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  مقدمه

از   .Phaseolus vulgaris Lو نام علمي Common Bean ,Dry Bean ,Bean لوبیا با نام انگلیسي

ای مهم و منبع سرشار يکي از گیاهان تغذيه Papilionoideae یو زيرخانواده Fabaceae   یخانواده

در سراسر جهان پراكنده است. گیاهان اين جنس بیشتر در مناطق  sp.  Phaseolusاست. جنس پروتئین 

  Phaseolus از جنس گونه 31شوند. در حالي كه بیش از گرمسیری و معتدله كشت مي همنیگرمسیری، 

  (P.vulgaris) ی آن زراعي است. از بین اين پنج گونه، لوبیای معموليشناخته شده است، فقط پنج گونه

 بیشترين سطح كشت را دارد.

های انواع آفات و بیماری شوند،يم ایلوب گیاه و عملکرد در دیتول زانیكه باعث كاهش م ياز جمله عوامل

های گیاهي واكنش های متفاوتي های مختلف لوبیا در مواجهه با انواع آفات و بیماریگیاهي است. ژنوتیپ

های مقاوم و متحمل از اصول مهم مديريت كنترل استفاده از ژنوتیپ اين اساس دهند و برنشان مي

های مقاوم، استفاده از روش های ارزيابي دقیق، علمي و در منظور شناسايي ژنوتیپشود. بهمحسوب مي

-ای برخوردار است. در اين مجموعه با استفاده از منابع علمي معتبر، روشعین حال ساده از اهمیت ويژه

-كشور، درهای مهم اين محصول درابي میزان مقاومت ژنوتیپ های لوبیا در برابر آفات و بیماریهای ارزي

تواند مورد استفاده محققان و كارشناسان كشاورزی قرار آوری شده كه ميشرايط گلخانه و مزرعه جمع

 گیرد.

 الف(بیماری های مهم لوبیا

 (Fusarium solani f. sp. phaseoli)  پوسیدگی فوزاریومی ریشه

 اهمیت بیماری

ساله خسارت های زيادی را به اين اين بیماری از تمام مناطق لوبیا كاری دنیا گزارش شده است و هر 

 ترين بیماری در مزارع لوبیای كشور است.بیماری پوسیدگي فوزاريومي ريشه مهم كند.محصول وارد مي
 عالئم بیماری

قادر است از زمان جوانه زدن بذر تا انتهای فصل رشد، گیاه را  Fusarium solani f. sp. phaseoliقارچ  

لکه يا نوارهای طولي قرمز و باريك روی هیپوكوتیل و  مشخصه بیماری شاملعاليم مورد حمله قرار دهد. 

 شوند وها بزرگ تر شده و بهم پیوسته مي(. با پیشرفت بیماری لکهالف 1)شکل لوبیا استهای اولیه ريشه

بدون حاشیه مشخص ای مايل به قرمز وسیله لکه های قهوههممکن است تمام اندام های زيرزمیني گیاه ب

های صورت طولي شکاف بردارد. ريشههاثر بیماری ممکن است هیپوكوتیل ب(. درب 1پوشیده شود )شکل

های وند. با از بین رفتن ريشهروسیله قارچ از بین ميهب شوند غالباًتولید مي هايي كه بعداًاولیه و ريشه

ريزش برگ  ،های شديد عاليم كوتولگي، زردیگردند. در آلودگيهای پائین ساقه توخالي مياولیه، قسمت

 .(1)شودميديده ج(  1)شکلهای لوبیا بوته و مرگ ها
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هیپوكوتیل و های لوبیا )الف(، پوسیدگي كامل ناحیه هیپوكوتیل و ريشهنوارهای طولي قرمز در -1شکل

 های لوبیا )ب(، مرگ بوته های لوبیا )ج(ريشه

 تهیه مایه تلقیح و روش آلوده سازی

میلي لیتری   511میلي لیترآب درون بطری های  151همراه بذر سالم سورگوم را با آب شسته و  به 

درجه  111مدت يك ساعت در دمای ها را بسته و بهسوم آن پر شود. درب بطریطوری كه دوريخته به

های برداشته و درون لوله PDAسلسیوس اتوكالو شود. قطعاتي از كشت جوان جدايه قارچ روی محیط 

بطری های حاوی دانه لیتر آب مقطر استريل ريخته، خوب بهم زده، سپس بهمیلي 4-11آزمايش حاوی

تويات آن را خوب مخلوط كرده و به مدت سورگوم استريل شده اضافه شود. درب بطری ها را بسته و مح

جای آن ها را برداشته و بهروز درب بطری 5درجه سلسیوس نگهداری شود. بعد از  11-18دمای روز در 5

طي مدت نگهداری خارج شود. برای جلوگیری از ورق آلومینیوم استريل گذاشته تا رطوبت اضافي آن در

روز محتويات بطری ها خارج و اجازه داده  11ه شود. بعد از ها هر روز تکان دادچسبندگي بذور، بطری

 (.8شود)شود تا خشك شود. در اين شرايط اسپور های استراحتي قارچ بالغ و كامل مي

اندازه كافي پر كرده و روی ها را با خاك استريل يا پاستوريزه شده بهدر شرايط كنترل شده، ابتدا گلدان

آرامي از ها را بهروز بوته 14-18تهیه شده ريخته و بذرها كشت شود. پس از  آن را يك اليه از مايه تلقیح

شرايط مزرعه، قبل از خاك خارج كرده و میزان پیشرفت بیماری در ناحیه طوقه و ريشه تعیین شود. در

اك يا داده و يا ابتدا خكنار بذر لوبیا قرارخاك دادن روی بذرها مقداری از مايه تلقیح آماده شده را در

است را درون بستر شدهازای هر گرم خاك آلودهكنیدی به 3111ماسه استريل را كه به نسبت حداقل 

 كشت روی بذرها ريخته و خاكدهي شود. 

 ارزیابی بیماری  

( R8( و پر شدن غالف ها )R6(، گل دهي)V1مراحل سبز شدن) ترين زمان ارزيابي بیماری درمناسب

شرايط مزرعه، ابعاد شود. دردهي توصیه ميبار بخواهد انجام شود مرحله گل است. چنانچه ارزيابي يك

ها و شرايط مزرعه مي تواند متفاوت باشد. بر اساس روش های آزمايشي بسته به تعداد ژنوتیپكرت

متر و سانتي 51متری با فواصل رديف دو رديف چهارهر ژنوتیپ در Abawi et al., 2006پیشنهادی 

بوته لوبیا از خاك به آرامي بیرون كشیده  11دهي حداقل زمان گلمتر كشت و درسانتي 5ر فواصل بذو

-(. همچنین شمارش بوته3شود و پس از شستشوی خاك های اطراف ريشه ارزيابي بیماری انجام شود )

یه های زير توص برای ارزيابي بیماری روش های زنده نیز توصیه شده است. های مرده يا شمارش بوته

 شده است.
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 : بدون عاليم بیماری 1

درصد در ناحیه ريشه  11های نکروز به میزان تقريبي : تغییر رنگ خفیف بدون لکه های نکروز يا با لکه3

 و هیپوكوتیل

های نکروتیك است اما بافت های آن ها محکم ها و هیپوكوتیل پوشیده از لکهدرصد ريشه 15: تقريبا 5

 شود.  زوال و تغییر رنگ ريشه  مشاهده ميباقي مي ماند. عالئم 

ها و هیپوكوتیل پوشیده از لکه های نکروتیك كه با بافت های نرم و پوسیده درصد ريشه 51: تقريبا 1

 همراه است. سیستم ريشه كاهش يافته است.  

