب زمینی به حدي است که آلودگی با درصدهاي پایین هم سبب سقوط ارزش بذري یا حذف بذر از طبقه 

و تعداد بیش از  PLRVو  PVYکشور از نظر آلودگی به ویروس هاي نمونه بذري تولیدي  15000هر ساله بالغ بر . شودبذري می

تر تر، سریعدر صورت تشخیص دقیق. شوندهاي سرولوژیکی بررسی مینمونه از نظر آلودگی به هر شش ویروس با آزمون 8000

هاي ناشی از انتقال ودگیهاي آلوده و به مراتب آن، کاهش یا حذف آلهاي آلوده در مزرعه، امکان حذف بوتهو به موقع بوته

 Reverse transcription loop-mediatedدر استفاده از روش . ها با حشرات ناقل، وجود خواهد داشتبرخی ویروس

isothermal amplification (RT-LAMP) هاي سیب زمینی در مزرعه وجود خواهد داشتتر ویروسامکان ردیابی دقیق .

هاي مولکولی از حساسیت و دقت باالتري برخوردار بوده و برابر آزمون 10سرولوژیکی و  هايبرابر آزمون 1000این آزمون 

  .ها به زمان کمتري نیاز داشته و در سطح مزرعه قابل کاربرد استنسبت به آن آزمون

  مورد انتظار افتهی حداقل

براي ردیابی هر شش ویروس سیب زمینی RT-LAMPتوسعه پروتکل بومی و فناوري محور 

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافتهنادرپور،  مسعود: ارائه دهنده اولویت
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هاي بررسی سالمت بذور سیب زمینی موثر مولکولی درافزایش دقت و حساسیت آزمون- هاي ایمیونوآیا توسعه روش.71

هستند؟

  تحقیق له و ضرورتطرح مسئ

سیب زمینی یکی از محصوالت اساسی بوده و تولید کمی و کیفی آن به استفاده از بذور سالم و عاري از آلودگی بویژه از نظر 

هاي هاي مختلفی تولید این محصول را در دنیا متاثر نموده اما در این بین ویروسویروس. هاي ویروسی بستگی داردبیماري

Potato virus Y (PVY) ،Potato leafroll virus (PLRV) ،Potato virus S ،Potato virus M ،Potato virus X 

ها اهمیت این ویروس. اي برخوردار هستندبه دلیل تاثیر شدید آنها در پدیده اضمحالل، از اهمیت ویژه Potato virus Aو 

پایین هم سبب سقوط ارزش بذري یا حذف بذر از طبقه بویژه در تولید بذر سیب زمینی به حدي است که آلودگی با درصدهاي 

و تعداد بیش از  PLRVو  PVYهاي نمونه بذري تولیدي کشور از نظر آلودگی به ویروس 15000هر ساله بالغ بر . شودبذري می

ز جمله آستانه بنا به دالیل مختلف ا. شوندهاي سرولوژیکی بررسی مینمونه از نظر آلودگی به هر شش ویروس با آزمون 8000

رولوژیکی نیاز به تایید با هاي سهاي سرولوژیکی و وجود تیتر پاین ویروس در برخی از ارقام، آزمونتعیین آلودگی در آزمون

بنابراین . عمال وجود ندارد RNAاین در حالیست که بافت نمونه گیاهی براي استخراج . هاي مبتنی بر اسیدنوکلئیک داردآزمون

هاي سرولوژیک و مولکولی مبتنی بر اسید ناوري محور براي ردیابی هر شش ویروس با تلفیقی از روشتوسعه پروتکل ف

  .نمایدنوکلئیک بسیار ضروري می

  مورد انتظار افتهی حداقل

  مولکولی-هاي ایمیونوتوسعه پروتکل بومی و فناوري محور براي ردیابی هر شش ویروس با آزمون

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافتهنادرپور، مسعود : ارائه دهنده اولویت
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  ؟ استانداردهاي ملی سالمت مواد تکثیري فندق چه میزان باید باشند و آیا استاندارد موجود نیاز به بازنگري دارد.72

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

این بیمارگرها دلیل . ترین عامل کاهش کمیت و کیفیت محصوالت باغی هستندها مهمسیستمیک بویژه ویروسبیمارگرهاي 

با توجه به تکثیر غیر جنسی اکثر درختان . عمده کاهش کمی و کیفی محصوالت باغی و عامل اصلی زوال باغات میوه هستند

