
بازتاب تات24
کشاورزی دانش بنیان

امنیت غذایی

کامل مسعود   .4 غدیری  عادل   .3 احمدوند  رحیم   .2 منصوری  بهرام  و  صالحی  پرویز   .1

کشـت در اسـتان  معرفـی رقـم جدیـد لوبیـا چیتـی "صالـح" مناسـب 
کشـور فـارس و مناطـق مشـابه در 

  مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان فـارس1 ، موسسـه تحقیقـات اصـاح و تهیـه نهـال و 
بـذر2 ، مراکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان هـای مرکـزی3 و  زنجـان4

   بیـان مسـئله   
بـا توجـه بـه افزایـش سـهم حبوبـات در سـبد مصرفـی خانـوار ایرانـی، تولیـد ارقـام جدیـد پرمحصـول لوبیـا بـا دارا بـودن صفـات کمـی و کیفـی مطلـوب 
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شکل1- وضعیت تولید لوبیا در کشور طی سال های اخیر  
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از اولویـت هـای مهـم برنامـه اصـاح و توسـعه کشـت حبوبـات در کشـور می باشـد. اسـتفاده از بـذر ارقـام خالـص لوبیـا توسـط کشـاورزان موجـب 

افزایـش عملکـرد و بـاال رفتـن کیفـت محصـول می شـود. برطبـق آمارنامـه مرکـز آمـار ایـران میـزان افزایـش عملکـرد محصـول لوبیـا در واحـد سـطح 

در طـی سـال هـای 1367 لغایـت 1397 رونـد افزایشـی داشـته بـه طـوری کـه بـه میـزان 646 کیلـو گـرم محصـول لوبیـا در واحـد سـطح بـوده اسـت. ایـن 

افزایـش محصـول درواحـد سـطح در نتیجـه اسـتفاده کشـاورزان از ارقـام اصـاح شـده لوبیـا می باشـد.

   معرفی دسـتاورد   
در طـی سـال هـای 1380 لغایـت 1392 بـا انجـام پنـج پـروژه تحقیقاتـی بـه نـژادی، بـه زراعـی و تحقیقـی ترویجـی در اسـتان فـارس ، لوبیا چیتـی رقم صالح 

بـا انجـام گزینـش الیـن هـای خالـص و برتـر در بیـن تـوده هـای بومـی لوبیـا چیتـی حاصـل شـد. عملکـرد ایـن رقـم در حـدود 2328 کیلوگـرم در هکتـار 

( میـزان عملکـرد بیشـتری دارد.  مـی باشـد کـه نسـبت بـه ارقـام شـاهد صـدری و محلـی خمیـن )بـه ترتیـب بـا عملکـرد 2132 و2063 کیلـو گـرم درهکتـار

   فرایند تجاری سازی    
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی  گـزارش نامگـذاری لوبیـا چیتـی رقـم صالـح بـه شـماره ثبـت 51986 در تاریـخ 1396/4/26 از سـوی سـازمان تحقیقـات، 

دریافـت شـد. سـپس قـرارداد پیمـان مشـارکت تولیـد و تکثیـر بـذر ایـن رقـم بیـن موسسـه تحقیقـات اصـاح و تهیـه نهـال و بـذر و شـرکت نگیـن 

خ 1396/11/12 منعقـد شـد. در حـال حاضـر ایسـتگاه تحقیقـات کشـاورزی و منابـع طبیعـی اقلیـد  بـذر پـارس بـه شـماره قـرارداد 13517/244 در مـور

فـارس ایـن رقـم را تولیـد کـرده و جهـت توزیـع در اختیـار شـرکت نگیـن بـذر قـرار داده اسـت.  

ثربخشـی         پتانسـیل اقتصادی و ا

پیــش بینــی ســطح زیرکشــت در طــی دوره هفــت ســاله: 7000 هکتار 

برتــری عملکــرد نســبت بــه شــاهد آزمایــش )محلــی ســده(:  310 کیلوگــرم در هکتــار

: 2 هــزار تن افزایــش عملکــرد در 7000 هکتــار

زودرس بــودن و دارای بــازار پســندی و خــوش رنگی مناســب

1

2

3

4