یستم دهند. سها و هیپوكوتیل عالئم پوسیدگي شديد را نشان ميدرصد يا بیشتر ريشه 15: تقريبا 9

 .(Van Schoonhoven et al., 1987)استريشه به شدت كاهش يافته

 (:11مقیاس ديگر نمره دهي بیماری پوسیدگي فوزاريومي ريشه در ناحیه هیپوكوتیل)

 : بدون لکه 0

 درصد ناحیه هیپوكوتیل را پوشانده است. 15ها كمتر از ها كوچك و جدا از هم، يا لکه: لکه 1

 درصد هیپوكوتیل را پوشانده است. 51تا  15ها بین ته، يا لکهها بهم پیوس: لکه 1

 درصد هیپوكوتیل را پوشانده است. 15تا  51ها بین ها در ناحیه پوست عمیق، يا لکه: لکه 3

 15ها بیش از رسد، يا لکهها از حالت قبلي عمیق تر بوده و گاهي تا نزديکي استوانه مركزی مي: لکه 4

 .(1)شکل  پوشاندمي درصد هیپوكوتیل را

 
)الف(، ارزيابي پوسیدگي ريشه لوبیا بر  9تا  1اساس مقیاس ارزيابي پوسیدگي ريشه لوبیا بر –1شکل

 )ب( 4تا  1اساس مقیاس 

  (Rhizoctonia solani)   پوسیدگی رایزوكتونیایی ریشه

 اهمیت بیماری

-بیماری و از باشدسراسر دنیا مي درل ومحصاينهای شايع پوسیدگي رايزوكتونیايي ريشه لوبیا از بیماری 

  های مهم اقتصادی در مزارع كوچك و بزرگ لوبیا است.
 عالئم بیماری 

غالف شود.  ممکن است باعث پوسیدگي بذر، بوته میری، زخم ساقه، پوسیدگي ريشه وعامل بیماری قارچ 

های عاليم مشخصه بیماری وجود لکهخاك بپوساند. از  تواند بذر را قبل از جوانه زدن درقارچ مياين 

ها بزرگ زخم ،(. با پیشرفت بیماری3)شکل ای مايل به قرمز روی ساقه و ريشه اصلي استفرورفته قهوه
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ها دور ساقه را صورتي كه اين زخمدر شوند كه نتیجه آن كاهش رشد است.شده و بهم پیوسته مي

   (.1فراگیرند ممکن است باعث مرگ گیاه شوند )

 
 عالئم اولیه و پیشرفته پوسیدگي رايزوكتونیايي در ريشه و هیپوكوتیل لوبیا -3شکل 

 تهیه مایه تلقیح و روش آلوده سازی

لیتری  1میلي لیتر خاك سبك درون بطری های  511گرم سیب زمیني سالم ريز خرد شده با  51 

درجه سلسیوس اتوكالو گردد.  111دمای دقیقه در 11مدت دار ريخته و خوب مخلوط كرده و بهدرب

چند ديسك كوچك برداشته و به  PDAتحت شرايط استريل، از حاشیه كشت جوان قارچ در محیط 

درجه سلسیوس نگهداری شود. سپس  15-11روز در دمای  1ها به مدت ها انداخته و بطریدرون بطری

درصد به خاك  1-1آماده شده به نسبت محتويات بطری ها خارج و به خوبي مخلوط شوند. مايه تلقیح 

متر روی بذور لوبیا قرار سانتي 3-5صورت يك اليه به قطر استريل شده اضافه گردد. خاك آلوده شده به

گلدان يا مزرعه آزمايشي افزوده شود. برای آزمايش های مزرعه ای مي توان از بذور غالت داده شده در

 (.1با قارچ استفاده كرد) مانند سورگوم يا چغندر قند تلقیح شده
 ارزیابی بیماری

زمان و مقیاس ارزيابي بیماری پوسیدگي رايزوكتونیايي ريشه شبیه بیماری پوسیدگي فوزاريومي ريشه   

 (. 4لوبیا است) شکل

 
 9تا  1ارزيابي پوسیدگي رايزوكتونیايي ريشه لوبیا بر اساس مقیاس  – 4شکل 
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  (Fusarium oxysporum f. sp. Phaseoli)بیماری پژمردگی آوندی فوزاریومی 

 اهمیت بیماری

اين  های زيادی را بهساله خسارتاست و هراين بیماری از تمام مناطق لوبیا كاری دنیا گزارش شده 

های پوسیدگي بعد از بیماری از نظر اهمیت و پراكنش بیماری پژمردگي فوزاريومي كند.محصول وارد مي

 فوزاريومي و رايزوكتونیايي ريشه قرار دارد.
 عالئم بیماری

 5)شکل شود كه شامل زردی و پژمردگي استهای پائیني بوته ظاهر ميعاليم اولیه بیماری روی برگ 

-سمت برگتدريج بهعاليم ممکن است با عاليم كمبود فسفر اشتباه شود. زردی و پژمردگي به(. اينالف

ای آلوده شده باشد، يکي ديگر از ويژه اگر لوبیا در زمان گیاهچههكند. كوتولگي، بجوان پیشرفت ميهای 

زرد شود. گیاهان  های آلوده ممکن است سوخته و گیاه بیمار كامالًعاليم بیماری است. حاشیه برگ

 ،عاليم مشخصه بیماری ها قبل از موعد ريزش كنند. ازپژمرده شده و برگ آلوده ممکن است كامالً شديداً

 . ب( 5)شکل تغییر رنگ آوندها است

 
 های لوبیا )الف(،  تغییر رنگ آوندهاهای پايیني بوتهزردی و پژمردگي برگ -5شکل

 در اثر فعالیت قارچ عامل پژمردگي فوزاريومي لوبیا )ب( 

 تهیه مایه تلقیح و روش آلوده سازی

 15های كشت در دمای تکثیر شود. محیط PDAتعداد كافي روی محیط جدايه خالص بیمارگر تهیه و به 

محیط كشت میلي لیتر آب مقطر استريل به 5مدت دو هفته نگهداری شود. مقدار درجه سلسیوس به

های قارچ، افزوده و سطح آن با يك الم شیشه ای تمیز خراشیده شود. جهت جدا كردن ريسه

دقیقه دور در 3111-5111چه توری چهارال رد شود. مايع حاصل با سوسپانسیون تهیه شده را از يك پار

آب مقطر استريل نشین شده درسانتريفیوژ گردد، سپس مايع رويي دور ريخته شده و قسمت ته

سوسپانسیون شده و مجددا سانتريفیوژ شود. اسپورهای ته نشین شده در آب مقطر استريل به صورت 

 (.1اسپور در میلي لیتر تنظیم شود) 116ور با الم هموسیتومتر به آمده و غلظت اسپسوسپانسیون در

بذر لوبیای سالم و ضدعفوني شده در ماسه يا خاك با بافت سبك كه قبال استريل شده باشد كشت گردد. 

