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 رزی ایرانوضعیت و نقش حبوبات در کشاو

 ناصر مجنون حسینی

 استاد گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

*mhoseini@ut.ac.ir 

 میلیارد متر مكعب آب بیش از ظرفیت 5اسرا  بریی گاار  اا، کشور ما ب  طور متوس  حوود  در حال حاضرر بر  -مقدمه

با آب مصرفی برای تولیو محصول  پایوار از سفره اای زیرزمینی یود مصرف می کنو بطوری ک  این مقوار آب معادل بازدای

زیرزمینی و حفر چاه اای متعود برای آبیاری محصوالت زراعی بویژه  ساالن  غل  کشور است. افت شویو ساالن  آب سفره اای

غ ایی کشرروری تاریریوااو  می نمایو و این آسرریب پ یری بر امنیت زراعی را بسرریار آسرریب پ یر غالت، تولیو محصرروالت

کشرور چاره ای انویشریوه شرود. تجارب بریی از کشوراا  گ شرت، ل ا ضرروری اسرت از اک اکنون برای امنیت پایوار غ ایی

 بقوالت )بویژهکر  برای کم  ب  تولیو پایوار غالت می توان در نرر گرفت ررار دادن  نشررران می دارو یكی از رااكرارارایی

 حبوبات( در تناوب با غالت است تا بتوان از آسیب پ یری شویو آن جلوگیری نمود.

بلنو موت تولیو محصرروالت  و ارلیمی کشررورما نكت  مهمی اسررت ک  بایسررتی در برنام  ریای اای در نرر گرفتن شرررای  طبیعی

بنیادین در تووین و اتخاذ سریاسرت اا و ی  مشی اای  امواره ب  عنوان ی  اصر  کشراورزی ب  آن توج  شرود. این موضروا بایو

امچنین گسرررتر  تولیو محصررروالت و از جمل  حبوبات مو نرر ررار گیرد. در یصررروی تاریر این ت ییرات بر کااش  تحقیقاتی و

  یشكی، رشو نریر تحم  آنها ب حبوبات اطالعات موونی موجود نیست ولی ب  ار حال با توج  ب  ویژگی اای ذاتی حبوبات تولیو

آنها در اراضی دیک، انترار می رود تاریر این رواب  بر آن اا ب  شوت  آنها در شررایطی با حوار  نهاده اا و سرازگاری طوالنی موت

 بود. غالت نخوااو

ر داز نرر سطح زیر کشت و تولیو حبوبات، راره آسیا )بویژه کشاورزان معیشتی( بیشترین سهک را ب  یود ایتصای داده است. 

میلیون تن می باشو. سطح زیر کشت  5/06میلیون اكتار و تولیو آن نادی  ب   5/17دنیا، سرطح زیر کشرت حبوبات در حوود 

درصرو آن ب  صرورت دیک و بقی  ب  صررورت آبی کشت  28میلیون اكتار بوده ک  از این میاان  670/7حبوبات در ایران بالغ بر 

سع  ارتصادی و اجتماعی در س  دا  اییر موجب شوه تا نیاز ب  مواد غ ایی پروتئینی (. رشو جمعیت و تو8662شونو )فائو، می

در کشررور افاایش چشررمگیری یابو. ل ا ضرررورت دارد افاایش تولیو حبوبات، ب  عنوان منابع غ ایی ارزشررمنو، در برنام  اای 

 ت دارد:توسع  کشور گنجانیوه شود. در نتیج  تولیو حبوبات از س  جنب  در کشور اامی

 تامین نیاز غ ائی مردم )کمی و کیفی( .7

 تاریر بر اکوسیستک اای کشاورزی .8

 محیطی تاریر بر مسائ  زیست .3

درصو پروتئین )بر حسب گون  اا( نقش مهمی در تامین جیره روزان   82-02حبوبات با دارا بودن حوود  -اهمیت تغذیه ای

 1درصررو چربی و  38درصررو پروتئین گیاای،  88در ت  ی  انسرران حوود  مورد نیاز مردم )بویژه افراد کک درامو( بازی می کنو.
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اا از درصررو کربوایورات 5درصررو چربی و  70درصررو پروتئین گیاای،  32اا؛ امین طور، در ت  ی  دام درصررو کربوایورات

و آسرریب  ری دارنوشرود. حبوبات حتی از نرر نگهواری  و انبارکردن نسرربت ب  سررایر محصرروالت زراعی برتحبوبات تأمین می

پر یری آنهرا در مقاب  حشررررات و آفات انباری کمتر بوده، بوین جهت در زمان جنح و رحطی این محصررروالت برای موت 

 طوالنی راب  ذییره کردن استنو.

