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  مقدمه

باشد. میزان  ترین منابع پروتئینی در رژیم غذایی بسیاري از مردم کشورهاي در حال توسعه می یکی از مهمحبوبات 
باشد که پروتئین غالت را  بع ارزان پروتئین با کیفیت مناسب میپروتئین حبوبات حدود دو برابر غالت بوده و من

 دهد. را افزایش می  تکمیل نموده و بنابراین در نقاطی که غالت غذاي اصلی را تشکیل می دهد، ارزش غذایی آن
. کاه و )1380و  1379(باقري و همکاران،  باشند درصد پروتئین می 20-35بذور رسیده و خشک حبوبات داراي 

. طبق )Bożena et al., 2008( ها استدرصد پروتئین، علوفه بسیار مناسبی براي دام 7-14لش لوبیا با دارا بودن ک
نظر  هاي متعددي نسبت به تامین پروتئین حیوانی از مطالعات انجام شده، تولید پروتئین گیاهی حبوبات، برتري

لوبیا داراي تمامی . ن گیاهی متعلق به لوبیا استکنندگان دارد. همچنین بهترین پروتئی هزینه و سالمت مصرف
  . )Gippert et al., 1988( اسیدهاي آمینه ضروري براي بدن انسان است

  

  ) 1364(تصدیقی،  لوبیاخشک ترکیبات غذایی دانه  -1جدول 

 درصد  8/57  کربوهیدرات  درصد  11رطوبت 

 درصد  4/0  الیاف (فیبر) درصد  22  پروتئین

  درصد  6/3  کسترخا درصد  6/1  چربی

 

ن یکی از ابعاد مهم کشاورزي پایدار و احیاي اراضی است که ویژگی بارز این از طرف دیگر تثبیت زیستی نیتروژ
ریزوبیوم به حدي است که این گیاهان بدون این همزیستی قادر به استفاده از  یمحصوالت است و اهمیت همزیست

وانایی تثبیت نیتروژن در این گیاهان، قرار دادن آنها در تناوب به واسطه ت نیتروژن موجود در اتمسفر نیستند. به
نمایند.  از راه تولید لوبیا امرار معاش می لرستان کند. کشاورزان زیادي در استان هاي زراعی کمک می پایداري سیستم

ان و کمک به کشاورزان استان لرست علمی و عملی کارشناسان، مروجان وبر این اساس جهت باال بردن اطالعات 
ها، دستورالعملی فنی توسط  هاي هرز، آفات و بیماري افزایش عملکرد در واحد سطح و کاهش خسارت علف

العمل بتواند در جهت  تان تهیه شد. امید است این دستورمحققین مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی لرس
 اقع شود. وري بهتر از اراضی زیر کشت لوبیا در استان مثمر ثمر و بهره

  



 

٢ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراحل رشد لوبیا -1

  .باشد شامل پنج مرحله می. فاز رویشی باشد دوره رشد لوبیا شامل دو فاز رویشی و زایشی می

  

  مراحل رشد رویشی -1-1

  ها را از خاك بیرون چه از طرف ناف خارج شده و سپس هیپوکوتیل لپهدر این مرحله ابتدا ریشه زنی: جوانه 

  .آوردمی
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  زنی لوبیا مرحله جوانه -1کل ش

  

  

  شوند. هاي اولیه ظاهر می کند. سپس برگ کوتیل شروع به رشد می ها پس از خروج از خاك از همدیگر جدا شده و اپی لپهسبز شدن: 

  

  مرحله سبز شدن لوبیا -2شکل 

  

هاي کند. سپس برگیکوتیل شروع به رشد مها پس از خروج از خاك از همدیگر جدا شده و اپی لپه: ظهور جوانه
  شوند. اولیه ظاهر می

  

هاي سه هاي فرعی و برگهاي اولیه که تک برگی هستند ظاهر شده و ساقه اصلی، شاخهبرگ هاي اولیه:ظهور برگ
  گیرند.اي شکل میبرگچه
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  هاي اولیه ظهور برگ -3شکل 

  

  

  هاي اولیه ظهور برگ -4شکل 
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  اي هستند. هاي لوبیا بر خالف مرحله قبل سه برگچهین مرحله برگدر ااي: ظهور اولین سه برگچه

  

  
  اي ظهور اولین سه برگچه -5شکل 

  

  
  اي اولین سه برگچه -6شکل 
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  اي آغاز و تا زمان تشکیل غنچه گل ادامه این مرحله با ظهور سومین برگ سه برگچهاي سوم: ظهور سه برگچه

  .یابدمی

  

  
  اي سوم سه برگچهمرحله ظهور  -7شکل 

  

  مراحل رشد زایشی -1-2
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گردد. در ارقام داراي رشد محدود اولین غنچه گل در با تشکیل اولین غنچه گل این مرحله آغاز می تشکیل غنچه:
ي قسمت غنچه گل بر رواولین  . ولی در ارقام رشد نامحدودشود ساقه و بر روي آخرین گره تشکیل می انتهاي

  یابد. و به سمت باال ادامه می شودهاي پایین و در محل زاویه برگ با ساقه تشکیل می تحتانی گیاه و روي گره

  

  
  مرحله تشکیل غنچه -8شکل 

  

  

  

  

گلدهی از آخرین گره ساقه  ،شود که در ارقام داراي رشد محدوداین مرحله با باز شدن اولین گل آغاز می دهی: گل
هاي پایین ساقه آغاز و گلدهی از قسمت ،ارقام داراي رشد نامحدود یابد. دراصلی شروع و به سمت پایین ادامه می

  یابد. به سمت باال ادامه می
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  مرحله گلدهی -9شکل 

  

شود که بسته به عادت رشد ارقام  شکیل اولین غالف در گیاه شروع میاین مرحله از زمان ت مرحله تشکیل غالف:
  شود. اي پایین ساقه تشکیل میه غالف در انتها و یا بخش ،(محدود یا نامحدود)

  

  

  مرحله تشکیل غالف -10شکل 

  

ها  باشند. پرشدن دانه ها کامل شده و داراي حداکثر وزن میهاي داخل غالفدر این مرحله حفره شدن غالف: مرحله پر
  شود.ها شروع مییا غالف
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  خشک شده و ریزشها  بعضی از آنو  ها زردبرگاکثر  .شوددر این مرحله گیاه رسیده و بالغ میمرحله رسیدگی: 

  . )1382(دري و همکاران،  شودها رسیده و گیاه آماده برداشت میدرصد غالف 75تا  65. یابندمی 

  

  
  مرحله رسیدن لوبیا -11شکل 

  

  کاشت لوبیا -2

مان بر اساس گزارش دفتر مدیریت زراعت ساز 1395-96سطح زیر کشت لوبیا در استان لرستان در سال زراعی 
هکتار لوبیا  8000هکتار لوبیا قرمز،  10000هکتار گزارش شده که از این مقدار  20000جهاد کشاورزي لرستان، 

  کیلوگرم در هکتار است. 2400هکتار لوبیا سفید است. میانگین عملکرد لوبیا در استان لرستان  2000چیتی و 

  

  سطح زیرکشت و عملکرد لوبیا در استان لرستان -2جدول 

  لوبیا  ستانشهر

  تولید(تن)  )kg/haعملکرد(  سطح(هکتار)



 

١٠ 

 

  450  1500  300  خرم آباد

  4400  2200  2000  بروجرد

  14193  2580  5500  الیگودرز

  20000  2703  7400  ازنا

  4400  2200  2000  دورود

  4500  1800  2500  سلسله

  57  1900  300  دلفان

  0  0  0  کوهدشت

  0  0  0  رومشکان

  0  0  0  چگنی

  0  0  0  پلدختر

  48000  2400  20000  کل

  

  زمان کاشت -2-1 

و هواي منطقه (دما)، رقم، میزان رطوبت خاك و مقدار آب در دسترس کشاورز بستگی  زمان کاشت لوبیا به آب 
  دارد.

درجه  10کمتر از که درجه حرارت  مناطق گرمسیري است و در سایر مناطق در صورتیگیاه لوبیا مبدأ  دما:
درجه  13-14میانگین دماي هوا بایستی بین  ،. در زمان کاشت لوبیانمودرا کشت  توان آنگراد نباشد، می سانتی
باشد. بدیهی صورت گیاه قادر به جوانه زدن نمی گراد باشد. در غیر این درجه سانتی 16گراد و دماي خاك  سانتی

درجه  13که جوانه زنی لوبیا در دماي  طوري به .زندلوبیا زودتر جوانه می است هرچه دما در زمان کاشت باالتر باشد
روز کاهش  4گراد این مدت به اندازه  درجه سانتی 18به  کشد و با افزایش میانگین دماروز طول می 10گراد  سانتی
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گراد گیاه  درجه سانتی 45گراد است. در دماي باالي  درجه سانتی 25-30یابد. دماي مناسب براي رشد و نمو لوبیا می
 10گراد براي رشد و نمو آن مطلوب نیست. صفر فیزیولوژیک لوبیا  درجه سانتی 15رود و دماي کمتر از  به بذر نمی

گراد است. این گیاه به دماي باال و  درجه سانتی 5گراد و حداقل دماي قابل تحمل براي گیاه لوبیا  درجه سانتی
  ).Proch, 2006; Vara Parasad et al., 2004( باشد حساس می ما و کم آبیبسیار حساس و به سرخشکی هوا 

  

  خاك مناسب -2-2

 pH   براي کشت لوبیا رسی غنی از مواد آلی باشد. -خاك مناسب براي لوبیا بایستی داراي بافت لومی تا لومی 
ز جمله گیاهان ارد. لوبیا اتوانایی رشد نسبتاً خوبی د pH=8هاي با لوبیا در خاكولی  است، 6-7مطلوب بین 

 8کند، ولی کاهش عملکرد آن از شوري متر شوري را تحمل می زیمنس بر دسی 2حساس به شوري بوده و تا 
  .)Laing et al., 1981; Liebenberg, 2002( شودزیمنس بر متر شروع می دسی

  

  عمق کاشت -2-3

که گیاه لوبیا به سله  متر متغیر است. از آنجایی تیسان 5-15از  و روش کاشت عمق کاشت لوبیا بسته به نوع خاك 
بایستی بذر را در عمق کمتري کشت نمود و  دهنده دیرتر رطوبت را از دست میهایی کحساس است، در خاك

کاري معموالً عمق کاشت  هاي با بافت سبک بذر در عمق بیشتري کشت می گردد. در روش هیرم در خاك. بالعکس
  .شود کاري، لوبیا در عمق کمتري کشت می شود ولی در روش خشکه می بیشتر در نظر گرفته

  

  سازي بستر کاشت آماده -2-4

متر)، الزم است در هنگام کاشت  سانتی 90-120کند ( که ریشۀ لوبیا تا عمق زیادي در خاك نفوذ می با توجه به این
ییز  انجام شود. در بهار نیز با زدن شخم که بهتر است این کار در پا متر زده شود سانتی 30تا حدود  متوسطشخم 

کودهاي فسفاته و پتاسه را بایستی براساس آزمون  یابد.سازي خاك ادامه می سطحی و دیسک و لولر عملیات آماده
توان  گرم در هکتار کود ازته را در بهار می کیلو 30-50خاك قبل از کاشت یا در هنگام کاشت مصرف نمود. مقدار 

مغذي براساس آزمون خاك مزرعه  کودها نظیر کودهاي ریز ه عنوان کود استارتر مصرف نمود. سایردر زمان کاشت ب
  .شوند استفاده می
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  هاي کاشت لوبیا روش -2-5

  کاريخشکه

کاري پس از انجام عملیات شخم، کودهی، دیسک و لولر، بذر توسط دست یا دستگاه بذرپاش و یا  در روش خشکه
وسیله فاروئر  که بذر با بذرپاش پاشیده شود، پس از آن به شود. در صورتی ماتیک) کاشته میکار (ساده و یا پنو بذر

کاري،  در استان لرستان براي کاشت لوبیا به روش خشکهشود. و بالفاصله آبیاري انجام میزیر خاك نموده بذر را 
هاي قلمی و یا فاروئر بذور را زیر  هاي معمولی پاشیده شده و سپس بوسیله گاوآهن بذور بوسیله دست و یا کودپاش

  . دهند کنند و سپس آبیاري را انجام می خاك می

 که لوبیا داراي برگ کوتیلدونی پهنی است و رویش کاري این است که با توجه به این بزرگترین مشکل روش خشکه 
آید و درصد سبز مزرعه می ها بیرون) است، بعد از آبیاري به سختی از زیر سلهجیل (برون زمینی صورت اپی آن به

وسیدگی گیاهچه (مرگ هاي پیابد. از معایب دیگر این روش خسارت مگس لوبیا و بیماريبه شدت کاهش می
  ).1371(بهداد، گیاهچه) است 

  

  کاري)کاري (نمهیرم

و شدن با گاورشود و   . سپس آبیاري میشود بندي می سازي بستر کاشت، مزرعه کرت پس از آماده در این روش 
شوند. با توجه به مرطوب بودن می کشتزمین، بذور توسط دست، بذرپاش و یا بذرکار (معمولی و یا پنوماتیک) 

آیند. در این روش درصد سبز خاك، بذور با استفاده از رطوبت موجود جوانه زده و به راحتی از زیر خاك بیرون می
نزوالت داشته باشیم بایستی بالفاصله بعد از گاورو شدن که در اردیبهشت ماه  مزرعه بسیار خوب است. در صورتی

  خاك را آماده و بذر را کشت نمود و تا حدود سه هفته نیاز به آبیاري وجود ندارد. 

شوند و یا در  کاري، بذور با دستگاه بذرکار جیران صنعت کشت می در استان لرستان براي کاشت لوبیا به روش هیرم
  .شوند ور بادست پاشیده میصورت کوچک بودن مزرعه، بذ
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  کشت به روش هیرم کاري -12شکل 

  

  کاري مزایاي روش هیرم

توان از رطوبت باقیمانده از بارندگی استفاده کرد و با توجه به پیک مصرف آب براي ) در این روش می1
  وري را کسب نمود. حداکثر بهرهاز قبیل غالت محصوالت پاییزه 

هاي پوسیدگی ریشه و مرگ گیاهچه مناسب نیست. بنابراین د مگس لوبیا و بیماري) در این روش محیط براي رش2
 ,Esbjerg and Lauritzen( باشد هاي نامبرده می م براي کنترل مگس لوبیا و بیمارينیاز کمتري به استفاده از سمو

2010(.  