آرامي از بستر كشت خارج كرده، ريشه ها را زير شیر آب شسته و حدود پس از يك هفته گیاهچه ها را به

ور دقیقه در سوسپانسیون تهیه شده قارچ غوطه 5مدت ها بهها قطع و ريشهر از انتهای ريشهمتيك سانتي

اند، كشت گردد. شدهها كه با خاك استريل يا پاستوريزه شده پرهای تلقیح شده در گلدانشود. گیاهچه
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-هفته بوته 5يا  4ارقام حساس پس از دو هفته برگ ها زرد شده و ريزش مي كنند و در مدت  معموال در

 (.1میرند)ها مي

توان به ای پس از قرار دادن بــذر در بستر كشت و قبل از خــاك دادن ميهای مـزرعهبرای آزمايش

 (.1يکي از سه روش زير آلودگي مصنوعي ايجاد كرد)

 سوسپانسیون اسپور تهیه شده به روش فوق، روی بذرها اسپری شود. -

گرم خاك يا ماسه تمیز مخلوط كرده و روی بذرها يا بیشتر در هر 1111-3111اسپورها را به نسبت  -

 .ه شودريخت

 بذور تلقیح شده برخي غالت نظیر سورگوم  با جدايه قارچ  در بستر كشت روی بذور لوبیا ريخته شود. -

 ارزیابی بیماری

 است.( R8شدن غالف ها )( و پرR6دهي)ترين زمان ارزيابي بیماری در مراحل گلمناسب 

 : بدون عاليم بیماری. 1

شده، تغییر رنگ آوندهای ريشه و هیپوكوتیل به صورت محدود درصد برگ ها پژمرده11: كمتر از 3

 شود.مشاهده مي

 دهند. درصد برگ ها و شاخه ها عالئم پژمردگي و زردی را نشان مي 15: تقريبا 5

دهند. ی و خیلي كم بافت مردگي را نشان ميدرصد برگ ها و شاخه ها عالئم پژمردگي، زرد 51: تقريبا 1

 بوته های آلوده كوتاه ترند.

ها عالئم پژمردگي، زردی، بافت مردگي و كوتولگي شديد را ها و شاخهدرصد يا بیشتر برگ 15: تقريبا 9

 Van Schoonhoven et)ها بمیرندكنند و ممکن است بوتهها قبل از موعد ريزش ميدهند. برگنشان مي

al., 1987). 

 

            (Macrophomina phaseolina)پوسیدگی زغالی ریشه  

 اهمیت بیماری

در ايران بیماری به صورت پراكنده بوده و  .استتمام مناطق لوبیا كاری دنیا گزارش شدهاين بیماری از 

 كهگیلويه و بوير احمد شايع است. بیشتر در مناطق گرمسیر مانند مناطق گرم استان
 بیماری عالئم

-مي در ناحیه طوقه قارچ عامل بیماری باعث ايجاد زخم های متحد المركز سیاه و فرورفته با حاشیه تیز 

مت ــست بهـشدن بشکنند. آلودگي ممکن اسها در اثر وجود زخم و ضعیفممکن است ساقه شود.

گیاهان آلوده ممکن . الف( 6) شکل ها شودـها پیشرفت كرده و باعث پوسیدگي آنهیپوكوتیل و ريشه

شود. مي ای مشاهدهگاهي پژمردگي و تغییر رنگ بافت آوندی ريشه به قهوهاست كوتوله و زرد شوند. 

در يك طرف گیاه اتفاق  . آلودگي معموالًب( 6) شکل میردها قبل از موعد ريزش كرده و گیاه ميبرگ

چند روز بعد از آلودگي، قارچ در اندام های  شود.زخم های تیره روی غالف و بذرها تشکیل مي مي افتد.

. پیکنیدهای سیاه و ج( 6) شکل كندهای سیاه، صاف و كوچك ميها تولید اسکلرتويژه در ساقههآلوده ب

 . (1)كوچك قارچ نیز ممکن است در بافت های آلوده تشکیل شود
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گي زغالي ريشه )الف(، ريزش پوسیدگي شديد ريشه و هیپوكوتیل لوبیا در اثر بیماری پوسید -6شکل 

های قارچ قبل از موعد برگ ها و مرگ بوته های لوبیا در اثر بیماری پوسیدگي زغالي ريشه )ب(، اسکلرت

 عامل بیماری پوسیدگي زغالي ريشه در ناحیه هیپوكوتیل لوبیا )ج(

 تهیه مایه تلقیح و روش آلوده سازی

ها و بررسي مقاومت ارقام و الين های استفاده از اسکلرت قارچ موثرترين روش ارزيابي بیماريزايي جدايه 

لوبیا به عامل پوسیدگي زغالي ريشه است. برای تهیه اسکلرت قارچ، به يك لیتر آب مقطر مواد زير اضافه 

 شود:

 گرم دی پتاسیم هیدروژن فسفات  5/1گرم سولفات منیزيوم،  15/1گرم دكستروز،  15گرم پپتون،  11

ضخامت يك پس از اتوكالو و سرد شدن، محیط كشت تهیه شده درون بطری  يا ظروف پتری )اليه ای به

 شود.  سانتي متر( ريخته

به محیط كشت تهیه شده  PDAهای جوان قارچ رشد يافته روی های كوچك از حاشیه كلنيديسك

سطح درجه سلسیوس نگهداری شود. اليه قارچي تشکیل شده در 31روز در دمای  15مدت انتقال و به

شود و زدهمحیط را برداشته و به همراه مقداری آب مقطر استريل درون مخلوط كن ريخته و خوب هم

دقیقه سانتريفیوژ گردد. مايع رويي دور ريخته شود و بخش دور در 3111-5111سوسپانسیون حاصل با 

آمده و سانتريفیوژ شود. مجددا بخش ته نشین صورت سوسپانسیون درريل بهشده با آب مقطر استنشینته

شده در آب به صورت سوسپانسیون درآمده و حاصل روی كاغذهای صافي پخش شود و اجازه داده شود 

درجه سلسیوس خشك شود. توده اسکلرت خشك شده قارچ  31دمای ساعت در 48كاغذها برای مدت 

كیلوگرم خاك ده و نرم شود. مايه تلقیح آماده شده به مقدار دو گرم به ازائ هربا استفاده از هاون كوبی

 (. 1استريل شده اضافه و خوب مخلوط گردد)

