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 چکیده

باشد.  هاي مهم لوبیا در اراضی تحت کشت این محصول می یکی از بیماري Fusarium solani f. sp. phaseoliبیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با عامل 
هاي کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال  صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوك بهکارهاي به زراعی مؤثر در کنترل این بیماري، آزمایشی  منظور بررسی راه به

نوع کشت در چهار  زراعی در قطعه زمینی با سابقه آلودگی به قارچ عامل بیماري در پردیس تحقیقات و آموزش لوبیاي کشور واقع در شهرستان خمین اجرا شد.
هاي  دهی در کرت بار خاك دهی و کشت جوي و پشته با دو  بار خاك دهی، کشت جوي و پشته با یک سطح شامل کشت کرتی، کشت جوي و پشته بدون خاك

هاي  صورت فاکتوریل در کرت به بوته در مترمربع 40و  30، 20اصلی، ارقام لوبیا در دو سطح شامل لوبیا قرمز افق و یاقوت و تراکم بوته در سه سطح شامل 
چنین افزایش تراکم بوته سبب  ترین عملکرد دانه و حداقل شدت بیماري پوسیدگی ریشه بود. هم اد که رقم یاقوت داراي بیشفرعی قرار گرفتند. نتایج نشان د

ترین شدت بیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه در روش  هاي مختلف کاشت، کم دار شدت بیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه شد. در بین روش افزایش معنی
بوته در مترمربع، در کشت جوي و پشته با  30دهی مشاهده شد. باالترین عملکرد دانه از کشت رقم یاقوت با تراکم  بار خاك همراه با یککاشت جوي و پشته 

ه همراه اي بشود در مناطقی با پتانسیل باالي این بیماري، تغییر در روش کاشت لوبیا از مسطح به جوي و پشتهدست آمد. لذا توصیه می دهی به بار خاك یک
  ها، انجام شود.دهی پاي بوته عملیات خاك

  
  ، فوزاریوم.کشت روش حبوبات، خاکدهی، بوته، تراکم ها: کلیدواژه
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Abstract  
Bean root rot disease caused by Fusarium solani f. sp. phaseoli is one of the major diseases associated with beans. In order to evaluate effective 
agronomic strategies to control this disease, an experiment has been carried out as a factorial split plot arrangement in randomized complete block 
design with three replications over two years. The experiment takes place in a farm with a history of infection with the causal agent of root rot disease 
at the Bean Research and Education Campus of Khomein City. Type of cultivation includes flat-striped method, furrowing method without hilling up, 
furrowing method with one time hilling up, and furrowing method with two times of hilling up in main plot. Also, the two red bean cultivars involve 
Ofogh and Yaghout and the three plant density include 20, 30, and 40 plant/m2 in a sub-plot with factorial arrangement. Results show that among the 
studied cultivars, the highest grainyield and minimum bean root rot severity belong to Yaghout cultivar. Additionally,, increasing the plant density 
adds to the severity of Fusarium root rot disease. Among the different methods of planting, the least root rot severity occurs in the furrowing method 
with one time of hilling up, while the highest grain yield is obtained from cultivation of Yaghout at a density of 30 plant/m2 in furrowing planting 
method with one time hilling up. Therefore, in those areas where the occurrence of this disease is very potential, it is necessary to change the method 
of bean planting from flat to furrowing method and hilling up the plants. 
 
Keywords: Fusarium, hilling up, plant density, planting methods, pulse crop. 
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  . مقدمه1
 Fusariumبیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با عامل 

solani   میالدي از نیویورك  1916اولین بار در سال
گزارش شد. این بیماري از تمام مناطق لوبیاکاري دنیا 
گزارش شده و هر سال خسارت زیادي به این محصول 

درصد عملکرد در اثر این  85زند. کاهش بیش از  می
چنین  ). همAbawi, 1989بیماري گزارش شده است (

Nzungize et al. )2012 پوسیدگی ریشه در لوبیا ) بیماري
عنوان یک عامل محدودکننده بسیار مخرب براي تولید  را به

این محصول قلمداد کرده و براساس مطالعات خود در 
نمایند که پتانسیل کاهش  مناطق کنیا و رواندا، بیان می
شود.  بینی می درصد پیش 70محصول در اثر این بیماري، تا 

ومی ریشه خسارت زیادي در ایران بیماري پوسیدگی فوزاری
که در مناطق با طوري به کشاورزان تحمیل کرده است، به

 Ahariرود (درصد محصول از بین می 85آلودگی باال، تا 

Mostafavi et al., 2009هاي لرستان، ). این بیماري از استان
مرکزي، چهارمحال و بختیاري، فارس، زنجان، اصفهان و 

). در Etebarian, 2002است (شرقی گزارش شده  آذربایجان
استان مرکزي اکثر مزارع لوبیا به بیماري پوسیدگی 

ترین معضل فوزاریومی ریشه آلوده بوده و این بیماري مهم
  .)Lak et al., 2009(باشد مزارع لوبیاي استان می

هاي مختلفی  براي کنترل و مدیریت این بیماري، روش
و زراعی توسط  از جمله کنترل شیمیایی، زیستی، ژنتیکی

عنوان  محققین موردبررسی و استفاده قرار گرفته است. به
دارکردن بذر با  ) پوششSchwartz et al. )2007مثال 

هایی نظیر بنومیل، کپتافول، کاپتان و  کش استفاده از قارچ
کاري مؤثر در جهت محافظت از  عنوان راه متاالکسیل را به

ا سه هفته پس از هاي جوان لوبیا، به مدت دو ت گیاهچه
گران  اند. اما گروه دیگري از پژوهشکاشت معرفی کرده

معتقدند که این روش، سالمتی کشاورزان داراي تحصیالت 
پایین در کشورهاي در حال توسعه را به مخاطره انداخته و 

ها در کنترل بیماري  کش عالوه بر گسترش استفاده از قارچ
ك را به دنبال دارد. پوسیدگی ریشه، آلودگی منابع آب و خا

کار  تواند یک راه ها نمی کش لذا معتقدند که استفاده از قارچ
مناسب در تولید پایدار حبوبات، در کشورهاي در حال 

 & Lakچنین  ). همNzungize et al., 2012توسعه باشد (

Ghadiri )2018 با بررسی تأثیر سوپرنیتروپالس و (
 يبر عملکرد، اجزا با پایه باکتري باسیلوس)(بیوسوبتیل 

و شدت بیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه  دانه عملکرد
ترین کاهش شدت بیماري  که بیش کردند انیب ایدر لوب