مصرررف حبوبات منافع زیادی برای سررالمت انسرران دارد. دان  حبوبات با مقوار کک چربی و کربوایورات زیاد در کنترل ر یک 

ایی یا وزن مطلوب مناسرب استنو. فیبر موجود در حبوبات )از انواا فیبراای محلول(، موجب کااش سطح کلسترول یون غ 

عروری است. امچنین، مقوار باالی فیبر موجود در حبوبات، موجب  -اای رلبیشود ک  یكی از عوام  یطر عموه بیماریمی 

د. اغلب حبوبات شو اای گوارشی مث  بواسیر و یبوست می از بروز ناراحتی پیشگیری و دیابتی، افراد پایین آمون رنو یون در

 محلول در آب(، ریبوفالوین، اسررریو فولی  و نیكوتنی  و حراوی مقرادیری کرارتنوئیروارا )پیش ویتامین آ(، تیامین )ویتامین

یشتری نسبت ب  کلسیک، آان و فسفر بپنتوتنی   واسریو اسكوربی  )ویتامین (( استنو. دان  حبوبات ب  طور راب  مالحر  ای 

ترکیبات  توانو مردم شرهرنشرین را درمقاب  الودگی اای اوا و صروتی متحم  تر سازد. غالت دارنو.  مصررف روزان  آنها می

 فنولی و آنتی اکسیوانی لوبیا، بارال و غیره انسان را در مقاب  انواا سرطان اا مقاوم می سازنو.

شونو. در  اای کشاورزی جهان محسوب میحبوبات جاء اصلی اکوسیستک -های کشاورزیمتاثیر حبوبات بر اکوسیست

ازده سازی یاك ب  ویژه در مناطق کک بتناوب با سرایر گیااان در اصرالح مویریت زراعی و تنوا زیستی بسیار موررنو. در غنی

نیترو ن ب  یاك افاوده یوااو شو ک  راب   کشراورزی، ارسرال  بعو از برداشرت حبوبات با پوسریون ریشر  آنها مقادیر زیادی

اسررتفاده گیااان بعو از انها یوااو بود. حبوبات با داشررتن ریشرر  عمیق یود ب  شررخک بیولو یكی یاك کم  نموده و ب  حجک 

مناف  یاك و تهوی  آن می افااینو، این ویژگی امچنین ب  دسرررتیابی حبوبات ب  منابع با ارز  رطوبت یاك کم  می نمایو 

)ب  امین علت کارائی مصررف آب در حبوبات نسربت ب  بریی محصوالت ماننو ذرت باالتر است(. علوف  حبوبات و بقوالت 

علوف  ای با برآورده کردن بخشرری از نیاز پروتئینی دام، و در نتیج  کااش فشررار بر چراگاه اای طبیعی، نقش غیر راب  انكاری 

 ت ب  عنوان کودسبا )یا گیااان پوششی( برای تقویت و بهبود وضع فیایكی زمین نیادر حفظ بوم نرام اای طبیعی دارنو. حبوبا

 31اا )عنوان گیااان مرتعی جهت اصالح یاك ب  عصر رومیاا ب تواننو مورد اسرتفاده ررار بگیرنو. تاری  استفاده از لگوممی

 گردد.سال رب  از میالد( برمی

 1نیک ررن اییر، برای تامین غ ای جمعیت رو ب  رشررو مصرررف کوداای شیمیائی  در -تاریر حبوبات بر مسرائ  زیسرت محیطی

 %72انر ی مصرررفی کشرراورزی،  %73حبوبات در برنام  تناوبی می توان ب  کااش  %86برابر افاایش یافت  اسررت. با ایتصررای 

مود. امچنین، با کشت افاایش گازکربنی  و گرم شون زمین در اكتار مارع  کم  ن 70%(، NH3اسریوی شون یاك اا )

نیترو ن مورد نیاز گیااان از طریق تثبیت زیسرررتی را تامین کرد و مانع آبشررروئی کوداا، آلودگی  %56لگوم اا می توان بیش از

  آب اا، تبخیر گاز امونیاك و اکسیو نیترو ن )گازاای گلخان  ای ک  تخریب کننوه الی  ازن استنو( شو.

رانح ت  ی  ای مردم ایران حبوبات ب  نوا اای مختلف و در مورعیت اای گوناگونی امروزه، در ف -نوع مصرررح حبوبات

کیلوگرم  2/0و در دنیا بطور متوسرر   2/0مورد اسررتفاده یرد و کالن ررار می گیرنو. مصرررف سررران  حبوبات در ایران حوود 

 تخمین زده می شود.:

 ،رستوران اا و غیره. مصارف عمومی در ادارات، بیمارستان اا، سازمان اا، ات  اا 
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 .)مصارف یانگی )ب  صورت انواا یور  اا، آ  اا، یوراك اا در مراسک اای جشن و سوگواری 

  مصارف صنایع کنسرو سازی و فریاری )کنسرو لوبیا، نخود فرنگی، روغن کشی )سویا(، شیرینی پای و یشكبار )شیرینی

 نخودی، نخودچی، راویت، آرد نخود(.