-است قرارهايي كه با خاك استريل يا پاستوريزه پر شدهای، بذور لوبیا را درون گلدانبرای آزمون گلخانه

متر پوشانده شود. در ارقام سانتي 1-3فوق با ضخامت روش شده بهها را با خاك آلودهداده و روی آن

ها قبل از خروج از خاك از بین رفته يا گیاهچه های ظاهر شده دارای عاليمي روی حساس، گیاهچه

-هفته مي 1-3ساقه ها سرايت كرده و گیاهچه ها را در مدت ای بوده كه اين عاليم بههای لپهبرگ

 (.1كشد)

با آب مخلوط و  1به  1بوسیله بذر برنج نیز قابل تهیه است. بذر برنج به نسبت مايه تلقیح اين بیمارگر 

سپس اتوكالو شود. از محیط كشت يك هفته ای بیمارگر ديسك هايي را برداشته و به بطری های حاوی 

-گراد نگهداری شود. دردرجه سانتي 31روز در دمای  15شده اضافه و بطری ها به مدت برنج استريل

ها با بذر برنج كلونیزه شده با بیمارگر را اطراف بذر لوبیا قرار داده و روی آن 3تا  1ای های گلخانهآزمايش

سازی ای بسیار مناسب است. پس از آمادههای مزرعهخاك پوشانده شود. اين مايه تلقیح برای آزمايش
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يا بیشتر از بذور برنج كلونیزه  های كشت، بذر را در بستر كشت قرار داده و به میزان دو گرمزمین و رديف

ازای هر متر طولي از رديف كشت در كنار بذر قرارداده و روی بذرها خاك داده شود شده با بیمارگر را به

(1.) 

 

 ارزیابی بیماری

( R8شدن غالف ها )( و پرV3مناسب ترين زمان ارزيابي بیماری در مراحل ظهور اولین سه برگچه ) 

 است.

 : بدون عاليم بیماری. 1

 عالئم بیماری محدود به ناحیه كوتیله دوني است: 3

های بیماری و اغلب همراه با های پائیني ساقه پوشیده از لکهدرصد هیپوكوتیل و بخش 11: تقريبا 5

 ساختمان های بارده قارچ است.

بیماری و اغلب همراه با  هایدرصد هیپوكوتیل و بخش های پائیني ساقه پوشیده از لکه 15: تقريبا 1

 ساختمان های بارده قارچ است.

های بیماری و همراه با تعداد های ساقه پوشیده از لکهدرصد يا بیشتر هیپوكوتیل و بخش 51: تقريبا 9

 . (Van Schoonhoven et al., 1987)بسیار زيادی از ساختمان های بارده قارچ است

     (Sclerotium rolfsii)سوختگی جنوبی  

 اهمیت بیماری

 در مناطق شمالي كشور كه از رطوبت بااليي برخوردارهستند اهمیت دارد. اين بیماری 
 عالئم بیماری

تواند ظاهر شود. صورت بوته میری، سوختگي ساقه و پوسیدگي ريشه ميمزرعه بهعاليم بیماری در 

روی ساقه، درست در زير خاك ظاهر  ای تیره درسوخته و قهوههای آبعاليم اولیه آلودگي شامل لکه

 شودها ميشود. سپس لکه ها به سمت اندام های پائیني گیاه پیشرفت كرده و باعث پوسیدگي ريشهمي

ها است.  گاهي پژمردگي نیز (. عاليم بیماری در اندام های هوايي شامل زردی و ريزش برگالف 1)شکل

زير طوقه سفید و فراوان قارچ به همراه ذرات خاك به های خشن،شود. اسکلرت و ريسهگیاه ديده ميدر

پوسند. رشد قارچ (. غالف های لوبیا در صورت تماس با خاك آلوده شده و ميب 1)شکل چسبندلوبیا مي

 .(1)ادامه يافته و باعث آلودگي گیاهان اطراف مي شود  ويژه در شرايط مرطوب،هدر سطح خاك، ب
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های ای اسکلرت قارچ عامل سوختگي جنوبي )الف(،  ريسهه دانه های قهوههمراها بهزردی برگ -1شکل

 سفید قارچ عامل سوختگي جنوبي در محل طوقه لوبیا )ب(

 تهیه مایه تلقیح و روش آلوده سازی

 تهیه مايه تلقیح اين بیمارگر شبیه روش توضیح داده شده برای قارچ ماكروفومینا است.  

 

 ارزیابی بیماری

 ( است.R8ها )شدن غالف( و پرV3برگچه )مراحل ظهور اولین سهترين زمان ارزيابي بیماری درمناسب  

 : بدون عاليم بیماری. 1

 های بیماری است.های پائیني ساقه پوشیده از لکهدرصد ناحیه هیپوكوتیل و بخش 1تقريبا : 3

های بیماری و اغلب همراه با لکههای پائیني ساقه پوشیده از درصد هیپوكوتیل و بخش 11: تقريبا 5

 ساختمان های بارده قارچ است.

های بیماری و اغلب همراه با های پائیني ساقه پوشیده از لکهدرصد هیپوكوتیل و بخش 15: تقريبا 1

 ساختمان های بارده قارچ است.

همراه با تعداد  های بیماری وهای ساقه پوشیده از لکهدرصد يا بیشتر هیپوكوتیل و بخش 51: تقريبا 9

 .(Van Schoonhoven et al., 1987) های بارده قارچ استبسیار زيادی از ساختمان

 (Sclerotinia sclerotiorum)كپك سفید  
 اهمیت بیماری

 در مناطق با رطوبت باال نظیر مناطق شمالي كشور اهمیت دارد. اين بیماری 

 عالئم بیماری

ها و ها،  شاخهها ،  برگسـوخته روی غالفگرد، سـبز تیـره و آبهـای لکـهصورت به عالئم بیماری 

يافته و ممکن است آبکي شوند. اين  سرعت افزايشابتدا كوچك امـا اندازه آنها بهدرشده كه ظاهرها ساقه

همچنین الف(.  8شکل) نهايـت بهـم وصل شوند و تمام اندام آلوده را از بین ببرندها ممکن اسـت درلکه

-بافتب(.  8شکل)كنند  رنگ خارجي سفید یهاريسه ها ممکن است در شـرايط مرطوب تولیداين لکه

رنگ معمـول در كه از رنگ خرمايي كم كنندبزرگي مي های آلوده خـشك شده و تولید مناطق سفید

 . (11)های مسن قابل تشخیص است انـدام

 
)الف(، كپك سفید و سختینه های قارچ  كپك سفیداثر بیماری های هوايي درخشك شدن اندام -8شکل 

Sclerotinia sclerotiorum )روی غالف های لوبیا )ب 
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 تهیه مایه تلقیح و روش آلوده سازی

ها برش ساقه قارچ عامل بیماری وجود دارد. يکي از اين روشسازی لوبیا بههای مختلفي برای آلودهروش 

