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1388-89آمار نامه كشاورزي سال زراعي 
سطح زير كشت حبوبات 

درصد كل سطح ريز كشت محصوالت    6.2 =هزار هكتار  تحت كشت حبوبات در ايران  790
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1388-89آمار نامه كشاورزي سال زراعي 
ميزان  توليد حبوبات 

37.4%35.5%

47.5 %
آبي

52.5 %
ديم

...)عدس ، ماش، گاو دانه، ( ساير حبوبات %  27.1



 1388-89ميزان توليد  و سطح زير كشت حبوبات  در سال زراعي 



نخود  لوبيا  عدس ساير حبوبات
ديم  498997 5215 152586 6482

آبي 9316 85629 9302 22910
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نخود  لوبيا  عدس ساير حبوبات
ديم  254937 7601 88902 24683

آبي 12831 246510 11272 69061
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نخود  لوبيا  عدس
ديم  510.9 1457.5 582.6

آبي 1377.3 2878.8 1211.8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

تار
هك

در 
رم 

و گ
كيل

رد 
ملك

ع
ميانگين عملكرد حبوبات  

1388-89سال زراعي  هكتاردردر  



36.8 41.6 37.8
60.4 50.4

267.8

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

قي
شر

ان 
ايج

ذر ب
آ

بي
 غر
ان
ايج

ذر ب
آ

ان
دست

كر

شاه
رمان

ك

ان
رست

ل

شور
ل ك

ك

)هزار تن( مقايسه توليد  نخود در پنج استان ايران 
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هزار تن    5توليد  عدس در استانهايي با  توليد بيشتر از 
1388-89در سال زراعي 



در مقياس جهاني نخود پس از لوبيا و نخود فرنگي 
. رتبه سوم اهميت را در بين حبوبات دارد

  جهاني توليد از درصد 3 و جهاني كشت زير سطح از درصد  1.2  نخود  
.دارد را

  از %13 و حبوبات جهاني كشت زير سطح از %15 نخود وجود اين با 
.است داده اختصاص خود به را حبوبات جهاني توليدات

  كشور 18 در تنها  ،مي شود كشت نخود آنها در كه جهان كشور 33 از
  .مي باشد هكتار هزار 20 از بيش نخود كشت زير سطح



 در جهانكشور  برتر توليد كننده نخود  9

هفتم



دالر ميليار 3

ميليون دالر 91

ميليون دالر 199



2010توليد نخود در جهان در سال 
ميليون هكتار   11.9

  10ميليون تن به  6.6سال گذشته از  30توليد جهان  در 
.ميليون تن رسيده است

هندوستان بزرگترين توليد كننده نخود در جهان است   
2010در سال 

ميليون   7.48ميليون هكتار تحت كشت نخود   و توليد  7.9 
تن

كيلو گرم در هكتار 948يعني  بطور متوسط 





تعامل امنيت غذايي و امنيت ملي 
 ، آن چگونگي كه مي باشد ملي امنيت سياست يك غذايي امنيت
 بهينه سطح يك عرضه .مي كند تعيين كشور هر در را ملي امنيت
 .مي باشد غذايي امنيت بهينه سطح تدارك مستلزم ملي امنيت
 قدرتمند كشورهاي كه مي دهد نشان كشورها بين روابط تاريخ
 عليه سياسي حربه اي عنوان به غذايي مواد از موارد بيش تر در

  .گرفته اند بهره ديگر  كشورهاي



بحران آب عامل اصلي تهديد 
و  ايرانكننده امنيت غذايي در 

.است جهان 
   

.aspx43693-http://www.rasekhoon.net/article/show



 در مردم مصرف پر غذايي محصوالت معموالً
  كه باشد  بومي محصوالت بايد كشوري هر
  بر فشار و هزينه  كمترين با كشور آن در

