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  مقدمه  - 1

بذور رسیده و خشک حبوبات . خشک خوراکی هستند که به خانواده بقوالت تعلق دارند هاي حبوبات از دانه

تا  18(ترین منابع غذایی سرشار از پروتئین  ي خوبی بوده و یکی از مهمداراي ارزش غذایی زیاد و قابلیت نگهدار

تواند سوء تغذیه و  طبق مطالعات انجام شده، ترکیب مناسبی از پروتئین حبوبات یا غالت می. باشد می) درصد 32

اهان، قرار دادن از طرف دیگر با توجه به توانایی تثبیت نیتروژن در این گی. ها را برطرف سازد کمبود اسید آمینه

 ,Van Schomhoven and Marcial( کند هاي زراعی کمک می ها در تناوب به پایداري سیستم آن

در بین محصوالتی که به مصرف غذاي  است ولوبیا یکی از منابع تأمین پروتئین گیاهی در تغذیه مردم . )1987

 29234228میالدي  2013در سال  جهاندر لوبیا سطح زیر کشت . رسد داراي جایگاه ویژه است ایرانیان می

درصد  9/6معادل  ،هزار هکتار 7/821، حدود 92-93در سال زراعی . باشد تن می 23139004هکتار و تولید آن 

. باشد درصد می 1/14سطح برداشت محصوالت زراعی به حبوبات اختصاص یافته است که از این مقدار لوبیا 

درصد از کل محصوالت زراعی و  98/0تار برآورد شده که معادل هزار هک 116سطح لوبیا در کشور حدود 

هزار تن برآورد شده  226میزان تولید لوبیا در کشور حدود . باشد درصد از کل سطح برداشت حبوبات می 1/14

  . باشد درصد از کل میزان تولید حبوبات می 8/36در صد از کل میزان تولید محصوالت زراعی و  31/0که معادل 

 33457میزان تولید آن حدود و  هکتار 13280حدود  92-93زیر کشت لوبیا در استان در سال زراعی سطح 

 چهارم رااستان زنجان از لحاظ سطح زیرکشت لوبیا رتبه . بودکیلوگرم در هکتار  4/2519تن با متوسط عملکرد 

درصد به استان  6/27لوبیا در کشور با یشترین میزان تولید ب. دارا بود لرستان و فارس، خوزستانهاي  بعد از استان

و از لحاظ میانگین درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است  8/14فارس تعلق دارد و استان زنجان با 

هاي افزایش عملکرد در  یکی از راه ).1392نام، بی(در سطح کشور دارد بعد از تهران را  دوممقام  عملکرد

محصوالت است که متاسفانه در مورد لوبیا ارقام زیادي در کشور ما وجود  کشاورزي استفاده از ارقام جدید

هاي اصالحی  این ارقام جدید از روش. ندارد و نیاز به توجه بیشتر مسئولین امر در جهت معرفی ارقام جدید دارد

خالص و رقم هاي  دست آوردن الینه هیبریداسیون و تولید بذور هیبرید و در نهایت ب. آیند مختلف به دست می

هایی است که خوشبختانه چند سالی است در کشور ما براي لوبیا  در محصوالت خودگشن یکی از این روش

  .شود انجام می
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  خصوصیات اکولوژیکی لوبیا -2

دماي مورد نیاز . باشد می  هاي خنک مناسب رشد آن گیاهی روز کوتاه و گرمادوست که روزهاي گرم و شب

درجه مناسب  30دماي بیش از . درجه سانتیگراد است 20تا  15درجه و در شب  28تا  20براي رشد آن در روز 

شود و همچنین دماي کمتر  درجه سانتیگراد منجر به عدم تشکیل دانه در آن می 35رشد آن نبوده و دماي بیش از 

انتیگراد و حداقل درجه س 10صفر فیزیولوژیک لوبیا . باشد درجه سانتیگراد براي رشد آن نامناسب می 15از 

  .درجه سانتیگراد است 5دماي قابل تحمل براي بوته لوبیا 

  تاریخ کاشت لوبیا- 3

اي انتخاب گردد که مرحله حساس رشد آن به ویژه گلدهی  تاریخ کاشت لوبیا بسیار مهم بوده و باید به گونه

تاریخ کاشت در . برخورد نکندهمچنین رسیدن محصول به سرماي پائیزه . با گرما و خشکی تابستان مواجه نشود

برخی مناطق (تا اواخر تیرماه ) لرستان(هاي لوبیا کاري کشور متنوع است به طوري که از اوایل فروردین  استان

 15اردیبهشت تا  20بر اساس تحقیقات انجام شده در ایستگاه زنجان، . کشت لوبیا مشاهده شده است) مرکزي

در زمان کاشت لوبیا .شود رین تاریخ کاشت هفته اول خرداد محسوب میخرداد تاریخ مناسب کاشت بوده و بهت

در غیر اینصورت قادر . درجه سانتیگراد باشد 16درجه سانتیگراد و دماي خاك  14تا  13دماي هوا بایستی بین 

که  طوريزند به  بدیهی است هرچه دما در زمان کاشت باالتر باشد لوبیا زودتر جوانه می. باشد به جوانه زدن نمی

درجه سانتیگراد این  18کشد و با افزایش دما به  روز طول می 10درجه سانتیگراد  13زنی لوبیا در دماي  جوانه