آلوده وارد نهال شده و در باغات تازه ...) یه، پیوندك، قلمه، پا(باغی، بیمارگرهاي سیستمیک باسانی از طریق مواد تکثیري 

از طرف . ترین مرحله در تولید نهال سالم استبنابراین تهیه مواد تکثیري اولیه از درختان سالم، مهم. کنندتاسیس شیوع پیدا می

  ابل ردیابی نبوده و نیاز به توسعه هاي نهال، باسانی قدیگر، بیمارگرهاي سیستمیک به دلیل غلظت پایین بیمارگر در بافت

استانداردهاي سالمت مواد تکثیري فندق همانند سایر . هاي بومی بیمارگرها استهاي ردیابی بر اساس مشخصات جدایهپروتکل

سایر محصوالت باغی بر اساس اطالعات موجود تدوین شده و نیاز به بررسی حضور بیمارگرهاي اشاره شده در استانداردها و نیز 

  .بیمارگرها است تا در بازنگري استانداردها مورد استفاده قرار بگیرد

  مورد انتظار افتهی حداقل

هاي بومی براي ردیابی بیمارگرهاي ویروسی فندق به منظور استفاده در بررسی و گواهی سالمت مواد تهیه پروتکل.1

  تکثیري گردو

اشاره نشده در استانداردهاي ملی /بیمارگرهاي ویروسی اشاره شدهآوري اطالعات میدانی و آزمایشگاهی در مورد جمع.2

سالمت مواد تکثیري فندق براي استفاده در بازنگري استانداردها

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافتهنادرپور، مسعود : ارائه دهنده اولویت
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  کند؟چه میزان باید باشد و آیا استاندارد موجود کفایت می گردو در استاندارد ملیهاي ویروسی آلودگی حداکثر .73

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

این بیمارگرها دلیل . ترین عامل کاهش کمیت و کیفیت محصوالت باغی هستندها مهمبیمارگرهاي سیستمیک بویژه ویروس

جنسی اکثر درختان با توجه به تکثیر غیر. عمده کاهش کمی و کیفی محصوالت باغی و عامل اصلی زوال باغات میوه هستند

وارد نهال شده و در باغات تازه  آلوده...) پایه، پیوندك، قلمه، (باغی، بیمارگرهاي سیستمیک باسانی از طریق مواد تکثیري 

از طرف . ترین مرحله در تولید نهال سالم استبنابراین تهیه مواد تکثیري اولیه از درختان سالم، مهم. کنندتاسیس شیوع پیدا می

     وسعه هاي نهال، باسانی قابل ردیابی نبوده و نیاز به تدلیل غلظت پایین بیمارگر در بافتدیگر، بیمارگرهاي سیستمیک به 

استانداردهاي سالمت مواد تکثیري گردو همانند سایر . هاي بومی بیمارگرها استهاي ردیابی بر اساس مشخصات جدایهپروتکل

محصوالت باغی بر اساس اطالعات موجود تدوین شده و نیاز به بررسی حضور بیمارگرهاي اشاره شده در استانداردها و نیز سایر 

  .زنگري استانداردها مورد استفاده قرار بگیردبیمارگرها است تا در با

  مورد انتظار افتهی حداقل

هاي بومی براي ردیابی بیمارگرهاي ویروسی به منظور استفاده در بررسی و گواهی سالمت مواد تکثیري تهیه پروتکل.1

  گردو

نشده در استانداردهاي ملی اشاره /جمع آوري اطالعات میدانی و آزمایشگاهی در مورد بیمارگرهاي ویروسی اشاره شده.2

سالمت مواد تکثیري گردو براي استفاده در بازنگري استانداردها

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافتهنادرپور، مسعود : ارائه دهنده اولویت
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سیب زمینی در باکتري  Mاي با بیان ژن پروتئین پوششی ویروس ند همسانهبادي چآیا امکان تولید آنتی .74

Escherichia coli هاي بذري سیب زمینی وجود دارد؟براي ردیابی این ویروس در نمونه  

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

تشخیص و شناسـایی  . نمایندي را به محصوالت زراعی و باغی وارد میقابل توجه بیمارگرهاي ویروسی گیاهی هرساله خسارت

