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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی یافته علمینشریه 
 1400، سال 2، شماره 10جلد 

 
 افق، رقم جدید لوبیا قرمز زودرس و دانه درشت

 
Ofogh, a new red bean cultivar with early and large grains 

 
   ،1، عادل غدیری4علی اکبر قنبری  ،2حمیدرضا دری ،3حسین غفاری خلیق   ،3، اسماعیل بیضائی1بهروز اسدی

 4رحیم احمدوند و   7فرود صالحی ،6حسین آسترکی  ، 5مسعود دادیور ،2محمدرضا لک
 

 بهاغی، مرک  رحقیقها  و آموزک کوههههاورزی و منهاب   بیعی -رحقیقها  علو  زراعی بخش  محقق و اسهههتهادیهار،  ، به  ررریه ،  2و  1
 .، ایراناراکسازمان رحقیقا ، آموزک و ررویج کواورزی،  استان مرک ی،

کوهاورزی، کر،، موسهسه  رحقیقا  اصهو  و رهی  نهال و ب ر، سهازمان رحقیقا ، آموزک و ررویج ،  دانوهیار و  ررری ، محقق ب   -4 و  3
 .ایران

سازمان رحقیقا ،  بخش رحقیقا  خاک و آب، مرک  رحقیقا  و آموزک کوهاورزی و مناب   بیعی اسهتان خراسان رضوی،محقق،    -5
 .، ایرانموهدآموزک و ررویج کواورزی، 

سهازمان رحقیقا ،   تان،باغی، مرک  رحقیقا  و آموزک کوهاورزی و مناب   بیعی اسهتان لرسه-بخش رحقیقا  علو  زراعی محقق،    -6
  .، ایرانخر  آبادآموزک و ررویج کواورزی، 

  باغی، مرک  رحقیقا  و آموزک کوهههاورزی و مناب   بیعی اسهههتان اهارمحال و بختیاری، -زراعی بخش رحقیقا  علو  دانوهههیار،   -7
  .، ایرانشهرکردسازمان رحقیقا ، آموزک و ررویج کواورزی، 

 
 21/12/1400تاریخ پذیرش:         31/06/1400تاریخ دریافت: 

 

 چكیده

و    ، ف.صالحیح.،  آسترکی،  م.،  دادیور،    م. ر.،  لک،ع.ف  غدیری،    ع. ا.،  قنبری،  ح. ر.،  دری،ح.،    غفاری خلیق،   ا.،بیضائی،ب.،  اسدی،  

 . 149  -158(:  2)  10باغی  های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و  نشریه علمی یافته.  افق، رقم جدید لوبیا قرم  زودرس و دان  درشت.  1400، ر.  احمدوند

 

ز مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی  ا  D81083با نام الین    1373لوبیا قرمز رقم افق برای اولین بار در سال

وارد ایران شد و در آزمایشات متعدد به نژادی، به زراعی، گیاهپزشكی و تحقیقی ترویجی    (CIAT)مناطق گرمسیری  

مورد بررسی قرار گرفت. این الین، در آزمایش مقایسه عملكرد و بررسی سازگاری ارقام لوبیا قرمز در منطقه خمین  

و همچنین به دلیل زودرسی،    درصد برتری داشت  11کیلوگرم در هكتار نسبت به شاهد گلی    2324با عملكرد دانه  

فرم بوته ایستاده و بازارپسندی عالی دانه مورد گزینش قرار گرفت. الین مذکور در شرایط تنش خشكی، کمترین 

بیشتر   به خشكی  تحمل  و شاخص  از شاخص حساسیت کمتر  رقم گلی،  به  نسبت  و  بود  داشته  را  عملكرد  کاهش 

مكعب در شرایط تنش خشكی کارآیی مصرف  کیلوگرم بر متر 28/0برخوردار بود. این الین با کارآیی مصرف آب 

باشد. رقم افق نسبت  آب بسیار خوبی را دارد. این رقم نسبت به بیماری ویروسی موزاییک معمولی لوبیا مقاوم می

نیاز  تر است و نسبت به ارقام قبلی حداقل چهار مرحله آبیاری کمتری  روز زودرس   20-25به ارقام رایج لوبیا قرمز  

گردد.  مكعب در مصرف آب صرفه جوئی می متر  3400داشته و با کاشت آن در شرایط آبیاری غرقابی حداقل تا  