تر از روش کاري بسیار مناسب مزند، روش هیرکه لوبیا در شرایط سله خاك به سختی جوانه می ) با توجه به این3
  کاري است.  کاري بسیار بیشتر از روش خشکه زنی بذور در روش هیرم کاري بوده و درصد جوانه خشکه

  

  عیب روش هیرم کاري

  )Espjer et al., 1986; Espjer and Lauritzen, 1988( شوددر بعضی موارد خسارت کرم طوقه بر لوبیا زیاد می

      

  ه و مقدار بذر مورد نیازتراکم بوت -2-6

هکتار  هزار بوته در 300-400بوته در مترمربع یعنی  30-40تراکم در انجام شده نشان داده است که  هاي آزمایش
. تراکم بسیار پایین گیاه باعث زودرس شدن محصول، کم شدن محصول، بدست آوردحداکثر عملکرد را  توان می

This image cannot currently be displayed.
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شود. تراکم بسیار  اي میلکه د آب از سطح زمین و خسارت کنه تارتن دوهاي هرز، تبخیر زیارشد بیش از حد علف
 به منظورگردد. هاي قارچی میشدن مقدار محصول و شیوع بیماريکم باالي گیاه باعث دیررس شدن محصول،

هاي هرز بهتر است فاروهاي ایجاد انجام عملیات داشت به صورت مکانیزه مخصوصاً سمپاشی جهت کنترل علف
متر در نظر گرفته شوند تا بتوان از تراکتورهاي چرخ باریک در مراحل اولیه  سانتی 50ه در زمان کاشت به فاصله شد

متر  سانتی 50که فاصله ردیف کاشت  ها استفاده کرد. در صورتی هاي هرز، آفات و بیماريرشد جهت کنترل علف
متر  سانتی 4و  5 ،5/6ها روي ردیف به ترتیب اصله بوتهف ،هزار بوته در هکتار 500و 400، 300باشد، بسته به تراکم 

کاري)، نوع  کاري یا خشکه بذر، درصد قوه نامیه بذر، زمان کاشت، روش کاشت (هیرم اندازهرقم، نوع  باشد. می
) مقدار کود مصرفی و آب و هواي دستگاه بذرکار معمولی و پنوماتیکخاك، نوع کاشت (دستی، سانتریفیوژ و یا با 

کاري، کاشت با  قه در تراکم کاشت لوبیا موثر هستند. بر این اساس مقدار بذر مصرفی در روش خشکهمنط
کاري، کاشت با دستگاه بذرکار معمولی و پنوماتیک است. با  بیشتر از روش هیرم ،سانتریفیوژ و ارقام بذر ریز لوبیا

وته در هکتار است و وزن صد دانه انواع لوبیا هزار ب 400-500که تراکم مناسب براي کاشت لوبیا بین  توجه به این
کیلوگرم در  100-220گرم است، مقدار بذر مصرفی در هکتار را می توان از  25-55(چیتی، قرمز و سفید) بین 

توان با استفاده از وزن صد دانه و تراکم کاشت مقدار  کیلوگرم در هکتار تغییر داد. همچنین می 125-275هکتار و 
گرم باشد و تراکم بوته  40که وزن صد دانه رقم مورد استفاده  محاسبه کرد. به عنوان مثال در صورتی بذر مصرفی را

   kg160=gr160000=40×4000=100÷400000بوته باشد:  400000در هکتار 

را بر زنند به مقدار فوق اضافه گردد. یعنی مقدار فوق  نامیه، درصد بذوري که جوانه نمی که بایستی با توجه به قوه
  درصد قوه نامیه تقسیم تا مقدار بذر مورد نیاز به دست آید.     

هاي ضعیف و داراي کمبود عناصر غذایی بایستی تراکم بوته لوبیا را کاهش داد. ارقام ایستا با تراکم بیشتري در خاك
کاشته شوند. مقدار بذر براي  ها که ارتفاع زیادي دارند بایستی با تراکم کمتريو یا آن روندهشوند ولی ارقام کاشته 

 شود کیلوگرم در هکتار توصیه می 180-200کیلوگرم در هکتار و براي ارقام دانه درشت  130-150ارقام دانه ریز 
  ).1388؛ کوشکی، 1382(دري و همکاران، 

        

  عفونی بذر ضد -2-7

ت مگس لوبیا در منطقه، بذور را ها ضدعفونی شوند. در صورت خسارکشبذور بایستی قبل از کاشت توسط قارچ
  . ودآغشته نمکش  حشره با سمبایستی 
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  شود.    مقدار مصرف سم با توجه به برچسب روي سموم تعیین می نکته:

         

  کاشت -2-8

که  شود. در صورتیکار معمولی و یا بذرکار پنوماتیک کاشته می پاش سانتریفیوژ، بذر در این مرحله بذر با دست، بذر 
ر با دست و یا سانتریفیوژ کاشته شود بایستی با شخم سطحی بذور را پوشاند. در بعضی موارد بعد از شخم با بذ
توان کود و بذر لوبیا را بر اساس مقدار توصیه شده  یز میکار معمولی ن زنند. با بذر تفاده از فاروئر زمین را فارو میاس

هم با استفاده از این دستگاه گردد.  رین ادوات کاشت توصیه میکشت نمود. بذرکار پنوماتیک به عنوان یکی از بهت
  باشد.فاصله ردیف و هم فاصله بذور روي ردیف قابل تنظیم می

  

  
  بذرکار پنوماتیک -13شکل 
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  بذرکار معمولی جیران صنعت -14شکل 

  

 آبیاري -3

العمل نشان  قدار و دور آبیاري عکسلوبیا نیز مانند بسیاري از محصوالت در مراحل مختلف رشد و نمو نسبت به م
مقدار آب و فاصله آبیاري بر روند رشد و نمو لوبیا و مقدار محصول آن تاثیر زیادي دارد.  ،دهد. به عبارت دیگرمی

متر آب نیاز است. طبیعتاً ارقامی که داراي میلی 300-700با توجه به طول دوره رشدي لوبیا (زودرس یا دیررس) به 
بارانی در استان . آبیاري لوبیا به سه روش غرقابی، نشتی و کمتري هستند نیاز آبی کمتري دارند طول دوره رشد
  .شود لرستان انجام می

و هوا (دما و رطوبت هوا)، رقم، نوع خاك و  مرحله رشد و نمو لوبیا بستگی دارد.  مقدار و دور آبیاري لوبیا به آب 
صورت  مقدار آب آبیاري بیشتر و دور آبیاري کاهش یابد. در غیر اینبایستی  با افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی

یابند و عملکرد به شدت  ها ریزش می ها و غالف اي زیاد، گلگیاه دچار تنش شده، خسارت کنه تارتن دو لکه
  یابد.   کاهش می

دماي  نوع خاك و ه بهبست روز 25تا  20کاري(نم کاري) کشت شود، بایستی بین  که لوبیا به روش هیرم در صورتی
صورت خشکه کاري، بالفاصله بعد از کاشت بایستی آبیاري انجام شود.  آبیاري انجام نشود. در کشت به ي منطقههوا

  شود.البته بعضی مواقع جهت باال بردن درصد سبز مزرعه یک هفته بعد، آبیاري دوم انجام می

به کمبود  باعث افزایش مقاومت و تحمل گیاه ثر بوده وبعد از سپري شدن دوران تنش که در افزایش طول ریشه مو
  شود، آبیاري بایستی به صورت منظم انجام پذیرد.رطوبت خاك می
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باشد. اما از این مرحله تا  گل نسبت به کم آبی خیلی حساس نمیکلی لوبیا از زمان کاشت تا زمان ظهور اولین  طور به
 ها نسبت به تنش آبی بسیار حساس است وغالف و پرشدن غالفدهی، تشکیل قبل از رسیدن یعنی در مراحل گل

  شود. تنش در این مراحل باعث ریزش گل و غالف و در نتیجه کاهش عملکرد می

  

  تغذیه  -4

کشاورزي پایدار  اصلیپایه و حفظ باردهی خاك  محصول سالم و حاصلخیزي خاك یکی از عوامل موثر در تولید
میزان ماده آلی خاك، میزان  خاك، pHهایی از قبیل  شاخص از هااصلخیزي خاكبراي ارزیابی ح .شود تلقی می

  شود. می استفادهعناصر پرمصرف و کم مصرف خاك 

بررسی وضعیت عناصر غذایی خاك و مصرف بهینه عناصر غذایی از منابع کودهاي شیمیایی به منظور  ارزیابی خاك
ترین روش ارزیابی وضعیت  شود. آزمون خاك سریع اي محسوب می از فاکتورهاي مدیریت تغذیه ،و آلی

برداري  نمونه مواردي که باید در آزمون خاك مدنظر قرار گیرد، ترین مهم یکی ازباشد.  ها میحاصلخیزي خاك
   .مرکب از خاك مزرعه است

به آزمایشگاه جهت تجزیه خاك که  یکیلوگرم 1-2ي هانهنمو زیرارد، یگدقت انجام  ابایستی ب برداري نمونه نکته:
 د، درنمتري) باش سانتی 30 میلیون کیلوگرم خاك مزرعه (تا عمق حدود 2د بایستی نماینده بیش از نگرد ارسال می

تفسیر آزمون خاك به منظور توصیه کودي نتایج و  صورت با وجود دقت زیاد در تجزیه آزمایشگاهی، غیر این
کارشناس در سطح مزرعه انجام  نظارتبا با مشارکت کشاورزان و برداري  بنابراین بایستی نمونه. خواهد بودن صحیح

   ).1380(باقري و همکاران،  شود

  

  ازت -4-1

از  هستند . گیاهان خانواده بقوالت قادراز اهمیت فراوانی برخوردار استآب  به عنوان گلوگاه تولید بعد از ازت 
را به  هوا ازت مولکولی ،هاي خانواده ریزوبیوم اکتريب باطریق فرآیند همزیستی بین ریشه گیاهان خانواده بقوالت 

وسیله گیاهان خانواده بقوالت نوسانات  ) تبدیل کنند. مقدار تثبیت ازت به+NH4(براي گیاهان  ازت قابل جذب
خاك و ازت قابل جذب  pH ویژه ، نژاد باکتري و شرایط محیطی به زیادي دارد و بسته به نوع لگوم، واریته، گونه

ریشه، عدم فعالیت آنزیم  تلقیحبه عدم  ممکن است هاي ریزوبیومهاي باکترينژاد عدم کارائیتغیر است. خاك م
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مایه تلقیح  استفاده از انواع . الزم به ذکر استمرتبط باشد ازت در گیاه نیتروژناز و یا راندمان پائین عمل تثبیت
بومی خاك در سال اول بیشترین تاثیر را خواهد  هاي حاوي نژادهاي مختلف به علت وجود رقابت با گونه تجارتی
  کش قارچویژه  (بهها  کش قارچشده با  ضدعفونی یابد. بذور ها کاهش میهاي بعدي تاثیر آندر ساللیکن  .داشت
ها کمتر از یک درصد است، آن در اراضی که کربن آلی خاك .دهد میرا کاهش  لوبیا تاثیر مایه تلقیح )اي جیوه

  باشد.  هاي تثبیت ازت موثر میلوگرم کود اوره در تشکیل گرهککی 50مصرف 

پاشی  یابد، استفاده از محلول ها بسیار کاهش میها فعالیت گرهککه در مرحله پرشدن غالف با توجه به این نکته:
آستارایی و  ؛1380(باقري و همکاران، اوره با غلظت سه در هزار در افزایش عملکرد و پروتئین دانه لوبیا موثر است 

  . )1375کوچکی، 

  

  میزان تثبیت ازتگره بندي و عوامل محیطی موثر بر 

هاي  تا حد قابل توجهی به گونهاثر بازدارندگی ازت قابل جذب خاك  اثر بازدارندگی ازت قابل جذب خاك:الف) 
ت ازت در بعضی از براي تثبی خاك ازت قابل جذب دلکه مقادیر متعا طوري تثبیت کننده و محیط بستگی دارد. به

گرم میلی 10از  ترخاك کم نیتراتی لوبیا نتایج نشان داده است در شرایطی که ازت مورددر  .باشد بقوالت سودمند می
هاي موثر  دهد. براي شناسایی گره بتی نشان میمثکودهاي ازته واکنش  به مصرف ، گیاهباشد در کیلوگرم خاك

رنگ صورتی (به علت وجود  ،هاي موثرکاصوالً گره .سی قرار دادها را مورد برر کتوان رنگ داخل گره می
  .دارنداي  سبز یا قهوه رنگ ،موثر هاي غیر هموگلوبین) و گره گلرنگدانه 

 منفی بر میزان تثبیت ازت گیاه تاثیر و مولیبدن در خاك عناصر فسفر، آهن، گوگرد کمبود مواد معدنی:ب) 
باشد.  در خاك می نامبردهعناصر از  میزان کافیوابسته به  ت آنزیم نیتروژنازفعالی و هاگرهکرشد  زیرا ،گذارد می

باعث کاهش میزان تثبیت ازت در گیاه لوبیا  و دادهکمبود آنها شدیداً فعالیت آنزیم نیتروژناز را تحت تاثیر قرار 
  شود. می

که به صورت خاك کاربرد و یی ها کشقارچ ها وکش آفتها، کش: سموم شیمیایی اعم از علفج) سموم کشاورزي
 هاگرهکو از تشکیل  گذاشته بر فعالیت باکتري ریزوبیوم تاثیر منفی دنتوان می شوند میاستفاده ال مصورت بذریا به 

  د.نها جلوگیري کنو رشد آن
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برقراري همزیستی بین ریشه و براي فعالیت باکتري ریزوبیوم  خاك درجه حرارت مطلوب :خاك درجه حرارتد) 
از درجه حرارت باالتر  .گراد است درجه سانتی 20-30ر آب و هواي استان لرستان ینظمعتدل باکتري در مناطق  و

