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 های لوبیا چیتیمقایسه عملکرد و بررسی سازگاری الین
 1 ی، سید حسین ناظر کاخک2، نسیم رضوانی5، بهروز اسدی2، نادر محمدی1*مسعود کامل

 قیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجانعضو هیات علمی مرکز تح -1*

 کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان-2

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی -5
*masoud.kamel@yahoo.com 

 چکیده

به منظور  باشد.ش به منظور افزایش تولید در واحد سطح ضروری میهای امید بخهای اصالحی معرفی رقم، بررسی الیندر برنامه

الین لوبیا چیتی به همراه شاهد محلی خمین در قالب  14های لوبیا چیتی، تعداد مقایسه عملکرد یکنواخت و بررسی سازگاری الین

( 1583-83جان به مدت سه سال )های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی زنطرح بلوک

در طول دوره رشد و نمو، صفات فنولوژیک، فرم بوته، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد گره، تعداد  مورد بررسی قرار گرفت.

نس نتایج تجزیه واریا غالف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غالف، عملکرد و وزن صد دانه یادداشت برداری شد.

دار شد. اثر الین برای کلیه مرکب صفات نشان داد که اثر سال برای کلیه صفات مورد ارزیابی در سطح احتمال یک درصد معنی

دار شد. اثر متقابل سال در الین برای صفات روز تا گلدهی، صفات به جز تعداد دانه در غالف در سطح احتمال یک درصد معنی

با عملکردی بیش از  KS21682الین  دار بود.بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه نیز معنیروز تا رسیدگی، تعداد غالف در 

 KS21193های درصد افزایش عملکرد داشت و به عنوان الین برتر انتخاب شد. الین 43کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد  4300

 ی قرار گرفتند.های بعدکیلوگرم در هکتار در رتبه 4434و  4365با  KS21191و 

 صفات فنولوژیک. : لوبیا چیتی، عملکرد، الین، برنامه اصالحی،مات کلیدیکل

 

 مقدمه

تواند باشند و ترکیب مناسبی از پروتئین حبوبات با غالت میدرصد( می 18-15حبوبات یکی از منابع غذایی سرشار از پروتئین )

(. مطالعات انجام شده نشان داده است که هتروسیس 1583جنون حسینی، سوء تغذیه و کمبود اسیدهای آمینه را بر طرف نماید )م

برای صفاتی نظیر تعداد شاخه، ارتفاع بوته، تعداد غالف، تعداد بذر در غالف، سطح برگ  و وزن دانه وجود دارد )وان شونهوون و 

های اصالح شده است ر ارقام و الینهای مطلوب د(. یکی از مهمترین عوامل افزایش دهنده محصول، افزایش ژن1331وینسست، 

های لوبیا ( طی بررسی  و مقایسه عملکرد الین1586باشد. قنبری و همکاران )که در باال بردن محصول در واحد سطح بسیار مهم می

ح را بیشترین عملکرد دانه در واحد سط KS21115بیشترین عملکرد دانه تک بوته و الین  KS21121چیتی گزارش کردند که الین 

الین با توجه صفات عملکرد دانه،  186های لوبیا چیتی از بین ( در یک طرح بررسی و مقایسه عملکرد الین1585دارا بودند. قنبری )

الین را که نسبت به شاهد برتری داشتند را برای آزمایشات بعدی انتخاب نمودند.  48اجزای عملکرد و بازار پسندی در مجموع 

 2282به عنون یک رقم جدید با متوسط عملکرد  2010یستگاه تحقیقات کشاورزی میشیگان در سال توسط ا Bellagioرقم 

(. واعظی و Kelly et al. 2010کیلوگرم در هکتار مقاوم به ویروس و آنتراکنوز و با کیفیت عالی برای کنسروسازی آزاد گردید )

چیتی بانک ژن گیاهی ملی ایران پس از احیا و ارزیابی با توجه به  نمونه از ژرم پالسم کلکسیون لوبیا653( طی ارزیابی 1583دری )

های تیپ رشد بوته و فنولوژیک مطلوب جهت نمونه برتراز لحاظ پتانسیل عملکرد، مشخصه 46صفات مورد مطالعه، تعداد 
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و  2338کوفا را به ترتیب با ( ارقام لوبیا سفید پاک و ش1583های بعدی انتخاب نمودند. طاهری مازندرانی و همکاران )ارزیابی

