
 

 گزارش کارشناسی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی 

شماره    بازگشت نامه  و    23/06/96مورخه  16254/117به  تولید  به  مربوط  مشکالت  و  مسایل  با  ارتباط  در 

 .رساند به استحضار می صادرات محصول حبوبات استان،

عدس و .... سایر    لوبیا،  سطح زیر کشت حبوبات آبی و دیم شامل نخود،  95-94بر اساس آمار زراعی سال  

در هکتار حدود    . متوسط عملکرد لوبیا باشد تن می  133127ولید معادل  هکتار با ت  146500حبوبات بالغ بر  

 کیلوگرم است.   643کیلوگرم و نخود دیم    970کیلوگرم و نخود آبی   2300

 :لرستانمسایل و مشکالت در زمینه تولید و صادرات حبوبات در استان 

 . مکانیزهعدم توسعه کشت   -1

پربازده و همچنین تولید ارقام متحمل به تنش خشکی و  عدم استفاده گسترده از ارقام اصالح شده و  -2

 .های خاص حبوبات مانند بیماری برق زدگی و فوزاریمبیماری

 و استفاده نا مطلوب از کود های ازته.   MICROعدم استفاده گسترده از کود   -3

بیاری  های سنتی با ضریب آ( و کاربرد روش Tapeهای آبیاری مدرن و پر بازده )عدم استفاده از روش  -4

 . درصد توسط کشاورزان  35

الزم است جهت بهره وری بیشتر و افزایش کمی و کیفی حبوبات که    مذکور لذا عالوه بر رعایت موارد فنی  

 موارد ذیل هم رعایت گردد: ابلیت صادراتی را هم داشته باشند، ق

جوی حداکثر  شود کشت بهاره نخود دیم به کشت پاییزه دیم تغییر یابد تا بتوان از نزوالت  توصیه می -1

 . استفاده را بعمل آورد

بهزراعی  توصیه می -2 عملیات  تا  شود  انجام  میکانیزه  بصورت  نخود  دیم کشت  شرایط  در  شود حتی 

 انجام شود .  ها و کود دهی( به سهولت مبارزه با آفات و بیماری  های هرز،)مبارزه با علف

زاراعی و مهندسی  نژادی و بهیافته های بهآمده را شامل    نتایج بدست  ستان،ا  مرکز تحقیقات کشاورزی  -3

قالب   در  کشاورزی  جهاد  سازمان  ترویج  و  آموزش  مدیریت  همکاری  با  مناطق  سطح  در  را  زراعی 

 ترویجی و مزارع ترویجی آموزشی گشترس یابد. -های تحقیقی طرح

های سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان طبق برنامه ششم توسعه کشاورزی تولید  برنامه ریزیبر اساس  

 تن برسد.  160000به   1399ایان سال حبوبات مقرر است تا پ

 حسین خدیش                                                                                         

 ریاست کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی 