شود، کاشت دیر هنگام  یکی از مشکالتی که براي تاریخ کاشت لوبیا مطرح می. یابد روز کاهش می 4مدت به 

دلیل محدودیت آب آبیاري، کاشت لوبیا تا تکمیل آب  به عبارت دیگر، به. باشد لوبیا به دلیل آبیاري گندم می

  .گردد لذا کشت دیر هنگام موجب کاهش عملکرد در لوبیا می. باشد پذیر نمی گندم امکان

تناوب لوبیا - 4

اجراي صحیح . باشد کشت محصوالت مختلف با ترتیب معین در یک مزرعه می ،منظور از تناوب زراعی

افزایش محصول، افزایش ذخیره مواد آلی خاك، استفاده مؤثر از مواد  قبیلز تناوب زراعی با منافع زیادي ا

هاي هرز،  غذایی خاك، کاهش خسارت فرسایش، استفاده مؤثرتر از کودهاي شیمیایی و حیوانی، کنترل علف
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اي و  هاي ریشه به دلیل تفاوت. باشد بهترین تناوب براي لوبیا، گندم و جو می. ها همراه است آفات و بیماري

-گندم یا جو-گندم یا جو و یا لوبیا-تناوب لوبیا. شود مورفولوژیکی گندم و لوبیا، اغلب منافع فوق برآورده می

  شود یش در بیشتر مزارع لوبیا کاري رعایت میآ

  مرحله کاشت- 5

انتخاب بذر لوبیا - 1- 5

صل از زراعت، تولیدي هرگاه در انتخاب بذر براي کاشت دقت کافی به عمل آید به همان نسبت نتیجه حا

  . بنابراین در انتخاب بذر باید موارد ذیل را رعایت نمود. رضایت بخش خواهد بود

  . بذر انتخابی باید خالص و یکنواخت باشد: خلوص بذر -1

درصد  95بذر مصرفی باید تازه، سالم و کامالً رسیده بوده و قوه نامیه آن نباید کمتر از : قوه نامیه بذر -2

  . باشد

  . هاي هرز پاك باشد هاي بذري و غیر بذري و به ویژه بذور علف بذر لوبیا باید از ناخالصی: پاکی بذر -3

بهتر است بذر از مراجع ذیصالح تهیه گردد و در صورتی که کشاورز از محصول تولیدي خود براي بذر 

اي از  ل، در زمان کاشت لوبیا قطعهدر مرحله او. کند، بهتر است در دو مرحله بذر خود را خالص نماید استفاده می

زمین زیر کشت را به تناسب نیاز سال آینده مشخص کرده و در این قطعه ضمن رعایت دقیق مسائل زراعی نظیر 

هاي ناخالص را که از طریق شکل بوته، رنگ گل و  هاي هرز، بوته ها و علف کود، آب، مبارزه با آفات و بیماري

. یص است، شناسایی و جدا نماید و سپس بذور این قطعه را جداگانه برداشت کنداندازه و رنگ غالف قابل تشخ

  . در مرحله دوم، بذور برداشت شده قطعه مزبور را با دقت بررسی و بذور مخلوط، ضعیف و بدشکل را جدا نماید

ر و مقدار تن در هکتا 2به عنوان مثال اگر کشاورزي یک هکتار زمین داشته باشد و میزان تولید آن حدود 

درصد از زمین خود  10کیلوگرم در هکتار باشد، این کشاورز باید حداقل  200بذر مصرفی جهت کاشت آن 

بنابراین باید کلیه عملیات فوق را با دقت . را براي بذر سال آینده در نظر بگیرد) یک جریب(مترمربع  1000یعنی 

بوطه بیش از سه سال مورد استفاده قرار نگیرد و بعد گردد بذر مر توصیه می. در این یک جریب زمین انجام دهد

  . از آن کشاورز از بذر جدید استفاده نماید
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  آماده سازي زمین  - 2- 5

شود باید به اندازه کافی عمق داشته و در قسمت سطحی نرم و  خاکی که براي کشت لوبیا در نظر گرفته می

هاي هرز،  یر خاك بردن بقایاي گیاهی، از بین بردن علفبه طور کلی هدف از تهیه زمین لوبیا ز. حاصلخیز باشد

زیر خاك کردن مواد تقویت کننده، حفظ رطوبت موجود در خاك، ایجاد نفوذپذیري، نرم کردن و افزایش 

مکانیزه و (تهیه زمین شامل مراحل مختلفی است که با در نظر گرفتن روش زراعت . باشد عمق خاك زراعی می

شخم پائیزه بر شخم بهاره ترجیح داده . هایی داشته باشد ع تناوب ممکن است تفاوت، بافت خاك و نو)سنتی

کند، همچنین فرسایش حاصل از  ها را خرد می شود، زیرا آب بیشتري ذخیره شده و یخ آب حاصل کلوخه می

هار به در ب. شوند هاي هرز در زیر خاك زودتر پوسیده می جاري شدن آب کاهش یافته و بقایاي گیاهی و علف

جهت تسطیح . گردد ها استفاده می محض اینکه زمین گاورو شد از دیسک یا کولتیواتور براي خرد کردن کلوخه

در روش . اي در سطح خاك زده شود تا بستر مناسب براي کشت بذر فراهم گردد مقطعی الزم است ماله

