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   چکیده
 Fusarium solani قارچ با عامل  پوسیدگی فوزاریومی ریشهگسترش بیماري      

f.sp. phaseoli ها نشان  بررسی .از عوامل اصلی کاهش عملکرد محصول لوبیا است
و لوبیا سفید تا % 42شدت بیماري، تولید محصول لوبیا چیتی تا بسته به  دادند که

انجام  اي مزرعه اي و گلخانه، اپیدمیولوژیکی هاي درکل بررسی. یابد کاهش می% 52
زراعی زیر در کاهش تنش براي گیاه و درنتیجه  ات بهعملی اهمیتشده بیانگر 

کاشت لوبیا قرمز نسبت به چیتی و : مدیریت بیماري و بهبود عملکرد محصول بودند
بسته به بافت  روز 7-9، آبیاري با فواصل زمانی در مزارع با سابقه آلودگی سفید

خشک  متر، کاشت در شرایط نسبتا گرم و سانتی 10فاصله بوته رعایت ، خاك
متر، قرار دادن لوبیا پس از گندم و ذرت در برنامه  سانتی 5خردادماه و در عمق 

 کیلوگرم در هکتار 50تناوب زراعی حداقل سه ساله، عدم مصرف اوره بیشتر از 
اصالح خاك مواد آلی خاك، % 2تامین ، درصورت عدم نیاز لوبیا و آزمون خاك

  . قلیایی خاك pHمناسب و حفظ با بافت 
 
  : کلیدي  هاي ژهوا

 .لوبیا، پوسیدگی ریشه، خاك، عملیات زراعی



 

 

 

 مقدمه
پوسیدگی . ندهست مهمی حبوبات سرشار از پروتئین و پس از غالت منبع غذایی

از مهمترین  Fusarium solani f.sp. phaseoliفوزاریومی ریشه با عامل 
زردي، ضعف و  :زعالئم بیماري عبارتند ا. استهاي لوبیا در دنیا و ایران  بیماري

، طولی  ایجاد ترك ،همراه با پوسیدگی خشک) 1شکل (درنهایت مرگ بوته 
و % 42شدت بیماري، عملکرد لوبیا چیتی تا بسته به  ).2شکل (  ریشه کاهش حجم

روي خسارت عمده بیماري ). 1392ناصري، (د یاب کاهش می% 52لوبیا سفید تا 
رقم مقاوم  نبوددر). Abawi & Widmer, 2000(افتد  اتفاق می تنشتحت  يلوبیا

دو  لذا. اند لوبیا متمرکز شده تنش ندهمطالعات روي تشخیص عملیات بهزراعی کاه
 12خسارت و تعیین نقش  برآوردبا هدف شناسایی عامل غالب بیماري،   پروژه

ناصري ( شدانجام  لوبیا مزرعه 35در  محیطی در اپیدمی بیماري-فاکتور زراعی
در عنوان چهارمین منطقه کشت لوبیا دلیل کسب استان زنجان ب). 1392، 1391

خسارت قابل توجه بیماري تا با  استان مزارعآلودگی کل  و )1392بی نام، (کشور 
مزرعه هر در . جهت انجام مطالعه انتخاب شد) 1392ناصري (کاهش تولید % 52

نه خاك جهت نموو  عامل بیماري قارچ شناساییآلوده جهت  هاي بوته شده بازدید
و بیماري، نوع لوبیا، آوري  جمع pH و مواد آلیتعیین درصد رس، شن، سیلت، 

آبیاري، میزان اوره مصرفی  دورتاریخ کاشت، . تعیین شدندتراکم و عمق کاشت نیز 
  .و محصول سال قبل از لوبیاکار به دست آمد

  



 

 

 

  

  
  لوبیایاه هوایی گ  بخشعالئم بیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه در . 1شکل 

  

   
  پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا )چپ( نهایی و )راست(مرحله ابتدایی . 2شکل 