این رقم برای مناطقی که به دلیل سرمای زودهنگام پائیزه امكان کاشت لوبیا را نداشته و یا مناطقی که زمان کاشت  

پائیزه )گ با آبیاری محصوالت  با تاخیر انجام میلوبیا به دلیل مصادف شدن  شود  ندم، جو و کلزا( در فصل بهار 
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 مقدمه

( .Phaseolus vulgaris Lلوبیهای معمولی  

گیاهی یکسهال  و خودگوهن از خانواده بقو   با 

کروموزو  اسهههت که  به  عنوان یهک غه ای    22

اصهلی و رامین کننده بخوهی از ورورئین مورد نیاز 

(. 6 و 4رود  شهمار می ها ب در جیره غ ائی انسهان

براسهههاس گ ارک فهائو سهههکش زیر کوهههت این  

هکتههار    33محصهههول در جهههان حههدود    میلیون 

بها متوسههه    9/28د آن  و می ان رولیه  میلیون رن 

(.  7بهاشهههد  کیلوگر  در هکتهار می  874عملکرد  

سهکش زیر کوهت لوبیا در ایران  ی سهال زراعی  

هکتهار و متوسههه  عملکرد    113282،  99-1398

(. 1کیلوگر  در هکتار بوده اسهههت   2380رولید 

کوههور ایران با میاننین ن و   آسههمانی حدود 

جمل  منا ق خوههک و متر در سههال از  میلی 250

گردد. له ا  نیمه  خوههههک جههان محسهههوب می

ررین عامل محدود کننده رشهههد گیاهان و از  مهم

باشهد. گیاه لوبیا ب  شهرای  آب جمل  لوبیا آب می

و خهاک و کیفیهت آن خیلی حسههههاس بوده و 

ههای کورهاه مهد  رنش عملکرد آن حتی در دوره

 (.2بیند  آبی صدم  می

با رنش خوهکی اصهو   های مقابل   یکی از راه

گیهاههان متحمهل اسهههت. شهههنهاخهت و درک این  

هها  موضهههوه که  هر یهک از گیهاههان یها  نوریه 

کننهد حهائ  انونه  بها رنش خوهههکی مقهابله  می

(. جههت بهبود سهههازگهاری  5بهاشهههد  اهمیهت می

مهحهیه  بهه   خوههههک صهههفهها  گهیههاهههان  هههای 

روان  مورفولو یکی متعهددی وجود دارد که  می

های رحقیقاری اسهههتفاده  از آنها در ویوهههبرد برنام

کرد. دو مکانیسهم زودرسهی و اجتناب از خوهکی  

از نظر کهاربردی در بهبود سههههازگهاری حبوبها  

(. در بسهیاری از  3نسهبت ب  خوهکی مو ر هسهتند  

گیهاههان اجتنهاب از رنش خوهههکی به  عنوان یهک  

راهبرد اکولو یک مکر  اسههت. در این شههرای   

بهل از  گیهاه از  ریق رسهههری  مراحهل فنولو ی، ق

وقوه رنش و مواجه  با خوهههکی، ارخ  زندگی  

کند خود را رکمیل و ب  نوعی از خوهکی فرار می

ههای  رسههههد یکی از راه(. بنهابراین به  نظر می9 

مقابل  با رنش خوههکی اصههو  گیاهان متحمل و 

زودرس است و شناخت این موضوه ک  هر یک  

هها انونه  بها رنش مقهابله   از گیهاههان یها  نوریه 

اسههههت  کننهه می اهمیههت  حههائ   روجهه  9د  بهها   .) 

ب  ارزک غ ائی لوبیا در رغ ی  انسهههان و همننین 

 ارزآوری آن از  ریق صهادرا ، ل و  شهناسهایی  

منههاسهههه ،  دانهه   عملکرد  بهها  ارقههامی  معرفی  و 

بیمههاری بهه   مقههاو    ههها،بههازاروسهههنههدی مکلوب، 

فهر    و  رهنهش خوهههکهی  بهه   مهتهحهمههل  و   زودرس 

  بوره  منهاسهههه  جههت برداشههههت مکهانی ه حهائ

 اهمیت است.