های امید بخش به منظور افزایش تولید در های اصالحی معرفی رقم، بررسی الینکیلوگرم در هکتار معرفی کردند. در برنامه 2630

ندی های با عملکرد باال و بازار پسباشد. با توجه به اهمیت این محصول هدف از این تحقیق دستیابی به الینواحد سطح ضروری می

 باشد.و همچنین دارا بودن صفات مطلوب زراعی جهت معرفی به زارعین می

  

 هامواد و روش

الین لوبیا چیتی به همراه شاهد محلی خمین در  14های لوبیا چیتی تعدا به منظور مقایسه عملکرد یکنواخت و بررسی سازگاری الین

های سال از سال 5حقیقات کشاورزی و منایع طبیعی زنجان به مدت تکرار در ایستگاه ت 5های کامل تصادفی با قالب طرح بلوک

سازی مین شامل شخم عمیق پائیزه، شخم سطحی بهاره، دسک و لولر بود. عناصر غذایی ماکرو بررسی شد. عملیات اماده 83-1583

لف کش تریفلورالین به میزان های هرز قبل از کاشت از عو میکرو بر اساس آزمون خاک به زمین داده شد. به منظو کنترل علف

سانتیمتر از یکدیگر نقشه آزمایشی مورد نظر بر روی  30لیتر در هکتار استفاد گردید. پس از ایجاد جوی و پشته به فواصل  3/1

شت متر ک 5خط به طول  3ها در سانتیمتر در نظر گرفته شد. بذور هر یک از الین 10ها در روی ردیف زمین پیاده شد. فواصل بوته

گردیدند. در طول دوره رشد صفات فنولوژیک، فرم بوته، ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد گره، تعداد غالف در بوته، تعداد 

بوته به طور تصادفی  10دانه د ر بو.ته، تعداد دانه در غالف، عملکرد و وزن صد دانه یادداشت برداری شد. در زمان برداشت تعداد 

و صفات عملکرد و اجزای عملکرد تعیین گردید. همچنین عملکرد هر پالت نیز پس از برداشت و خرمنکوبی  از خط میانی اتخاب

 انجام شد. SPSSها با استفاده از نرم افزار های مربوطه تجزیه مرکب و مقایسات میانگینآوری دادهتعیین شد. پس از جمع

 

 نتایج و بحث

دارشد. اثر الین برای کلیه صفات درصد معنی 1برای کلیه صفات مورد ارزیابی در سطح نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر سال  

دار شد. اثر متقابل سال در الین برای صفات روز تا گلدهی، روز تا رسیدگی، درصد معنی 1به جز تعداد دانه در غالف در سطح 

 )جدول (. دار شدتعداد غالف در بوته،تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه معنی

و  KS21665های روز دارای کمترین تعداد روز تا رسیدگی بود.  الین 103با  KS21685مقایسات میانگین نشان داد که الین 

KS21666  وKS21676   دارای بیشترین دوره رسیدگی بودند. الین  122و  126، 124به ترتیب باKS21662  بیشترین ارتفاع

 2/45و  1/31بود )به ترتیب  KS21682و  KS21676های کمترین میزان ارتفاع بوته مربوط به الینسانتیمتر( و  88بوته را داشت )

و  4/13، 3/13به ترتیب با  KS21665و  KS21676 ،KS21682های سانتیمتر(. بیشترین تعداد غالف در بوته مربوط به الین

عدد بود. بیشترین وزن صد دانه مربوط به الین  6/14با  KS21688عدد بود. کمترین تعداد غالف در بوته نیز مربوط به الین  5/13

KS21189  های گرم  بود و کمترین وزن صد دانه را الین 5/48باKS21676  وKS21682  گرم به خود  3/53و  3/53به تریب با

و  KS21682 ،KS21193های اختصاص داند. در طی سه سال اجرای آزمایش بیشترین میزان عملکرد دانه به ترتیب از الین

KS21191  کیلوگرم در هکتار به دست آمد. کمترین میزان عملکرد دانه مربوط به الین  4434و  4365، 4310به مقدار

KS21661  کیلوگرم در هکتار به دست آمد.  5138به میزان 

ها طی سه دار بین الیناختالف معنی ها و با توجه به وجودبا توجه به نتایج تجزیه مرکب و مقایسات میانگین صورت گرفته بین الین

