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)الین   آریان  ا KS10071رقم  ) ز  (  معمولی  لوبیا  پالسم  در  .Phaseolus vulgaris Lژرم  شد.  انتخاب   ارزیابی ( 
پالسم لوبیای  الین موجود در ژرم   302الین دیگر از میان    24همراه  در کرج، رقم آریان به   1393ای اولیه سال  مشاهده   

الین دیگر و ارقام    24، این رقم به همراه  1394های مقدماتی مقایسه عملكرد انتخاب شد. در سال  معمولی برای آزمایش 
در کشت تابستانه مورد مقایسه قرار گرفتند و طبق نتایج، هشت الین برای کشت سال   تجاری سانری، والنتینو و کانتاندر 

همراه ارقام تجاری سانری، والنتینو و کانتاندر به عنوان شاهد کشت  ، این هشت الین به 1395بعد انتخاب شدند. در بهار  
رای بررسی سازگاری و پایداری این  شدند و با توجه به نتایج، هر هشت الین جهت آزمایش سازگاری انتخاب شدند. ب 

های کامل تصادفی با سه تكرار در سه منطقه کرج، ساری و زرقان طی دو  هشت الین، آزمایشی در قالب طرح بلوک 
کیلوگرم    14850شد. طبق نتایج، رقم آریان با عملكرد   همراه ارقام تجاری سانری و والنتینو انجام به   ( 1396  –  97سال ) 

درصد عملكرد بیشتری داشت. در این آزمایشات هیچ    14و    10ترتیب  ارقام تجاری والنتینو و سانری به   در هكتار نسبت به 
، نتایج ارزیابی عملكرد  1398ای در این رقم مشاهده نشد. در سال گونه عالئم موزائیكی ویروس و خسارت کنه دونقطه 

  15748اد که میانگین عملكرد غالف سبز رقم آریان با  های البرز و مازندران نشان د رقم آریان در شرایط زارعین استان 
، در  1398درصد بیشتر بود. در سال    4/ 98کیلوگرم در هكتار   15001کیلوگرم در هكتار نسبت به رقم والنتینو با عملكرد  

عنوان رقم متحمل به این ویروس تشخیص  ، این رقم به BCMVبررسی واکنش رقم آریان نسبت به بیماری ویروسی  
های مطلوب رقم آریان مانند عملكرد غالف سبز باال، بازارپسندی عالی غالف، یكنواختی  ه شد. با توجه به ویژگی داد 

، این رقم با نام آریان نامگذاری شد و برای کشت در مناطق سرد، معتدل  BCMVها و تحمل به بیماری  رسیدگی غالف 
 شود. و معتدل سرد کشور توصیه می 
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 مقدمه

می ییمییولیی   لیوبییییای  ییمییان  سییییبیی    لیوبییییا 

(Phaseolus vulgaris L.اسیت که به )  ویورال

خوری، کن یییروشیییده ریا منفمید مصیییر  تیازه

تفاوال ارقام لوبیا از نظر نوع مصییر ،  شییود. می

سیییب  و لوبیا خشیییال در یه  تناا اسیییت. در  

شییوند، عنوان لوبیا سییب  مصییر  میارقامی که به

در مواردی  ییا ترد، بیدون ن ، کشیییییده و  یه 

گرد اسیت. لوبیا سیب  ر ی از سیب رفاال با ارزج  

یزاری باال اسییت که در سییبد یزاری خانواریای  

اررانی جارگاه مناسیبی دارد. با ارن وجود، تاکنون 

 رقم داخلی برای تن م رنی نشده است.

، سیح  زرر کشیت لوبیا سیب  در  2019در سیار 

 میلیون   26/ 9میلیون ی دیار بیا تولیید    1/ 64جایان  

باشد. تن در ی دار می   16/ 3تن و میانگین عمل رد  

یای جاان، بیشیدررن سیح  زرر کشیت در میان قاره 

عیمیلی یرد    1/ 37)  مییییانیگییین  و  یی یدییار(   میییلیییون 

در  تن در ی دیار( مربو  بیه تسیییییا اسیییت.   17/ 9) 

یمین سییار، سییح  زرر کشییت لوبیا سییب  در ارران  

کیلوگرم   8760بیا مییانگین عمل رد  ی دیار    7727

  نیاز کشیور به لوبیا سیب  و   . ( 7 دار بوده اسیت ) در ی 

  یمچنین   شییییده داخلی، عیدم وجود ارقیام م رنی 

کن یروسیازی،  وینارط   در امنیت یزاری،   تن   نت  

  داشیدن   و   دسیدیابی   ل وم   مصیار  تازه خوری و ... 

