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 مقایسه خصوصیات زراعی و عملکرد دانه الین های لوبیا قرمز
 سیده سودابه شبیری

 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
*s.shobeiri@yahoo.com 

 چکیده

همـراه  قرمـزالین امید بخش لوبیا  10 انتخاب بهترین الین ها از لحاظ عملکرد و سایر خصوصیات زراعی ،در این تحقیق به منظور 

ردیـف بـه 4هر کـرت شـامل  اجرا گردید. تکرار 5در  بلوکهای کامل تصادفیالین در یک طرح  11 در مجموع گلیرقم  شاهد با

سانتی متر بود. در طول آزمایش عـالوه بـر  10سانتی متر و فاصله بین بذور روی ردیف 30متر بطوریکه فاصله بین ردیف ها  5طول 

راقبت های زراعی صفات فنولوژی شامل تعداد روز از کاشت تا گلدهی، تعداد روز از کاشت تا رسیدگی و صفات مورفولوژیکی م

شامل ارتفاع بوته، تیپ بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن صد دانه و عملکرد مورد ارزیـابی 

کیلـوگرم در  3/5436با عملکرد   8الین شماره   به  باالترین عملکرد مربوط  عملکرد دانه نشان داد که میانگینه مقایس قرار گرفت.

 3هکتار بود که تعـداد غـالف در بوتـه  و تعـداد دانـه در بوتـه بیشـتری نیـز داشـت. پـایین تـرین عملکـرد مربـوط بـه الیـن شـماره

 31/26و کمتـرین وزن صـد دانـه )  6گرم( مربوط به الیـن شـماره 12/43کیلوگرم در هکتار( بود. بیشترین وزن صد دانه )4/1852)

بود کـه دارای  ارتفـاع  1بود. بیشترین زمان روز تا گلدهی و روز تا رسیدگی مربوط به الین شماره  11 گرم( مربوط به الین شماره

 بوته باالیی نیز بود.

 ، عملکرد، اجزای عملکرد .قرمز: لوبیا کلمات کلیدی
 

 مقدمه

رقام اصالح شده بدون شک از مهمترین عوامل افزایش عملکرد محصوالت هستند این ارقام از طریق انتخاب در توده های بومی و ا

یا از طریق انجام تالقی های مختلف و سپس انتخاب به دست می آیند . از بعد اقتصادی با توجه به اینکه حبوبات و به خصوص لوبیا 

دم کشور ما جایگاه ویژه ای داردو جهت جلو گیری از خروج ارز برای وارد کردن آن نیاز است که در جیره غذایی بسیاری از مر

ارقام دارای عملکرد باال و بازار پسندی مناسب به لوبیا کاران کشور معرفی گردد.از طرفی با توجه به اینکه کشاورزان زیادی از راه 

به آنها معرفی گردد که با صرف هزینه کمتر دارای عملکرد باالتری باشند. هدف تولید لوبیا امرار معاش می نمایند بایستی ارقامی 

های اصالح گیاهان زراعی افزایش و یا تثبیت عملکرد قابل برداشت در واحد سطح زمین با هزینه تولیدی که موجب اغلب برنامه

و مطلوب است افزایش در پتانسیل عملکرد از  باشد جایی که شرایط رشد به طور ثابتی مناسببیشترین عایدی به زارع گردد می

از میان گیاهان  شوند صورت بگیرد.هایی که موجب تولید حداکثر عملکرد میتواند توسط تجمع ژننژادی احتماالً میطریق به

گرفتن پتانسیل  دهد. در نظرزراعی عمده، لوبیا احتماالً باالترین میزان تنوع در تیپ رشد، اندازه بذر، و رسیدگی را نشان می

های رشد کامالً اشتباه عملکرد مشابهی برای تمام انواع لوبیا با عملکرد مشابه برای یک نوع به خصوص  لوبیا در بین تمام محیط

 6/24به  3/21ای توانست مقدار پروتئین لوبیا قرمز را از  سولیوان با استفاده از انتخاب توده 1382(. در آمریکا در سال 1است)

یک رقم لوبیا قرمز بنام ندزدا از تودة محلی بدست  1383(. بویازیوف در سال 12رساند و ارقامی با عملکرد باالتر تولید کرد) درصد

گرم، مقاوم به ویروس موزائیک،  430سانتیمتر و وزن هزاردانه  12تا  10متر غالفها سانتی 33تا  43رس، ارتفاع آوردند که میان

ای مطالعاتی تولید  با انتخاب توده 1383(. در مجارستان هاالزو و همکارانش 6فاسینز و گزانتوموناس بود) کورین باکتریوم فالکومو
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های محلی بلغارستان دو با استفاده از توده 1386(.اشملز  در سال 8و سفیدک پودری انجام دادند)  BXMVارقام مقاوم به ویروس 

