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 مینو مرکز ملی لوبیا در خ TAICالمللی معرفی تحقیقات لوبیا در مرکز تحقیقات بین 
 حمیو رضا دری

 عضو ایئت علمی مرکا تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکای

*h.rdorri@yahoo.com 

 

 چکید 

 7386ایران از سال  لوبیا مهمترین حبوبات در جهان و در ایران پس از نخود از اامیت ویژه ای بریوردار است. تحقیقات لوبیا در

آغاز شوه است و در دا  پنجاه بیشترین فعالیت اای تحقیقاتی در زمین  بهنژادی توس  دانشگاه تهران و در غالب پرو ه مشترك 

فعالیت اای پژواشی متعودی در موسس  اصالح و  7351ایران آمریكا با معرفی اررام جویو لوبیا اجرا گردیو. و پس از انقالب سال 

( 7310هال و ب ر از طریق ایستگاه تحقیقات لوبیا یمین صورت گرفت ک  منجر ب  معرفی چنوین ررک لوبیا شوه است. در سال  )تهی  ن

با تاسیس مرکا بین المللی تحقیقات گیااان حاره)سیات( توج  جهانی ب  تحقیقات لوبیا بیشتر معطوف شو. تفاوت اای ارلیمی و 

تفاوت اایی در اولویت اای پژواشی لوبیا در ایران و این مرکا ایجاد نموده است. با توج  ب  جایگاه  فاصل  مكانی این مرکا با ایران،

ویژه علمی سیات در زمین  تحقیقات لوبیا و آشنائی انوك محققین با این مرکا، در این نوشتار ب  معرفی این مرکا با اوف آشنائی 

 پردایت  شوه است. محققان ایرانی برای بهره منوی از توان علمی آن

 لوبیا در ایران

ااار اكتار با  736، سطح زیر کشت انواا لوبیا در ایران حوود 7336-37لوبیا گیاای است از یانواده بقوالت است. در سال زراعی 

ان شام  (. مهمترین استان اای لوبیا کاری ایر7338کیلوگرم در اكتار بوده است )وزارت جهاد کشاورزی،  8703میانگین عملكرد 

 شام  جهان در زراعی لوبیااای کلی . باشو می گیالن و شرری آذربایجان زنجان، بختیاری، و چهارمحال ٰ  لرستان، مرکای، فار ،

استنو. مهمترین  p. lunatus   ،p. aqutifolius ،p. coccinus ،p. vulgarisب  نام اای  phaseolus جنس از گون  0

است. ک  در ایران نیا انواا لوبیااای سفیو، چیتی، ررما، کرم و پاچ بارال از امین گون  می  p. vulgarisلوبیای زراعی جهان 

باشنو. مهمترین  معضالت لوبیا در ایران شام ، کمبود اررام اصالح شوه، آفت کن  دولك  ای، تنش یشكی، بیماری اای یاکای، 

لف اای ارز می باشو. اررام معرفی شوه لوبیا در ایران دو و عCBB، بیماری باکتریایی  BCMVبیماری اای ویروسی ب  ویژه 

از طریق دانشگاه تهران معرفی شونو وعموتا حاص  انتخاب از توده  7351گروه  می باشنو گروه اول اررامی استنو ک  رب  از سال 

بخش تحقیقات حبوبات  7352اای محلی بودنو. مهمترین آنها شام  گلی، ناز، دانشكوه، تال  بودنو. پس از انقالب در سال 

ایستگاه تحقیقات لوبیا یمین ایجاد شو. ک  برنام  اای  7313تشكی  گردیو و ب  منرور تمرکا بیشتر در تحقیقات لوبیا از سال 

پژواشی متعودی در راستای اولویت اای تحقیقاتی کشور انجام داده است. گروه دوم اررام معرفی شوه حاص  تال  موسس  