  
خاك،  %5/1مواد آلی  و %53رس  مقدار )1391ناصري، (اپیدمیولوژي   طبق یافته

و دیر کاشت اوایل  هتناوب سه سال بوته در متر مربع، 30تراکم  روز یکبار، 9آبیاري 
متر و  سانتی 20 کشت ، عمقشن %65 اما. در مزارع همراه بودتیر با کمترین بیماري 

. کیلوگرم در هکتار باالترین آلودگی را ایجاد نمود 500 اوره تاي  رویه مصرف بی
مشاهده شد  در چیتی حد وسطو  قرمز درکمترین  لوبیا سفید، ردباالترین آلودگی 

 & Naseri(میلی تک  بررسیدر فوق،   دو پروژه  به موازات ).1391ناصري، (



 

 

 

Marefat, 2011; Naseri 2014 (روز 7-9کاهش فاصله آبیاري از با مزرعه  122 در 
-8/1مواد آلی از ، کاهش بویژه در خاك رسی دهی روز بویژه در زمان گل 2-3به 
 نیمهدر و کشت زودهنگام متر  سانتی 10 به 5 عمق ازافزایش ، %4/0-2/1به % 2/1

لوبیا  دربیماري  گسترش. یافتافزایش دوبرابر تا اري بیم) خاك سرد مرطوب(بهار 
مربع  بوته در متر 30 يتراکم کاشت باال. بودبیشتر از لوبیا قرمز % 31چیتی و سفید 
 محصولبدون افزایش کیلوگرم  50بیش از  اوره. شدبیماري  %28باعث افزایش 

تناوب  بود و ترکشت لوبیا پس از گندم و ذرت بیماري کمدر  .افزود بیماريبر % 24
 منجر به 8تا  7خاك از  pH افزایش .کاهش داد% 21  را تا بیماري سه سال یا بیشتر

  . شدبیماري  کاهش
 ابعمق کاشت و  تاریخ، لوبیا نوع، )1391ناصري، ( 1387اي  منطقه یافتهطبق 

کاهش . انتخاب شدند )88-89(در مزرعه آزمایشی پروژه   ادامهجهت  بیشترین اثر
را کم  ها در کلیه تاریخ متر آلودگی هر سه نوع لوبیا سانتی 5به  15و  10 عمق از

کاشت انداختن  متري، عقب سانتی 15علیرغم عدم تاثیر تاریخ کاشت در عمق  .دکر
هر سه نوع  درمنجر به آلودگی کمتر  خردادبه اوایل ) زودکاشت(اردیبهشت  نیمهاز 

نقش مفید مدیریتی کاشت ، عملکردحث درب .متري شد سانتی 10و  5  لوبیا در عمق
ناصري، ( گردید متر براي هر سه نوع لوبیا حاصل  سانتی 5رعایت عمق  با ماهخرداد
1391،Naseri & Mousavi, 2013 .(روي عامل بیماري  دامنه میزبانی، در بررسی

 اماعالئم کرد، ایجاد لوبیا قرمز، سفید و چیتی، نخود، عدس، اسپرس، یونجه و باقال 
). 1391؛ ناصري، 1392خداقلی و همکاران، (ظاهر نشد گیاه گندم  روي یعالیم

 & Abawi(خاك به  کاشت لوبیا پس از ذرت، یونجه، جو و کلزا با برگرداندن بقایا



 

 

 

Widmer, 2000 (طورکلیب .شود منجر به کاهش بیماري و افزایش عملکرد می 
. استصرفه  باپذیر و  امکانتولید ارگانیک لوبیا در شرایط فعلی کشاورزي کشور 

رپی د يتولیدافزایش شد و تشدید بیماري تنها منجر به اوره  زیادچراکه مصرف 
ریزوبیومی ریشه و کاربرد کود حیوانی در کنترل   گرهتشکیل مناسب  امانداشت، 
مواد آلی خاك و تاریخ و  تقویت). Naseri 2014(ند شتدااهمیت بیماري کارآمد 

در دانه   وجود مایکوتوکسین نظر به. کاهد میخسارت  ازنیز عمق کاشت مناسب 
کنترل بیماري ازجنبه سالمت ) F. solani  )Tseng et al. 1995لوبیاي آلوده به

