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کشــاورزی دانــش بنیــان کــه کاربــرد فناوری هــا، نوآوری هــا و اطالعــات نویــن در راســتای حــل مشــکالت بخــش اهمیــت باالیــی 

داشــته و ســرمایه گذاری، تولیــد، توزیــع و مصــرف محصــوالت در آن بــا محوریــت دانــش و نــوآوری صــورت می گیــرد، بــه عنــوان 

ح اســت. در ایــن راســتا، توســعه کشــاورزی دانش بنیــان تنهــا بــا  یکــی از پایه هــای اصلــی امنیــت غذایــی در عصــر حاضــر مطــر

آمــوزش  ورود و نفــوذ فناوری هــا و یافته هــای جدیــد در عرصــه کشــاورزی اجرایــی می شــود. خوشــبختانه ســازمان تحقیقــات، 

و ترویــج کشــاورزی )تــات( بــا دارا بــودن نیــروی انســانی متعهــد و متخصــص و همچنیــن زیرســاخت های موجــود نقــش اصلــی 

انعــکاس  بــا  تــا  دارد  بنــا  تــات"  "بازتــاب  فصلنامــه  اســت.  نمــوده  ایفــا  دهــه  چنــد  طــی  بنیــان  دانــش  کشــاورزی  توســعه  در  را 

برخــی دســتاوردهای مهــم و اثربخــش جامعــه تحقیقاتــی بخــش کشــاورزی، بخشــی از زحمــات محققیــن ســازمان در راســتای 

پیاده ســازی کشــاورزی دانش بنیــان را اطــالع رســانی نمایــد و خوشــبختانه تاکنــون 14 شــماره فصلنامــه منتشــر شــده اســت. 

ارائــه اثربخشــی و پتانســیل اقتصــادی هــر کــدام از ایــن دســتاوردها، خــود نشــانگر نقــش تاثیرگــذار علــم و فنــاوری در توســعه 
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کشــاورزی دانش  بنیــان می باشــد. در شــماره حاضــر تــالش شــده اســت تــا در ابتــدا بــه معرفــی برخــی از ارقــام گیاهــی شــامل گنــدم، 

برنــج، ســورگوم، جــو، خربــزه، نخــود ســیاه و کنــار جدیــد بــه دســت آمــده در ســازمان پرداختــه شــده اســت. در ادامــه دســتاوردهای 

مکمل هــای گیاهــی جدیــد تغذیــه طیــور و اســتفاده از گیــاه پوششــی خلــر علو فــه ای بــه عنــوان کــود ســبز در زراعــت ســیب زمینــی 

ارائــه شــده اند. در بخــش روابــط بین الملــل نیــز  همکاری هــای مشــترک بین المللــی در تحقیقــات خــاک و آب معرفــی شــده اند. 

در پایــان نیــز ســامانه های نماتــات و رزومــه هوشــمند کــه اخیــرا در ســازمان طراحــی و راه انــدازی شــده اند معرفــی شــده اند.  امیــد 

، بــا ارســال نظــرات و پیشــنهادات ســازنده خــود مــا را در انتشــار هرچــه بهتــر فصلنامــه یــاری  اســت مخاطبیــن و خواننــدگان عزیــز

ــد.  نماین
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