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  1                                                                                                                      دستورالعمل تولید لوبیا گواهی شده
 

  )پیش گفتار(مقدمه  - 1
هاي مختلفی را براي تأمین غذاي خود سپري نموده و متناسب با جمعیت، بشر از ابتداي خلقت تاکنون دوره

اما . هاي متمرکز امروزي را تجربه نموده استگوناگون شکار تا کشتهاي هاي روز از شیوهشیوه زندگی و تکنولوژي
بررسی . آنچه در حال حاضر مهم جلوه نموده است دیدگاه و نگرش انسان به امنیت غذایی با مفهوم امروزي آن است

کشاورزي  دهد در چند دهه گذشته با افزایش شدید جمعیت و نیاز به غذاي بیشتر دیدگاه انسان ازسوابق نشان می
هاي سنتی به کشاورزي صنعتی تغییر یافت؛ بدین معنی که کشاورزي هم، مانند یک کارخانه بایستی با مصرف نهاده

چنین دیدگاهی در چند دهه این. را تولید کند تا بیشترین سود حاصل گردد) محصول(بیشتر حداکثر خروجی 
ورزي را تحت تأثیر خود قرار داد و منجر به بروز گذشته، باورها و تجربیات خردمندانه بشر از طبیعت و کشا

رغم توسعه، امنیت غذایی انسان ها به حدي بود که علیهاي ناپایداري اکوسیستمنشانه .هاي متعددي گردیدناپایداري
امنیت غذایی با مفهوم تأمین غذاي کافی، سالم و مغذي براي همه افراد جامعه در . در معرض تهدید جدي قرار گرفت

در . هاي مختلف مورد تأکید بوده استها بر اساس ترجیحات غذایی از جمله مفاهیمی است که در زمانهمه زمان
، ها همانند کود و سمنهادهرزي بسیاري به دلیل مصرف نادرست شود مواد غذایی کشاوموارد بسیاري مشاهده می

هاي شیمیایی همانند نیترات، نیتریت، ر آلودگیآلودگی هوا، آلوده بودن منابع خاك و آب و مدیریت نادرست دچا
گردد تا جایی که هم اکنون نگرانی از کیفیت محصوالت فلزات سنگین، باقیمانده سموم و آلودگی میکروبی می

هاي در چنین شرایطی در کشورهاي مختلف سامانه. هاي اصلی مردم تبدیل شده استکشاورزي به یکی از دغدغه
و ) GAP( 1توان به عملیات کشاورزي خوباز جمله آنها می. حصوالت کشاورزي تعریف گردیدمتنوعی براي گواهی م

اول تولید . در کشور ایران نیز تولید محصوالت گواهی شده در قالب دو استاندارد پیگیري گردید. ارگانیک اشاره نمود
گواهی، برچسب گذاري و بازار رسانی مواد  الزامات تولید، فراوري، بازرسی و صدور«محصوالت ارگانیک که با استاندارد 

صدور، «ها که با استاندارد شکل گرفت و دوم تولید محصوالت با نشان حد مجاز آالینده» )11000(غذایی ارگانیک 
  . پا برعرصه گذاشت» ها در محصوالت کشاورزيتجدید، تعلیق، رفع تعلیق، و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده

ها با هدف تسهیل و تسریع در مراحل اداري وتشویق مجاز آالینده استاندارد نشان حد 1397 در سال
در همین راستا و براي عملیاتی نمودن آن . تصویب گردید 7/3/97نندگان مورد بازنگري قرار گرفت و در مورخ کتولید

  .راه اندازي گردید) cerganic(موسوم به سرگانیک  پایگاه اطالع رسانی محصوالت ارگانیک و گواهی شده
هاي فنی تولید ها نیاز به در اختیار داشتن دستورالعملبراي اجرایی و عملیاتی نمودن گواهی حد مجاز  آالینده

به همین دلیل تفاهم نامه همکاري فیمابین . محصوالت گواهی شده متناسب با استاندارد آن کامالً مشهود بود
کشاورزي و دفتر محیط زیست و سالمت غذا منعقد گردید که بر اساس قراردادي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

تهیه و تدوین دستورالعمل محصوالت گواهی شده به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي واگذار گردید تا 
کت مؤسسات ها با مشاراین دستورالعمل. در قالب کمیته اجرایی مشترکی مورد بررسی و تأیید نهایی قرارگیرد

، مؤسسه تحقیقات تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي به ویژه مؤسسه تحقیقات خاك و آب
تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه تحقیقات فنی مؤسسه تحقیقات پزشکی، گیاه

                                                
1 Good Agriculture Practice (GAP) 
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اي از دستورالعمل سالمت غذا تهیه و تدوین شد که نسخه و مهندسی کشاورزي و به درخواست دفتر محیط زیست و

  . گرددگواهی شده ارائه می لوبیاتولید 
  

  ها گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده -2
ها و عملیات زراعی مناسب کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به عنوان گامی  1تواند با تولید محصوالت گواهی شدهاین مهم می. باشددستیابی میو مدیریت صحیح و علمی قابل 
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز « .دمهم در این عرصه محقق شو

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید  »ها در محصوالت کشاورزيیندهآال
  مندي از این دستورالعمل با بهره. مورد بازنگري مجدد قرار گرفت 1397محصوالت گواهی شده، در سال 

ن حد هاي تخصصی، فرایند دریافت نشاها و شرکترسانسازي فرآیندها و استفاده از خدماتهاي نوین، سادهسامانه
رسانی محصوالت گواهی و یا پایگاه اطالع 2براي اطالعات بیشتر به پیوست . مجاز را تسهیل و تسریع نموده است

  . توان مراجعه نمودمی cerganic.maj.irشده و ارگانیک به آدرس 
 

  ICM(2(مدیریت تلفیقی محصول  -3
کننده کشاورزي است که اجراي آن تضمینروشی مناسب براي تولید محصوالت ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

تواند درآمد واقعی کشاورز را  می  ها و انرژي مصرفی توسعه پایدار و تولید محصول سالم بوده و با کاهش مصرف نهاده
هاي نوین و مناسب تلفیق شده و تولید اقتصادي هاي سنتی با فناوريدر این نوع مدیریت، بهترین روش. بهبود دهد

این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل پیچیده بین . رساندمحیطی به تعادل میعی را با مدیریت زیستمحصوالت زرا
اجزاي اصلی  .باشدمحیط زیست و کشاورزي است و داراي رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

ل، مدیریت عناصر غذایی، مدیریت آفات و عبارتند از مدیریت اراضی، مدیریت محصو) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 
کشاورزي مرتبط بوده  BMP(3(هاي مدیریت روشها با بهترین ر یک از این مؤلفهه. باشدها و مدیریت مالی میبیماري

براي اطالعات کامل و بیشتر . و در نهایت منجر به دستیابی به استراتژي بلندمدت و پایدار براي کل مزرعه خواهد شد
  . مراجعه نمائید 3ت به پیوس

  
  اختصاصی تولید آن شرایط عمومی و معرفی محصول و - 4

ا کشوره این در غذا تولید در ايویژه نقش لذا و توسعه هستند درحال کشورهاي در پروتئین اصلی منبع حبوبات،
اهمیت هستند از  حائز کم نهاده، کشاورزي هايسیستم در و بوده پروتئین غالت براي خوبی مکمل گیاهان، دارند این

ات حبوب. اند شده دنیا توزیع سراسر در ايگسترده طور به هستند، هوا نیتروژن تثبیت قادر به گیاهان این که آنجا
                                                
1 Certified Crops 
2 Integrated Crop Management 
3 Best Management Practice 
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ن ایه اگرچ. دارند خشک نواحی در ویژه به زراعی دنیا، هايسیستم برخی در موجود تناوب در ايویژه همچنین جایگاه
د وجوت عل به اخیر هايدهه اما در هستند، دنیا خشک نواحی برخی در کشاورزي هايیستمس اصلی اجزاي گیاهان،
ت مشکالت عل به اخیر هايدرسال البته. است شده سپرده فراموشی به تناوب در آنها اهمیت مصنوعی، نیتروژن کودهاي

ی نواح جزو، ایران. است افزایش به رو زراعی هايسیستم پایداري در هالگوم نقش کشاورزي فشرده، هايسیستم از ناشی
ر گونه زراعی که د 38 از. است هاي زراعیسیستم اغلب در غالت ویژه به محدود گیاهان غالبیت و کم زراعی تنوع با

ا هو لگوم غالتا غالب کهد انداده اختصاص خود به را زیرکشت سطح از کل درصد 88 گونه، 20 شود تنهاکشور کشت می
  .است پایین بسیار درکشور زراعی گیاهان تنوع مجموع، در شوندمی شامل را

لوبیاي  .باشدلگومینوز می ، از خانواده Cowpeaو نام انگلیسی .Vigna sinensis L لوبیاي چشم بلبلی با نام علمی
 60باشد که داراي یک ریشه اصلی به طول اي و تا حدي رونده میچشم بلبلی گیاهی علفی یکساله با رشد کم، بوته

این لوبیا داراي . اي استمتر، به رنگ زرد تا سبز روشن و قهوهسانتی 80تا  60اي در حدود متر و ساقهسانتی  80تا 
ه گرم  ب 300تا  60وزن هزار دانه لوییا بین . باشداي و نسبتاً بلند روي هر بوته میغالف پهن یا استوانه 50تقربیاً 

  .شکل دارند  Vانتهاي خود عالمتی که در شکل بیضوي، گرد یا لوله اي است
ه آفریقا ب از و اهلی قبل سال 4000حدود  از گیاه این. است نیجریه در غرب آفریقا بلبلی چشم لوبیا منشاء
ل شده و در حا کشت استرالیا و آمریکا آسیا، شرقی جنوب آفریقا، سراسر در امروزه یافته و انتقال اروپا و خاورمیانه

سطح زیر کشت جهانی این گیاه که عمدتاً در مناطق . است جهان در آن تولیدکننده کشور بزرگترین حاضر نیجریه
درصد سطح زیر کشت محصوالت  10ایران در حدود  در. باشدمیلیون هکتار می 5/4گرمسیر قرار دارد در حدود 

هزار  226میزان تولید لوبیا در کشور حدود . درصد حبوبات به لوبیا اختصاص دارد 14زراعی به حبوبات و در حدود 
درصد از کل میزان  9در صد از کل میزان تولید محصوالت زراعی و در حدود  031/0تن برآورد شده که معادل 

بذور رسیده و . هاي خشک خوراکی هستند که به خانواده بقوالت تعلق دارندحبوبات از دانه. باشدیتولید حبوبات م
درصد پروتئین از مهمترین منابع  20تا  18خشک حبوبات داراي ارزش غذایی زیاد و قابلیت نگهداري خوبی بوده و با 

تواند سوء ناسبی از پروتئین حبوبات یا غالت میطبق مطالعات انجام شده، ترکیب م. باشدغذایی سرشار از پروتئین می
از طرف دیگر با توجه به توانایی تثبیت نیتروژن در این گیاهان، قرار دادن . ها را برطرف سازدتغذیه و کمبود اسید آمینه

یه مردم لوبیا یکی از منابع تأمین پروتئین گیاهی در تغذ. کندهاي زراعی کمک میآنها در تناوب به پایداري سیستم
  . رسد داراي جایگاه ویژه استاست و در بین محصوالتی که به مصرف غذاي ایرانیان می

گراد درجه سانتی 18در طول دوره رشد نبایستی کمتر از  دماکه لوبیا براي رشد نیاز به حرارت باال دارد بنحوي
به  کوتاه و لوبیا گیاهی روز بطور کلی. دهی تا رسیدگی استبیشترین نیاز حرارتی در دوره حد فاصل شکوفه. باشد

 انواع دیررس و) روز120تا  80( متوسط رس) روز 80تا  60( هاي زودرساندازي را تحمل و داراي واریتهآسانی سایه
روز  117تا  90هاي مختلف بطور متوسط دوره کامل رشد لوبیا چشم بلبلی در واریته .باشدمی) روز150الی120(

ی بلبل چشم لوبیا . اشاره کرد 29005، مشهد و توان به لوبیا چشم بلبلی کامرانلوبیا چشم بلبلی می از ارقام .باشدمی
، روز 117 رویش دوره باشد که داراي تیپ رونده،می یک توده واقع شود درکاشته می غالباً در منطقه دزفول که مشهد
و  هکتار در تن 6 در حدود غالف سبز گرم، عملکرد 20 دانه صد وزن سیاه، ناف بذر کنندهاحاطه رنگ هاله رس، میان

روز،  110 رویش دوره رونده، بوته تیپ کامران داراي رقم. است هکتار در گرم کیلو 1200در حدود  خشک دانه عملکرد
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و  هکتار در تن 4در حدود گرم، عملکرد غالف سبز 15 دانه وزن صد اي،قهوه ناف بذر کنندهاحاطه رنگ هاله رس، زود

ه کوتا عمر طول و ریز هايدانه علت به رقم این. است هکتار در گرم کیلو1000تا  800در حدود  خشک دانه عملکرد
ی بلبل چشم لوبیا خوزستان، از منطقه هر محلی در هايتوده. شودکم جهت کاشت توصیه نمی پسندي بازار و انبار در

ر د و مشهد نام دزفول با محلی رقم دزفول در مثالٌ. گیردقرار می استفاده مورد منطقه آن محلی رقم تحت عنوان
ز ا مشهد حاصل بلبلی چشم بخش لوبیا امید الین .شودکاشته می ارقام سایر کنار در شوشتر محلی رقم شوشتر

ه دور، ایستاده نیمه تیپ بوته این الین داراي. شودمی معرفی به زودي و بوده دزفول محلی توده انتخاب از و سلکسیون
د در حدوک خش دانه عملکرد و هکتار در تن 6حدود ، عملکرد غالف سبز کرم پوسته داراي رس، روز، میان 117 رویش
  .باشدیگرم م 22در حدود  دانه صد وزن و سیاه ناف بذر کنندهاحاطه رنگ هاله .کیلوگرم در هکتار است 1500
  

  مدیریت قبل از کشت -5
  تولید محصول گواهی شده محل هاي مهم در انتخابویژگی  -5-1
  اقلیم مناسب -1- 5-1

ا  ام نماید می رشد خوبی به هواي گرم باشند، مناطقی که داراي آب و در و )ترموفیل(دوست  حرارت است گیاهی لوبیا
 8درجه حرارت معمول براي لوبیا . دهد خوبی محصول می  به قابل کشت بوده و معتدل نیز سردسیر مناطق معتدل و در
ز زنی باید بیشتر ا دماي خاك براي جوانه. گراد است درجه سانتی 30تا  12گراد، و دماي مطلوب بین  درجه سانتی 38 تا

و مراحل گلدهی ویژه در   به(گراد حساس است  درجه سانتی 30این محصول به دماي باالي . گراد باشد درجه سانتی 15
ک لوبیا در مناطق تروپی. بینند آسیب می گراد درجه سانتی 5در  ها لگ حساس بوده و به یخبندان نیز لوبیا ،)بستن دانه

ز رشد باشد و ا سیکلمتر در  میلی 600تا  350بارندگی کل بایستی بین . کند هاي پست رشد نمی مرطوب با زمین
ی بارندگوا بایستی خشک باشد زیرا در زمان برداشت ه. بستن اجتناب شود استرس رطوبتی در مراحل گلدهی و دانه

ن بادهاي قوي ممک. گلدهی نیاز استویژه در مرحله  متوسط تا زیاد به نسبی رطوبت. شود زیاد موجب بروز بیماري می
  .گذارندبادهاي خشک بر روي گرده افشانی و بنابراین محصول اثر می. است به گیاه آسیب بزنند

  

  انتخاب زمین - 2- 5-1
براي انتخاب زمین مناسب . گواهی شده انتخاب زمین مناسب است ترین مراحل در تولید محصوالتیکی از مهم

  :بایستی عالوه بر مسائل عمومی به موارد زیر نیز توجه نمود
 .سه سال گذشته از فاضالب استفاده نشده باشد طیبا توجه به سوابق کشت و کار در آن  -1
 .آن فاصله داشته باشد متر از 50-100هاي اصلی قرار نگرفته باشد و یا حداقل در مجاورت جاده -2
 .هاي سم و کود و غیر معتبر و به مقادیر زیاد استفاده نشده باشدهاي قبلی از نهادهدر کشت -3
 .سموم نباشدو مجاز فلزات سنگین  هاي غیرخاك مورد استفاده حاوي غلظت -4
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 مطلوب براي رشد، لوم تا لوماما بافت . لومی تا رسی رشد کند با بافت شن ها تواند در انواع وسیعی از خاكلوبیا می
. رساند ماندگی حساس است و سطح آب ایستابی فقط براي چند ساعت، به گیاه آسیب می این گیاه به آب. شنی است

متر بوده و عمق مطلوب خاك  5/0حداقل عمق خاك مورد نیاز . ترند هاي با زهکشی نسبتاً خوب تا خوب مناسب خاك
تا  6/5مطلوب  pHو  2/8تا  2/5از  pHدامنه . متر است 5/1تا  1دوانی این گیاه حداکثر عمق ریشه . متر است 75/0
کاهش محصول . شود هیچ کاهش محصولی ایجاد نمی زیمنس بر متر دسی 1در هدایت الکتریکی کمتر از . باشد می 6/7

لوبیا . افتداتفاق می زیمنس بر متر دسی 5/6درصد در  100و  6/3درصد در  50، 3/2درصد در  25، 5/1درصد در  10
نما  نیازهاي خاکی، زمین. شود زمینی کشت می زمینی شیرین، پنبه، گندم، پیاز، سورگوم و سیب در تناوب با ذرت، سیب

براي استفاده از این جداول دانستن نکات ارائه شده در ذیل  .ارائه شده است 2و  1  ترتیب در جداول و اقلیمی لوبیا به
  :الزم است

 هـاي  بی تناسب اراضی براي نباتات گوناگون، نیازهـاي آن گیاهـان از نظـر شـرایط اقلیمـی و مشخصـه      در ارزیا
طـور جداگانـه بـراي اقلـیم، خـاك و       صـورت جـداولی بـه    این نیازهـا غالبـاً بـه   . باشد نما موردنیاز می خاك و زمین