 ماریت درصد از 23 پوسیدگی ریشه نسبت به شاهد به مقدار
بار تکرار  ههمراه با آب اول و س تروپالسیمصرف سوپرن

 نیهرچند که ا .دیحاصل گرد بار کیبه فواصل سه هفته 
نتایج این پژوهش نبود.  دار یمعن يکاهش از لحاظ آمار

تأثیر سوپرنیتروپالس در کاهش شدت بیماري  نشان دادند
   .باشدمیپوسیدگی ریشه لوبیا بهتر از بیوسوبتیل 

گران استفاده از ارقام مقاوم گیاهی را  برخی از پژوهش
دگی ریشه در عنوان مؤثرترین استراتژي کنترل بیماري پوسی به

دانند؛ با این حال معتقدند که این روش کنترل  لوبیا می
مستلزم توسعه ارقام لوبیاي مقاوم در برابر تمامی بیمارگرهاي 

 Abawi etعامل پوسیدگی ریشه در منطقه موردنظر است (

al., 2006 در این راستا .(Otsyula et al. )2003هاي  ) الین
RWR719 ،MLB 49-89A  وSCAM80-CM/15  همگی از
 1055هاي  ) و الینMesoamericanهاي دانه ریز ( گروه لوبیا

) را Andeanاز گروه لوبیاي دانه درشت ( And 1062و 
هاي مقاوم به نژادهاي مختلف بیمارگرهاي  عنوان الین به

  عامل پوسیدگی ریشه در لوبیا مطرح کردند. 
Naseri & Marefat )2011 با بررسی ارتباط بین (

برخی از فاکتورهاي زراعی با شدت بیماري پوسیدگی 
مزرعه لوبیاي استان زنجان بیان  122فوزاریومی ریشه در 

نمودند که شدت آلودگی در مزارع لوبیا قرمز به مراتب 
چنین  گران هم تر از لوبیا چیتی و سفید بود. این پژوهش کم
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بار)، مصرف بیش از  یکروز  2- 3هاي مکرر ( انجام آبیاري
ماه و تراکم باالي علف  حد کود اوره، کشت در اردیبهشت

هرز در مزرعه را عامل تشدید شدت بیماري پوسیدگی 
) در Lak et al. )2009چنین  فوزاریومی لوبیا بیان کردند. هم

بررسی اثر تاریخ کاشت بر شدت بیماري پوسیدگی ریشه 
ه با تأخیر در کاشت، از در ارقام لوبیا چیتی بیان نمودند ک

داري کاسته شد. این  طور معنی شدت بیماري به
گران با در نظر گرفتن میزان خسارت بیماري و  پژوهش

چنین سایر صفات مهم از جمله عملکرد و اجزاي  هم
عملکرد شامل تعداد غالف در بوته، وزن صددانه و تعداد 

عنوان  هدانه در بوته، تاریخ کاشت هفته سوم خردادماه را ب
بهترین تاریخ کاشت براي ارقام مختلف لوبیا چیتی در 

) Belete et al. )2013چنین  منطقه خمین تعیین نمودند. هم
در مطالعه ارتباط بین عوامل بیوفیزیکی با شاخص شدت و 

در  F. solaniمیزان توسعه بیماري پوسیدگی ریشه با عامل 
وع خاك، ارتفاعات شمال شرقی اتیوپی بیان کردند که ن

هاي مدیریت  سازي زمین قبل از کاشت و روش نحوه آماده
هاي هرز در شدت بیماري پوسیدگی ریشه تأثیر  علف

ها نشان داد که کشت مسطح،  بسزایی دارد. مطالعات آن
هاي هرز و رطوبت زیاد خاك سهم تراکم باالي علف

توجهی در اپیدمی بیماري پوسیدگی ریشه دارند و در  قابل
رتفاع از سطح دریا، تراکم بوته و سیستم برداشت با مقابل ا

شیوع پوسیدگی ریشه و شاخص شدت بیماري ارتباط 
 Naseri & Ansari Hamadaniداري ندارند. در مطالعه معنی

) روي ارتباط بین جمعیت بیمارگرهاي عامل 2017(
هاي اگرواکولوژیکی  پوسیدگی ریشه با برخی از ویژگی

زا  که جمعیت این عوامل بیماريمزارع لوبیا مشخص شد 
در شرایط مزارع با ابعاد بزرگ، کشت لوبیا قرمز، مصرف 

فلورالین و کود  کش تري کود فسفاته، کاهش مصرف علف
چنین  اوره، و مزارع با درصد باالي شن در خاك و هم

  تر بود. خاك، به مراتب کم ECو  pHمقادیر باالتر 

ور به روش درصد از کشت لوبیا در کش 95بیش از 
شود و این در حالی است که کشت کرتی مسطح انجام می

یک محصول  عنوان بهاین محصول در سایر کشورها 
اي انجام به روش جوي و پشته طور عمده بهوجینی، 

). از مزایاي روش کاشت Ghanbari et al., 2002شود ( می
توان به افزایش تهویه اي نسبت به کرتی میجوي و پشته

ترشدن سریع بستر کشت، کاهش اطراف ریشه، گرمخاك 
پاي  دهی خاكرطوبت اطراف طوقه، امکان انجام عملیات 

هاي هرز اشاره کرد ها و وجین مکانیکی علفبوته
)Mehrpouyan et al., 2010 به نظر  که این). با توجه به

رسد عوامل مذکور در استقرار سریع و مناسب می
و کاهش شدت آلودگی به  هاي لوبیا در مزرعهگیاهچه
باشند،  مؤثرهاي پوسیدگی ریشه در این محصول بیمارگر

برخی از  کاراییلذا این پژوهش با هدف بررسی 
پاي  دهی خاكهاي زراعی شامل روش کاشت،  تکنیک

شده  بوته، تراکم بوته و استفاده از ارقام مختلف اصالح
لوبیا، در کاهش خسارت بیماري پوسیدگی فوزاریومی 

  یشه لوبیا به اجرا درآمد.ر
  

  ها . مواد و روش2
 يها ل در قالب بلوكیت فاکتوریصورت اسپل ش بهیآزما

در قطعه  یدو سال زراع یبا سه تکرار ط یکامل تصادف
در پردیس  يماریبه قارچ عامل ب یبا سابقه آلودگ ینیزم

اي کشور به اجرا درآمد. این یقات و آموزش لوبیتحق
ن با طول یشهرستان خم يرلومتیک هشتپردیس در 