   .نیز مهم و نیازمند تدابیر اساسی است هکنند مصرف
  

  دستورالعمل
و در زنجان . تاحد امکان کاشت کم عمق لوبیا قرمز، چیتی و سفید صورت گیرد -

در تعیین عمق کاشت مناسب هر . متر مناسب است سانتی 5مناطق مشابه عمق حدود 
  .درنظر گرفتمهم تاریخ کاشت را نقش منطقه بایستی 

نیمه اول خردادماه در زنجان و مناطق (کشت در آب و هواي گرم و خشک  -
  .ها و فرار از بیماري جهت خروج سریعتر گیاهچه) مشابه

یا  هتناوب سه سالدر وب زراعی مناسب شامل کاشت لوبیا تناي  رعایت برنامه -
  .و ذرت پس از گندمبویژه بیشتر 

  .لوبیا قرمز در مزارع با سابقه آلودگی درمقایسه با لوبیا چیتی و سفید کشتالویت  -
طبق   مزرعه 122از % 42در ( رس، شن و سیلتبرابر  انسبتبا اجزاي   خاكانتخاب  -

  .استترین  راي تولید لوبیا مناسبب که )نتایج تجزیه خاك



 

 

 

   .بسته به بافت خاك روز 7-9مناسب فاصله آبیاري رعایت  -
کود حیوانی پوسیده  مناسبمیزان مثال با مصرف  %2تا  خاك مواد آلیش افزای -

  .آزمون خاك نتیجه براساس
اوره عدم مصرف تاحدامکان و  مربع بوته در متر 30 يباالتراکم مکاشت عدم  -

  . آزمون خاك و نیاز گیاه براساسکیلوگرم  50ز بیش ا
ازدیاد  ،مناسب رشد گیاه که 8 درحدودخاك  قلیایی pH حفظ -

دن خاك شبا اسیدي  واست بیماري  کاهش وهاي مفید خاك  میکروارگانیسم
  .رود ازبین میاوره رویه  بیکاربرد دراثر 
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Abstract 
 

Prevalence of Fusarium root rot caused by Fusarium solani f.sp. 
phaseoli is a major threat to bean production. Depending on disease 
severity, bean production was reduced by 42% and 52% in Pinto and 
White beans, respectively. Epidemiological,  greenhouse and field 
studies indicate the importance of following agronomic practices to 
minimize plant stress and subsequently manage the disease and improve 
yield: growing Red beans compared to Pinto and White beans in 
infested fields, irrigation at 7-9 days intervals depending on soil texture, 
following 10-cm plant spacing, sowing under relatively warm and dry 
conditions in early June at a depth of 5 cm, three-year rotation of bean 
with wheat and maize, avoiding to use more than 50 kg per ha of urea 
according to plant requirement and soil analysis, providing 2% soil 
organic matter, right choice of soil texture, maintaining alkaline soil 
pH.  
 
 
 Key words: Bean, root rot, soil, agronomic practice. 



 

 

 

 
Ministry of Jihad–e-Agriculture 

Agricultural Research, Education & Extension Organization 
Iranian Research Institute of Plant Protection 

 
Instruction Title: Integrated management of bean 
Fusarium root rot 
Project Titles:  

Project Title Project Number 
Detection of crown and root rot pathogens 
and epidemiology of Fusarium root rot 
disease in bean fields in Zanjan province 

4-47-16-86143 
 

Genetic diversity of Fusarium solani f.sp. 
phaseoli and impacts of most important 
cultural and environmental factors on the 
prevalence of Fusarium root rot on bean in 
Zanjan province 

2-47-16-87083 
 

Author: Bita Naseri 
Publisher: Iranian Research Institute of Plant Protection 
Date of Issue: 2016 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Ministry of Jihad–e-Agriculture 
Agricultural Research, Education & Extension Organization 

Iranian Research Institute of Plant Protection 
 
 

Applied  Instruction 
 

Integrated management of bean 
Fusarium root rot  

  
Bita Naseri 

  
Registration No. 

 
50694  

 
2016 



 

 

  