  ها خواهد داشت.کاین مقدار اثر منفی بر برقراري و رشد گره

شود.  میزان تثبیت ازت می کاهشباعث  زیرزمینی یا باال بودن سطح آب اضافی خاك رطوبت رطوبت خاك:ي) 
عوامل  که اینبا توجه به  باشد. خاك می FCدرصد  50-100 تثبیت ازت حدود يرشد و برقرار اياسب بررطوبت من

شوند بایستی در استفاده از کود ازته دقت الزم را به  مذکور هر کدام در شرایط خاصی باعث کاهش تثبیت ازت می
(باقري و همکاران،  کرد در حد مطلوبی باشدگیاه قرار گیرد و عمل عمل آورد تا نیتروژن به اندازه کافی در اختیار

  . )1387حسینی  ؛ مجنون1375؛ آستارایی و کوچکی، 1380

  

  

  

  فسفر -4-2

به عبارت دیگر  شوند.محسوب می قابل جذب خاك راشکالی هستند که جزء فسف ،فسفر محلول و فسفات تبادلی
 .دهند فسفات فعال خاك را تشکیل می موعدر مجو  است خاك در حال تبادل تبادلی رمحلول با فسف فسفرغلظت 

 لی اغلباست. و 6-7بین  رفسف جذببراي  pH ترین  خاك است. مناسب pH   ر،یکی از عوامل موثر در جذب فسف
ی و کودهاي لکودهاي آ استفاده از. است ها کمآن دارند و فسفر قابل جذب 3/7- 5/8بین  pH هاي آهکیخاك

هاي ها وباکترياز کودهاي زیستی حاوي قارچ .لیت کودهاي فسفره دارندنقش بسیار مهمی در حال ،زیستی
کود  کودهاي موجود نظیر توان به فسفات غیر قابل جذب خاك نقش دارند می شدنمعدنی در  کهکننده فسفر  حل

زیستی همفرآیند از طریق باشد ن کم آجذب  این کود در اراضی که میزان فسفر قابل .اشاره کردو غیره  2بارور 
جذب بیشتر فسفر از  شرایط و شدهحاللیت فسفر خاك  باعث افزایش هاکالتو ترشح ترکیبات اسیدي و  امیکوریز

هاي زراعی . حد بحرانی فسفر در خاك)1384رجالی، ( نمایدفراهم می باغی خاك را توسط ریشه گیاهان زراعی و
هاي باالتر از این مقدار نیازي به مصرف کودهاي  تدر غلظ .است خاك گرم در کیلوگرم میلی 12-15و باغی حدود 

کیلوگرم در هکتار کود فسفره  100کاربرد توأم کودهاي آلی و زیستی همراه با مصرف حداکثر باشد.  فسفره نمی
  .گردد منجر به نتایج ذیل می
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  هاي حل کننده فسفر خاك ها و باکتري ) بهبود شرایط فعالیت قارچ1 

  ي فسفره) کارائی مصرف کودها2 

ویژه  رویه کودهاي فسفره که حاوي عناصر سنگین به ) جلوگیري از آلوده شدن محیط زیست ناشی از مصرف بی3 
  ).1375(آستارایی،  باشند کادمیوم، آرسنیک و جیوه می

 3ل شرح جدوبر اساس آزمون خاك به  مقدار کود فسفره مورد نیاز آن ،به عنصر فسفرلوبیا  فراوان با توجه به نیاز 
  .باشد می

  

  آزمون خاكلوبیا بر اساس براي  نیاز کود فسفره -3 جدول

  

  
  کمبود فسفر در لوبیا -15شکل 

  

This image cannot currently be displayed.

 <mg/kg( 5-0  10-5  15-10  15(غلظت فسفر خاك 

 150 و 2 دو بسته کود بارور  نیاز کودهاي فسفره
  در هکتار کود فسفره کیلوگرم

 100 و 2 کود بارور بستهیک 
  کود فسفره در هکتار کیلوگرم

 50 و 2کود بارور  بسته یک 
کود  در هکتار کیلوگرم

  فسفره

 2بارور  دو بسته کود
  مال بذربه صورت 
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  پتاسیم  -4-3

 ،رس .شود دار تامین می هاي پتاسیممنبع عمده پتاسیم خاك براي رشد گیاهان در شرایط طبیعی از هوازدگی کانی
آیند. شمار می  به یهاي رسترین منبع پتاسیم در خاك مهم ،باشند میکه حاوي پتاسیم  1به  2هاي ایلیت و دیگر کانی
اضافه کردن کودهاي با وجود است که  پتاسیم فرآیندي به نام تثبیت ،دارد وجود رسیهاي مشکلی که درخاك

 راینبناب .شود براي گیاه میمصرفی  پتاسیم عدم جذبو باعث  شودلوبیا مشاهده نمی عملکرد ی درافزایش سیمیپتا
پاشی پتاسیم از منبع کود سولوپتاس در مراحل اولیه رشد (قبل از  محلول براي رفع مشکل بایستی با استفاده از
از نظر وظایف فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی  ترین کاتیون مهم. را مرتفع ساختگلدهی) کمبود پتاس در این اراضی 

باشد و رابطه مستقیمی بین غلظت  ش از غلظت ازت میاست و غلظت آن در برخی از گیاهان حتی بی عنصر پتاسیم
 هايتحت کنترل هورمون ان،در گیاهشدت رشد  در حال رشد وجود دارد. گیاهی هايتو پتاسیم در بافازت 

اسیم در مرحله رشد حداکثر جذب پتسازي هورمون نامبرده بسیار مؤثر است.  پتاسیم در فعالباشد و  می  سیتوکینین
 ايروزنهبرخوردار نیستند فعالیت  پتاسیمگیاهانی که به قدر کافی از  در ).1384رحمانی،  (اسدي باشد رویشی می

ها بخصوص در شرایط کمبود آب و در آنآب مصرفی  اتالف و شدت تعرق وشود  گیاهان مختل میتنفسی 
تاس در دو مرحله قبل و پ در هزار کود سولو 3بدین منظور محلول پاشی پتاسیم با غلظت  .یابد خشکی افزایش می

  . شود دهی توصیه می بعد از گل

  

  کمبود پتاسیم

 باشد، می ها از نوع ورمیکولیتکه رس غالب آن و آهکی هاي رسیو یا خاك )بافت سبک (شنیي با هادر خاك
زان (تجزیه خاك) و مقایسه می آزمون خاك ،شود. بهترین روش ارزیابی پتاسیم خاك اغلب کمبود پتاسیم دیده می

است. حد بحرانی پتاسیم خاك براي اغلب گیاهان در  براي لوبیا پتاسیم قابل جذب خاك با حد بحرانی پتاسیم خاك
بهترین باشد،  که لوبیا به یون کلر حساس می ییاز آنجا ده است.آورد شرگرم در کیلوگرم ب میلی 200-250حدود 

توصیه کودي پتاسیم  4 جدولدر . )1376(ملکوتی و غیبی،  دباش پتاسیم می کود سولفاتبراي لوبیا منبع کود پتاسیم 
  است. شدهبر اساس آزمون خاك ارائه 

  

  نیاز کودهاي پتاسه براساس نتایج آزمون خاك -4جدول 
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 <150< (mg/kg) 200 -150  (mg/kg) 250-200     (mg/kg) 250 (mg/kg)   میزان پتاسیم خاك

 نیاز کودهاي پتاسیم
)kg/ha(  

یازي به مصرف ن  75  125  200
  کود پتاسیم نیست

  

  

  کمبود پتاسیم در لوبیا -16شکل 

  

  گوگرد-4-4

شود. میزان کل گوگرد خاك بستگی به میزان ماده آلی  صورت آلی و معدنی یافت می هاي معدنی بهدر خاك گوگرد
امکان کمبود  ،کم است استان لرستانهاي میزان ماده آلی خاك که اینآب و هوایی دارد. با توجه به  خاك و شرایط

نتایج تجزیه خاك اکثر مناطق مختلف استان حاکی از این است که  .آن در اکثر محصوالت کشاورزي وجود دارد
 هاي گیاهینپروتئی برخی ازکه در  وجه به اینبا ت استان با کمبود گوگرد مواجه هستند.هاي خاكدرصد  90بیش از 

و باعث تجمع ازت غیر پروتئین در گیاه  شده گیاهی خته شدن پروتئینکمبود گوگرد مانع سا ،گوگرد وجود دارد
 هاي استان لرستان، مصرف درصد دانه لوبیا و کمبود گوگرد در خاك 20میزان پروتئین بیش از  . با توجه بهشودمی

رد در آهکی دارد. منابع کود گوگهاي خاكدر  خصوص به گوگرد نقش مهمی در تولید محصول لوبیا حاويکودهاي 
 pHگوگرد براي اراضی آهکی با  مصرفمیزان باشند. میبیوگوگرد آلی  و ایران شامل گوگرد پودري، گوگرد گرانوله

 100به ازاي هر  است (الزم به ذکر است وباسیلوسیکیلوگرم در هکتار همراه با باکتري ت 200به میزان  قلیایی
تحقیقات انجام شده در استان  نتایج). کردآن مخلوط تی با یسوباسیلوس بایتباکتري  کود گوگرد یک بسته کیلوگرم

This image cannot currently be displayed.
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 .دباشکم مصرف) نمیعناصر به مصرف کودهاي ریز مغذي (نیازي کود گوگرد دیگر مصرف لرستان نشان داد که با 
تامین  به عناصر کم مصرفگیاه و نیاز  یابدافزایش میحاللیت عناصر ریز مغذي در خاك  ،خاك pHزیرا با کاهش 

  . ودمی ش

  .)1389(کلهر،  باشد زمان مصرف کود گوگرد قبل از کاشت می نکته:

  

  

  کمبود گوگرد در لوبیا -17شکل 

  

  ها در افزایش تولید لوبیا مغذي نقش ریز -4-5

غذي در اراضی که میزان عناصر م توجه به مصرف بهینه عناصر ریز یم،پتاس و سازي عناصر ازت، فسفر متعادل از پس
در واحد سطح افزایش تولید لوبیا  باشد منجر بهمیکمتر از حد بحرانی در خاك براي زراعت لوبیا  اه آنمغذي  ریز
خوشبختانه امروزه کشاورزان پیشرو در استان به اهمیت کاربرد مصرف متعادل کودهاي شیمیایی از جمله  شود. می

اضی کشاورزي آهکی ارهاي خاكکه  این استان لرستان به لحاظاز جمله  . در ایران وهستند آگاه عناصر کم مصرف
به کمبود عناصر آهن، منگنز، روي  لوبیا. است شایعلوبیا در  عناصر ریز مغذي کمبود هستند،مغذي  فاقد عناصر ریز

باعث افزایش عملکرد دانه  و  و مس عناصر ریز مغذي روي، آهن مصرفباشد.  به بور حساس می به مقدار کمیو 
نماید.  میکمبود این عناصر را در بدن انسان برطرف شود و در نهایت  از نظر عناصر نامبرده میغنی سازي دانه لوبیا 

کودهاي ریز مغذي و  مصرفخرم آباد و الشتر نشان داد که هاي نتایج تحقیقات دوساله در شهرستان ،در این راستا
 کلهر،( ندپیشرفته در دست معرفی شد قمدو رقرمز، گلی، ناز و در ارقام لوبیا  سازي دانه لوبیا گوگرد موجب غنی

This image cannot currently be displayed.
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(ملکوتی و نفیسی،  ارائه شده استزراعت انواع لوبیا  درحد بحرانی عناصر ریز مغذي خاك  5جدول در . )1389
1383(.  

  

  حد بحرانی عناصر ریز مغذي در زراعت لوبیا -5 جدول

  مولیبدن  مس  بور  روي  منگنز  آهن  عناصر

  8-5  6-4  1<  3/0<  1-5/0<  3/0-1/0  (mg/kg) حد بحرانی

  

 براي افزایش حاللیت عناصر ریز مغذي در خاك مصرف کودهاي آلی و کودهاي گوگردي همراه با  بهترین شیوه
  باشد. می سباکتري تیوباسیلو مایه تلقیح

 هاي آهکیعناصر ریزمغذي در خاك بهترین شیوه مصرف ،روش آزمون خاكبه پس از ارزیابی حاصلخیزي خاك 
   باشد.می هاي عناصر ریز مغذي همراه با آب آبیاري (کود آبیاري) کالت استفاده از

پاشی  . محلولباشد میقبل از گلدهی (مرحله رشد رویشی)  ،عناصر ریز مغذي پاشی محلول بهترین زمان نکته:
-27ز (قبل از ظهور گلدهی) در دماي محیط کمتر ا روز در مرحله رشد رویشی 10بایستی حداقل دوبار به فاصله 

  .گیردانجام گراد  سانتیدرجه  25
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 بوته لوبیا بدون کمبود عناصر (شاهد) -18شکل 

  
  کمبود آهن در لوبیا -19شکل 

  

  
 

  

  در زراعت لوبیا (PGPR) کودهاي محرك رشد-4-6

در ناحیه روابط متقابل و مفیدي بین گیاه و برخی از موجودات ذره بینی خاك با استفاده از کودهاي محرك رشد، 
عناصر کم  ،یمسپتا ،ها، آزادسازي عناصر فسفرتثبیت ازت ملکولی هوا، تولید انواع ویتامین. گردد برقرار می وسفرریز

هاي محرك رشد  منجر به تحریک و افزایش رشد گیاه لوبیا توسط باکتريدر خاك رمون رشد ومصرف و تولید ه
ها را به آلی به نام سیدروفورها که آهن مورد نیاز قارچ ماده از طریق ترشح ،PGPRهاي  چنین باکتري . همشود می

هایی از قبیل در کنترل بیولوژیک بیماري، سازد زا خارج می هاي بیمارياز دسترس قارچ ه وآورد صورت کالت در
شد رتوقف  ها سبب از طریق ترشح آنتی بیوتیک عالوه، ی نقش مهمی دارند. بهفوزاریوم ی وتیوم پیمرگ گیاهچه 