 .تعریف گردیداند و در هر یک از این جداول براي هر گیاه، حاالت زیر  نما ارائه شده زمین
  .در نظر گرفته شده است تیچهار سطح محدود ،یژگیهر و يبرا

  

  )S1, 0, 95-100(هاي اراضی براي رشد گیاه مطلوب است  و کیفیت ها مشخصه: بدون محدودیت
هـا تـأثیر کمـی بـر کـاهش عملکـرد        محدودیت. ها براي رشد گیاه تقریباً مطلوب است مشخصه: محدودیت کم
  ). S1, 1, 85-95(درصد عملکرد مطلوب است  80عملکرد محصول بیش از محصول دارند و 

هـا تـأثیر متوسـطی بـر کـاهش       محـدودیت . براي رشد گیاه نسبتاً مطلوب است ها مشخصه: محدودیت متوسط
درصد عملکرد مطلـوب اسـت و سـودآوري محصـول نیـز       80تا  40عملکرد محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).S2, 2, 60-85(است نسبتاً قابل قبول 
ها تأثیر زیادي بـر کـاهش عملکـرد     محدودیت. براي رشد گیاه کم است ها مطلوبیت مشخصه: محدودیت شدید

و سـودآوري محصـول خیلـی کـم      درصد عملکـرد مطلـوب اسـت    40تا  20محصول دارند و عملکرد محصول بین 
 ).S3, 3, 40-60(است 

ها تأثیر خیلی زیـادي بـر کـاهش     محدودیت. اه نامطلوب استبراي رشد گی ها مشخصه: محدودیت خیلی شدید
درصد عملکرد مطلـوب اسـت و هیچگونـه سـودآوري بـراي       20تا 0عملکرد محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).N1& N2, 4, 0-40(گردد  محصول وجود ندارد و براي نوع کاربري اراضی مورد نظر توصیه نمی
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 نما براي لوبیا نیازهاي خاکی و زمین - 1جدول 

Land characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 

 S1 S2 S3 N1 N2 
0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 25 0 
Topography (t) 

      Slope 
(%)            (1) 

0-1 1-2 2-4 4-6 
 

>6 

         (2) 0-2 2-4 4-8 8-16 
 

>16 
         (3) 0-4 4-8 8-16 16-30 

 
>30 

Wetness (w) 
      

Flooding Fo - - F1 - F2+ 
Drainage (4) good moderate imperfect poor and poor but poor not 
  (5) imperfect moderate Good Aeric drainable drainable 

Physical soil 
characteristics (s) 

      
      

Texture/structure 
C>60s, CO, 
SiCs, SiCL, 
CL, Si, SiL 

C>60v, C>60s, 
L, SCL, SC 

C>60v, SL, 
LfS, LS 

LcS, fs, S 
 

Cm, SiCm, 
cS 

Coarsefragment (vol%) 0-3 3-15 15-35 35-55 
 

>55 
Soil depth(cm) >100 100-75 75-50 50-20 

 
<20 

  
      

CaCO3 (%) 
0-20 20-40 40-50 50-60 

 

>60 
Primary 

  Secondary 0-6 6-15 15-25 25-35 
 

>35 
Gypsum(%) 0-10 10-20 20-30 30-40 

 
>40 

Soil fertility 
      characteristics (f) 
      Apparent CEC       

(cmol(+)/kg clay) 
>24 24-16 <16(-) <16(+) 

  Base saturation(%)      >50 50-35 35-20 <20 
  

Sum of basic cation    
(cmol(+)/kg soil)  

>5 5-3.5 3.5-2 <2 
  

pH(H2O) 6.5-6.0 6.0-5.6 5.6-5.4 5.4-5.2 <5.2 
   

 
6.5-7.0 7.0-7.6 7.6-8.0 8.0-8.2  >8.2 

Organic carbon (%) >2 2-1.2 1.2-0.8 <0.8 
  

Salinity and 
Alkalinity(n)       

EC(dS/m) 0-1 1-2 2-4 4-6 >6 
 

ESP(%)   0-5 5-10 10-15 15-20 >20 
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 نیازهاي اقلیمی لوبیا -2ل جدو

Climatic 
characteristic 

Class, degree of limitation and rating scale 

      
 

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 
100  95   85 60 40 25 0 

Precipitation of 
growing cycle 

(mm) 

450-500 500-600 600-1000 >1000   

450-400 400-350 350-300 300-250  <250 

Mean temp.of       
growing cycle 

(°C) 

18-20 20-30 30-34  34-38  >38 
18-15 15-12 12-10 10-8  <8 

Mean min temp.of 
growing stage 

cycle(°C) 

13-15 15-24 24-30 >30   
13-10 10-7 7-8 <5   

Relative humidity 
of devel. stage (%) 

55-50 50-25 25-20 20-15  <15 
55-60 60-75 75-90 >90   

Relative humidity 
of maturation 

stage (%) 

40-30 30-24 24-20 <20   
40-50 50-75 75-90 >90   

n/N development 
stage 

0.55-0.5 0.5-0.35 <0.35    
0.55-0.60 0.60-0.95 >0.95    

n/N maturation 
stage 

>0.7 0.7-0.4 <0.4 
   

  

  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت  - 5-2
برداري و تجزیه خاك و آب نسـبت بـه توصـیه کـودي     الزم است ضمن انجام نمونه لوبیاقبل از کشت محصول 

بدین منظور نسبت به تهیه نمونه خاك و آب به صورت زیـر اقـدام نمـوده و    . براي مصرف کودهاي پایه اقدام نمود
هاي مورد تأیید ارسال گردد تا بر اساس نتایج تجزیـه خـاك و آب نسـبت    آزمایشگاهها براي تجزیه به سپس نمونه

عالوه بر تجزیـه خـاك و آب بـراي عناصـر غـذایی      . به توصیه کودهاي مورد نیاز به صورت پایه و سرك اقدام گردد
هاي فهرست و دوره 3 که در جدولشوند گیري واقع میگیاه و توصیه کودي، فلزات سنگین آالینده نیز مورد اندازه

  . گیري آن آمده استاندازه
  

  روش نمونه برداري خاك  - 5-2-1
پذیر نبوده و الزم است هنگامی که بخواهیم ویژگی خاکی را تعیین کنیم معموال آزمایش همه خاك امکان

فاصله زمانی  هاي خاك بایستی معرف و نماینده خاك منطقه موردنظر باشند و درنمونه. برداري انجام گیردنمونه
برداري از خاك بایستی بر اساس استانداردهاي نمونه. گیري دست خوش تغییرات نشوندبرداري تا اندازهبین نمونه
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در . انجام گرفته و موارد آن رعایت شود که در زیر به برخی موارد مهم آن اشاره شده است 1برداري از خاكنمونه

  .استانداردهاي مربوط مراجعه شودتر به صورت نیاز به اطالعات کامل
تر از تر، شبیهاما مناطق نزدیک. کنداي به نقطه دیگر تغییر میهاي خاك از نقطهویژگی: الگوي نمونه برداري

باشد که در این نوع وابستگی به وابستگی مکانی موسوم می. مناطقی هستند که فاصله آنها از همدیگر دورتر است
  . برداري وجود داردالگوهاي مختلفی براي نمونه. سیاري داردعلم زمین آمار اهمیت ب

از جمله . شودبرداري انجام میکه بر اساس شبکه مربع یا مستطیلی منظم، نمونه :الگوي شبکه منظم -1
  .باشندمزایاي شبکه منظم آن است که به سادگی پیاده شده و ابعاد شبکه نیز قابل تغییر می

  

 
  
  
  
  

  

  
  برداري منظمنمونه -1شکل 

  

این روش و الگو در کشاورزي . گیرددر منطقه موردنظر انجام می N ،W،S ، Xکه به صورت  :الگوي نامنظم - 2
  .کاربرد وسیعی دارد) زراعت و باغبانی(

  
  

  
  

 Xو  W نمونه برداري نامنظم به صورت - 2 شکل

  
بدین . شودصورت تصادفی برداشته میهاي خاك از نقاط تعیین شده به که نمونه :روش الگوي تصادفی - 3

شوند اي استخراج میهاي رایانهبرداري با استفاده از اعداد تصادفی که از جداول آماري یا برنامهمنظور نقاط نمونه
  . شوندتعیین می

                                                
راهنماي  :سازمان ملی استاندارد ایران، قسمت دوم10962-1هاي نمونه برداري استاندارد راهنماي طراحی، برنامه :کیفیت خاك، قسمت اول ١

 .)10962- 3 استاندارد( راهنماي ایمنی: و قسمت سوم) 10962- 2استاندارد(روشهاي نمونه برداري
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  نمونه برداري تصادفی -3شکل 

  
اي تقسیم شده و تعداد هاي شبکهدر این روش منطقه به تعدادي سلول :ايبرداري تصادفی طبقهنمونه - 4

  .شوندبرداري بطور تصادفی انتخاب میمشخصی از نقاط نمونه
   

  
  
  
  
  
  

  ايبرداري تصادفی طبقهنمونه - 4شکل 
  

  براي اراضی کشاورزي زراعی . شودمعموالً این عمق با توجه به اهداف موردنظر تعیین می :برداريعمق نمونه
  . شودمتري در نظر گرفته میسانتی 60-90و  30-60، 0- 30ها و براي باغ 60-30، 30-0

گرم  2000گرم بوده و در صورت نیاز به ذخیره و نگهداري آن حداقل  500حداقل مقدار نمونه  :مقدار نمونه
  . وزن دارد

در مواردي که الزم است تا متوسط غلظت یک ماده یا یک پارامتر در یک الیه را تعیین  :هاترکیب نمونه
  . نمایندنمونه انفرادي را با یکدیگر مخلوط کرده و یک نمونه مرکب تهیه می 25در این حالت حداقل . ندکن

اي یا مارپیچی استوانه) اوگر(برداري برداري خاك از مته نمونهبراي نمونه :برداريوسایل و ابزار نمونه
هاي مرطوب و نوع مارپیچی باز براي خاك هاي شنی و خشکاي بسته، براي خاكشود که نوع استوانهاستفاده می
بایستی . توان از بیلچه و یا بیل استفاده کردبرداري میدر صورت عدم دسترسی به مته نمونه. باشدمناسب می

  .زدگی باشدبرداري فاقد هر گونه آلودگی و زنگدقت نمود که وسیله نمونه
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هاي خاك بایستی ضمن استحکام کافی احتمال آلودگی ظروف نگهداري نمونه: هانقل و نگهداري نمونهوحمل

همچنین . باشدبدین منظور استفاده از ظروف پلی اتیلنی دهانه گشاد مناسب می. و تغییر را به حداقل برساند
هاي خاك بایستی بالفاصله نمونه. برداري نیز عاري از هر گونه آلودگی باشدبایستی توجه داشت که خود ظرف نمونه

  . برداري به آزمایشگاه منتقل شوندمونهپس از ن
... بردار وبرداري، زمان، عمق، نام نمونههاي خاك بایستی مشخصات محل نمونهبرروي نمونه :زنیبرچسب

بین رفتن یا پاك شدن آنها وجود  داده شود به نحوي که امکان از درج گردیده و بر روي ظرف و یا داخل آن قرار
قال نمونه نسبت به خشک کردن آن و سپس الک نمودن آن اقدام و در اختیار آزمایشگاه پس از انت. نداشته باشد

  .گیردقرار می
برداري بهترین شرایط نمونه. برداري از مزارع یک ماه قبل از کشت استبهترین زمان نمونه :برداريزمان نمونه

زمین . باشدز پس از گذشت آبیاري میرو 3-5خاك زمانی است که خاك به اصطالح گاورو شده باشد که معموالً 
برداري و رفت و آمد در مزرعه و زمین خیلی خشک به علت مشکل در خیلی مرطوب به دلیل بروز مشکل در نمونه

لذا . ریزدهمچنین خاك داخل مته قبل از باال آمدن از داخل چاله بیرون می. وارد نمودن مته در زمین سخت است
  .برداري نیستزمان مناسبی براي نمونه

  
  برداري آب روش نمونه  -5-2-2

گر خصوصیات واقعی منبع اصلی  گیري آب بدست آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایان هدف از نمونه
گیري  گیري، تناوب نمونه گیري، زمان نمونه ترین عوامل براي رسیدن به این مقصود عبارتند از نقاط نمونهمهم. باشد

ذکر شده که براي  2347این موارد در استاندارد ملی ایران به شماره . و حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجراي آزمایش
 . شودر خالصه برخی موارد در زیر اشاره میاما بطو. دسترسی به اطالعات کامل بایستی به آن مراجعه نمود

در صورت عدم دسترسی به ظروف . گیري را از قبل با آب مقطر تمیز شسته و خشک نماییدظرف نمونه -
   .اند، استفاده کنیدتوانید از ظروف پالستیکی سفید که از مواد درجه یک ساخته شدهاي میشیشه
  .برداري ظرف را چندین بار با آب موردنظر شستشو دهیداما قبل از نمونه .کندحجم دو لیتري براي ظرف کفایت می - 
  .برداري آنها برچسب زده و بالفاصله به آزمایشگاه ارسال کنیددرب ظروف را کامالً بسته و با ذکر تاریخ نمونه -
  

  آنالیزهاي خاك، آب و گیاه مورد نیاز در  نظام محصوالت گواهی شده -5-2-3
ها در تولید محصوالت گواهی شده الزم است تا بر اساس حیح منابع خاك و آب و نهادهبراي مدیریت ص

انجام آزمون خاك و گیاه از جمله مواردي است که هم براي مدیریت گیاهان به ویژه . مدیریت تلفیقی عمل نمود
باشد و ضروري می عناصر غذایی و شوري و هم براي جلوگیري از باالبودن احتمالی عناصر آالینده مورد نیاز

  .)4 و 3جدول (
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  آنالیزهاي مورد نیاز خاك براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده - 3جدول 
 توضیحات عمق تواتر برداريزمان نمونه نوع آنالیز ردیف

  0- 30 سال یکبار 5 قبل از کشت  بافت 1

2 
EC 
pH 

SAR 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 3
  یکبارسال  3
 سال یکبار 3

30 -0  
  و
60 -30 

در صورت تغییر شوري منابع آب و 
 خاك هر ساله اندازه گیري شود

3 

OC 
P 
K 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu* 

B 
Mo 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 2
  سال یکبار 2
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 5

30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0 

در صورت تغییر بایستی پس از آن 
 .اندازه گیري انجام شود

4 

Cd* 

Pb* 

Ni* 

Hg* 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0 

اندازه گیري در سال اول ضروري  - 
  .است

در صورت وجود منبع آلودگی هر  - 
 .ساله بایستی انجام گیرد

  ضروري براي اندازه گیري در سال اول قبل از کشت*   

  
  شده پارامترهاي مورد نیاز در تجزیه آب آبیاري براي تولید محصوالت گواهی -4جدول 

 توضیحات تواتر زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 
  هدایت الکتریکی

  اسیدیته
  نسبت جذب سدیم

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  ساالنه
  ساالنه
 ساالنه

  
  

 pHدر صورت باال بودن 

2 

 غلظت فلزات سنگین

Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  قبل از کشت
 قبل از کشت
 قبل از کشت
 قبل از کشت

 
  یکبارسال  3
 سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

 
  اندازه گیري در سال اول ضروري است

  

  
  کاشت لوبیا  سازي وآماده مدیریت -6

از جمله این شرایط مطلوب . سازي زمین، فراهم کردن شرایط مطلوب براي رشد و نمو گیاه استهدف از آماده
کردن و آمیختن بقایاي گیاهی، ایجاد شرایط مناسب براي حفظ توان به بهبود نفوذ آب و هوا در خاك، خرد می

هاي گیاهی و جلوگیري از فرسایش خاك اشاره هاي هرز و کاهش آفات و بیماريرطوبت خاك، از بین رفتن علف
ورزي است که ورزي توالی عملیات خاك ورزي با مفهوم عمل مکانیکی بر روي خاك است و سیستم خاكخاك. نمود
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ورزي ورزي اولیه و خاكورزي به دو بخش خاكعملیات خاك. شودید محصول موردنظر بکار گرفته میبراي تول

زیرشکن، روتیواتور، پشته ) قلمی(دار، بشقابی، چیزل ورزي اولیه از گاوآهن برگرداندر خاك. شوندثانویه تقسیم می
  .کندتر بوده و سطح خاك را ناهموارتر میعمیق ورزي ثانویهشود که معموالً نسبت به خاكساز و نهرکن استفاده می

 
  بذر کاشت براي مناسب بستر تهیه -6-1 

  . ورزي حفاظتی انجام می گیردورزي مرسوم و خاك به طور کلی دو نوع خاك
با توجه به . شوددار به عنوان شخم اولیه استفاده میدر این روش از گاوآهن برگردان: ورزي مرسوم خاك-1

هاي زیرین خاك و همچنین کاهش ماده آلی خاك، شدن خاك و از دسترس خارج شدن رطوبت الیهبرگردان 
یکی از علل . شود استفاده مداوم از این وسیله باعث تشکیل الیه شخم می. شوداستفاده از این نوع وسیله توصیه نمی

. از زیر شکن و یا چیزل استفاده شودشود هر از چن سال باشد که توصیه میکاهش عملکرد لوبیا وجود این الیه می
براي این منظور از ادواتی . شود ورزي ثانویه استفاده می شدن خاك از ادوات خاك ها و نرم براي خرد کردن کلوخه

  . شود چون دیسک، کولتیواتور، و روتاري استفاده می
آهن  و یا گاوپکر -یزلز گاوآهن چشخم با استفاده ا یاتعمل ییزپا يمورد در ابتدا یندر ا: ورزي حفاظتی خاك -2

در  یلومترک 7از  یشب بایست یسرعت تراکتور م ).رو باشد در حالت گاو بایست یرطوبت خاك م( شود یانجام ممرکب 
بهتر  باشد، یاسب بخار م 60 یال 50در محدوده  یراندر ا دموجو يها توان اکثر تراکتور ینکهبا توجه به ا. ساعت باشد