 

 مواد و روش ها

ب  همراه اندین    1370در ده     D81083 ین  

از   قهرمه   و  سهههفهیههد  اهیهتهی،  لهوبهیهها  مهخهتهلهی    یهن 

کوههههاورزی   رهحهقهیهقهها   الهمهلهلهی  بهیهن   مهرکه  

ایران شههههد   (CIAT)منهها ق گرمسهههیری    وارد 

و آزمایوهها  متعددی بر روی این  ین صههور   

ررین آزمهایوههها  به  شهههر   یهل گرفهت که  مهم

 شد:بامی
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مقایسهه  عملکرد و بررسههی سههازگاری ارقا   

قهرمه    بهه 1375لهوبهیهها  دسهههتهیههابهی  مهنهظهور  بهه    :) 

درجهه    رعهیهین  و  قرم   لوبیهها  محصهههول  ور  ارقهها  

سهازگاری آنها نسهبت ب  شهرای  محیکی آزمایوهی  

سهههههال وههنههج    1375  در  کههر،، در   مههنههکههقهه  

خمین، موهههد، ارومی  و بروجرد ب  اجرا در آمد. 

ایههه  رهههعهههداد  در  آزمهههایهههش    یهههن   14ن 

ب  همراه دو رقم شههاهد  ناز و گلی( جمعا رعداد   

 ین و رقم در قهاله   ر   رین نیمه  متعهادل  16

بها اههار رکرار مورد ارزیهابی و مقهایسهههه  قرار  

 گرفتند.

مقایسههه  عملکرد و صهههفا  کیفی ارقا  لوبیا 

بها رقم شههههاههد محلی در    D81083قرم  اختر و  

(: 1377شههرای  زارعین در اسههتان مرک ی  سههال 

متر   5000هکتهار      5/1سهههکش  این آزمهایش در  

و   D81083متر مرب   ین    5000مرب  رقم اختر،  

متر مرب  از روده محلی ب  عنوان شهاهد( در   5000

ن از دهسههتان میوجرد شهههرسههتان  روسههتای فامری

آبهاد از دهسهههتهان حومه   اراک و روسهههتهای نعمهت

متر مربعی    2500شههرسهتان خمین در شهش قکع  

 انجا  شد.

به  رنش ارزیهابی رحمهل  نوریه  ههای لوبیها 

(: به  منظور ارزیهابی  1380-81خوهههکی  سههههال

به  رنش آبی و همننین   ههای لوبیهارحمهل  نوریه 

شههههاخ  بهه   مکههالعهه    خوهههکی، هههای رحمههل 

اههار آزمهایش جهداگهانه   آبیهاری نرمهال و آبیهاری  

متر ربخیر از روهههتهک  میلی  100،120،  75ون از  

بهلهوکAرهبهخهیهر کهوس   قههالهه   هر   در   هههای  ( 

 کامل رصههادفی با سهه  رکرار در ایسههتناه خمین 

 به  مهد  دو سههههال به  اجرا در   1380از سههههال  

هههفههت  نههورههیهه   آزمههایههش  هههر  در  و   آمههد 

مه کور مورد بررسهههی قرار  لوبیها از جمله   ین   

 گرفتند.

های  بررسههی و مقایسهه  عملکرد ارقا  و  ین

زودرس لوبیا سهههفید و قرم  بعد از برداشهههت جو  

زودرسههههی 1386-87 سههههال بهه   رههوجهه   بهها   :) 

آزمایوی ب  منظور بررسی امکان   D81083 ین   

های زودرس لوبیا قرم  بعد  کاشهههت ارقا  و  ین

در   بههروجههرد  مههنههکههقهه   در  جههو  بههرداشههههت   از 

سههههال شههههد.   1388و    1387هههای   هی   انهجهها  

آزمایش در قال   ر  بلوک کامل رصهههادفی با 

اهار رکرار و ونج رقم و  ین زودرس لوبیا قرم  

 بود. 