ص شده و زمین الزم براي کاشت ها مشخ کاري پس از تسطیح زمین به کمک دستگاه مرزبند، ابعاد کرت هیرم

  .گردد قبل از کاشت، کود مورد نیاز بر اساس توصیه کودي در خاك توزیع می. گردد آماده می

  تراکم بوته - 3- 5

دانه، روش  100توان به شکل بوته، قدرت رشد، قوه نامیه، وزن  از عواملی که در تراکم بوته مؤثر هستند می

بر اساس تحقیقات انجام شده در ایستگاه ملّی . تاریخ کاشت اشاره نمودکاشت، عمق کاشت، طول دوره رشد و 

متر روي ردیف، بهترین  سانتی 5متر بین ردیف و  سانتی 50هاي ردیفی فواصل  تحقیقات لوبیا خمین، در کشت

موع در مج. اما در شرایط کرتی استفاده از آرایش مربعی بهترین عملکرد را دارد. شود فاصله کاشت محسوب می

بوته در متر مربع بهترین  40دست آمده براي اغلب لوبیاهاي موجود از جمله رقم تالش، تراکم ه بر اساس نتایج ب

وزن صد دانه رقم تالش . دانه لوبیا دارد 100میزان بذر مصرفی بستگی به وزن . تراکم تشخیص داده شده است

کیلوگرم در  150-170بذر در کشت مکانیزه  باشد، به طور متوسط مقدار مصرف گرم می 37تا  35که حدود 

باشد، به طور متوسط مقدار مصرف بذر در  گرم می 47تا  45وزن صد دانه رقم اختر که حدود . باشد هکتار می

باشد، به  گرم می 47وزن صد دانه رقم خمین که حدود . باشد کیلوگرم در هکتار می 180-200کشت مکانیزه 

وزن صد دانه رقم . باشد کیلوگرم در هکتار می 200-220ر کشت مکانیزه طور متوسط مقدار مصرف بذر د

کیلوگرم در  120-130باشد، به طور متوسط مقدار مصرف بذر در کشت مکانیزه  گرم می 28دانشکده که حدود 
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باشد، به طور متوسط مقدار مصرف بذر در  گرم می 27تا  25وزن صد دانه رقم ناز که حدود . باشد هکتار می

گرم  25با توجه به وزن صد دانه رقم صیاد که حدود . باشد کیلوگرم در هکتار می 130-150ت مکانیزه کش

عمق . باشد کیلوگرم در هکتار می 130-150باشد، به طور متوسط مقدار مصرف بذر در کشت مکانیزه  می

مقدار ) ت نشاندس(در روش کشت سنتی . متر است سانتی 10-20کاشت مناسب براي کاشت در شرایط هیرم 

باشد، به طور قابل  می 2020و  2015،  1515بذر مصرفی با توجه به فواصل کاشت که معموالً به ابعاد 

کشاورزان براي . باشد یابد و تقریباً به اندازه نصف بذر مصرفی در روش مکانیزه می اي کاهش می مالحظه

متر مربع به ازاي هر  11چه دوم با استفاده از کادر توانند در مرحله ظهور سه برگ تشخیص دقیق تراکم بوته می

از این طریق عالوه بر تشخیص . هاي موجود را شمارش نمایند منطقه را کادر اندازي نموده و تعداد بوته 10هکتار 

  . مقدار تراکم کاشته شده، مقدار تلفات بذري را در هنگام کاشت تشخیص می دهند

روش کاشت - 4- 5

  :اشت مرسوم استروش ک 4در ایران 

گردد و محدود به مناطق  این روش بدترین روش کشت لوبیا محسوب می: کاري دست پاش خشکه -1

در این نقاط . خاصی مانند شهرهاي سراب و اهر در آذربایجان شرقی و برخی مناطق لرستان مانند الشتر است

کاري وجود ندارد و لذا  ره فرصت هیرمهاي بها گیرد و به دلیل بارندگی کشت لوبیا در اوایل بهار انجام می

بذر به وسیله دست یا کودپاش در زمین پراکنده شده و با . کنند کاري استفاده می کشاورزان از روش خشکه

بیشترین تلفات بذري در هنگام جوانه زنی مربوط به این روش . شود کولیتوار با خاك مخلوط و سپس آبیاري می

. کاشت است

. این روش عمدتاً در منطقه درود استان لرستان رایج است: و جوي و پشتهکاري  روش خشکه -2

.گیرد کشت به صورت هیرم و با دست انجام می: کاري و دست نشان هیرم -3

زیرا جوانه لوبیا به سله خاك  .کاري است بهترین روش کاشت لوبیا هیرم: کاري و کشت مکانیزه هیرم -4

کاري استفاده شود پس از آبیاري سطح خاك سله بسته و تلفات بذري  کهبسیار حساس است و اگر از روش خش

بندي، آبیاري به صورت کرتی انجام  کاري پس از تسطیح زمین و کرت در روش هیرم. شود بسیاري ایجاد می

کند که در این حالت  ، زمین حالت گاورو پیدا می)بسته به بافت و ساختمان خاك(روز  12تا  7پس از . گردد می

در روش کاشت با دست که به روش دست نشان یا . شوند به وسیله دست یا دستگاه لوبیا کار بذور کاشته می

متر در خاك  سانتی 10-15اي به عمق  باشد، ابتدا با یک وسیله دستی به نام سیخک حفره سیخک معروف می