  انفام  با   امر   ارن . سییازد می  نماران   را  مناسییب   ارقام 

برتررن    اندشیا    و   مشدلف   ییای ژنوتیی    بین   تهقی 

 لوبییاکیاری مام   نتیا   در  ییای تولیید شیییده دورگ 

از تنفا که در حار حاضر    . است   پزرر ام ان   کشور 

باشیند، در ویورال  کلیه بزور لوبیا سیب  وارداتی می 

ییای الزم و م رنی رقم داخلی از  اجرای پژوی  

وارداال بزر کاسییده خواید شیید. یمچنین، ییر از  

قییابلیییت  لوبیییا،    مصیییر  خوراکی یه  سیییب  

ویییادراال و ارزتوری حیاویییو از نروج بیزور  

 ارزشمند تن نی  مورد توجه خواید بود. 

در نظر گرندن پدان یییو عمل رد مشییابه برای  

ییای رشیییید  تمیام انواع لوبییا در بین تمیام محی 

ندار  حاویو از تحتیتاال  (. 2کامهً اشیدباه اسیت )

منفر بیه  بیا اسیییدفیاده از ارقیام وارداتی  سیییب   لوبییا

  تن در  14م رنی رقم سیییانری بیا مییانگین تولیید  

بازارپ یییندی عالی گردرد که  ی دار با کیفیت و

 (.5)د  دار  راتیاب یییدیانیه  و    قیابلییت کشیییت بایاره

 10(، در بررسییی  3خورشیییدی بنام و کوشیی ی )

یمراه شیییاییدییای  الرن امییدبش  لوبییا سیییفیید بیه

دلیو ار نمودند که دو الرن بهپاک و درسیییا، ا ا

دارا بودن تی  بوته مناسیب، بازارپ یندی خو  و 

دلیو عمل رد باال، بازارپ یندی  عمل رد مناسیب به

  BCMVیای ورروسیی  خو  و تحمو به بیماری

قیابیو م رنی برای منیایق کشیییت لوبییا   CMVو  

 باشند.کشور می

که  AcArgonaut در کانادا، لوبیا سیفید رقم

باشیید م رنی  در یر  کانادا می  مناسییب کشییت

کیلوگرم در   3000شییید. ارن رقم با عمل رد دانه  

 2200با عمل رد   Envoy ی دار ن یبت به شیاید

عیمیلی یرد   انی اری   از  یی یدییار  در  کیییلیوگیرم 

دارای    AcArgonautچشیمگیری برخوردار بود. 

تی  رشید نیمه رونده، سیاقه و شیاخه نیمه انراشیده  

ت یداد روز تیا  بیاشیییید.  ییای یوریو میبیا پیچیال

روز و یور دوره رشید از کاشیت   51گلدیی تن 
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روز و وزن ود دانه    101تا رسیدگی در ارن رقم  

 (.11گرم بود ) 12تن 

( دو الرن امییدبش  لوبییا 6کیامیو و محمیدی )

قرم  را بیا شیییاییدییای گلی و توده محلی مورد  

یا از  ارزرابی قرار داد و ندیفه گرنت که ارن الرن

ه، زودرسییی، تی  بوته ار ییداده  نظر وزن ویید دان

دانه    مناسیب برای برداشیت م انی ه و بازارپ یندی

 برتر بودند.