شههت در شههد  بررسههی را یر رراکم و نوه کا

بیماری ووسهیدگی فوزاریومی ریوه  لوبیا با عامل  

Fusarium solani  ب  منظور  1388 -89 سههال :)

بررسهههی ا ر نوه کهاشهههت و رراکم بوره  لوبیها به  

  ،شهههد  بیماری ووسهههیدگی فوزاریومی ریوههه  

آزمایوهی ب  صهور  کر  خرد شهده فاکتوریل  

های کامل رصههادفی با سهه   در قال   ر  بلوک

در قکعه     1389و    1388ههای  الرکرار  ی سهههه 

زمینی با سهابق  آلودگی ب  قار  عامل بیماری در  

ایسهههتناه خمین ب  اجرا در آمد. نوه کاشهههت در  

اهار سهکش شهامل کوهت هیر  ب  صهور  مسهکش 

بههدون   ،نههواری ووهههههتهه   و  جههوی  کوهههههت 

کوهت جوی و ووهت  با یکبار خاکدهی  ،خاکدهی

 و کوههههت جوی و ووهههته  بها دو بهار خهاکهدهی 

های اصهههلی و ارقا  لوبیا در دو سهههکش در کر  
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و رقم یاقو  و  D81083شهههامل  ین لوبیا قرم   

بور     40و    30، 20رراکم بور  در سه  سهکش شهامل

های  در متر مرب  ب  صهههور  فاکتوریل در کر 

 فرعی قرار گرفتند.

به    نسهههبهت  ههای لوبیها نوریه   واکنش  ارزیهابی

لهوبهیهها   مهعهمهولهی  مهوزایهیههک   ( BCMVویهروس 

ب  منظور   (:1393-94ای  سهالدر شهرای  گلخان 

بهه  ویروس   13ارزیههابی واکنش   لوبیهها   نوریهه  

در شهههرای  گلخههانهه ،  لوبیهها  موزائیههک معمولی 

در کر، ب  مد  دو سهال  1393آزمایوهی از سهال  

از م اره   1393اجرا شد. ب  این منظور در رابستان  

نمونه  بر     140لوبیهای اسهههتهان زنجهان و البرز  

عه  مهعهمهولهی  دارای  مهوزائهیههک  ویهروس   وئهم 

 ، نوه رقم عوئمآوری و ون از  بهت  لوبیها جم 

های ووسهههتیکی یسههه کبرداری در  و محل نمون  

جداگان  ب  آزمایوههناه بیماری شههناسههی بخش 

حبوبا  کر، منتقل شدند. جهت رعیین آلودگی 

از آزمون    BCMVی لوبیها به  ویروس  ههانمونه 

DAS-ELISA  بادی بر اسهاس با اسهتفاده از آنتی

 ( اسهههتفاده گردید.1977روک کورک و آدام  

مهحههک سههههازخههاله   مهنهظهوربهه  گهیههاه  از   ی 

برای رکثیر Chenopodium quinoaکینوا   ( و 

ویروس از رقم حسهاس لوبیای اختر اسهتفاده شهد. 

و وههاسهههههو  روک  بهه   مههکههانههیههکههی   انههتههقههال 

گهرفههت  2013ههمهکههاران    انهجهها   عهوئهم  8(   .)

یهک هفته  و دو هفته    هها ون ازویروس روی بوره 

زنی مورد بررسهههی قرار گرفهت. از  ون از مهایه 

 رست ا ی ا نی  برای ا با  آلودگی استفاده شد.