 ری اا، ب  عنوان مقیا  وزن در طال فروشی، در فال نخود و غیره.مصارف متفرر  در عطا 

 ساالن  مقادیری حبوبات از جمل  نخود ب  صورت فل  و بست  بنوی شوه ب  کشوراای مختلف صادر می  -کاالی صادراتی

ام  ااار تن( را تشركی  می داو.عواملی چون سیاست گ اری، برن 35درصرو صرادرات جهانی )حوود  7شرود ک  حوود 

ریای، وادات، تعرف  اای گمرکی، یصروصری سرازی و مویریت، نیروی انسرانی کارآزموده و ترویا عوام  اصلی تاریر 

  گ ار بر توسع  صادرات حبوبات می باشنو.

گون  حبوبات یوراکی در کشررراورزی ایران وجود دارد )ک  شرررام  نخود،  1-2حروود  -حبوبات بومی و زراعی ایران

بارال، ما  سبا، لوبیا چشک بلبلی، نخودفرنگی و غیره(. البت  گون  اای گرمسیری دیگری نیا شرای  کشت و  عو ، انواا لوبیا،

 کار در ایران را دارنو.

 Vicieae ( و Cajanus, Phaseolus, Vigna)  Phaseoleae اغلب گون  اا ب  دو زیر یانواده پروان  آسررا؛ یعنی •

(Lens, Pisum, Vicia)  لی در مناطق گرمسیری و دومی در شب  راره انو و یاورمیان  گستر  دارنو. تعلق دارنو. او

 ( اک در ایران می روینو.Arachisو بادام زمینی )  (Cicerگون  اای نخود )

(، لوبیرا برالوار Guarگوار ) (،Lupinus albus؛  sweet Lupin(، لوپین )Pigeonpeaگونر  ارای ل ر  انروی )  •

(winged beansلوبیا لب ،) ( لبLablab،) ( لوبیا ینجریCanavalia(  و لوبیا اس راگو )Psophocarpus از )

 راب  توسع  در ایران استنو. مناطق گرمسیری

،(؛ عو  ILC4958بریی از اررام اصررالح شرروه فعلی حبوبات عموه شررام  نخود )کور ، جک، آرمان، آزاد، ااشررک،  •

ا صوف، یا ، داقان، دانشكوه، پاك، شكوفا، درسا؛ لوبی -ا )لوبیا سرفیو)زیبا، مردم، کیمیا، گچسراران، ربا((؛ انواا لوبی

تال ، دانشررجو، شرراد، چیتی کشرراورزی، اشررتری، یمین،  -گلی، ناز، ایتر، بهمن، دریشرران، صرریاد؛ لوبیا چیتی -ررما

COS16ستو، بلی )پر(؛ بارال )برکت، سررازیری، الجاایری، شرامی، زاره، دشرتسرتان(؛ ما  )مهر، پرتو، گوار(؛ چشک بل

مشررهوی، کامران( اسررتنو. بیشررتر اررام یا واریت  اای اصررالح شرروه و تجاری فعلی براسررا  شرررای  مطلوب )ابیاری و 

حاصررلخیای یاك( گاینش شرروه انو. اررام محلی نخود )گریت، بیونیا، محلی راوین، کامیانی(؛ عو  )کوئین راوین، 

ا، دااران سرررمیرم، (، بارال )محلی زابلی، محلی گلسرررتان(؛ ما  )محلی بومی زابلی و بومی اردبیر (؛ لوبیرا )ابلق آسرررترار

 یوزستان(، و چشک بلبلی )جیرفتی( نیا در ارصی نقا( ایران نیا مورد استفاده در سحطی محوود ررار می گیرنو.
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ر بوده )حوود ااار اكتا 222( سطح زیر کشت حبوبات بالغ بر 7337در ایران نیا براسا  اطالعات آمارنام  کشاورزی )  •

درصو آن ب  صورت دیک و بقی  ب  صورت آبی کشت  25درصو سطح زیر کشت ک  گیااان زراعی(، ک  از این میاان  0

یشكسالی، کااش تعرف  اای گمرکی و واردات بی روی  در کااش تسطح زیر کشت و  7321شرونو. در سال زراعی می

 اای کرمانشاه، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی و شرری؛ مراکا تولیو حبوبات نقش داشرتنو. مراکا تولیو نخود اسرتان

