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 های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی یافته علمینشریه   
 1401، سال 2، شماره 11جلد 

 

 مناسب مناطق سرد، معتدل و معتدل سرد  سبزلوبیا سپهر، رقم جدید پرمحصول 
 

Sepehr, a new high-yielding green bean cultivar, suitable for cold, temperate and 

temperate-cold areas 

 

 4، محمد جواد زمانی1، رحیم احمدوند3، امیر توسلی2رمضان سرپرست ،1علی اکبر قنبری
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 کرج، ا ران.

اسییااد ار، ب ت تحالیالا  زراعی و با،ی، مرکت تحالیالا  و جموزا کشییاورزی و منابی یبیسی اسییاان مازندران، سییازمان تحالیالا ،    -2
 ، ساری، ا ران.جموزا و ترو   کشاورزی
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نژادی  های به ( انتخاب شد و در آزمایش .Phaseolus vulgaris L( از ژرم پالسم لوبیا معمولی ) KS940144رقم سپهر )الین  

، تعداد  1393های برتر از لحاظ عملكرد غالف سبز بود. در سال  عنوان یكی از الین انجام شد به   1397تا    1393های  که طی سال 

، در مزرعه تحقیقاتی  الین لوبیای معمولی از نظر وجود یا عدم وجود نخ در غالف، تعداد غالف در بوته، شكل و طول غالف   302

الین مطلوب و بازارپسند دیگر برای    24همراه  به   KS940144موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر بررسی شدند و الین  

همراه ارقام تجاری سانری،  الین به   25، تعداد  1394های مقدماتی مقایسه عملكرد انتخاب شدند. در تابستان سال  آزمایش 

همراه ارقام تجاری سانری،  ، هشت الین انتخابی از سال قبل به 1395در مورد مقایسه قرار گرفتند. در بهار سال  والنتینو و کانتان 

والنتینو و کانتاندر کشت شدند. با توجه به نتایج، هر هشت الین جهت آزمایش سازگاری انتخاب شدند. برای بررسی سازگاری  

های کامل تصادفی با سه تكرار در سه منطقه کرج، ساری  قالب طرح بلوک   های منتخب، آزمایشی در و پایداری عملكرد الین 

( انجام شد. مقایسه میانگین عملكرد غالف سبز در مناطق طی دو سال نشان داد که الین  1397و    1396و زرقان طی دو سال ) 

KS940144   ( داشت. درصد اخ   17720رتبه اول را از نظر عملكرد غالف سبز )تالف عملكرد این الین نسبت  کیلوگرم در هكتار

  KS940144، نتایج ارزیابی عملكرد الین  1398درصد بود. در سال    36و    31ترتیب بیش از  به ارقام تجاری والنتینو و سانری به 

های البرز، مازندران و فارس نشان داد که میانگین عملكرد غالف سبز  در مقایسه با رقم تجاری سانری در شرایط زارعین استان 

درصد بیشتر بود. در    11/ 77کیلوگرم در هكتار(،   14632کیلوگرم در هكتار( نسبت به رقم سانری )  16355)   KS940144ین  ال 

عنوان مقاوم تشخیص  بررسی گردید و این الین به   BCMVنسبت به بیماری ویروسی   KS940144، واکنش الین 1399سال 

بازارپسندی عالی غالف و مقاومت به بیماری ویروس موزائیک معمولی لوبیا، این الین با نام  داده شد. با توجه به عملكرد باال،  

 شود. سپهر نامگذاری و برای مناطق سرد، معتدل و معتدل سرد توصیه می 
 

 های کلیدی: پایداری تولید، رقم، سپهر، عملكرد غالف سبز، لوبیا واژه 
 

 
 02636702052تلفن:                                          aghanbari2004@yahoo.comنو ینده میئوا: 

10.22092/rafhc.2023.354607.1283 
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 مقدمه