 نتایج و بحث 

و بررسههی سههازگاری ارقام   مقایسههه عملكرد 

  لوبیا قرمز

آزمههایهش   مهرکهه   واریههانهن  رهجه یهه    نهتههایهج 

ههای اجرای و ریمهارههای  نوهههان داد که  بین مکهان

مهعهنهی رهفههاو   دارد  آزمههایوههههی   داری وجهود 

در   D81083( . متوسهه  عملکرد  ین  1 جدول 

کیلوگر  در    2160کلیه  منها ق اجرای آزمهایش  

 هکتار ب  دسههت آمد و نسههبت ب  رقم درخوههان 

باشهد، اختو   ک  رقمی با ری  بور  ایسهتاده می 

معنی رفههاو   این عملکرد  امهها  نههداشههههت   داری 

رر بود. در   ین نسههبت ب  رقم درخوههان زودرس 

بهه  مهربهو   عهمهلهکهرد  بهها رهریهن  خهمهیهن   مهنهکهقهه  

ب  می ان   XAN-194با شهههجره   13رقم شهههماره   

کیلوگر  در هکتهار بود امها این رقم از نظر   2490

بازاروسهندی و وزن صهددان  مکلوب نبود. با روج   

ریهه  نظر  ارزیههابی از  مورد  بورهه ، بهه  صهههفهها     

بازاروسهندی، زودرسهی، وزن صهددان  و عملکرد  

و اخهتهر  و  رقهم صهههیههاد  ایهن  یهن،  از  بهعههد   دانهه  

زراعههی و   D81083 یههن    صههههفهها   نههظههر  از 

بها   D81083مورفولو یکی مکلوب بودنهد.  ین  

به     2310عملکرد   کیلوگر  در هکتهار نسهههبهت 

دار نداشههت ولی شههاهد رقم گلی اختو  معنی

مهعههاد عهمهلهکهردی  در    220ل  افه ایهش  کهیهلهوگهر  

(.  2هکتار را نسهبت ب  این شهاهد دارا بود  جدول

درصهههد بود که    4/23درصهههد ورورئین این رقم 

موهاب  رقم شهاهد گلی و یک درصهد بیوهتر از رقم  

 درصد( بود. 5/22ناز  
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 قرم  در  نتایج رج ی  واریانن مرک  عملکرد دان  ارقا  لوبیا  -1جدول 

  1375سال  آزمایش سازگاری
 

 میاننین مربعا   درج  آزادی مناب  رغییرا  
 87/20** 4 مکان

 04/1 5 اشتباه اول 
 28/0* 15 رقم

 33/0** 60 مکان*رقم
 13/0 75 اشتباه دو 

 
 های لوبیا قرم  مورد ارزیابی در  مقایس  میاننین عملکرد ارقا  و  ین  – 2جدول

 1375سال  آزمایش سازگاری
 

 نا   ین/رقم 
 متوس  عملکرد در هکتار(  کیلوگر میاننین عملکرد دان   

 موهد کر، بروجرد خمین  ارومی  کلی  منا ق 

 2460 3600 2890 2080 1960 1800 درخشان

 2630 3590 2670 1940 2560 2390 اختر

AND-1007 2530 1880 1890 2460 3590 2480 

AND-1470 2080 2400 2390 2180 3630 2540 

D81083 1750 2310 1940 2050 2760 2160 

DOR-364 1850 2420 2090 2740 3880 2590 

DOR-476 1950 2390 2030 2640 4000 2600 

MCD-2004 1850 2200 2190 3180 3630 2610 

MOC-59 1720 2410 1690 2660 3840 2470 

RAB-58 2080 2310 1840 2650 4790 2740 

RAB-485 2360 2090 1920 2790 4210 2670 

RAB-505 1800 1910 2320 2290 4190 2510 

XAN-194 2020 2490 1610 2510 3890 2500 

 2890 3760 3140 3540 2440 1590 صیاد

 2670 5090 1800 2330 2090 2020 گلی

 2820 5020 2790 1890 2330 2070 ناز

LSD5%=    163  کیلوگر  بر هکتار(   

 

 ترویجی-آزمایش تحقیقی

افهق   یهن   اخهتهر،  ارقهها   عهمهلهکهرد  مهتهوسههه  

D81083  آورده شده    1( و شاهد محلی در شکل

اسهههت. بها روجه  به  نتهایج، رقم اختر و رقم افق در  

نظر محصهول نسهبت ب   منا ق اجرای آزمایش از  

رری برخوردار  شههههاههد محلی از عملکرد وهائین

هسههتند و دلیل وایین بودن عملکرد آنها نسههبت ب   

 باشد.شاهد محلی فر  بور  ایستاده می

کیلوگر  در هکتهار    2600رقم افق بها عملکرد 

عهمهلهکهرد   مهحهلهی دارای  شههههاهههد  بهه    نسهههبههت 

ز لحاظ زودرسهی حائ  اهمیت  کمتری اسهت. اما ا

  وریکه  این رقم بها دوره رشههههد بهاشههههد به می

 100روزه نسههبت ب  رقم اختر با دوره رشههد   83 

روز،    105روز و شههههاههد محلی بها دوره رشههههد  
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رر بود. لوبیهاههای قرم  دانه  درشهههت در  زودرس

باشند ک  این  بازار از قیمت با رری برخوردار می

یهدی را جبران  قیمهت بها رر کهاهش محصهههول رول

 گردد. نموده و منجر ب  اف ایش درآمد زارعین می

. 