تولیو عو  اسررتان اای آذربایجان شرررری، اردبی ، زنجان، لرسررتان، فار ، یراسرران شررمالی و سررمنان در تولیو عو ، و 

، و زنجان شرری مراکا تولیو لوبیا اسرتان اای مرکای، لرستان، فار ، چهار محال بختیاری )لردگان(، آذربایجان غربی و

می باشنو. استان اای گیالن، گرگان و گنبو و یوزستان ب  ترتیب مراکا تولیو پاچ بارال )انواا لوبیا( بارال و ما  محسوب 

درصو سطح زیر  71درصو تولیو؛ محصول عو  با  08درصو سطح زیر کشت و  03می شرونو. محصرول نخود با حوود 

درصو تولیو بیشترین سهک در بین حبوبات کشور 30درصو سطح زیر کشت و  70 درصو تولیو و لوبیا با حوود87کشت و 

 (.7321انو )مجنون حسینی، را بخود ایتصای داده

عملكردحبوبات، نسربت ب  سایر گیااان، معموال کمتر ولی ت ییرات آن بسیار زیاد است. از آنجائی  -چالش های تولید حبوبات

رحال توسررع  با جمعیت زیاد مرسرروم اسررت، پس افاایش تولیو آنها ضررروری اسررت. البت ، ک  تولیو حبوبات اغلب در کشرروراای د

مشركالت کشرت و تولیو حبوبات در مناطق ج رافیائی مختلف تفاوت دارنو. کشرت سرنتی با مویریت زراعی ضعیف )آماده سازی 

(؛ تنش اای یشرركی و سرما؛ شیوا زمین، رو  کشرت، میاان ب ر، زمان کشرت، کنترل آفات و علف ارز، رو  برداشررت و غیره

آفات )کرم غالفخوار، کن  اا و شت  اا( بیماری اا )برق زدگی، فوزاریوم و بیماری اای ویروسی( و علف اای ارز؛ عوم سامانوای 

، نب ر)عوم دسررتیابی ب  اررام پرمحصررول و با کیفیت ماننو بازارپسررنوی، یو  یوراکی و تحم  ب  تنش اا(؛ ت  ی  گیاای )نیترو 

فسرفر،آان و روی(؛ وابستگی تولیو حبوبات ب  شرای  ارلیمی؛ عوم حمایت دولت از حبوبات در مقایس  با سایر محصوالت زراعی؛ 

نبود بازار مطمئن فرو  و باالیره فقوان اطالعات الزم کشررراورزان در زمین  کشرررت و کار از چالش عموه تولیو حبوبات در اکثر 

 آاک آنها را می توان در دوگروه تقسیک بنوی نمود: نقا( ایران محسوب می شونو ک 

 الف( محدودیت های اکوفیزیولوژیک تولید حبوبات

 ب( مشکالت زراعی و مدیریتی کشت و کار حبوبات

 

 ب  طور کلی، از عموترین محوویت اای اکوفیایولو ی  عملكرد حبوبات می توان ب  موارد زیر اشاره کرد:

 ای  اب و اوائیوابستگی فراینو تولیو ب  شر 

 )پوشش گیاای ناکافی )بولی  کیفیت پائین ب ر، رطوبت ودما در زمان کاشت، بافت سنگین یاك و عوم زاكشی 

 .طوالنی بودن دوره تمایا انوام اای زایشی و اررعوام  نامساعو بر آن 

 )عوم توانائی جبران اجااء عملكرد )عوم یود تنریمی 

  رطوبتی، کااش دما، کمبود نیترو ن و  نوتیپ اای ناکارآمو(.کارائی ج ب نور پائین )بر ارر تنش 
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جوانر  زنی کک، بنی  ضرررعیف گیااچ  )در مرحل  جوان  زدن چون ظرفیت یود تنریمی در لگوم اا  در مرحله جوانه زدن:

( و شرای  رکک اسرت، تراکک مطلوب بوت  اولین شرر( عملكرد باال می باشرو. کیفیت ب ر )درصو و سرعت جوان  زنی، بنی  ب 

محیطی )رطوبت و دما( و یاك )بافت سرنگین و زاكشی فقیر( بیشترین تاریر و یسارت را ب  جوان  زنی ب ر می رساننو. گون  

 اایی ک  نحوه جوان  زنی باالی زمینی دارنو )ماننو لوبیا و سویا( بیشترین آسیب را در این انگام می بیننو.(

گیااچ ، تولیو آاست  سطح برگ، ج ب کک تشعشع بر ارر سای  انوازی برگ اا سرعت رشو کنو در مرحله رشد رویشی: 

 در زمان گلوای یا ریا  برگ اا )ک  با ت ییر در سایتار پوشش گیاای راب  جبران است(.