  غذايي امنيت تا شوند توليد زيست محيط
.گردد تامين مردم



و پر مصرف  تژيك استرابرنج دومين محصول 
!!!!در ايران بعد از گندم   









: بد سالمتي در كشورهاي  پر مصرف برنج وضعيت 

 اين  برنج كننده مصرف كشور 34  بررسي با )1991( يونيسف
  هنگام نوزادان كم وزن كشورها اين اكثر در كه دارد مي اظهار
  .است شايع سال 5 زير كودكان مرگ و نوزادان مرگ تولد،

  نصف تقريباً .است كم كشورها اين در زندگي به اميد شاخص
 انرژي آفريقا صحراي جنوب كشورهاي و آسيا جنوب مردم
 .كنند نمي يافت در  زندگي  فعاليتهاي  داشتن براي غذا از كافي
  در برنج كننده مصرف كشورهاي در نفر ميليون 470 تقريباً
  .هستند تغذيه سوء دچار آسيا جنوب



1. Ferlay J, Shin HR, Bray F, Forman D, Mathers C and Parkin DM. GLOBOCAN 2008 v1.2, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 10. In: 
IARC, Lyon; 2010.



 كمخوني
 همچنين و مصرفي غذايي مواد در آهن كمبود دليل به كه  تغذيه سوء از ناشي كمخوني

 در اي گسترده بطور باشد، مي  غذا در موجود آهن به بدن زيستي دسترسي بودن كم
 از درصد 30 حدوداً موجود آمار اساس بر .دارد وجود برنج كننده مصرف كشورهاي

 در درصد 30 اين از درصد 90 تقريباً  كه هستند مواجه اي تغذيه كمخوني با جهان مردم
 آقريقا و آسيا شرق جنوب كشورهاي در آن شيوع كه هستند توسعه درحال كشورهاي

  .است غالب

ريبوفالوين وB1 ويتامين كمبود
 در برنج كننده مصرف كشورهاي در اي تغذيه مشكالت از مهم غذايي ماده دو اين كمبود
 برنج كننده مصرف جوامع در شده شناخته بيماريهاي از بري بري بيماري .است آسيا

 مي استفاده سبوس بدون شده داده صيقل برنجهاي از كه جوامعي در مخصوصاً هستند،
 غدايي جيره در مواد  تنوع افزايش و كشورها اين  مردم اقتصادي وضعيت بهبود با .شود

  .است شدن حل حال در بري بري بيماري مشكل





كاهش مصرف برنج در چين و هندوستان



نخود



نخود محصول مناسب كشاورزي پايدار   
در كاهش بحران غذامي تواند نخود محصولي است كه  

نقش  مهمي بازي كند و در ضمن موجب  
.   افزايش حاصلخيزي خاك گردد

نخود محصولي سالم  و ارگانيك
نخود حداقل نياز به مصرف كود شيميايي  و سموم دفع 

. آفات را دارد



، اسالم آباد، كرمانشاه  حميلمنطقه 
ميليمتر بارندگي 260با  90-91سال زراعي 

برتري كشت نخود پاييزه نسبت به گندم ديم 



)1391ارديبهشت  31( مقايسه عملكرد دانه نخود پاييزه و بهاره  در حميل 
بهر حال . كيلو گرم در هكتار  400كيلو گرم در هكتار و نخود بهار  800بر آورد عملكرد نخود پاييزه 

در منطقه خشكي مانند حميل توليد نخود چه بهاره و چه پاييزه ، در صورت كشت و داشت و 
 .برداشت مكانيزه نسبت به گندم ديم صرفه اقتصادي بيشتري دارد



نخود محصول مناسب كشاورزي پايدار   
در كاهش بحران غذامي تواند نخود محصولي است كه  

نقش  مهمي بازي كند و در ضمن موجب  
.   افزايش حاصلخيزي خاك گردد

نخود محصولي سالم  و ارگانيك
نخود حداقل نياز به مصرف كود شيميايي  و سموم دفع 

. آفات را دارد



ارزش غذايي و دارويي نخود
 

نخود ارزش غذاي بسيار بااليي دارد و يكي از ارزان ترين 
). درصد پروتئين  31تا  12بين (  منابع تامين پروتئين  مي باشد  

