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 بررسی راب ه بین عملکرد و اجزای عملکرد در لوبیای سیاه
 2، زهرا طهماسبی 1حسین محمدی دهباالیی

 دانش آموخته ی گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم .1

 گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالماستادیار  .2

 چکیده

ت است. این نوع لوبیا حاوی مقادیر فراوانی از اسید چرب لوبیا سیاه در واقع واریته ای از لوبیای معمولی و متعلق به خانواده بقوال

 11در این آزمایش و نیاسین بوده و نقش مهمی در پیشگیری از ابتال به انواع سرطان، افسردگی و پیری زودرس ایفا می کند.  5امگا

اه ایالم کشت شدند و سپس تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگ 5ژنوتیپ لوبیای سیاه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 

عملکرد و اجزای عملکرد آنها اندازه گیری وسپس ضرایب همبستگی بین آنها محاسبه شد. نتایج نشان داد صفات وزن صد دانه 

بنابراین از این صفات می   .داری داشتند( با عملکرد همبستگی مثبت و معنی318/0( و طول غالف)303/0(، تعداد دانه )310/0)

 افزایش عملکرد ژنوتیپ های لوبیا سیاه استفاده کرد.توان در 

 : لوبیای سیاه، همبستگی، عملکردواژه های کلیدی

 

 مقدمه

ها ای که کشت و کار آنشود؛ به گونهحبوبات پس از غالت از مهمترین محصوالت کشاورزی مورد تغذیه انسان و دام تلقی می 

ای ات، لوبیا به جهت دارا بودن بیشترین سطح زیر کشت و تولید از اهمیت ویژهدر سرتاسر دنیا گسترش یافته است. در بین حبوب

(. لوبیا سیاه در واقع واریته ای از لوبیای معمولی )فازئولوس ولگاریس( و متعلق به خانواده 1583برخوردار است)مجنون حسینی، 

لوبیا از جمله لوبیا قرمز، لوبیا سفید، لوبیا زرد، لوبیا بقوالت است. لوبیا سیاه ویژگی های مشترک زیادی با اعضای دیگر خانواده 

چیتی و لوبیا صورتی دارد. لوبیا سیاه را نمی توان منحصرا توصیف کرد. آنها معموال بعنوان لوبیاهای الکپشتی هستند که ظاهرشان 

بزرگترین  خود را از دست نمی دهد. تیره و براق است. مزه لوبیا سیاه شیرین بوده وبافت نرمی دارد اما در طول پخت و پز شکل

کشورهای تولید کننده لوبیا در قاره آسیا، چین، هندوستان، سریالنکا، پاکستان، ویتنام و تایلند و در قاره آمریکا برزیل و مکزیک 

طق متمرکز شده تولید بذر نیز در این منا %80سطح زیر کشت کل لوبیای جهان در قاره آمریکا قرار دارد، و از طرفی  %33هستند. 

های لرستان، مرکزی، استان (.fao.org ).http://faostatآورده شده است  میزان تولید کشورهای مختلف 1-2است. در شکل

چهارمحال بختیاری، فارس، زنجان، اصفهان و آذربایجان شرقی مهمترین مناطق کشت این محصول در ایران است. استان 

گیلوگرم در هکتار را به خود  14/2236تن و عملکردی معادل  10286هکتار و تولید  4313چهارمحال بختیاری سطح زیر کشت 

 (. 1530-1583اختصاص داده است )آمار نامه کشاورزی)

 مواد و روش ها

ژنوتیپ لوبیای سیاه از بانک ژن پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج دریافت شده بود در قالب طرح بلوک  11در این آزمایش 

مزرعه  تکرار در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشگاه ایالم در شهرستان مهران کشت شدند. 5با  (RCBD)مل تصادفی های کا

 :می باشدصفات اندازه گیری شده به شرح زیر آموزشی و پژوهشی دانشگاه ایالم در قسمت جنوبی شهرستان واقع شده است. 
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 .100عملکرد دانه؛ وزن ، ارتفاع گیاه، تعداد دانه در غالف بوته؛ تعدادغالف در، طول غالف، تاریخ غالف دهی، تاریخ گلدهی