ح و تهی  نهال و ب ر از طریق ایستگاه تحقیقات لوبیا یمین بوده ک  مهمترین این اررام شام  ایتر، دریشان، صیاد، تحقیقات اصال

پاك، شكوفا، صوری و درسا می باشنو. در شمال ایران)استان گیالن( نوا یاصی از لوبیا ب  نام پاچ بارال کشت می شود. پاچ بارال 

 عموتا مصرف تازه یوری دارنو.  انواعی از توده اای لوبیا است ک  

 کلمبیا

کیلومتر مربع ک  در شمال آمریكای التین ررار دارد. این کشور از جنوب با  7707102کلمبیا کشور پهناوری است با مساحت 

رز ام اک مکشوراای وناوئال، اکوادور و پرو، از شمال از طریق دریای کارائیب با اریانو  اطلس و از غرب با پاناما و اریانو  آر

 است. این کشور چهارمین کشور پهناور آمریكای التین )بعو از برزی ، آر انتین و پرو( می باشو.
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شهر اصلی ک  مهمترین آنها بترتیب بوگوتا )پایتخت(، مولین و کالی می باشو.  88میلیون نفر است. دارای  05جمعیت کلمبیا حوود 

پاو  7116آن پاو می باشو. در دوره آموزشی ار دالر آمریكا ب  طور متوس  حوود  زبان رسمی کلمبیا اس انیائی است و واحو پول

 ( است.%21بود. م اب اصلی مردم کلمبیا کاتولی  )

 معرفی مرکز سیات

مرکا بین المللی در جهان است(. این  75تأسیس شوه است )یكی از  7315( از سالTAICمرکا تحقیقات بین المللی گیااان حاره )

 کیلومتری شهر پالمیرا ررار دارد. 5کیلومتری شهر کالی )سومین شهر بارگ کلمبیا( و  75 مرکا در

بخش اای اداری، کتابخان ، آزمایشگااها، گلخان  اا، سالن اای کنفرانس، رستوران، ات ، یشكوئی، ورزشگاه،   TAICدر مرکا 

 اكتار است. 586مرکا بجا سایتمان اای اداری و پژواشی بان ، آ انس اای مسافرتی، درمانگاه و غیره وجود دارد. مساحت این 

 فعالیت های پژوهشی
محصول دیگر ب  صورت بین  3بر روی چهار گروه محصول فعالیت پژواشی انجام می شودک  یكی ب  صورت ملی و  TAICدر 

ر صورت ملی انجام می شود. برای ا المللی. گیااان لوبیا، کاساوا و میوه اای حاره ای ب  صورت بین المللی و تحقیقات برنا ب 

ی  از محصوالت آزمایشگاه ایتصاصی جهت حشره شناسی، بیماری شناسی، فیایولو ی، بیوتكنولو ی و گلخان  اای ایتصاصی 

 وجود دارد.

 انواع لوبیا

 ود.تقسیک می شپرو ه اای اصالح لوبیا ب  دو پرو ه اصلی لوبیا آمریكای مرکای و پرو ه لوبیا آمریكای جنوبی  TAICدر 

منشأ لوبیااای دان  ریا و متوس  از نژادآمریكای مرکای است و منشأ لوبیااای دان  درشت از نژاد آمریكای جنوبی می باشو. 

 مسئول پرو ه لوبیا دان  درشت می باشو. riplB wpSShnMمسئول پرو ه لوبیای دان  ریا و دکتر  Beebe  Snahpetدکتر

 

 تیم تحقیقات

ر آفریقا مستقر استنو و تعوادی د TAICی پرو ه اای لوبیا از تخصصهای مختلفی تشكی  شوه انو ک  تعوادی در تیک تحقیقات