( سییییبییت   (.Phaseolus vulgaris Lلیوبییییا 

های  سیاا  ییاولین بار  اسیت که    سیاله ک  یگیاه

  امر کای جنوبی  توسط و اماک از  1880  -1888

. شییید  هیای لوبییا مسمولی مسرفیو از بین ژنوتیی 

 گیاهج ان تحت کشیت ا ن    ازییاحت وسییسی  م

هفامین   ،نوع سیییبتی  22  در بینلوبییا  .  درقرار دا

نظر از   گیاهارزا ، ا ی و پنجمین  نظرسبتی از  

لوبیا سیییبت نوعی    (.4اسیییت )کشیییت    سیییزی ز ر

تازه با های  لوبیای مسمولی اسییت که برای ،ن 

های  فیبر کم گت نت شیییده اسیییت. مبنای کنس

های ب ر اسییاوار  تجاری لوبیا خشییک بر و یگی

های تجاری لوبیا سیبت بر که کنساسیت، درحالی

هیای ،ن  و تیی  بوتیه اسیییت. در  مبنیای و یگی

مالا ییییه با لوبیا خشیییک، تجار  ب ر لوبیا سیییبت 

کیه لوبییا  (. درحیالی11یرفیداران بیشیییاری دارد )

پروتئییین،  بییه  خشییییک از  منییاسیییبیی  منیبیی  عنیوان 

شیود، افراد کمی کربوهیدرا  و فیبر شیناخاه می

درباره ارزا ، ا ی لوبیا سیبت جگاه هییاند. لوبیا 

سیبت همان میتان کالری، کربوهیدرا  و پروتئین 

را در مالیا ییییه بیا لوبییا خشیییک در  یک محاوای  

 (.12ریوبای  کیان دارد )

کیمی  کییالیری  ا ینیکییه  بییا  سیییبیت   دارد ی  لیوبییییا 

ای بیییار  از نظر تغ  ه ،(گرم  100کالری در   31)

 ،C. لوبیا سییبت منبسی ،نی از و اامین  اسییتمالوی  

همی ینییین  K  و اییامیین و  اسییییت  منینینیت    دارای  و 

منیت م،   ، فیبر، پایاسییییم، فوآ ، جهن،A و ایامین

  3، مس، کلیییم، فییفر، پروتئین، امنا B1و اامین 

 .(2باشد )می و نیاسین

، سیزی ز ر کشیت لوبیا سیبت در  2019در سیاا 

میلیون   9/26میلیون هکایار بیا تولیید    64/1ج یان  

تن در هکایار بوده    3/16تن و مییاننین عملکرد  

میلیون  37/1اسییت. بیشییار ن سییزی ز ر کشییت )

تن در هکایار(    9/17هکایار( و مییاننین عملکرد )

در همین سیاا، سیزی ز ر  مربوط به جسییا اسیت. 

با میاننین هکاار   7727بت در ا ران  کشیت لوبیا سی 

بیوده   8760عیمیلیکیرد   هیکیاییار  در   کیییلیوگیرم 

 .(8است )

در نظر گرفان پاانییییع عملکرد مشییابه برای  

هیای رشیییید  تمیام انواع لوبییا در بین تمیام محیط

(. انا اب یییحیی وار اه  1کامنً اشییاباه اسییت )

