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من قه  در ) vulgarisLPhaseolus(.لوبیا سفید  محصول پر ارقاماجزاء عملکرد و  عملکرد مقایسه

 اصفهان استان سمیرم
 4وعادل غدیری 5،اصغر رحیمی2مصطفی طایی1،جمشید کاوه

 -5راعت دانشگاه آزاد واحد یاسوجکارشناسی ارشد رشته زدانشجوی -2ارشد رشته زراعت دانشگاه ولیعصر رفسنجانکارشناسیدانشجوی-1

 ایستگاه تحقیقات لوبیا خمین پژوهشگر -4دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

*kaveh.jamshid@yahoo.com 

 چکیده 
-باتصادفیاملکهایدر قالب طرح بلوکلوبیا سفید با صفات مطلوب زراعی ارقام پرمحصولها و این تحقیق به منظور انتخاب الین 

توابـع شهرسـتان سـمیرم واقـع در اسـتان اصـفهان اجـرا شـد . منطقه قبرکیخا ازدر 1532اردیبهشت ماه سال درشش تیمارسه تکرار و

دهقـان ( بودنـد .درطـول دوره  -6دانشـکده  -3پـاک  -4توده محلی دهاقان  -5درسا -2شکوفا  -1تیمارها شامل ارقام لوبیاسفید،)

شدند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان عملکرد تعیینواجزایرسیدگی،عملکرد گلدهی،زمانز برداشت صفات ،تاریخبعد ا و رشد

ارقـام لوبیـا سـفید تنوع بـیندهندهنشانکهداشتندداریاختالف معنییکدیگرصفات مورد بررسی بادرمختلف مورد مطالعهکه ارقامداد

-درصـد (و عملکرددانـه 60.50برداشـت بـا )گـرم(  وشـاخص53.42ه( بـا )بوتـدانـه دردی)عملکردعملکرد اقتصاباشد .بیشترینمی

(  28.80برداشـت)گـرم ( وشـاخص 10.85اقتصـادی ) عملکـردوکمتـرین دانشـکدهبـه رقـم کیلوگرم ( مربـوط5486.3با )درهکتار

شـکوفا جهـت منطقـه  ودهاقـانمحلیدانشکده، تودهرقاماآمد. ودر نهایتپاک به دستکیلو گرم( از رقم2052.6درهکتار )وعملکرد

 قابل توصیه و معرفی  می باشند.

 ارقام پر محصوللوبیاسفید ،تیمار،عملکرد و :ها واژهکلید

 

 مقدمه

غذایی و درتامین موادمهمیدرصد پروتئین نقش52تا18که سرشاراز پروتئین بوده و با داشتن باشندمی گیاهان زراعیازجملهحبوبات

را از خود نیازمورداعظم نیتروژنکنند و بخشرا تثبیت میاتمسفر( .حبوبات نیتروژن1583دارند )مجنون حسینی،بشرنیازموردپروتئینی

-خاک میباروریوحاصلخیزیموجب بهبودخاکبیولوژیکوشیمیایی، فیزیکیخواصبرتاثیرطریقازتامین می نمایند واین روش

-تنوعدرایران دارایموجود کنند،.لوبیاهایکمک می عملکرد محصوالت بعدیبه افزایشزراعی هاینظامدرین محصوالتشوندا

 عملکرد لوبیادرکهصفات مهمیمختلف زراعی، مخصوصا صفاتبررسیوارزیابیهستند،باکیفیکمی وباالیی ازنظرصفاتبسیار

 (. اکثر1583ریزی کرد )جهانسوز و همکاران،تر برنامهدقیقراگیاه لوبیااصالحبهبود ویریت ،آینده مددرباشند، می توانموثرمی

 ها تودهایناگرچهکنند.میسفید استفادهلوبیامحلیهایتودهازوسیعر طوبه فارس و اصفهاناستان به ویژه لوبیاکاران کشورلوبیاکاران

 زماندر غیریکنواختی ناخالصی، ها،توده این در ولی نمایندتولید میتوجهیقابل محصول ند ودار منطقه خوبی با سازگاری