برای بررسیییی ویییفیاال زراعی و متیاومیت بیه  

ژنوتی  لوبیا سییب    15بیماری پژمردگی باکدرراری 

ای بررسیی شید  ای و گلشانه در دو تزمار  م رعه 

تیا ایمییت ن یییبی یر ریال از ویییفیاال موجود در  

یای اویهحی مشیشش شیود. در برنامه یا ژنوتی  

 در م رعیه، ویییفیاال ت یداد روز تیا گلیدیی، روز  

تا برداشیت، میانگین یور یه ، ت داد یه  در  

بوتیه و واحید سیییح ، ت یداد دانیه در یه  و وزن  

کو یه  بررسیی شید. ویفاتی که توسی  گروه  

بیشیدررن تاییر را در تنوع ژنوتییی  UPGMAبندی  

وز تا برداشیت، یور یه ،  داشیدند شیامو ت داد ر 

 (. 10بودند )  AUDPCقحر یه  و  

دوره رشید لوبیا سیب  کوتاه با قابلیت برداشیت  

  توجه باشید. بایه  تا سیه بار در نصیو رشید می

 تولید کمی و کیفی  در  شدهاوهی  بزر  ایمیت  به

کشیییاورزی از جمله لوبیا سیییب ، از    محصیییوالال

داخلی تن شییده  اوییهی  عدم وجود ارقام  یرنی

  ارقام  ارفاد ارران باشیید،  شییرار  که سییازگار با

 شیییرار   بییا  مدنییاسییییب  پرمحصیییور  و  جییدریید

لوبییاکیاری و وییینیارط    ییایاسیییدیان  اکولوژر ی

 .دارد ایورژه تبدرلی ایمیت

 هامواد و روش

ژرم پهسییم ز  ا( KS10071رقم ترران )الرن  

نژادی  دلییو اییدا  بیهکیه در تنایا بیهلوبییا م مولی  

م رنی ارقام لوبیا برای مصر  دانه، وفت جات  

دار بودن یه  سیییب  ایمیت نداشیییده و مورد  ن  

بررسیییی قرار نگرنده بود اندشا  شییید. در سیییار 

یای لوبیا سیییب  منظور شیییناسیییاری الرن، به1393

یاری مانند نداشیدن ن  در یه  و دارای ورژگی

کیفیت باال )یه  ترد، کشییده و خوج رن((،  

ژرمال  302تی ییداد   از  می یمیولی  رین  لیوبییییا  پیهسیییم 

یمراه ارقام تفاری سییانری، والندینو و کانداندر به

ای در م رعه  ویییورال مشیییایدهدرتزمارشیییی به

موسییی یییه تحتیتیاال اویییهی و تایه ناار و بزر  

در  ارزرییابیی شییییدنیید.   رقیم  الرین و  ییر  بییزور 

ییاری بیه یور دو مدر بیا نیاویییلیه بیزر روی  ردرف

 60ین خحو   مدر و نیاویییلیه بسیییاندی  10ردرف  

ابددا ن  داشییدن یه  در   .سییاندیمدر کشییت شیید

یاری که بدون ن  یا بررسییی شیید و در الرنالرن

بودند وییفاتی مانند ت داد یه  در بوته و یور  

ییای دارای  در نایاریت الرن  .یه  یبیت شیییید

خصیووییاال محلو  و بازارپ یند )مانند تردی و 

یور مناسیب یه ، شی و و رن( یه ( برای  

 (.8شدند )یای متار ه عمل رد اندشا   تزمار

و متار یه    بررسیی،  1395و  1394یای  در سیار

ییای اندشیابی لوبییا سیییب  عمل رد متیدمیاتی الرن

به    الرن 25ت داد  ،  1394انفام شیید. در تاب ییدان 

 قالب یمراه ارقام سیییانری، والندینو و کاندیاندر در

تصیییادنی بیا سیییه ت رار    کیامیو ییایبلوک  یری

ت داد یشیت الرن  ،  1395در باار   .بررسیی شیدند
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یمراه ارقام  بهاندشابی کشییت تاب ییدانه سییار قبو 

یمانند روج  تفاری سیییانری، والندینو و کانداندر 

  ویفاالشید و مورد نظر در کشیت تاب یدانه بررسیی  

  وزن یه   یور یه ،  بوتیه،  در  یه   ت یداد

بوتیه، عیدم وجود ن  در یه  و تردی    یر  در

  ناییارییت  در  و  ننولوژر ی  مراحییو  نینیمچ   تن،

برای ت یین وزن    .تیمیار ت یین شیییید  یر  عمل رد

یا در سیه چین انفام شید یه ، برداشیت یه 

تا ضیییمن ت یین می ان تولید یه  در یر چین و 

زمانی رسییدگی محصیور نی  یا، یممفموع چین

بررسیییی شیییود. یمچنین، برای ت یین زودرسیییی  

ت داد روز از کاشیییت تا اولین  یای اندشابی،  الرن

 (.9چین )برداشت یه ( ارزرابی شد )