. درصد است 25تا   20ميزان پروتئين گوشت  

ضمناً نخود منبع غذايي مهمي از نظر تامين انرژي ، الياف غذايي محلول 
.   و پتاسيم مي باشد فسفر، ويتامين بي ،  موليبدن،  منگنرو غير محلول  ، 



:گوشت گروه
. است حبوبات و مرغ تخم ماهي، ماكيان، گوشت قرمز، گوشت شامل
,B12هاي ويتامين فسفر، پروتئين، تامين براي غذايي گروه اين B6,B3 , B1از بسياري و 

 از چون ولي هستند اي نشاسته سبزيهاي گروه زير حبوبات . باشد مي آهن چون امالح
.دارند قرار گروه دراين هستند گوشت شبيه وامالح پروتئين محتواي ، نظرغذايي



سال پيش 40افزايش مصرف كالري از 



هر كيلو گرم وزن بدن  ازايگرم پروتئين به  0.8= پروتئين مورد نياز  روزانه هر نفر  
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در صد پروتئين



نخود  سرشار از الياف غذايي 
 يك مانند محلول فيبر .دارد بااليي محلولفيبر حبوبات، ساير مانند خودن

 و )قند(گلوكز فيبر، نوع اين .كند مي پاك را گوارشي سيستم زبر، برس

 افراد در را انسولين به نياز همچنين .دهد مي كاهش را خون كلسترول

.كند مي كم ديابتي

http://fa.wikipedia.org/wiki/ نخود



  اقالم برخي در شده گزارش كمبودهاي علت بهداشت وزارت داروي بر نظارت مديركل
 اقالم قيمت تفاوت ترتيب اين به :داد ادامه و كرد عنوان دارو اين بودن يارانه اي را انسولين
  توسط انسولين ترتيب اين به .است زياد بسيار همجوار كشورهاي به نسبت ايران در انسولين

  به مي شوند كشور وارد كه كشورها ديگر اتباع يا و مي شوند خارج ايران از كه مسافرهايي
 و رفت در مردم توسط و نيست شبكه موضوع اين البته ،مي شود خارج كشور از زيادي ميزان
 توليد و است پايين بسيار كشور در انسولين اقالم برخي قيمت ديگر طرف از .مي شود انجام آمد
  حال در انسولين كمبود با مقابله براي بهداشت وزارت .نيست صرفه به كنندگان توليد براي آن

.است آن توليد افزايش و كشور به انسولين واردات براي خارجي كمپاني چند با رايزني

144355: كد خبر
10:37 - 1390فروردين  27: تاريخ انتشار

http://www.fardanews.com/fa/news/144355

در ايران انسولين كمبود مشكل



،  (Glycemic lndex)نمايه يا شاخص گاليسميك.انواع مختلف غذاهاي نشاسته اي،با سرعت و ميزان متفاوت قند خون را باال ميبرند
مواد غذايي مختلف را بر اساس تفاوت تاثير آنها در الگوي باال بردن قند خون ،طبقه بندي ميكند و مقدار و سرعت افزايش ميزان 

غذاهايي كه شاخص گاليسميك پايين تري دارند ،تغييرات اندكي در ميزان . قندخون بعد از خوردن آن ماده غذايي را تعيين ميكند
. قند خون يا ميزان ترشح انسولين ايجاد ميكنند و بعبارتي قندخون بعد از غذا را كمتر افزايش مي دهند و براي سالمت بهتر هستند

كمتر و كندتر (مثالً حبوبات، غالت كامل و شير و لبنيات نسبت به بيشتر انواع نشاسته، پاسخ گاليسميك پائين تري ايجاد مي كنند 
).قندخون را باال مي برند