 عملکرد وعملکرد و اجزاءبررسیپژوهشاینازهدف(1530شود )صالحی وهمکاران،مشاهده میبذررنگرسیدگی،شکل،اندازه و

 وباالیا رقم با عملکردالینسمیرم وانتخابشهرستانهواییآب ورایطشلوبیا سفیددرمحصول واصالح شدهعملکرد ارقامپرمقایسه

 .باشد آب وهوایی منطقه میبا شرایطسازگار
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 مواد وروش ها 

-طـرحدرقالـبسـمیرم آزمایشـیآب وهواییشرایطدرلوبیاسفیدمحصولهای پرارقام والیناجزای عملکردعملکرد وبررسیبه منظور

دانشکده  -3پاک -4توده محلی دهاقان  -5درسا -2شکوفا -1لوبیاسفید)ارقامتیمار شاملباسه تکرار و ششصادفیتکاملبلوک های

-خـط بـا 6آزمایشی شـاملکرتگردید. هردر مزارع کشاورزان لوبیا کار منطقه سمیرم اجرا 1532اردیبهشت ماه سال در دهقان( -6

استقراربوته متر بود،کاشت به صورت هیرم کاری ودستی انجام شد و پس ازسانتی 3ها فو فاصله بوته روی ردیمترسانتی 30فاصله 

آبیـاری، زراعـی شـاملهـایانتخـاب شـد. مراقبـتمتـرسـانتی10هـا فاصـله بوتـه روی ردیـف با تنـک کـردن بوتـهحذفرفع خطرو

گرفـت. یکسـان صـورتطـورتیمارها بـهآفات برای تمامیو ها(  ومبارزه با بیماریزنیهرز)وجین وکولتیواترهایباعلفتغذیه،مبارزه

خطوط ( از سطح خـاک بـه ها ،ابتدا وانتهایها وحاشیهتصادفی )با حذف ردیفبوته به طور 3آزمایشیواحدهرمرحله برداشت ازدر

ارتفـاع ازعبـارت بودنـدرسـیکامل برداشت شد و جهت اندازه گیری های سایر صفات به انبار انتقال داده شد. صفات مـورد برطور

-طولدر بوته،متوسطکامل،تعدادغالفتارسیدگیدهی،تعدادروزتا غالفدهی،تعدادروزگلتااصلی،تعدادروزساقهدربوته،تعدادگره

-ازکتارپسهدردانهگیری عملکرداندازهبرداشت بودند. به منظورو شاخصبیولوژیک،عملکرد دانهغالف،عملکرددرغالف،تعداددانه

ها با نرم پایان دادههکتارتعیین گردیددردانه دروعملکردبرداشت به طورکاملآزمایشیها، ابتدا وانتها، هرکرتوردیفهاحاشیهحذف

-درصد انجام و ترسیم جداول ونمودارها بـهسطح پنجدرآزمون دانکنتجزیه وتحلیل شدند و مقایسه میانگین ها با روش SASافزار

 گرفت.صورت WORDو  EXCELنرمافزار کمک 

  نتایج وبحث 

( در مقایسه  1داشتند )جدول داریاختالف معنینتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات مورد بررسی در سطح یک درصد

سانتی 62.33ته )سانتی متر مربوط به رقم شکوفا و کمترین ارتفاع بو32.80میانگین صفات،بیشترین مقدارطول ساقه )ارتفاع بوته (با

کمترین تعداددانه در غالف از رقم توده محلی دهاقان و متر( از رقم پاک به دست آمد .بیشترین تعداددانه در غالف از رقم شکوفا

گرم ( که با رقم شکوفا اختالف معنی داری نداشت و 30.12آمد. بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک مربوط به رقم درسا)دستبه

گرم ( بود در مورد صفت عملکرد دانه دربوته  بیشترین مقدار از رقم دانشکده  53.60ار آن مربوط به رقم پاک )کمترین مقد