وفاال و ، پارداری  سازگاریمنظور بررسی  به

ییای لوبییا سیییب  اندشیابی، متیار یییه عمل رد الرن

( در منیایق 1397و    1396تزمیارشیییی دو سیییالیه )

کرج، سیاری و زرقان نار  با ت داد یشیت الرن  

 قالب ینو دریمراه ارقام تفیاری سیییانری و والندبه

تصیادنی با سیه ت رار اجرا   کامو  یایبلوک  یری

  در  یه   ت داد مانند  مورنولوژی  وییفاال .شیید

بلنیید،  بوتییه،   بوتییه،  در  وزن یه   یور یه  

عمل رد یه  سیب   در ناارت ننولوژی و ویفاال

شیییی ییو،  )انییدازه،  یییه   بییازارپ یییینییدی   و 

  ارزریابی  ییارنی(، تردی، ی م( در ارقیام و الرن

یا  الرن  یه  سییب ندار  مربو  به عمل رد   .شیید

یور جیداگیانه  هبی  منحتیه یرپس از برداشیییت برای  

مورد تف ریه وارریانس و متیار یییه مییانگین سیییاده 

عیمیلی یرد    گیرنییت قیرار    یییا ییی الرینییمیچینییین 

مورد تف ره واررانس   سیییه منحتهبرای  دو سیییار 

قیرار گیرنییت رتیبییه   از روج.  میرکییب  مییییانیگییین 

(Rank)  پیاریدار تزمیار   ییای  نبرای ت یین الر

 .(5شد )اسدفاده 

و سییییارر    رقم ترریانبرای ارزریابی واکن   

 ییای امییدبش  بیه یمراه سییییه رقم تفیاری الرن

و رال رقم ح ا  به وررو  موزائیال م مولی  

در کرج   1398(، تزمارشی از سار  BCMVلوبیا )

ای اجرا شید. به مدال دو سیار در شیرار  گلشانه

زنی  ارقیام تفیاری بیا روج میاریهییا و  ییای الرنبوتیه

مصییینوعی تلوده شیییده و می ان تحمیو تنایا بیه  

 (.1بیماری ورروسی بررسی شد )

بیا رقم    برای متیار ییییه عمل رد رقم ترریان

ییای  تفیاری والندینو در م ارع زارعین، تزمیار 

ترورفی در دو منحتیه از اسیییدیان البرز   –تحتیتی  

)مارشیییار و یشیییدگرد( و دو منحتیه از اسیییدیان 

 زندران )تب  ر و کیاسر( انفام شد.ما

 

 نتایج و بحث

ارزیاابی رقم آریاان در آزماایش مقاایساااه  

 عملكرد مقدماتی

ندیار  تزمیار  متیدمیاتی متیار یییه عمل رد در  

در کرج نشیییان داد که   1395و  1394یای  سیییار

کیلوگرم  15960رقم ترریان بیا مدوسییی  عمل رد  

در ی دار عمل رد باالتری ن یبت به ارقام تفاری  

در مفموع، (.  1سیانری و والندینو داشیت )جدور  

با درنظرگرندن وییفاال مام در لوبیا سییب  شییامو 

نداشیدن ن  در یه ، کشییدگی و تردی یه   

یشیییت الرن برای تزمیار   و رنی( تن، ت یداد  

 سازگاری اندشا  شدند.
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 1395-1394 در سار اندشابی لوبیا سب یای متار ه میانگین وفاال مورد ارزرابی در ژنوتی  -1جدور 
 

 ت داد یه  در مدر مربط  روز تا اولین برداشت  نام ژنوتی  
 یور یه  

 مدر()ساندی
 عمل رد یه  سب  
 )کیلوگرم در ی دار(

KS10008 71 180/91 12/36 20320 
KS10069 71 140/27 12/38 13040 

 71 150/45 12/91 15270 ( KS10071) ترران
KS10072 71 200/76 11/90 15120 
KS10073 71 200/71 14/28 14090 

