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 در استان زنجان عملکرد و اجزا عملکرد الین های لوبیا چیتی م ال ه
 1، سید حسین ناظر کاخکی2نسیم رضوانی، 2، نادر محمدی1*مسعود کامل

 طبیعی استان زنجان عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع -1

 کارشناس ارشد زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان-2
*masoud.kamel@yahoo.com 

 چکیده

هاست روی عملکرد به متخصصین اصالح نباتات مدت. درصد پروتئین از منابع مهم تأمین پروتئین است 18-52دانه لوبیا با داشتن 

-1582الین محلی لوبیا چیتی حاصل از آزمایش سال های  6در این طرح تحقیقاتی تعداد . تکیه دارندعنوان معیار اصلی انتخاب 

الین محلی امیدبخش دیگر از استان زنجان و شاهدهای رقم محلی خمین و  5که دارای صفات مطلوب زراعی بوده، به همراه  1580

زنجان  مورد بررسی قرار تحقیقات تکرار در ایستگاه  5 با فیکامل تصاد هایتیمار در یک طرح بلوک 11جمعاً  ،G14088الین

هنگام برداشت اجزاء عملکرد شامل تعداد بذر در نیام، تعداد نیام در بوته و وزن صد دانه تعیین و سپس هر کرت جداگانه  .گرفتند

بین  و دوم ل اول انشان داد که در س . نتایجاستفاده گردید SASجهت انجام تجزیه  آماری از نرم افزار  .برداشت و توزین گردید

 5/44با  E7الین  را در سال اول وجود دارد. بیشترین وزن صد دانه %1داری در سطح های لوبیا اختالف معنیوزن صد دانه الین

گرم  و  8/31با  Z3را الین  بیشترین وزن صد دانه در سال دوم  .داشتندگرم   6/53با   E28گرم و کمترین وزن صد دانه الین 

، داری بین تعداد غالف در بوتهاز لحاظ آماری اختالف معنیداشت. در هر دو سال گرم  3/43 با  E9الین  را وزن صد دانه کمترین

 .در بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد تعداد دانه در غالف و عملکرد

 ه.لوبیاچیتی، اهداف اصالحی، عملکرد دانه، الین، وزن صد دانکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

حبوبات به لحاظ وجود  .(1532مجنون حسینی، ) درصد پروتئین از منابع مهم تأمین پروتئین است 18-52دانه لوبیا با داشتن 

هوا در ریشه آنها، در حاصلخیزی و بهبود خاک نیز نقش مؤثری دارند وپس از برداشت آنها،  نیتروژن های تثبیت کنندهباکتری

دف های اصالح لوبیا در ایران معموالً عملکرد باال، ه(. 1532کوچکی و بنایان، ه خاک افزوده می شود)ب نیتروژنمقادیر زیادی 

، هابوته مناسب، مقاومت به بیماری) پروتئین زیاد و اسیدهای آمینه مفید(، بازارپسندی، کوتاهی دوره گلدهی، فرم  کیفیت محصول

متخصصین  .(1533غفاری خلیق،) ا در یک زمان کوتاه می باشدهکنواخت همه نیامو نیز رسیدن ی ) کنه دو نقطه ای( قاوم به آفاتم

هاست روی عملکرد به عنوان معیار اصلی انتخاب تکیه دارند و از والدین پرمحصول و پایدار با خاستگاه و اصالح نباتات مدت

ترین انواع انجام ادی از نتایج و انتخاب پرمحصولکنند و به دنبال آن ارزیابی تعداد زیها استفاده میخصوصیات مختلف در تالقی

الین لوبیا در سه منطقه در طی دو سال سه الین  3موال و همکاران  با بررسی پایداری عملکرد  .(1580باقری و همکاران، ) گیردمی

انتخاب شدند  دکه درسه منطقه فوق از لحاظ پایداری عملکرد برتری داشن  SDDT-54-C5 and PC490D8- Por715به نام 

(Mvale et al., 2008). (1580کامل)،   با بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه علیت عملکرد و اجزای آن در توده های بومی لوبیا چیتی