ي از مزایا. نمایدهاي مدیریتی مناسب را میسر میاي در کاهش خسارت آنها داشته و اعمال روشدقیق این عوامل اهمیت ویژه

هـاي  روش. توان به سرعت، دقت، سادگی، هزینه پائین و عدم نیاز آن به تجهیزات پیشرفته اشاره نمودیک روش تشخیصی می

این در حـالی اسـت   . گران بوده استز دیرباز و به دلیل دارا بودن نسبی خصوصیات فوق همواره موردتوجه پژوهشسرولوژیکی ا

گیـر، پرهزینـه و نیازمنـد بـه     سازي  شـده، وقـت  سرم اختصاصی بر علیه عامل بیماریزا با استفاده از جدایه خالصکه تولید آنتی

هاي تولیدي خود را با مبـالغ گـزاف   باديسرم آنتیهاي تولید کننده آنتیرکتبر این اساس ش. باشدهاي گران قیمت میدستگاه

تـر  سرم سـاده امروزه و به دنبال دستیابی به فناوري بیان پروتئین نوترکیب، روند تولید آنتی. دهنددراختیار مصرف کننده قرار می

ها، ضمن بومی سازي تولید این ماده ئین پوششی ویروسسرم تولید شده از طریق بیان ژن پروتبا دستیابی به آنتی. گردیده است

قیمت، ارزیابی سالمت مواد تکثیري تولیدکنندگان بذور گواهی شده سیب زمینی با سرعت بیشـتر و هزینـه بـه    تشخیصی گران

بـادي  آنتـی  روس در باکتري، امکان تولیـد سازي ژن پروتئین پوششی این ویبعالوه، با همسانه. مراتب کمتري انجام خواهد شد

مـی توانـد در اختیـار سـایر     ) با حفظ حق مالکیت معنوي(نوترکیب در هر زمان که نیاز باشد فراهم بوده و حتی محصول نهایی 

  .مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و کلینیک هاي تشخیص عوامل بیماري زاي ویروسی قرار گیرد

  مورد انتظار افتهی حداقل

  باديسیب زمینی در کشور براي استفاده در تهیه آنتی Mغالب ویروس ) هاي(شناسایی جدایه .1

بیان موفقیت آمیز پروتئین پوششی ویروس در ناقل بیان.2

هاي سرولوژیکیبادي کانجوگیت شده با آنزیم آلکالین فسفاتاز براي استفاده در آزمونبادي و آنتیتهیه آنتی.3

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافتهنادرپور، مسعود : رائه دهنده اولویتا
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سیب زمینی در باکتري  Xاي با بیان ژن پروتئین پوششی ویروس بادي چند همسانهآیا امکان تولید آنتی.75

Escherichia coli دارد؟هاي بذري سیب زمینی وجود براي ردیابی این ویروس در نمونه  

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

تشخیص و شناسـایی  . نمایندي را به محصوالت زراعی و باغی وارد میقابل توجه بیمارگرهاي ویروسی گیاهی هرساله خسارت

ي از مزایا. نمایدهاي مدیریتی مناسب را میسر میاي در کاهش خسارت آنها داشته و اعمال روشدقیق این عوامل اهمیت ویژه

هـاي  روش. توان به سرعت، دقت، سادگی، هزینه پائین و عدم نیاز آن به تجهیزات پیشرفته اشاره نمودوش تشخیصی مییک ر

این در حـالی اسـت   . گران بوده استسرولوژیکی از دیرباز و به دلیل دارا بودن نسبی خصوصیات فوق همواره موردتوجه پژوهش

گیـر، پرهزینـه و نیازمنـد بـه     سازي شـده، وقـت  زا با استفاده از جدایه خالصاريسرم اختصاصی بر علیه عامل بیمکه تولید آنتی

هاي تولیدي خود را بـا مبـالغ گـزاف    باديسرم آنتیهاي تولیدکننده آنتیبر این اساس شرکت. باشدهاي گران قیمت میدستگاه

تـر  سرم سـاده یان پروتئین نوترکیب، روند تولید آنتیامروزه و به دنبال دستیابی به فناوري ب. دهنددراختیار مصرف کننده قرار می

سازي تولید این ماده ها، ضمن بومیسرم تولید شده از طریق بیان ژن پروتئین پوششی ویروسبا دستیابی به آنتی. گردیده است