هیای  زراعی برای  یک مکیان خیاا، از تصیییمیم

و   بیوده  میید یر ییت  بیر مییمی یم  ز ییادی  ازیر  تیوانیید 

سیییوددهی  ک پروژه تولید کشیییاورزی داشیییاه 

باشید. محدوده شیرا ط و فشیارهای اقلیمی عامع  

اییییلی در انا اب گیاه زراعی اسیییت و گیاهان 

جد د به وسییله محالالان و کشیاورزان مسرفی شیده  

شیییوند، اما تن ا تسداد کمی از جن ا  و جزما ت می

محصیییوآ ،  موفق هییییانید. در ا ن مییان نه تن یا

های  بلکه ارقام م الف  ک محصییوا نیت تفاو 

هیای م الف ز یادی را در سیییازگیاری بیا محیط

دهنید. عنوه بر موارد می کور، عوامیع  نشیییان می

د نری مانند جمسیت و تالاضییا، امکانا  حمع و 

نالع، وجود کارگر و رقابت سیا ر محصیوآ  نیت 

 (.3کننده تولید محصوا خایی هیاند )تسیین

نظور بررسیی اهمیت نییبی ییفا  زراعی  به م

هیای ایییینحی لوبییا سیییبت در  م الف در برنیامیه

برز یع، ییییفیا  تسیداد روز تیا گلیدهی، روز تیا 
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برداشت، یوا ،ن ، تسداد ،ن  در بوته و در  

واحید سیییزی، قزر ،ن  و وزن کیع ،ن  در  

ژنوتی  لوبیا سیییبت مورد ارز ابی قرار گرفت.  15

را در تنوع ژنوتیپی    ییییفیاتی کیه بیشیییار ن تیازیر

داشیاند شیامع تسداد روز تا برداشیت، یوا ،ن   

 (.9و قزر ،ن  بودند )

در ارز یابی ییییفیا  مورفولوژ کی و زراعی  

ژنوتی  لوبیا مسمولی در اسینم جباد پاکییاان،   30

قییابییع منحظییه تسییداد  تنوع  نظر عملکرد،  از  ای 

،ن  در بوتیه، وزن یییید دانیه و تسیداد دانیه در  

ها وجود داشیییت. محالالین بین ژنوتی   ،ن  در

میی تینیوع  ا ین  از  کییه  داشیییاینیید  در  اظی ییار  تیوان 

هیای ایییینحی اسیییافیاده کرد و  یا بزور  برنیامیه

های جزما شیی  مییاالیم و پس از ارز ابی در مکان

توان رقم منیاسییییب برای هر منزالیه م الف می

 (.6مسرفی کرد )

آ ن    48ییییفت م الف در   16در بررسیییی 

د که عملکرد  شی ، گتارا  دوسیاانسیبت در هن لوبیا

دار با تسداد شییاخه در گیاه، دانه همبیییانی مسنی

تسییداد دانییه در گیییاه و  تسییداد ،ن  در گیییاه، 

عملکرد بیولوژ کی، و همبییییانی منفی بیا وزن  

  د نری در هندوسیاان،  . در بررسیی(7)  دانه دارد

د ه شی گرفاسیبت بررسیی و نایجه  ژنوتی  لوبیا  25

د ،ن  در بوته، تسداد شیاخه  که عملکرد با تسدا

دار  ارتفاع بوته همبییییانی م بت و مسنی فرعی و

  فرعیدارد. هم نین، ارتفاع بوته و تسداد شییاخه  

بوتییه  در  تسییداد ،ن   بییا  ز ییاد  م بییت   ارتبییاط 

 .(5) داشاند

یییفا  زراعی و مالاومت به بیماری و روس 

لوبییا  ارقیام م الف  لوبییا در  موزائییک مسمولی 

( رقیم  Navy beanسییییفیییید  از جیمیلییه   )AC 

Argonaut   بررسیییی شییید. ا ن رقم که در کانادا

دارای تی  بوته ا یییااده و رشیید نامحدود بوده و 

افاید، از نظر روز اتفیا  می  51گلیدهی جن پس از 

بیمییاری   بییه  بییه    BCMVواکنت  و  بوده  مالییاوم 

 عنوان  یک رقم جید ید بیه کشییییاورزان مسرفی  

 (.10) شد

  ب اره و تابیییاانه یییورکشییت لوبیا سییبت به

پی  ر بوده و لی ا کیارا ی بیاآ ی در تنیاوب  امکیان

دارد. با وجود جا ناه مناسییب ا ن لنوم در سییبد  

،ی ا ی، فسیالییت تحالیالیاتی ننیدانی در رابزیه بیا 

ایییینه و مسرفی ارقیام منیاسیییب در ا ران انجیام  

نشیییده اسیییت. بنیابرا ن شییینیاسیییا ی و انا یاب 

بییهژنوتییی  برتر ج ییت دسیییایییابی  ارقییام    هییای 

شیده با عملکرد و کیفیت باآ ضیمن ب بود ایینه

های  وضی زندگی کشاورزان، باعث پیشبرد برنامه

 اینحی لوبیا سبت نیت خواهد شد.