 

 

 

 

 

 

 

 ررویجی در شهرستان خمین -یقیدر آزمایش رحق نمودار مقایس  عملکرد  نوری  های لوبیا قرم  -1شکل

 

افق بها روجه  به  زودرس بودن در  همننین رقم  

منا قی ک  با سهرمای زودرس وائی ه همراه اسهت  

کاشههت لوبیا مصههاد  با آب و منا قی ک  زمان 

آخر گند  اسهت و حتی منا قی ک  جهت کوهت 

وهائی ه بهایسهههتی آبیهاری لوبیها را زودرر قک  نمهاینهد 

 مناس  خواهد بود.

 ارزیابی تحمل به تنش خشكی در لوبیا

رج ی  واریانن مرک  صهههفا  نوهههان نتایج 

 ،داد ک  ریمارهای آبیاری بر صهههفا  اررفاه بور 

رعهداد    ،ورسهههیهدگی  گلهدهی  مراحهل فنولو ی

وزن خوههک   ،رعداد ب ر در بور  ،غو  در بور 

انهدا  هوائی و ریوههه  و در نههایهت عملکرد گیهاه 

رقم    کارائی مصههر  آب  .داری دارندرا یر معنی

نوههان  3در جدول    با ارقا  شههاهدافق در مقایسهه  

. در شهرای  نرمال و سه  شهرای   داده شهده اسهت

رنش خوهههکی، رقم گلی  که  در زمهان  متفهاو   

بهها  یهن   بهود(  مهوجهود  رقهم  بهههتهریهن  آزمههایهش 

D81083  از نظر عملکرد و کارائی مصهر  آب

 50. در شههرای  نرمال قرار گرفت مقایسهه مورد  

گهلهی  مهیهلهی رقهم  رهبهخهیهر،  روهههتههک  از   2500مهتهر 

کیلوگر  در هکتار بود. در این شهههرای  عملکرد  

کیلوگر  بود. بها روجه  به  عملکرد    1833رقم افق 

و آب مصههرفی در این شههرای  کارائی مصههر   

 27/0و برای رقم افق    36/0آب برای رقم گلی  

بود. بنابراین در شهرای  نرمال هم از نظر عملکرد  

اولهویههت   آب،  کههارائهی مصهههر   نهظهر  از  ههم  و 

بهاشهههد. در شهههرای  رنش م گلی میانتخهاب بها رق

متر ربخیر از روههتک میلی 75خوههکی بر اسههاس  

مهی مهحسهههوب  جه ئهی  رهنهش  شهههود(  رهبهخهیهر  کهه  

عملکرد رقم گلی به  شهههد  کهاهش یهافهت و به   

 1500کیلوگر  در هکتار رسههید، ب  عبارری   958

کیلوگر  کاهش ویدا کرد ولی رقم افق در همین  
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وهان کیلوگر  کاهش عملکرد ن 130شهرای  فق  