تر و هزینـه بـه   قیمت، ارزیابی سالمت مواد تکثیري تولیدکنندگان بذور گواهی شده سیب زمینی با سرعت بیشـ تشخیصی گران

بـادي  سازي ژن پروتئین پوششی این ویروس در باکتري، امکان تولیـد آنتـی  بعالوه، با همسانه. مراتب کمتري انجام خواهد شد

مـی توانـد در اختیـار سـایر     ) با حفظ حق مالکیت معنوي(نوترکیب در هر زمان که نیاز باشد فراهم بوده و حتی محصول نهایی 

  .زاي ویروسی قرار گیردو کلینیک هاي تشخیص عوامل بیماريها اهمراکز تحقیقاتی، دانشگ

  مورد انتظار افتهی حداقل

  باديکشور براي استفاده در تهیه آنتی سیب زمینی در Xغالب ویروس ) هاي(شناسایی جدایه .1

بیان موفقیت آمیز پروتئین پوششی ویروس در ناقل بیان.2

هاي سرولوژیکیبا آنزیم آلکالین فسفاتاز براي استفاده در آزمونبادي کانجوگیت شده بادي و آنتیتهیه آنتی.3

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هامعاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافتهنادرپور، مسعود : ارائه دهنده اولویت
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  توان استفاده نمود؟می گیاهان داروییهاي تودهتشخیص  ی برايمرفولوژیکهاي هاز چه شناس.76

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

شود بومی توسط کشاورزان کشت و کار میهاي گیاهان دارویی رقم معرفی نشده و یک یا چند توده ازآنجا که در برخی از گونه

  ها شناسنامه مرفولوژیک تهیه شودتولید بذر در این گونه الزم است به منظور کنترل و گواهی

  حداقل یافته مورد انتظار

  هاي تشخیصی مورفولوژیک گیاهان داروییارائه کیت یا دستورالعمل

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هاشیري، معاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافتهعباس ده: ارائه دهنده اولویت
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  ي تجزیه کیفی تهیه نمود؟ها، پروتکل آزمونهاي مختلف گیاهان داروییتوان براي گونهآیا می.77

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

زمون هاي قوه نامیه هاي گیاهان دارویی و ورود به پروسه کنترل و گواهی بذر الزم است جهت آجهت ساماندهی تولید بذر گونه

وجود داشته باشد که درحال حاضر درخصوص برخی از این گونه هاي خاص هر گونه هاي تجزیه کیفی بذر پروتکلو سایر آزمون

  .ها پروتکل وجود ندارد و الزم است تهیه گردد

  حداقل یافته مورد انتظار

  هاي تجزیه کیفی هاي خاص براي هر گونه در خصوص آزمونارائه پروتکل

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هاشیري، معاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافتهعباس ده: ارائه دهنده اولویت
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  استانداردهاي را تهیه کرد؟ هاي گیاهان داروییبررسی بیماري هاي بذرزاد در گونهتوان براي آیا می.78

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ها در بررسی میزان بذرزاد بودن بیماري با توجه به عدم .هاي مهم تولید بذر استاندارد و گواهی شده استسالمت بذر از مولفه

انداردهاي موجود گونه هاي بااهمیت گیاهان دارویی این موضوع ضرورت دارد و جهت تهیه استانداردهاي جدید و یا بازنگري است

  .ها ضرورت داردانجام این بررسی

  حداقل یافته مورد انتظار

  هاي گیاهی داروئیهاي بذرزاد در گونهارزیابی بیماريارائه استانداردهاي جدید براي 

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هاشیري، معاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافتهعباس ده: ارائه دهنده اولویت
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مهم است و به چه میزان  هاي گیاهان داروییدر گونهوالسیون مزارع تولید بذر میزان دگرگشنی و تعیین فاصله ایزآیا .79

  بررسی و تعیین شده است؟

  تحقیق طرح مسئله و ضرورت

ها و متعاقب ار مهم شناخت میزان دگرگشنی گونههاي تولید بذر گواهی شده یکی از موارد بسیر تهیه استانداردها و دستورالعملد

  .ها بررسی نشده استاین مهم در برخی از گونه. باشدها میگونه آن تعیین فاصه ایزوالسیون مزارع تولید بذر این

  حداقل یافته مورد انتظار

  هاي گیاهی داروئیهاي جدید براي ارزیابی میزان دگرگشنی در گونهارائه استانداردها و دستورالعمل

