
بازتاب تات22
کشاورزی دانش بنیان

امنیت غذایی

امانی مجید  و  تراهی  2.عزیز  آچاک  محمدیوسف  و  خسروی  ملیحه  سابکی،  ابراهیم   .1

کنـار "پیشـین" اولیـن رقـم 

  مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابـع طبیعـی بلوچسـتان 1
پژوهشـکده تحقیقـات خرمـا و میـوه هـای گرمسـیری، موسسـه تحقیقـات علـوم باغبانی کشـور 2

   بیـان مسـئله   
، روی و پتاسـیم اسـت. ارزش  ، آهـن، منگنـز  خوبـی از ویتامیـن D3 و نیـز کلسـیم، فسـفر

ً
K و مقادیـر نسـبتا میـوه درخـت ُکنـار سرشـار از ویتامیـن 

ُکنار در کشور طی ده سال اخیر شکل1- سطح زیر کشت و تولید ساالنه   
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، کاروتـن و ویتامیـن از گنـدم غنی تـر و میـزان کالـری و ویتامیـن C  آن نسـبت بـه  غذایـی میـوه ُکنـار از لحـاظ پروتئیـن، مـواد معدنـی، کلسـیم، فسـفر

لیمـو بیشـتر اسـت. تحمـل بـاالی درخـت کنـار بـه شـرایط خشـکی و کـم آبـی سـبب شـده تـا در سـالیان اخیـر کشـت ایـن محصـول در مناطـق جنوبـی 

کشـور مـورد توجـه قـرار گیـرد.  بـا توجـه بـه توسـعه کشـت ُکنـار در مناطـق گـرم و مرطـوب جنـوب کشـور معرفـی ارقـام جدیـد، تجـاری و بـا عملکـرد 

بـاال ضـروری می باشـد.  

   معرفی دسـتاورد   
در طـی 12 سـال تـوده هـای بومـی درخـت ُکنـار در مناطـق جنوبـی کشـور مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و ژنوتیـپ هـای برتـر از لحـاظ خصوصیـات باغبانـی 

و کیفیـت میـوه انتخـاب شـدند. بررسـی هـای صـورت گرفتـه منتـج بـه معرفـی ُکنـار رقـم پیشـین در سـال 1398 شـد. از ویژگی هـای مهـم ایـن رقـم 

زودرسـی، عملکـرد بیشـتر میـوه، دارا بـودن سـطح صـاف و شـفاف میـوه، درصـد گوشـت بـاال، دارا بـودن گوشـت نـرم، ُتـرد و شـیرین نـام بـرد کـه در 

مقایسـه بـا رقـم شـاهد از 12 تـن محصـول بیشـتر در هکتـار برخـوردار اسـت و عملکـرد آن در هکتـار بـه 33 تـن می رسـد. 

   فرایند تجاری سازی    
آمـده و ایـن رقـم مـورد توجـه باغـداران قـرار  ُکنـاردر اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه عمـل  معرفـی ایـن رقـم طـی مراسـم روز مزرعـه و جشـنواره 

طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز  در  رقـم  ایـن  از  پیونـدی  نهـال  اصلـه  هـزار   60 تعـداد  سـالیانه  حاضـر  حـال  در  اسـت.  گرفتـه 

بلوچسـتان تکثیـر و بـه باغـداران ارائـه می شـود. بـا توجـه بـه ویژگی هـای مطلـوب ایـن رقـم و پتانسـیل عملکـرد بـاال پیـش بینـی می شـود کـه سـالیانه 

بـا 3000 هکتـار افزایـش سـطح زیـر کشـت طـی مـدت شـش تـا هفـت سـال، سـطح زیـر کشـت ایـن رقـم بـه حـدود 20 هـزار هکتـار برسـد. 

ثربخشـی         پتانسـیل اقتصادی و ا

: در ســطح 20 هــزار هکتار  پتانســیل افزایــش ســطح زیــر کشــت ُکنــار

:  33 تــن در هکتــار )12 تــن بیشــتر از رقــم شــاهد( میانگیــن افزایــش عملکــرد در هکتــار

: 660 هــزار تن پتانســیل افزایــش تولیــد در 20 هــزار هکتــار

یال( یــال )قیمــت هــر کیلوگــرم 30 هــزار ر : 360 میلیــون ر افزایــش درآمــد ناخالــص در هکتــار

یال : 7200 میلیــارد ر  افزایــش درآمــد ناخالــص در 20 هــزار هکتــار

تأمیــن بخشــی از نیــاز کشــور بــه میــوه تــازه در فصل زمســتان
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