هررا و باسکور در شیلی با استفاده از  1386(.در سال 10مکانیکی مناسب بودند) رقم جدید لوبیا تولید کردند که برای برداشت

سینگ و همکارانش با   1331(. در سال 3های مقاوم به ویروس انجام دادند)ای جهت یافتن ژنای تحقیقاتی پایهانتخاب توده

(. غفاری 11ای ارقام پرمحصول لوبیا قرمز تولید کنند)دههای وحشی لوبیا و ارقام مورد کاشت توانستند با انتخاب تواستفاده  از توده

تعداد سه رقم لوبیا قرمز به نام های اختر ،صیاد و درخشان را از طریق آزمایشات مقایسه عملکرد  1538خلیق و همکاران در سال 

و چیتی در آزمایش های مقایسه  در آزمایش بررسی الین ها و ارقام لوبیا سفید ،قرمز 1533(. محمد خانی در سال 4معرفی نمودند)

(طی چهار 1583(. دری و همکاران )6عملکرد چهار الین لوبیا چیتی ،سه الین لوبیا قرمز و چهار الین لوبیا سفید معرفی نمودند)

ین ال 14( طی چهار سال تحقیق و سلکسیون 1583(. غفاری خلیق و همکاران)5الین برتر لوبیا چیتی انتخاب نمودند) 13سال تحقیق 

 برتر لوبیا قرمز انتخاب نمودند. 

 

 مواد و روش ها

الین امید بخش لوبیـا قرمـز حاصـل از آزمایشـات نسـل هـای در حـال 10در این تحقیق به منظور دستیابی به ارقام پر محصول تعداد

مایش  بررسـی و سال در ایستگا ه های خمین، بروجرد و لردگان اجرا و سپس در یک آز 4که به مدت  (F2-F5)تفکیک و تفرق

الین و رقم در یک طرح بلـوک  11مقایسه عملکرد مقدماتی در شهرستان بروجرد انتخاب شدند همراه رقم شاهد گلی در مجموع 

 30متـر وبـه فاصـله  5ردیف بـه طـول 4هر کرت شامل د.یسال اجرا گرد یکایستگاه زنجان به مدت  درتکرار  5کامل تصادفی در 

در طول مراحل داشت ضمن مراجعه به تیمارها وضعیت بو ته ها از نظـر  .شدسانتیمتر کاشته  10ی خطوط سانتیمتر و فاصله بذور رو

رشدی، زمان گلدهی، زمان تشکیل غالف و سایر خصوصیات زراعی تعیین و پس از برداشت، تعداد غالف در بوته، تعداد دانـه در 

 LSD( و مقایسـه میـانگین بـه روش SASبا اسـتفاده از نـرم افـزار) تجزیه واریانس د.یگردگیری غالف و عملکرد محصول اندازه

 بودند از : عبارتالین ها ی مورد بررسی در این آزمایش   انجام شد.
1 GOLI/NAZ خمین-ایران 

2 GOLI/NAZ/GOLI خمین-ایران 

5 GOLI/NAZ/GOLI خمین-ایران 

4 AND1007/D81083 بروجرد-ایران 

3 AND1007/AKHTAR/NAZ بروجرد-ایران 

6 AND1007/ D81083 بروجرد-ایران 

3 D81083/AND1007 بروجرد-ایران 

8 KS31169 خمین-ایران 

  ناز 3

10 ARSR93003  

 ایران گلی 11

 
تگاه های که این الین هاحاصل تالقی های فوق در کرج و خمین انجام شده و به مدت پنج سال به روش انتخاب بوته ای در ایس

روجرد کلیه الین های انتخابی ایستگاه های مختلف در ایستگاه ب 1583و لردگان  خالص گردیدند. سپس در سال خمین، بروجرد 

ی انتخاب در یک آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی مورد بررسی قرار گرفته و الین ها ی برتر جهت انجام آزمایشات سازگار

 شدند.
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 نتایج و بحث

ها از نظر صفات روز تا گلدهی، روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، وزن صد دانه ، تعداد غـالف تیپنتایج آزمایش نشان داد که بین ژنو

بـاالترین   میـانگین عملکـرد دانـه نشـان داد ه(. مقایسـ1معنی داری وجود داشـت)جدول اختالف  %1و تعداد دانه در بوته در سطح 

در هکتار بود که تعداد غالف در بوته  و تعداد دانه در بوته بیشـتری کیلوگرم  3/5436با عملکرد   8الین شماره   عملکرد مربوط به

گرم( مربوط 12/43کیلوگرم در هکتار( بود. بیشترین وزن صد دانه )4/1852) 3نیز داشت. پایین ترین عملکرد مربوط به الین شماره