  هاي گیاهان داروئیبررسی نقش فاصله ایزوالسیون در مزارع تولید بذر در گونه

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  هاشیري، معاونت پژوهش، فناوري و انتقال یافتهعباس ده: ارائه دهنده اولویت

  



92

  باشدپایداري و تاثیر سایر صفات در تمایز ارقام هندوانه تا چه میزان می.80

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

هـا بـا صـفات جدیـدي     هاي تمایز، یکنواختی و پایداري، در حین بررسـی بررسی تحت آزمونبا توجه به افزایش تعداد ارقام مورد 

بایـد ایـن   . توانند ارقام را از یکدیگر متمایز کنند، ولی این صفات در دستورالعمل بین المللی وجـود ندارنـد  شویم که میمواجه می

قرار گیرند و پس از قطعی شدن نتایج به همراه مسـتندات   صفات طی چند سال از نظر قدرت تمایز و میزان پایداري مورد بررسی

. هاي بعدي دستورالعمل بین المللی مـد نظـر قـرار گیرنـد    ارسال شود تا پس از بررسی در صورت تایید، در ویرایش UPOVبراي 

یکنـواختی و پایـداري   هـاي تمـایز،   تواند به بخش صفات تکمیلی دستورالعمل ملی اجـراي آزمـون  همچنین این صفات جدید می

  .هندوانه در ایران اضافه شود

  حداقل یافته مورد انتظار 

  نژادگراندست آوردن صفات جدید موثر در تعیین تمایز ارقام به منظور جلوگیري از تضییع حقوق بهبه

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  شناسایی و ثبت ارقام گیاهی عاطفه خندان، معاونت: ارائه دهنده اولویت
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  باشد؟پایداري و تاثیر سایر صفات در تمایز ارقام پیاز تا چه میزان می.81

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

هـا بـا صـفات جدیـدي     هاي تمایز، یکنواختی و پایداري، در حین بررسـی با توجه به افزایش تعداد ارقام مورد بررسی تحت آزمون

بایـد ایـن   . توانند ارقام را از یکدیگر متمایز کنند، ولی این صفات در دستورالعمل بین المللی وجـود ندارنـد  شویم که میمواجه می

صفات طی چند سال از نظر قدرت تمایز و میزان پایداري مورد بررسی قرار گیرند و پس از قطعی شدن نتایج به همراه مسـتندات  

. هاي بعدي دستورالعمل بین المللی مـد نظـر قـرار گیرنـد    در صورت تایید، در ویرایش ارسال شود تا پس از بررسی UPOVبراي 

هاي تمایز، یکنواختی و پایـداري پیـاز   تواند به بخش صفات تکمیلی دستورالعمل ملی اجراي آزمونهمچنین این صفات جدید می

  .در ایران اضافه شود

  حداقل یافته مورد انتظار

  نژادگرانثر در تعیین تمایز ارقام به منظور جلوگیري از تضییع حقوق بهدست آوردن صفات جدید موبه

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  ، معاونت شناسایی و ثبت ارقام گیاهیعاطفه خندان: ارائه دهنده اولویت
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با (آیا امکان توسعه و بررسی نشانگرهاي مولکولی مرتبط با مقاومت به عوامل بیماریزا در ارقام زراعی و سبزي و صیفی .82

  وجود دارد؟ (DUS)براي آزمون هاي تمایز، یکنواختی و پایداري ) اولویت گیاهان زراعی

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

DUS)هاي فنی تمایز، یکنواختی و پایداري آزمون Testing)    و برخـورداري از امتیـاز   ) معرفـی (شرط الزم براي تجـاري سـازي

 VCUهاي گیاهی سـبزي و صـیفی و    براي گونه DUSهاي فنی در دستورالعمل. باشدیک رقم جدید می) ثبت(حقوق به نژادگر 

ترین صفات موجود در یکی از مهم. گیرندهاي زراعی صفات مختلف مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مورد استفاده قرار می براي گونه

دارد (تواند بصورت کیفـی  باشد که این صفات میهاي گیاهی میها بررسی وجود یا عدم وجود مقاومت به بیمارياین دستورالعمل

یر هـاي بیولـوژیکی بـه دلیـل تـاث     حساسیت در آزمون/ارزیابی صفات مرتبط با مقاومت. ارزیابی شود) امتیازدهی(یا کمی ) یا ندارد