است.  در اين روش، لوبیا درون گلدان كشت و در گلخانه نگهداری مي شود. از حاشیه پرگنه قارچ در 

mmيك ديسك ) PDA محیط 
وسیله يك تیغ عنوان مايه تلقیح استفاده شود. به( برداشته و به3 2

متر به صورت افقي برش انتيس 5/1استريل ساقه اصلي لوبیا باالی گره چهارم يا پنجم به اندازه تقريبي 

درجه سلسیوس و  11 ±1اطاقك رشد با دمای ها درزده و مايه تلقیح درون آن قرار داده مي شود. گلدان

وسیله يك پارچه توری مشکي جهت كاهش نور پوشانده شده، به درصد كه به 81رطوبت نسبي باالی 

رجه سلسیوس منتقل شود. پس از دو د 15  ±1ساعت نگهداری و سپس به گلخانه با دمای  14مدت 

 (.1هفته عاليم بیماری و طول زخم ايجاد شده در ساقه اصلي يادداشت شود)

 ارزیابی بیماری

-شدن غالف و رسیدگي فیزيولوژيکي است. محل ارزيابيمراحل پربهترين زمان ارزيابي شدت بیماری در  

طور جداگانه تعیین و سپس میانگین گیاه بههرها در ساقه و شاخه های اصلي لوبیا است. درصد آلودگي 

 آن محاسبه شود.

 :  بدون عالئم بیماری1  

 درصد ناحیه مورد ارزيابي آلوده شده است. 5-11: تقريبا 3

 درصد ناحیه مورد ارزيابي آلوده شده است. 11-31: تقريبا 5

 درصد ناحیه مورد ارزيابي آلوده شده است. 41-61: تقريبا 1

 .(Van Schoonhoven et al., 1987)درصد ناحیه مورد ارزيابي آلوده شده است 81: بیش از 9

 
 9تا  1ارزيابي بیماری كپك سفید لوبیا بر اساس مقیاس  -9شکل 
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 (Colletotrichum lindemuthianum)آنتراكنوز 

 اهمیت بیماری

-بعضي مناطق كشور مانند استانشود ولي دركشور محسوب نميهای مهم لوبیا درآنتراكنوز جزء بیماری 

 های آذربايجان شرقي و غربي اهمیت اقتصادی دارد.
 عالئم بیماری

صورت زخم های كوچك تا های هوايي لوبیا ممکن است ديده شود. عالئم بهعالئم بیماری روی تمام اندام 

 11ای تیره تا سیاه مي شوند )شکل های رنگ قرمز آجری تا ارغواني بوده كه بعدا قهوهبزرگ، نامنظم به

باشد و فرورفته همراه با حلقه سیاه برجسته در اطراف شانکر مي تیرهشانکرهای الف و ب(. روی غالف 

-د( نیز ديده مي 11ج(. مركز لکه دارای ترشحات عنابي رنگ است. شانکر روی بذر )شکل 11)شکل

 (.11شود)

 

 
در مرحله كوتیله دوني لوبیا )الف(، سوختگي رگبرگ های لوبیا در های تیره و فرورفته لکه -11شکل

های تیره روی بذر های لوبیا )ج(، لکههای تیره و  فرورفته در غالفسطح تحتاني برگ )ب(، شکل لکه

 لوبیا )د(

 تهیه مایه تلقیح و روش آلوده سازی

ريخته و با استفاده از  PDAروزه قارچ عامل بیماری در محیط  1مقداری آب مقطر استريل روی كشت  

يك الم استريل سطح محیط كشت را خراشیده و سوسپانسیون حاصل با عبور از يك پارچه ململ تمیز 

-ظیم ميدر میلي لیتر تن 116با استفاده از الم هموسیتومتر غلظت اسپور به حدود  شده و سپسصاف 

روز روی  3مدت بذر لوبیا را پس از ضد عفوني به 11ای، برای هر جدايه قارچ تعداد. در آزمون گلخانهشود

ساعت  11درجه سلسیوس با  15كاغذ صافي استريل با رطوبت كافي درون ظروف پتری در دمای 

ر سوسپانسیون اسپور دقیقه  د 11تا  5. سپس پوسته بذر را برداشته و به مدت گیردروشنايي قرار مي

. بذر های تلقیح شده را درون گلدان با خاك استريل كشت كرده و در دمای شودتهیه شده غوطه ور مي

روز نگهداری و سپس گلدان ها  4مدت ساعت به 11درصد و روشنايي  91درجه سلسیوس، رطوبت  11

تايج يك تا دو هفته بعد ن ودرصد منتقل  11درجه سلسیوس، رطوبت  11-14را به گلخانه با دمای 

 شود. يادداشت مي

روش ديگر، سوسپانسیون اسپور تهیه شده روی  ساقه و برگ های كوتیله دوني لوبیای كشت شده در

درصد  91-111درجه سلسیوس، رطوبت  19-11ها در گلخانه با دمای درون گلدان اسپری كرده و گلدان

 11ای تعداد . برای ارزيابي مزرعهشودعاليم يادداشت ميروز نگهداری و  8ساعت روشنايي به مدت  11با 

سانتي متری با حداقل سه تکرار كشت و بعد از سه هفته سوسپانسیون اسپور  51بذر لوبیا در رديف های 

روز  4ها با پالستیك به مدت . جهت تامین رطوبت، روی بوتهگرددقارچ با فشار روی بوته ها اسپری مي
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-های حساس و مقاوم به بیماری آنتراكنوز كشت ميبرای اطمینان از نتايج آزمون، رقمشود. پوشیده مي

 (.9و  4شود )

  ارزیابی بیماری 

 شدن غالف است.دهي و پربهترين زمان ارزيابي شدت بیماری در مراحل گل

 : بدون عالئم بیماری1

ها كه در ها يا غالفهای سطح زيری برگهای كوچك  بسیار كم اغلب روی رگبرگ: بروز لکه3

 پوشاند.مجموع حدود يك درصد سطح بافت گیاه را مي

ها. روی  های اولیه و ثانويه سطح زيری برگ: بروز تعدادی لکه كوچك روی دمبرگ يا روی رگبرگ5

متر با يا بدون تولید اسپوركه در مجموع حدود ها لکه های گرد كوچك با قطر كمتر از دو میليغالف

 پوشاند.سطح غالف را ميپنج درصد 

های سوخته روی هر دو سطح بااليي و ها. لکههای بزرگ در سطح زيری برگ: بروز تعدادی لکه1

ها لکه هايي با اندازه متوسط ) با قطر بیش از زيری برگ و دمبرگ ها قابل مشاهده است. روی غالف

و بزرگ كه معموال دارای اسپور  های كوچكها لکهشود . همچنین روی غالفمتر( ظاهر ميدو میلي

 پوشاند.درصد غالف را مي 11بوده و حدود 

های روی برگ، دمبرگ، ساقه، شاخه درصد يا بیشتر بافت گیاه كه حاصل لکه 15: نکروز شديد در 9

ها تعداد زيادی شود. در غالفاين حالت باعث مرگ گیاه ميو حتي نقطه رشد انتهايي بوده كه در

ها ها، تولید بذر كم يا مرگ غالفرفته بزرگ با اسپور فراوان كه نتیجه آن بدشکلي غالفهای فرو لکه

    .(Van Schoonhoven et al., 1987)است

 
 های لوبیاروی غالف 9تا  1ارزيابي شدت بیماری آنتراكنوز بر اساس مقیاس  -11شکل 
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 (.Meloidogyne spp)نماتد مولد غده  

 اهمیت بیماری

 پراكنش نماتد مولد غده در مزارع لوبیای كشور محدود بوده و اهمیت زيادی ندارد. 