(Glycemic lndex) شاخص گاليسميك



غذا  شاخص گاليسميك 

برنج باسماتي 58

چيپس سيب زميني 56

ذرت شيرين  56

نخود پخته شده 34

عدس 30

اسپاگتي 33

محصوالت زراعي پر مصرف 
از نظر آب و كود و سم

با اثرات منفي بر محيط زيست
)بومي ايران نيستند( 

محصوالت زراعي كم مصرف 
از نظر آب و كود و سم

با اثرات مثبت بر محيط زيست
سازگار با شريط خشك ايران( 

)و كشت در شرايط ديم 

http://www.diabetesnet.com/food-diabetes/glycemic-index





لوبياي گار بانزو= نخود 
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و پوكي     سينهسرطان  ريسك كاهش= مصرف نخود 

استخوان

استروژن است كه نسخه ضعيف   فيتونخود حاوي 

واقعي است ، كه   ) هورمون زنانه( گياهي ِ  استروژن 

بر اساس مدارك علمي  موجود  باعث متعادل شده  

كاهش و موجب  ترشح هورمون استروژن  مي شود 

ريسك سرطان سينه  و  پوكي استخوان  و  عوارض 

. ناشي از يائسگي در زنان مي شود

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-145244/Do-chickpeas-health-benefits.html



استروژن موجود در حبوبات  فيتو

. آنتي اكسيدان و ضد التهاب استضد باكتري، 



كساني كه ميزان ترشح استروژن نا متعادل دارند، بايد 

استروژن با  فيتوبراي مصرف محصوالت  غذايي حاوي 

.  دكتر مشورت نمايند



Br J Nutr. 2007 Oct;98(4):720-6. Epub 2007 Aug 1.
Dietary chickpeas reverse visceral adiposity, dyslipidaemia and insulin resistance in rats 
induced by a chronic high-fat diet.
Yang Y, Zhou L, Gu Y, Zhang Y, Tang J, Li F, Shang W, Jiang B, Yue X, Chen M.
Source
Shanghai Institute of Endocrine and Metabolic Diseases, Ruijin Hospital, School of 
Medicine, Shanghai Jiaotong University, 197 Ruijin Road II, Shanghai 200025, China.

بر اساس نتايج  تحقيقات

و )  گليسريدتري ( مصرف نخود موجب كاهش چربي

.خون و مانع از بيماري ديابت مي شود) (LDLكلسترول 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17666145



سرطان روده بزرگ
يكي از شايع ترين سرطان ها  ركتومسرطان كولون و 

دومين عامل مرگ و مير ناشي از  در جهان بوده 

مي باشد متأسفانه در ايران روند اين  درجهانسرطان 

بيماري رو به افزايش است طبق آمار جديد در كشور 

سال  50ما، اين بيماري نزديك به نيمي از موارد، افراد 

سال را مبتال مي سازد و در اغلب موارد سمت   50يا زير 

ميزان خطر ابتال در . راست روده را گرفتار مي سازد

.است %6بر اساس سن   عموم جامعه

  رژيم  همچنين.  اين بيماري و رژيم غذايي پر از چربي و پر انرژي و كم فيبر، رابطه مستقيم وجود داردبين 

. دهد مي  افزايشرا  كولونگوشت قرمز شانس ابتال به سرطان  حاوي  هاي



نخود  برنج  

ارزش غذايي 



حوزه بازرگاني و تعاون //گروه اقتصادي
85/09/01 - 13:00

8509010223: شماره
1385سال 

:بازرگاني وزير
 تن هزار 210 تا 200 كه است كشور نخود توليد تنهزار 260 تا 250 حدود كشاورزي جهاد وزارت آمار طبق
  كه است حالي در اين باشيم، داشته هم نخود صادرات توانيم مي كنيم خوب را توليد چنانچه و داريم مصرف نيز
.ايم نداشته محصول اين زمينه در نيز چنداني واردات اخير سال 3 طي