 مستقر می باشنو( TAICبشرح ذی  )اسامی مشخب ی  دار در 

  نتیكی ذیایر  –بهنژادی  

 @ cgiar. Org)s. beebe(  rnnen .t 

ilapel .P 

  ThlBMp .R 

kneeeD .G .k  

 پاتولو ی  

R. Buruchara           
    G. Mosquera  

 بیوتكنولو ی   

r(m.blair@ cgiar. OrgM. Blai 

i                    M. Ishitan 

    Cehan .J 
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     فیایولو ی   

Rpe .w .A 

 سیستک اای ب ری 

g L. Sperlin 
Rgeleue .T .J 

   ت  ی 

 H. Pacho 

aypupyp .w  

  آموز 

R. Muthoni          

 دارتصا 

E. Katungi         

 بازرگانی 

E. Birachi          

D. Wozemba    
 

 کشور های همکار

میلیون تن و  5/5)میلیون اكتار(،  2/1بر اسا  گاار  سیات، سطح زیر کشت، تولیو و عملكرد لوبیا برای آمریكای التین بترتیب 

 می باشو. 576و 5/8، 3/0کیلوگرم در اكتار می باشو. این اررام برای آفریقا بترتیب  156

امكاری می کننو. کشوراای آمریكای التین شام : بولیوی، برزی ،  TAICتعوادی از کشوراای آمریكای التین و آفریقائی با 

کشور منطق  پان آفریقا با  80انوورا ، نیكاراگوئ ،کوبا و مكای  می باشنو. در آفریقا  پاناما، کاستاریكا، السالوادور، گواتماال،

TAIC .امكاری دارنو 

 روند تحقیقات در سیات

در زمین  لوبیا بر روی آفات و بیماریها آغاز شو. س س تثبیت بیولو یكی نیترو ن و با شوت کمتر مقاومت  TAICاولین تحقیقات 

ا شوت ب ب  یشكی، س س تحم  ب  عناصر غ ائی )فسفر و تحم  ب  آلومینیوم(. در حال حاضر تحقیقات مرتب  با آفات و بیماری

 کمتر اما تحقیقات مرتب  با یشكی،کمبود فسفر، منابع  نتیكی، بیوتكنولو ی و کیفیت غ ائی با شوت باالئی در حال اجرا می باشو.

 مهمترین تنش اای زیستی در سیات شام  بیماری اای ویروسی، بیماری باکتریائی معمولی لوبیا ، اسكلرویتوم، ماکوفومینا

بر روی آنها فعالیت پژواشی انجام می شود مگس سفیو است. این آفت دو گون  اصلی دارد ک   TAICمهمترین آفتی ک  در 

 B. trialeurodosو  Bemisia tabasiشام 

پراکنش دارد و موجب انتقال بیماری ویروسی می شود و دروارع مهمترین  مترزنوگی 7666ارتفاعات کمتر از در B. tabasiگون  

ویرو   متر زنوگی می کنو، و باع  انتقال 7666ارتفاعات بیشتر از  درB. trialeurodos شود. گون   می آفت در کلمبیا محسوب

و    P. acutifoliusوجود نوارد اما در گون  اای Phaseolus vulgarisنمی شود. برای این آفات الین اای مقاوم در گون  

P. lunutus   انتقال مقاومت ب  گون  زراعی فازلو  شوه انو. برای آفات فوق رو  وجود دارد. ل ا با تالری بین گون  ای موفق ب

 آفات دیگر شام  مینوز و شت  اا استنو. اای کنترل بیولو یكی بخوبی استفاده شوه است.
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(، آلوده سازی increasing(، افاایش )isolationپژواش اای مربو( ب  بیماری در چهار مرحل  شام  جواسازی )

(Inoculation و ).نگهواری )ذییره سازی( نژاداای فیایولو ی می باشو 

درصو مناطق این  13از نرر تنش اای غیر زیستی یشكی مهمترین تنش غیر زیستی در آمریكای التین و آفریقا محسوب می شود و 

 درصو مناطق را شام  می شود. 06درصو و مسمومیت آلومینیوم  56معض  را دارنو، کمبود فسفر در 