فنولو ی حسرا  ب  فتوپریود؛ گرده افشانی ناموفق؛ ریا  گ  و میوه )ب  عل  عوم تعادل اورمونی  در مرحله رشد زایشی:

C  وN  برای تولیو گ  و میوه و ررابت بین انوام اای رویشرری و زایشرری، آب و اوای نامناسررب ماننو ابری بودن اوا، رطوبت

دوره رشو  ع و مخان )در اررام رشو محوود ک زیاد یاك، دمای کک شب؛ محوودیت مواد فتوسنتای و غیره(؛ محوودیت منب

ننو بارال ؛ اما در اررام رشو نامحوود مااستنواز ب  تولیو ماده یشر  ک  کمتری برای دسرتیابی ب  عملكرد باال نی ی دارنوکوتاا

با تراکک زیاد و تولیو زیسررت توده باال می توان عملكرد بیشررتری داشررت(؛ تخصرریب نامناسررب شررایب برداشررت)بعلت وجود 

 ررابت بین انوام اای رویشی و زایشی و تلفات تنفسی انوام اای اوائی(.

ب در حبوبات بر طول دوره رشرو رویشی و زایشی گیاه، بر عوام  محیطی تولیو، برداشت محصول و نهایتا  زمان کاشرت مناسر

عملكرد و کیفیرت آن تراریر ب  سررراایی دارد. در ایران اررام یا واریت  اای متحم  و مقاوم ب  دمای پائین )سررررما ( کک اسرررت. 

ان  ه و از ربات عملكرد بیشرتری نیا بریوردار اسررتنو. کشت حبوبات زمستعملكرد گیااان پاییاه غالبا  بیش از گیااان بهاره بود

یشی گیاه شرونو. در کشت پاییاه، دوره رواای تثبیت کننوه نیترو ن و بهبود بیولو یكی یاك میسربب افاایش میاان گرا 

یوه گیاه بع آنها تعواد گ  و مارای تثبیرت کننروه نیترو ن زیرادتر، و بر  تتر و بیومرا  آن افاایش، حتی میاان گرار طوالنی

 یابو.زیادتر شوه و عملكرد افاایش می

شرای  اب و اوائی ایران )بویژه کمی ناوالت آسمانی و افاایش دما( در حال ت ییر استنو، بنابر این، بایو بونبال گون  اائی بود 

 کوتاای ارتفاا بوت ، تعواد ککک  سررازگاری وسرریعی داشررت  باشررنو. آب و اوای گرم و یشرر  باع  کااش رشررو حبوبات، 

غالف و نرسریون آنها می شود. در این شرای ، اررام حبوباتی ک  طول رویش کوتاه، گلوای زودتر و غالف بنوی و دان  یود 

را رب  از یشرركی آیر فصرر  ب  پایان برسرراننو سررازگاری بیشررتری در این گون  آرالیک پیوا می کننو. البت ، بكارگیری روشررهای 

ث  شرخک حوار ، مصررف کود مناسرب، اصالح روشهای کنترل افات و علفهای ارز، تاری  کشت ب  مورع و انتخاب زراعی م

 تناوب زراعی ب  امراه اررام جویو، پتانسی  عملكرد حبوبات دیک را افاایش یوااو داد.

 ،فسفر ،نیترو ن تر بررسی شوه انو.نقش تثبیت نیترو ن و عوام  مورر در این فراینو مث  فسرفر و میكروارگانیسک اای بومی کم

می تثبیت کااش فعالیت باکتری و ک ها شوه و موجباز تشكی  گراك نعاکبالت و بر م ،مولیبون ،آان ،منیایک ،کلسریک ،پتا 

باشررو، فسررفر نیا بر این پویوه ارر دارد. . در مرحل  اول، آلودگی ریشرر  ب  ذییره کلسرریک یاك حسررا  میمی شررونونیترو ن 

کااو. لگوم اای مناطق اسررتوایی رادرنو در اا را کااش و فعالیت نیترو ناز را میتاسرریک یاك تعواد و انوازه گرا کااش پ

یاك اای ییلی اسیوی و یاك اایی ک  در آنها کمبود فسفر، کلسیک و سایر عناصر غ ایی معونی وجود دارد نسبت ب  لگوم 

در سیستک اای کشت مخلو( مقوار ک  نیترو ن تثبیت شوه در واحو سطح کننو. اای مناطق معتول  گرا  بیشتری تولیو می

باشرررو ای گیاه لگوم با غیر لگوم اا، کک میاغلب ب  واسرررط  کااش تراکک لگوم، افاایش ررابت نوری و ج ب عناصرررر ت  ی 