 33 ییایقه و عرض جغرافیدق 57درجه و  49 ییایجغراف
ا یاز سطح در يمتر 1930قه و در ارتفاع یدق 39درجه و 

. نوع کشت در چهار سطح شامل کشت واقع شده است
 ي، کشت جویده و پشته بدون خاك يکرتی، کشت جو

 و پشته با دو يو کشت جو یده بار خاك کیو پشته با 
ا در دو سطح ی، ارقام لوبیاصل يها در کرت یده بار خاك 
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ا قرمز رقم افق و رقم یاقوت و تراکم بوته در یشامل لوب
 صورت به مترمربعبوته در  40و  30، 20سه سطح شامل 

ش در یقرار گرفتند. آزما یهاي فرع فاکتوریل در کرت
. به اجرا در آمد مترمربع 6500 یبیبه مساحت تقر ینیزم

زدن  سکید  زه و بهاره،یین شامل شخم پایه زمیته اتیعمل
منظور تأمین  بههر دو سال انجام شد.  ین طیح زمیو تسط

 براساسن یه زمیاه در بهار و قبل از تهیگ موردنیازعناصر 
د. کشت در هر یگرد یج آزمون خاك اقدام به کوددهینتا

دو سال اجراي آزمایش در هفته سوم خردادماه صورت 
ا یهرز قبل از کشت لوب يها جهت مبارزه با علفپذیرفت. 

 زانیبه م  EC48%نیفلورال يتر یشیرو ش یکش پ از علف
فصل رشد  یدر ط چنین همتر در هکتار استفاده شد. یل دو

برگ با  هرز پهن يها با علف ییایمیبار مبارزه ش کیز ین
تر در یل سه زانیبه م SL48%کش بنتازون استفاده از علف

رفت. جهت مبارزه یانجام پذ ین دستیبار وج یک هکتار و
تیازوکس کش هگزياز کنه يا دو نقطه  با آفت کنه

EC10% تر در هکتار استفاده شد. طول هر یل یک زانیبه م
متر بود که در  دو متر و عرض آن 40 شیکرت آزما

کنواخت یمترمربع از مناطق  پنج انتهاي فصل رشد،
ن ییرداشت و تعش مربوط به هر کرت جهت بیآزما

 . عملکرد دانه در نظر گرفته شد

انجام شد و  يا و پشته يکرتی و جو صورت بهکشت 
غرقابی و  صورت بهمارها در روش کاشت کرتی یت ياریآب

با دور  یفونیس صورت بهاي  در روش کاشت جوي و پشته
بار صورت پذیرفت. جهت کاشت در  روز یک پنج ياریآب

خطی کار (ساخت شرکت جیران ها از دستگاه  کلیه روش
صنعت آریا، کشور ایران) استفاده شد. جهت اعمال 

صددانه هر یک  هاي بوته موردنظر، با توجه به وزن  تراکم
کردن دستگاه گردید و پس از  ها اقدام به کالیبره از الین

)، V3چه اول گیاه ( ها و در مرحله سه برگ سبزشدن بوته
 تر بیشه داراي تراکم بوته کردن تیمارهایی ک نسبت به تنک

  دهی خاكات یاز حد موردنظر بودند، اقدام گردید. عمل
، درمرحله سه دهی خاكبار  کی يمارهایبوته در ت يپا
، دهی خاكبار  دو يمارهای) و در تV4چه سوم گیاه ( گ بر

انجام شد. در  یده و قبل از گل V4 يدر مراحل رشد
عمل  الزم به یزراع يها طول فصل رشد و نمو مراقبت

آن شامل  يپس از برداشت، عملکرد دانه و اجزا. آمد
تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف و وزن صددانه 

 گرفتند.   قرار یابیمورد ارز

 10 مار تعدادیدر هر ت يماریشدت ب يریگ  اندازه يبرا
) R9کی (یولوژیزیف یدگیدر زمان رس یتصادف طور بهبوته 

ها به  ر لپهیدر محور ز يماریتوسعه بزان یانتخاب و م
 & Sippell(د یدهی بدین شرح ارزیابی گرد نمره  روش

Hall, 1982:(   
دیگر،   ها کوچک و جدا از هم لکه -2بدون لکه؛  -1

ل را پوشانده یپوکوتیه هیدرصد ناح 25 ها کمتر از ا لکهی
 50 تا 25 نیها ب ا لکهیوسته، یپ دیگر هم ها به  لکه -3است؛ 

ه یها در ناح لکه -4ل را پوشانده است؛ یپوکوتیرصد هد
ل را یپوکوتیدرصد ه 75 تا 50 نیها ب ا لکهیق، یپوست عم

تر بوده و  قیعم یها از حالت قبل لکه -5پوشانده است؛ 
 ش ازیها ب ا لکهیرسد،  یم ياستوانه مرکز یکیتا نزد یگاه
 پوشاند. یل را میپوکوتیدرصد ه 75

 از رابطه يماریبیماري، شدت بپس از تعیین مقیاس 
  آمد  دست به )1(

D푠)                        1رابطه ( = (푆푖 × 푃푠)/푁  
  

اس یمق :Si؛ يماریشدت ب :Dsکه در این رابطه 
 i) 5 تا 1(اس یکه مق یاهانیتعداد گ :Ps؛ )5 تا 1( يماریب

شده  يبرداراهان نمونهیتعداد کل گ :Nرا نشان دادند و 
. جهت تجزیه و تحلیل )Sippell & Hall, 1982(است 

 سهیو جهت انجام مقا SAS يآمار افزارها، از نرمداده
  .شد استفاده دانکن يادامنه چند آزمون از ها،نیانگیم
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 . نتایج و بحث 3
  شهیر یومیفوزار یدگیپوس يماریشدت ب. 1. 3

 ارقامبین  شهیفوزاریومی ر یدگیپوس يماریشدت ب
ترتیب در  بوته اعمال شده به يها لوبیا قرمز و تراکم

دار بود، ولی بین  درصد معنی پنجو  یکسطح احتمال 
مشاهده  يدار کاشت مختلف اختالف معنی يها روش
 يماریب شدتبا رقم افق وبیا قرمز ل .)1(جدولنشد 

 یدگیپوس يماریرا نسبت به ب يتر بیش تی، حساس4/3
از خود نشان رقم یاقوت با  هسیدر مقا شهیفوزاریومی ر

دار شدت  یمعن شیتراکم بوته سبب افزا شیافزا .داد
 ،گردید ایدر لوب شهیفوزاریومی ر یدگیپوس يماریب