 یلهکشش وس ییباشد که توانا يا به اندازه یستیقدرت تراکتور با. شاخه استفاده نمود 5 یزلچ ياه است از گاوآهن
به منظور ). کار مناسب هستند ینا يبا توان باالتر برا يو تراکتورها MF-399 يها تراکتور( ورز را داشته باشد خاك

 يها قسمت شود یها باعث م باله ینوجود ا. شکل باشند ال يها داراب باله بایست یم ها یغهت ها، یغهت یشترب یپوشان هم
که در  دهند یرا برش م یعمق هاي یشهبرنده، ر يها ضمنا باله .خرد و نرم شوند یغه،دو ت یننخورده خاك ماب  همبه
دن استفاده از دستگاه کم خاکورز، عالوه برخرد ش یجهدر نت. شود یانجام م یشتريبا سرعت ب یشهر یهتجز یجه،نت
ها و مسطح  کلوخه یشترشکستن ب يوجود غلتک برا. شوند یمعدوم م یزهرز ن يها نرم شدن خاك، علف هاو وخهکل

پکر، -یرلگاوآهن چ یاسبک و  یواتورکولت یاو  یسکبهار با استفاده از د یلدر اوا. باشد یم يضرور یاربس ینکردن زم
و در اواسط  شوند یمعدوم م یزهرز ن يها ها، علف شدن کلوخ کار، ضمن شکسته ینبا انجام ا. شود یهم زده مخاك به

  . شود یانجام م یاخرداد ماه کشت لوب
در صورت وجود . زده شود یسککامال شخم و د بایست یم یندر سال اول اجرا زم: هاي دائم کشت بر روي بستر

بلند و کاشت را همزمان اجرا  يها بستر یلکشن تهمزما توان یبلند، م يها بستر يمخصوص کشت بر رو يها دستگاه
داده سپس با استفاده از  یلها را تشک ابتدا با استفاده از فارروئر، بستر ی،دستگاه یندر صورت عدم نبود چن. نمود

است که با استفاده از  ینشود ا یترعا بایست یکه م يا نکته. بستر کشت نمود يبر رو ی،کشت معمول يهاه دستگا
ها در  عرض پشته. باشد متریسانت 30اقل حد بایست یارتفاع بستر م. پشته را مسطح نمود يماله، سطح رو یاو  یپرش

 متریسانت 75ها در حدود  پشته ینداشت، فاصله ب یاتو عمل یکیمکان ینو جهت سهولت وج متریتنسا 40حدود 
هرز را  يها علف یمیایی،ش یاو  یکیبارزه مکانها اصالح و با م بعد، شکل پشته يها در سال. در نظر گرفته شود

درصد  35 یال 30 یزانمصرف آب به م،  لوبیادر کشت هاي دائم پشته يکشت بر رو ياجرا .کنترل نمود توان یم
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با  یپاش و کود یپاش داشت شامل سم یاتبستر، عمل يکشت بر رو یلروش به دل یندر ا ینهمچن .یابد یکاهش م
 یگرد ياز سو. باشد یتردد کمتر م هاي یرمس دنمشخص بو یلخاك به دل یو فشردگ شود یانجام م یشتريسهولت ب

  .شود یانجام م یشتريبا راندمان ب یاهیها، تنفس گ بوته ینعبور هوا ماب در یلبه واسطه تسه
  

  
  پکر -گاوآهن چیزل -5 شکل

  

  
  گاوآهن مرکب -6 شکل

  
هاي آهنتـا حد امکان از گاو )شخم اولیه، دیسک و لولر( لوبیادر صورت استفاده از روش مرسوم در تهیه زمین 

خاك بـراي شـخم اولیـه  رطوبت مناسب. دار به حداقل ممکن برسدقلمی استفاده شود و استفاده از گاوآهن برگردان
همچنین رعایت زمان مناسب . ثانویه ضروري است ورزيبراي کاهش شدت و تعداد دفعات خاك) درصد 16تا  14(

ورزي مؤثر زنی در عملیات خاكنیز در کاهش تعداد دفعات دیسک) دیسک بعد از شخم(ورزي ثانویه انجام خاك
  ). زنی انجام شودحداکثر یک روز بعد از شخم(است 

در قسمت سطحی نرم و حاصلخیز شود باید به اندازه کافی عمیق باشد و  خاکی که براي کشت در نظر گرفته می
ها زیرا آب بیشتري ذخیره شده و یخ آب حاصل کلوخه. شود شخم عمیق پائیزه بر شخم بهاره ترجیح داده می. باشد

  . کندرا خرد می
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هاي هرز در زیر خاك زودتر همچنین فرسایش حاصل از جاري شدن آب کاهش یافته و بقایاي گیاهی و علف

ها ار به محض این که زمین گاورو شد، از دیسک یا کولتیواتور براي خرد کردن کلوخهدر به. شوند پوسیده می
ها مشخص شده و کاري پس از تسطیح زمین به کمک دستگاه مرزبند، ابعاد کرتدر روش هیرم. گردداستفاده می

آبیاري ثقلی، ( آبیاريتسطیح زمین و با توجه به نوع روش  در روش فاروئی پس از. گرددزمین براي کاشت آماده می
کار معمولی و یا پنوماتیک اقدام به ایجاد جوي و پشته به فواصل هاي ردیفبا استفاده از دستگاه) ايبارانی و یا قطره

در صورت استفاده از روش ( گیردمتر از یکدیگر نموده و همزمان عملیات کاشت بذر انجام میسانتی 75تا  50
تواند همزمان با کشت بذر توسط هاي کشت میعملیات قرار دادن نوارهاي تیپ در ردیفاي یا تیپ، آبیاري قطره

  .دستگاه کارنده صورت پذیرد
  

خصوصیات مختلف ارقام در محصول و پیشنهاد ارقام سازگار براي توسعه محصول  -6-2
  گواهی شده

بیشترین سطح . هستند P. vulgarisدر ایران متعلق به گونه ) چیتی، سفید، قرمز و کرم(همه لوبیاهاي خشک 
درصد سطح زیرکشت انـواع لوبیـا مربـوط بـه      80در حال حاضر حدود . زیرکشت لوبیا در ایران از نوع چیتی است

کننـده در   یکی از عوامـل تعیـین  . امروزه استفاده از ارقام اصالح شده در حال گسترش است. هاي محلی است توده
با توجه به اهمیت معرفی ارقام اصالح شده و امیـدبخش لوبیـا،   . ر بازار استسطح زیرکشت انواع لوبیا، قیمت آن د

 .مشخصات عمومی و اختصاصی آن در زمان کاشت براي هر منطقه باید در نظر گرفته شود

انتخاب رقم با توجه به آب و هواي منطقه، مقدار عملکرد، تیپ رشد، زودرسی یا دیررسی، مقاومت به آفات و 
انتخاب رقم در درجه اول با توجه به . گیرد هی و بازارپسندي مناسب در هر منطقه صورت میهاي گیا بیماري

زودرسی و دیررسی ارقام به ژنتیک رقم، آب و هواي منطقه و مقدار کود مصرفی . عملکرد باال و بازارپسندي آن است
خوشبختانه هم اکنون با . اندمعرفی نشدهدر کشور ما بسیاري از ارقام موجود لوبیا در دنیا به کشاورزان . بستگی دارد
  ). 7 شکل(فراهم شده است ) قرمز، سفید و چیتی(هاي تحقیقاتی زمینه براي معرفی ارقام جدید لوبیا  انجام طرح

  
  

  
  ایستگاه تحقیقاتی بروجرد لرستان، مزرعه لوبیا - نمایی از یک پروژه تحقیقاتی - 7 شکل
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  ارقام لوبیا - 5 جدول
  منطقه کشت  بوتهتیپ   رقم  نوع

  سرد -معتدل  رونده رشد نامحدود صالح  لوبیا چیتی
  متحمل به خشکی - معتدل -سرد   ایستاده با رشد نامحدود  غفار  لوبیا چیتی
  معتدل -سرد   رونده  صدري لوبیا چیتی
  معتدل -سرد   ایستاده با رشد نامحدود  کوشا لوبیا چیتی
  سرد -معتدل  رونده  الماس لوبیا سفید
  معتدل - سرد  رونده  درسا  لوبیا سفید
  سرد -معتدل   رونده  شکوفا  لوبیا سفید
  سرد -معتدل   رونده  پاك  لوبیا سفید
  معتدل -سرد   ایستاده با رشد نامحدود  یاقوت  لوبیا قرمز
  سرد -معتدل   ایستاده و رشد محدود  اختر  لوبیا قرمز
  سرد -معتدل   رونده  صیاد  لوبیا قرمز
  معتدل -سرد   ایستاده  درخشان  لوبیا قرمز
  سرد  -معتدل   رونده و نامحدود  گلی  لوبیا قرمز

  گرم  رونده  مشهد  لوبیا چشم بلبلی
  

  

  هاي کاشت لوبیا روش -6-3
  :روش کاشت مرسوم است 4در ایران 

گردد و محدود به مناطق خاصی مانند  این روش بدترین روش کشت لوبیا محسوب می: خشکه کاري دست پاش - 1
در این مناطق کشت لوبیا در . شهرهاي سراب و اهر در آذربایجان شرقی و برخی مناطق لرستان مانند الشتر است

کاري وجود ندارد و لذا کشاورزان از روش خشکه هاي بهاره فرصت هیرمگیرد و به دلیل بارندگی اوایل بهار انجام می
زمین پراکنده شده و با کولیتوار با خاك مخلوط و  بذر به وسیله دست یا کودپاش در. کاري استفاده می کنند

   .زنی مربوط به این روش کاشت استبیشترین تلفات بذري در هنگام جوانه. شود سپس آبیاري می
که براي اراضی کوچک مناسب  .گیرد کشت به صورت هیرم و با دست انجام می: هیرم کاري و دست نشان -2

  .است و صرفه اقتصادي ندارد
 3 اکاري،در روش هیرم. شود هاي هرز به خوبی انجام میدر این روش کنترل علف: هیرم کاري و کشت مکانیزه -4

کند که در این حالت به  زمین حالت گاورو پیدا می بعد از آبیاري، ،)بسته به بافت و ساختمان خاك(روز  5تا 
شت با دست که به روش دست نشان یا در روش کا. شوندوسیله دست یا دستگاه لوبیا کار بذور کاشته می

متر در خاك سانتی 10- 15 باشد، ابتدا با یک وسیله دستی به نام سیخک حفرهاي به عمقسیخک معروف می
این روش یک روش قدیمی و سنتی محسوب . گیرد ایجاد شده و بعد به وسیله کارگر بذر در داخل حفره قرار می

شود، می که بذر به وسیله دستگاه لوبیا کار با فواصل مشخص کاشته شود از روش مکانیزه توصیه می. گرددمی
به علت تردد تراکتور و ادوات در خاك مرطوب، فشردگی بیش از حد خاك یکی از پیامدهاي . استفاده گردد

  . باشد منفی این روش می
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بهترین . شودمی اصوال لوبیا یک گیاه وجینی محسوب: کاري کشت ردیفی و یا جوي و پشته به صورت خشکه–5

هاي کشت مسطح اصال روش. هاي مکانیکی و یا پنوماتیک می باشدروش کشت این محصول استفاده از ردیف کار
 -2درصد،  50حداقل  میزان به بذر مصرف کاهش -1: عبارتند از یفیکشت رد هاي یتمز ینترمهم. شود توصیه نمی

رطوبت  یکنواخت یعتوز - 4کمتر خاك  یفشردگ -3 یده وکود یپاش سم یاتدر عمل یلو تسه یکیمکان ینامکان وج
سهولت  -7عملکرد دانه  یشافزا -6 یشه،ر یمیفوزار یماريکاهش ب -5مصرف کمتر آب،  یجهپشته و در نت يبر رو

 .ینیماش یاو  ی، چه به صورت دست)یپت( یاريآب يها در پخش نوار

 ینب یهاقل فاص حد باشد، یمتداول نم کاري یادر مناطق لوب یکبار ینگر يها که استفاده از تراکتور ینبا توجه به ا
 یرپذ بوته امکان يپا یده و خاك یکیمکان ینفاصله کشت، امکان وج ینبا ا. باشد متر یسانت 75 بایست یدو پشته، م

عرض . شود یم یشترب یرامونپ یطو مح یاهگ يو تبادالت گاز ویهته یشتر،با توجه به فاصله ب یگرد ياز سو باشد یم
حدود  در یا،متداول لوب يها به عنوان مثال عرض کار دستگاه. باشد متر یسانت 75از  یبیضر بایستی یکار کارنده م

 تگاهبا اضافه کردن عرض دس یلدل ینبه هم. باشد ینم متر یسانت 75از  یحیصح یبکه ضر. باشد یم متر یسانت 200
. شود یسه پشته فراهم م يامکان کشت بر رو) از هر طرف متر یسانت 5/12(کم ینهو با هز متر یسانت 25 یزانبه م

را  ها کن باز یارسپس ش. شود یعقب دستگاه نصب م یاعدد فاروئر در قسمت جلو و  4بسته به طرح و شکل کارنده، 
 کن باز یارنوع ش. کشت شود متر یسانت 20حدود  اصلهبه ف یفهر پشته دو رد يکه بر رو کنیم یم یمتنظ يطور

 100تا  80 یندانه ب 100بسته به وزن  یمقدار بذر مصرف. باشد يکار اصطالحا خشکه یاو  یاز نوع کفشک بایست یم
 .شود یم یهتوص متر یسانت 10ها در حدود  بذر ینب یفاصله طول. شود یم یهدر هکتار توص گرم یلوک

 یهو در مراحل اول یده گل معموال قبل از مرحله. باشد یبه موقع م ینروش وج یندر ا یاز الزامات اساس یکی -
 یا،لوب یپبوته بسته به ت يپا یدهو خاك ینوج یاتتعداد عمل. انجام شود یاتعمل ینا بایست یهرز، م يها رشد علف

 متر یسانت 30در حدود  بایست یباله م ییعرض انتها. ضیعر هاي یلچهاستفاده از ب -2. باشد یمرتبه م 2 یاو  یک
دو  یال یکرا  یاريبهتر است آب بودن رطوبت خاك، یادباشد و لذا در صورت ز یادز یستیرطوبت خاك نبا -3. باشد

  .انجام شود یاريآب یاتعمل ین،انداخت و بالفاصله بعد از وج یرروز به تاخ
  

 
 .رایش دو ردیف روي پشته را انجام دادآتوان کشت روي پشته با با نصب فاروئر می - 8 شکل
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  کشت روي پشته با آرایش دو ردیف روي پشته - 9شکل 

  
  تراکم کشت -6-4

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 . کاشت، عمق کاشت، طول دوره رشد و تاریخ کاشت اشاره نمود

متر روي ردیف، بهترین فاصله سانتی 5متر بین ردیف و سانتی 50هاي ردیفی فواصلتحقیقات لوبیا خمین، در کشت
در مجموع بر اساس . اما در شرایط کرتی استفاده از آرایش مربعی بهترین عملکرد را دارد. شودکاشت محسوب می

ه در متر مربع بهترین تراکم تشخیص داده شده است بوت 40نتایج به دست آمده براي اغلب لوبیاهاي موجود، تراکم
  . دانه لوبیا قابل محاسبه خواهد بود 100که میزان بذر مصرفی بسته به وزن

  
  کاشت تاریخ -6-5

ا گلدهی ب ویژه به آن رشد حساس مرحله که گردد انتخاب ايگونه به باید و بوده مهم بسیار لوبیا کاشت تاریخ 
-ندر استا کاشت تاریخ. نکند برخورد پائیزه سرماي به محصول رسیدن همچنین. نشود مواجه تابستان خشکی و گرما
لوبیا،  کاشت در زمان. شودانجام می تیرماه اواخر تا فروردین اوایل از که طوري به است متنوع کشور کاريلوبیا هاي

لوبیا قادر  اینصورت در غیر. باشد گرادسانتی درجه 16 خاك دماي و گرادسانتی درجه 14 تا 13 بین بایستی دماي هوا
ه ک طوري به زندجوانه می زودتر لوبیا باشد باالتر کاشت زمان در دما هرچه است بدیهی. باشدنمی زدن جوانه به

ت این مد گرادسانتی درجه 18 به دما افزایش با و کشدمی طول روز 10 گرادسانتی درجه 13 دماي در لوبیا زنیجوانه
ل دلی به هنگام لوبیا دیر شود، کاشتمی مطرح لوبیا کاشت تاریخ براي که مشکالتی از یکی. یابدمی کاهش روز 4 به

-ینم پذیرامکان آب گندم تا تکمیل لوبیا کاشت آبیاري، آب محدودیت دلیل به دیگر، عبارت به. باشدمی گندم آبیاري
ر د خوزستان شمال مناطق در چشم بلبلی لوبیاي. گردمی لوبیا در عملکرد کاهش موجب هنگام دیر کشت لذا. باشد

ب جنو مناطق در. کنندمی آن هاي سبزغالف برداشت به شروع شهریور از اواخر و شودمی کاشته ماه تیر اواسط
د شومی پالستیک انجام کشت زیر در کشت بهاره. است پذیرامکان ماه مرداد اواسط اوایل تا کاشت در تاریخ خوزستان
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 را هاپالستیک سرما برطرف شدن پس از کاشته و را آن ماه دي در اواسط خوزستان جنوب و شمال در صورتکه این به

-سرما خطر با هاسال بعضی در کشت نوع این. شودمی شروع ماه فروردین آن در سبز هايبرداشت غالف و زده کنار
 .مواجه است هابیماري بروز و زدگی

  
  هنگام کاشت آبیاري  -6-6

یکی از عوامل مهم در تعیین ) یا بالفاصله پس از کاشت(تأمین رطوبت مناسب براي لوبیا در زمان کاشت 
هاي آبی زمان کاشت را زمان اولین آبیاري معموالً در زراعت. باشدعملکرد نسبی گیاه به دلیل وضعیت سبز بذر می

زنی، سبز شدن و استقرار گیاه از اهمیت دلیل نقش آن در جوانهزنی به آبیاري اول براي جوانه. گیرنددر نظر می
وضعیت به نوعی تأخیر در زمان (زنی تأخیر در آبیاري اول به دلیل تأخیر در جوانه. باشدبسیار باالیی برخوردار می