 

 هامواد و روش

ژرم پنسیم ز  ا( KS940144رقم سیپ ر )آ ن  

های گ شییاه از مرکت لوبیا مسمولی که یی سییاا

(  CIATگرمیییری )بین المللی تحالیالا  گیاهان 

انا اب به یییور  آ ن وارد ا ران شییده بودند، 

آ ن لوبیا مسمولی   302تسداد  ،  1393شد. در ساا  

همراه ارقام تجاری لوبیا سیبت سیانری، والناینو و به

ای در  یییور  مشییاهدهکانااندر درجزما شییی به

مترعه موسیییییه تحالیالا  اییینه و ت یه ن اا و 

بی ر ارز یابی شیییدنید. ابایدا ییییفیت ن  در ،ن   
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ها ی که بدون ن  بررسییی شیید و در داخع آ ن

بودند، ییفاتی مانند تسداد ،ن  در بوته و یوا  

هیای دارای  در ن یا یت، آ ن  .،ن  ارز یابی شییید

خصیویییا  مزلوب و بازارپییند )مانند تردی و 

ناسیب ،ن ، شیکع و رنغ ،ن ( برای  یوا م

 شدند.های مالا یه عملکرد انا اب جزما ت

به   آ ن انا ابی 25تسداد  ،  1394در تابییییاان  

 قالب همراه ارقام سیییانری، والناینو و کانایاندر در

تصیییادفی در سیییه تکرار    کیامیع  هیایبلوک یره

در ب یار    .کشیییت و مورد مالیا ییییه قرار گرفانید

منا یب از جزمیا ت    تسیداد هشییییت آ ن،  1395

همراه ارقام تجاری  بهکشییت تابیییاانه سییاا قبع 

همانند روا سیاا قبع سیانری، والناینو و کانااندر  

واحد    در  ،ن   تسداد یییفا شییدند و بررسییی  

عدم وجود ن  در ،ن  و   یوا ،ن ،  سیییزی،

در    هر  عملکرد  ن ییا ییت  در  و  تردی جن، تیمییار 

 شد.واحد سزی تسیین و مالا یه عملکرد انجام 

ییفا  و و پا داری    سیازگاریبرای بررسیی  

هیای لوبییا سیییبت انا یابی، مالیا ییییه عملکرد آ ن

( در منیایق 1397و    1396جزمیا شیییی دو سیییالیه )