 ی های رایج در سیاتانواع تالق

درصو می باشو.  06اغلب تالری اا در ایستگاه سیات انجام می شود. با توج  ب  رطوبت باال درصو موفقیت در تالری اا باالی 

بیشترین نوا تالری اا از نوا چهارجانب  می باشنو و تالری اای ساده جهت تكمی  تالری اای چهاجانب  و سایر انواا تالری اا انجام 

 مشخب شوه است. 7شود. مهمترین تالری اا در جوول می 

 انواا تالری اای رایا در لوبیا در مرکا سیات -7جوول

درصو  نحوه تالری والوین تیپ تالری

 فراوانی

 تالری ساده

 درصو مشارکت  نتیكی

A×B 
56×56 

 

 تالری س  جانب 

 درصو مشارکت  نتیكی

A×(B×C) 
(85× 85) ×56 

5 

 تالری چهارجانب 

 صو مشارکت  نتیكیدر

1×(C×D)F1(A×B)F 

)85×85) ×(85×85) 
36 

 تالری چهارجانب  ت ییر یافت 

 درصو مشارکت  نتیكی

1) F1A×(B×(C×D)F 

(5/78×5/78) ×85) ×56 
3 

 E×((F×G) ×(H×I))1(A×(B×(C×D)F 8)× تالری چنو جانب 

 

 TAICایستگاهدای تحقیقاتی مرتبط با 

معتبر وجود دارد، ک  یكی از آنها دای  مرکا و مابقی در مناطق دیگر مستقر استنو. در جوول ذی  در سیات س  ایستگاه تحقیقاتی 

 مشخصات ایستگاه اا ب  تفكی  مشخب شوه است.

با توج  ب  اطالعات جوول فوق مشخب می شود ک  علیرغک اینك  ایستگااهای تحقیقاتی فاصلة ج رافیائی زیادی با اک نوارنو، 

زیادی با اک دارنو و این امكان را ب  پژواشگران می داو تا بر اسا  نیاز و اوف، از ایستگااهای مورد نرر استفادة  اماتنوا ارلیمی

 مناسبی ببرنو.
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 مشخصات ایستگاه اای تحقیقاتی مستقر در سیات -8جوول 
Popayan Quilichao Palmira 

(CIAT) 
 

´85°8 N ´60°3N ´36°3N طول ج رافیایی 

´06°10W ´37°10W ´87°10W عرض ج رافیایی 

 فاصررل  از سرریات 0  100 22

km 
ارتفرراا از سرررطح  965 990 1730

 (m)دریا

2377 1800 913 (mm) مرررریرررراان

 بارنوگی

 متوس  دما 23/8 23 18/1

- Oxisoles Mollisole بافت یاك 

<5 4-5/5 7-7/5 PH 

P<5pp P<5pp p>40 فسفر 

Fe, Cu, Ca, 

Mg, B, Zn 
Ca, Mg, B, Z  کمبود 

Al, mn Al, mn, Fe  باال 

 

 بانک ژن

محصول لوبیا، برنا، کاساوا و میوه اای حاره ای فعالیت می  0در محیطی جواگان  با بخش اای مختلف بر اسا   TAICبان   ن 

از مناطق مختلف جهان ااار توده ک   06نگهواری می شود و بیش از   Phaseolusگون  از جنس  56کنو. در ارتبا( با لوبیا بیش از 

جمع آوری شوه انو، در این بان   ن نگهواری می شود. انوازه گیری اای آزمایشگاای شام  انوازه ابعاد، رنح و وزن دان ، تعیین 

درج  زیر صفر  72کال  تجارتی، روه نامی ، رورت رویش و غیره می باشو. بست  اای لوبیا در سردیان  اایی ک  دمای آنها حوار  

 ر شرای  تخلی  اوا )وکیوم( نگهواری می شونو. و در دوره اای زمانی مشخب نسبت ب  احیا آنها اروام می شود.و د