یک روش قدیمی و سنتی  این روش. گیرد ایجاد شده و بعد به وسیله کارگر بذر در داخل حفره قرار می

شود از روش مکانیزه که بذر به وسیله دستگاه لوبیا کار با فواصل مشخص کاشته  توصیه می. گردد محسوب می
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اگر چه در روش مکانیزه میزان بذر مصرفی جهت کاشت بیشتر است اما به علت سرعت . شود، استفاده گردد می

  . شود عمل بیشتر و کاهش هزینه کارگري ترجیح داده می

  مراحل داشت - 6

  آبیاري - 1- 6

هاي با بافت  در خاك. دارد ...مقدار آب مورد نیاز بستگی به بافت و ساختمان خاك، شرایط آب و هوایی و

هاي  متوسط به دلیل نفوذپذیري بیشتر خاك و تبخیر بیشتر آب از سطح خاك، مقدار مصرف آب بیشتر ازخاك

هاي دیگر تفاوت  ري فاصله اولین و دومین آبیاري بعد از کاشت با آبیاريکا در روش هیرم. باشد نیمه سنگین می

در این مدت . باشد روز می 15 -25اولین آبیاري بعد از کاشت بر اساس بافت خاك و اقلیم منطقه به فاصله . دارد

هاي بعدي بسته به  روز و آبیاري 8-10آبیاري دوم به فاصله . رسند بذور لوبیا جوانه زده و به مرحله دو برگی می

هاي با  روز و خاك 3-4تر  هاي با بافت سبک خاك. شود روز یکبار انجام می 4-8بافت خاك به طور متوسط هر 

مرحله حساس لوبیا به تنش آبی از ابتداي گلدهی تا مرحله تشکیل غالف . شود روز انجام می 5-8تر  بافت سنگین

آخرین آبیاري باید طوري انتخاب گردد . کند به لوبیا وارد میکمبود آب در این دوره خسارت زیادي . باشد می

  . هاي لوبیا رسیده باشد درصد از غالف 25که حدود 

دهد، به طوري که آب آبیاري باید به اندازه  لوبیا از جمله گیاهانی است که به آبیاري بسیار حساسیت نشان می

 ،بندي مناسب و مقدار آب ورودي به داخل کرت کرتبنابراین تسطیح زمین، . کافی پاي بوته لوبیا نفوذ کند

  .دهد شایان ذکر است که رقم تالش نسبت به کمبود آب حساسیت کمتري نشان می. دارداهمیت خاصی 

نکات مهم

ها و آفات را جهت نیل به حداکثر عملکرد  توان مشکالت ناشی از بیماري به وسیله برنامه آبیاري می -1

  .کاهش داد

هاي  شود قسمت باعث می) بارانی(شب در صورت امکان، به ویژه در مورد آبیاري تحت فشار  آبیاري در -2

. در طول روز رطوبت کمتري داشته و در نتیجه مشکالت بیماري کاهش یابد (foliage)هوایی گیاه 

نیز کاهش روز به تأخیر انداخته و در نتیجه عملکرد  15تواند رسیدن را تا  خشکی زیاد بعد از کاشت می -3

. یابد

ها  شوك ناشی از آبیاري باعث ریزش گل. دهی اجتناب شود از خشک شدن خاك در طی دوره گل -4

. شود می

. از آبیاري مکرر و سبک به دلیل عدم تهویه خوب خاك اجتناب شود -5



9

  . اندازد آبیاري آخر فصل زمان رسیدن را به تأخیر می -6

  

  تغذیه - 2- 6

باشند که یکی از آنها تغذیه مناسب بوده و رمز آن در  ر عملکرد مطلوب لوبیا مؤثر میعوامل محیطی زیادي ب

مانند نیتروژن، فسفر، (دانیم گیاهان به عناصر پر مصرف  زیرا همان گونه که می. تغذیه متعادل و اصولی است

براي ) مولیبدن و کلر مانند آهن، روي، منگنز، مس، بر،(و عناصر کم مصرف ) پتاسیم، منیزیم، کلسیم و گوگرد

عناصر کم مصرف مانند عناصر پر مصرف براي تغذیه گیاه داراي اهمیت بوده ولی گیاه به میزان . رشد نیاز دارند

  .کند لذا از مصرف آنها با توجه به اصول تغذیه گیاه نبایستی غفلت نمود کمتر از آنها استفاده می

شرایط خاك - 3- 6

لوبیا از جمله گیاهان حساس به شوري . باشند هاي لومی تا لوم رسی می خاك مناسب جهت کشت لوبیا خاك

دسی زیمنس بر  8/0کند ولی کاهش عملکرد آن از شوري  دسی زیمنس بر متر شوري را تحمل می 2بوده و تا 

 مناسب رشد آن pHتوانائی رشد نسبتاً خوبی دارد ولی  8تا حدود  pHهایی با  لوبیا در خاك. شود متر شروع می

  .باشد می 6-7بین 

توصیه هاي کودي - 4- 6

به منظور تولید بیشتر محصول، کاربرد مقادیر کافی و متعادل عناصر غذایی متناسب با عملکرد مورد انتظار 

هاي گیاهی و عملکرد مورد انتظار براي  توصیه کودي لوبیا بر اساس تجزیه خاك و بافت. باشد شرط اساسی می