تعداد  .گزارش کرد که  تعداد بذر در بوته، بیوماس و شاخص برداشت دارای اثر مستقیم مثبت معنی دار برروی عملکرد بودند

قطر دانه اثر مستقیم منفی غیر معنی دار  .زن صد دانه و زمان رسیدن اثر مستقیم غیر معنی دار روی عملکرد داشتندغالف در بوته و و

های انجام شده در سیات به عنوان مرکز بین المللی تحقیقات لوبیا در کشور کلمبیا مشخص در بررسی .برروی عملکرد داشت
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مبستگی مثبتی با عملکرد لوبیا داشته، ولی وزن صد دانه اغلب با عملکرد و نیز تعداد نیام گردید هم تعداد نیام و تعداد بذر در نیام، ه

. به همین منظور آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع (Nienhuis and Singh, 1985) و دانه همبستگی منفی نشان داد

 وبیا چیتی برای انتخاب الین برتر انجام شد.های لطبیعی استان زنجان برای بررسی عملکرد و اجزای عملکرد الین

 

 مواد و روش ها 

که دارای صفات مطلوب زراعی  1580-1582الین محلی لوبیا چیتی حاصل از آزمایش سال های  6در این طرح تحقیقاتی تعداد 

تیمار در یک  11جمعاً  ،G14088 الین محلی امیدبخش دیگر از استان زنجان و شاهدهای رقم محلی خمین و الین 5بوده، به همراه 

خط به  4هر کرت آزمایش شامل . زنجان  مورد بررسی قرار گرفتندتحقیقات تکرار در ایستگاه  5 باکامل تصادفی  هایطرح بلوک

مساحت کاشت هر کرت  .سانتی متر از هم برروی خطوط کشت شدند 10سانتیمتر که بذور به فاصله  30متر با فاصله ردیف  3طول 

مترمربع آن برداشت  4سانتی متر از ابتدا و انتهای هر خط و حذف خطوط کناری  30مترمربع که پس از حذف  10 آزمایشی

عملیات تهیه زمین شامل یک نوبت شخم، دیسک، لولر و فارو به طور معمول در اوایل اردیبهشت ماه انجام گردید. جهت  .گردید

میزان کود مصرفی براساس  .لیتر در هکتار سمپاشی انجام شد 3/1الن به نسبت مبارزه با علف های هرز ، قبل از کاشت با سم ترف

کیلوگرم در هکتار ازت خالص به عنوان استارتر و سایر عناصر غذایی براساس آزمون خاک قبل از کاشت برای هر منطقه   30میزان 

سیدن محصول و در هنگام برداشت اجزاء عملکرد پس از ر .آبیاری با توجه به نیاز گیاه به طور معمول انجام شد .توزیع گردید

 .شامل تعداد بذر در نیام، تعداد نیام در بوته و وزن صد دانه تعیین و سپس محصول هر کرت جداگانه برداشت و توزین گردید

 .استفاده گردید SASجهت انجام تجزیه  آماری از نرم افزار 

 

 نتایج

 سال اول –الف 

وجود دارد. بیشترین  %1داری در سطح بین وزن صد دانه الین های لوبیا اختالف معنی (1اد که )جدول نتایج تجزیه واریانس نشان د

. از لحاظ بودگرم  به خود اختصاص داده  6/53با   E28گرم و کمترین وزن صد دانه الین  5/44با  E7الین  را وزن صد دانه

غالف در بوته  5/13با داشتن  Z7تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. الین داری بین تعداد غالف در بوته در بین آماری اختالف معنی

های . الیننشدداری مشاهده برترین تیمار آزمایشی شناخته شد. بین تیمار های آزمایشی از لحاظ تعداد دانه در غالف اختالف معنی

Z1 معنی  تیمارها دانه بین ی آزمایشی بودند. عملکرددانه در غالف برترین تیمارها 3و 5/3داشتن تعداد  محلی خمین به ترتیب با و

داری  با شاهد محلی که تفاوت معنیبود گرم در هکتار کیلو 5301با عملکرد  Z1اما بیشترین عملکرد مربوط به الین  بود،ندار 

 رم در هکتار بود. گکیلو 2086با عملکرد  E4به الین مربوط از خود نشان نداد . کمترین میزان عملکرد  G14088خمین و الین 