تاثیر مثبت و  ،در شهرستان ازنا و الیگودرز آنفارمرایط ششوند. نتایج تحقیقات انجام شده در  زا می امل بیماريوع
 چیتیو  قرمزو ریزوبیوم بر رشد و عملکرد لوبیا  ریلومموناس و آزوسپسودوهاي باسیلوس و  کاربرد باکتري دار معنی

به صورت تجاري در بازار ایران موجود  PGPRهاي  ختانه تولید باکتري. امروزه خوشبرا نشان داد در مقایسه با شاهد
  کود زیستی به منظور کاهش مصرف سم و کود استفاده نمایند.این توانند از انواع  است و لوبیاکاران استان می
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است، تولید  ازپس  ماه 6که انقضا این کودها  جایی از آن داراي تاریخ تولید و انقضا بوده و ي زیستیهاکود :1نکته 
  دهند. از دست میپس از این مدت اثر بخشی خود را 

به ازاي هر باید قبل از کاشت ، رو از این .دنمورد استفاده قرار گیر مال کودهاي زیستی بایستی به صورت بذر :2نکته 
مایع صاف لیتر آب حل و از صافی عبور داده و  2-3را در  PGPR بسته کود محرك رشد بذر یککیلوگرم  100-80

در محیط سایه سپس و  شوندلیتري) بر روي بذور پاشیده و به خوبی مخلوط  1-2شده به کمک اسپري کوچک (
   شوند.تا بذور خشک  شدهپهن 

خاك  FC درصد 75بایستی حدود ، PGPRدر زمان استفاده از کودهاي  الزم به ذکر است رطوبت خاك :3نکته 
کاشت به روش  بنابراینیابد.  کودهاي زیستی محرك رشد کاهش میدر غیر این صورت کارایی مصرف  ،باشد
  تواند به کارایی مصرف این نوع کودها کمک نماید.  کاري می هیرم

(علیپور و  انجام شود سبک الزم است بعد از کاشت آبیاري کاريصورت خشکه صورت کشت بهدر  :4نکته 
  .)1380؛ خاوازي و ملکوتی، 1383همکاران، 

  

  کننده فسفات خاك هاي محلولاي زیستی حاوي باکتري و قارچکوده -4-7

و   صورت معدنی و آلی موجود است، که پس از تجزیه به صورت فسفر قابل جذب هفسفر در خاك ب
به  حلولم موجب تبدیل فسفر غیر درخاك هاي بیولوژیکشود. واکنش میجذب ریشه گیاهان  در، 

 و انواع ر خاكوهاي بیوکاتالیزآنزیمآزادسازي ناشی از  بیولوژیکی شود. این تغییرات فسفر قابل جذب می
نقش مهمی در معدنی شدن فسفر آلی خاك باشند که  می ي خاكهاقارچ وها باکتري ترشح شده توسطفسفاتازهاي 

فسفر آلی هستند  وجهی از فسفاتاز قلیایی بوده که قادرداراي مقادیر قابل ت گیاهان هاي میکوریزي شده . ریشهدارند
هاي  . الزم به ذکر است که مصرف زیاد کودبدهندو در اختیار گیاهان از جمله لوبیا قرار  کنند خاك را تجزیه

گرم در  میلی 15-20حدود   دارد. حد بحرانی فسفر در خاك هاي فسفاتاز شیمیایی فسفره اثر منفی بر فعالیت آنزیم
کودهاي  ، مصرفگرم در کیلوگرم خاك باشد میلی 15-20زمانی که فسفر خاك بیش از  شد.با لوگرم خاك میکی

؛ خاوازي و ملکوتی، 1383راستین،  ؛ صالح1384(رجالی،  کند به کلی فعالیت این آنزیم را متوقف می هشیمیایی فسفر
1380(.  
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کودهاي مصرف باد استان لرستان نشان داد که آ نتایج تحقیقات بر روي ذرت و سویا در مناطق کوهدشت و خرم
داشته ثیر مثبتی أجذب ت با کمبود فسفر قابلهاي میکوریزا بر عملکرد سویا و ذرت در اراضی  زیستی حاوي قارچ

  .شوداستان  يبخشی ازکودهاي فسفره در زراعت لوبیا نتواند جایگزی و می است

  

  کننده فسفاتباسیلوس و حلتیوهاي  ، باکتريحاوي ترکیبات مواد آلی ود آلی و زیستیک -4-8

در محیط اطراف ریشه باعث کاهش  H+ یونترشح با تولید اسیدهاي آلی و  (PSB) هاي حل کننده فسفات باکتري
قابل  رموضعی باعث افزایش حاللیت فسف pHاین تغییر  .شونداطراف ریشه) می یطریزوسفر (مح pHموضعی 

  .شود ناصر کم مصرف میع جذب خاك و

 تواند گوگرد قابل جذب گیاه میاسیون، اکسید عالوه بر در این کودها وباسیلوسیهمچنین وجود ماده آلی و باکتري ت
که منجر به تثبیت دهد  را کاهش میهاي آهکی  خاك H(، pH+( و با تولید یون هیدروژن کند را تامین 

حاللیت عناصر کم مصرف را در محلول  ،خاك pHواحد یک اهش شود. ک عناصر کم مصرف و فسفر خاك می
. نتایج تحقیقات انجام شده )1383؛ ملکوتی و نفیسی، 1380(خاوازي،  دهد برابر افزایش می 100-1000خاك بین 
آهکی همراه با هاي خاكکیلوگرم در هکتار در  200-300گوگرد به میزان  لرستان نشان داد با مصرف در استان

فسفر و عناصر کم یافت. همچنین، غلظت  بهبودوباسیلوس شرایط جذب عناصر کم مصرف و فسفر خاك یت باکتري
کودهاي کم مصرف (ریز مغذي) به شکل انواع نیازي به مصرف  و یابد میارقام لویبا قرمز افزایش  در خاك مصرف

است قیمت هر کیلوگرم کالت آهن، الزم به ذکر  باشد. هستند، نمی کالت که از نظر اقتصادي بسیار گران قیمت
براي رفع کمبود عناصر ریز مغذي (کم مصرف) بایستی  . از طرفی،باشد هزار تومان می 20روي، منگنز، مس بیش از 

  نمود.استفاده  قبل از کاشت یا همراه با آب آبیاري کالت عناصر کم مصرفکود کیلوگرم در هکتار از هر  10حداقل 

  

  کودهاي آلی -4-9

کودهاي آلی (کودهاي حیوانی، کمپوست، کود سبز) منجر به اصالح خصوصیات  مصرف مدانی طوري که می همان
مین عناصر غذایی و بهبود أت منجر به چنین، همشود.  ها می شیمیایی، بیولوژي و حاصلخیزي خاك وی فیزیک

د خصوصیات شیمیایی بهبو، خصوصیات فیزیکی خاك از قبیل نفوذپذیري خاك، نگهداري و ذخیره آب در خاك
 هايت در افزایش کارایی مصرف کودااین خصوصی شود.میافزایش ظرفیت کاتیونی  و pHخاك از قبیل تغییر 
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را از  خصوصیات بیولوژیک خاك از مزایاي دیگر مصرف کودهاي آلی این است که مهم هستند.شیمیایی بسیار 
شرایط همزیستی بین ریشه لوبیا و باکتري بهبود  قراريبومی خاك و بر يها افزایش تعداد و فعالیت باکتري طریق

هاي خانواده  عالیت باکتريفکاربرد کودهاي آلی باعث افزایش  که نتایج تحقیقات نشان داده است .دنبخش می
الزم به ذکر است براي افزایش یک  دادند.خاك را افزایش  ازت تثبیت بیولوژي  میزان وند ریزوبیوم در خاك شد

 .مختلف کودهاي آلی تامین نمود منابعتوان از  نیاز است که میمورد تن کود آلی  25حدود  ،آلی خاك درصد کربن
با  تراست. در مقایسه با مصرف یکباره با میزان زیاد مناسب ماده آلی خاك تدریجی افزایش ،شود یادآوري می لیکن

با اعمال سایر  ،رو ، از ایناك رابطه مستقیم داردکه افزایش ماده آلی خاك با افزایش فعالیت میکروبی خ توجه به این
بقایاي گیاهی، رداندن ي، برگزوس شلزراعی، جلوگیري از کمناسب تناوب رعایت مدیریت زراعی از قبیل هاي  روش
مین بخشی از علوفه مورد نیاز دامداران و برگرداندن آن به أت( گانه گیاهان به عنوان کود سبز با اهداف دو کاشت

حاصلخیزي افزایش آفات، پایداري تولید و  ،هادر کاهش بیماري نتایج مثبتیبه توان  می )عنوان کود سبز خاك به
  .)1383راستین،  (صالح دست یافتخاك 

  

  اصالح لوبیا  -5

  لوبیا یاهداف اصالح

  ید گردد.تول جهت برداشت مکانیزه باشند، هاي مجتمع در انتهاي بوته داراي غالف کهایستاده  ارقام جدید -1

در . است مفید  پروتئین زیاد و اسیدهاي آمینهکیفیت محصول لوبیا شامل بازارپسندي دانه، طعم، زودپزي دانه،   -2
رنگ بیشتر است.  ایران، لوبیاي قرمز کمرنگ از بازارپسندي بیشتري برخوردار است و قیمت آن از لوبیاي قرمز پر

  ). 1389صمدي و همکاران،  رنگ است (یزدي ایران لوبیاي قرمز کم نژادي لوبیا در بنابراین، یکی از اهداف به

 و بیماري پوسیدگی طوقهمعمولی لوبیا  موزاییک ویژه مقاومت به ویروس به گیاهی افزایش مقاومت به امراض  -3
  باشد.  می

  از موارد حائز اهمیت است. ها زمان غالف هم ارقام زودرس و با رسیدگی -4

 با عملکرد باال از طریق بهبود صفاتی همچون تعداد غالف، تعداد دانه در غالف و وزن صد دانهارقام  توجه به  -5
  اولویت تولید در بذور لوبیا است.

  باشند) را نام برد. دهی و فرم بوته (ارقام ایستا مطلوب می توان کوتاهی دوره گل از اهداف اصالحی دیگر می -6
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  تحمل به خشکی -7

  

  ارقام لوبیا  -6

مقاومت به آفات و    نتخاب رقم با توجه به آب و هواي منطقه، مقدار عملکرد، تیپ رشد، زودرسی و یا دیررسی،ا 
ملکرد گیرد. معموالً انتخاب رقم در درجه اول با توجه به عها و بازارپسندي مناسب در هر منطقه انجام میبیماري

رسی ارقام به ژنتیک رقم، آب و هواي منطقه و مقدار کود . زودرسی و یا دیرپذیرد باال و بازارپسندي آن صورت می
مصرفی بستگی دارد. در کشور ایران ارقام زیادي از لوبیا به کشاورزان معرفی نشده است. خوشبختانه هم اکنون با 

  .هاي تحقیقاتی، زمینه براي معرفی ارقام جدید لوبیا (قرمز، سفید و چیتی) فراهم شده استانجام طرح

 .  

  ارقام لوبیا چیتی -6-1

  محلی خمین

یک لوبیا است. متوسط ارتفاع اي و بیماري ویروس موزائلکه داراي بازارپسندي مناسب ولی حساس به کنه تارتن دو
 3100د گرم و متوسط عملکر 47روز، وزن صد دانه  109متر، طول دوره رشد و نمو  سانتی 85-96این رقم 

  باشد. کیلوگرم در هکتار می

  

  صدري

با میانگین دوره  تیپ رشد رونده، متر، سانتی 118ارتفاع  کیلوگرم در هکتار، 2464داراي میانگین عملکرد ن رقم ای
گرم، بازار پسندي عالی، دانه درشت  45وزن صد دانه  توان به دالیل مهم معرفی این رقم میروز است. از  108رشد 

   .و مقاوم به ریزش اشاره نمود
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  کوشا

کیلـوگرم در   3200است. داراي عملکـرد   لوبیا چیتی در ایران 2ین رقم معرفی شده داراي تیپ رشدي این رقم اول 

اي تـارتن  درصد، بازارپسندي عالی و نیمه مقاوم به کنه دولکـه  20روز، مقدار پروتئین  102هکتار، طول دوره رشد 

 باشد. ترین ویژگی این رقم می(ایستاده و رشد نامحدود) است که برجسته 2است. فرم بوته این رقم تیپ 
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  دانه رقم غفار -21شکل 

  

  صالح

کیلوگرم در هکتار، بازارپسندي  2580روزه، میانگین عملکرد  103این رقم داراي تیپ رشدي رونده، دوره رشد  
باشد. بارزترین ویژگی این رقم زودرسی آن نسبت به رقم صدري  درصد می 19عالی و میانگین درصد پروتئین 

  است. 