نم ( کاريمعموالً کشت لوبیا به دو صورت هیرم. گرددو نیز غیریکنواخت باعث کاهش نسبی عملکرد می) کشت
کاري قبل از کشت آبیاري انجام گرفته و پس از گاورو شدن در روش هیرم. شودو خشکه کاري انجام می) کاري

نکته قابل توجه در این روش آن است که هر گونه تأخیر در . شودسازي و کشت بذر اقدام میزمین نسبت به آماده
زنی، سبز شدن و استقرار اولیه گیاه فرآیند جوانه بذرکاري باعث تبخیر آب خاك شده و رطوبت کافی براي انجام

در . باشدتر میزند مناسبتر که خاك سله میکاري براي اراضی سنگینمعموالً روش هیرم. وجود نخواهد داشت
ري فاصله اولین و دومین آبیاري بعد از کادر روش هیرم.شودمیروش خشکه کاري بعد از کاشت بذر زمین آبیاري 

-15 اولین آبیاري بعد از کاشت بر اساس بافت خاك و اقلیم منطقه به فاصله.هاي دیگر تفاوت دارد آبیاريکاشت با 
  .رسندزده و به مرحله دو برگی میدر این مدت بذور لوبیا جوانه. باشدروز می 25

  
 مدیریت داشت محصول -7

  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه  -7-1
کشت مشخص خواهد شد که چه عناصري براي رشد کافی حبوبات در طول فصل زراعی با آزمایش خاك قبل از 

به عبارت دیگر، آزمایش خاك به منظور تعیین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاك انجام . موردنیاز خواهد بود
آزمایش خاك روشی . نجام دادتوان توصیه کودي مناسب را ااز این طریق و براساس نتایج به دست آمده می. گیردمی

  :برنامه آزمایش خاك شامل. توان توصیه کودي صحیح را ارایه کرد سریع، کم خرج و دقیق بوده که با انجام آن می
 برداري صحیح از خاك  نمونه  
  تجزیه صحیح خاك در آزمایشگاه تجزیه خاك و گیاه به منظور تعیین دقیق غلظت عنصر غذایی قابل استفاده

  خاكگیاه در 
 گیرد تفسیر نتایج آزمایشگاهی و انجام توصیه کودي که توسط کارشناسان مسائل تغذیه گیاهی صورت می .  
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اي  هاي برداشت شده از مزرعه باید به گونه نمونه. برداري صحیح از خاك، کاري بسیار مهم و حساس استنمونه
هاي قبلی توضیح تهیه نمونه مرکب خاك در بخش روش .باشند تا بتوان آنها را نماینده کل خاك آن مزرعه دانست

  .داده شد
اي از غلظت عناصر غذایی در خاك است که در کمتر از آن غلظت عملکرد محصول کاهش حدود بحرانی محدوده

وقتی غلظت عناصر غذایی قابل جذب در خاك کافی نباشد، احتمال بروز کمبود آن عنصر وجود خواهد . می یابد
  .  بحرانی غلظت عناصر غذایی در خاك ارائه شده است) حدود(حد  6در جدول . داشت
  

  لوبیاهاي تحت کشت حد بحرانی غلظت عناصر غذایی در خاك - 6جدول 
  فسفر  پتاسیم  آهن  روي منگنز  مس  بور

 میلی گرم در کیلوگرم

1  1  8  1  10  250-200  15 -12  

 
  تجزیه گیاه

اگر کمبود عناصر . شودتوصیه مصرف عناصر غذایی محسوب میهاي شناخت کمبود و تجزیه گیاه یکی از راه
غذایی در ابتداي رشد تشخیص داده شود امکان اصالح وجود داشته و عملکرد و کیفیت محصوالت از دست نخواهد 

تواند تواند جانشین آزمایش خاك شود ولی هنگامی که در کنار آزمایش خاك انجام گیرد میتجزیه گیاه نمی. رفت
با ظهور عالیم کمبود در گیاه کاهش عملکرد حتمی است و . ت تکمیل توصیه کودي مؤثر واقع شوددر جه

در حقیقت . کشاورزان باید سریعاً نسبت به رفع کمبود اقدام نموده تا از کاهش بیشتر عملکرد جلوگیري نمایند
یش خاك امکان مصرف بهینه عناصر با داشتن آزما. کشاورزان نباید منتظر ظهور عالیم کمبود در مزرعه خود باشند

 8و  7در جداول . باشدغذایی میسر بوده و نیازي به تجزیه گیاه در حبوبات با توجه به فصل رشد کوتاه آنها نمی
  . مقادیر عناصر غذایی در گیاه لوبیا ارائه شده است

  
  مقادیر برخی از عناصر غذایی در برگ در مراحل مختلف رشد در لوبیا -7جدول 

 مرحله رشد
  روي  مس  آهن  بور  منگنز    کلسیم  منیزیم  پتاسیم  فسفر

  )میلی گرم در کیلوگرم(    )درصد(
 13 41 31 250 63   24/0 9/1 09/2 3/0 گلدهی

 18 56 20 668 85   26/0 2/4 48/1 ـــ تشکیل غالف

 16 59 20 570 86   26/0 22/4 49/1 9/0 پرشدن دانه
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 و سمیت عناصر غذایی در برگ لوبیا مقادیر کمبود، کفایت -8جدول 

 سمیت کفایت کمبود عنصر

  )درصد( 
N 2< 6 - 8/2  - 
P 2<  5/0- 25/0   -  
K 5/1<  5/2- 8/1   -  
Ca 5/0<  3 - 8/0   -  
Mg 2<  7/0- 25/0   -  
  )میلی گرم در کیلوگرم( 
Fe 50< 450- 100 500> 

Zn 15<  100- 20  200>  
Mn 20<  300- 30  500>  
B 20<  60 - 30  200>  
Cu 5<  20 - 10  30>  

  
  نمونه برداري گیاه - 7-1-1

بیش بود و یا  ،کمک در شناخت کمبود و آزمون خاك ابزار مفیدي در تشخیص وضعیت عناصر غذایی در گیاه
در مقایسه بین آزمون خاك وگیاه بایستی گفت که آزمون خاك غالباً قبل از . باشدعدم تعادل عناصر غذایی می

. اي گیاه رصد گرددتا وضعیت تغذیه گیردمیکشت انجام گرفته و در حالی که آزمون گیاه در حین رشد گیاه انجام 
  دو آزمون خاك و گیاه  در بسیاري از موارد هنگام بروز مسائل و مشکالت در رشد و نمو گیاه نیاز به انجام هر

شود که یکی براي ارزیابی معمول و روتین انجام می. شودبرداري از گیاه معموالً در دو حالت انجام مینمونه. باشدمی
سازي آنالیزبرداري برداري شده و پس از خشک کردن و آمادههاي خاصی از گیاه نمونهدر آن در زمان خاصی از اندام

اي و یا حالت دیگر وقتی است که عالئم و شواهد حاکی از وجود مسائل و مشکالت تغذیه .گیردآنها انجام می
ها بدون بدین معنی که یکی از نمونه. باشدها در حالت مقایسه میگیري نمونههایی است که نیاز به اندازهناهنجاري

باشد که پس از تهیه و آماده ي میاهاي مشکل تغذیهوجود شواهد و عالئم و دیگري نمونه داراي عالئم و نمونه
  : برداري از لوبیا رعایت موارد زیر ضروري استنمونه هنگام .گرددسازي به آزمایشگاه منتقل می

 باشدبرداري اواسط صبح و یا اواسط بعدازظهر در روزهاي غیربارانی میبهترین زمان نمونه. 
 هاي آسیب دیده توسط آفت و ي نمونه برگآورآوري شده و از جمعها جمعمواد خارجی متصل به برگ

 .ها خودداري کنیدبیماري
 اي داراي تهویه استفاده شودهاي تمیز کاغذي یا پارچهبرداري از پاکتبراي نمونه. 
 باشدبهترین زمان در زمان قبل و گلدهی از برگ پرچم می لوبیابرداري از براي نمونه  . 

نیاز به صورت تصادفی از مناطق مختلف مزرعه یا بخش موردنظر موردنمونه برگ  20- 30معموالً تعداد حدود 
مونه گیاه لوبیا در مرحله آغاز گلدهی یا قبل از آن، از دو تا سه برگ فوقانی که به تازگی کامالً توسعه یافته تهیه ن. است
  .گرددمی
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  راهکارهاي مدیریت کمبود عناصر غذایی در محصول و عالئم بیش بود و -7-1-2
  عالیم کمبود عناصرغذایی پر مصرف  

دهد لذا کمبود آن سبب زرد شدن تمامی چون نیتروژن قسمتی از کلروفیل را تشکیل می :کمبود نیتروژن
ها را در هاي پیر و سپس تمامی برگزرد شدن ابتدا در برگ. شودسطح برگ شده و در نهایت رشد گیاه متوقف می

  ).10شکل . (کنندهاي مسن ریزش میگیرد و در کمبودهاي شدید برگبر می
  

    
  

  عالیم کمبود نیتروژن در لوبیا - 10شکل 
  

هاي انتقال مواد و فسفر در تمامی فرآیندهاي بیوشیمیایی، در ترکیبات انرژي زا و در مکانیسم: کمبود فسفر
اي در هسته سلول و ویژهاین عنصر جزیی از پروتئین سلول بوده و نقش . دخالت دارد) هاي ناقلپروتئین(انرژي 

ها کوتاه ها نازك شده و میان گرهدر صورت کمبود فسفر، ارتفاع گیاه کاهش یافته، ساقه. کندنوکلئوتیدها ایفا می
برگ هاي باالیی کوچک و . شوندهاي پائینی به صورت زرد و با حاشیه نکروز دیده میدر حالی که برگ. شوندمی

و تعداد  ایجاد گردیده دهیها زودتر رخ داده، تعویق درآغاز گلهاي شدید ریزش برگدر کمبود. باشندسبز تیره می
  ).11شکل (یابد ها کاهش میبوته گل در

  

    
  عالیم کمبود فسفر در لوبیا  -11شکل 

  .شودها کوتاه میها نازك شده و میان گرهساقه هاي پائین زرد با حاشیه نکروزه،برگ
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مقدار آن در . پتاسیم از نظر فراوانی در گیاه برابر نیتروژن و در برخی موارد فراوانتر از آن است: کمبود پتاسیم

گرچه پتاسیم در گیاه مانند نیتروژن نقش ساختمانی . رسدبعضی از گیاهان تا حدود هشت درصد وزن خشک می
تاسیم را در اکثر محصوالت از جمله معموالً کشاورزان کمبود پ. ندارد ولی وجود آن براي گیاه بسیار ضروري است

هاي پائینی هاي کمبود پتاسیم در حبوبات با زردي و نکروز نوك و حاشیه برگنشانه. گیرندحبوبات، جدي نمی
  ).  12شکل (رود هاي باالتر پیش میشروع شده و بتدریج به سمت برگ

  

  
  عالیم کمبود پتاسیم در لوبیا  - 12شکل 

  .برگ هاي پائین شروع شده و سپس به سمت برگ هاي باالتر پیش می رودزردي و نکروز از نوك و حاشیه 
 

  عالیم کمبود عناصرغذایی کم مصرف
هاي پیر زرد شده و نهایتاً هاي جوان و سپس برگهاي برگدر صورت کمبود روي ابتدا رگبرگ:کمبود روي

هاي جوان و ریزبرگی و ها، جارویی شدن برگو معوج شدن حاشیه برگنامنظم . آیدنقاط نکروزه در برگ بوجود می
  ).13شکل (باشد ریزش برگ از عالیم دیگر کمبود روي در حبوبات می

  

    
  عالیم کمبود روي در لوبیا -13  شکل

  .شونددار میهاي مسن تر حالت سوختگی پیدا کرده و لکهبرگ
  

ها رنگ پریده به شود لذا برگبه مقدار کافی در برگ تولید نمیدر صورت کمبود آهن کلروفیل  :کمبود آهن
ها بصورت سبز تیره روي رگبرگ. شودهاي جوان مشاهده میبعلت تحرك کم آهن زرد شدن در برگ. آیندنظر می

رنگ تا در کمبود شدید، سطح کل برگ به صورت سبز کم. شونداي به رنگ سبز روشن یا زرد رنگ دیده میزمینه
  ). 14شکل (آید تقریباً زرد در می
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  عالیم کمبود آهن در لوبیا -14شکل 

  .شودهاي جوان و در کمبود شدید  سطح کل برگ زرد میها در برگزردي بین رگبرك
  

زردي بین رگبرگی و ایجاد نقاط . باشدعالیم کمبود منگنز مشابه عالیم کمبود روي و منیزیم می :کمبود منگنز
این نشانه مانند نشانه کمبود آهن که تمام . باشدترین عالمت مشخص کمبود منگنز میها مهمرنگ روي برگزرد 

هاي کلروزه نکروزه شده و تمامی سطح برگ را فرا در مراحل کمبود شدید لکه. شود متفاوت استسطح برگ زرد می
اي البته کلروز لکه. شودبرگ به طرف باال خم می اي در آمده و در بعضی مواقع نوكرنگ برگ به صورت قهوه. گیردمی

شود که نباید با عالیم کمبود آن اشتباه هاي جوانتر بواسطه سمیت منگنز نیز پدیدار میها بویژه برگشدید روي برگ
  ).15شکل (باشد اي پوسیده در وسط دانه میهاي قهوهعالیم کمبود منگنز در دانه لوبیا ایجاد لکه. گردد
  

       
  کمبود شدید منگنز -15شکل 

  .گیردشود و سطح تمام برگ را فرامیهاي کلروز به نکروز تبدیل میلکه
  

اي ضخیم دارند ها ساقهشود، گیاهچهعالیم کمبود بور هنگامی که گیاه هنوز کوچک است ظاهر می :کمبود بور
ها چین خورده و به کمبود آن شدید نباشد برگدر شرایطی که . و بافت اولیه برگ خشن است و حالت چرمی دارد

میرد و پس از ماند، نقطه رشد انتهایی میگردند، در حالت کمبود خیلی شدید گیاه کوچک میسمت پایین بر می
  ).16شکل (رسد شوند و چیزي شبیه جاروي جادوگر به نظر میهاي ثانویه زیادي تشکیل میآن، جوانه

  

کمبود آهن باعث زردي برگ هاي جوان و سبز ماندن رگبرگها می گردد
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  لوبیاکمبود بور در  - 16شکل 

 .هاي فرعی افزایش می یابند، شاخهها سفت و سخت شده، با از بین رفتن نقاط رشد در ساقه اصلیساقه

  
  تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تاکید بر محصوالت گواهی شده - 7-1-3

مدیریت تلفیقی میزان عناصر تولید غذا براي جمعیت در حال رشد مستلزم  :مدیریت تلفیقی تغذیه حبوبات
مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه، به صورت استفاده هوشمندانه از . باشدغذایی و حاصلخیزي خاك توسط کشاورزان می

ترکیب بهینه منابع آلی، معدنی و زیستی عناصر غذایی در یک تناوب زراعی براي دستیابی به عملکرد و تولید بهینه 
به عبارت دیگر مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه با حفظ . شودم خاك تعریف میبدون آسیب رساندن به اکوسیست

حاصلخیزي خاك و فراهمی عناصر مورد نیاز گیاه در سطح بهینه، منجر به تولید پایدار محصول به میزان مورد 
ل داشته و استفاده مداوم از مقادیر باالي کودهاي شیمیایی اثرات منفی بر تولید پایدار محصو. گرددانتظار می

کشاورزي پایدار چیزي جز مدیریت ماده آلی خاك . تواند به آلودگی محیط زیست منجر شوداستفاده نابجاي آنها می
از آنجایی که، . ، کود سبز، بقایاي گیاهی و انواع کمپوست نخواهد بودو استفاده نسبی از کودهاي آلی و زیستی

غذایی محصوالت کشاورزي پربازده در کشاورزي امروزي نیست،  کودهاي آلی به تنهایی قادر به تأمین نیازهاي
از طرف دیگر، استفاده . باشداستفاده تلفیقی از کودهاي شیمیایی، آلی و زیستی راه حل مناسبی در توصیه کود می

آن تواند به بهبود شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاك کمک کرده و به دنبال  توأم کودهاي شیمیایی و آلی می
  . سبب افزایش میزان کربن آلی و عناصر غذایی خاك گردد

  
 کودهاي شیمیایی  مصرف بهینه

 توصیه مصرف نیتروژن  

ها و از طریق تثبیت زیستی نیتروژن حبوبات بخش عمده نیاز نیتروژنی خود را از طریق همزیستی با ریزوبیوم
کیلوگرم اوره در هکتار در اراضی  30. شودزگر مصرف میلذا معموال مقداري نیتروژن به عنوان آغا .نمایندتامین می

به عنوان آغازگر ) درشت بافت(کیلوگرم اوره در هکتار براي اراضی با بافت سبک  50و ) ریز بافت(با بافت سنگین 
که باشند کودهاي دیگري همانند سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم از جمله کودهاي نیتروژنی می. گرددتوصیه می

باشد، درصد گوگرد می 24مصرف سولفات آمونیوم از آن جهت که حاوي . توانند به جاي اوره مصرف شوندمی
ها پاشی اوره یا نیترات آمونیوم هنگامی که غالف محلول. تواند در صورت نیاز به گوگرد کود مناسبی باشدمی

  .دهداند میزان رشد و باردهی دانه را افزایش میپرشده
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میلیون تن در سال  85تا  70ها با گیاهان بقوالت، حدود وژن تثبیت شده از طریق همزیستی ریزوبیوممقدار نیتر
مقدار نیتروژن تثبیت شده بر حسب گونه . هاي کود شیمیایی استبرآورد شده که تقریباً برابر با میزان تولید کارخانه

 100اي حـدود  هـاي دانـه  و به طور متوسط در لگـوم  و واریته گیاه، سویه باکتري، شرایط خاك و اقلیم متغیر بوده
 ). 9جدول (کیلوگرم در هکتار در سال برآورد شده است  250اي حدود کیلوگرم و در انواع علوفه