گرم( مربوط به الیـن  31/26رین وزن صد دانه )نیز داشت و کمت  (1)بعداز الین شماره که روز تا رسیدگی باالیی  6به الین شماره 

بـود کـه دارای  ارتفـاع بوتـه بـاالیی نیـز بـود  1بود. بیشترین زمان روز تا گلدهی و روز تا رسیدگی مربوط به الین شماره 11شماره

 (.2)جدول

 تجزیه واریانس صفات مورد بررسی ژنوتیپ های لوبیا -1جدول

درجه  منابع تغییر

 آزادی

  MS ات میانگین مرب

روز تا 

 گلدهی

روز تا 

 رسیدگی
دانه  ت داد

 بوتهدر 

دانه  ت داد

 غالفدر 

ت داد غالف 

 در بوته

ارتفاع 

 بوته

وزن 

 صد دانه
 دانه  عملکرد

 81/531333 53/6 64/12 61/21 24/0 32/1138 34/50 18/1 2 تکرار

 ns53/363362 113** **338/33 **112/88 *0/60 **5323/40 **58/58 **3/56 10 ژنوتیپ

 38/405166 30/5 33/26 53/23 22/0 83/1033 23/3 48/1 20 خ ا

 31/22 60/3 26/11 43/24 38/10 34/52 33/1 08/2 ضریب تغییرات%

 دار.و عدم اختالف معنی % 3،  %1ح وترتیب اختالف معنی دار در سط به nsو  *، **
 میانگین صفات مورد بررسی ژنوتیپ های لوبیا -2جدول

ملکرد ع

(kg/ha) 

وزن 

 (gr)صددانه

دانه در  تعداد

 بوته

دانه در  تعداد

 غالف

تعداد غالف در 

 بوته

ارتفاع 

 (cm)بوته

پ یت

 بوته

روز تا 

 دگییرس

 روز تا 

 گلدهی
 الین

6/5520  a 33/26  f 03/145  a 26/3  a 20/23  ab 63 a 5 55/113  a 66/60  a 1 

6/2843  ab 34/51  de 33/88  ab 06/4  c 86/21  ab 55/51 d 1 66/108  d 33 b 2 

8/2355  ab 82/26  f 36/38  ab 35/4  abc 46/21  abc 66/35  bc 2 66/113  abc 55/60  a 5 

2438 ab 45 b 45/30  b 4 c 35/12  dc 55/23  d 1 110 dc 55/33  b 4 

3/5524  a 45 b 33/30  b 40/4  bc 46/20  abcd 55/54  d 1 66/113  ab 33 b 3 

3/2230  ab 12/43  a 12/43  d 80/5  c 40/12  d 46/43  c 2 66/118  a 55/36  b 6 

4/1852  b 31/58  bc 53/33  ab 06/4  c 26/18  bcd 53 d 1 113 abc 66/36  b 3 

3/5436  a 84/28  ef 33/131  a 60/4  abc 80/52  a 46/48  c 2 115 bcd 55/38  ab 8 

2834 ab 33/23  ef 05/114  ab 46/4  abc 35/24  ab 64 ab 5 114 abcd 55/60  a 3 

5205 ab 31/53  cd 11/113  ab 35/4  abc 20/23  ab 28 d 1 55/113  ab 55/33  a 10 

1/2653  ab 31/26  f 85/156  a 06/3  ab 26/26  ab 63 a 5 66/118  a 66/60  a 11 

درصد ندارند. 1ی دارای حروف مشابه تفاوت معنی داری در سطح احتمال هانیانگیم  

  منابع 

ص. 336. زراعت و اصالح لوبیا انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. چاپ اول 1580ف.  قزلی،مودی،ع . ا و دینباقری، ع. مح   
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وزارت جهاد  آمارنامه کشاورزی ، اداره کل آمار و اطالعات وزارت جهاد کشاورزی معاونت طرح و برنامه،1530بی نام . 

 کشاورزی.

ص. 28.ق لوبیا .مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزیتفر. انتخاب در توده های در حال 1583دری،ح.م.  

ینی، پیاز و  گزارشات طرح های مقایسه عملکرد ارقام لوبیا سفید،قرمز و چیتی بخش تحقیقات سیب زم 1533غفاری خلیق،ح. 

 حبوبات آبی مؤسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال و بذر .

ل های در حال تفکیک لوبیا).  بررسی در  نس1583غفاری خلیق،ح. -3 F2- F5 آبی  ( بخش تحقیقات سیب زمینی، پیاز و  حبوبات

 مؤسسه تحقیقات اصالح وتهیه نهال و بذر .

  34/26اره ثبت .گزارش نهایی بررسی الین ها و ارقام لوبیا سفید ،قرمز و چیتی در آزمایشات مقایسه عملکرد شم1533محمد خانی. 
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