، 36/3 اسیبا مق يماریب نیا تکه حداکثر شد يطور به
با توجه به  .شدبوته در مترمربع مشاهده  40در تراکم 

- طلب می فرصتیک قارچ  Fusarium solaniکه  این

)، لذا با افزایش تراکم بوته و Abawi, 1989باشد (
دنبال آن کاهش منابع  اي و بهگونه تشدید رقابت درون

موجود براي رشد گیاه، شرایط مناسبی جهت افزایش 
 شود.سرعت و شدت آلودگی به بیماري ایجاد می

Naseri & Marefat )2011 در بررسی اثر تراکم بوته (
ي پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا در بر شدت بیمار

مزارع استان زنجان دریافتند که با افزایش تراکم بوته، 
داري افزوده شد. ایشان  طور معنی بر شدت بیماري به

چنین بیان نمودند که تغییرات شدت بیماري در اثر  هم
افزایش تراکم بوته، داراي نمودهاي متفاوتی طی 

اي که شدت  به گونه باشد مراحل مختلف رشد لوبیا می
چه اول) در مزارع با  (سه برگ V3بیماري در مرحله 

هاي با تراکم  تر از کشت کشت متراکم، به مراتب کم
(رسیدگی  R9پایین بود؛ اما با رسیدن به مرحله 

فیزیولوژیکی)، این رابطه برعکس شده و شدت بیماري 
تر از مزارع  داري بیش طور معنی تر به در مزارع متراکم

تر بود. هر چه از زمان کاشت لوبیا  لوبیاي با تراکم پایین

تر  ها بیشپوش و ریشهگذرد، رشد و توسعه تاجمی
هاي باال سبب افزایش رقابت بین شده که در تراکم

ها و افزایش شدت بیماري در مراحل انتهایی رشد بوته
  شود.می

شدت  نیتر کم زیمختلف کاشت ن يها روش نیب در
 يا و پشته يدر روش کاشت جو شهیر یدگیپوس يبیمار

اما  شد.مشاهده ها  ي بوتهدهی پا بار خاك کیهمراه با 
دار نبود.  یتفاوت معن نیا داشاره شطور که قبالً  همان

زراعی  گران در بررسی نقش عوامل به گروهی از پژوهش
در کنترل بیماري پوسیدگی ریشه در لوبیا بیان کردند که 

اي از طریق  ت به روش جوي و پشتهشخم عمیق و کش
کشی رطوبت اضافی از اطراف  افزایش تهویه خاك و زه

توجه شدت این بیماري در  ریشه، موجب کاهش قابل
اثر متقابل ).  2012et alNzungize ,.(شود  مزارع لوبیا می

جانبه  قرمز و اثر متقابل سه ایلوب ارقامروش کاشت در 
از  زیرمز در تراکم بوته نق ایلوب يها روش کاشت در الین

 5، در سطح احتمال شهیر یدگیپوس يمارینظر شدت ب
  .دار بود یدرصد معن
 يمارینوع کشت در شدت ب یبررس نیدر ا

 ،)1ي نداشت (جدول دار یاختالف معن شهیر یدگیپوس
 لیاز دال یکیداشت.  يادیعملکرد تأثیر ز زانیاما در م

گردد. در  یجا برم نابه يها شهیر لیموضوع به تشک نیا
نشد اما در  لیجا تشک نابه يهاشهیر یکشت کرت

جا به  نابه يها شهیو پشته ر يکشت جو يمارهایت
 .Snapp et alاین نتیجه با نتایج . دش لیتشک یفراوان

هاي جانبی لوبیا با  مقدار ریشه) که اظهار داشتند 2003(
 میزان تحمل به بیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه

در . ، مطابقت داشتدارد يدار همبستگی مثبت و معنی
جا در  هاي نابه ریشهاین پژوهش به اهمیت تشکیل 

تأکید شده شرایطی که گیاه تحت فشار بیماري است، 
  .است
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در  1396و  1395  يها قرمز در سال ایعملکرد دانه ارقام لوب يعملکرد و اجزاي، ماریتجزیه واریانس مرکب شدت ب .1جدول 
  نیمنطقه خم

  درجه   منابع تغییرات
  آزادي

  ).M.Sمیانگین مربعات (
  شدت 
  بیماري

  وزن 
  صددانه

  تعداد غالف 
  در بوته

  تعداد دانه 
 در غالف

  تعداد دانه 
  در بوته

  عملکرد 
  دانه

 ns 8845667  077/20959** 448/7** 22/736** 351/33* 562/22** 1  سال
89/0 4  سال ×تکرار  ns 422/9 ns 619/51 ns 281/0 ns 1/1164  ns 1756055 ns 

211/0 3  روش کاشت ns **76/26 673/22 ns 864/1** 759/1086 ns *10813956 

792/0 3  روش کاشت× سال ns **004/24 030/63 ns 308/0 ns 517/1401 n.s *11303234 

 1921018 008/535 285/0 126/21 736/3 331/0 12  خطا

44/2894 86/1674** 062/3** 1  رقم ns **606/2 **502/64274  **103378056 

08/0 1  رقم× سال ns 967/3 ns 001/226 ns 100/0 ns **687/7106 **42782500  
107/3ns 026/8 405/0* 3  رقم× روش کاشت ns 246/0 ns 346/581 ns **6539785 

129/0 3  رقم× روش کاشت× سال ns **579/16 666/3 ns 201/0 ns 754/233 ns **3682007 

96/3 528/0* 2  تراکم ns **075/238 168/0 ns **839/3432 **6322294 

275/2 443/0* 2  تراکم× سال ns 344/8 ns 219/0 ns 702/67 ns **8540482 

110/0 6  تراکم× روش کاشت ns 385/0 ns 253/30 ns 183/0 ns 579/340 ns *2085431 

080/0 6  تراکم×  روش کاشت× سال ns 578/3 ns 660/9 ns 132/0 ns 687/125 ns 760369ns 

250/0 2  تراکم× رقم ns 463/6 ns 217/42 ns 070/0 ns *624/1223 *2389147 

108/0 2  تراکم× رقم× سال ns 926/1 ns 397/7 ns 108/0 ns 705/78 ns *2565196 

350/0 6  تراکم× رقم× روش کاشت ns 220/3 ns 569/3 ns 262/0 ns 387/179 ns 1680932ns 

086/0 6  تراکم× رقم× روش× سال ns 360/3 ns 749/12 ns 099/0 ns 638/165 ns 401980ns 

 104/772515 826/272 235/0 482/14 400/3 135/0 80  خطا

  -   -  -  -  -  -  143  کل
 48/19  58/30 47/15 70/29 69/5 32/11 -   (%) ضریب تغییرات

ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و یک درصد. دار و اختالف معنی نبود اختالف معنی **:و  
  
جا در کشت جوي و  هاي نابه ریشهدریافتند که ها  آن

بیماري پوسیدگی ریشه  دتشود و شتر تشکیل می پشته بیش
چنین  هم شانیکشت کمتر از کشت کرتی است. انوع در این 

نمودند که میزان عملکرد در کشت جوي و پشته در  انیب
تر از کشت کرتی  درصد بیش 90 یال 40 تیمارهاي آزمایشی،

 ماری) ت1(شکل  و پشته يکشت جو يها روش نیدر ب. بود
 بار کیرا نشان داد.  يماریشدت ب نیتر دهی کم خاك بار کی

باعث  ایلوب يها چه سوم بوته دهی در مرحله سه برگ خاك

را  طیو شرا دیگرد ایطوقه لوب اطرافحجم خاك در  شیاافز
و  يجا فراهم کرد. در کشت جو نابه يها شهیر لیتشک يبرا

 يماریدهی بر خالف انتظار شدت ب پشته با دو بار خاك
ل از بدهی دوم که ق ها بعد از خاك بوته ی. بررسافتی شیافزا
 ر درونئبود نشان داد با ورود فارو )R6( ایلوب یده گل

 شیافزا لیبه دل ایلوب شهیو ر پوش تاج ،یشیآزما يها کرت
 شیآن افزا جهیکه نت ه و خسارت دیدشد یزخم ،حجم

  بود. شهیر یدگیپوس يماریشدت ب
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  هشیر یدگیپوس يماریقرمز از نظر شدت ب ایلوب ارقاماثرات متقابل روش کاشت و . 1شکل 

  
  صددانهوزن . 2. 3

قرمز  ایلوبارقام مختلف کاشت و  يها اختالف بین روش
دار  یدرصد معن یکاز نظر وزن صددانه، در سطح احتمال 

 يدار شده تفاوت معنی بوته اعمال يها تراکم نیاما ب. بود
همراه با  يا و پشته يکاشت جو روش .نشدمشاهده 

گرم،  66/33 نیانگیبوته با م يدهی پا بار خاك کی
 ریسا نیمقدار وزن صددانه را داشت و تفاوت ب نیتر بیش

 يکاشت از نظر صفت مذکور از لحاظ آمار يها روش
با میانگین رقم افق چنین لوبیا قرمز  . هم دار نبود یمعن
با رقم یاقوت  ت بهگرم، از نظر وزن صددانه نسب 83/35

 نیب در). 2(جدول  گرم، برتر بود 01/29 نیانگیم
وزن صددانه با  نیتر بیش زیبوته اعمال شده ن يها تراکم

بوته در مترمربع حاصل  40گرم، از تراکم  69/32 نیانگیم
ها از لحاظ  اختالف نیا شد،طور که ذکر  اما همان .دیگرد
در بررسی تأثیر تاریخ ) Ghadiri )2012. دار نبود یمعن يآمار

هاي امیدبخش لوبیا  کاشت و تراکم بوته بر وزن صددانه الین
هاي بوته چیتی بیان کرد که برخالف تاریخ کاشت، تراکم

هاي داري بر وزن صددانه الینشده نتوانست تأثیر معنی اعمال
ترین مقدار این  حال بیش مورد آزمون داشته باشد؛ با این

بوته در مترمربع  45گرم، از تراکم  1/45صفت را با میانگین 

تر  گزارش کردند. ایشان بیان نمودند که وزن صددانه بیش
تر  هاي ژنتیکی هر رقم قرار داشته و کم تحت تأثیر ویژگی

  باشد.شده می تابع تیمارهاي زراعی اعمال
  
  تعداد غالف در بوته. 3. 3
ه بوت يها مورد آزمون و تراکم ارقام لوبیاين یفاوت بت

 یکمختلف از نظر تعداد غالف در بوته در سطح احتمال 
 يها روش نیاختالف ب نیا یول ،دار بود یدرصد معن

 نیتر بیش ).1(جدول  دار نبود یکاشت اعمال شده معن
با  رقم یاقوت، از ارقام نیتعداد غالف در بوته در ب

که مقدار  دیغالف در هر بوته حاصل گرد 29/17 نیانگیم
  بود. رقم افقآن در حدود دو برابر 

 38/15 نیانگیبوته در مترمربع با م 20چنین تراکم  هم
و  اشتصفت را د نیمقدار ا نیتر غالف در هر بوته، بیش

بوته از نظر تعداد غالف در  يها تراکم ریسا نیاختالف ب
 يها روش نیدر ب دار نبود. یمعن يهر بوته، از لحاظ آمار

 کیبا  يا و پشته يروش کاشت جو زیشده ن الکاشت اعم
غالف در هر  57/13 نیانگیبوته با م يدهی پا بار خاك

کاشت از نظر  يها روش نیبوته حداکثر بود، اما اختالف ب
  . دار نبود یصفت معن نیا

  
  
  
  
  
  
  

2.8

2.9

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

کرتی بدون خاکدهی یکبار خاکدهی دوبار خاکدهی

ab

a

ab

a

ab

bc

c

bc

ري
یما

ت ب
شد رقم افق

رقم یاقوت

3,5 
3,4 
3,3 
3,2 
3,1 
3 

2,9 
2,8 
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 يعملکرد و اجزاي، ماریب شدت مختلف بوته بر يهاکاشت، ارقام و تراکم يهاروش هاي اثرات اصلیمقایسه میانگین .2دول ج
 نیدر منطقه خم 1396و  1395ي هاقرمز در سال ایعملکرد دانه ارقام لوب

  تیمار
  صفات

  شدت 
  بیماري

 صددانهوزن 

)g(  
  تعداد غالف 

  در بوته
  تعداد دانه 
 در غالف

  تعداد دانه 
  در بوته

 عملکرد دانه

)kg/ha(  
  هاي کاشت روش
  a 31/3  b95/31  a02/12  b79/2  b91/34  b 3794 کرتی

 a 27/3  b36/32  a42/13  a17/3  ab34/44  a 4916 دهی فاورئی بدون خاك

  a 13/3  a66/33  a57/13  a27/3  a21/45  a 4963 دهی بار خاك فاورئی با یک
  a 27/3  b73/31  a24/12  a27/3  ab97/40  ab 4372 دهی بار خاك فاورئی با دو