به اعتقاد برخی محققین تثبیت همزیستی نیتروژن از حدود یکماه پس از کشت شروع می شود، بنابراین مقدار 
، جهت تامین )کیلوگرم اوره در هکتار 50تا  30کیلوگرم نیتروژن یا  15-25( 1کمی نیتروژن به عنوان آغازگر

  . شودنیتروژن مورد نیاز گیاه براي رشد اولیه، توصیه می
هاي حبوبات حاصل نشود کود دهی به صورت سرك با در صورتی که به هر دلیلی گره بندي مناسب روي ریشه

  . دهددر این حالت کاربرد کود نیتروژنی پروتئین دانه را افزایش می. شودتوجه به مقدار کربن آلی خاك، توصیه می
  

  درحبوبات) pfix(برآورد کل نیتروژن تثبیت شده و درصد نیتروژن تثبیت شده از کل نیتروژن گیاه  -9جدول 

 نوع حبوبات
  نیتروژن تثبیت شده

 )کیلوگرم در هکتار(
Pfix )درصد(  

 0 - 86 0 -141 نخود
 0 – 73 0 - 165 لوبیاسبز

 32 -   89 9 -201 لوبیا چشم بلبلی
 19 - 92 15 -330 باقال

 20 - 95 16 -245 نخودفرنگی
 39 -100 10 -192 عدس
 29 - 97 26 -288 لوپین

 15 - 77 9 -137 ماش سبز
 10 – 81 7 -235 دال عدس
 37 - 98 21 -140 ماش سیاه

 
  

  توصیه مصرف فسفر 
شود زیرا در فعالیتهاي متابولیکی متعددي شرکت فسفر مهمترین عنصر محسوب مییه معدنی حبوبات، ذدر تغ

نخود کارایی بیشتري از سایر حبوبات در جذب فسفر از خاك دارد و تراوشات ریشه این گیاه به حاللیت بیشتر . دارد
در کیلوگرم باشد میلی گرم  15در صورتی که مقدار فسفر خاك کمتر از . کندفسفات کمک می - ترکیبات کلسیم

مقدار مصرف کود سوپرفسفات تریپل براساس آزمون خاك آورده شده  10در جدول . شودکود فسفري توصیه می
سانتی متري سطح  5کاربرد کودهاي فسفري در زمان کاشت به صورت نواري در کنار و زیر بذر در عمق . است

  . شودخاك توصیه می
  

                                                
1  Starter  
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  فسفات یا سوپرفسفات تریپل مورد نیاز حبوبات بر حسب کیلوگرم در هکتاربرآورد کود دي آمونیوم  -10جدول 

  فسفر قابل استفاده به روش اولسن
  )میلی گرم بر کیلوگرم(

  ) تن در هکتار(عملکرد دانه 
1  5/1  2  5/2  3  5/3  4  

1 <   
2  
3  

60  
55  
50  

80  
75  
70  

100  
95  
90  

120  
115  
110  

140  
135  
130  

170  
160  
150  

180  
170  
160  

4  
5  
6  

45  
40  
35  

65  
60  
55  

85  
80  
75  

105  
100  
95  

125  
120  
115  

140  
130  
120  

150  
140  
125  

7  
8  
9  

30  
25  
25  

50  
45  
40  

70  
65  
60  

90  
85  
80  

110  
105  
100  

115  
110  
105  

120  
115  
110  

10  
11  
12  

25  
25  
0  

35  
30  
25  

55  
50  
35  

75  
70  
55  

95  
90  
75  

100  
95  
80  

105  
100  
85  

13  
14  
15  

0  
0  
0  

0  
0  
0  

25  
0  
0  

35  
25  
0  

60  
50  
40  

65  
55  
45  

70  
60  
50  

16 >   0  0  0  0  0  0  0  

  
  توصیه مصرف پتاسیم 

مصرف پتاسیم باید . شودمیاز هر هکتار  K2Oکیلوگرم  170تولید سه تن حبوبات در هکتار سبب برداشت 
مقدار مصرف کود سولفات پتاسیم بر اساس آزمایش خاك ارائه  11در جدول . براساس آزمایش خاك صورت گیرد

بهترین محل قرار گرفتن کود پتاسیم در لوبیا حدود . کود پتاسیمی باید در زمان کاشت مصرف گردد. شده است
-باشد لذا استفاده از کود کارهاي ردیفی که کود را در عمق معین در زیر بذر قرار میمتري زیر بذر میسانتی 10-7

در صورتی که با دست یا کودپاش سانتریفیوژ اقدام به پخش سطحی کود . سازددهند بهترین نتیجه را عاید می
  .گردد، کود باید حتماً با دیسک به زیر خاك برده شود

پاشی کودهاي پتاسیمی و مصرف کودهاي محلول در توان از محلولدر صورت نیاز بیشتر، در طول دوره رشد می
  .توصیه مصرف سولفات پتاسیم بر اساس میزان رس در خاك ارائه شده است 12در جدول . آب آبیاري استفاده نمود
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 برآورد کود سولفات پتاسیم مورد نیاز حبوبات بر حسب کیلوگرم در هکتار  - 11جدول 

پتاسیم قابل استفاده به روش استات 
  )گرم بر کیلوگرممیلی(آمونیوم 

  )تن در هکتار(عملکرد دانه 
1  5/1  2  5/2  3  5/3  4  

100 <  
120  
120  

80  
75  
70  

110  
105  
100  

140  
135  
130  

170  
165  
160  

190  
185  
180  

210  
205  
200  

220  
215  
210  

130  
140  
150  

65  
60  
55  

95  
90  
85  

125  
120  
115  

155  
150  
145  

175  
170  
165  

195  
190  
185  

205  
200  
195  

160  
170  
180  

50  
45  
45  

80  
75  
65  

110  
105  
95  

140  
135  
130  

160  
155  
150  

180  
175  
170  

190  
185  
180  

190  
200  
210 

0  
0  
0  

55  
45  
0  

85  
65  
45  

120  
100  
80  

145  
120  
100  

160  
140  
120  

170  
150  
130  

  
  توصیه کودهاي پتاسیمی براي کشت حبوبات براساس  آزمایش خاك و درصد رس -12جدول 

 درصد 30درصد رس بیشتر از  درصد 30درصد رس کمتر از 

  پتاسیم قابل استفاده
 )میلی گرم درکیلوگرم(

  سولفات پتاسیم
 )کیلوگرم در هکتار( 

  پتاسیم قابل استفاده
 )میلی گرم درکیلوگرم(

  سولفات پتاسیم
 )در هکتار کیلوگرم( 

150 < 150 150 < 200 

200 – 150  100 200 – 150 150 

250 – 200 50 250 – 200 100 

250 > 0 300  - 250 50 

  
  توصیه کاربرد عناصر کم مصرف 

کاربرد عناصر کم مصرف از جمله آهن، روي، منگنز و مولیبدن باعث افزایش عملکرد و همچنین درصد پروتئین 
اگر میزان . عناصر مولیبدن و روي بیشترین تأثیر را در افزایش درصد پروتئین دانه دارند. گردددانه حبوبات می

  .شودزنی ظاهر میمناسب از این عناصر در خاك وجود نداشته باشد کمبود این عناصر بالفاصله پس از جوانه
اي آهن دار با بنیان سولفات هاي کشور، مصرف خاکی کودهاکثر خاك pHبه علت آهکی بودن و باال بودن  :آهن

 3الی  2در هزار طی  5تا  2دار از جمله سولفات آهن با غلظت پاشی کودهاي آهنمحلول. اغلب کارآیی الزم را ندارد
 50با این حال مصرف خاکی . ها نتیجه بهتري در بر دارددهی، قبل از گلدهی و پرشدن غالفنوبت در مرحله ساقه
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توان به روش مصرف خاکی و یا هاي آهن نیز میاز کالت. باشدهکتار نیز قابل توصیه میکیلوگرم سولفات آهن در 

  . پاشی براي رفع کمبود آهن استفاده کردمحلول
-میلی 20تا  15میلی گرم در کیلوگرم و در برگ حبوبات  1تا  8/0بحرانی این عنصر در خاك بین  حدود :روي

پاشی آن کیلوگرم سولفات روي در زمان کاشت و یا محلول 40 خاکی مصرف. باشدگرم در کیلوگرم ماده خشک می
  . گردداي در عملکرد حبوبات میباعث افزایش قابل مالحظهدهی با غلظت دو تا سه در هزار قبل و بعد از گل

تا  30گرم در کیلوگرم منگنز قابل استفاده در خاك، مصرف میلی 6– 10با در نظر گرفتن حدود بحرانی  :منگنز
پاشی سولفات منگنز با غلظت سه تا پنج در هزار کیلوگرم سولفات منگنز در زمان کاشت محصول و یا محلول 40

  .گرددکیلوگرم در هکتار همراه با آب آبیاري به صورت سرك توصیه می 20دهی و یا مصرف قبل و بعد از گل
گرم در کیلوگرم میلی 13تا  12ر برگ حبوبات گرم در کیلوگرم و دمیلی 1حد بحرانی این عنصر در خاك : بور

درصد اسید  025/0پاشی با غلظت کیلوگرم بور در هکتار بصورت کود آبیاري و محلول مصرف دو. ماده خشک می باشد
  .گرددمی لوبیااي در افزایش عملکرد قابل مالحظهبوریک قبل از گلدهی باعث 

قلیایی باالست و معموال نیازي به مصرف کوهاي حاوي این  هايقابلیت استفاده مولیبدن در خاك: مولیبدن
گرم در هکتار کیلو 1تا  5/0توان از ترکیب آمونیم مولیبدات به میزان باشد به هر حال در صورت لزوم مینمی عنصر

  .پاشی استفاده کردبصورت مصرف خاکی و یا محلول
  

  کاربرد کودهاي زیستی در زراعت حبوبات
ها جداسازي شده و پس از تکثیـر بـا مـواد    هاي موثر و کارآمد از خاكکشورهاي دنیا ریزوبیوم امروزه در بیشتر

هـاي  تلقـیح بصـورت  . شـوند هاي تجاري به کشاورزان ارائه مـی حامل آلی یا معدنی، فرموله و به صورت مایه تلقیح
شود و یا یاه لگوم جدید معرفی میتلقیح بذور به ویژه در مناطقی که یک گ. مختلف بذري و یا خاکی انجام می شود

  .هاي بومی در خاك کافی نباشد، اهمیت زیادي داردخاکی، تعداد و کارایی ریزوبیوم -بدلیل شرایط نامساعد اقلیمی
آزمایشات انجام شده در اکثر نقاط دنیا نشان داده است تلقیح گیاهان لگوم مانند سویا، نخود، لوبیا، یونجه، عدس 

  .یوم سبب افزایش رشد و عملکرد و سایر صفات زراعی آنها شده استو شبدر با ریزوب
. شـوند هاي ریزوبیوم در دو فرموالسیون کلی مایع و پودري تولیـد و عرضـه مـی   کودهاي زیستی حاوي باکتري

شوند که قابلیت کاربرد آسانی روي بذر دارند ولی ممکن است نتواننـد بـه   هاي مایع به نحوي تهیه میفرموالسیون
هاي پودري براي کاربرد نیاز به یـک  از طرف دیگر فرموالسیون. ها را در خود زنده نگه دارندمدت طوالنی ریزوبیوم

هاي کاربرد روش. ها، محافظت نمایندتري از جمعیت ریزوبیومتوانند به مدت طوالنیماده چسباننده دارند ولی می
  :مایه تلقیح ریزوبیومی در حبوبات به شرح زیر است

مورد استفاده را همراه و یا بدون ماده ) پودري(در این روش مایه تلقیح ریزوبیومی : روش محلول آبکی -الف
شود سپس این سوسپانسیون به بذر اضافه می. کنند تا سوسپانسیونی سیال ساخته شودچسباننده با آب مخلوط می

از معایـب  . شودشک شدن اقدام به کشت میسپس بذرها در سایه پهن شده و پس از خ. شودو بخوبی بهم زده می
کند که سبب پایین آمدن کیفیت این روش این است که در بسیاري از موارد کشاورزان از آب به تنهایی استفاده می
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توان آنرا مستقیما بر روي بذر و بر اساس مقادیري که در صورتیکه مایه تلقیح از نوع مایع باشد می. گرددتلقیح می
  .ه توصیه می نماید استفاده نمودشرکت سازند

باشد در مرحله اول بذرها درون ظرف ترین روش تلقیح میدر این روش که متداول: روش دو مرحله اي -ب
درصد متیل اتیل  4درصد شکر،  20محلول (مناسب یا کیسه پالستیکی ریخته شده و به آن محلول چسباننده 

در مرحله دوم مایه . شود تا بذرها چسبناك شوندبخوبی بهم زده می اضافه شده و) درصد صمغ عربی 40سلولز و یا 
شود تا مایه تلقیح بطور یکنواخت به بذرها به بذرها اضافه شده و بخوبی بهم زده می) عمدتاً از نوع پودري(تلقیح 
تري بر روي کارایی این روش بدلیل استقرار بهتر باک. شودسپس بذرها در سایه خشک شده کشت انجام می. بچسبد

توسط  آن pHدر صورت استفاده از صمغ عربی به عنوان ماده چسباننده الزم است . هاستبذر، بیشتر از سایر روش
ر بذ شدن خیس با زیرا گردد مرطوب باید فقط بذر که داشت توجه باید .سود یک نرمال روي هفت تنظیم گردد

هاي ریزوبیومی اقدام به تولید مایه تلقیح هاامروزه برخی از شرکت. گرددآن کم می نامیه قوه و شده کنده آنها پوست
اند که غالباً ماده چسباننده در فرموالسیون آن لحاظ شده است و لذا استفاده از ماده چسباننده، مورد نیاز مایع نموده

لیتر محلول میلی 20اربرد در مورد لوبیا ک. ها مستقیماً قابل استفاده بر روي بذر هستنداین نوع مایه تلقیح. نیست
در مورد سایر حبوبات هر چه اندازه . گرددگرم مایه تلقیح پودري براي هر کیلوگرم بذر توصیه می 15چسباننده و 

بذر نسبت به لوبیا بزرگتر شود مقدار محلول چسباننده و مایه تلقیح مورد استفاده کمتر و در مورد بذرهاي ریزتر 
  .هد بودمقادیر کاربردي بیشتر خوا

ها بر روي بذر، آن را با یک الیه گاه الزم است به منظور حفظ جمعیت ریزوبیوم: روش پلت کردن بذرها -ج
در مرحله اول مایه . شودبدین منظور غالباً از موادي مانند آهک، رس یا خاك فسفات استفاده می. محافظ پوشش داد

سپس بالفاصله و در حالیکه . شودبه بذرها افزوده می) ايحلهمحلول آبکی یا دو مر(هاي فوق تلقیح به یکی از روش
شود تا این مواد کامال سطح بذر هنوز بذرها مرطوب هستند آهک یا خاك فسفات پودري افزوده شده و بهم زده می

از . شوند تا کامال خشک شـوند در این مرحله بذرها با وجود اینکه ظاهر خشکی دارند در سایه پهن می. را بپوشانند
  :توان به موارد زیر اشاره کردمواردي که پلت کردن بذرها ضروري است می

  .هنگامی که شرایط آب و هوایی اجازه کشت بالفاصله بذرها را ندهد -
  .هنگامی که خاك خیلی خشک یا گرم باشد -
  .هنگامی که آفاتی مانند حشرات زیاد باشند -
 .هنگامی که خاك خیلی اسیدي است -

در تلقیح خاك الزم است مایه تلقیح ریزوبیومی مورد استفاده به شکل گرانول باشد تا : روش تلقیح خاك -د
در این روش مایه تلقیح بصورت ردیفی در زیر بذر و یا در . براحتی قابل استفاده با دست و یا بصورت مکانیزه باشد

  .در ایران، این روش در ایران کاربرد ندارد هاي گرانولهبدلیل نبود مایه تلقیح. شودکنار آن ریخته می
رغـم  خاك براي چندین سـال علـی   هاي ریزوبیوم درها در خاك بایستی گفت که باکترياز نظر حضور باکتري

یابد و با این حال غالبا تعداد آنها کاهش می. باقی خواهند ماند …ها و کشها، علفکشها، قارچکشمصرف حشره
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به همین دلیل تلقیح هر سـاله بـذرهاي   . هاي موثر کافی نخواهند بودو یا کارایی براي ایجاد گره لذا از حیث تعداد

  .گرددهاي کارآمد توصیه میحبوبات با مایه تلقیح 
هاي محرك رشد گیاه در کنار تلقیح مطالعات انجام شده نشان داده است کاربرد کودهاي زیستی حاوي باکتري

مقـدار  . بندي حبوبات و افزایش رشد و عملکـرد آن مـوثر باشـد   تواند در بهبود گرهریزوبیومی میهاي با مایه تلقیح
باشـد و  هاي محرك رشد گیاه غالبا حدود نیم تا یک کیلوگرم در هکتار مـی مصرف کودهاي زیستی حاوي باکتري

  .عملیات تلقیح باید همزمان با کاربرد مایه تلقیح ریزوبیومی باشد
  

  اي زیستی در کشت لوبیاکاربرد کوده
 کودهاي بیولوژیک محرك رشد گیاه  

آنها همچنین .دهند قادرند نیتروژن اتمسفر را تثبیت و در اختیار گیاه قرار  ،هاي محرك رشد گیاهمیکروارگانیسم
مواد همچنین با تولید و ترشح  هاي آهکی افزایش داده وبا سنتز و ترشح سیدروفور، قابلیت جذب آهن را در خاك

. باشند ها قادر به افزایش رشد گیاهان میها و سیتوکینینها، جیبرلیناز جمله اکسین) PGRs(رشد  هکنندتنظیم
از طرف دیگر از طریق افزایش حاللیت مواد معدنی جذب عناصر معدنی از  هاي محرك رشد گیاهمیکروارگانیسم

پلی هاي آمینه، اگزوها، اسیدها، ویتامینبا تولید آنزیمآنها . دهند قبیل نیتروژن، پتاسیم و فسفر را افزایش می
   کنند ها نیز به رشد بهتر گیاه کمک میساکاریدها و کاهش سمیت فلزات سنگین و دیگر آالینده

زاي گیاهی است هاي محرك رشد گیاه، شامل کنترل زیستی عوامل مضر و بیماري اثرات غیر مستقیم باکتري
زاي هاي باکتریایی قادر به کنترل عوامل مضر و بیماريگیاه از طریق تولید متابولیتهاي محرك رشد  باکتري.