هاي تکثیـر  هموزایگوتی، مراحل رشد گیاه و مسائل مربوط به امتیازدهی و سختی/فاکتورهاي مختلف محیطی، سطح هتروزیگوتی

هـا همیشـه آسـان و    مشکالتی وجود داشته و انجام این نوع آزمـون ) که نیازمند توجه و نگهداري مداوم است(و ثبات مایه تلقیح 

بـر   حساسیت معمـوال زمـان  /زایی و مقاومتهاي گیاهی از نظر بیماريزا و گونهاز عوامل بیماريبعالوه ارزیابی برخی . ساده نیست

بنـابراین بـه   . باشدبه دلیل مدت زمان نسبتا کم براي ارائه نظر فنی مورد قبول نمی DUSهاي این مهم بویژه در آزمون. باشد می

ساس از نشانگرهاي مولکـولی بعنـوان روش علمـی تکمیـل کننـده      وري و دقت در تشخیص ارقام مقاوم یا حمنظور افزایش بهره

ها بدون تاثیر روي رشد گیاهبا نشانگرهاي ژنتیکی مرتبط بـا  در نتیجه غربالگري مقاومت و حساسیت به بیماري. گردداستفاده می

ت تولید و ارزیابی ارقـام جدیـد   پذیرشده و اندازه جمعیت مورد بررسی کاهش یافته و در نهایت نیاز به زمان جهژن مقاومت امکان

  .یابدکاهش می

  حداقل یافته مورد انتظار

  VCUو  DUSاستفاده از نشانگرهاي مرتبط با مقاومت به عوامل بیماریزا در آزمون هاي 

  هاي زندهکاهش زمان ارزیابی و افزایش دقت در مراحل ثبت و شناسایی ارقام مقاوم و حساس نسبت به تنش

  

  اولویت سوم اولویت دوم  ولویت نخست ا : درجه اولویت

  لیالصادقی، معاونت شناسایی و ثبت ارقام گیاهی: ارائه دهنده اولویت
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امکانپذیر  DNAآیا شناسایی و تعیین اصالت ارقام چغندر، کلزا، سویا و پنبه با استفاده از انگشت نگاري و بارکدینگ .83

  است؟

  طرح مسئله و ضرورت تحقیق

اي در صـنعت  ها و تعیـین اصـالت و خلـوص ژنتیکـی رقـم از اهمیـت ویـژه       هاي گیاهی زراعی از سایرگونهشناخت صحیح گونه

هاي اولیه تشخیص و ثبت ارقام بر اساس صفات و خصوصیات مورفولوژیک و ظاهري بوده اسـت  روش. کشاورزي برخوردار است

قت گیر است و گاهاً بعلت تاثیرگـذاري عوامـل محیطـی بـر بـروز صـفات       که بدلیل دوره رویشی طوالنی فرایندي دراز مدت و و

عالوه بر آن شناسایی رقم براساس صفات مورفولوژیـک، مسـتلزم دقـت، تجربـه و وقـت      . باشدمورفولوژیکی غیر قابل استناد می

کامـل آنهـا سـوق پیـدا     هاي ژنتیک و تدر عصر حاضر، شناسایی عمومی رقم از صفات ظاهري به سمت جنبه. بسیار زیادي است

هـاي زراعـی   براي شناسایی و اصالت ژنتیکی گونـه  DNAطور گستردهاي از تکنیک انگشت نگاري و بارکدینگ کرده است و به

باشد و تعیین هاي مورد مطالعه میهاي چند شکل در بین نمونهبر اساس وجود توالی DNAمبناي انگشت نگاري. شوداستفاده می

دراین تکنیک از تـوالی   .بارکدینگ است DNAهاي اساسی در استفاده از به عنوان بارکد از پیش شرط DNAدیک ناحیه استاندار

بـدلیل عـدم تـاثیر      DNAنشانگرهاي مبتنی بـر  .شودهاي گیاهی استفاده میبراي شناسایی دقیق گونه DNA  یابی یک ناحیه از

ي نمونه در هر مرحله رشدي گیاه، فراوانی باال و توزیـع ژنـومی تصـادفی،    پذیري آنها از عوامل محیطی، امکان ارزیابی تعداد زیاد