  .گیرد یک رقم خاص صورت می

برداري از خاك و گیاه  نمونه

برداري، الزم است نمونه مرکب مطابق با روش فنی آن برداشت شود تا  جهت تجزیه خاك به هنگام نمونه

دهی یا قبل از آن، از دو تا سه برگ فوقانی  نمونه گیاه در مرحله آغاز گل. نماینده خوبی از خاك مزرعه باشد

  . گردد بوته به طور تصادفی تهیه می 20-30عداد که به تازگی کامالً توسعه یافته از ت
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توصیه عمومی 

توان از  اي امکان تجزیه فراهم نباشد، می اگر در منطقه. اساس توصیه کودي بر آزمون خاك استوار است

اي نه امکان تجزیه خاك و نه تحقیقی  اگر در منطقه. نتایج تحقیقات انجام شده قبلی در منطقه استفاده نمود

  .هاي عمومی زیر را به کار برد توان توصیه رفته باشد، میصورت گ

  کیلوگرم در هکتار 100-150کود اوره  -

کیلوگرم در هکتار 100-150کود فسفاته  -

  کیلوگرم در هکتار 50-100کود پتاسه  -

  :هاي کودي به صورت ذیل خواهد بود در صورت استفاده از کود کامل ماکرو توصیه

  . کیلوگرم در هکتار قبل از کشت 200میزان کود کامل ماکرو به  -

. کیلوگرم در هکتار 40سولفات روي  -

. کیلوگرم در هکتار 20سولفات منگنز  -

). کیلوگرم در هکتار 3(در هزار به صورت محلول پاشی  3کود میکروي کامل با غلظت  -

روش و زمان مصرف کودها 

فات پتاسیم در زمان کاشت و قبل از زدن شخم به مصرف تمامی کودهاي اوره، سوپر فسفات تریپل و سول -

  .خواهند رسید

در زمان کاشت تمامی کودهاي کم مصرف توصیه شده را به نسبت یک به پنچ با خاك خشک و نرم  -

مصرف این کودها هر . مخلوط و قبل از زدن شخم به صورت یکنواخت در سطح مزرعه پخش خواهند شد

پس از حداکثر دو بار مصرف خاکی عناصر ریزمغذي، بهتر است براي . بوددو تا سه سال یکبار خواهد 

.مصرف مجدد تجزیه خاك بعمل آید

با ) دهی ده روز قبل و بیست روز بعد از گل(در هزار در دو مرحله  3محول پاشی با کود میکرو، با غلظت  -

.رعایت کلیه نکات فنی به انجام خواهد رسید

روز  20- 30فات آهن، زمان مصرف آن طی دوره سریع رویش در فواصل در صورت محلول پاشی سول -

.یکبار بسته به نیاز گیاه خواهد بود

هاي کشور جزء مناطق خشک و نیمه خشک بوده و از نظر ماده آلی فقیر  با توجه به اینکه اغلب خاك -

اشت و در مورد نوع نپوسیده باشند، از این رو کاربرد کودهاي حیوانی کامالً پوسیده در زمان قبل از ک می

نصف میزان فوق، ) ماکیان(تن در هکتار و یا کودهاي مرغی  40-50ماه قبل از کاشت به میزان تقریبی  6-3

) گرم(هاي شنی  را در زمین) سرد(بهتر است کودهاي گاوي . گردد سال یکبار توصیه می 3تا  2حداکثر هر 

.مصرف نمود) سرد( هاي رسی را در زمین) گرم(و کودهاي گوسفندي 
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شایان ذکر است که محلول پاشی برگی مکمل تغذیه گیاه بوده و در موارد کمبود شدید عنصر غذایی،  -

  . تواند جایگزین مصرف خاکی کود شود نمی

توصیه هاي فنی هنگام محلول پاشی برگی کودها 

  .است، انجام گیردمحلول پاشی بایستی در صبح زود یا عصر، هنگامی که اشعه آفتاب مایل  -1

 200(در هزار  2/0به محلول کودي تهیه شده با غلظت معین، مایع سیتووت یا مایع ظرفشویی به غلظت  -2

این عمل موجب افزایش سطح تماس برگ با ذرات کودي شده و در . اضافه گردد) لیتر آب 1000میلی لیتر در 

. یابد نتیجه جذب برگی افزایش می

. سرعت وزش باد باید حداقل باشدهنگام محلول پاشی  -3

.پس از انجام محلول پاشی آبیاري مزرعه با حداقل فاصله زمانی انجام گیرد -4

. درجه سانتیگراد باشد 29حرارت محیط در هنگام محلول پاشی، پائین تر از  -5

بوطه تهیه و در شود کود مورد نظر را با غلظت مر براي اطمینان از صحت انجام عملیات فوق پیشنهاد می -6

در صورت عدم ظهور عالئم سوختگی برگ پس از سه روز . پاشی انجام گیرد قطعه کوچکی از مزرعه محلول

. پاشی نمود در گیاه می توان در تمام سطح مزرعه را محلول

. استفاده شود (B)در اراضی شور از کود میکروي کامل بدون بر  -7

8- pH  باشد) ود هفتدر حد(محلول کودي بایستی خنثی .