 گون  ب  صورت زراعی استنو ک  شام :  5ب  طور کلی از بین گون  اای لوبیا، 

P. acutifolius, P.lunutus, P.coccineus, P.vulgaris   P. polyanthus مترین گون  در سطح می باشنو. البت  مه

می باشو ک  تمامی لوبیااای چیتی، سفیو، ررما، کرم، پاچ بارال و لوبیا سبا در ایران از این گون  استنو. با توج  ب   vulgarisجهان 

 مخان  نی گروابنوی کرده 3، بر حسب نحوة تالری این گون  با سایر گون  اا، ذیایر  نتیكی لوبیا را ب  vulgarisاامیت گون  

 انو ک  شام :

 

 (: Primary Pool) ذخایراولیه 
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ررار دارد. ک  شام  تعواد متنوعی ازانواا واریت  اا با تنوا زیاد از نرر شك ، انوازه و  vulgaris. P در این مخان  ن فق  گون   

می شود. ویژگی مهک این نیا  vulgaris ن شام  انواا وحشی گون   رنح دان  و امچنین تیپ بوت  می باشنو. امچنین این مخان

 مخان  ن اینست ک  تالری بین اررام این گون  ب  راحتی انجام می شود.

 (:Secondry Pool) مخزن ژن ثانویه

این مخان  ن شام  گون  اائی از لوبیا می شونو ک  با یكویگر ب  راحتی تالری انجام می دانو اما با مخان  ن اولی  بسختی تالری 

دراین مخان  ن ررار دارنو. ویژگی  P. coccineus، P. dumosus اائی ماننو  گون  امكان پ یر است(. انجام می دانو )اما

 گون  اای این مخان شام  بیوما  باال، شایب برداشت کک، و مقاومت ب  بیماری اای رارچی است.

 (Tertiary Poolمخزن ژن سوم)
ر ب  راحتی راب  تالری استنو، با مخان  ن دوم ب  سختی و با مخان  ن این مخان  ن شام  گون  اائی از لوبیا است ک  با یكویگ

 P. coccineusانجام می دانو. گون  اای  ( تالریembrio resquسوم در شرای  یای و با استفاده از رو  نجات جنین)

، مقاومت ب  یشكی می از این ربی  استنو. از ویژگی اای این مخان  ن، بیوما  کک، شایب برداشت یوب P. parvifollusو

 باشنو.

 .P. lunutus نیستنو از این س  مخان  ن یارج استنو ماننو vulgaris گون  اائیك  ب  ایچ وج  راب  دورگ گیری با گون  

برنام  مشخصی جهت سامانوای اطالعات مورفولو یكی، فیایولو یكی و فنولو یكی  رم پالسک با نرم افااراای یای  TAICدر 

 وجود دارد.

پنا گون  زراعی ذکر شوه در دو حالت وحشی و االی وجوددارنو ک  حالت وحشی ب  صورت رشو نامحوود و بسیار باالرونوه می 

 باشنو.

 مدیریت مزرعه

پژواش اای مارع  ای لوبیا در سیات ترکیبی از طرح اای بهنژادی و فیایولو یكی بوده، ک  اغلب طرح اا در زمین  یشكی متمرکا 

درصو مرتب  با کمبود عناصر غ ائی بویژه آان  76درصو پرو ه اا مرتب  با یشكی،  16سیات، ر وارع بر اسا  گاار شوه انو. د

 بودنو. ALS(Angular leaf spot)درصو مربو( ب  بیماری  76درصو در ارتبا( با مسمومیت آلومینیوم و  76و روی، 

درصو از آزمایشات نیا مربو( ب  پژواش بهنژادی بودنو. این  16وود اكتار از اراضی مربو( ب  آزمایشات سیات بود. ح 5حوود 

 پژواش اا شام  دورگ گیری، مویریت نس  اای در حال تفرق و ارزیابی الین اای یالب بود.