 عالئم بیماری

ويژه در شرايط تنش خشکي و دمايي، عالئم رنگ پريدگي، توقف رشد، نکروز يا شدت آلوده بهگیاهان به 

و فرعي لوبیا های اصلي دهند. عالئم مشخصه بیماری وجود گال يا گره روی ريشهپژمردگي نشان مي

گره، كارايي ريشه را كاهش داده و باعث پژمردگي، (. آلودگي ريشه به نماتدهای مولد11است )شکل 

 (.11ريزی و حتي مرگ گیاه مي شود)برگ

 
 ريشه های لوبیای آلوده به نماتد مولد غده -11شکل 

 

 تهیه مایه تلقیح و روش آلوده سازی

 شسته شده و به قطعات كوچك برش داده  آوری، زير شیر آبگره جمعگال نماتد مولدهای آلوده بهريشه 

دقیقه به شدت تکان داده شود.  5/3مدت درصد هیپوكلريت سديم به 1شده و درون محلول 

های انفرادی نماتد را كه روی الك مش عبور داده و تخم 411و  111سوسپانسیون حاصل را از الك های 

توان ابتدا ريشه گردد. در روش ديگر ميشستشو درون بطری جمع آوریمش جمع شده با چند بار  411

میلي لیتر آب انداخت و آن را برای  111كردن درون بطری حاوی قطعهآلوده به نماتد را پس از قطعه

توان آب ها ميكردن ريشهگذاشت. پس از جدا (Shaker)روز روی دستگاه تکان دهنده  5تا  3مدت 

گرهي ريشه نماتد مولدبه ريشه گیاهان آزمايشي اضافه كرد. بذر گوجه فرنگي حساس بهحاوی نماتدها را 

هفته با ايجاد سه سوراخ كوچك  4-5در يك خاك سبك استريل شده در شرايط گلخانه كشت و پس از 

ها و يا ريختن سوسپانسیون در اطراف ساقه گوجه فرنگي و ريختن سوسپانسیون تخم نماتد درون آن

درجه سلسیوس  15-31ك پای بوته های گوجه فرنگي، آلوده سازی انجام شود. دمای گلخانه روی خا

يابد. با استفاده از هیپوكلريت هفته از زمان تلقیح جمعیت نماتد افزايش مي 8تا  6تنظیم شود. پس از 

ا ماسه مخلوط های نماتد، سوسپانسیون تخم نماتد تهیه كرد يا گال ها را با خاك يتوان از گالسديم مي

تخم نماتد در اطراف هر  5111كرد. برای آلوده كردن لوبیا در مزرعه  قبل از خاك دادن روی بذر، حدود 

تخم به ازای هر متر طولي رديف كشت اضافه كرده و بذرها با خاك پوشانده   111111-111111بذر يا 

 (.1شود)
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 ارزیابی میزان آلودگی نماتد

 (.13( است)R8( و پر شدن غالف ها )R6بهترين زمان ارزيابي در شرايط مزرعه در مراحل گل دهي)  
 (6مقیاس نمره دهی )

 :  ريشه ها بدون گره0

 درصد ريشه ها داری گره 1 – 15:  1

 درصد ريشه ها داری گره 16 – 51: 1

 درصد ريشه ها داری گره 51 – 15:  3

 درصد ريشه ها داری گره 16 – 111: 4

 (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)بیماری سوختگی باكتریایی معمولی لوبیا

 اهمیت بیماری

شود. خسارت بیماری در شرايط گرم و مهم مزارع لوبیای كشور محسوب مي هایاين بیماری از بیماری 

 رسد.صد نیز ميدر 111مرطوب و مزارعي كه مجهز به آبیاری باراني هستند به 
 عالئم بیماری

ها سوخته و ها ظاهر مي شود. سپس اين لکهسوخته روی برگهای آبعالئم بیماری ابتدا به صورت لکه 

ها الف(. لکه ها شکل مشخصي ندارند و بهم پیوستن لکه 13كند )شکلهاله زرد رنگي آنها را احاطه مي

های شديد كل بوته از بین مي رود . در آلودگيموجب سوختگي بخش زيادی از سطح برگ مي شود

ها از های تیره ايجاد شده كه با توسعه آنها بوتههای آلوده لکهب(. گاهي در ساقه های بوته 13)شکل

سوخته ايجاد شده ها ابتدا لکه های بسیار كوچك و آبغالفج(. در 13ها مي شکند )شکلمحل اين لکه

ه(. دانه درون  13آيد )شکلميای دررنگ قرمز يا قهوهتدريج بزرگ شده و بهها بهد( و اين لکه 13)شکل

 و(.  13دهند)شکلغالف های آلوده، چروكیده و تغییر رنگ مي

 
های سوخته با هاله زرد رنگ ناشي از بیماری سوختگي باكتريايي )الف(، سوختگي ايجاد لکه-13شکل

ی باراني )ب(، آلودگي ساقه اصلي لوبیا و شکسته شدن آن در اثر شديد بوته های لوبیا در مزرعه با آبیار

های ای روی غالفهای سوخته دايرهسوخته روی غالف لوبیا )د(، ايجاد لکههای آببیماری )ج(، ايجاد لکه

 لوبیا )ه(، عاليم بیماری روی بذرهای مختلف لوبیا )و(
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 تهیه مایه تلقیح و روش آلوده سازی

عنوان مايه تلقیح در زمان تهیه و به cfu/ml 118غلظت ساعته باكتری سوسپانسیوني به 48از كشت  

. در شرايط گلخانه پس از اسپری سوسپانسیون باكتری، ه شودبرگچه دوم يا سوم لوبیا استفادظهور سه

درصد  15 ساعت با پالستیك پوشانده شود و بعد از آن رطوبت در حدود 48روی بوته ها به مدت 

 نگهداری و بعد از دو هفته نتايج ارزيابي شود. 