 ارقام

  a 39/3  a83/35  b33/8  b99/2  b74/24  b 3663 رقم افق
  b 30/3  b01/29  a29/17  a26/3  a96/57  a 5358 رقم یاقوت

  هاي کاشت تراکم
  b 15/3  a47/32  a38/15  a07/3  a77/48  b 4221  بوته در مترمربع 20
  ab 23/3  a12/32  b69/11  a11/3  b59/37  a 4918  بوته در مترمربع 30
  a 36/3  a69/32  b38/11  a19/3  b70/37  b 4394  بوته در مترمربع 40

  درصد هستند. 5دار در سطح احتمال  اختالف معنیدانکن فاقد اي هاي با حروف مشابه، با آزمون چند دامنه در هر ستون و در هر تیمار اصلی میانگین
  
رسد که بین تعداد غالف در بوته و شدت نظر می به

طورکه با  بیماري ارتباط نزدیکی وجود دارد، زیرا همان
افزایش تراکم بوته بر شدت بیماري افزوده شده است، به 
همان نسبت باعث کاهش تعداد غالف در بوته شده است. 

نیز مشخص شد که  Naseri & Marefat (2011)در بررسی 
درصد، تعداد  95درصد به  7/4ز افزایش شدت بیماري ا با

  درصد کاهش یافت. 67درصد به  3/3غالف در بوته از 
  
  تعداد دانه در غالف. 4. 3

مورد آزمون  ارقاممختلف کاشت و  يها اختالف بین روش
درصد  1از نظر تعداد دانه در غالف در سطح احتمال 

بوته اعمال شده  يها تراکم نیدار بود ولی اختالف ب معنی
تعداد دانه در غالف با  نیتر بیش). 1(جدول  دار نبود یمعن

 يصورت مشترك از روش کاشت جو دانه، به 27/3میانگین 

و  ایبوته لوب يدهی پا مرحله خاك کیهمراه با  يا و پشته
دهی  همراه با دو مرحله خاك يا و پشته يروش کاشت جو

اما اختالف آن با روش کاشت  .دشحاصل  ایبوته لوب يپا
دار  یمعن يدهی از لحاظ آمار بدون خاك يا و پشته يجو
قرمز  ایقرمز، لوب ایلوب ارقام نیدر ب چنین هم). 2(جدول  نبود

رقم افق دانه در هر غالف نسبت به  26/3 نیانگیبا میاقوت 
اي ) در مطالعهSnapp et al. )2003ي داشت. دار یمعن يبرتر

شدت هاي مختلف کاشت بر منظور بررسی اثر روش به
بیماري پوسیدگی ریشه، عملکرد دانه و اجزاي آن در لوبیا 

و  بیان نمودند که حجم توسعه ریشه در روش کاشت جوي
تر از روش کاشت مسطح بود.  درصد بیش 30اي حدود پشته

ایشان افزایش در عملکرد دانه و اجزاي آن را در روش 
ها نسبت تر ریشه اي، به حجم بیشکاشت جوي و پشته

  دادند.   
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  تعداد دانه در بوته. 5. 3
بوته مختلف از  يها مورد آزمون و تراکم ارقامتفاوت بین 

درصد  یکنظر تعداد دانه در بوته در سطح احتمال 
کاشت  يها روش نیاختالف ب نیولی ا ،دار بود معنی

تعداد دانه  نیتر بیش. )1(جدول  دار نبود یاعمال شده معن
 نیانگیبا مرقم یاقوت ، از ارقام لوبیا قرمز نیدر بوته در ب

 اریبس يکه برتر دشدانه در هر بوته حاصل  96/57
چنین تراکم  هم .دارا بودرقم افق را نسبت به   یمحسوس

دانه در هر بوته،  77/48 نیانگیبوته در مترمربع با م 20
صفت را به خود اختصاص داد و  نیمقدار ا نیتر بیش

نظر  زبوته در مترمربع ا 40و  30 يهاتراکم نیاختالف ب
. دار نبود یمعن يتعداد دانه در هر بوته، از لحاظ آمار

Naseri & Marefat )2011 مزرعه زیر  122) با بررسی
کشت لوبیا در استان زنجان بیان نمودند که تراکم بوته 

داري بر اجزاي عملکرد این محصول داشت.  تأثیر معنی
گین تعداد غالف در بوته و ایشان بیان نمودند که میان

تعداد دانه در غالف در مزارع با تراکم بوته حداکثري (تا 
بوته در مترمربع)، تقریباً نصف مقادیر این صفات در  17

تر بود. براساس نتایج بسیاري از  مزارع با تراکم بوته کم
ها و گران عوامل ایجادکننده رقابت بین بوته پژوهش

ا موجب افزایش شدت بیماري و دنبال آن تنش در لوبی به

 در .)Cichy et al., 2007( شودکاهش اجزاي عملکرد می
و  يروش کاشت جو زیشده ن کاشت اعمال يها روش نیب

 نیانگیبوته با م يپا دهی خاكبار  کیهمراه با  يا پشته
صفت را  نیمقدار ا نیتر بیشدر هر بوته،  دانه 21/45

 نیکاشت از نظر ا يها روش نیاما اختالف ب .داشت
 ایلوب ارقاماثر متقابل تراکم بوته و . دار نبود یصفت معن

 درصد پنجصفت، درسطح احتمال  نیاز نظر ا زیقرمز ن
   ).1(جدول  دار بود یمعن

 شی، با افزاشودمی مشاهده زین )2(شکل  طورکه در همان
بوته  تعداد دانه در قرمز از ایلوب رقم دو هر تراکم بوته در

بوته در  40و  30 يها تراکم نیشده است، اما ب کاسته
که  با توجه به این .نبود ارد یصفت معن نیا راتییغت مترمربع

تیپ بوته در لوبیا قرمز رقم یاقوت، رونده رشد نامحدود 
) I) و در رقم افق، ایستاده رشد محدود (تیپ III(تیپ 

ها به تغییرات تراکم  العمل متفاوت آنباشد، لذا عکس می
پوش  تر تاج دلیل حجم کم دور از انتظار نبود. رقم افق به بوته،

تري به افزایش تراکم گیاهی از خود  و ریشه، حساسیت کم
پذیري باالتري  عبارت دیگر، قابلیت تراکم نشان داده و به

شود که شیب کاهش تعداد دانه در بوته دارد؛ لذا مشاهده می
یش تراکم گیاهی، در مقایسه با رقم یاقوت در شرایط افزا

