
بازتاب تات16
کشاورزی دانش بنیان

امنیت غذایی

غدیری،   عادل   .3 امین،  محسنی  امیر  و  نصرالهی  محمود  کوشکی،  حسن  محمد   .2 بیضایی،  اسماعیل  و  خلیق  غفاری  حسین  قنبری،  اکبر  علی  احمدوند،  رحیم   .1
صالحی پرویز   .5 کامل،  4.مسعود 

" بـا عملکـرد بـاال و مناسـب برای  ادفـر رقـم جدیـد لوبیـا قرمـز "د
کشـت در مناطـق معتـدل و سـرد

  موسسـه تحقیقـات اصـاح و تهیـه نهـال و بـذر1 ، مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان هـای 
لرسـتان2، مرکـزی3 ، زنجـان4 و فـارس5 

   بیـان مسـئله   
لوبیـا بـه عنـوان یکـی از گیاهـان مهـم خانـواده حبوبـات نقـش عمـده ای در تولیـد پروتئیـن ارزان گیاهـی دارد. ایـن گیـاه می توانـد بـا قـرار گرفتـن در 

شکل1- وضعیت تولید لوبیا در کشور طی سال های 1390-1396  
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برنامـۀ تنـاوب همـراه بـا کشـت غـات باعـث پایـداری در تولیـد ایـن محصـوالت گـردد. مهـم تریـن هـدف در برنامه هـای اصاحـی، افزایـش عملکـرد 

بـه  بـاال و مقاومـت  از قبیـل عملکـرد  بـا خصوصیـات بهینـه  گیاهـی  ارقـام جدیـد  راسـتا معرفـی  ایـن  پایـداری تولیـد در واحـد سـطح می باشـد. در  و 

قابلیـت  بـا   ، دادفـر رقـم   ، قرمـز لوبیـا  جدیـد  رقـم  تحقیـق  ایـن  در  می گـردد.  جامعـه  غذایـی  امنیـت  تقویـت  باعـث  زنـده  غیـر  و  زیسـتی  تنش هـای 

عملکـرد بـاال و مناسـب کشـت در مناطـق معتـدل و سـرد تولیـد شـده اسـت. 

   معرفـی دسـتاورد   
بـا انجـام مطالعـات بـه نـژادی، لوبیـا قرمـز رقـم دادفـر در سـال 1396 معرفـی شـده اسـت. بـا انجـام آزمایش هـای مختلـف روی این رقم مشـخص شـد 

کـه ایـن رقـم دارای میانگیـن عملکـرد 3100 کیلوگـرم در هکتـار و450 کیلوگـرم عملکـرد بیشـتر نسـبت بـه ارقـام گلـی و صیـاد، وزن صددانـه 30/3 گرم، 

بـازار پسـندی خـوب و همچنیـن متحمـل بـه ویـروس موزائیـک معمولـی لوبیـا )BCMV( می باشـد. 

   فرایند تجاری سـازی    
در تیـر مـاه 1399 امتیـاز تولیـد و تکثیـر طبقـات مختلـف بـذری ایـن رقـم بـه شـرکت تعاونـی کشـت گسـتر 87 مرودشـت واگـذار شـد. در سـال زراعـی 

تـی در  1399-1398 یـک هکتـار در طبقـه پـرورش دو و یـک هکتـار در طبقـه پـرورش سـه کشـت شـده اسـت و بـذور حاصـل بـرای کشـت در فصـل آ

اختیـار ایـن شـرکت قـرار گرفـت. بـذور تولیـدی توسـط ایـن شـرکت در سـال 1400 در طبقـه مـادری قـرار گرفتـه و بـه منظور کشـت در اختیار کشـاورزان 

قـرار می گیـرد.

ثربخشـی         پتانسـیل اقتصـادی و ا

1

2

3

4

5

پســندی بهتــر نســبت بــه ارقــام قبلی بازار

افزایــش عملکــرد در هکتــار نســبت بــه رقــم شــاهد : 14 درصد

پروتئیــن بیشــتر از شــاهد :  یــک درصــد

یــال میانگیــن افزایــش درآمــد کشــاورز در هکتــار :  27 میلیــون  ر

یال :  270 میلیــارد ر افزایــش درآمــد ناخالــص حاصــل از کشــت در 10 هــزار هکتــار