  .هاي فنوتیپی در تشخیص و ثبت و تعیین اصالت ارقام گیاهی فراهم کرده استروشی مکمل براي ارزیابی... تکرارپذیري باال و

  حداقل یافته مورد انتظار

  ارائه پروتکل مناسب براي شناسایی ارقام پنبه

  تعیین اصالت ژنتیکی با استفاده از نشانگرهاي مناسب 

  هاي بذري تعیین و تشخیص رقم زراعی از سایر ارقام مشابه در توده

  

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  لیالصادقی و محمدرضا جزایري، معاونت شناسایی و ثبت ارقام گیاهی: ارائه دهنده اولویت
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  سیب زمینی بر اساس میزان سم سوالنین تولیدي وجود دارد؟ ارقامآیا امکان ثبت و تجاري سازي .84

طرح مسئله و ضرورت تحقیق

  صـورت  شـود، امـا بـه   سیب زمینی به عنوان منبع اصلی غذا و پروتیین است که به طور عمده براي مصـرف انسـان کشـت مـی    

کنـد کـه   سیب زمینی ترکیباتی به نام گلیکوآلکالوییـد تولیـد مـی   . گیرداده قرار میاي به عنوان خوراك دام نیز مورد استفگسترده

سوالنین براي انسان و حیوان سمی است و باعث تحریـک دسـتگاه گـوارش و    . شودمیزان باالي آن به نام سوالنین شناخته می

شود و در صـورتیکه رقمـی   ید اندازه گیري مین گلیکوآلکالویدر کشورهاي پیشرفته، ابتدا میزا. شوداختالل در سیستم عصبی می

در دستورالعمل ملـی تعیـین ارزش زراعـی ارقـام سـیب       .داراي گلیکوالکالویید پایین باشد، مجوز تکثیر و تولید دریافت می نماید

زیابی تنوع با توجه به اهمیت سهم این محصول در جیره غذایی کشور بررسی ار. اي نشده است زمینی به ارزیابی این صفت اشاره

  .رسد سیب زمینی ضروري به نظر می VCUو میزان این ماده در ارقام مختلف موجود و جدید و اضافه نمودن آن به دستورالعمل 

  حداقل یافته مورد انتظار

  افزایش کیفیت سیب زمینی و جلوگیري از تهدید سالمت مصرف کنندگان توسط سم سوالنین

  اولویت سوم اولویت دوم  اولویت نخست  : درجه اولویت

  زهرا طاهرنژاد، معاونت شناسایی و ثبت ارقام گیاهی: ارائه دهنده اولویت
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هاي چهارگانه ارقام آبی و سه اقلیم ارقام دیم هاي مورفولوژیکی براي تمایز ارقام تجاري گندم در اقلیماز چه شناسه .85

  توان استفاده نمود؟ کشور می

  :طرح مسئله و ضرورت تحقیق

آنها در مراحل مختلف رشد توسط  "اختالط "یکی از ارکان مهم چرخه تولید بذر شناخت صحیح ارقام متعدد گندم و تشخیص

شناسنامه شامل صفات مرفولوژیکی . نماید تهیه شناسنامه براي هر رقم این تشخیص را بسیار آسان می. باشد کارشناسان می

گیرند، بنابراین این خصوصیات براي  ا به میزان بسیار کمی تحت تاثیر محیط قرار میاست که کنترل آنها کامال ژنتیکی بوده و ی

سکریپتور ید از آنجا که. گیرد یابد و به عنوان کلید شناسایی آن رقم مورد استفاده قرار می هر رقم به صورت انحصاري بروز می

صورت خلوص رقمی مزرعه را بهکند تا از این طریق یارع در کنترل و گواهی بذر کمک مارقام گندم به کارشناسان بازرسی مز

.اي برخوردار استعلمی و دقیق تعیین نمایند، لذا تعیین شناسنامه مورفولوژیک ارقام گندم از اهمیت ویژه

  :حداقل یافته مورد انتظار

  .تهیه شناسنامه براي هر رقم زراعی، تشخیص اختالط سایر ارقام و افزایش کیفیت بذر

  اولویت سوماولویت دوماولویت نخست: ویتدرجه اول

عباس زارعیان، محمدرضا جزایري، معاونت تحقیقات شناسایی و ثبت ارقام گیاهی و  :ارائه دهنده اولویت

  يمزارع بذر یو بازرس یفن یابیارز قاتیبخش تحق

  