درصد افزایش عملکرد را  43کیلوگرم در هکتار و نسبت به شاهد  4300با عملکردی بیش از  KS21682سال آزمایش، الین 
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های کیلوگرم در هکتار در رتبه 4434و  4365با  KS21191و  KS21193های داشت و به عنوان الین برتر انتخاب شد. الین

 تجزیه مرکب صفات ارزیابی شده در منطقه زنجان طی سه سال           ر گرفتند.بعدی قرا

 

 منابع تغیرات

 

درجه 

 آزادی

      میانگین مربعات 

روز تا 

 گلدهی

روز تا 

 رسیدگی

ارتفاع بوته 

 )سانتیمتر(

تعداد 

غالف در 

 بوته

تعداد دانه در 

 بوته

تعداد دانه 

 در غالف

وزن صد 

 دانه )گرم(

عملکرد 

کیلوگرم در )

 هکتار(

 3/13166646** 4/483** 1/4** 3/23534** 3/1338** 2/12325** 2/1230** 8/2181** 2 سال

 ns 2/4 ns 3/120 ns 6/133 ns 3/26 ns 2/1383 ns 32/0 ns 3/10 3/324683 6 خطا

 ns 41/0 **5/35 **8/2200435 4/334** 4/24** 2/1418** 1/236** 5/13** 14 ژنوتیپ

 ns 3/83 **3/13 **2/623 ns 56/0 ns 2/15 **1433312 1/128** 2/20** 28 یپ*سالژنوت

 3/533335 1/12 24/0 3/286 05/8 3/35 3/43 6/5 84 خطا

 2/13 3/3 4/10 21 6/16 8/12 3/3 5  ضریب تغیرات

nsت .درصد اس 1دار در سطح دار و اختالف معنی، **: به ترتیب نشان دهنده عدم اختالف معنی 

 مقایسه میانگین سه ساله صفات مورد ارزیابی بر اساس آزمون دانکن در منطقه زنجان

روز تا  الین شماره الین

 گلدهی

روز تا 

 رسیدگی

ارتفاع بوته 

 )سانتیمتر(

تعداد غالف 

 در بوته

تعداد دانه 

 در بوته

تعداد دانه 

 در غالف

وزن صد دانه 

 )گرم(

عملکرد )کیلوگرم 

 در هکتار(

1 KS21661 bc 65 b 111 abc 3/85 abcd 6/13 bcd 1/33 b 6/4 bcd 8/45 f 5138 

2 KS21662 bc 64 b 113 a 88 abcd 8/16 bcd 4/38 b 3/4 abcd 1/43 abcde 4233 

3 KS21670 bc 64 b 110 abc 6/82 cd 5/13 d 3/68 b 4/4 abcd 3/44 cde 5360 

4 KS21688 bc 64 b 111 ab 2/86 d 6/14 d 8/63 b 3/4 bcd 5/44 ef 5523 

5 KS21684 bc 65 b 112 cd 3/33 abcd 3/16 cd 33 b 6/4 abc 1/43 bcd 4115 

6 KS21685 bc 65 b 103 abcd 4/33 abcd 3/16 cd 5/33 b 6/4 cd 1/42 abcdef 4030 

7 KS21676 a66 a 122 e 1/31 a 3/13 ab 2/33 ab 8/4 e 3/53 cd 4131 

8 KS21665 a63 a 124 abc 3/85 a 5/13 abc 1/35 ab 8/4 bcd 5/45 cde 5835 

9 KS21666 a66 a 126 abcd 3/33 cd 8/13 bcd 5/33 b 3/4 d 5/41 abcd 4523 

11 KS21682 b 63 b 113 e 2/45 a 4/13 abc 31 b 6/4 e 3/53 a4310 

11 KS21689 bc 64 b 112 abcd 8/81 cd 6/13 d 30 b 3/4 ab 4/46 def 5363 

12 KS21189 bc 62 b 115 d 5/31 bcd 1/16 bcd 6/38 b 3/4 a 5/48 cd 4082 

13 KS21191 bc 65 b 111 bcd 6/36 ab 3/18 abc 31 b 3/4 abc 3/43 abc4434 

14 KS21193 bc65 b 115 cd 6/34 abc 1/18 a 3/33 a 5/3 bcd 3/44 ab4365 

شاهد )محلی  15

 خمین(
bc64 b 111 abcd81 cd 3/13 d 5/31 b4/4 bcd44 ef5583 

 دار هستند.حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی
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