سمپاش انتخابی قدرت پودر کردن محلول را داشته باشد تا بتواند محلول کودها را به صورت قطرات  -9

. ها بپاشد بسیار ریز روي برگ

، غلظت محلول کودي جهت محلول پاشی به )تنش خشکی(هرچه مقدار آب مصرفی کاهش یابد  -10

. حداقل کاهش داده شود

پاشی ابتدا کودهاي مورد نظر را در آب گرم حل نموده سپس محلول زالل رویی را با به منظور محلول  -11

توان مصرف  مانده را به صورت خاکی می پارچه تنظیف صاف نموده و بعد درون سمپاش ریخته رسوبات باقی

. ها خواهد شد نمود، در غیر این صورت ذرات رسوبات حل نشده موجب سوختگی برگ

در هزار محلول  3لظت محلول مصرفی دقت شود، مثالً  اگر قرار است کودي با غلظت الزم است به غ -12

پاشی شود، باید در هر بار محلول پاشی در هر هکتار حداکثر سه کیلوگرم کود مورد نظر در هزار لیتر آب 

ري از محلول پاشی مجدد محصول با محلول اضافی موجود در سمپاش در همان مرحله خوددا. استفاده شود

. ها شود تواند موجب سوختگی برگ شود، زیرا می

از مخلوط نمودن محلول کودي با سموم شیمیایی خودداري شود، مگر اینکه از بی خطر بودن آن براي  -13

در اثر مخلوط نمودن کود با سم، پس از تهیه غلظت مورد نظر از  چنانچه. محصول قبالً اطمینان حاصل شده باشد

. باشد د تغییر رنگ داده و یا ایجاد رسوب نماید، این کود با سم مورد نظر قابل اختالط نمیهر کدام، مایع جدی
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مبارزه با آفات  - 5- 6

اي به  در طول رشد لوبیا آفات متعددي نظیر تریپس، زنجرك، هلیوتیس، شته، مگس لوبیا و کنه دو نقطه

اي نیمه مقاوم  رقم نسبت به آفت کنه دو نقطه این. اي است ترین آنها کنه دو نقطه مهم. کنند محصول حمله می

در روش مبارزه شیمیائی، بسته به نوع آفت و مرحله رشدي، سموم اختصاصی مشخصی مصرف . باشد می

  :در روش مبارزه زراعی. باشد گردد که نوع و مقدار آن بر اساس توصیه کارشناسان مربوطه می می

اي در زیر  ردن آفات زمستان گذران از جمله کنه دو نقطهشخم عمیق پس از برداشت محصول و مدفون ک -1

  .خاك

هاي هرز اطراف مزارع که محل مناسبی براي زمستان گذرانی و نیز  مبارزه مکانیکی و شیمیائی با علف -2

.رود تکثیر آفت در اوایل فصل بهار به شمار می

.آلوده به مزارع سالم ها از مزارع کنترل آب آبیاري به منظور جلوگیري از انتقال کنه -3

  .رعایت صحیح تناوب زراعی -4

  ها مبارزه با بیماري - 6- 6

هاي خاکزي مانند انواع پوسیدگی فوزاریومی ریشه، زردي فوزاریومی،  هاي مهم لوبیا شامل بیماري بیماري

لی هاي ویروسی مانند ویروس موزائیک معمو پوسیدگی رایزوکتونیائی ریشه، پوسیدگی پیتیومی؛ بیماري

؛ و بیماري سوختگی )CMV(، ویروس موزائیک خیار)BYMV(، ویروس موزائیک زردي لوبیا)BCMV(لوبیا

  .باشد باکتریایی معمولی می

در روش . شود هاي شیمیائی و زراعی استفاده می ها از روش جهت جلوگیري از خسارت و شیوع انواع بیماري

ل از کاشت استفاده شده و در ادامه بسته به نوع بیماري و مبارزه شیمیائی از سموم مناسب جهت ضدعفونی بذر قب

گردد که نوع و مقدار آن بر اساس توصیه کارشناسان  مرحله رشدي، سموم اختصاصی مشخصی مصرف می

  :در روش مبارزه زراعی. باشد مربوطه می

استفاده از بذر سالم -1

  کشت در خاکهاي با زهکشی مناسب -2

تر هاي قوي جهت تولید بوته کود دهی و آبیاري کافی -3

رعایت تناوب زراعی مناسب -4

جلوگیري از کوبیدگی بیش از حد خاك مزرعه  -5

شخم عمیق پس از برداشت -6

  هاي هرز داخل و حاشیه مزارع مبارزه با علف -7
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  هاي هرز مبارزه با علف  - 7- 6

ز نه تنها عملکرد و کیفیت محصول هاي هر علف. گردند هاي هرز نیز از معضالت مهم لوبیا محسوب می علف

لوبیا به دلیل رشد نسبتاً . کنند هاي زبادي را به کشاورزان تحمیل می هزینه ،دهند، بلکه جهت کنترل را کاهش می

ها در  دهند؛ بنابراین کنترل آن هاي هرز حساسیت نشان می کند در اوایل دوره رشد، نسبت به رقابت با علف

باشد، اما  هاي هرز در مناطق مختلف متفاوت می نوع و تعداد علف. ادي داردمراحل اولیه رشد اهمیت زی

سوروف، ارزن وحشی، تاج خروس، سلمه تره، داتوره، خاکشیر، توق، تاجریزي، کنف : ترین آنها شامل مهم