کمترین مقدارعملکرد دانه دربوته از رقم پاک به دست آمد دراین میان ارقام شکوفا ،درسا ودهقان دریک گروه گرم (  و 53.41)

عملکرد دانه دربوته ، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد دانه در  (.در مجموع بیشترین2آماری قرارگرفتند)جدول

آمدو چون رقم دانشکده با رقم شکوفا وتوده محلی دهاقان اختالف معنی داری نداشت به ترتیب  دست دانشکده بههکتار  از رقم

 ارقام دانشکده وشکوفا وتوده محلی دهاقان قابل توصیه ومعرفی می گردد.
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 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی -(1ل)جدو

     میانگین مربعات   

 تعداددانه در وزن صد دانه

 غالف

تعدادغالف در  طول غالف

 بوته

تعداد شاخه 

 فرعی

تعدادگره در  طول ساقه

 ساقه

درجه 

 آزادی

منبع 

 تغییرات

03.4 ns 4310 ns 4341
ns .3.6 ns 43.0 ns .0320 ns 8360 ns 2 بلوک 

 رقم 6 **00388 **63.6.. **0300 **10.310 **.30. **1368 **.2.34

 خطا 14 1.380 28300 43.4 6320 43.4 4348 0360

03.8 .3.0 6320 .3.0 113. .364 1.30. - cv 

nsدرصد می باشد 3و  1، معنی داری در سطح معنی داری  ،*،** به ترتیب عدم 

 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی  -(1ادامه جدول)

   میانگین مربعات 

 منبع تغییرات درجه آزادی عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت عملکرد در هکتار

22426340ns 1320 ns .3.. ns 2 بلوک 

 رقم 6 **0.03.0 **.6830. **000008380

 خطا 14 .22326 .830 8.860386

113.8 634. 12300 - cv 

nsدرصد می باشد 3و  1در سطح معنی داری ، معنی داری  ،*،** به ترتیب عدم 

 بررسیموردصفاتمیانگینمقایسه -(2جدول) 

      میانگین   

 عملکرد دانه شاخص برداشت عملکردبیولوژیک تعداددانه طول غالف تعدادغالف ارتفاع بوته تعدادگره رقم

 28ab 82a .230b 1132b 630a .831a .036c 20..36b شکوفا

 2031ab 8130a .43.c 113.ab 63.a 0431a 0236b 268036b درسا

محلی 

 دهاقان

.03.a 0030ab .630b 8c .38c 0032cd 6232ab .40030ab 

 2630b .238c 203.c 1232a 030b .03.d 2030c 18003.c پاک

 2030b 0031ab 0831a 832c 032b .232ab .43.a .00.36a دانشکده

 2031b 043.b .43.c 036c 03.b 613.b 683.a 20..36b دهقان

 قرار می گیرندگروه آمارییکدردانکندرصدآزمون3درسطح دارندحرف مشترکیکحداقلکهتیمارهای
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 گیرینتیجه 

توده اندازه دانه ارقام دانشکده ،شکوفا وبازار پسندی ورسی وزراعی مانند عملکرد،زودصفات مطلوببا توجه به عملکرد باال و

 میرم وسایر مناطق مشابه کشور  مناسب هستند.س برای منطقهمحلی دهاقان

 منابع

.تعیین روابط بین صفات مختلف در ارقام لوبیا چشم بلبلی.مجله علمی پژوهشی علوم 1583جهانسور،م.ر.،تقوی،م.، وطلیعه،ع.ر.

 .145-143(:1)شماره ی12کشاورزی جلد

د الین های برتر محلی لوبیا قرمز در منطقه اقلید فارس .مقایسه عملکردو اجزای عملکر1530صالحی،پ.،میر طالبی،ح.، وامینی،ز.

 بهمن ماه،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ،اراک. 21و 20چهارمین همایش ملی حبوبات ایران،

 صفحه.  234. زراعت و تولید حبوبات )حبوبات در ایران(، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، چاپ چهارم، 1583مجنون حسینی، ن. 

 . 
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