کرج، سیاری و زرقان فارس با تسداد هشیت آ ن  

 قالب همراه ارقام تجیاری سیییانری و والناینو دربه

تصیادفی با سیه تکرار اجرا   کامع  هایبلوک  یره

  در  ،ن   تسداد مانند  مورفولوژی  یییفا  .شیید

فنولوژی    یفا   یوا ،ن ،  بوته و در مار مربی،

عملکرد ،ن  سییبت و بازارپیییندی    در ن ا ت و

،ن  )انیدازه، شیییکیع، رنیغ، تردی، یسم( در  

 CIATهیا بر اسیییاس د ییییکر پاور  ارقیام و آ ن

 ،ن  سیبتناا   مربوط به عملکرد    .شید  ارز ابی

از  و    قرار گرفیت   یه وار یانسمورد تجتهیا  آ ن

پیا یدار  هیای  مییاننین رتبیه برای تسیین آ ن  روا

شید. شیاخن نییبت عملکرد هر آ ن و اسیافاده  

ها  رقم از نییبت میاننین عملکرد هر  ک از آ ن 

ها و ارقام در  و ارقام به میاننین عملکرد کع آ ن

 .سه منزاله و دو ساا تسیین شد

بیه   KS940144برای ارز یابی واکنت آ ن  

( لیوبییییا  میسیمیولیی  میوزائییییک  (، BCMVو یروس 

در کرج به مد  دو سیاا  1398جزما شیی از سیاا  

ها و های آ نای اجرا شد. بوتهدر شیرا ط گل انه

زنی مصییینوعی جلوده  ارقیام تجیاری بیا روا میا یه

شیییده و میتان تحمیع جن یا بیه بیمیاری و روسیییی  

مالیی   بررسیییی شیییید. آ ن  ا یییییه عملکرد  برای 

KS940144    بیا رقم تجیاری سییییانری در متارع

ترو جی در دو   –هیای تحالیالی  زارعین، جزمیا ت

منزاله از اسییاان البرز )م رشیی ر و هشییانرد(، دو 

منزاله از اسییاان مازندران )جبکیییر و کیاسییر( و 

 زرقان فارس انجام شد.

 

 نتایج و بحث

)سپهر( در آزمایش   KS940144ارزیابی الین  

 مقایسه عملكرد مقدماتی

مییالییا یییییه   مییالییدمییاتییی  جزمییا ییت   نییاییا یی  

سییییاا   بیی ییار  در  کییرج   1395عییمییلییکییرد   در 

کیییه   داد   بیییا   KS940144آ ییین  نشیییییان 

عیمیلیکیرد هیکیاییار   15960میایوسیییط  در  کیییلیوگیرم 

از نظر عملکرد داشیییت و باآتر از  دومین رتبه را  

قییرار  ارقییام   والیینییاییییینییو  و  سییییانییری   تییجییاری 

 .(1گرفت )جدوا 
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 (1395ها و ارقام لوبیا سبت )مالا یه میاننین یفا  مورد ارز ابی در آ ن -1جدوا 
 

 عملکرد ،ن  سبت)کیلوگرم در هکاار(  مار()ساناییوا ،ن  تسداد ،نفدر مار مربی نام آ ن/رقم 
KS10008 91/180  36/12  20320 
KS10069 27/140  38/12  13040 
KS10071 45/150  91/12  15270 
KS10072 76/200  90/11  15120 
KS10073 71/200  28/14  14090 

KS940102 56/110  53/11  10900 
KS940143 78/150  43/11  9050 

KS940144  ()13/190 سپ ر  21/12  15960 
32/210 سانری  36/12  15630 
91/170 والناینو  95/11  11710 
54/90 کانااندر   21/14  7670 

LSD 99/60  15/1  5/468  

 

)سپهر( در آزمایش   KS940144ارزیابی الین  

 سازگاری

های امیدب ت  ناا   بررسییی سییازگاری آ ن

به همراه ارقام تجاری سیییانری و والناینو در سیییه  

های  کرج، سیاری و زرقان فارس یی سیاامنزاله 

نشیان داد که در مجموع دو سیاا،  1397و  1396

 17720بیا ماوسیییط عملکرد    KS940144آ ن  

اوا مییاننین عملکرد   کیلوگرم در هکایار رتبیه 

،ن  سیییبت را داشیییت و نییییبت به رقم تجاری  

و  13010سیییانری و والناینو با ماوسیییط عملکرد  

 36ترتییب بیت از  هکایار بیهکیلوگرم در    13460

درییید برتری عملکرد ،ن  سییبت نشییان  31و 

داد. براسییییاس نایا   تجت یه پیا یداری بیه روا  

پیا یدارتر ن    KS940144آ ن  نیاپیاراماری رتبیه،  

مکییان ا ن آ ن  آ ن در  بود.  هییای جزمییا شیییی 

انحرا  مسییار رتبیه و  کمار ن مییاننین رتبیه و 

 بیشیییار ن شیییاخن نییییبت عملکرد را داشیییت

 (. 2)جدوا 
 

 ها و ارقام لوبیا سبت براساس روا ناپاراماری  تجت ه پا داری عملکرد ،ن  سبت آ ن -2جدوا 