داد. همین وضهعیت نوهان دهنده رحمل با ی این  

 75باشهههد. در شهههرای  رنش رقم ب  رنش آبی می

ربخیر، کهارائی مصهههر  آب برای رقم   میلیمتر 

بود، به  عبهار     28/0و برای رقم افق    16/0گلی  

بهها   افق  رقم  درصههههد    75اختهو ،    12/0دینهر 

 کهارائی مصهههر  آب بیوهههتری نوهههان داد. در 

از روهههتهک یلیم  100شهههرای  رنش    متر ربخیر 

ربخیر، عملکرد رقم گلی نسهبت ب  شهرای  نرمال 

یههافههت در حههالی  515رهها   کهه   کیلوگر  کههاهش 

رهنهش   ایهن شهههرایه   در  افهق  رقهم   1200عهمهلهکهرد 

کیلوگر    600کیلوگر  در هکتار بود، یعنی فق   

کاهش یافت. در همین شههرای  کارائی مصههر   

 26/0و برای رقم افق    11/0آب برای رقم گلی  

بود، بنهابراین در رقم افق کهارائی مصهههر  آب 

 درصد اف ایش نوان داده است. 130معادل 

متر ربخیر از  میلی 125در شهرای  رنش شهدید  

از   گهلهی  رقهم  عهمهلهکهرد  رهبهخهیهر،   2500روهههتههک 

بهه    نرمههال  در شهههرای   کیلوگر    403کیلوگر  

ش کهاهکیلوگر     2100کهاهش یهافهت که  معهادل  

  در همین شهرای  عملکرد رقم باشهد.میعملکرد  

 کیلوگر  کهاهش  1150کیلوگر  به     1800افق از 

کهاهش عملکرد  کیلوگر     650یهافهت که  معهادل   

د که  در  نه دهنوههههان میاین نتهایج  بود، بنهابراین  

شههرای  رنش شههدید رقم افق یک انتخاب بررر و 

روانهد عملکرد قهابهل بهاشهههد که  میقهابهل اعتمهاد می

در   ارائهه  دهههد.  را  کههارائی  قبولی  این شهههرای  

ی رقم  و برا  10/0مصهههر  آب برای رقم گلی  

  نسههبت ب  شههاهد گلی  بود، ل ا رقم افق 28/0افق  

ک    در مصههر  آب داشههت اف ایش کارائی   18/0

از بررری بسهههیار با ی این رقم در شهههرای  رنش 

 شدید آبی حکایت دارد.

 

های لوبیا در ریمارهای آبیاری بر حس   متوس  دو سال  کارائی مصر  آب برای  نوری   -3جدول

 مکع   کیلوگر  بر متر
 

 
 رنش شدید  رنش متوس   حداقل رنش  شرای  نرمال 

 کارائی عملکرد کارائی عملکرد کارائی عملکرد کارائی عملکرد

 17/0 683 18/0 817 24/0 1433 49/0 3367 ایتی محلی خمین 

KS21486 1417 20/0 1283 24/0 1250 27/0 587 14/0 

Taylor 1917 28/0 1667 28/0 1150 25/0 1100 27/0 

 1/0 403 11/0 515 16/0 958 36/0 2500 گلی

D81083 1833 27/0 1700 28/0 1200 26/0 1150 28/0 
 17/0 683 28/0 1300 31/0 1867 28/0 1950 دانوکده

 21/0 883 27/0 1233 31/0 1877 36/0 2450 درسا

 متر ربخیر از روتک ربخیر میلی125و   100،   75، 50ررری  ون از ب آبیاری   شرای  نرمال، حداقل رنش، رنش متوس  و حداکثر رنش:

 

بررسهی امكان کاشت ارقام زودرس لوبیا بعد 

 از کاشت جو

رج ی  واریانن مرک  صههفا  نوههان داد ک  

دوره  بهیهن  یهن و  عهمهلهکهرد دانهه   لهحههاظ  از  ههها 

داری وجود دارد. مقایسه   رسهیدگی رفاو  معنی

 5ها بر اسهههاس آزمون دانکن در سهههکش میاننین
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ارائ    4درصهد انجا  شهده ک  نتایج آن در جدول  

شهود رقم  گون  ک  موحظ  میشهده اسهت. همان

کیلوگر  در    4354کرد  صهههیهاد بها متوسههه  عمل

هکتهاردارای بها ررین عملکرد بود و ون از آن 

 3586و    3630ررریه  بها  رقم افق و رقم گلی به 

کیلوگر  در هکتار بیوهترین می ان عملکرد را در  

 ی دو سهال اجرای آزمایش دارا بودند. رقم افق  

نسههبت ب  رقم درخوههان ک  دارای ری  ایسههتاده  

ههکه   445بههاشههههد  مهی عهمهلهکهرد  کهیهلهوگهر  در  تههار 

بیوهتری رولید نمود. از لحاظ دوره رسهیدگی رقم  

باشهد با درخوهان ک  دارای ری  بور  ایسهتاده می

روز بیوهترین  ول دوره رسهیدگی را داشهت  110

و کمترین دوره رسهههیهدگی مربو  به  رقم افق به  

روز بود. علی رغم اینکه  رقم صهههیهاد   85مهد   

  و دارای عملکرد با رری نسهههبت ب  سهههایر ارقا

هها در  ی اجرای آزمهایش بود امها به  دلیهل   ین

بهودن  وههایهیهن  نهتهیهجهه   در  و  آن  بهودن  دانهه   ریه  

بازاروسهندی ، رقم جدید افق با روج  ب  زودرسهی  

و عملکرد مناسهه  و بازاروسههندی دان  بهتر برای  

 کوت دو  ویونهاد گردید.