   تر از رقم یاقوت بود.بسیار مالیم

  
  تعداد دانه در بوته قرمز از نظر ایلوب ارقامو تراکم بوته اثرات متقابل . 2شکل 
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  عملکرد دانه. 6. 3
بوته از نظر  يها مورد آزمون و تراکم ارقام نیتفاوت ب

 نیاختالف ب درصد و یکعملکرد دانه در سطح احتمال 
درصد  پنجمختلف کاشت در سطح احتمال  يها روش

عملکرد  نیانگیبا مرقم یاقوت قرمز  ایلوب. دار بود یمعن
از خود رقم افق در هکتار، نسبت به  لوگرمیک 5358دانه 
دار  یمعن يوجه به برترنشان داد. با ت یمحسوس يبرتر

تعداد غالف در بوته و تعداد  رینظ یدر صفاترقم یاقوت 
مذکور دور از انتظار نبود.  جهیدانه در بوته، نت

عملکرد  نیانگیبا م مترمربعبوته در  30 تراکم چنین هم
بوته  يها تراکم ریدر هکتار، نسبت به سا لوگرمیک 4918
داشت. با توجه به  يصفت برتر نیشده از نظر ا اعمال

در اثر  شهیر یدگیپوس يماریدار شدت ب یمعن شیافزا
احتمال وجود دارد که کاهش  نیتراکم بوته، ا شیافزا

دانه در هکتار، در تراکم  ملکردع یلوگرمیک 500حدود 
 مترمربعبوته در  30نسبت به تراکم  مترمربعبوته در  40

 زین مترمربعبوته در  20در تراکم  .علت باشد نیبه هم زین
در سطح مزرعه  پوشتاجپوشش کامل  که اینبا توجه به 

 يها حداکثر استفاده از نهاده جهیو در نت نشده لیتشک
 نیبودن عملکرد دانه در ا نییلذا پا رفت،یصورت نپذ دیتول

 Parvizi. در پژوهشی مشابه تراکم بوته دور از انتظار نبود

et al. )2008مختلف بوته در  يها اثر تراکم ی) با بررس
 ،تراکم بوته شینمودند که با افزا انیب یتیچ ایارقام لوب

شاخص برداشت و تعداد روز تا  ،تعداد دانه در بوته
تراکم  شیاما افزا افتیکاهش  يدار یمعن طور به یدگیرس

  .دشعملکرد دانه  شیامنجر به افز تیبوته در نها
روش کاشت  زیمختلف کاشت ن يها روش نیب در

بوته با  يپا دهی خاكبار  کیهمراه با  يا پشته و يجو
 نیتر بیشدر هکتار،  لوگرمیک 4963عملکرد  نیانگیم

 ریاما تفاوت آن با سا .داشتصفت را  نیمقدار ا
از نظر عملکرد دانه  يا و پشته يکاشت جو يها روش

کاشت  يها بودن عملکرد دانه در روشباالترد. دار نبو یمعن
 ياو پشته يروش کاشت جو ویژه به ،يا و پشته يجو

 یلیبه دالتواند  می بوته يپا دهی خاكبار  کیهمراه با 
، ها شهیر تر بیشکاهش تراکم خاك و توسعه  چون هم

و نفوذ بهتر  جا نابه يها شهیر لیدر خاك، تشک هیبهبود تهو
کاهش شدت  چنین هم. دها باش شهیآب به منطقه فعال ر

 يدر روش کاشت جو شهیر یومیفوزار یدگیپوس يماریب
 گرید لیاز دال ،دهی خاكبار  کیهمراه با  يا و پشته

تواند باشد.  یعملکرد در واحد سطح م شیافزا
 لیبه دل دهی خاكاشاره شد مرحله دوم  طورکه قبالً همان

ها وارد کرد باعث کاهش  که به بوته یکیصدمات مکان
 بار کیو پشته با  يکشت جو ماریبا ت سهیدر مقا دعملکر
کشت  يایمزابه  زین گرید هاي پژوهش. در دش دهی خاك

 .Kalaei et alاز آن جمله  شده است.اشاره و پشته  يجو
مختلف  يها اثر روش اقتصادي -یفن ی) در بررس2010(

و زنجان  نیدر دو منطقه خم یتیچ ایکاشت بر عملکرد لوب
 ایدر لوب ياو پشته يکاشت جو روشنمودند که  انیب

 نیتر يو اقتصاد نیتر مناسب عنوان به نیخم یحلم یتیچ
 Estevez de چنین هم. باشد یم ایلوب نیا دیروش تول

Jensen et al. )2004 در بررسی اثرات مدیریت (
) .Glycine max Fورزي بر عملکرد دانه لوبیا و سویا ( خاك

بیان نمودند که شخم کاهشی در مقایسه با شخم برگردان 
عملکرد دانه در هر دو محصول  (رایج)، موجب کاهش

که این موضوع در مورد  کردندبیان  چنین ها هم آن گردید.
گیاه لوبیا به مراتب شدیدتر از سویا بود. ایشان معتقدند 
که ریشه لوبیا در مقایسه با ریشه سویا، قادر به رشد در 

لذا در شرایطی که خاك داراي  .خاك فشرده نیست
ملکرد دانه لوبیا نیز افزایش ي باشد، عتر بیشنفوذپذیري 

مورد آزمون  ارقاممتقابل روش کاشت و  اثرکند.  پیدا می
درصد و اثرات  یکبر عملکرد دانه در سطح احتمال 

 يها روش چنین همقرمز و تراکم بوته و  ایلوب ارقاممتقابل 
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دار  یدرصد معن پنجکاشت و تراکم بوته در سطح احتمال 
  .)1(جدول  بود

شود،  یمشاهده م زین )3(طور که در شکل  همان
 يها مورد آزمون در روشارقام عملکرد دانه  یطورکل به

 ینسبت به روش کاشت کرت يا و پشته يکاشت جو
از کشت رقم یاقوت اما حداکثر عملکرد در  ،بود تر بیش
از رقم افق  و در دهی خاكبدون انجام  يا و پشته يجو

بوته  يپا دهی خاكبار  کیهمراه با  يا شتهو پ يکشت جو
دو  نیتواند از تفاوت ا یم زیامر ن نیعلت ا .آمد دست به

 پیت که اینبا توجه به . شده باشد یبوته ناش پیدر ت رقم

، باشد ی) مI پی(ت رشد محدود ستادهیا رقم افقبوته در 
رقم با  سهیها در مقا شهیر چنین هملذا حجم توسعه بوته و 

 یاهیگ يها اندام دنید بوده و احتمال خسارت تر کمیاقوت 
  بوده است. تر کم زین دهی خاك اتیعمل نیدر ح