زاي گیاهی قادر به حفاظت هاي بیماري ها، نماتدها و باکتريها با اختالل در رشد قارچ این باکتري. باشد گیاهی می
و سیدروفور به  HCNدر اغلب مطالعات صورت گرفته، تولید آنتی بیوتیک، . زا هستندگیاه در مقابل عوامل بیماري
هاي غیر مستقیم تحریک رشد گیاه هاي مضر، به عنوان مکانیسم ها یا میکروارگانیسمدلیل کاهش فعالیت پاتوژن

رك رشد گیاه براي هاي مح هاي مورد استفاده باکترياز جمله مکانیسم. اندشناخته شدهها این باکتريتوسط 
هاي سودوموناس با تولید اکثر سویه. باشد بیوتیک میزاي گیاهی، تولید آنتیجلوگیري از تکثیر عوامل بیماري

و ) Pyrrolnitrin(، پیرول نیترین )Pyoluteorin(، پیولوتئورین )Phenazines(هایی از قبیل فنازین بیوتیکآنتی
طی تحقیقی نشان داده . هاي قارچی را دارندتوانایی کنترل بیماري، )DAPG(دي استیل فلورگلوسینول  -4و2

با تولید دو آنزیم کیتیناز و المیناراز خارج سلولی،  P. stutzeriهاي محرك رشد از جمله  شد که برخی از باکتري
همچنین این . اندرا متالشی و بدین ترتیب پوسیدگی ریشه گیاه را کنترل کرده Fusarium solaniهاي قارچ هیف

، Rhizoctinia solaniهاي گلوکاناز، توانایی کنترل تکثیر قارچ - 3و 1بتا  ها از طریق سنتز میکروارگانیسم
Sclerotium rolfii و  Phytium ultimum اندرا از خود نشان داده .  
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  نحوه مصرف کودهاي بیولوژیک محرك رشد گیاه
این . رشد گیاه بستگی زیادي به نوع فرموالسیون آنها داردمقدار و نحوه مصرف کودهاي بیولوژیک محرك 

برحسب نوع فرموالسیون هر کود نحوه مصرف آن به . شوندبه شکل مایع و یا پودري تولید می کودهاي عموماً
  .باشدشرح زیر می 

  

  حرك رشد گیاه با فرموالسیون مایعکودهاي بیولوژیک م -الف 
  بذر مال -1
سپس . براي مصرف بذري ابتدا مقدار معینی از بذر گیاه مورد نظر را داخل ظرف مناسب تمیزي بریزید 

متناسب با مقدار بذر مصرفی، کود بیولوژیک مایع را به آن اضافه کرده و براي چند دقیقه محتویات ظرف را  به 
پس از اینکار بذرها براي کاشت . ویدخوبی تکان دهید تا از آغشته شدن کلیه بذور به کود بیولوژیک مطمئن ش

دور از نور مسقیم خورشید (در صورت آماده نبودن شرایط کاشت، بذرها را درمکان مناسب تمیزي  .آماده هستند
  . شودساعت توصیه نمی 24یط بیش از نگهداري بذور در این شرا. نگهداري نمایید) و ترجیحا هواي سرد و خشک

  کود آبیاري -2
، مقدار معینی از اي و یا بارانیر صورت وجود تاسیسات آبیاري اعم ازهرگونه آبیاري مانند قطرهدر این روش د

ها نیز قبل از در سایر آبیاري. هاي اولیه آب تزریق و در کل مزرعه پخش خواهد شدکود در مخازن و یا ورودي
مقدار کود . ن منتقل خواهد شداي با آب مخلوط و به زمیورود آب به زمین مقدار معینی از آن در حوضچه

  . مصرفی بستگی زیادي به، سطح زمین، قیمت و جمعیت میکروارگانیسم موثر موجود در کود دارد
  

  رك رشد گیاه با فرموالسیون پودريکودهاي بیولوژیک مح -ب 
بیولوژیک در این خصوص نیز مقدار کود . باشدمصرف کودهاي بیولوژیک پودري عموما به صورت بذر مال می

بذرهاي مختلف بر اساس ویژگی هایی چون وزن هزاردانه، جنس سطح . مصرفی بستگی به میزان و نوع بذر دارد
ها براي استقرار بهتر بر همچنین این کود. بذر وچین و چروك روي بذر به مقدار کود بیولوژیک متفاوتی نیاز دارند

هاي معتبر در فرموالسیون خود از بعضی از کمپانی. باشندمیروي بذر نیازمند به استفاده از یک ماده چسباننده 
اند و در نتیجه در خصوص این کودها نیازي به ماده چسباننده وجود ندارد؛ ولی مواد چسباننده استفاده کرده

ماده  کننده را به استفاده ازها یا در کنار کود خود این ماده چسباننده را قرارداده و یا مصرفعموما تولیدکننده
  .کنندچسباننده راهنمایی می

با . به منظور تلقیح بذر با کودهاي پودري ابتدا بذر مورد نیاز را به داخل ظرف مناسب تمیزي منتقل نمایید
سپس  . هاي دوار بتون قابل استفاده استاي پالستیکی تا بشکهتوجه به مقدار بذر، ظرف مناسب از کیسه

مقدار مشخصی از محلول ماده چسباننده را به آن اضافه کرده و به خوبی بهم متناسب با مقدار بذر درون ظرف، 
هاي چسبناك را به ظرف مناسب و تمیز حاوي کود ، بذرکلیه بذور پس از اطمینان کافی از چسبناك بودن. بزنید
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. باشندیپس از چند دقیقه چرخش ظرف در جهات مختلف، بذور قابل کشت م. اضافه کرده و به خوبی بهم بزنید

  .نمایدبه کاشت بهتر آنها کمک می) در سایه و در سطح تمیز(در صورت امکان، اندکی هوا خشک کردن بذور
درصد  20درصد، صمغ عربی،  40هاي شود محلولبراي چسبناك کردن بذور از مواد متعددي استفاده می

. باشنداي از این مواد میدرصد نمونه 4درصد انواع مالس، یک درصد پودر شیر، متیل اتیل سلولوز  25شکر، 
باشد چرا که اگر ماده چسباننده بیش از نیاز اضافه گردد موجب مقدار مواد چسباننده مصرفی بسار مهم می

ها به یکدیگر شده و در حالتی که کمتر از نیاز اضافه گردد مقدار کود اندکی را بر روي خود جاي چسبیدن بذر
  . باشدباننده مصرفی براي بذرهاي ریزتر بیشتر از بذرهاي درشت میمقدار ماده چس. خواهد داد

گرم به ازاي هر کیلوگرم بذر  50تا  5میزان کود مصرفی محدودیت خاصی ندارد و بر اساس کیفیت کود از 
، جمعیت 109با مصرف پنج گرم از یک کود بیولوژیک مناسب با پایه جمعیتی. باشدمصرفی قابل توصیه می

خواهد  5×106، و104،105،106کتري بر روي بذور نسبتا ریز، متوسط، درشت و خیلی درشت به ترتیب تقریبی با
  .بود

  
  هاي میکوریزي کودهاي زیستی حاوي قارچ 

هاي میکوریزي گروه دیگري از کودهاي زیستی با قابلیت کاربرد در کشت گیاهان زراعی، انواع حاوي قارچ
همزیست با گیاه میزبان از طریق افزایش سطح جذب ریشه کارایی مصرف آب  هاياین میکروارگانیسم. باشندمی

هاي غیر زنده و تنش) بیمارگرهاي ریشه(هاي زنده و کود را افزایش داده باعث ارتقاء مقاومت گیاه در برابر تنش
توان مصرف میهاي زیستی از آنجائیکه با مصرف این نوع از نهاده. شوندمی...) خشکی، شوري، تراکم خاك و (

کودهاي شیمیایی و بویژه انواع فسفره را کاهش داد، لذا این نوع از کودهاي زیستی بسیار مناسب براي تولید 
کودهاي زیستی میکوریزي به صورت پودري و با قابلیت استفاده به صورت بذر مال در . باشندمحصول سالم می

روش . باشدچهار درصد وزن بذر براي گیاهان مختلف می کشور تولید شده و توصیه مصرف آنها به میزان دو الی
این امکان وجود . هاي محرك رشد پودري استمصرف این نوع از کودهاي زیستی دقیقا مشابه انواع حاوي باکتري

هاي میکوریزي را به صورت هاي محرك رشد و انواع حاوي قارچدارد که کودهاي زیستی حاوي میکروارگانیسم
  .یوه بذر مال مورد استفاده قرار دادهمزمان و به ش

 

  کاربرد مواد آلی
باشد بلکه با تشدید فعالیت زیستی در ماده آلی نه تنها تامین کننده بخشی از نیاز گیاه به عناصر غذایی می

از سویی مصرف مواد آلی در خاك، منجر به بهبود وضعیت . کندخاك به چرخش بهتر مواد غذایی کمک می
  . کندگردد که این امر به نوبه خود به رشد و نمو بهتر گیاه کمک میمی فیزیکی خاك نیز

بسته به روش مورد استفاده . تواند منشاء حیوانی یا گیاهی یا مخلوطی از آنها را داشته باشد کودهاي آلی می
 مقدارکود دامی غیر یکنواخت بوده و . هاي مختلف وجود داردآوري و ذخیره، کود دامی به شکل براي جمع
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آوري و مدت زمان نگهداري در انبار بستگی دارد و براي  عناصر غذایی به نوع حیوان، نوع تغذیه، روش جمع
درصد کربن : گیري عبارتند ازهاي الزم براي اندازهشاخص. تعیین مقدار واقعی بایستی اقدام به تجزیه کود نمود

ایستی گفت تجزیه ماده آلی و آزادسازي عناصر غذایی البته ب. ECو  pHآلی، نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم کل، 
براي گیاه غیرقابل پیش بینی بوده و بستگی به درجه حرارت، رطوبت، نسبت کربن به نیتروژن و میزان لیگنین 

شوند تا تخمین و تعیین مقدار عنصر آزادسازي شده از کودهاي دامی در کوتاه  همه این موارد سبب می. دارد
کودهاي آلی عالوه بر تأمین عناصرغذایی به بهبود ساختمان خاك و افزایش مقدار هوموس . مدت مشکل باشد

خاك را به خاك  عناصرغذایی برداشت شده از به هرحال این کودها بخشی از. نماید خاك نیز کمک می
چنین نسبت هم. د همه هدر رفت و خروج عناصرغذایی از مزرعه را جبران نمایندنتوان اما نمی. گردانند برمی

در چنین حالتی کشاورز بایستی عناصر غذایی . عناصر غذایی از کود دامی ممکن است مطابق با نیاز گیاه نباشد
البته سایر منابع مواد آلی نظیر کودسبز، استفاده از بقایاي . تکمیلی را از طریق کودهاي شیمیائی تأمین نماید

ر باگاس نیشکر قابلیت الزم را براي تامین بخشی از گیاهی و کمپوست حاصل از ضایعات آلی صنعتی نظی
ه ب بستگی آلی کود مصرف میزان. باشندعناصر غذایی مورد نیاز گیاه و هم به عنوان یک بهساز خاك دارا می

ر بهت باشد نپوسیده آلی کود اگر .دارد آن نوع و به نیتروژن کربن نسبتمیزان عناصر غذایی،  پوسیدگی، درجه
ی کاف رسیدگی درجه آلی کود اگر. شود پوسانده مناسب رطوبت اعمال با و مخلوط خاك با جلوتر ماه چند است

 خاك کامال با ریشه موثر عمق در آلی کود است بهتر .نمود مصرف را آن کشت با همزمان توانمی باشد داشته
  .دشو مخلوط

سازگاري با محـیط زیسـت، صـرفه    . امروزه مصرف اسید هیومیک در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است
هـاي  جویی در مصرف کودهاي شیمیایی، افزایش تولیـد محصـوالت کشـاورزي، افـزایش جمعیـت میکروارگـانیزم      

هـان ازجملـه مزایـاي کـاربرد     زایـی و رشـد ریشـه گیا   خاك، بهبود شرایط شیمایی و فیزیکی خاك، افزایش ریشـه 
لیتـر در   5/7هیومیـک بصـورت بـذر مـال قبـل از کاشـت و مقـدار        لیتر اسید  5/2مقدار . باشداسید هیومیک می

  .شودبرگی حبوبات توصیه می 8تا  4هکتار بصورت سرك در زمان 

  
  در محصوالت گواهی شده) نیترات و عناصر سنگین( هامدیریت کاهش آالینده -8

بودن آنها بیش از حدود اما باال . هاي متفاوتی وجود دارندها بطور طبیعی در غلظتفلزات سنگین در خاك
- ها میشناسی و ژئوشیمی کانیها و ساختار زمینهاي انسانی است و یا ناشی از ویژگیمجاز یا ناشی از فعالیت

باال بودن غلظت فلزات سنگین از حد مجاز بدلیل استنشاق، تماس پوستی، بلع مستقیم و جذب توسط . باشد
آلودگی خاك براي ) استاندارد(لذا مقدار حد مجاز . باشدفرین میگیاهان و استفاده از آنها براي انسان خطرآ

ذکر . آمده است 13زیست تهیه و ارائه گردیده است که در جدول کاربري کشاورزي توسط سازمان حفاظت محیط
و نه (گرم در کیلوگرم به صورت کل این نکته شایان توجه است که مقدار فلزات سنگین ذکر شده بر حسب میلی

  . گرددهاي مختلفی باعث تغییر غلظت فلزات سنگین در خاك میفعالیت. باشدمی) قابل استفادهبخش 
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  زیست سازمان حفاظت محیطاستاندارد  ها بر اساسحداکثر مجاز فلزات سنگین در خاك - 13جدول 

  ) میلی گرم بر کیلوگرم(
  عنصر پیشنهادي سازمان محیط زیست ایران

 آرسنیک 40
 بور - 
 بریلیوم 5
 کادمیم 5
 کبالت 50
 کروم 110
 مس 200
 فلوئور 300
 جیوه 7
 مولیبدن 40
 نیکل 110
 سرب 75
 آنتیموان 10
 سلنیوم 4

 وانادیوم 200
 روي 500

  
  :توان در عبارت ساده زیر بیان نمودبطور کلی توازن جرمی فلزات سنگین در خاك را می

  

M total = (MP+MA+MF+Mag+Mow+Mip)-(Mcr-Ml)  
  

  

-نهاده agمنابع کودي،  fهاي اتمسفري، نشست aمواد مادري،  pهاي فلز سنگین و اندیس  Mدر این عبارت 
  . باشدآبشویی می lبرداشت توسط گیاه،  crهاي معدنی، آالینده ipپسماندهاي آلی،  owهاي شیمیایی کشاورزي، 

چندان که به آنها عناصر . هاي بسیار کمی دارندفلزات سنگین حاصل از هوادیدگی مواد مادري، غلظت
البته در برخی . گفته شده و معموالً در مقادیر سمی نیستند) گرم در کیلوگرممیلی 1000غلظت کمتر از (1کمیاب

  .شناسی و ویژگی لتیولوژي آنها داراي غلظت باالیی هستندمناطق به دلیل ساختار زمین
بهم زدن تعادل موجود در چرخه عناصر و فلزات، غلظت فلزات سنگین در هاي انسان و البته در اثر فعالیت

ها به مقداري افزایش یافته که مشکالت متعددي را براي سالمتی انسان، گیاهان و جانوران، برخی خاك
  .نمایدها ایجاد میاکوسیستم و دیگر محیط

  

                                                
1 Trace elements 
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- هاي بشري بیشتراز جریانشی از فعالیتعالوه بر آن که معموالً افزایش غلظت و انباشتگی فلزات سنگین نا
هاي انسان داراي تحرك و فراهمی زیستی بیشتري منابع فلزات سنگین ناشی از فعالیت. باشدهاي طبیعی می

ترین منابع افزایش فلزات سنگین به خاك بیان در زیر تعدادي از مهم. نسبت به منابع لتیوژنیک و پدوژنیک دارد
  .شودمی

گیاهان براي رشد و . رودر تاریخ کشاورزي اولین تأثیر مهم انسان بر روي خاك به شمار میاز نظ: کودها -1
و ) نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد(نمو و تکمیل چرخه زندگی نیازمندند تا عناصر پرمصرف 

آنها همانند روي، منگنز، هستند که برخی از ) کلر، منگنز، آهن، مس، مولبیدن، نیکل و بورروي، (کم مصرف 
ها عناصر ضروري بایستی به خاك و یا برگ. گردندآهن، نیکل، مس، مولبیدن جزء فلزات سنگین محسوب می

هر ساله مقادیر قابل . از طریق مصرف برگپاشی براي گیاه تأمین شوند تا بتواند گیاه سالمی را تولید نماید
از گیاهان از طریق خاکی یا برگپاشی در اراضی کشاورزي مورد توجهی از انواع کودهاي حاوي عناصر مورد نی

به عنوان مثال استفاده از . باشنداین کودها حاوي مقادیر کمی از فلزات سنگین هم می. گیرداستفاده قرار می
 ها از نظر این عواملبراي آن که خاك. کودهاي فسفاتی مقادیري از کادمیم و سرب را به خاك اضافه می نمایند

آالینده آلوده نشوند بایستی از منابع کودي مناسبی استفاده نمود براي این منظور استانداردهاي انواع مواد 
با شکل گیري دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودي در مؤسسه تحقیقات خاك . کودي تهیه و تدوین شده است

- ل تطابق محتوي با برچسب روي بستهاو. گیرندوآب انواع مواد کودي از دو جهت عمده مورد بررسی قرار می
لذا براي تولید محصوالت گواهی . هاي کودها و دوم رعایت غلظت مجاز فلزات سنگین در انواع مواد کودي است