هزار تن 210
  

ميليون نفر 70
= مصرف سرانه نخود =كيلوگرم به ازاي هر نفر  3 



اهداف و برنامه
شوراي ملي نخود ايران



حمايت از روشهاي افزايش توان توليد نخود در ايران

تغيير سيستم كشت از بهاره به پاييزه
با تغيير سيستم كشت نخود از  كشت  بهاره به كشت پاييزه  و رعايت مديريت  صحيح*

. زراعي   امكان افزايش  ميانگين كل توليد در واحد سطح وجود دارد

مديريت مكانيزه مزارع نخود براي كاهش هزينه توليد 
با  مكانيزه كردن كشت نخود  در كشت پاييزه نخود ، هزينه توليد كاهش خواهد يافت*

و كشاورزان در اراضي ديم  با انگيزه بيشتري به كشت نخود مي پردازند  



حمايت از روشهاي افزايش توان توليد نخود در ايران
)ايجاد بازار داخلي( ترويج فرهنگ مصرف بيشتر نخود در سبد غذايي مردم ايران  

با ترويج . عليرغم ارزش غذايي باال ، نخود محصول غذايي فراموش شده اي در ايران است
فرهنگ استفاده بيشتر از نخود در سفره ايراني ، بازار داخلي خوبي ايجاد خواهد شد و كشاورزان

. با انگيزه اي بيشتر اين محصول با ارزش را توليد خواهند كرد 

حمايت از صادرات نخود 
.تا زماني كه كل توليد نخود مصرفي داخلي در داخل ايران مصرف نشود، بايد از صادرات آن حمايت گردد

حمايت از صنايع فرآوري نخود

با غالت ديمدر تناوب ترويج فرهنگ كشت نخود  
1390-91و  1387-88بر اساس شواهد موجود ، در سالهاي خشك مانند  سال زراعي 

ميليمتر بود، عملكرد  و در آمد مزارع نخود پاييزه بيشتر از گندم  300تا  250در مناطقي كه بارندگي  تقريباً 
سازگاري نخود .  ، يك باران براي نخود كم است و دو باران زيادكرمانشاهيبه گفته كشاورزان . و جو ديم بود

.به شرايط  سالهاي خشك بيشتر از گندم و جو است







AZAD
Spring Autumn



هرز   علفهايبا  مكانيكيمبارزه 



ليتر   3تا  2(  پاراكواتبا علف كش ) سانتيمتر 50( علفهاي هرز بين رديفهاي كشت نخود پاييزه
اين روش كنترل علفهاي هرز .  ، بدون پاشيدن علف كش بر گياه نخود كنترل مي شود) در هكتار

برروي گياه نخود  علفكشتا باعث انتقال  زد نَودر زماني بايد انجام شود كه باد شديد در منطقه  
تا  نمايند رعايترا  ايمنيموارد  عزيز كشاورزانروش  اينبه  علفكشدر صورت مصرف . نگردد
از اين روش براي مبارزه با علفهاي هرز عدس . آنان نداشته باشد سالمتيبر  منفي تاثيرسم 

 1390-91، استان كرمانشاه ،سال زراعي  روانسر.  پاييزه نيز مي توان استفاده كرد





استفاده نشده است پاراكواتقسمتي از مزرعه كه 
1391ارديبهشت 

مزرعه  احد كراني فراماندرود 



يك در هزار براي كنترل علف هرز نخود   پاراكوات علفكشمصرف 
پاييزه بخصوص كاسني وحشي يا جغجغه

1391ارديبهشت 
مزرعه  احد كراني فراماندرود 



روانسردر روستاي مراد آباد  پرتوييمبارزه با علف هرز نخود پاييزه  در مزرعه آقاي ناصر 
90-91در شرايط ديم سال زراعي )  1000در  1(  پاراكواتبا استفاده از علف كش 