  ارقام لوبیا قـرمز -6-2

  صیاد

متر، دوره رشد و نمو  سانتی 52-58) با متوسط ارتفاع 2این رقم داراي فرم بوته نیمه رونده و رشد نامحدود (تیپ 
 20باشد. میزان پروتئین دانه این رقم  کیلوگرم در هکتار می 3100گرم با متوسط عملکرد  25روز، وزن صد دانه  90

هاي ویروسی نیمه مقاوم است. این رقم به  اي حساس و نسبت به بیماريلکه نه تارتن دودرصد است. نسبت به ک
نام سردار رشید اسالم شهید صیاد شیرازي به نام صیاد نامگذاري شد. هر چند که رقم صیاد،  منظور بزرگداشت

شده است. البته براي این رقم  رقمی زودرس است، لیکن دو صفت ریز بودن دانه و ریزش باعث کاهش تقاضا
  توان با برداشت سریع از ریزش آن جلوگیري کرد. می
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  لوبیا قرمز رقم صیاد -22شکل 

  

  درخشان

ناسب براي برداشت مکانیزه، هاي هرز ضعیف است. ماي و قابلیت رقابت آن با علفلکه حساس به کنه تارتن دو 
باشد. وزن  متر می سانتی 35-40متوسط ارتفاع این رقم  .تیپ بوته ایستاده دارد پسندي و کیفیت مناسب دارد. بازار

  باشد. کیلوگرم در هکتار می 3500گرم با متوسط عملکرد  40صد دانه آن 

  

  اختر

متوسط ارتفاع این . بازارپسندي و کیفیت مناسب دارد  اي، مناسب براي برداشت مکانیزه،لکه حساس به کنه تارتن دو
کیلوگرم در  3300گرم با متوسط عملکرد  46روز، وزن صد دانه  98شد و نمو متر و طول دوره ر سانتی 40رقم 

  باشد. هکتار می

  

  

  

  

  یاقوت

This image cannot currently be displayed.
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گرم، نیمه  29کیلوگرم در هکتار، وزن صد دانه  2900این رقم داراي تیپ رشد ایستاده رشد نامحدود، عملکرد  
  لی است.و بازارپسندي عا BCMVاي، مقاوم به ویروس  لکه مقاوم نسبت به کنه دو

  

  
  بوته رقم یاقوت -23شکل 

  

  
  دانه رقم یاقوت -24شکل 

  

  

  



 

٣۴ 

 

  

  

  

  

  

  

  ارقام لوبیا سفید -6-3

  پاك

است.  CMVو  BCMV  ،BYMVار، مقاوم به سه ویروس مهم لوبیاکیلوگرم در هکت 2807این رقم با میانگین عملکرد 
  سازد. ان برداشت مکانیزه را میسر میداراي تیپ رشد ایستاده و رشد نامحدود است که به دلیل استحکام امک

  

  
  لوبیا سفید رقم پاك -25شکل 

  

  شکوفا

است. همچنین درصد   BCMVهکتار مقاوم به ویروس مهم لوبیا کیلوگرم در 2485این رقم با میانگین عملکرد  
  هاي مهم این رقم می باشد.ژگی پروتئین باال از وی
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   درسا

کیلوگرم در هکتار)، تیپ رشد رونده، بازار  2870در هکتار (شاهد دانشکده  کیلوگرم 3319داراي میانگین عملکرد 
پسندي عالی (شاهد دانشکده خوب)، مقاوم به ریزش و نیمه حساس به بیماري سوختگی باکتریایی معمولی 

  باشد. (شاهد دانشکده حساس) می

  

  
  لوبیا سفید رقم درسا -26شکل 

  الماس

پسندي عالی، مقاوم به ریزش و مقاوم به  وگرم در هکتار، تیپ رشد رونده، بازارکیل 3647ین عملکرد داراي میانگ
  باشد.می BCMVبیماري ویروسی 

   

  



 

٣۶ 

 

  رقم الماس 3مزرعه پرورشی  -27شکل 

  

  
  لوبیا سفید رقم الماس -28شکل 

  

  
  لوبیا سفید رقم الماس -29شکل 

  هاي هرز علف -7

  هاي هرز در مزارع لوبیا مدیریت علف -7-1

مرحله خاصی از رشد بیشترین حساسیت را  درویژه گیاهان وجینی،  در طول دوره رشد هر یک از گیاهان زراعی به
اي از رشد گیاه باعث حداقل خسارت ناشی از رشد  هاي هرز در دوره عبارتی کنترل علف د. بهنهاي هرز داربه علف

در نهایت منجر به افزایش بازده اقتصادي  وده وهاي کنترل ب ها و روش کش هاي هرز و افزایش کارایی علف علف
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هاي هرز و غیره متفاوت گردد. مطالعات انجام شده در مورد این دوره با توجه به نسبت رشد لوبیا، ظهور علف می
 شا بالك زنی لوبیا و س ریشه قرمز سه هفته پس از جوانه) در رقابت با تاج خرو1973( گزارش شده است. ویلیامز

داند. نامبرده گزارش کرد که به ازاء  هفته اول پس از سبز شدن لوبیا می 8تا  6ریزي  ن دوره را براي تاجای )1991(
  یابد. می گرم در واحد سطح کاهش 7/24و 1/63محصول دانه لوبیا به ترتیب  ریزي، بیوماس و هر هفته تداخل تاج

احل ابتدایی رشد تا نیمه چرخه زندگی ذکر کلی این دوره براي محصوالت زراعی مختلف از یک سوم مر طور به
هاي رشد محدود و ایستا داراي طول دوره بحرانی بیشتري نسبت به سایر ارقام شده است. در مجموع، ارقام با تیپ

  هستند. 

هـاي هـرز     در ترکیب علفبر اساس تحقیقات انجام شده درباره تعیین دوره بحرانی ارقام محدود و نامحدود رشد، 
 Sorghum) ، قیـاق (Amaranthus retroflexus;A. lividus) مزرعـه مـورد آزمـایش شـامل تـاج خـروس       عمده در

halopense) پیچـک صــحرایی ،(Convulvus arvensis) ســوروف ،(Echinochloa colonum;E. crusgalli)    و
انی لوبیاي رقـم صـیاد   دوره بحر در لوبیا، % کاهش عملکرد قابل قبول5بر مبناي  (Tribulus terrestris)  خارخسک

 همکـاران،  هفته بعد از سبز شدن بود ( موسـوي و  2-12هفته و در لوبیاي رقم درخشان  3-11(با رشد نامحدود)  
1385  .(  

  

  هاي هرزپیشگیري و کنترل علف -7-2

  شود. استفاده میهاي ذیل لوبیا از روشهاي هرز به حداقل رساندن خسارت علف براي

  

   کنترل زارعی

رعایت تناوب صحیح، رعایت تراکم بوته (فاصله روي ردیف و بین ردیف)، انتخاب رقـم مناسـب زراعـی (ارقـام     
تر)، رعایت تاریخ کشت مناسب، مدیریت صحیح مزرعه زنی سریعنامحدود رشد با سرعت رشد اولیه باالتر و جوانه

  باال بردن قدرت رقابت گیاه و ... به منظور

  

  (IWM) هاي هرزریت تلفیقی علفهاي مبتنی بر مدیروش
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  شود. توصیه می شیمیایی کاهش یافتههاي مکانیکی (کولتیواتور) و تلفیق روش 

  

  

  

  هاي هرز کنترل مکانیکی علف

هاي هرز آبیاري قبل از کاشت، سپس شخم زدن و یا کاشت با بذرکار (معمولی یا پنوماتیک) بسیاري از علف
  برد.ساله را از بین می یک

هاي هرز را  علف توان یممتر، به صورت مکانیکی  سانتی 50ردیف  وسیله بذرکارهاي پنوماتیک به فاصله شت بهکا با
با وجین دستی توسط  توان می. همچنین نموددر مراحل اولیه رشد لوبیا با استفاده از کولتیواتور و یا رتیواتور کنترل 

  . کردهاي هرز را کنترل علف ،کارگر

  

  هاي هرز علف کنترل شیمیایی

وسیله سمپاش پشتی تراکتوري  کش را به ابتدا علف بایست میهاي خاك کاربرد، کشاستفاده از علفبه منظور 
. در این نمودخاك مخلوط  ح خاك پاشیده و سپس توسط دیسک باهفته قبل از کاشت بذر) در سط 2(حدود 

. الزم به دنمولیتر در هکتار) استفاده  4) و سوناالن (لیتر در هکتار 5/2-2از سمومی مانند ترفالن ( توان یم مرحله
  شود.سبز شدن لوبیا می تلفات درذکر است که مصرف بیش از مقادیر توصیه شده باعث 

بنتازون یا   توان به سموم می ،توان پس از سبز شدن لوبیا در مزرعه استفاده کرد هاي پس رویشی که میکشاز علف
نت، سوپرگاالنت، فوکوس و هاي گاالکشعلف ساله، هاي هرز پهن برگ یکار) براي علفلیتر در هکت 5/2بازگران (

کش پرسوییت (ایمازتاپیر) بعد از کشت و  اشاره نمود. همچنین علف هاي هرز باریک برگبراي کنترل علف نابواس
. باشد رگ قابل توصیه میب هاي هرز پهن لیتر در هکتار براي کنترل علف 75/0-1قبل از سبز شدن لوبیا به میزان 

  گیرد.ها صورت میمصرف کلیه سموم بر اساس توصیه روي برچسب آن نکته:
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  تناوب

تناوب  رعایتشود. با می هاهاي هرز، آفات و بیماريمعموالً رعایت تناوب کاشت باعث کاهش جمعیت علف 
  .یابد یمي هرز لوبیا کاهش هااز جمعیت علف ،والت پاییزه نظیر گندم، جو و کلزاکاشت لوبیا با محص

 شیمیایی کاهشهاي مرتبه در طول فصل رشد) و روش 2حداقل  غازي پنجههاي مکانیکی (کلی تلفیق روش طور به
  ). 6 شود (جدول هاي هرز توصیه می براي کنترل علف ها)کشیافته (علف

  

  هاي هرز هاي مکانیکی و شیمیایی کنترل علف روش -6جدول 

میـــزان مصـــرف در   کشعلف  هرزعلفنام فارسی   ردیف
  هکتار

  مالحظات   نحوه مصرف

هاي پهن برگ و ساله       یک  1
باریک برگ شـامل: تـاج   
ــره  خـــروس، ســـلمه تـ
سوروف، پنجه مرغـی و  

...  

تریفلـــورالین (تـــرفالن) 
4842/0  

هــاي لیتــر در خــاك 5/2
ــدار    ــبک مق ــنی و س ش
کمتر و با مالحظه بیشتر 

  استفاده شود. 

پیش کشت خاك 
  مخلوط

در این روش زمین زراعی که از قبل شخم و دیسک خورده و 
. بهتـر اسـت   شـود  پاشـی مـی   باشـد، سـم  خاك نیز خشک می

پاشی در اواخر روز (شدت خورشید کم شده) انجام شود.  سم
کیلـومتر در   8سپس دو دیسک عمود بر هم با سرعت حدود 
متري سانتی 10ساعت زده شود تا سم با خاك در عمق حدود 

  مخلوط گردد. 

پیش کشت خاك   5/2-3  اتان فلورالین (سوالنان)  تاجریزي  2
  مخلوط

در این روش زمین زراعی که از قبل شخم و دیسک خورده و 
. بهتـر اسـت   شـود  پاشـی مـی   سـم باشـد،  خاك نیز خشک می

سمپاشی در اواخر روز (شدت خورشید کم شده) انجام شود. 
کیلـومتر در   8سپس دو دیسک عمود بر هم با سرعت حدود 
متري سانتی 10ساعت زده شود تا سم با خاك در عمق حدود 

  گردد.مخلوط 

هاي هرز و هنگام شادابی پاشی در مراحل اولیه رشد علف سم  رویش پس  1-2  بنتازون (بازگران)  ساله پهن برگان یک  3
  ها انجام شود.  و طراوت آن

  ec-5/12%نابواس   باریک برگان  4

  ec-5/12%گاالانت 

4-2  

3-5/1  

 10-15هـا و ارتفـاع   الهسـ  برگـی بـراي یـک    2-3 زمان رشد  رویش پس
  ها براي چندساله مترسانتی
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  ec-10%  3-5/1سوپر گاالنت 

  ایمازتاپیر  پهن برگان  5

  (پرسوییت)

پــس از کشــت و   75/0-1
قبل از سبز شدن 

  لوبیا

  

   

  آفات لوبیا -8

  cilicrura) (Delia مگس لوبیا -8-1

ها است. الروهاي این مگس از بذرهاي کاشته شده  تر از آن ولی کمی کوچک هاي خانگی ه مگساین آفت شبی
هاي کوچک خسارت که بذر جوانه بزند به ریشه برند. در صورتی کنند و تمام یا قسمتی از بذر را از بین می تغذیه می

  شوند.  زده و باعث پژمردگی و خشک شدن گیاه می

  هاي کنترل روش

ق آلوده به مگس لوبیا، در صورت امکان و در صورت عدم کاهش عملکرد محصول، لوبیا دیرتر کشت در مناط -1
ترین زمان ممکن جوانه زده و از دسترس آفت خارج شود  شود تا دماي خاك افزایش یافته و بذر در کوتاه

  ).1393(اسماعیلی و همکاران، 

  ها از خاك خواهد شد.موجب تسریع در جوانه زدن و خروج جوانه کاري هیرم -2

  هاي داراي هوموس پایین و در صورت امکان عدم استفاده از کودهاي حیوانی کاشت در خاك -3

پاشی با ایجاد یک در هزار به صورت محلول 1سمومی نظیر دورسبان، سایپرمترین با غلظت ضدعفونی بذر با  -4
  پوشش بسیار نازك روي بذور
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  مگس لوبیا -30شکل 

 

  (Tetranychus urticae)اي   لکه  تارتن دوکنه  -8-2

هاي بالغ  که ماده طوري به .باشد. بندپایانی بسیار کوچک با چهار جفت پا هستند ها می این آفت متعلق به زیررده کنه
ها توسط تارهاي تنیده  باشند. این کنه متر طول داشته و به سختی با چشم غیرمسلّح قابل رویت می میلی 5/0-1ها  آن

ها در  کنه ریزي شوند. تخم اي غبارآلود دیده می هاي آلوده به کنه تارتن دولکه نمایند. برگ ه از خود محافظت میشد
روز به  10-12گیرد. بسته به شرایط آب و هوایی، هر یک نسل آفت حدود  هاي لوبیا انجام می سطح زیرین برگ

ها را  ها وارد نموده و این سلولهاي سطحی برگلانجامد. این آفت اندام سوزنی شکل خود را داخل سلو طول می
اي شدن، نکروزه شدن و در نهایت خشک شدن و  باعث نقره رو، کند. از این ها را تغذیه میتخریب و محتویات آن

  شوند. ها می افتادن برگ
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  ها  اي روي برگ لکه تن دوعالئم کنه تار -32شکل           ها     اي روي برگ ریزي کنه تارتن دولکه تخم - 31شکل    

  

  
  اي ها در اثر آفت کنه تارتن دولکه نکروزه و خشک شدن و افتادن برگ -33شکل 

  
  اي در مزرعه لوبیا رقم درخشان خسارت کنه تارتن دولکه -34شکل 
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  هاي کنترل روش

ساسی و مهم در مدیریت این تنظیم دور آبیاري و جلوگیري از بروز تنش در لوبیا از نکات بسیار ا :مدیریت آبیاري -1
 شوند، مورد هجوم این آفت قرار خواهند گرفت.  رو می به . مزارعی که با تنش کم آبی روباشدآفت در مزارع لوبیا می

اي هستند هاي هرز حاشیه مزارع محل مناسبی براي تکثیر کنه تارتن دولکهعلف: مزارع هیحاش هرز يهاعلف حذف -2
هاي هرز اطراف شوند. چنانچه قبل از هجوم آفت اقدام به شخم علفی مزرعه محسوب میو به عنوان منشا آلودگ

ورود کنه به  هاي منتهی به مزرعه قرار دارند) شود،هایی که در مسیر جهت وزش باد مزرعه (به خصوص زمین
 مزرعه به شکل قابل توجهی به تأخیر خواهد افتاد. 