این امر از طریق مراجعه به . شده الزاماً بایستی کودهاي مورد استفاده داراي شماره ثبت مواد کودي باشند
مجدداً . باشدقابل حصول می 3000646424و یا ارسال شماره ثبت به شماره پیامک  www.kswir.irپایگاه 

- گردد که استفاده از مواد کودي فاقد شماره ثبت باعث عدم تأیید و دریافت نشان حد مجاز آالیندهیادآوري می
از فلزات سنگین در مواد کودي بر اساس مقدار مج فهرست کودهاي مجاز که حاوي 4 در پیوست. ها خواهد شد

 . شیوه نامه ثبت مواد کودي آمده است
هاي قابل توجه فلزات سنگین بودند هاي مختلفی که حاوي غلظتکشدر گذشته آفت: هاآفت کش -2

هاي حاوي مس، جیوه، منگنز، سرب و روي در گذشته را ذکر کشتوان قارچاز جمله می. شدنداستفاده می
به عنوان ) آهک+سولفات مس(و  در حال حاضر نیز سمومی همانند اکسی کلرور مس و محلول برود. نمود
شد که هم اکنون فاده میالبته در گذشته سمومی همانند ارسنات سرب نیز است. شوندکش استفاده میقارچ

- مدیریت آفات و بیماريهاي ها بایستی مطابق با دستورالعملکشبهرحال در استفاده از آفت. شودنمیاستفاده 
در . تجویز متخصصان خودداري نمودرویه و بیهاي گیاهی عمل نموده و از مصرف سموم ممنوع و استفاده بی

  . آمده است لوبیافهرست سموم مجاز براي استفاده در محصول  4 پیوست شماره

لجن فاضالب، کودهاي مصرف مواد آلی غیراستانداردي همانند انواع : کودهاي آلی و لجن فاضالب -3
. ها در خاك گرددتواند سبب افزایش تجمع فلزات سنگین و سایر آالیندهمی... دامی، کمپوست زباله شهري و 

اما در مواردي که به . اگرچه استفاده از کودهاي دام و طیور در افزایش حاصلخیزي خاك نقش مهمی را دارند
طیور حاوي روي، مس و نیز به دلیل استفاده از ترکیبات حاوي هاي غذایی دام و دلیل استفاده نامناسب مکمل
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افتد که البته این امر در صورتی اتفاق می. تواند سبب تجمع در خاك شودارسنیک در کنترل بهداشتی آنها می

مقادیر زیادي از کودهاي نامناسب در سطح کوچکی استفاده شده و کودهاي مورد استفاده فاقد معیارها و 
  . دهاي مناسب باشنداستاندار

در برخی مناطق و . توان آن را بازیافت نمودباشد که میمحصوالت فرآیند تصفیه فاضالب می 1لجن فاضالب
در برخی . نمایندهاي شهري را در اراضی کشاورزي استفاده میبه صورت محدود لجن فاضالب تصفیه خانه

لجن فاضالب . دهندکمپوست و مورد استفاده قرار میموارد لجن فاضالب را با خاك اره، کلش و ضایعات باغی 
تواند حاوي مقادیري فلزات سنگین بویژه سرب، با توجه به کیفیت فاضالب و فرآیندهاي تصفیه فاضالب می

هاي میکروبی و انگلی تواند حاوي آلودگیعالوه بر فلزات سنگین لجن فاضالب می. باشد... نیکل، کروم، مس و 
بندي و باشد که داراي بستهده از لجن فاضالب صرفاً در شرایطی قابل استفاده و توصیه میاستفا. نیز باشد

  .شماره ثبت دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودي باشد

اي طوالنی در دنیا استفاده از فاضالب براي آبیاري محصوالت کشاورزي سابقه: فاضالب و آب آبیاري -4
این موضوع به ویژه در مراکز و . شودکشورهاي دنیا و حتی ایران استفاده می دارد و هم اکنون نیز در بسیاري از

ها عالوه بر آلودگی میکروبی و این فاضالب. خوردمناطق کشت و کار در حاشیه و داخل شهرها بیشتر به چشم می
ستمر و بلند مدت توانند بسته به منشاء آن حاوي مقادیري از فلزات سنگین باشد که درصورت استفاده مانگلی می

اما بهرحال بر . انباشتگی فلزات سنگین آن بحدي برسد که کیفیت خاك استاندارد فلزات سنگین را نداشته باشد
لذا در . باشداساس مقررات موجود استفاده از فاضالب خام براي کشاورزي و تولید محصوالت کشاورزي ممنوع می

عالوه . توان به آن نشان حد مجاز آالینده اختصاص داده شودنمی الوبیصورت استفاده از فاضالب خام براي تولید 
-میز بدلیل شرایط هیدرو ژئوشیمیایی بر فاضالب مورد استفاده براي آبیاري، منابع آب سطحی و یا زیرزمینی نی

حاوي  شناسی آنهاچرا که گاهی ساختار زمین. ها از جمله فلزات سنگین باشندتوانند حاوي مقادیري از آالینده
در حال حاضر . در این راستا الزم است تا به کیفیت آب نیز توجه نمود. هاي باالي فلزات سنگین هستندغلظت

  .)14جدول ( براي آب مورد استفاده براي آبیاري استاندارد زیر وجود دارد
  

                                                
1 Sewage Sludge 
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  استاندارد کیفیت آب براي کاربري کشاورزي -14جدول 
  توضیحات  مقدار  یکا  پارامتر  ردیف

  هاي اسیدي فقط براي خاك  5000  میکروگرم بر لیتر  آلومینیم  1
    100  میکروگرم بر لیتر  آرسنیک  2
    100  میکروگرم بر لیتر  بریلیم  3
    10  میکروگرم بر لیتر  کادمیم  4
    50  میکروگرم بر لیتر  کبالت  5
    100  میکروگرم بر لیتر  کروم  6
    200  میکروگرم بر لیتر  مس  7
    5000  لیترمیکروگرم بر   آهن  8
    2500  میکروگرم بر لیتر  لیتیم  9
  هاي اسیدي فقط براي خاك  200  میکروگرم بر لیتر  منگنز  10
    10  میکروگرم بر لیتر  مولیبدن  11
    200  میکروگرم بر لیتر  نیکل  12
    5000  میکروگرم بر لیتر  پاالدیم  13
    20  میکروگرم بر لیتر  سلنیم  14
    100  میکروگرم بر لیتر  وانادیم  15
    2000  میکروگرم بر لیتر  روي  16
  هاي اسیدي فقط براي خاك  1000  میکروگرم برلیتر  فلوئور  17
    3  میلی گرم بر لیتر  بر  18
    3000  میکروزیمنس بر سانتیمتر  هدایت الکتریکی  19
    30  میلی گرم بر لیتر  نیتروژن نیتراتی  20
       1  اينماتدهاي روده  21
    5/6-4/8  -   هاش پ  22
این . کنند هاي اسیدي محدودیت ایجاد می مقادیر ارائه شده براي پارامترهاي آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط براي آبیاري گیاهان در خاك :1توضیح 
  .ها اغلب در محدوده حوضه آبریز دریاي خزر  قرار دارند نوع خاك
با توجه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاري و سایر ) SAR(سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم براي پارامترهاي غلظت  :2توضیح 

هاي سازمان  توصیه(شود در این موارد به مرجع اصلی  با این وجود توصیه می. پارامترهاي کیفیت آب، در اینجا حدودي براي آنها تعیین نشده است
  .به عنوان راهنما رجوع شود) خواروبار و کشاروزي جهانی

  .hookwormsو  Trichurisو  Ascarisهاي  گونه) 1(
  در طی دوره آبیاري) 2(

  .باشد برداري براي منابع تأمین آب کشاورزي براي پارامترهاي متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی می حداقل تناوب نمونه :تبصره
  
  

استخراج معدن، آسیا کردن سنگ معادن فلزي و صنایع وابسته آن  :معدن کاري و پسماندهاي صنعتی - 5
ها طی استخراج معدن باطله. رودهاي بسیاري از مناطق به شمار میعامل پراکنش و تجمع فلزات سنگین در خاك

.... ها و هاي طبیعی همانند تاالببه گودال) سازيتر رسوب کرده طی فرآیند شناورتر و یا بزرگقطعات سنگین(
  در بسیاري موارد باعث افزایش غلظت عناصري همانند روي و سرب . یابدتخلیه شده و غلظت آنها افزایش می

-گردد که باعث ایجاد ریسک براي سالمتی انسان، محصوالت کاشته شده در آن و مخاطرات زیست محیطی میمی
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هاي حاوي مقادیر باالي فلزات خاك فلزات سنگین موجود در خاك از طریق خوردن گیاهان روئیده در. گردد

  .گذاردسنگین و یا بلع مستقیم آن بر سالمتی انسان تأثیر می
توانند ها و مواد دارویی نیز میعالوه بر معادن، صنایع دیگر همانند نساجی، دباغی، پتروشیمی، تولید آفت کش

برخی از این مواد براي خاك و گیاه مناسب . موادي را به محیط وارد نمایند.... به صورت معمولی، حوادث، نشت و 
در انتخاب مزارع و باغات بایستی توجه . کنندو ایجاد مشکل در سالمتی محصوالت می) همانند فلزات سنگین(نبوده 

  .نمود که منابع خاك وآب آنها تحت تأثیر مجاورت با چنین صنایعی قرار نگیرند
ها شامل انتشار گرد و غبار یا دودها، گازها و بخارات در یندهمنابع هوایی آال: هامنابع هوایی آالینده -6

برخی فلزات همانند . شوندفلزات معموالً همراه با ذرات موجود در جریان خروجی گازها منتشر می. باشداتمسفر می
پس از  .آیدشوند و به صورت ذرات ریز متراکم درمیارسنیک، کادمیم و سرب در فرآیندهاي دماي باال تصعید می

هاي مرطوب و شوند تا به صورت فرونشستها به مناطق وسیعی پراکنده میها از طریق دودکشانتشار آالینده
ها معموالً به دلیل تشکیل در نزدیک زمین در منطقه محدودتري پراکنده فرونشست. نشیندخشک بر روي زمین می

شوند از طریق ق فرونشستی که وارد اتمسفر میها و چه از طریبهرحال دودها چه از طریق دودکش. شوندمی
کیفیت این آلودگی بستگی به کیفیت منشاء آن داشته و . شوندفرونشست مرطوب و خشک بر زمین وارد می

به همین دلیل در مجاورت کارخانجات ذوب فلزات مقدار کادمیم، سرب و روي در . باشدموضوعی مکان ویژه می
یکی دیگر از منابع اصلی انتشار سرب در انتشارات . شودهاي بیشتري مواجه میغلظت ها و گیاهان مجاور آن باخاك

-باشد که باعث افزایش غلظت سرب در خاكهاي فسیلی به دلیل تترا اتیل سرب میگازي حاصل از احتراق سوخت
ت کادمیم در هاي روانسازي نیز غلظهمچنین به دلیل سائیدگی و روغن. هاي اصلی می گرددهاي اطراف جاده

یابد لذا در ها گاهی تا چندین کیلومتر هم انتقال میالبته این آلودگی. کندها افزایش پیدا میهاي مجاور جادهخاك
فاصله ) فرعی/ اصلی(باغ بایستی به این نکته توجه نمود و با توجه به میزان ترافیک و نوع جاده / انتخاب مزرعه 

ها نه به عنوان یک استاندارد بلکه به عنوان متري در جاده 100فاصله . یش نیایدمناسب را رعایت نمود تا آلودگی پ
دهد که آلودگی خاك ناشی از ترافیک در زیرا نتایج مطالعات در ایران نشان می. تواند استفاده شودیک راهنما می

ات سنگین در خاك و گیاه گیري مقدار فلزدر هر صورت اندازه. رسدمتر کنار جاده به حداقل خود می 100فاصله 
  .نبایستی از حدود مجاز آن عبور کند

 
  هایی براي کاهش فلزات سنگین در محصوالت کشاورزيگزینه

انجام گرفته  لوبیاتحقیقات بسیاري در دنیا در مورد جذب فلزات سنگین در ارقام مختلف  :انتخاب رقم مناسب
  . چنین شرایطی هنوز معرفی نگردیده است البته ظاهراً تاکنون در ایران رقم مناسب براي. است

گذارد به عنوان مثال اثرات ریزوسفر گیاهان بر فراهمی زیستی گیاهان بعدي تناوب تأثیر می: تناوب گیاهی
استفاده از گیاهان صنعتی یکی از . دهدکند که فراهمی کادمیم را افزایش میلوپن اسید سیتریک تراوش می

به عنوان مثال در نعنا فلزات . باشددر اراضی با غلظت باالي فلزات سنگین میهاي مناسب براي کشت گزینه
عملکرد را در اثر سمیت فلزات % 14آنها مشاهده نشد، هرچند کاهش ) عصاره نعنا(هاي ضروري سنگین در روغن
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د انرژي زیستی گیاهان لیفی همانند پنبه، کتان، کنف، گیاهان مورد استفاده براي تولی. سنگین تجربه کرده بود
هاي خوبی براي اراضی آلوده به فلزات سنگین گزینه (reed Canary grass)و علف قناري  (Salix)همانند بید 

  .هستند
  گزارشات متعددي حاکی از آن است که غلظت کادمیم در گیاهان با مصرف کودهاي روي کاهش : کوددهی

به احتمال زیاد پاسخ به مصرف . کودهاي روي بوده استالبته برخی گزارشات هم در خصوص عدم تأثیر . یابدمی
خاك پائین باشد  غلظت روي در روي در کاهش جذب کادمیم به وضعیت روي درخاك بستگی دارد و در صورتی که

البته . کندچنین مس با کادمیم براي جذب توسط گیاه رقابت میهم. مصرف آن جذب کادمیم را کاهش خواهد داد
هاي کشت بدست آمده است و در شرایط گلخانه و خاکی در مزرعه شواهد محدودي وجود در محلول این اثرات غالباً

  .داشته است
فسفر نقش مهمی در . در مزارع با احتمال غلظت باالي آرسنیک مصرف کودهاي فسفاتی مورد توجه قرار گیرد

حضور مقادیر کافی فسفر در گیاه بخش  در. کاهش جذب و انتقال آرسنیک و تعدیل اثرات نامطلوب آن در گیاه دارد
  .شودها منتقل نمیاعظم آرسنیک در ریشه انباشته شده و به سایر بخش

مواد بهسازهاي آلی همانند زیست جامدها، کمپوست لجن فاضالب، کودهاي دامی  :مواد بهسازهاي آلی
باالي مواد آلی و فسفر و آهن فلزات سنگین در خاك را به دلیل محتوي مواد آلی خود و غلظت یستی زفراهمی 

وارد نمودن مواد آلی به خاك به دلیل نگهداري کادمیم و جلوگیري از جذب توسط گیاه و آبشویی . دهندکاهش می
کود دامی غلظت نیکل در هویج % 2به عنوان مثال در برخی تحقیقات نشان داده است که مصرف . باشدمناسب می

تحقیقات دیگري که بر روي اثربخشی افزودن بقایاي گندم بر . را کاهش داد %)35(و گندم %) 45(اسفناج %) 30(
  . درصد کاهش یافت 40روي خاك آلوده انجام شد نشان داد که غلظت کادمیم در گندم 

-مواد بهساز شیمیایی بر روي کاهش فراهمی زیستی فلزات سنگین بدلیل ایجاد سایت: بهسازهاي شیمیایی
بسیاري از این مواد محصوالت جانبی . بسیار مؤثر هستند pHهاي اتصالی اضافی براي فلزات سنگین و نیز اثرات 

برخی مواد بهساز شیمیایی و  15در جدول . صنایع بوده بنابراین کم هزینه و به مقادیر زیادي در دسترس هستند
هاي اسیدي قابلیت استفاده فلزات سنگین در خاكاستفاده از آهک . آثار آن بر روي جذب فلزات سنگین آمده است

دهد اما به دلیل کاهش قابلیت استفاده عناصر ضروري، استفاده از آنها در اراضی کشاورزي کشور ما راه کاهش می
هاي هیدراته هستند که ظرفیت انتخابی ها آلومنیو سیلیکاتزئولیت. باشند چندان قابلیت اجرایی نداردکه آهکی می

ها یکی از مؤثرترین مواد بهساز شیمیایی هستند که انتقال بنابراین زئولیت. ی براي جذب سطحی فلزات دارندباالی
اي مصرف زئولیت تجمع کادمیم، سرب و روي به عنوان مثال در مطالعه. دهندفلزات سنگین به گیاهان را کاهش می

براي ) همانند آپاتیت یا هیدروکسی آپاتیت(فاتی استفاده از ترکیبات فس. درصد کاهش داده است 41و  81، 72را 
  . غیر متحرك کردن فلزات در مطالعات بسیاري مورد توجه بوده است
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  برخی بهسازهاي شیمیایی معدنی مؤثر براي کاهش فراهمی فلزات سنگین  -15جدول 

  مؤثر براي   مواد بهساز 
 Cd, Ni, Zn  مونتموریلونیت
  Cd, Pb, Zn  کلینوپتلوالیت

  Cd, Pb, Zn  دي آمونیوم فسفات
  As, Cr (II)سولفات آهن 

  Cd, Cu, Ni, Zn  هیدروکسی آپاتیت
  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  آهک 

  Cd, pb  اکسیدهاي منگنز 
  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  زئولیت مصنوعی

  
  چند نکته در خصوص فلزات سنگین

مسئوالن ملی بایستی در تداوم عدم استفاده از . هاي حاوي سرب نقش مهمی را در سرب همراه دارندسوخت -
 .هاي سرب دار اصرار ورزندسوخت

توانند داراي سرب بیشتري نسبت هاي نظامی میها، انبار مهمات، میداناراضی کشاورزي نزدیک صنایع، جاده -
سرب  آمیزي شده دارايهاي رنگهمچنین اراضی کوچک نزدیک ساختمان. به اراضی طبیعی معمولی باشند

در صورتی که به هر دلیلی مشکوك به آلودگی باالي سرب هستید حتماً نسبت به آزمون سرب در . بیشتري باشند
 .خاك اقدام نمایند