  .باشد می... وحشی و 

در روش شیمیائی از . شود هاي شیمیائی و غیر شیمیائی استفاده می هاي هرز از روش جهت مبارزه با علف

هاي هرز باریک برگ و پهن برگ قبل و بعد از کاشت طبق توصیه  هاي مناسب جهت کنترل علف کش علف

شخم عمیق پائیزه، استفاده از دیسک و : هاي غیر شیمیائی عبارتند از روش. شود کارشناسان مربوطه استفاده می

هاي هرز، استفاده از کولتیواتور  شده عاري از بذر علف هرس در زمان تهیه زمین، استفاده از بذر سالم و بوجاري

بعد از کاشت و قبل از سبز شدن لوبیا، وجین دستی، استفاده از کودهاي دامی پوسیده، جلوگیري از به گل رفتن 

هاي آبیاري و ادوات کشاورزي به داخل مزرعه،  هاي هرز از طریق کانال هاي هرز، جلوگیري از ورود علف علف

.ناوب زراعی مناسب و آیشرعایت ت

  برداشت  - 7

ها همزمان  در ارقام رونده مانند تالش غالف. زمان برداشت لوبیا به زمان کاشت و نوع رقم بستگی دارد

دراین زمان میانگین . ها رسیده باشند درصد غالف 75تا  65گیرد که حدود  رسند و برداشت زمانی انجام می نمی

ست برداشت شده و در مزرعه باقی هنگام برداشت، محصول با د. درصد است 40تا  35ها حدود  رطوبت دانه

ها خشک شده باشند، به خرمنگاه منتقل  درصد رسیده و غالف 20ها به حدود  زمانی که رطوبت دانه. ماند می

  . گردند شده و خرمنکوبی می
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  :منابع - 8

وزارت   مهمعاونت طرح و برنا .جهادکشاورزي وزارت اطالعات و مرکزآمار.کشاورزي آمارنامه .1392 .نام بی -1

  .جهاد کشاورزي

  .سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي.راهنماي لوبیا.1387.جمالی.ب.لک، م.ر.قنبري، م.ا.ع. ر.دري، ح -2

  .انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان. اصول و مبانی زراعت. 1379.ر.خواجه پور،م -3

  .ه نشر جهاد، تهرانسسؤم.حبوبات در ایران.1375.مجنون حسینی، ن -4

5- Van Schonhoven, A and Marcial,A. 1987. Standard system for the evaluation of 
germplasm, Printed in Colombia (CIAT).
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COS16لوبیا چیتی 

1...................................................................................................................................................................................................................................................:تیپ بوته

60- 65....................................................................................................................................................................................................:)سانتیمتر(ارتفاع بوته 

37.................................................................................................................................................................................................................... :)گرم(وزن صد دانه 

105........................................................................................................................................................................................................... :)روز(طول دوره رشد

قلوه اي.................................................................................................................................................................................................................................... :شکل بذر

3120................................................................................................................................................................................... :)کیلوگرم در هکتار(عملکرد 

متوسط.............................................................................................................................................................................................................................. :بازار پسندي

  حساس........................................................................................................................................................................................................................ :مقاومت به کنه
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لوبیا سفید درسا

3.........................................................................................................................................................................................................................................................:تیپ بوته

75.................................................................................................................................................................................................................):سانتیمتر(ارتفاع بوته 

32................................................................................................................................................................................................................. ):گرم(وزن صد دانه 

95............................................................................................................................................................................................................ ):روز(طول دوره رشد

قلوه اي................................................................................................................................................................................................................................. :شکل بذر

3410................................................................................................................................................................................ ):کیلوگرم در هکتار( عملکرد

خوب............................................................................................................................................................................................................................... :بازار پسندي

به کنه دولکه اي درصد نسبت به شاهد،متحمل به خشکی و مقاوم 25عملکرد باالتر تا : ویژگی خاص
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لوبیا قرمز گلی

  

3.........................................................................................................................................................................................................................................................:تیپ بوته

70.................................................................................................................................................................................................................):سانتیمتر(ارتفاع بوته 

26.................................................................................................................................................................................................................... ):گرم(وزن صد دانه 

95............................................................................................................................................................................................................... ):روز(طول دوره رشد

قلوه اي..................................................................................................................................................................................................................................... :شکل بذر

3400................................................................................................................................................................................ ):ارکیلوگرم در هکت(عملکرد 

عالی.................................................................................................................................................................................................................................. :بازار پسندي

نیمه مقاوم............................................................................................................................................................................................................: مقاومت به کنه
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)ks21193(لوبیا چیتی کوشا 
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  لوبیا قرمز ناز

3.........................................................................................................................................................................................................................................................:تیپ بوته

60- 68.....................................................................................................................................................................................................):ترسانتیم(ارتفاع بوته 

27................................................................................................................................................................................................................ ):گرم(وزن صد دانه 

95............................................................................................................................................................................................................ ):روز(طول دوره رشد

قلوه اي................................................................................................................................................................................................................................. :شکل بذر

3500................................................................................................................................................................................):کیلوگرم در هکتار(عملکرد 

خوب............................................................................................................................................................................................................................... :بازار پسندي

نیمه مقاوم............................................................................................................................................................................................................: مقاومت به کنه
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  لوبیا چیتی صدري

3.........................................................................................................................................................................................................................................................:تیپ بوته