 استفاده شد. SPSSپس از جمع آوری کلیه داده ها ،جهت بررسی رابطه ی بین عملکرد و اجزای عملکرد از نرم افزار 

 نتایج و بحث

ضرایب  ات بسیار اهمیت دارد.وجود همبستگی بین صفات، در کارهای اصالحی بخصوص در امر گزینش بر اساس تعدادی از صف

بر اساس نتایج بدست آمده، صفات تعداد دانه با وزن صـد دانـه  ( نشان داده شده است.1همبستگی صفات مورد مطالعه در جدول )

. از بـین داری بودنـددارای همبستگی مثبت و معنی(852/0(طول غالف با وزن صد دانه )343/0(، تعداد دانه با طول غالف )330/0)

( را 318/0( و طـول غـالف)303/0(، تعداد دانـه )310/0داری داشتند، وزن صد دانه )اتی که با عملکرد همبستگی مثبت و معنیصف

میتوان ذکر کرد. همبستگی بین تعداد غالف و ارتفاع بوته با عملکـرد مشـاهده نگردیـد.همچنین صـفات روز تـا گلـدهی و روز تـا 

( بیشترین همبستگی عملکرد دانه را با ارتفاع بوته، دانـه در 2008حبیبی و همکاران ) تند.غالف دهی همبستگی با دیگر صفات نداش

( بـا 1530بوته، وزن غالف، تعداد غالف، شاخص برداشت و وزن صد دانه در شرایط نرمال گـزارش کردنـد. اسـدی و همکـاران )

نرمال عملکرد دانه بـا صـفات روز تـا گلـدهی، روز تـا  ارزیابی ژنوتیپ های لوبیا چیتی به تنش خشکی نتیجه گرفتند که در شرایط

رسیدگی، تیپ بوته، ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوته و تعداد دانه در غالف دارای همبستگی مثبت معنی دار و 

 با وزن صد دانه دارای همبستگی منفی معنی دار بودند.

 در ژنوتیپ های لوبیای سیاه مورد بررسیجزای عملکرد ضرایب همبستگی بین عملکرد و ا  -1جدول 

 عملکرد ارتفاع تعداد دانه تعداد غالف وزن صد دانه صفات
روز تا 

 گلدهی

روز تا غالف 

 دهی
 طول غالف

 1 وزن صد دانه

 1 121/0 تعداد غالف

 1 264/0 33/0* تعداد دانه

 1 -231/0 542/0 -325/0 ارتفاع

 1 -322/0 033/0** 263/0 310/0** عملکرد

 1 -213/0 -024/0 -35/0** 102/0 -233/0 روز تا گلدهی

 1 -531/0 531/0 163/0 130/0 053/0 443/0 روز تا غالف دهی
 

 1 563/0 -433/0 318/0** -534/0 343/0* -144/0 852/0** طول غالف

 *و **: به ترتیب معنی دار در سطح پنج درصد و یک درصد

 

 منابع 

 . حبوبات، تنگناها و راهبردها. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.1536ند ا. و پارسا م. باقری ع.ا. ز

 . زراعت و اصالح لوبیا. انتشارات دانشگاه مشهد.1581باقری ع.ا. محمدی ع.ا و دین قزلی ف. 

های لوبیا چیتی. وتیپ. اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزاء عملکرد ژن1583بیات ع.ا. سپهری ع. احمدوند گ. و دری ح.م. 

 .31تا  42( صفحات 2)شماره  12مجله علوم زراعی ایران، جلد 

. بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی تحت تنش رطوبتی. گزارش نهایی مرکز تحقیقات خمـین. انتشـارات 1588دری ح.م. 

 مرکز تحقیقات و جهاد کشاورزی استان مرکزی

 ولید حبوبات )چاپ چهارم(. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران..زراعت و ت1583مجنون حسینی ن. 
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