 

 ن دو سال  عملکرد و رسیدگینتایج مقایس  میاننی  -4جدول 
 

 وزن صددان   رعداد روز از کاشت را رسیدگی   کیلوگر  در هکتار(  عملکرد نا   ین/رقم  ردیی
 3185c 110a 43a درخوان 1
 4354a 93c 29/1b صیاد 2
 3586b 102b 30/2b گلی 3
 3630b 85d 43/5a افق 4

 2772d 102b 29/8b محلی ازنا 5

 داری با یکدینر ندارند. درصد رفاو  معنی 5های دارای حرو  موترک بر اساس آزمون دانکن در سکش  میاننین

 

بررسهی تاییر تراکم و نوع کاشهت در شهدت 

 بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا 

نتایج آزمایوی ک  برای بررسی را یر رراکم و 

وهوسهههیههدگهی  بهیهمههاری  روی  بهر  کههاشههههت  نهوه 

های لوبیا انجا  شهد  فوزاریومی ریوه  ارقا  و  ین

نوهان داد ک  شهد  بیماری فوزاریومی ریوه  بین 

های بور  اعمال شهده  های لوبیا قرم  و رراکم ین

سهههکهش   مهعهنهی  1در  بهیهن درصههههد  ولهی  بهود  دار 

داری  ی کهاشههههت رفهاو  معنیههای مختلروک

(  D81083وجود نداشهههت. لوبیا قرم  افق   ین  

بیمهاری ووسهههیهدگی فوزاریومی   دارای مقیهاس 

بودند. شهایان  1/3و رقم یاقو  مقیاس 4/3ریوه   

 کر اسهههت که  رهاکنون در لوبیها هیننونه   ین و 

رقم متحمل ب  این بیماری شهناسهائی نوهده اسهت.  

دار شهد  ش معنیاف ایش رراکم بور  سهب  اف ای

 وری  بیماری ووسهیدگی ریوه  در لوبیا گردید ب 

در    3/3که  حهداکثر شهههد  این بیمهاری بها مقیهاس

بوره  در مترمرب  موهههاههده گردیهد. در    40رراکم  

های مختلی کاشهت نی  کمترین شهد  بین روک

بیماری ووسهیدگی ریوه  در روک کاشهت جوی  

ای همراه بها یکبهار خهاکهدهی وهای بوره   و ووهههته 

 واهده گردید.م

  ژنوتیهپ ههای لوبیها  واکنش  ارزیهابیآزمهایش  

مهعهمهولهی بهه    نسهههبهت مهوزایهیهک   ویهروس 
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 ای ( در شرایط گلخانهBCMVلوبیا ) 

مههایهه  از  بهعههد  ههفهتهه   دو  زنهی روی  حههدود 

های مورد بررسههی عوئم ویروسههی روی   نوری 

ها  رقم شهههاهد حسهههاس اختر و برخی از  نوری 

ظاهر شهههد و ب  ردریج روسهههع  یافت. این عوئم  

شهههامهل موزاییهک و بهدشهههکلی بود ون از رعیین 

از   یههک  ههر  آلهودگهی   هههای  یهه  نهوره درصههههد 

ین مورد آزمهایش حسهههاسهههیهت یها مقهاومهت  رعی

بر این اسهاس از بین ارقا  لوبیا قرم  مورد    .گردید

بررسههی، ارقا  اختر و گلی حسههاس ب  بیماری و 

ارقها  یهاقو  و افق خیلی مقهاو  روهههخی  داده  

 شدند.

 

 توصیه ترویجی

بها روجه  به  موهههکو  کم آبی و و رقهابهت 

محصههو   وائی ه  گند  و کل ا( با محصههو   

ی آخر فصهل و از  بهاره از جمل  لوبیا جهت آبیار

و  وههائهیه ه  زودههنهنهها   سههههرمههای   هرفهی وجهود 

های زودهننا  وائی ه هم مان با برداشت بارندگی

لوبیها، رقم افق بها روجه  به  زودرسهههی و فر  بوره   

ایسههتاده عووه بر صههرف  جوئی در مصههر  آب 

امکهان کهاشهههت در منها ق لوبیها کهاری کوهههور بها  

شهرای  فو  را فراهم خواهد سهاخت. همننین ب   

گردد جههت حصهههول کوهههاورزان روصهههیه  می

بوره  در    40عملکرد مکلوب این رقم را بها رراکم  

متر مرب  کوههههت نمهاینهد. همننین بها روجه  به   

زودرسههی این  ین امکان کاشههت آن در منا ق 

 لوبیا کاری را اوایل ریرماه وجود دارد.
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