دار هایی که درختان (خصوصاً درختان دانهدر مجاورت باغاز کاشت لوبیا  ها: اجتناب از کاشت لوبیا در مجاورت باغ -3
ها بستر بسیار مناسبی براي این آفت هستند و به عنوان منشأ آلودگی مزارع لوبیا  هاي هرز آنمانند سیب) و علف

 .، اجتناب شودشوندمحسوب می

بوته در متر مربع)،  35بیش از باال باشد ( راکم بوته نسبتاًکه ت در صورتی: استفاده از ارقام متحمل و مقاوم لوبیا -4
خاطر ایجاد پوشش گیاهی مناسب و در نتیجه افزایش  )، بهIIIخصوص در ارقام لوبیا با رشد نامحدود (تیپ  به

بل مزارع بسیار پایین و قا  ها در اینها، شرایط زندگی کنه تارتن نامناسب شده و خسارت کنهرطوبت در زیر بوته
به دلیل عدم پوشش گیاهی مناسب و در نتیجه  ،)Iدر ارقام لوبیا با تیپ ایستاده (تیپ  الًپوشی است. معموشمچ

(محیسنی و  شودتوجهی می خسارت قابل منجر به ايکنه تارتن دولکه ها،کاهش میزان رطوبت در زیر بوته
  ). 1395کوشکی، 

اي مقاومت نسبت به کنه تارتن دولکه ارقام لوبیا قرمز و چیتیبا  در مقایسه ارقام لوبیا سفید همچنین بسیاري از
 لوبیا و اختر، همچنیندرخشان  هاي لوبیا قرمز، رقمگرفته. بر اساس تحقیقات انجام دهندتري از خود نشان میبیش

آفت نسبتاً نسبت به این  COS16تالش و الین  هايرقم ، اماخمین نسبت به این آفت بسیار حساس چیتی رقم محلی
  ).1395(محیسنی و کوشکی،  مقاوم هستند

دهد که استفاده از کودهاي نیتروژنه (کود سفید) سبب حساسیت  نتایج تحقیقات نشان می :مصرف کودهاي ماکرو -5
کیلوگرم در هکتار کودهاي نیتروژنه  50گردد که از مصرف بیش از شود. توصیه می میاي  لکه تارتن دولوبیا به کنه 

. برخالف کودهاي نیتروژنه، کودهاي فسفاته و پتاسه سبب ایجاد مقاومت لوبیا در برابر شودزارع لوبیا اجتناب در م



 

۴۴ 

 

هاي فقیر از نظر که در مناطق آلوده به این کنه، در صورت کاشت لوبیا در خاك طوري شوند. به حمله این آفت می
 ).1395دي، محیسنی و داشا(باید منتظر طغیان این آفت باشیم  پتاسیم،

 آزوسیکلوتینبا استفاده سم هاي آلوده به آفت در مزرعه، در صورت مشاهده لکه سمپاشی موضعی:-6
و از سمپاشی کل  شودبه صورت موضعی اقدام به سمپاشی نقاط آلوده در هزار  5/0با غلظت  WP%25)پروپال(

 .شودمزرعه اجتناب 

ها در مناطق  گونه که عنوان گردید، در صورت کاهش فاصله بین آبیاري نهما :اي لوبیامدیریت تلفیقی کنه تارتن دولکه-7
و عدم حساسیت رقم لوبیا کشت شده به آفت، به هیچ  خاك ، عدم کمبود فسفر و پتاسیمعدم تنش کم آبیآلوده، 

ول نیست و محص براي کنترل آفت نیازي به سمپاشی ايوجه شاهد طغیان این آفت نخواهیم بود. در چنین مزرعه
  متعادلی تولید خواهد شد.

  

  (.Liriomyza sp)مینوز برگ لوبیا  -8-3

ریزي توسط افراد بالغ این آفت موجب کاهش  ایجاد داالن توسط الروها و همچنین منافذ ناشی از تغذیه و تخم
  ها شود. آن هنگام ها و ریزش زودتواند باعث پیچیدگی برگشود. جمعیت باالي الروها میفعالیت فتوسنتزي گیاه می

  هاي کنترلراه

  تناوب زراعی -1

  هاي حاوي مواد قندي هاي زرد چسبناك یا تله استفاده از تله -2

  استفاده از سموم تماسی و جذبی -3

  

 (Maruca vitrata)پیله خوار لوبیا  -8-4

ه افشانی ناقص و هاي مختلف موجب گردشوند و با تغذیه از بخشالروهاي این پروانه بعد از گلدهی وارد گل می
و  هاي جوان شده ه کنند و وارد نیامها تغذیها و ساقهتوانند از شاخههاي سنین باالتر می شوند. الروها میریزش گل
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هاي دیگر حمله کنند. در طول روز الروها درون نیام باقی مانده ولی شب هنگام بیرون آمده و به نیامها تغذیه از دانه
  گذارد.ها تاثیر میعملکرد و کیفیت نیام کنند. این امر برمی

  هاي کنترل روش

  تناوب کاشت  -1

 هاي زمستانهشخم عمیق بعد از برداشت محصول جهت از بین بردن النه -2

  ها و خروج الروها از تخمسمپاشی با سموم سوین و الروین به محض تفریخ تخم -3

  .شند سمپاشی چندان موثر نیستدر صورتی که الروها به داخل نیام وارد شده با :نکته

  

   )Empoasca decipiens Paoli( زنجرك لوبیا -8-5

متعلق به   Zyginidia sohrab Zachvatkinو   Empoasca decipiens Paoliگونهدر مزارع لوبیا استان لرستان دو 
. شاهده شدندم Delphacidaeاز خانواده  Javasella pellucidia (F.)و یک گونه  Cicadellidaeخانواده 

E.decipiens  گردد.  ها را در مزارع لوبیا شامل می درصد از جمعیت زنجرك 95به عنوان گونه غالب، بیش از
شوند. همچنین  سوزي می ها ضمن تغذیه از شیره گیاهی، موجب انسداد آوندها و به دنبال آن ایجاد گیاه زنجرك

ا به اثبات رسیده است. در استان لرستان همه ساله ه هاي ویروسی توسط برخی از این گونه انتقال بیماري
 ).1395(محیسنی و کوشکی،  خورد در مزارع لوبیا به چشم می E.decipiensجمعیت انبوهی از زنجرك 

داري توسط این  دهد که در لوبیا چیتی توده محلی خمین عملکرد دانه لوبیا به شکل معنی تحقیقات نشان می
و رقم تالش نسبت به این زنجرك مقاومت نسبی نشان  Cos16وبیا چیتی الین یابد. اما ل زنجرك کاهش می

شود که ارقام مهم لوبیا نظیر صدري، کوشا و غفار نیز از نظر مقاومت به این آفت مورد دهند. پیشنهاد می می
یل ایجاد (رشد نامحدود) نظیر صدري و گلی، به دل IIIبررسی قرار گیرند. اما آنچه مشخص است ارقام با تیپ 

اي و زنجرك ایجاد نموده و پوشش گیاهی باال، شرایط نامناسبی را براي بسیاري از آفات نظیر کنه تارتن دولکه
   خسارت ایجاد شده توسط آفات فوق تا حدودي قابل جبران خواهد بود.

د یاب داري کاهش می همچنین در صورت کشت رقم تالش در اواخر خرداد، جمعیت زنجرك به شکل معنی
  ). 1395(محیسنی و کوشکی، 
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    ).Thrips tabaci Lind( تریپس پیاز -8-6

وبیا تغذیه نموده که در هاي ل هاي سطحی برگ پیاز با استفاده از قطعات دهانی زننده مکنده خود از سلول  تریپس
ها را به دنبال  برگها و در تراکم باالي آفت، خشک شدن و ریزش  اي شدن سطح زیرین برگ نقره ،پایین آفت  تراکم

ها مجبور به انجام عملیات  اي است که کشاورزان برخی از سال دارد. در شهرستان بروجرد تراکم این آفت به گونه
    ).1395(محیسنی و کوشکی،  شوند سمپاشی می

اشی که خسارت تریپس پیاز جدا از خسارت زنجرك نیست، بنابراین انجام یک مرحله عملیات سمپ با توجه به این
(محیسنی و کوشکی، نماید  نسبی کنترل می طور جمعیت تریپس را به شکل قابل قبول و جمعیت زنجرك را به

1395.(    

  

  
  تریپس -35شکل 
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  عالئم تریپس روي برگ لوبیا -36شکل 

  

  

  

  هاي لوبیابیماري -9

وکتونیایی، ماکروفومینایی، مرگ لوبیا نظیر پوسیدگی فوزاریومی، پیتیومی، ریز و طوقه هاي پوسیدگی ریشهبیماري
سازند. برآوردهاي به عمل آمده  درصد خسارت به محصول لوبیا وارد می 80-100گیاهچه و شانکر طوقه گاهی 

هاي معتدل است و هاي حبوبات مربوط به اقلیمدر ایران، بیشترین درصد مزارع آلوده به بیماريدهد که نشان می
باشند. بیماري پوسیدگی ریشه لوبیا، عامل مهم  در درجه بعد ویروسی می ، قارچی وترین عوامل خسارت مهم

). در استان لرستان، آلودگی بیشتري نسبت 1388نام،  خسارت به این محصول در مناطق لوبیاکاري کشور است (بی
آباد)  و خرم هاي سلسله، دورود، بروجرد به بیماري پوسیدگی ریشه لوبیا در مناطق با اقلیم معتدل (شامل شهرستان

   ).1395مشاهده شده است ( دهقانی و همکاران، 

  

  هاي طوقه و ریشه لوبیابیماري -9-1 

هاي پوسیدگی ریشه لوبیا نظیر پوسیدگی فوزاریومی، پیتیومی، ریزوکتونیایی، ماکروفومینایی، مرگ گیاهچه و بیماري 
دهد ازند. برآوردهاي به عمل آمده نشان میس درصد خسارت به محصول لوبیا وارد می 80-100شانکر طوقه گاهی 
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ترین عوامل  هاي معتدل است و مهمهاي حبوبات مربوط به اقلیمکه در ایران بیشترین درصد مزارع آلوده به بیماري
  باشند. ، قارچی و در درجه بعد ویروسی میخسارت

  

   )Fusarium Root Rot( پوسیدگی ریشه فوزاریومی یا پوسیدگی خشک ریشه لوبیا -9-1-1

  ).1395باشد (دهقانی و همکاران، می Fusurium solani f.sp. phaseoliترین عامل پوسیدگی ریشه در استان لرستان قارچ  مهم

  عالئم بیماري

قرمز  خطوطلیه هاي اوریشه هیپوکوتیل و بااليروي  بذرزنی  بوده و یک یا دو هفته بعد از جوانه این قارچ خاکزاد 
را آلودگی اولیه  هايها قرمزتر شده و ممکن است تمام ریشهتر و رنگ آنبزرگخطوط نماید. اندازه  میایجاد رنگی 

نماید و و تمامی هیپوکوتیل را به طرف سطح خاك آلوده می اي شدههاي قرمز به تدریج قهوه لکهگیرد. سپس فرا 
تشکیل  از بین رفته،  ي هاي اولیهجوانب ریشههاي ثانویه در باال و . ریشهخورندها متورم شده و ترك میریشهاین 
ها به ممکن است از بین نرفته ولی عملکرد آن باشند کهگیاهان آلوده کوتوله مانده و داراي زردي میشوند. می

  . (Harveson, 2011) یابدشدت کاهش می

  
  پوسیدگی ریشه -37شکل 
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  و هیپوکوتیل در اثر آلودگی به بیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا هاي نکروز کشیده و بزرگ روي ریشهایجاد لکه -38شکل 

  

  
ریشه گیاه آلوده به بیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه (سمت راست) و ریشه گیاه سالم (سمت چپ)؛ به خشکیدگی انتهاي  -39شکل 

  .هاي ثانویه توجه نماییدریشه آلوده و تشکیل ریشه
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  یشه فوزاریومیعالئم پوسیدگی ر -40شکل 

  

  
  میري ماکروفومینایی و فوزاریومی شدگی ناشی از مرگ گیاهچه و بوته تنک -41شکل 

  

  هاي کنترل روش

  گیاهان غیرمیزبان نظیر یونجه و غالت با زراعی تناوب .1
   یاهیگ آلوده يایبقا دفن ای انهدام .2
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  ت. که هوادهی مناسب دارند در کاهش بیماري موثر اس هاییخاك در گیاه کاشت .3
از کشت در بهترین نتیجه  ی،تیچ ایلوب مورد در که يطور به .است موثر يماریب کاهش در زین کاشت ریتأخ .4

  .است بدست آمده خرداد سوم هفته
باعث کاهش آلودگی و یا به تأخیر  تواندمی هاي مؤثرکش با قارچ بذر ضدعفونیکاشت بذر روي پشته و  .5

 افتادن آلودگی گردد. 