KS940102 71 110/56 11/53 10900 
KS940143 79 150/78 11/43 9050 
KS940144 71 190/13 12/21 15960 

 15630 12/36 210/32 71 سانری
 11710 11/95 170/91 71 والندینو
 7670 14/21 90/54 71 کانداندر 
LSD 28/2  60/99 1/15 468/5 

 

 ارزیابی رقم آریان در آزمایش سازگاری

یای امیدبش   ندار  بررسییی سییازگاری الرن

به یمراه ارقام تفاری سیییانری و والندینو در سیییه  

یای  منحته کرج، سیاری و زرقان نار  یی سیار

نشیان داد که در مفموع دو سیار،  1397و  1396

کیلوگرم  14850بیا مدوسییی  عمل رد    رقم ترریان

عیمیلی یرد ییه   مییییانیگییین  دوم  رتیبییه  یی یدییار   در 

 سییب  را داشییت و ن ییبت به رقم تفاری والندینو 

کیلوگرم در ی دیار    13460بیا مدوسییی  عمل رد   

از   ییه    10بییی   عیمیلی یرد  بیرتیری   درویییید 

 سییب  نشییان داد. براسییا  ندار  تف ره پارداری  

نییاپییارامیدی   روج  رتیبییه،  ربییه  تررییانی  جی و    رقیم 

ییای تزمیارشیییی بود ییا در م یانپیاریدارتررن الرن

 (. 2)جدور 

 
در سه   یای لوبیا سب  براسا  روج ناپارامدری رتبه ارداری عمل رد یه  سب  ژنوتی تف ره پ -2جدور 

 1396 - 97 یایمنحته یی سار 
 

 ن بت عمل رد  شاخش انحرا  م یار رتبه   میانگین رتبه   میانگین عمل رد  الرن/رقم 

KS10008 10940 6/16 1/60 90/71 
KS10069 8390 6/16 3/25 69/57 

 14850 4/33 2/94 123/13 ( KS10071) ترران
KS10072 6750 8/66 2/80 55/97 
KS10073 11260 5/66 2/16 93/37 

KS940102 13920 4/5 1/76 115/42 
KS940143 10300 5/66 3/39 85/4 
KS940144 17720 1/83 1/17 146/9 

 107/88 2/25 5/33 13010 سانری
 111/61 3/14 6/66 13460 والندینو
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ارزیابی تحمل رقم آریان نساابت به بیماری 

 BCMVویروسی 

ییای امییدبش  ای الرن ندیار  ارزریابی گلشیانیه 

نشییان داد که    BCMVن ییبت به بیماری ورروسییی 

درویید در گروه    25با درویید تلودگی   رقم ترران 

 . ( 3)جدور   مدحمو ن بت به ارن بیماری قرار گرنت 

 
 ن بت به بیماری یا و ارقام نوع واکن  الرن  -3جدور 
 درود تلودگی  بر اسا  BCMVورروسی   

 
 الرن/رقم 

ن بت گیایچه تلوده  
 یا به کو گیایچه 

 واکن  درود تلودگی 

36/9 ( KS10071) ترران  مدحمو  25 
KS940102 36/7  متاوم 19/44 
36/10 کانداندر   ح ا  27/77 
36/9 والندینو  مدحمو  25 
36/19 اخدر  ح ا  52/77 

 

هاای تحقیقی ارزیاابی رقم آریاان در آزماایش

 ترویجی -

 در شیییرار  زارعین  رقم جیدرید   ارزریابی   ندیار  

)مارشیار و یشیدگرد( و مازندران    البرز یای  اسیدان   

عمل رد یه   )تب  ییر و کیاسییر( نشییان داد که 

 2/ 32ن بت به رقم والندینو در البرز    رقم ترران سب   

دروییید بیشیییدر بود   9/ 58دروییید و در مازندران  

 (. 4)جدور 

 
 اسدان یای  متار ه عمل رد رقم ترران و رقم والندینو در -4جدور 

 البرز و مازندران )برح ب کیلوگرم در ی دار( 
 

 الرن و رقم 
 مازندران  البرز

 کیاسر تب  ر  یشدگرد مارشار
 24593 14400  10000 14000 ( KS10071) ترران

 12000 9900  14200 23906 والندینو

 