های لوبیا به بیماری سوختگي باكتريايي در وجود گرما و رطوبت كافي جهت بررسي واكنش ارقام و الين

شرايط مزرعه ضروری است. بنابراين در مناطقي كه در فصل كشت لوبیا رطوبت كم است بايستي از 

. ابتدا باكتری در مزرعه اسپری و بالفاصله سطح برگ ها با سیستم آبیاری آبیاری باراني استفاده شود

 باراني مرطوب شود.
 ارزیابی بیماری

 دهي و پر شدن غالف است.بهترين زمان ارزيابي شدت بیماری در مراحل گل

 : بدون عاليم بیماری 1

ها عموما بدون عاليم های كوچك پوشیده شده، غالفوسیله لکه: تقريبا دو درصد از سطح برگ به3

 بیماری 

وسیله لکه های كوچك پوشیده شده و لکه ها شروع به پیوستن : تقريبا پنج درصد از سطح برگ به5

هم های روی غالف معموال كوچك هستند و بهشوند. لکهنموده و گاهي توسط هاله زرد رنگي احاطه مي

 شوند. ملحق نمي

های متوسط و بزرگ پوشیده شده و معموال همراه با هاله ه لکهدرصد از سطح برگ بوسیل 11: تقريبا 1

هم ملحق شده و ترشحات باكتری روی آن ديده های روی غالف بزرگ و بهزردرنگ و سوختگي است. لکه

 شود. مي

ها سوخته و ممکن است ريزش شده، برگهای بزرگ پوشیدهدرصد از سطح برگ با  لکه 15: بیش از 9

ها شود. غالفزرگ روی غالف را گرفته و ترشحات فراوان باكتری روی آن ديده ميهای بكنند. لکه

 .(Van Schoonhoven et al., 1987) دهندكنند يا بذرهای ناهنجاری تشکیل ميمعموال تولید بذر نمي
 ( 41مقیاس دیگر ارزیابی)

 بدون عاليم : .

 پوشاندها ميبرگ درصد 11ها را در كمتر از سطح برگ درصد 15ها كمتر از لکه :1

 پوشاندها ميبرگ درصد 11-51ها را در سطح برگ درصد 15ها كمتر از لکه :1

 پوشاندها ميبرگ درصد 11-51ها را در سطح برگ درصد 15ها بیش از لکه :3

 پوشاندها ميبرگ درصد 51ها را در بیش از سطح برگ درصد 15ها بیش از لکه :4
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 شدت بیماری سوختگي باكتريايي معموليارزيابي  -14شکل 

 روی سه برگچه لوبیا 9تا  1بر اساس مقیاس  

 

 

  (Bean Common Mosaic Virus)ویروس موزائیك معمولی لوبیا

 اهمیت بیماری

اكثر مزارع لوبیای كشور وجود دارد ولي میزان خسارت آن برآورد نشده ويروس موزائیك معمولي در 

 است.

 عالئم بیماری

الف(، قاشقي شدن 15عالئم بیماری ويروس موزائیك معمولي در لوبیا متنوع است. عالئم موزائیکي )شکل 

های ب(، كوتولگي، باريك و طويل شدن برگ های آلوده، سوختگي برگ 15و پیچیدگي برگ )شکل

مايل به ای د(، ايجاد نوارهای قهوه 15تر )شکلهای مسنج( و پژمردگي و مرگ برگ 15جوان )شکل

تر غالف ها از نشانه های ويروس موزائیك معمولي درتر و كوچكساقه، ريشه و غالف و تولید كمقرمز در

 (.11لوبیا است )

 
)الف(، پیچیدگي و بدشکلي برگ های لوبیاعالئم موزائیك ويروس موزائیك معمولي روی برگ –15شکل

اثر ويروس موزائیك های لوبیا در)ب(، سوختگي رگبرگ های لوبیا ناشي از ويروس موزائیك معمولي لوبیا

 )د( )ج(، عالئم پژمردگي و مرگ بوته لوبیا در اثر ويروس موزائیك معمولي لوبیا معمولي لوبیا
 تهیه مایه تلقیح و روش آلوده سازی

انتخاب و زير شیر آب شسته و خشك  BCMVآلودگي سیستمیك به ويروس  های جوان لوبیا بابرگ 

های آلوده، آنها را خرد و درون يك هاون سرد و استريل به. پس از انتخاب قطعات مناسبي از برگشود

و يك صدم موالر( له شود. اگر مقدار زيادی مايه تلقیح نیاز باشد  1وسیله بافر فسفاته خنك )اسیدتیه 
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نمودن مواد برای جداهای برقي استفاده كرد. عصاره حاصل از يك پارچه ململ تمیز كنتوان از خردمي

های اولیه، آلوده شوند )شکل روش سايش برگهای رشد يافته لوبیا بهشود. گیاهچهزائد درشت عبور داده

مش( زخمي و سپس مايه  411-611های لوبیا با پاشیدن پودر كاربوراندوم )(. ابتدا الزم است برگ16

 (.11هاون و غیره به سطح برگ مالیده شود )تلقیح با استفاده از انگشت دست، كاردك كوچك، دسته 

 

 
 مراحل آماده سازی مايه تلقیح ويروس موزائیك معمولي لوبیا –16شکل 

 ارزیابی بیماری

جمله شرايط آب و هوايي است. لذا شدت های ويروسي در مزارع تابع شرايط مختلف ازعالئم بیماری  

هايي مانند االيزا های مورد بررسي در آزمونالينارقام يا  های ويروسي يا غلظت ويروس دربیماری

(ELISA) شود.تعیین مي 

 

 

 

 ب( آفات مهم لوبیا

 لكه ایكنه دو

غیر  جانور بسیار كوچکي است كه با چشم (.Tetranychus urticae Koch)تارتن لکه ای يا كنهكنه دو

اين آفت تقريباً  .الف(11رود )شکلشمار ميكشور بهترين آفت لوبیا درو مهم شدهبه زحمت ديده مسلح

دهد. با ويژه لوبیا، صیفي جات، پنبه، سويا، چغندر قند و غیره را مورد حمله قرار ميتمام گیاهان زراعي به

ها، روی برگ در اثر تغذيه كنه از برگ .تغذيه آفت از شیره گیاهي، اعمال حیاتي گیاه مختل مي شود

 .ب و ج( 11شوند )شکل ميتعويض جلد ديدهو پوسته های حاصل ازها در پشت برگ كنه و نقاط روشن

د(. با افزايش جمعیت كنه، انبوه تارهای تنیده  11تدريج زرد و نهايتاً خشك مي شود )شکلها به برگ

همین دلیل دهد و بهها ميبه بوته شود و ظاهری غبار آلودهای هوايي گیاه مشاهده ميشده در اندام

آلودگي معموالً از حاشیه مزرعه شروع شده و  گويند.مي ای، گرته يا سیاه بور نیزكنه دولکههكشاورزان ب

  .ه( 11تدريج توسعه مي يابد )شکلبه
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های لوبیا )الف(، نقاط روشن ناشي از تغذيه كنه روی های بالغ و تخم آن در پشت برگكنه -11شکل 

های لوبیا )ج(، تارهای تنیده شده توسط كنه پشت برگتارتن درهای كنه برگ لوبیا )ب(، عالئم و نشانه

 اندام های هوايي لوبیا )د(، آلودگي حاشیه مزرعه لوبیا به كنه تارتن)ه(تارتن در

 لكه ایارزیابی خسارت كنه دو

های لوبیا محاسبه شده است. ها و ساقهبرگلکه ای درمقیاس سیات بر اساس میزان خسارت كنه دو 

روز از قرار دادن برگ های آلوده به كنه  15تا  8آلودگي طبیعي يا مصنوعي بعد از تواند درارزيابي ها مي

دهي برگچه سوم و غنچهشود آلودگي مصنوعي در مراحل ظهور سهروی هر بوته انجام شود. توصیه مي

 انجام شود.