  
   )Pythium Root Rot( تیومی ریشه پی پوسیدگی -9-1-2

 Pythium ultimum, P.aphanidermutum, P.myriotylumجملهتیوم عامل بیماري از  چندین گونه از جنس پی

P.debaryanum است. گزارش شده   

  عالئم بیماري

 ها شده و آننشعابات ساقه، و حتی ا ها و هیپوکوتیل، پوسیدگی ریشه و قارچ عامل بیماري، باعث آلودگی کوتیلدون 
آب سوخته  هاي کشیده و. عالئم اولیه به صورت لکهگردد می (Damping – off)منجر به مرگ گیاهچه  در نهایت

اي ها اندکی فرو رفته و به رنگ قهوهگردد. این لکهها ظاهر میهاي پایینی هیپوکوتیل و ریشه گیاهچهروي قسمت
که شرایط محیطی  در صورتی .تر پژمرده شده و بمیرندا و گیاهان بالغهباشند. ممکن است گیاهچهکم رنگ می

را نیز در بر  (در صورت تماس با خاك مرطوب)هاي باالیی گیاه مساعد براي آلودگی ادامه یابد، قارچ بخش
  باشد. براي توسعه بیماري مساعد می رویی گیرد. شرایط رطوبتی خاك می

هاي تر هستند و گونهدر شرایط دمایی پایین خاك فراوان P.debaryanumو  P.ultimumهاي گونه
P.aphanidermatum  وP.myriotylum باشند. انتشار عامل بیماري تر میکه دماي خاك باال است شایع عموماً زمانی

شوند، صورت در مزرعه توسط زئوسپورها، اسپورانژیوم و قطعات میسلیوم قارچ که توسط آب و یا باد حمل می
  .(Harveson, 2011) گیردمی
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 هاي لوبیاي آلوده به قارچ پیتیومسوخته روي هیپوکوتیل گیاهچه هاي آبایجاد لکه -42شکل 

  

  

  هاي آلوده لوبیا در اثر قارچ پیتیوم در اواسط فصلپژمردگی و مرگ بوته -43شکل 

  

  
  ودگی به قارچ پیتیومسوخته روي طوقه لوبیا در اثر آل هاي نکروز با حاشیه آبلکه -44شکل 

  

  هاي کنترل روش
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) باعث جریان ها نیم مترمتر روي ردیف و فاصله ردیف سانتی 5/7با فاصله کاشت گیاهان در فواصل بیشتر ( -1
  شود.بهتر هوا و کاهش انتقال عامل بیماري بین گیاهان می

  ها در حین عملیات زراعیجلوگیري از ایجاد آسیب به ریشه -2

  هایی که زهکش مناسب دارند.مینکاشت در ز -3

  کشت ارقام مقاوم به بیماري -4

  هاي سیستمیک نظیر متاالکسیلکشکنترل شیمیایی با قارچ -5

  باشد.  ها نظیر پاراکوات و گالیفوسید در افزایش مرگ گیاهچه در اثر این قارچ مؤثر میکشکاربرد برخی علف -6

  

   )Rhizoctonia Root Rot( از رایزوکتونیامرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه ناشی  -9-1-3

  باشد.می Thanatephorus cucumerisاست که فرم جنسی آن   Rhizoctonia solaniقارچ عامل بیماري 

  عالئم بیماري

کوتیل ظاهر شده که رنگ آنها هاي متفاوت روي ساقه و هیپودر اندازه هایی)(زخمدر این بیماري شانکرهایی 
عامل نموده و  ها به تدریج دور ساقه و هیپوکوتیل را احاطه). این زخم45(شکل  باشدقرمز می اي متمایل به قهوه

هاي مرکزي ساقه و هیپوکوتیل . آلودگی به سرعت به بخش)46(شکل  تواند سبب مرگ گیاهچه شودبیماري می
  .)47(شکل  شود نفوذ کرده و سبب ایجاد رنگ قرمز آجري می

نماید. دماي مناسب خاك اي زیادي بوده که روي محصوالت مختلف ایجاد آلودگی میهاین قارچ داراي جدایه
گراد  درجه سانتی 21باشد. توسعه شانکر در دماي باالي گراد می درجه سانتی 18براي ایجاد آلودگی روي هیپوکوتیل 

براي توسعه بیماري کلی، رطوبت متوسط رو به باالي خاك و دماي متوسط رو به پایین  طور خیلی کم است. به
   .(Harveson, 2011) باشدتر میمناسب
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  پوسیدگی ریشه ناشی از رایزوکتونیا -45شکل 

  

  

  ایجاد زخم روي ریشه و طوقه لوبیا در اثر آلودگی به بیماري پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه -46شکل 
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  در اثر بیماري پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه هاي داخلی ریشه و ساقه لوبیاتغییر رنگ و قرمز شدن قسمت -47شکل 

  

  هاي کنترل روش

  متري) سانتی 3-4(کاشت بذر در عمق کم  -1

کاشت بذر  زاد دارد، هاي خاكگسترش خسارت بیماري که رطوبت و دماي خاك ارتباط مستقیمی با جایی از آن -2
  .که دماي خاك به اندازه کافی باال است، انجام شود بایستی در زمانی

  زمینی و چغندر که بهتر است از غالت استفاده گردد.با محصوالتی غیر از سیبتناوب زراعی  -3

    R.solaniکاشت ارقام مقاوم به  -4

  بوکسین تیرام و یا بنومیل، کرPCNBکنترل شیمیایی به صورت ضدعفونی بذر با  -5

  

   )Fusarium yellow or wilt( زردي فوزاریومی لوبیا -9-2

بیماري در شرایط رطوبتی متوسط رو به  باشد.می Fusarium oxysporum f.sp. phaseoliن بیماري قارچ عامل ای
. قارچ به صورت کنیدي در سطح یا درون بذر انتشار دهد می تر روي باال و دماي متوسط رو به پایین خاك سریع

  یابد. می

  عالئم بیماري

دمبرگ  ایجاد مناطق قرمز روي تمامی ریشه، ساقه،  کند و باعثه میو هیپوکوتیل رخن قارچ به درون آوندهاي ریشه 
و خیلی  )48شکل ( شده هاي پایینی گیاهان آلوده ایجادشود. در ابتدا زردي یا کلروز روي برگو ساقه اصلی می

ین قارچ ها به انمایند. آلودگی گیاهچهها شروع به ریزش میشود و برگهاي جوان نیز مشاهده میسریع در برگ
هاي ریشه و هیپوکوتیل اولین عالمت تشخیص تغییر رنگ بافت ها را منجر شود.ممکن است پژمردگی و مرگ آن

  .(Harveson, 2011) )49بیماري است (شکل 
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  هاي لوبیا در اثر بیماري پژمردگی فوزاریومیپژمردگی و زردي بوته -48شکل 

  

  
  در اثر بیماري پژمردگی فوزاریومی لوبیاتغییر رنگ آوندهاي ریشه و ساقه  -49شکل 

  

  هاي کنترل روش

  ریزبا محصوالت غیرمیزبان نظیر یونجه و غالت دانهتناوب زراعی  -1

  و کاشت روي پشته ضدعفونی بذر -2

   کاشت ارقام مقاوم -3

  

   )Ashy stem Blight( بالیت خاکستري ساقه -9-3

  باشد.می Macrophomina phaseolinaعامل بیماري قارچ 



 

۵٧ 

 

  عالئم بیماري

هاي شود که میسلیوم قارچ یا اسکلروت آن در خاك جوانه زده و ساقهطور عمومی زمانی مشاهده می عالئم به 
هاي روئیده شده را مورد حمله قرار دهد. عامل بیماري در محل آلودگی روي قاعده ها یا قاعده کوتیلدونگیاهچه

نماید. در اثر بیماري، هاي متحدالمرکز وجود دارد) میدرون آن حلقهساقه ایجاد شانکرهاي سیاه رنگ (که در 
شود. آلودگی در گیاهان مسن باعث پژمردگی، ها شکسته و گیاهچه خشک میمریستم انتهایی از بین رفته و یا ساقه

یط رطوبتی شود. شراها قبل از رسیدگی، پوسیدگی ریشه و هیپوکوتیل و در نهایت مرگ گیاه میزردي، ریزش برگ 
متوسط رو به پایین و شرایط دمایی متوسط رو به باال براي توسعه بیماري مناسب است. در میان شانکرهاي ایجاد 

  شوند که قابل رؤیت هستند.  هاي قارچ تشکیل میشده پیکنید و گاهی اسکروت

  هاي کنترل روش

ها در خاك و یا به حداقل رساندن سکلروتهاي پیشنهاد شده براي کنترل بیماري با هدف کاهش تعداد ااکثر روش
  باشد.تماس مایع تلقیح عامل بیماري با میزبان می

  اتیلنی شفافهاي پلیاده از پوششبا استف (Soil solarization)دهی خاك آفتاب -1

روش و کارایی بهتر  این  ها به دماي باالحساسیت اسکلروت سبب افزایش دهی آفتابآبیاري خاك قبل از  نکته:
  .(Usmani and Ghaffar, 1982)شود می

   (Dhingra and Sinclair, 1975)اصالح خاك با استفاده از مواد آلی  -2

  (Olanya and Campbell, 1988)ها شخم عمیق و زیرخاك نمودن بقایایی آلوده به همراه اسکلروت -3

  (Pastor-Corrales and Abawi, 1988)ارقام مقاوم و متحمل به این بیماري  استفاده از -4

 Siddiqui)هاي آنتاگونیست در کاهش رشد عامل بیماري مؤثر است کنترل بیولوژیکی با استفاده از برخی از قارچ-5

and Mahmood, 1993).  

زنی   کاشت نیز براي جلوگیري از جوانه کش در خاك قبل از ضدعفونی بذر و کاربرد برخی ترکیبات قارچ-6
  .(Alice et al., 1996)گردد دگی پیشنهاد میاسکلروت و ایجاد آلو
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   (Bean common blight)بالیت عمومی لوبیا  -9-4

است. بقایاي باکتري هم در سطح و هم درون  Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli باکتريعامل بیماري،  
شوند، این بیماري شایع است. در ي میباشد. در مزارع موجود در مناطق گرم که با سیستم آبیاري بارانی آبیاربذر می

  برد. درصد محصول را از بین می 80شرایط مساعد، بیماري  تا 

  عالئم بیماري

سپس خشک  شوند،ها ظاهر میم رنگ روي برگچهسوخته یا سبز ک هاي کوچک به صورت آبا در اندازهها ابتدلکه 
به هم پیوسته و قسمت زیادي از برگ را در بر گیرند و ها ممکن است . این لکه)50(شکل  گردنداي میشده و قهوه

  ها شوند. در نهایت باعث مرگ برگ

 ها قرمز شوندسوخته ظاهر شوند و حتی ممکن است حاشیه لکه هاي آبهاي لوبیا نیز ممکن است لکهروي غالف
پوسته زرد رنگ  شوند. در آب و هواي مرطوب یکهاي شدیداً آلوده، چروکیده و خشک می. غالف)52(شکل 

  .(Schwartz, 2011; Wohleb and Du Toit, 2011)  است  پوشاند که ترشحات باکتريها را میسطح لکه

  

  

  هاي توسعه یافته بالیت معمولی باکتریایی لوبیالکه -50شکل 
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  مزرعه آلوده به بیماري بالیت -51شکل 

  

  

  هاعالئم بالیت معمولی باکتریایی روي غالف -52شکل 

  هاي کنترل روش

  عاري از بیماري استفاده از بذور سالم و  -1

  کاشت ارقام متحمل و مقاوم به بیماري  -2

  کاشت مزارع بذري در مناطق با شرایط آب و هواي خشک و عدم استفاده از آبیاري بارانی -3



 

۶٠ 

 

اند را از بین ح بذر قرار گرفتههایی که در سطبیوتیک استرپتومایسین که البته تنها باکتري ضدعفونی بذر با آنتی -4
  برد. می

  جلوگیري از ورود تراکتور و سایر ادوات کشاورزي (قبل از شستشو) از مزارع آلوده به مزارع عاري از بیماري -5

  باشد. ها و یا خاك مرطوب میکه سطح برگ جلوگیري از هر گونه عملیات زراعی در مزرعه لوبیا زمانی -6

  یستم آبیاري بارانی در مناطق و مزارع آلوده به بیماريعدم استفاده از س -7

  در صورت امکان آبیاري مزارع صبح زود و یا هنگام عصر انجام شود.  نکته:

کش نظیر سموم مسی در مزارع آلوده به منظور جلوگیري از توسعه آلودگی در مزرعه و استفاده از سموم باکتري -8
  هاي سالم ها و برگآلودگی غالف

زا و استقرار  کاربرد این سموم زمانی مؤثر است که قبل از مساعد شدن شرایط محیطی براي عامل بیماري ه:نکت
  پاشی تکرار شود. روز سم 7-14بیماري در مزرعه مورد استفاده قرار گرفته و به فاصله 

هاي هرز و ف علفماند، حذ باقی میفیت به صورت اپیکه عامل بیماري روي سطح گیاهان هرز  جایی از آن -9
هاي هاي این بیماري در کاهش شدت بیماري مهم است. همچنین، کنترل علفگیاهان لوبیا خودرو و سایر میزبان

گردد. این عمل هرز باعث هوادهی مناسب پیرامون گیاهان شده و سبب خشک شدن سریع رطوبت سطح گیاه می
  دهد. شانس باکتري را براي ایجاد آلودگی و انتشار کاهش می

  گردد. انجام شخم عمیق باعث تجزیه سریع بقایاي گیاهی آلوده در خاك می -10

  .(Fininsa, 1996) گرددکشت توأم لوبیا و ذرت باعث کاهش وقوع بیماري بالیت لوبیا می -11

  

  هاي ویروسی لوبیابیماري -9-5

از طریق بذرهاي آلوده منتقل  بیالو و نکروتیک مانند ویروس موزاییک معمولی هاي ویروسیبرخی از بیماري
. برخی دیگر مانند ویروس موزاییک باشندمیاز طریق بذر لوبیا قابل انتقال  درصد 80بیش از  که گاهی تا شوند می

  شوند.منتقل میها شته نیش زدنوسیله شیره گیاهان آلوده به صورت مکانیکی یا  که غالباً به بذرزاد نبودهزرد لوبیا 
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  Bean common mosaic virus (BCMV)س موزائیک معمولی لوبیا ویرو -9-5-1