90- 95....................................................................................................................................................................................................):سانتیمتر(ارتفاع بوته 

40................................................................................................................................................................................................................. ):گرم(وزن صد دانه 

104........................................................................................................................................................................................................ ):روز(طول دوره رشد

گرد ............................................................................................................................................................................................................................................. :بذر شکل

3180................................................................................................................................................................................ ):کیلوگرم در هکتار(عملکرد 

خوب................................................................................................................................................................................................................................. :بازارپسندي

  حساس......................................................................................................................................................................................................................: مقاومت به کنه
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KS31169لوبیا قرمز 

3.........................................................................................................................................................................................................................................................:تیپ بوته

70.................................................................................................................................................................................................................):سانتیمتر(ارتفاع بوته 

26................................................................................................................................................................................................................. ):گرم(وزن صد دانه 

95............................................................................................................................................................................................................ ):روز(طول دوره رشد

قلوه اي................................................................................................................................................................................................................................. :شکل بذر

3400................................................................................................................................................................................ ):کیلوگرم در هکتار(عملکرد 

عالی.................................................................................................................................................................................................................................. :بازار پسندي

نیمه مقاوم............................................................................................................................................................................................................: مقاومت به کنه
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  لوبیا قرمز صیاد

  

2.........................................................................................................................................................................................................................................................:تیپ بوته

52- 75.....................................................................................................................................................................................................):سانتیمتر(ارتفاع بوته 

25................................................................................................................................................................................................................. ):گرم(وزن صد دانه 

90............................................................................................................................................................................................................ ):روز(طول دوره رشد

سیلندري................................................................................................................................................................................................................................. :شکل بذر

3100................................................................................................................................................................................ ):کیلوگرم در هکتار(عملکرد 

خوب................................................................................................................................................................................................................................. :بازارپسندي

  حساس......................................................................................................................................................................................................................: مقاومت به کنه
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  لوبیا سفید پاك

  

3.........................................................................................................................................................................................................................................................:تیپ بوته

80.................................................................................................................................................................................................................):سانتیمتر(ارتفاع بوته 

28................................................................................................................................................................................................................. ):گرم(وزن صد دانه 

97............................................................................................................................................................................................................ ):روز(طول دوره رشد

بوته در متر مربع 50.................................................................................................................................................................................. :تراکم کاشت

3400................................................................................................................................................................................ ):کیلوگرم در هکتار(عملکرد 

44/19....................................................................................................................................................................................................................... :درصد پروتئین

  درصد نسبت به شاهد و فرم بوته مناسب جهت برداشت مکانیزه 25عملکرد باال تا : ویژگی خاص
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  لوبیا سفید شکوفا

  

  

3.........................................................................................................................................................................................................................................................:تیپ بوته

70.................................................................................................................................................................................................................):سانتیمتر(ارتفاع بوته 

30................................................................................................................................................................................................................. ):گرم(وزن صد دانه 

15.................................................................................................................................................................................................................. :تعداد غالف در بوته

وممقا..................................................................................................................................................................................... :مقاومت به بیماري ویروسی

2682................................................................................................................................................................................ ):کیلوگرم در هکتار(عملکرد 

42/20...................................................................................................................................................................................................................... :درصد پروتئین

  %35...............................................................................................................................................................................: افزایش عملکرد نسبت به شاهد
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  لوبیا چیتی تالش

  

  

3.........................................................................................................................................................................................................................................................:تیپ بوته

65- 75.....................................................................................................................................................................................................):سانتیمتر(ارتفاع بوته 

38................................................................................................................................................................................................................. ):گرم(وزن صد دانه 

105........................................................................................................................................................................................................................ :طول دوره رشد

سیلندري................................................................................................................................................................................................................................ :شکل بذر

3150................................................................................................................................................................................ ):کیلوگرم در هکتار(عملکرد 

نسبتا خوب.................................................................................................................................................................................................................. :بازارپسندي

  قاومنیمه م ..........................................................................................................................................................................................................: مقاومت به کنه
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  لوبیا قرمز اختر

  

1.........................................................................................................................................................................................................................................................:تیپ بوته

55- 60...............................................................................................................................................................................................):سانتیمتر(ارتفاع بوته 

45................................................................................................................................................................................................................. ):گرم(وزن صد دانه 

110........................................................................................................................................................................................................................ :دوره رشدطول 

کپسولی................................................................................................................................................................................................................................... :شکل بذر

2380................................................................................................................................................................................ ):کیلوگرم در هکتار(عملکرد 

5/23.......................................................................................................................................................................................................................... :درصد پروتئین

  حساس ....................................................................................................................................................................................................................: مقاومت به کنه
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  لوبیا سفید الماس

  

  

رونده...........................................................................................................................................................................................................................................:تیپ بوته

78.................................................................................................................................................................................................................):سانتیمتر(ارتفاع بوته 

5/31.......................................................................................................................................................................................................... ):گرم(وزن صد دانه 

103........................................................................................................................................................................................................................ :طول دوره رشد

بیضوي...................................................................................................................................................................................................................................... :شکل بذر

3647................................................................................................................................................................................ ):کیلوگرم در هکتار(عملکرد 

9/21.......................................................................................................................................................................................................................... :درصد پروتئین

  متحمل...................................................................................................................................................................................................................: مقاومت به کنه

  

  

  


