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همکاری هـای مشـترک بین المللـی در تحقیقات خاک و آب
 موسسه تحقیقات خاک و آب کشور  1

  بیـان مسـئله   
در راسـتای اهـداف کالن سـازمان تـات و وزارت جهـاد کشـاورزی، موسسـه تحقیقـات خـاک و آب توافقـات  متعـددی بـا سـازمان های معتبـر بین المللـی 

ایـن  گـروه صنعتـی تسـندرلو بلژیـک منعقـد نمـوده و در دسـت اجـرا دارد.  آلمـان و  ماننـد سـازمان خواروبـار  و کشـاورزی )فائـو(، دانشـگاه گوتینگـن 

ح و پروژه هـای مشـترک بـا کشـورهای پیشـرو در زمینـه منابـع و بهره بـرداری از آب و  توافقـات در قالـب برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی مشـترک، اجـرای طـر

خـاک و نیـز مشـارکت در تصمیم سـازی شـبكه جهانـی خـاک GSP( 2( می باشـد. دسـتاورد های حاصلـه شـامل مـوارد ذیـل می باشـند:  

  معرفی دستاورد   
لمان آ گوتینگن  کاربردی دانشـگاه  گیاه  ح مشـترک با موسسـه تغذیه  - انعقاد طر

در ادامـه همكاری هـای علمـی تحقیقاتـی بـا موسسـه تغذیـه گیـاه کاربـردی )Institute of Applied Plant Nutrition )IAPN  دانشـگاه گوتینگـن آلمـان، 

موسسـه تحقیقـات خـاک و آب طـی تفاهم نامـه همـكاری، تحقیقـات مشـترک در خصـوص نقـش عناصـر پتاسـیم و منیزیـم در محصـوالت زراعـی و باغـی 

کشـور را در قالـب سـه پـروژه تحقیقاتـی بـا عناویـن »نقـش پتاسـیم در کاهـش تنش هـای مربـوط بـه آفتـاب سـوختگی در مرکبـات«، »تاثیـر پتاسـیم در 

« در حـال اجـرا دارد.  افزایـش مقاومـت گیـاه گنـدم بـه تنش هـای شـوری« و »بررسـی وضعیـت منیزیـم و مدیریـت مصـرف آن بـر عملكـرد مرکبـات کشـور

بـه عنـوان  تـا  تأسـیس شـده  گوتینگـن  و دانشـگاه   )Kali & Salz( و  سـالز  کالـی   بـا همـكاری دوجانبـه شـرکت   )IAPN( کاربـردی  گیـاه  موسسـه تغذیـه 

ح شـده در حـوزه کاربـرد دانـش موجـود و انتقـال  نقطـه تالقـی بیـن علـم و صنعـت عمـل کـرده و وظیفـه بررسـی و پاسـخ دهی بـه سـئواالت  تخصصـی مطـر

یافته هـای نویـن کشـاورزی را بـر عهـده داشـته باشـد.
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یک گروه صنعتی تسـندرلو بلژ ح مشـترک با  - طر

در ادامـه همكاری هـای قبلـی بـا گـروه صنعتـی تسـندرلو 3  بلژیـک کـه در طـی سـال های 1397 تـا 1399 صـورت پذیرفـت، نقش پتاسـیم درتولیـد محصوالت 

مختلـف زراعـی و باغـی تعییـن شـد. همچنیـن پـروژه تأثیـر مقادیـر مختلـف پتاسـیم در عملكـرد کّمـی و کیفی پسـته در اسـتان سـمنان، نیشـكر در اسـتان 

خوزسـتان و ذرت و یونجـه در اسـتان البـرز انجـام گردیـد. شـرکت تسـندرلو )Tessenderlo( بـا بیـش از یـک قـرن سـابقه، یـک گـروه صنعتـی تخصصـی 

چندمنظـوره بلژیكـی اسـت کـه متمرکـز بـر زمینه هـای کشـاورزی، بازیافـت پسـماندهای زیسـتی و ارائـه راه حل هـای صنعتـی بـا تمرکـز بـر آب می باشـد. ایـن 

شـرکت بیـش از 4800 نیـروی انسـانی، در بیـش از 100 نقطـه سـایت در سراسـر جهـان دارد.

3- Tessenderlo