 (Bean common mosaic necrosis virus (BCMNV))و ویروس موزائیک نکروتیک لوبیا  

باشند. این هر دو بذرزاد می (BCMNV)و ویروس موزائیک نکروتیک لوبیا  (BCMV)ویروس موزائیک معمولی لوبیا 
ه در مزرعه در طول فصل رشد منتقل شده که در صورت حضور جمعیت کافی از ها توسط چندین گونه شتویروس

تواند به راحتی انتشار یافته و در مواردي تـا صـد در صـد محصـول را آلـوده نمایـد       ناقل ویروس عامل بیماري می
(Puttaraju et al., 2004)ویروس موزائیک لوبیا  ،هاي انجام شده. در بررسی(BCMV) سـارت وارده  از نظر میزان خ

 68زا در گیاه لوبیا شناخته شده و میزان کاهش محصول در اثـر آلـودگی بـه آن بـیش از     ترین ویروس خسارتمهم
  . (Mavaric and Susta-Vozlic, 2004)درصد گزارش شده است 

  یـر  درصـد متغ  83درصد بذرزادي این ویروس بسته به رقم گیاه، نژاد ویروس و زمان آلـودگی گیـاه بـین صـفر تـا      
هاي مختلف نظیر خراسـان،  . این بیماري در ایران اهمیت باالیی داشته و از استان(Dasgupta et al., 2003)باشد می

  ه است. شدفارس، اصفهان و غیره گزارش 

د. گیاهان حاصل نباشمی BCMNVو  BCMVعنوان منابع مایه تلقیح اولیه اهان آلوده ارقام حساس لوبیا به بذرها و گی
-شته به گیاهان آلوده  ،نمایند. درطول فصل رشدشت بذرهاي آلوده معموالً کوتوله مانده و محصولی تولید نمیاز کا

هاي  در سال بایستیهاي برداشت شده از این مزارع، به دلیل احتمال آلودگی ها معموالً کاهش عملکرد داشته و دانه
  .(Mukeshimana et al., 2003) نشوندبعد به عنوان بذر کشت 

  

  
  BCMVمزرعه آلوده به ویروس  -53شکل 
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  بیماري عالئم

در ارقـام آلـوده حسـاس،    شود کـه  در مزارع به این صورت مشاهده می BCMNVو  BCMV ویروس عالئم هر دو
اي) ظـاهر  ها (سـه برگچـه  رنگ و گاهی سبز تیره روي برگ عالئم موزائیک معمولی به رنگ سبز متمایل به زرد کم

باشـد. تغییـر رنـگ،    ها سبز کم رنگ متمایل به زرد میها سبز تیره و بین رگبرگ. اغلب، رگبرگ)54(شکل  شودمی
(شـکل   شـود  ها مشاهده مـی  اي شدن در برگ زدگی، بدشکلی، پیچیده شدن به سمت پایین و لوله چروکیدگی، تاول

ان آلـودگی دارد. هرچـه گیـاه در    . فراوانی و شدت عالئم بستگی به نژاد ویروس، رقم لوبیا، سن گیاهـان و زمـ  )55
  و بدشکلی بیشتر است.  تر آلوده شود، کوتولگیسنین جوان

  
  BCMNVهاي لوبیا آلوده به هاي بوتهعالئم ریشه سیاه روي برگ -54شکل 

  

  
  BCMVو  BCMNVهاي لوبیا در اثر آلودگی به  ایجاد موزائیک و تاولی شدن برگ -55شکل 

  

عالئـم نکـروز   ایـن   .شود کمتر مشاهده می (BCMNV)ائیک نکروتیک معمولی لوبیا ویروس موز اختصاصیعالئم 
باشند. عالئم ابتدا به صـورت    Iیابد که ارقام آلوده به ویروس حامل ژن غالب اي شدن) تنها زمانی توسعه می(قهوه

گـردد.  قـل ظـاهر مـی   سـط شـته نا  اي اولیـه بعـد از انتقـال تو   هاي سه برگچهاي قرمز رنگ روي برگهاي قهوهلکه
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یابـد و  اي تیره شده و به تدریج نکروز به داخل بافت آبکش گیاه نیز توسعه مـی ها قهوههاي اطراف این لکه رگبرگ
رود. در گردد و در نهایت گیـاه از بـین مـی   هاي جوان نکروز شده و مریستم میسبب پژمردگی و سپس مرگ برگ

گردد. این عالئم اغلـب  اي متمایل به قرمز در محل آوندها مشاهده میهاي قهوهها، حلقهبرش عرضی ساقه و غالف
ها  ن بیماري ریشهباشد. با این تفاوت که در ایمی Thielaviopsis basicolaشبیه به پوسیدگی سیاه ریشه توسط قارچ 

کـه   است در صـورتی  نیز قادر  BCMVنامند. البته ویروسمی Black root مانند و به این دلیل این عالمت را سالم می
همچنین عالئم گراد تجاوز نماید، روي ارقام واجد این ژن همین عالئم نکروز را ایجاد نماید.  درجه سانتی 32دما از 

 Fusarium)هـاي فوزاریـومی هـم اشـتباه گرفتـه شـود (توسـط        موزائیک نکروتیک معمولی ممکن است بـا زردي 

oxysporum f.sp. phaseoliهاي فوزاریومی دیـده  ها در زرديکروز که در بافت آوندي غالف. به هرحال عالمت ن
باشند، می Iشود، عالمت تشخیص بیماري موزائیک نکروتیک معمولی لوبیا است. در ارقامی از لوبیا که فاقد ژن نمی

نیـز   هادهد. مسلم است، سایر ویروسویروس موزائیک نکروتیک معمولی لوبیا عالئم موزائیک معمولی را بروز می
توانند عالئم نکروز روي لوبیا ایجاد نمایند. بنابراین توسـعه نکـروز بـه تنهـایی بـراي تشـخیص نهـایی بیمـاري         می

 Mukeshimana et) هاي تشخیص دیگري اسـتفاده کـرد  باشد و بایستی از روشموزائیک نکروتیک لوبیا کافی نمی

al., 2003).  

  

  

  روي برگ لوبیا BCMVعالئم  -56شکل 
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  روي برگ لوبیا CMVعالئم ویروس  -57 شکل

  

 هاي کنترل روش

   شده و عاري از ویروسکاشت بذور گواهی  -1

کاشت ارقام حساس بایسـتی  باشند. میبیماري این هاي مقاومت به یا سایر ژن Iکاشت ارقام مقاوم که حامل ژن  -2
  محدود به مناطق ایزوله فاقد بیماري باشد. 

  هاي ناقل ویروسکش مناسب براي کاهش جمعیت شتهاستفاده از سموم حشره -3

  

   )Bean Yellow Mosaic Virus( ویروس موزائیک زرد لوبیا -9-5-2

  عالئم بیماري

(شـکل   باشد هاي آلوده میدر برگ اي تمایل به زرد خفیف یا لکه لکهظهور موزائیک سبز م  ،BYMVالئم تشخیص ع
هاي آلوده درجات مختلفی از شوند. همچنین، برگتر دیده می ئم واضحشوند، این عالتر میها مسن. هرچه برگ)58

شـوند، توقـف    گیاهانی که در مراحل اولیه رشد آلوده می دهند. دربدشکلی، فنجانی شدن و چروکیدگی را نشان می
ولی و سـایر  شود. وجود عالئم موزائیک زرد در اثر این بیماري کامالً متمایز از عالئـم موزائیـک معمـ    رشد دیده می

توانـد بـه   باشد. ویروس موزائیک زرد لوبیا، دامنه میزبـانی وسـیعی در خـانواده لگومینـوز دارد و مـی     ها میویروس
  گذرانی نماید.   ) زمستانهاي هرز (نظیر ماشکسهولت در لگومینوزهاي یک ساله (نظیر یونجه و شبدر) یا علف



 

۶۵ 

 

کـه   شود (نظیر شته نخود، شته سبز هلو و شته سیاه لوبیا). زمـانی گونه شته منتقل می 20این ویروس توسط بیش از 
ها به صـورت کـامالً مـوثر    نمایند. شتههاي سالم را آلوده مینمایند، بوتههاي ناقل ویروس در مزارع حرکت میشته

  ه است. وسیله بذر گزارش نشد دهند. انتقال این ویروس در لوبیا بهآلودگی را به سرعت در مزرعه انتقال می

و معمـوالً   اسـت  (BCMV)در همان خانواده ویروس موزائیک معمـولی لوبیـا    (BYMV)ویروس موزائیک زرد لوبیا 
باشد. این امر  باعث اشتباه در تشخیص ویروس در مزرعه ها در مزرعه به صورت اختالطی از هر دو میآلودگی آن

هاي آنتی بادي براي تشخیص دقیق این دو ویروس زمونشود که اهمیت خاصی در مزارع تولید بذر دارد. اغلب آ می
  باشد.مورد نیاز می

  

  
  روي برگ لوبیا BYMVعالئم ویروس  -58شکل 

  

 هاي کنترل روش

  ساله و مزارع زنبق   هاي یکدر صورت امکان کاشت لوبیا در مزارع دور از لگوم -1

  کاشت ارقام مقاوم -2

گـردد کـه معمـوالً روش مـؤثري     ها مـی رعت انتشار آلودگی توسط شتهها باعث کاهش سکشاستفاده از حشره -3
کـار   ها در ابتداي فصل رشد و یا در مزارع لوبیا نزدیک مزارع لگومینوز علوفه بهکشکه حشره نیست. اما در صورتی

  شوند. روند، تا حدودي باعث کنترل آفت می
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  برداشت -10

زمان کاشت، دماي هوا، تراکم بوته، نوع خاك (سبک و یا سنگین)،  م، طول دوره رسیدگی لوبیا به عواملی مانند رق
  و آبیاري بستگی دارد. نوع تغذیه

طور دقیق  باشند. به میرس و دیررس  میان  سه طبقه زودرس، شاملکلی ارقام لوبیا از نظر دوره رسیدگی  طور به 
ا بسته به دماي هوا (میانگین دماي هوا)، تراکم توان تعداد روز مشخصی براي دوره رشد یک رقم بیان نمود، زیر نمی

توان با ثبت درجه روز یابد ولی میبوته، نوع خاك، میزان مصرف کود اوره و میزان آبیاري، دوره رسیدن تغییر می
گراد است) زمان رسیدن را تا حدي پیش بینی  درجه سانتی 12-14وبیا ل(حداقل دماي مورد نیاز جهت جوانه زدن 

تر اي) زودرسهاي سبک (ماسهباشند. معموالً ارقام در خاك می ام ایستا و رشد محدود معموالً زودرسکرد. ارق
شوند. افزایش تراکم  باعث سایه اندازي و کم شدن نور تر شدن ارقام می هاي سنگین باعث دیررسو خاك باشند می

یز باعث افزایش رشد رویشی و در نتیجه شود. مصرف بیش از حد کود اوره نو در نتیجه دیررس شدن محصول می
  شود.از اندازه باعث دیررس شدن محصول می هاي کوتاه و بیششود. آبیاري در دورهدیررس شدن محصول می

کند. براین اساس ارقام لوبیا به سه گروه  دما مخصوصا در طول شب، طول دوره رویش یک رقم لوبیا را تعیین می
  زیر تقسیم می شوند:

  روز  85-94رس:  زود -1 

  روز 95-104رس:  متوسط -2

   روز 105-115رس:  دیر -3

از ارقام زودرس و ارقام گلی و تالش از ارقام  Cos16چیتی  ا قرمز صیاد، لوبیا سفید دانشکده و الینلوبی نکته:
  دیررس لوبیا هستند. 

هاي کوچک در  ها را به صورت کپه شود. پس از برداشت، بوته در استان لرستان لوبیا به وسیله دست برداشت می
درصد برسد. در این مرحله به دو روش دانه را از کاه جدا  20سطح مزرعه جمع نموده تا رطوبت دانه آنها به حدود 

  کنند: می

  هاي بادي گاه و کوبیدن به وسیله خرمنکوب ها به خرمن با حمل بوته – 1 
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ریزند تا به  ها را از طرفین به داخل هد آن می با چنگک بوتهزمان با حرکت کمباین دو کارگر  در مزرعه و هم -2 
  وسیله کمباین کوبیده شوند.  

  

  زمان برداشت

قرمز صیاد لوبیا  کامالً رسیده باشند. بعضی از ارقام مانند رقم  هاي آنبرداشت محصول لوبیا زمانی است که غالف 
شت شوند. در غیر این صورت بیشتر محصول ریزش ها بردابایستی به محض رسیدن و تا قبل از خشک شدن غالف

  یابد.می

ها رسیده  درصد غالف 65-75رسند برداشت زمانی انجام می شود که زمان نمی ها همدر ارقامی که غالف نکته:
  باشند. 

  

  
  هاي خشک شده لوبیا آماده براي کوبیدن بوته -59شکل 
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  برداشت با کمباین -60شکل 

  

  
 نکوب بادينوعی خرم -61شکل 

  

  

  پس از برداشت لوبیا  -11

هایی از قبیل کاه و کلش لوبیا،  وسیله خرمنکوب و یا کمباین داراي ناخالصی با توجه به اینکه محصول کوبیده شده به
  هاي هرز است بایستی بوجاري شود که به دو روش انجام می شود: خاك و یا بذور علف
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  کنند ها را جدا می صیبا استفاده از غربال و با دست ناخال -1 

  در صورت وجود دستگاه بوجاري در منطقه بوسیله آن محصول را بوجاري می کنند. – 2 

هاي  شود. در کارخانه بندي فرستاده می هاي بسته شود و یا به کارخانه طور مستقیم به بازار عرضه می سپس لوبیا یا به 
ها و یا بذور ناهمسان به  ها ناخالصی ها بر روي نقاله نهزمان با حرکت دا بندي، پس از بوجاري مجدد و هم بسته

هاي کنسروسازي ارسال  گردند و یا به کارخانه هاي کوچک بسته بندي می شوند. سپس در بسته وسیله کارگر جدا می
  .شوند می
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