 ( 1397و  1396در سه منزاله یی دو ساا ) رتبه
 

 عملکرد نیبت  شاخن ( SDRانحرا  مسیار رتبه ) (iRمیاننین رتبه ) میاننین عملکرد  آ ن/رقم 
KS10008 10940 16/6  60/1  71/90  
KS10069 8390 16/6  25/3  57/69  
KS10071 14850 33/4  94/2  13/123  
KS10072 6750 66/8  80/2  97/55  
KS10073 11260 66/5  16/2  37/93  

KS940102 13920 5/4  76/1  42/115  
KS940143 10300 66/5  39/3  41/85  

KS940144 ( )83/1 17720 سپ ر  17/1  93/146  
33/5 13010 سانری  25/2  88/107  
66/6 13460 والناینو  14/3  61/111  

 کیلوگرم در هکاار  12060ها و ارقام در سه مکان و دو ساا = میاننین عملکرد تمام آ ن
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تحمال الین   )سااپهر(    KS940144ارزیاابی 

 BCMVنسبت به بیماری ویروسی 

نشیان  1399ای در سیاا ناا   ارز ابی گل انه

داد کیه حیدود دو هفایه بسید از میا یه زنی، عنئم  

ها ظاهر شییید و به  و روسیییی روی برخی از آ ن

تدر   توسییسه  افت. ا ن عنئم شییامع موزا یک  

و بدشیکلی بود. پس از تسیین دریید جلودگی هر  

 جن یامورد بررسیییی، واکنت  هیای   یک از آ ن

)حییییاسیییییت  یا مالیاومیت( تسیین گرد ید. بر ا ن  

گیاه ه  36/7با نییبت   KS940144آ ن  اسیاس، 

 44/19ها و درید جلودگی جلوده به کع گیاه ه

 (.3درید در گروه مالاوم قرار گرفت )جدوا 

 
 درید جلودگی بر اساس BCMVها و ارقام به بیماری و روسی  نوع واکنت آ ن  -3دوا ج

 
 واکنت درید جلودگی  ها به کع گیاه ه نیبت گیاه ه جلوده آ ن/رقم 
KS940144  )36/7 )سپ ر  44/19  مالاوم 

36/10 سانری )شاهد تجاری(  77/27  ماحمع 
36/19 اخار )شاهد حیاس(  77/52  حیاس 

 

الیان   در    KS940144ارزیاابای  )ساااپاهار( 

 ترویجی -های تحقیقی آزمایش

های  ارز ابی در شییرا ط زارعین اسییاان ناا   

)م رشی ر و هشیانرد(، مازندران )جبکییر و   البرز

عملکرد  کییاسیییر( و زرقیان فیارس نشیییان داد کیه  

نییییبیت بیه رقم    KS940144آ ن  ،ن  سیییبت  

 27/28دریید و در زرقان    44/9سیانری در البرز  

عملکرد ،ن     درید بیشار بود، اما در مازندران

 درییییید کمار از رقم شییییاهید    95/4  سیییبت جن

 سانری بود.

 
 و رقم سانری در البرز، مازندران و فارس  KS940144آ ن مالا یه عملکرد   -4جدوا 

 یب کیلوگرم در هکاار( )برح 
 

 آ ن/رقم 
 مازندران البرز

 کیاسر جبکیر هشانرد م رش ر میاننین  فارس 
 16355 18125 8000 11200 18240 24848 )سپ ر(  KS940144آ ن 

 14632 14130 8000 12200 17060 23393 سانری

 