. برگي باشند 3تا  2براي تاثير بهتر اين علف كش بايد علفهاي هرز در مرحله 

علف هرز 
) چغچغه( اسني وحشي



 روستاي در پرتويي ناصر آقاي مزرعه در  بهاره نخود هرز علف با مبارزه
 در يك باغلظت  ( پاراكوات كش علف از استفاده روانسربا آباد مراد
 اين بهتر تاثير براي .1390-91 زراعي سال در ديم شرايط در  )هزار
 اين عملكرد .باشند برگي 3 تا 2 مرحله در هرز علفهاي بايد كش علف

 . بود هكتار در گرم كيلو 900 مزرعه



  هيات اعضاياز  ياوري ايرجمهندس  آقايتوسط  كهمخصوص برداشت نخود  كمباينهد 
. ابداع شده است ديم كشاورزي تحقيقاتمعاونت موسسه  علمي



گندم پلو با جوانه نخود

 ايران خشك شرايط با كه ديم غذايي محصوالت مصرف ترويج و ايران مردم غذايي الگو تغيير براي تالش
دارند )  ايران مردم  پرمصرف محصول دومين( برنج به نسبت بيشتري غذايي ارزش هستندو سازگار

جوانه نخود 
چرخ شده

جوانه گندم  
دوروم



مخلوط گوشت چرخ كرده با جوانه نخود چرخ كرده



 املتمصرف جوانه نخود چرخ كرده در  



براي تهيه ماكاروني، ) سوياهمانند پروتئين ( استفاده از جوانه نخود در مخلوط با گوشت چرخ كرده 
.....كتلت و



با جوانه نخود كنگركوكو 



تهيه جوانه مخلوط
گندم، نخود ، عدس و لوبيا 



هيه پنير خانگي با  جوانه حبوبات و گندم
و كباب  خورشترف مانند گوشت براي تهيه 



 1390استانبول،  –تركيه 



 1390استانبول،  –تركيه 



قهوه  نخود
Garbanzo Coffee



عدس



ميكروگرم 148.50فوالت 
گرم 15.64فيبر

گرم 0.16تريپتوفان
ميلي گرم 0.98منگنز
ميلي گرم 6.59آهن
گرم 17.86پروتئين
ميلي گرم 356.40فسفر
ميلي گرم 0.50مس

ميلي گرم B10.33ويتامين

ميلي گرم 730.62پتاسيم

گرم عدس 100مواد موجود در 
 

بسيار خوبي از منبع عدس 

فيبرهاي كاهش دهنده 

كلسترول اند كه نه تنها كمك به 

كاهش كلسترول مي كنند بلكه  

خاصيت تنظيم قندخون هم دارند 

زيرا فيبر باالي آنها از افزايش 

قندخون بعد از خوردن يك 

. وعده غذايي جلوگيري مي كنند



گندم



نان سفيد







برنج جايبه   دوروممصرف گندم  ترويج



برنج جايبه   دوروممصرف گندم  ترويج









ماكاروني برنج قهوه اي
)برنج سبوس دار(   برنج سفيد )زيورده( فريكه  تركيبات غذايي

11.2 7.7 6.6 12.6 درصد پروتئين
70.3 77 79.1 72 درصد كربو هبدرات

5 3.9 2.3 16.5 درصد فيبر
0.07 0.35 0.08 0.35 )ميلي گرم(  1ويتامين ب
0.06 0.05 0.02 0.22 )ميلي گرم(  2ويتامين ب

0 0 0 5 )واحد( ويتامين آ 
0 0 0 0.43 )ميلي گرم( ويتامين اي 

18 11 7 53 )ميلي گرم( كلسيم 
0 0 0 0.34 )ميلي گرم( مس 
1 1.2 0.7 4.5 )ميلي گرم( آهن 

142 165 49 440 )ميلي گرم( پتاسيم 
30 120 34 110 )ميلي گرم( منيزيم 
0.6 2.1 1.1 1.7 )ميلي گرم( روي 

) زيورده( فريكهارزش غذايي 











عربي كشورهايدر   دورومگندم  غذاييمحصوالت 



پلو زيورده
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شُستچشمها را بايد 
   

ور ديگر بايد  ديدج