 یعیطب طیدر شرارقم یاقوت قرمز  ایلوب چنین هم
را نسبت به  يتر بیش يجا نابه يها شهیر دیتول لیپتانس

و در  )يا(مشاهدات مزرعه نشان داد رقم افققرمز  ایلوب
به  اهیگ کیتحر منظور بهبوته  يپا دهی خاك تأثیر جهینت

عملکرد دانه  دیتول تیو در نها جا نابه يهاشهیر دیتول
  .بود تر بیش رقم افق ، درتر بیش
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 شید، افزاشو یمشاهده م زین )4(که در شکل طور همان
بوته در  30به  20قرمز از  ایلوب رقمتراکم بوته در هر دو 

 شیاما با افزا د،شعملکرد دانه  شیموجب افزا مترمربع
عملکرد دانه در  مترمربعبوته در   40به  30تراکم بوته از 

کاهش در  نیسرعت ا اام افت،یمورد آزمون کاهش ارقام 
بود. با توجه به رقم افق از  دتریبه مراتب شدرقم یاقوت 

دار شدت  یمعن شیتراکم بوته موجب افزا شیکه افزا نیا
، لذا کاهش دیگرد شیآزما نیدر ا شهیر یدگیپوس يماریب

 نیتواند از ا یم مترمربعبوته در  40عملکرد دانه در تراکم 
  .گرفته باشد منشأموضوع 

هاي کاشت و تراکم بوته  در ارتباط با اثر متقابل روش
نمایان است، تفاوت بین  )5(طور که در شکل  نیز همان

هاي مختلف بوته از نظر عملکرد دانه در روش  تراکم
محسوس نیست، اما اختالف بین  کاشت کرتی چندان

هاي  هاي مختلف بوته از نظر این صفت در روش تراکم
تر گشته و اوج این  اي محسوسکاشت جوي و پشته

پاي بوته شدت  دهی خاكبار  اختالف با اعمال تیمار یک
تغییرات عملکرد دانه در این  که اینگیرد. با توجه به  می

بیماري تبعیت  پژوهش تا حدود زیادي از تغییرات شدت
رسد در روش کاشت کرتی، کاهش نظر می کند، لذا بهمی

 ها و به دنبالتهویه خاك، کاهش رشد و توسعه ریشه
افزایش اثرات منفی قارچ عامل بیماري، مانع از بروز ها  آن

هاي مختلف بوته شده هاي ناشی از اعمال تراکمتفاوت
در  ژهوی بهاي و اما در روش کاشت جوي و پشته .است

 تأثیرشده  ها و رفع موانع اشارهپاي بوته دهی خاكشرایط 
شده است.  هاي مختلف بوته بر عملکرد دانه نمایانتراکم

Snapp et al. )2003 معتقدند که ایجاد شرایط اشباع در (
 چنین همخاك و تنش متناوب اکسیژن به هنگام آبیاري، 

یش دماي پایین خاك در روش کاشت کرتی، موجب افزا
 شود.دنبال آن کاهش عملکرد دانه می شدت بیماري و به

درصد، در  90تا  40این کاهش عملکرد را بین ها  آن
   اي بیان نمودند.مقایسه با روش کاشت جوي و پشته

 

 
  عملکرد دانه از نظرروش کاشت و تراکم بوته اثرات متقابل . 5شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000

کرتی بدون خاکدهی یکبار خاکدهی دوبار خاکدهی

e

bc

de cde
e

b

a

bcd

e

bcd

b

cde

انه 
د د

کر
عمل

)
تار

هک
در 

رم 
وگ

کیل
(

بوته در متر مربع 20

بوته در متر مربع 30

بوته در متر مربع 40



 یزراع يها کیتکن قیطر از ایلوب مزارع در شهیر یدگیپوس يماریب خسارت کاهش يکارها راه یسنج امکان و یبررس

  
  1400بهار   1شماره   23دوره 

181

  

  گیري. نتیجه4
براساس نتایج حاصل از پژوهش، کشت با تراکم بوته زیاد در 

تواند منجر به هاي مولد بیماري میمناطق آلوده به قارچ
کاهش تولید محصول از طریق توسعه بیماري در مزرعه 

 30به  40شود. لذا در چنین شرایطی کاهش تراکم بوته از 
تواند یک تکنیک زراعی مناسب در وته در مترمربع، میب

کاهش خسارت بیماري پوسیدگی ریشه محسوب گردد. 
که توام با  اي فارغ از اینچنین روش کاشت جوي و پشته هم

دهی پاي بوته باشد یا نباشد، منجر به افزایش  عملیات خاك
 2/27عملکرد دانه نسبت به روش کاشت کرتی به میزان 

که منجر به  ید. این روش کاشت با وجود ایندرصد گرد
شود، کاهش شدت بیماري پوسیدگی ریشه در لوبیا می

ها نیز همراه گردد، دهی پاي بوته چه با عملیات خاك چنان
تري در کنترل بیماري است. لذا با توجه داراي اثرات مطلوب

اي نسبت به روش  به برتري روش کاشت جوي و پشته
هاي  ت لوبیا در این پژوهش و آزمایشکاشت کرتی در زراع

شود نسبت به ترویج این روش کاشت اقدام قبلی، توصیه می
الزم صورت پذیرد. در این شرایط امکان انجام عملیات 

دهی پاي بوته، وجین مکانیکی  داشت مفیدي مثل خاك
که در  باشد. درصورتی هاي هرز و سله شکنی مقدور می علف

یماري پوسیدگی ریشه وجود داشته مزرعه سابقه آلودگی به ب
شود که کشت به روش جوي و پشته با باشد، توصیه می

چه  دهی پاي بوته در مرحله سه برگ بار عملیات خاك یک
) انجام شود. در ضمن مشخص شد که V4سوم لوبیا (

العمل ارقام مختلف لوبیا به بیماري پوسیدگی ریشه  عکس
توان بیان  این مطالعه میباشد. با توجه به نتایج  متفاوت می

نمود که در مزارع آلوده به عوامل بیماري پوسیدگی ریشه 
  لوبیا، کشت لوبیا قرمز رقم یاقوت بر رقم افق ارجحیت دارد.

  
  . تشکر و قدردانی5

از زحمات ریاست محترم مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزي و منابع طبیعی استان مرکزي و همکاران بخش 
پزشکی آن مرکز و پردیس تحقیقات و تحقیقات گیاه 

  .گردد آموزش لوبیاي خمین تشکر و قدردانی می
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