سانتی متر و فاصل  بین بوت  روی ردیف  06طرح اای آزمایشی بصورت جوی و پشت  کشت می شونو ب  طوریك  فاصل  بین ردیف اا 

متر فاصل  برررار بود. این  0تا  3متر است و بین آزمایشات حوود  36سانتی متر بود. در اغلب آزمایشات عرض آزمایشات  1ا حوودا

فاصل  جهت عبور تراکتور و ماشین آالت جهت سک پاشی و محلول پاشی استنو. در اغلب آزمایشات تكراردار، در طرح اائی ک  

اای التیس استفاده می شود. این رو  باع  می شود تا ضمن انعطاف پ یری آزمایشی در چیومان  تیمار ب  باال استنو از طرح 70

( طرح نیا نسبت ب  طرح بلوك کام  تصادفی افاایش یابو. امچنین برنام  آماری مشخب در efficiencyمارع  ای، سودمنوی )

SAS .برای تجای  مرکب طرح اای التیس نیا وجود دارد 

مویریت مارع ، نحوة کوگ اری تیماراای آزمایشی است. ام  تیماراا در آزمایشات مختلف دو نوا کو )شماره موضوا مهک در 

گ اری( دارنو. ی  نوا کوگ اری ایتصاصی است ک  امان شماره یا کو مربو( ب  طرح است و نشان دانوة مورعیت تیمار آزمایشی 

است و مربو( ب  آزمایش مربوط  می باشو. نوا دوم شماره گ اری ب   بر اسا  طرح آماری مربوط  بر اسا  نقشة اجرائی طرح
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صورت عمومی است و مربو( ب  ام  طرح اا می باشو. در این رو  از اولین طرح تا آیرین طرح یطو( کاشت ب  ترتیب، از 

 ابتوای طرح تا انتهای طرح و بوون در نرر گرفتن نوا طرح آزمایش شماره گ اری می شونو.

مبنای شناسائی ام  تیماراا در طرح اای مختلف می باشو و ب  ساده ترین رو  ممكن می توان تیماراا و مح  ررار گرفتن  این رو 

تیماراا را بوون اشتباه و ییلی دریق مشخب نمود. اطالعات طرح اای مختلف در کتاب مارع  چاپ می شود اما ام  اطالعات طرح 

ی  کاشت داشت  باشو، شمارة اولین و آیرین ی  تیمار مشخب  0عنوان مثال اگر تیماری  اا با شمارة عمومی آغاز می شونو. ب 

می شود و س س طبق روال بر مبنای طرح شمارة بلوك یا بلوك نارب، شمارة تیمار، نام تیمار، تبپ بوت ، مشخصة اصلی تیمار و 

 صفات مورد نیاز در ستون اای مختلف مشخب می شونو.

مومی یطو( کاشت رو  ارزشمنوی است زیرا براحتی می توان ار نوا الین یا تیمار ک  مورد نیاز باشو بوون سیستک نام گ اری ع

 توج  ب  نوا طرح و نقشة طرح براحتی مكان یابی نمود.

حلی یمین روز زودتر از ایران می رسنو. حتی لوبیا چیتی م 36تا  85با توج  ب  شرای  اکولو یكی منطق  دورة رشو لوبیا در سیات، 

 روز ب  رسیوگی کام  رسیونو. 15و ررک تال  ک  در سیات ب  صورت ریک کشت شوه بودنو در طول 

بار در سال می  0تا  3در سیات ب  دلی  شرای  اکولو یكی حاره ای و عوم ت ییر طول روز و شب و امچنین عوم وجود یخبنوان،  

ی ب  نس  اای انتهائی حاص  از دورگ گیری باالست و ضمناً بهره گیری توان لوبیا را کشت نمود و از این نرر سرعت دست یاب

 مناسبی از زمان برای فعالیت اای پژواشی انجام می شود. 