 : بدون خسارت1

 است های روشن خفیف با نقاط سفید رنگرای لکهها داها در بخش میاني بوته: سطح بااليي برگ3

سمت برگ های میاني و های لوبیا را پوشش داده و بههای روشن تقريبا يك سوم مساحت برگ: لکه5

 حال گسترش استانتهايي در

 استهای لوبیا را پوشاندههای روشن تقريبا دو سوم مساحت برگ: لکه1

 Van)اندها زرد، سوخته و ريزش كردهشود. برگميمشاهدهها تمام برگهای روشن در: لکه9

Schoonhoven et al., 1987). 

 مگس لوبیا

میلیمتر و تقريباً شبیه مگس  4-6مگس كوچکي به طول  (Hylemia cilicrura) حشره كامل مگس لوبیا 

تواند به بذور  ميای و سفیدرنگ است و  الف(. الرو اين مگس كوچك، استوانه 18خانگي است )شکل 

برند، يا به  ب(. الروها بذر را قبل از جوانه زدن از بین مي18بسیاری از گیاهان خسارت بزند )شکل 

ج و د(. الروها از  18ها است )شکل  قسمتي از آن آسیب رسانـده كه نتیجه آن ضعیف شدن گیاهچه

 توانند تغذيه كنند. های جوان نیز مي ساقه زيرزمیني و ريشه
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 حشره كامل مگس لوبیا )الف(، الرو و شفیره مگس لوبیا )ب(، عالئم -18ل شک

 ای لوبیا)د(های لپهخسارت مگس لوبیا روی بذر )ج(، عالئم خسارت مگس لوبیا روی برگ

 

 ارزیابی خسارت مگس لوبیا

عداد در مرحله ظهور سه برگچه سوم لوبیا ابتدا وقوع و شدت آلودگي بررسي شود. در وقوع آلودگي ت 

گیاهان دارای شفیره مگس شمارش و درصد آن محاسبه و در صورت بودن آلودگي، شدت آن با مقیاس 

 (:13زير بررسي گردد )

آلوده است. مگس خسارتي به بوته لوبیا وارد نمي های آلوده از نظر ظاهری شبیه بوته های غیر: بوته1

 كند.

 : بوته های آلوده كمي تاخیر رشد دارند.3

 های آلوده تاخیر رشد قابل مالحظه ای دارند. : بوته5

 : بوته های آلوده تاخیر رشد شديدی دارند.1

 : مرگ بوته های آلوده.9

 تریپس

 9/1ای يا تیره به طول تقريبي به رنگ خاكستری روشن، قهوه (Thrips tabaci)حشره كامل تريپس

ب(. تريپس  19باشد )شکل  الف(. حشرات نابالغ تريپس به رنگ زرد روشـن مي 19متر است )شکل  میلي

ها فعـالیت كرده و با فرو بردن خرطـوم خود در اپیدرم برگ از شیـره گیاهي و كلروفیل  در پشت برگ

سطح زيری و رويي زرد درنقاط سفید متمايل بها تاول ينمايد. محل تغذيه حشره به صورت  تغـذيـه مي

های خسـارت شامل تغییر رنگ و بدشکلي  ب(. به طور كلي نشـانه 19ها قابل مشاهده است )شکل  برگ

 ها، پژمردگي، ضعف و كاهش محصـول است. برگ
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آفت در پشت حشره بالغ تريپس )الف(، حشرات نابالغ تريپس و عالئم خسارت ناشي از تغذيه  -19شکل 

 برگ )ب(

 

 (5) تریپس ارزیابی خسارت

 بدون خسارت :1

 پوشاند.ها را مي% برگ5تاول ها كمتر از  : 1

 .پوشاندمي را هابرگ يك سومتاول ها كمتر از : 1

 .پوشاندمي را هابرگ نصفتاول ها كمتر از : 3

 .پوشاندمي را هابرگبیش از نصف و كمتر از سه چهارم تاول ها  : 4

 .پوشاندمي را هااز سه چهارم برگ شیتاول ها ب: 5

شته ها بوته های لوبیا را معموال قبل از گلدهي، در مراحل سه برگچه سوم و غنچه دهي  شته ها:    

 (:13مورد حمله قرار مي دهند. مقیاس ذيل بر اساس میزان خسارت به برگ تنظیم شده است )

 : بدون خسارت1

 اندها خیلي كم فنجاني شکل شده: برگ3

 رنگها به طور متوسط فنجاني شکل و كمي زرد: برگ5

 ها به شدت تغییر شکل داده و به رنگ زرد همراه با ترشحات چسبنده شته ها است: برگ1

ها ها و ساقه ها خیلي شديد تغییر شکل داده و به رنگ زرد همراه با ترشحات چسبنده فراوان شته: برگ9

 است

 

 ارزیابی واكنش ارقام و الین های لوبیا

زا از مقیاس های متفاوتي عوامل مختلف خسارتهای متفاوت لوبیا بهجهت ارزيابي واكنش ارقام و الين

 Van Schoonhovenارائه شده توسط ( CIATاين مجموعه سیستم ارزيابي سیات )شود كه درمياستفاده

et al., 1987 است. استفاده شده در مقاالت معتبر آورده شدههای و برخي روش 

بر اساس میزان توسعه عالئم و نمره دهي به آن، میزان مقاومت يا حساسیت ارقام و الين های لوبیا به 

 گردد.تعیین مي 1شرح جدول 

  1 -4و  1 -9اساس دو مقیاس عوامل بیماری زا برهای لوبیا بهواكنش ارقام و الين – 1جدول

 نوع واكنش                      مقیاس
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9- 1 4-1 

 مقاوم 1 1 -3

 نسبتا مقاوم/متحمل 1 1/3 -5

 نسبتا حساس 1 1/5 -6

 حساس 3 1/6 -9/1

 خیلي حساس 4 8 -9

 

با توجه به جمعیت جامعه مورد بررسي، تعدادی بوته انتخاب و پس از نمره دادن بر اساس روش های 

بیماری طبق روابط زير محاسبه و درتجزيه و تحلیل آماری استفاده  توضیح داده شده،  شدت و شاخص

 شود.مي
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Ds ،شدت بیماری :Di ،شاخص بیماری :Si( 4تا  1يا 9تا1: مقیاس بیماری ،)Ps تعداد گیاهاني كه مقیاس :

i  ،را نشان دادندN برداری شده: تعداد كل گیاهان نمونه 
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