 میانگین عملكرد رقم آریان

بر مییانگین عمل رد یه  سیییب  رقم ترریان  

یای متار ییاال عمل رد و اسییا  ندار  تزمار 

کیلوگرم در ی دیار   15506ترورفی    –تحتیتی  

بود در حیالی کیه مییانگین عمل رد رقم تفیاری  

کیلوگرم در ی دیار بود )جیداور   14671والندینو  

دروییدی   69/5(. بنابرارن ان ار  عمل رد  4و  2

ارن رقم ن یییبیت بیه رقم تفیاری والندینو برتورد  

 گردرد.

 توصیه ترویجی

لوبیا سیییب  در بیشیییدر منایق کشیییور کشیییت 

ود اما به یور عمده در اقلیم سییرد و م ددر شیی می

تری دارد. با توجه به ارن  سیییرد عمل رد مناسیییب

که تمامی ارقام لوبیا سیییب  که در کشیییور وجود 
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دارد وارداتی ی یدند و رقم داخلی تاکنون وجود 

نیداشیییدیه اسیییت، بنیابرارن الزم اسیییت کیه ارقیام  

پرمحصییور و بازارپ ییند برای منایق لوبیاکاری  

با توجه به  شیوند. رقم جدرد ترران    کشیور م رنی

یای بارز مانند بازارپ یندی  عمل رد باال و ورژگی

یه  سیییب  شیییامو یور یه ، شییی و یه   

قلمی(، رنیی( و ی م یه  برای   و  )کشییییییده 

کشیت در منایق لوبیاکاری کشیور مناسیب و قابو 

 توویه است.

برای دسیییدیابی به تولید محصیییور با کمیت و  

کیفییت منیاسیییب الزم اسیییت کیه میدررریت م رعیه  

شیشم  خوبی انفام شیود. برای ارن منظور، در پائی   

در بایار به مح  ارن یه زمین گاورو شییید  و  پائی ه 

بیرای خیرد کیردن  رییا کیولیدیییواتیور  از در ییییال 

د. قبو از کاشییت، کود شییو یا اسییدفاده می کلوخه 

اسیا  تووییه کودی در خاک توزرط  مورد نیاز بر 

ای  بیه گونیه سیییب   تیارر  کیاشیییت لوبییا    گردد. می 

اندشا  گردد که مرحله ح یا  رشید تن به ورژه  

چنین  دیی با گرما و خشی ی مواجه نشیود. یم گو 

رسیییدن محصییور به سییرمای  در کشییت تاب ییدانه،  

باتوجه به ارن ه لوبیا سیییب  در   پائی ه برخورد ن ند. 

شییود، توجه به نیاز یزاری  ی چند چین برداشییت م 

از   اسیییدفییاده  بنییابرارن،  زرییادی دارد.  ایمیییت  تن 

میراحییو   رری میاییزی در  و  پیرمصیییر   کیودیییای 

یا با  کاشییت، قبو  از گلدیی و نواوییو بین چین 

بر  توجه به توویییه کارشییناسییان ضییرورال دارد. 

برای رقم ترران  انفام شییده،    یای بررسییی اسییا   

بوته در   45- 50ب یده به حاویلشی ی خاک تراکم 

تررن  توان در نظر گرنیت. منیاسیییب مدر مربط را می 

مدر مح یو  سیاندی   50یای کاشیت  ناویله ردرف 

  75یای  دو ردرف کشییت روی پشییده   اما   شییود می 

مدری نی  ندیار  خوبی داده و قیابیو توویییییه  سیییاندی 

توان با رال نوار تی  اسیییت. در ارن ویییورال می 

متدار   وسیی  دو خ  ن ییبت به تبیاری اقدام کرد. 

ب یدگی به بانت و سیاخدمان خاک،   ت  مورد نیاز 

  یای زراعی سیارر مدرررت   شیرار  ت  و یواری و 

 بیه تن  تبی سیییب   مرحلیه ح ییییا  لوبییا  .  دارد 

ییا  اسیییت و در ارن زمیان بوتیه از ابدیدای گلیدیی    

با توجه به وزن ود  نبارد با تن  تبی مواجه شوند.  