 (.7)جوول 
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نیترات زایی علت کااش معونی شرررون یاك و ب  (Minimum tillage system)در سررریسرررتک یراك ورزی حروار  

(Nitrification)یرابو بنابر این، تلقیح باکتری در این نوا سررریسرررتک اای یاك ورزی ، نیترو ن ترکیبی یراك کرااش می

 (.8گردد )جوول ضروری می

 

 

 از با ارت) اا لگوم غیر با مخلو( و یالب کشت اای سیستک در لگوم گیااان در تثبیتی نیترو ن ت ییرات –7جوول 

 (8666مونتانا،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یستک اای شخک متواول، صفر و حوار  بر تثبیت نیترو ن در لگوم ااس تأریر –8جوول 
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عالوه بر محوویت اای اکوفیایولو ی  و تنش اای زنوه و غیر  -مشررکالت زراعی و مدیریتی کشررت حبوبات در ایران

 زنوه مهمترین موانع تولیو حبوبات عبارتنو از:

  ضعف اعمال مویریت ب  زراعی و ب  نژادی(.بعلت )ولید در واحد سطح روند کند افزایش ت •

آنها،  pH)مشكالت این اراضی شام : تخلی  عناصر غ ائی یاك و  ریسک پذیری باال با اراضی حاشیه ای و فقیر •

 افاایش شوری یاك و آب، عوم گره بنوی و تثبیت نیترو ن(.

 (و غیر راب  پیش بینی، وروا یشكی، سرما و تنش گرمائی ارموجب شررای  محیطی ناسازگفصول نامناسب کاشت ) •

 موجب عملكرد پایین و بی ربات می شونو.

)بیماری اای ویروسی، پوسیوگی ریش ، سفیوك برگی، برق زدگی، کرم طور  بر، کرم گ  شیوع آفات، بیماری ها  •

نش اای یشرركی و بیماری اا )ماننو و غالف یوار، شررت  اا و کن  اا، سرروسرر  انباری(. بكارگیری اررام حسررا  ب  ت

 کمبود آفت کش اای و بیماری کش اا در مورد بسیاری حبوبات. فوزاریک و برق زدگی( از رااكاراای نامناسب استنو.

هن )کالتیواتور و لنتاگران برای کنترل علف اای ارز باری  و پ عدم کنترل مکانیکی و شیمیائی علف های هرز •

 برگ مناسبنو(.

کمبود عرضر  ب ر راب  اعتماد و اصالح شوه در مورد اغلب )ماننو و اسرتااد  نامناسرب از نداد  ها  عدم فراهمی •

سرموم گران ریمت، تجهیاات کشرت، تراکک و تاری  کاشرت نامناسرب(. مصرف کوداای آغازگر نیترو ن )ب  حبوبات، 

باشو ییلی فقیر محسوب می شود( از  ppm 0کیلوگرم در اكتار( و فسرفر )چنانچ  میاان فسرفر یاك کمتر از  85میاان 

 رااكاراای مناسب استنو.

 صحیح گیااان زراعی )الگوی نامناسب کشت(عدم رعایت تناوب  •

و  گاوآان رلمی، پنج  غازی، ردیف کار پنوماتی  -)اسرتفاده از تجهیاات کاشت نامطلوب( نبود تکنولوژی مناسب •

 ااسیا مناسب استنو.

 نبود بازار مطمئن فرو  این محصوالت(.بی ربات و  )عوم ریمت گ اری، ، بازاریابی ضعیفاعتبارات کم •
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 و انبارداری مناسبعدم فراوری  •

عوم حمایت دولت از حبوبات در درسررطح سرریاسررت گااران، محققان، کشرراورزان و ....) نبود راهبردهای اسرراسرری •

   کشت و کار حبوبات(محصوالت زراعی رایا، فقوان اطالعات الزم برای کشاورزان در زمینبا مقایس  

ازجمل  مهمترین دالی  عقب مانوگی تولیو حبوبات در کشور محسوب  و باالخر  عدم مطالعات و تحقیقات جامع •

 می شونو.