 مدیریت پروژ 

( و پرو  Andianدو پرو ه اصلی در ارتبا( با بهنژادی لوبیا در سیات اجرا می شود. پرو ه اول مربو( ب  لوبیااای آمریكای جنوبی)

( می باشو. تفاوت مهک این دو نوا لوبیا ب  یاطر انوازه ب ر و منشأ Meso Americanربو( ب  لوبیا اای آمریكای مرکای )ه دوم م

 آنها می باشو. در ار ی  از پرو ه اای سیات چنوین کشور آفریقائی مشارکت دارنو.

 مویریت پروزه در سیات ب  س  بخش اصلی تقسیک می شود:

 (Products.  نتایا )3( Activitiesفعالیت اای پژواشی )  .8( Objectivesااواف ) .7

 (Objectivesاهداح )

بر اسا  مسائ  و مشكالت روز و با توج  ب  اامیت موضوا در ابتوای شروا ی  پرو ه بین المللی چنوین اوف تووین می شود. 

 سا  برنام  اصلی پرو ه تووین می شونو.ااواف بایو ب  گون  ای ترسیک شونو ک  راب  دستیابی باشنو. ااواف پرو ه بر ا

 (Activitiesفعالیت ها )

برای ار اوف پرو ه چنوین آزمایش پژواشی تووین می شود ) این فعالیت اا مشاب  پرو ه اای دای  ایران می باشنو( ک  ار کوام 

( overlabرو ه و یا ب  صورت ام وشانی )پروپوزال یود را دارنو. این فعالیت ممكن است ب  صورت امامان یا در طول اک تا پایان پ

با درصواای متفاوت در طول اجرای پرو ه اجرا شونو. اما انتخاب آزمایشات بایو ب  گون  ای باشو ک  در جهت دستیابی ب  اوف 

 تعیین شوه باشو.

 (Productsدستاوردها )

( در جهت دستیابی Activities) الیت اای پژواشیب  ازای ار اوف پژواشی در پرو ه ی  دستاورد ایجاد می شود. ل ا اجرای فع

 پایان می یابو. می باشو. اجرای پرو ه پس از دستیابی ب  ام  نتایا Productsب  
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 همکاری ایران و سیات

دلی  عضویت با سیات در زمین  مبادل  یا دریافت  رم پالسک )ب  ویژه( نتاج حاص  از تالری اای انجام شوه در  امكاری ایران ب 

سیات بسیار مورر بوده است. اغلب اررام معرفی شوه در ایران حاص  برنام  اای ایبریواسیون در سیات بوده است. در سال اای اییر 

ن سیات و ایران در ام  ایبریواای انجام شوه و یكی از والوین تالری اا اررام سازگار جهت امگرائی بیشتر در ااواف اصالحی بی

ایرانی بوده است. تاکنون دو مورد بازدیو محققان سیات از ایران و برگااری دوره اای آموزشی در ایران انجام شوه است. عالوه بر 

رفت  است. آیرین ارتبا( علمی عقو ررارداد پژواشی بین ایران مورد دوره آموزشی توس  سیات برای محققان ایرانی صورت گ 3آن 

با سیات در رالب دو پرو ه بین المللی شام  شناسائی اررام مقاوم ب  بیماری اای یاکای و شناسائی اررام مقاوم ب  یشكی بوده ک  

 در مراح  اولی  متورف مانوه است.

 جمع بندی
ن مرکا علمی جهان در زمین  تحقیقات لوبیا بشمار می رود. ک  با امكاری اای فی مرکا تحقیقات بین المللی سیات پررورت تری

مابین در سال اای گ شت  دستاورداای علمی مهمی در ایران ب  دست آموه است. گستر  ارتباطا( علمی بیشتر،  بهره گیری از 

می پرشتاب تری در رونو دستاورداای پژواشی در رو  اای پژواشی مورد استفاده در سیات و مبادل   رم پالسک می توانو مسیر عل

 ایران ایجاد نمایو.
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