 )سپهر( KS940144میانگین عملكرد الین  

آ ین   سییییبیت  ،ین   عیمیلیکیرد  مییییانینییین 

KS940144  جزمییا ت ناییا    اسییییاس  هییای  بر 

 16668ترو جی   –مالا یییا  عملکرد و تحالیالی  

کیلوگرم در هکایار بود در حیالی کیه مییاننین 

سییییانییری   تییجییاری  رقییم     13782عییمییلییکییرد 

بیینییابییرا یین کیییییلییوگییرم   بییود.  هییکییاییار   در 

ا یین    94/20عییمییلییکییرد  افییتا ییت    دریییییدی 

بیه رقم تجیاری سییییانری برجورد  آ ن    نییییبیت 

 گرد د.
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 توصیه ترویجی

لوبیا سیییبت در بیشیییار منایق کشیییور کشیییت 

شود. تمامی ارقامی که در کشور وجود دارند  می

وارداتی هییییانید و رقم داخلی تیاکنون مسرفی  

با عملکرد باآ و نشییده اسییت. رقم جد د سییپ ر  

بازارپیییندی عالی ،ن  سییبت برای کشییت در  

کلییه منیایق لوبییاکیاری کشیییور منیاسیییب و قیابیع 

برای دسییایابی به تولید محصییوا  توییییه اسییت.

مناسییب ا ن رقم آزم اسییت که مد ر ت مترعه  

پیائیت  برای ا ن منظور، در  خوبی اعمیاا شیییود. 

ا نکیه زمین  و  شییی م پیائیته   در ب یار بیه محا 

لایواتور برای خرد گاورو شییید از د ییییک  ا کو

 تار   کاشیتد. شیوها اسیافاده میکردن کلوخه

 مافاو کشییور  م الفهای  در اسییاان  لوبیا سییبت

از اوا یع    در کشییییت ب یاره  کیهیوریاسییییت بیه

انجام  سییبت کشییت لوبیا خردادفرورد ن تا اواخر  

در   انجام شییده  هایبررسییی. بر اسییاس شییودمی

، تار   کاشیییت مناسیییب  منیایق سیییرد و مسایدا

شیییت ب اره نیمه دوم فرورد ن و برای کشیییت ک

قبع از کاشییت، تابیییاانه، نیمه اوا مرداد اسییت. 

کود مورد نیاز بر اسیاس تویییه کودی در خاک 

بیاتوجیه بیه ا نکیه لوبییا سیییبت در    گردد.توز ی می

شییود، توجه به نیاز ، ا ی  نند نین برداشییت می

جن اهمییت ز یادی دارد. بنیابرا ن، اسیییافیاده از  

پ مراحییع  کودهییای  ر تمغیی ی در  و  رمصیییر  

ها با کاشییت، قبع  از گلدهی و فوایییع بین نین

بر توجه به توییییه کارشییناسییان ضییرور  دارد.  

برای رقم سییپ ر انجام شییده،    هایبررسیییاسییاس  

بوته در   40-45بییاه به حاییل یتی خاک تراکم  

تر ن توان در نظر گرفت. مناسییبمار مربی را می

  اسیت امامار نایسیا 50های کاشیت فاییله رد ف

ماری  سیانای 75های  دو رد ف کشیت روی پشیاه

  مالیدار جب مورد نییازنیت قیابیع توییییییه اسیییت.  

بییانی به بافت و سیاخامان خاک، شیرا ط جب و 

مرحله  .  دارد  های زراعیسیییا ر مد ر ت هوا ی و

به تنت جبی از ابادای گلدهی  سییبت حیییاس لوبیا 

هیا نبیا ید بیا تنت جبی  اسیییت و در ا ن زمیان بوتیه

، رقم سیپ ربا توجه به وزن یید دانه  مواجه شیوند. 

 100تا  90در کشییت مکانیته میتان ب ر مصییرفی  

برای سییا ر مراحع   باشیید.کیلوگرم در هکاار می

، اسیییافیاده از  کیاشیییت تیا برداشیییت محصیییوا

 شود.دساورالسمع تولید لوبیا سبت توییه می
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