 

در شرررای  نامناسررب محیطی، بوون توج  ب  صررفات سررت ک  حبوبات ررن اا -راهکارهای افزایش تولید حبوبات در ایران

بنابراین از رابلیت این گیااان برای دسرتیابی ب  عملكرداای باالتر غفلت شوه و یا این  ت شروه انو.مؤرر در بهبود عملكرد آنها، کشر

   انو. عموه راه کاراای افاایش تولیو حبوبات ب  طور کلی در دو گروه راب  بح  می باشنو:رابلیت اا از دست رفت

 باال بردن پذیرش فناوری های جدید در تولید حبوبات .7

حبوبات در بریی بوم نرام اای مختلف از طریق باال بردن پ یر  فناوری اای جویو تولیو حبوبات ماننو موارد زیر امكان گستر  

 وجود دارد:

امكان معرفی کشررت حبوبات، از طریق مویریت صررحیح منابع آبی، در آشرریان اای جویو اکولو ی ماننو اراضرری بایر،  •

 .آیش-برنا و یشآ–یاك اای اصالح شوه، زمین اای تحت کشت گنوم 

 کاربرد واریت  اای زودر  در نرام اای چنو کشتی. •

 زمستان  ب  کم  معرفی اررام مقاوم سرما.-گستر  کشت اای پائیاه •

 بكارگیری شیوه اای مویریت تلفیقی برای بهبود تولیو و مراربت از آنها. •

ت و مهنوسررری  نتی  و مطالعات بهره گیری از فنراوری نوین از طریق کراربرد کالسررری  اصرررالح نباتات، کشرررت باف •

بیوتكنولو ی )نشررانگراای مولكولی،  ئومیكس، پروتئومیكس و انتقال  ن( در حبوبات آبی و دیک در جهت اصررالح این 

 محصوالت.

 معرفی گون  اای یویشاونو وحشی آنها، و اصالح مقاومت در اررام فعلی حبوبات. •

 تر )کااش یسارات پس از برداشت(.فناوری اای پس از برداشت در جهت ارز  افاوده بیش •

 ترمیک شكاف عملكرد بین ماارا و ایستگاه اای تحقیقاتی، و کااش ایتالف بین مناطق مختلف کشور. •

 اوفمنو کردن تحقیقات و طرح اای پژواشی و پایان نام  اا و... •
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 تدیه طرح های ساماندهی حبوبات -8

 وتاه و میان موت راب  اجرا استنو ب  شرح زیر می باشنو:ک  در رالب پروزاای ک برخی طرح های ساماندهی حبوبات

 تهی  بان  اطالعات حبوبات ایران. •

وتااتر بودن ازجمل  کتشخیب و تعیین سازگاری اررام بومی و زراعی حبوبات با شرای  اکوفیایولو ی  و زراعی فعلی ) •

  (.طول دوره رویشی و زایشی، ابتال کمترب  آفات و بیماریها

رسرری عوام  مویریت و رهری تنش زا بر تولیو کمی و کیفی حبوبات )مطالع  در زمین  مقاومت و تحم  ب  شررنایت و بر •

 تنش اای زنوه و غیر زنوه(.

مناسررب گون  اای اولویت دار حبوبات نریر نخود، عو  و لوبیا در اکوسرریسررتک اای پهن  بنوی( تعیین الگوی کشررت ) •

 زی پایوار( و تعیین نقا( مستعو کشت حبوبات.زراعی )ماننو کشت تناوبی، مخلو( و کشاور

 ایجاد  نوتیپ اای کارآمو در استفاده از منابع )آب و عناصرغ ائی(. •

شررناسررائی پتانسرری  موجود برای دسررتیابی ب  اررام پرمحصررول حبوبات در کشررور با کیفیت مطلوب نریر یو  یوراکی،  •

 بازارپسنوی و تحم  ب  تنش اای زنوه و غیر زنوه.

ی  نوتیپ اای مقاوم و متحم  ب  یشكی، سرما، آفات )ماننو کن  دونقط  ای(، بیماری اا )ویروسی و بیماری اای شناسائ •

 یاکای( و علف اای ارز.

 ایجاد اررام اصالحی با عملكرد کمی و کیفی باالتر یا وارد کردن اررام اصالحی. •

  وبیوم کارآمو و تولیو کوداای بیولو ی .بررسی تثبیت نیترو ن درحبوبات ب  منرور انتخاب ایاول  اای ریا •

بررسی ترکیبات ضوت  ی  ای و بهره منوی از ماایای حبوبات در راستای بهبود رزیک غ ائی انسان و دام، سالمت و ارتقاء  •

 کیفیت زنوگی.