در کشیییت  می ان بیزر مصیییرنی  ،  رقم ترریان دانیه  

 بیاشییید.کیلوگرم در ی دیار می   90تیا    80ه  م یانی  

، برای سییارر مراحو کاشییت تا برداشییت محصییور 

سیییبی    لیوبییییا  تیولیییید  از دسیییدیورالی یمییو   اسیییدیفییاده 

 شود. توویه می 

 

 منابع
لوبیا ن یبت به وررو    یایژنوتی واکن    گ ارج نااری پروژه تحتیتاتی ارزرابی .1400احمدوند، ر.  -1

موسییی یییه تحتیتیاال اویییهی و تاییه نایار و بیزر. نروسیییت   .کرج(.  BCMV)  لوبییام مولی موزائییال  

 وفحه. 48.  980332

 اندشیاراال  .مشیاد  لوبیا )ترجمه(.  اویهی و  زراعت  .1380. قزلی، ف. د  باقری، ع. ا.، محمودی، ع. ا. و -2

 وفحه. 556 .مشاد دانشگایی جااد



 1401، سار 1، شماره 11جلد « های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغینشریه علمی یافته »

58 

یای لوبیا سفید متار ه عمل رد و وفاال مشدلف الرن  .1395بنام، م. ب. و کوشاكی، م. ح. خورشایدی   -3

اردرباشییت، خرم  15ای. شییشییمین یمار  ملی حبوباال ارران. خرم تباد. با تف ره رگرسیییون و خوشییه

 تباد، ارران.

روژه گ ارج نایاری پ  .1386، ر.  حمادخاانیمو  ، پ.  صاااالحی  غ.،  ، طااهریون،م.طااهری ماازنادرانی،   -4

مرک  تحتیتیاال   .. خمینبررسیییی و متیار یییه عمل رد و ت یین سیییازگیاری ارقیام لوبییا سیییفیید  تحتیتیاتی

 وفحه. 26. 28857. نروست کشاورزی و منابط یبی ی اسدان مرک ی

بررسیی سیازگاری و پارداری عمل رد   .1401قنبری، ع. ا.، سارپرسات، ر.، توسالی، ا. و احمدوند، ر.   -5

)الرین سیییبی   لیوبییییا  سیییبی یPhaseolus vulgarisیییای  عیلیوم  نصیییلینییامییه  دو   :DOI(.1)6یییا،  (. 

10.22034/iuvs.2022.546608.1190 
ییای امییدبش  لوبییا قرم  بیا دو رقم بررسیییی و متیار یییه عمل رد الرن .1395کاامال، م. و محمادی، ن.  -6

اردرباشییت، خرم  15شییاید )ویییاد و محلی( در شییرار  زارعین. شییشییمین یمار  ملی حبوباال ارران.  

 تباد، ارران.

7. FAOSTAT, 2019. FAOSTAT. Available on: [http://www.fao.org/faostat]. 

8. Ghanbari, A. A. and Mousavi, S. H. 2016. Evaluation of common bean germplasm 

to identify suitable green bean genotypes. p. 107. In: 7th international crop science 

congress. 14-19 Aug, Beijing, China.  

9. Ghanbari, A. A. and Mousavi, S. H. 2016. Preliminary evaluation of bean (Phaseolus 

vulgaris) germplasm. p. 143. In: 7th international crop science congress. 14-19 Aug, 

Beijing, China. 

10. Krause, W., Rodrigues, R., Gonçalves, L. S. A., Bezerra Neto, F. V. and Leal, N. 

R. 2009. Genetic divergence in snap bean based on agronomic traits and resistance to 

bacterial wilt. Crop. Breed. Appl. Biotechnol. 9(3):246-252. 

11. Mundel, H. H., Kiehn, F. A., Saindon, G. and Huang, H. C. 2001. Registration of 

"AC Argonut" navy dry bean. Crop Sci. 41(6): 2001-2002. 

https://doi.org/10.22034/iuvs.2022.546608.1190