 سال دوم: –ب 

درصد با هم تفاوت 1ی در سطح های لوبیا چیتالین( تنها وزن صد دانه 2) جدول که نتایج تجزیه واریانس سال دوم نشان داد

ر این دداشت. گرم  3/43 با  E9الین  را وزن صد دانه گرم  و کمترین 8/31با  Z3را الین  بیشترین وزن صد دانه .داشتندداری معنی

از لحاظ تعداد نیام در بوته مشاهده نگردید اما بیشترین تعداد نیام در بوته مربوط ا تفاوت معنی داری در بین تیمارهآزمایش هرچند 

. در بین تعداد دانه در نیام الین های لوبیا چیتی در سال داشت 3/18ا ب E29و کمترین تعداد نیام در بوته الین  8/23ا ب E10به الین 

داشت   3/3 اب E10الین  را ولی بیشترین تعداد دانه در نیام ،نشد ی مشاهدهمعنی دار اختالفآزمایش هرچند از لحاظ آماری دوم 
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و  2430ابه ترتیب ب Z1و  E10 هایالین نشان داد که مقایسه میانگین .دانه در نیام بیشتر بود 8/4ا که نسبت به شاهد محلی خمین ب

داشتند که از لحاظ آماری با شاهد آزمایش تفاوت  را الترین میزان عملکرد در بین تیمارهای آزمایشیباکیلوگرم در هکتار  2552

 بود. کیلوگرم در هکتار دارا 1344به مقدار E7 الین را داری نداشتند. ضمناً کمترین میزان عملکردمعنی

 

 میانگین مربعات و سطح معنی دار تجزیه مرکب در سال اول زنجان -1جدول 

تعداد دانه در  ملکردع

 نیام

تعداد نیام در  وزن صددانه

 بوته

 منابع تغییرات

ns1/201430 ns2323./ **3535/12 ns1818/14 تکرار 

ns6/536348 ns43636./ **0060/3 ns4060/4 تیمار 

 خطا 2131/3 3060/1 /.40606 3/203253

 ضریب تغییرات 18/25 23/5 34/15 81/14

nsدرصد است . 1دار در سطح دار و اختالف معنین دهنده عدم اختالف معنی، **: به ترتیب نشا 

 میانگین مربعات و سطح معنی دار تجزیه مرکب در سال دوم زنجان -2جدول 
تعداد دانه در  عملکرد

 نیام

تعداد نیام در  وزن صددانه

 بوته

 منابع تغییرات

ns3/48063 ns06030./ ns103/26 ns561/34 تکرار 

ns02/250042 ns2433./ **333/10 ns831/13 تیمار 

 خطا 223/16 34/3 /.1632 86/154838

 ضریب تغییرات 82/13 35/4 35/3 14/18

nsدرصد است . 1دار در سطح دار و اختالف معنی، **: به ترتیب نشان دهنده عدم اختالف معنی 

 

 منابع

 . 213نشگاهی، دانشگاه تهران:حبوبات در ایران. انتشارات جهاد دا .1532. مجنون حسینی، ن

 0زراعت حبوبات. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .1532. و بنایان ،م .کوچکی، ع

-5پراکنش لوبیا در ایران. انتشارات معاونت ترویج سازمان تحقیقات ، آموزش و تـرویج کشـاورزی:  .1533. غفاری خلیق، ح

3. 

 .336مشهد:  0انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 1580، ف.و دین قزلی ، ع. ا.محمودی ع.، باقری،

گزارش نهایی بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه علیت عملکرد و اجزای آن در توده های بومی لوبیا چیتی.  . 1580کامل ، مسعود . 

 .13انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان :
Mwale, V. M., Bokosi, J., Masangano, C.M., kwapata, M. B., Kabambe, V. H. and Miles, C. 2008. 

Yield performance Of  Dwarf Bean (Phaseolus vulgaris L) Lines Under Researcher Designed 

Farmer Managed  System In Three Bean Agr- Ecological Zones Of Malawi,African Jounal Of 

Biotechnology ,7(16) ,2847-2853. 
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