 محصول حبوبات.ایجاد تعاونی اایی برای یریو تضمینی  •

 ین گیااان.باالبردن اطالعات کشاورزان در زمین  کشت و کار ا •

 ایجاد مراکای برای در ایتیار دادن ب ور مناسب و مطمئن ب  تولیو کننوه اا. •

 تولیو و یا وارد کردن کود و سموم الزم  در زمین  تولیو این محصوالت. •
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 حمایت اای بیشتر دولت در این رابط  )مثال بیم  کردن حبوبات(. •

 

 

 

 نتیجه گیری

عت نخود و عو  در شررای  دیک ایتصای دارد. ل ا استفاده از گاو آان عموه سرطح زیر کشرت حبوبات کشرور ب  زرا •

(. امكان 7328رلمی، پنج  غازی برای آماده سازی زمین کشت می توانو در حفظ رطوبت یاك بسیار مورر باشو )باازی، 

اكتار  رمناسب درکشرت مكانیاه نخود وعو  با استفاده از ردیف کاراای پنوماتی ، ااسیا وجود دارد. کاربرد میاان ب

 بوت  درمترمربع( مطلوب است. 856و  36)نخود وعو  ب  ترتیب 

ت ییر کشررت بهاره ب  پاییاه با اسررتفاده از اررام مقاوم ب  بیماری برق زدگی در مناطق معتول و نیم  گرمسرریری )کرمانشرراه،  •

(. در مناطق سردسیر 7327پور, در صوی شوه است )گاار  صباغ  718لرسرتان، ایالم،گلسرتان( موجب افاایش عملكرد 

)آذربایجان شررری، آذربایجان غربی، کردستان، اموان، زنجان ،یراسان( در صورت عوم امكان کشت انتراری نسبت ب  

 کشت ب  مورع بهاره اروام شود )تاییر در کشت بهاره، امراه با تنش یشكی و گرمای آیر فص  است(.

و   FLIP 93-93نخود مقاوم ب  بیماری برق زدگی از جمل  ااشررک، آرمان، اسررتفاده از اررام اصررالح شرروه و امیو بخش •

ILC482  .برای کشت پاییاه در استان اای معتول و نیم  گرمسیری و برداشت مكانیاه با کمباین میسر می شود 

ول و برای کشت پاییاه در مناطق معت FLIP 92-12Lاسرتفاده از ررک اصرالح شروه عو  گچساران و الین امیو بخش  •

(در  ILL6037, ILL 590نیم  گرمسررریری، امچنین اسرررتفاده از الین امیو بخش مقاوم ب  بیماری فوزاریوم عو  )

 مناطق شویوا آلوده ب  بیماری فوزاریوم )از جمل  منطق  بیل  سوار استان اردبی ( گاار  شوه است.

 56( PPM 0ودفسرررفر یاك )کمتر از کیلو گرم ازت یرالب )ب  عنوان کود آغازگر( و در صرررورت کمب 36کراربرد  •

 کیلوگرم سوپرفسفات توصی  می شود..

وجین دسرتی مقرون ب  صررف  نیست، بكارگیری شیوه اای مویریت تلفیقی برای بهبود تولیو حبوبات مناسب تر است. در  •

ی ف کارااسانتی متر در یطو( کشت )بستن ی  لول  سقو( پس از دو سقو( در ردی 56کنترل مكانیكی ایجاد فواص  

ااسیا یا کشت گستر( و استفاده از تراکتور چرخ باری  و کولتیواتور؛ و در کنترل شیمیایی استفاده از علف کش انتخابی 

 سوپر گاالنت برای علف ارز برگ باری  و لنتاگران برای برگ پهن یكسال  در ماارا نخود و عو  توصی  شوه است.
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مناسرررب، مطالع  و تحقیقات جامع، تامین اعتبارات و بازاریابی مطلوب، و ارائ  در نهرایرت، فراامی نهاده اا و تكنولو ی  •

راابرداای اسراسری در سرطح سریاسرت گااران و برنام  ریاان امگی عقب مانوگی تولیو حبوبات در کشررور راپشت سر 

 گ اشت  و اینوه روشنی برای کشاورزی پر رونق ترسیک می نماینو.

 

 

 منابع 

 . اصالح حبوبات سرما دوست برای تحم  ب  تنش اا. سازمان تات، وزارت کشاورزی.7313. و سلطانی مسعود. بارری، ا.، نرامی، ا

 . حبوبات، جهاد دانشگاای مشهو.7321پارسا، م.، و بارری، ا.

گانی، . بازار جهانی حبوبات و جایگاه ایران در تجارت یارجی محصرررول.مجل  بررسررری اای بازر7322یوفی، م. و انوی  تكی ، ل.

 .82-32: 30شماره 

. برنام  7323صرباغ پور،  . ح.، محمودی، ف.، رحیک زاده، ر.، نعمتی، ا. ارسینی، م.، افرنو، ك.، رنبری، ا.ا. و یلیق غفاری، ح. 

 راابردی تحقیقات حبوبات کشور. سومین امایش ملی حبوبات ایران، سازمان جهاد کشاورزی، کرمانشاه.

 اعت و تولیو حبوبات، جهاد دانشگاای تهران.. زر7321مجنون حسینی، ن. 
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