 . در صورتی که در گذشته سوابقی از مصرف سموم آرسنات سرب وجود داشت در استفاده از اراضی دقت شود -
 .فاضالب خام اضافه شده، خودداري شود از کشت گیاهان بر روي اراضی که درآنها لجن -
هاي حاوي سرب در اي نسبت به فرونشستسبزیجات برگی نسبت به سبزیجات غیر برگی یا سبزیجات ریشه -

بنابراین بایستی در انتخاب . نماینددار جذب میهاي غالت سرب هوا را به مقدار معنیدانه. تر هستندپذیرهوا آسیب
 .هاي هوا توجه کافی نماییدفرونشستگیاهان در مناطق حاوي 

همانند کودهاي (یا آلوده به سرب ) همانند سموم ارسنات سرب(هاي حاوي سرب از مصرف ترکیبات و نهاده -
 .در مناطق کشاورزي خودداري شود) هاي حاوي مس غیرمعتبرفسفاتی و قارچ کش

 .تفاده شودهاي بدون سرب اسدر صورت استفاده از خشک کن، حتماً از سوخت -
تماس با سرب هوا، خاك و (هاي احتمالی آنها در هنگام انتقال محصوالت تا محل فرآوري بایستی از آلودگی -

 .خودداري نمود) گرد و غبار
هاي حاوي هاي رنگ شده با رنگها و یا ساختماندر مزارع کوچک مقیاس بایستی از کشت در نزدیک جاده -

 .سرب خودداري شود
 pHاي حاوي مقادیر متوسط سرب، اقدامات کشاورزي همانند استفاده از مواد آلی در خاك، تنظیم هدر خاك -

ها و خاك براي کاهش قابلیت استفاده، انتخاب گیاهان با حساسیت کمتر نسبت به آلودگی سرب و استفاده از عایق
 .ها بر روي گیاهان از جمله آنهاستممانعت براي تماس فرونشست

  .یاري بایستی از منبع آالینده فلزات سنگین دور نگهداشته شوند و به صورت منظم پایش شوندهاي آبآب -
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  آبیاري براي تولید محصول گواهی شده  مدیریت آب و -9
آبیاري به معناي تأمین کسري آب مورد نیاز گیاه است، هر گیاه در محل استقرار خود از محیط اطراف رطوبت 

هاي خاص صورت گیرد این چنانچه تأمین رطوبت بوسیله انسان و یا بکارگیري روشکند مورد نیاز را جذب می
برنامه صحیح و دقیق براي آبیاري بطوري که از یک طرف گیاهان دچار تنش رطوبتی . گویندفعالیت را آبیاري می

  . برخوردار استرویه آب موجبات هدررفت آن را پدید نیاورد، از اولویت خاصی نشوند و از طرف دیگر مصرف بی
  

  سیستم آبیاري -9-1
بسته به نوع . دهدسیستم آبیاري درحقیقت سیستمی است که آب را در محل مصرف آن در اختیار گیاه قرار می

معموال از سیستم انتقال، سیستم توزیع، سیستم . گیرداین کار انجام می... ها وپاشها، آبآن با استفاده از نهرها، لوله
  .رعه و سیستم زهکشی تشکیل شده استکاربرد در مز

 )آبیاري زیر سطحی، ج) ب ،آبیاري سطحی) الف  :نمود ي کلی تقسیمدسته 4به  توان را می هاي آبیاريروش
  ).ايقطره( آبیاري موضعی )د ،آبیاري پاششی یا بارانی

 

  آبیاري سطحی -الف
گونه روي سطح زمین بدون هیچ برآبیاري سیالبی به این صورت است که آب  :1آبیاري غرقابی یا سیالبی -1

بنابراین براي تنظیم میزان تقاضا و یکنواختی هیچ . کندجریان پیدا میتنظیمی بر یکنواختی توزیع آب در مزرعه 
اگر معموال . ه نموددارند استفاد) همانند یونجه( را باید براي محصوالتی که پوشش دائمی این روش. شودنمی تالشی

اي تبدیل هاي آبیاري نواري، کرتی یا جویچهبخواهیم این نوع آبیاري را کنترل کنیم باید آن را به یکی از سیستم
  .باشدتوزیع آب در این سیستم بسیار غیر یکنواخت می. کنیم
شود که اطراف آن را پشته محصور کرده و  یا بزرگی گفته می به قطعات کوچککرت  :2آبیاري کرتی - 2

در این روش مزرعه به قطعات مختلف تقسیم و به طور جداگانه  .باشدسطح داخل آن کامال مسطح و بدون شیب می
 براي آبیاري هر قطعه آب. گرددایجاد می )مرز( ي کوتاهیسپس دور تا دور هر قطعه با خاك دیواره .شودتسطیح می

گاهی پس از نفوذ مقدار . ماندآب موجود در کرت تا نفوذ کامل باقی می. کنندرا تا ارتفاع معینی وارد کرت می
 . کنندي آن را از کرت خارج میمشخصی آب بقیه

جز اینکه نوارها در جهت طولی داراي شیب . باشدآبیاري نواري مشابه آبیاري کرتی می: 3آبیاري نواري - 3
انتهاي نوارها معموالً باز است و آب از باالدست وارد نوار شده و بصورت یک . جهت عرضی مسطحندهستند ولی در 

در اکثر موارد در انتهاي نوارها، زهکش روباز . رسدقشر آبی روي زمین را پوشانده و ضمن نفوذ به انتهاي نوار می
بیاري متناسب با نوع خاك و ابعاد نوار تنظیم میزان آب ورودي به نوارهاي آ. گرددآوري رواناب احداث میبراي جمع

                                                
1 flood irrigation 
2 basin irrigation 
3 Border irrigation  
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هاي با نفوذپذیري متوسط بهترین ها قابل کاربرد است ولی در خاكروش آبیاري نواري براي همه خاك. گرددمی

 .نتیجه را داشته است

 در. ترین روش آبیاري براي محصوالت زراعی ردیفی می باشدرایج: 1)فارو یا شیاري( ايآبیاري جویچه - 4
ها جریان دارد لذا در این روش گیاه به صورت فقط درون جویچه یابد واین روش آب در تمام سطح خاك جریان نمی

هایی با فاصله منظم در سطح براي این کار ابتدا زمین تسطیح و سپس براي کاشت، جویچه. بردنشتی از آب بهره می
براي آبیاري آنها نهري در باالدست عمود بر  .ددگرتوسط دستگاه ایجاد میمعموال درجهت شیب زمین خاك و 

بطورکلی روش آبیاري . تواند باز یا بسته باشدنتهاي شیارها میا. ها و در جهت شیب عرضی احداث می شودجویچه
هاي متوسط با بافت ریزدانه که روش آبیاري شیاري براي خاك. شیاري براي اکثر محصوالت قابل استفاده هست

هاي ریزدانه با نفوذپذیري آهسته و در اراضی مسطح زي آب بیشتري دارند مناسب است و در خاكساقدرت ذخیره
  .که ایجاد ماندابی نکند مناسب استبشرطی

  

  آبیاري زیرسطحی -ب
ب مرطو عمقی تلفات یا خاك سطح بدون خیس شدن گیاه ریشه منطقه آن در که است روشی زیرسطحی آبیاري

این روش با به حداقل رسانیدن تبخیر آب، . در آبیاري زیر سطحی محل خروج آب زیر سطح خاك قرار دارد. شودمی
عمق مورد نظر براي جاگذاري اجزاء در این روش به نوع . از کارآیی بیشتري نسبت به آبیاري سطحی برخوردار است
ري پرهزینه بوده و طراحی و نگهداري آن این روش آبیا. محصول، جنس خاك و نوع برداشت محصول بستگی دارد

  . نیز نیاز به تخصص دارد
  

  2آبیاري بارانی - ج
هاي شبکه  به نام آبپاش کشی وارد شده و سپس از خروجیآب با فشار در داخل یک شبکه لوله در آبیاري بارانی

شود به صورت قطرات ریز ها طوري است که هنگامی که آب با فشار از آن خارج میساختمان آبپاش. شودخارج می
 .شودو درشت درآمده و مشابه باران طبیعی در سطح مزرعه ریخته می

هاي سبک و ها براي آن، خاكبهترین خاك. هاي قابل کشت استفاده نمودتوان در همه شیبآبیاري بارانی را می
دقت نمود که میزان پاشش در در طراحی و استفاده از آبیاري بارانی بایستی . باشدبدون سله در سطح خاك می

  . پذیري کمتر باشدواحد سطح خاك از نفوذ
  

  آبیاري موضعی -د
اي به نام  باشد که در آن، آب را با فشار کم از روزنه یا وسیله نوعی آبیاري موضعی یا میکرو می اي آبیاري قطره در

شوند برخالف آبیاري بارانی و سطحی که بخش عمده سطح خاك خیس می .رساند به ریشه گیاهان می قطره چکان
کمی از با توجه به اینکه در این روش مساحت و عمق . شوددر این روش آب به آهستگی تنها در پاي گیاه ریخته می

                                                
1 Furrow irrigation 
2 Sprinkler Irrigation 
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جویی و افزایش بازدهی گرددکه موجب صرفه شود، موجب کاهش میزان تبخیر آب نیز می سطح خاك خیس می
  .گردد آبیاري می

در این . اي استفاده از نوار تیپ است که به آبیاري نواري نیز معروف است هاي مرسوم آبیاري قطره یکی از روش
این وسیله در واقع . شود استفاده می (tape) نوار تیپگیاه رساند، از  سیستم آبیاري براي آن که بتوان آب را به پاي

براي کارکرد و . باشد اي آب می یک لوله پلیمري یکسره است که در فواصل مشخص داراي محلی براي خروج قطره
آبیاري تیپ به فشار با توجه به اینکه . باشداتمسفر نیاز می 2تا  5/0هاي تیپ به فشار آبدهی مناسب و یکنواخت لوله

  .توان آن را در مزارع داراي پستی و بلندي نیز استفاده کردزیادي نیاز ندارد می
  

  ریزي آبیاريبرنامه - 9-2
ریزي آبیاري عبارتست از عملیات مدیریتی براي تعیین زمان آبیاري و مقدار آبی که در هر آبیاري باید بکار برنامه
ریزي آبیاري مشخص کردن مقدار دقیق آب مورد استفاده در مزرعه و زمان برنامه به عبارت دیگر هدف. شودبرده می

  . تواند با اهداف مختلفی انجام گیردبندي دقیق کاربرد آن براي به حداکثر رساندن کارآیی آبیاري می
  

  لوبیا   و مراحل رشد گیاه 1نیاز آبی
تعـرق لوبیـا در    -تبخیـر  .باشدحاصل تعرق گیاه و تبخیر از خاك و سطوح اندام هاي گیاهی می 2تعرق -تبخیر

تعرق از گیاهی که عاري از بیماري بوده و با تغذیه مناسب در مزرعه بزرگ که  -به تبخیر  ETC(3(شرایط استاندارد 
.  شـود پتانسـیل باشـد، گفتـه مـی     وضعیت آب خاك بهینه بوده و در شرایط آب و هوایی مورد نظر داراي عملکـرد 

 :شودتعرق گیاه لوبیا در شرایط استاندارد با استفاده از رابطه زیر تعیین می -تبخیر

                                                                                                           ETC = KC × ETO   
  

تعرق گیـاه  مرجـع    -تبخیر=  ETO، )مترمیلی(تعرق گیاه لوبیا در شرایط استاندارد  -تبخیر=   ETC: که در آن
ضـریب گیـاهی   = KCو ) میلـی متـر  (در همان شرایط آب و هوایی و بیانگر تقاضاي تبخیري اتمسفر اسـت  ) چمن(

بـا افـزایش   ). بدون واحد(است  لوبیا و متاثر از ویژگی ها و مرحله رشد گیاه لوبیا، آب و هوا و تبخیر از سطح خاك
روند افزایشی دارد و بعد از استقرار کامل در صورت کفایـت آب، تـا زمـان      kcدرصد پوشش گیاهی در فصل رشد،

عوامل مدیریت زراعی و محیطـی از جملـه شـوري، حاصـلخیزي     . ماندتقریبا ثابت می kcشروع کاهش سطح برگ 
الیه غیرقابل نفوذ در خاك، عـدم کنتـرل بیمـاري هـا و آفـت هـاي       سخت  پایین خاك،کاربرد محدود کود، وجود

 4تـا  3/0براي لوبیا در مرحلـه اول رشـد   KCمقدار  .شودتعرق می -گیاهی موجب کاهش رشد گیاه و کاهش تبخیر
توسـط ناصـري و    9/0تـا   85/0و موقـع برداشـت    05/1تـا   95/0، مرحلـه میـانی   75/0تا  65/0، مرحله توسعه 0/

البته براي واریته هاي مختلف یک گیاه که داراي سـطح بـرگ متفـاوتی هسـتند     . تعیین گردید) 1384(پورعباس 

                                                
1 Water requirement 
2 Evapotranspiration 
3 Crop evapotranspiration under standard conditions (ETC) 



 دستورالعمل تولید لوبیا گواهی شده                                                                                                     44

 
، (GDD)براساس نتایج تحقیقات، ضریب گیاهی بـا درجـه روز رشـد    . نمی توان ضریب گیاهی یکسانی توصیه کرد

  .دارد (DAP)همبستگی بیشتري نسبت به روزهاي پس از کاشت 
  

  ه لوبیامراحل فنولوژیک رشد گیا
 زنیهجوان( رویشی فاز در مرحله پنج که شامل شودمی تقسیم اصلی فاز دو به لوبیا فنولوژیکی مراحل کلی، به طور

) سـوم  برگچـه  سه و ظهور اول برگچه سه ظهور اولیه، هايبرگ ظهور خاك، سطح در هاظهور لپه و شدن سبز بذر،
هـاي  غنچـه  تشکیل یا گلدهی آغاز(زایشی  فاز در مرحله پنج و استوار است اصلی ساقه روي گره تعداد اساس بره ک

ه دان وغالف  خصوصیات روي که) فیزیولوژیکی رسیدگی و دانه غالف و شدن پر ،)نیام( تشکیل غالف دهی،گل، گل
ب ترتی به میانگین طور به دانه رشد و تشکیل غالف گلدهی، طبیعی، محیطی شرایط در. باشدمی دارد، تکیهر بیشت

ز رو 90-70لوبیـا بـین    ارقـام  رشـد  دوره میانگین شرایط، این در. شود می آغاز کاشت از روز پس 65و  45، 43از 
س پ روز 28حدود  هاغالف لوبیا، در. دارند تفاوت نیز دانه شدن دوره پر و سرعت نظر از لوبیا هايالینو  ارقام. است

ـ  نسـبت  وگـل دهـی،  ) دهـی گـل  از قبل روز 12-10( گلدهی از قبل مراحل در لوبیا .رسندمی، هاگل بازشدن از ه ب
ل از کاشـت تـا آغـاز هریـک از مراحـ      V4و  V1 ،V2 ،V3میانگین طول دوره مراحل . استر ت حساس آب محدودیت

شـدن   تـر و طـوالنی   R7و   R5 ،R6تر شدن مراحل روز بود که کمبود آب باعث کوتاه 1/24و  16، 10، 1/7بترتیب 
همچنین افزایش دور آبیاري، باعث کـاهش طـول دوره رشـد زایشـی      .و دوره پرشدن دانه گردید  R9و  R8مراحل 

  .روز گزارش شده است 120تا  90دوره رشد لوبیا در ایران از . لوبیا گردید
  

  ايدوره رشد لوبیاي سبز و لوبیا دانه – 16 جدول
 )ايدانه(خشک تعداد روز براي لوبیاي  تعداد روز براي لوبیاي سبز دوره رشد

 15تا 10 15تا 10 استقرار

 25تا 20 25تا 20 رشد رویشی تا ظهور اولین گل

 25تا  15 25تا  15 تشکیل غالف گلدهی و

 30تا  25 20تا  15 پرشدن دانه تشکیل عملکرد، توسعه غالف و

 25تا  20 5تا  0 رسیدگی

 120تا  90 90تا 60 مجموع دوره رشد
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  فنولوژیک رشد گیاه لوبیامراحل  - 17شکل 

  
  ضریب گیاهی لوبیا در مراحل مختلف رشد -17 جدول

  مراحل رشد گیاه در تعیین نیاز آبی
مرحله رشد فنولوژیک 

  )لوبیا سبز(متناظر 
  )روز(مدت 

ضریب 
گیاهی 
(KC) 

مرحله رشد فنولوژیک 
  )لوبیا خشک(متناظر 

 )روز(مدت 

ضریب 
  گیاهی

 (KC) 

مراحل چهارگانه 
  رشد 

  )56فائو (

درصد پوشش 
  گیاهی 

  )مرحله رشد(

  مرحله اولیه رشد
  درصد  10صفر تا 

  )رشد رویشی(
 4/0تا 3/0 20تا 15 4/0تا 3/0 20تا15

% 10از پوشش گیاهی   مرحله توسعه گیاه
 8/0تا 7/0 20تا 15 75/0تا65/0 20تا15  تا پوشش کامل

از پوشش گیاهی کامل   مرحله میانی رشد
 2/1تا  05/1 45تا 35 05/1تا 95/0 30تا 20  رسیدنتا شروع 

از شروع رسیدن تا   مرحله پایانی رشد
 75/0تا  65/0 25تا  20 95/0تا 90/0 20تا 15  برداشت

 110تا  85  90تا  65  جمع
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 1نیاز خالص  آبیاري

داده شـود و مقـدار    گیاه قـرار نیاز خالص آبیاري مقدار آبی است که باید به وسیله آبیاري به صورت خالص در اختیار 
 پیونـدد، از آن جائی که در طول فصل رشد گیاه لوبیا، بارندگی بـه وقـوع مـی   . کندآبی است که در منطقه ریشه نفوذ می

لوبیا با کسر کردن باران موثر ) Ir(نماید و در نتیجه نیاز خالص آبیاري بخشی از آب مورد نیاز گیاه را باران تامین می
)Pe ( نیاز آبی گیاهاز )ETC (شودطبق رابطه زیر محاسبه می. 

                                                                                                                       Ir= ETc-Pe  
 .یا حجم باشد) مترمیلی(ها باید هم واحد و بر اساس عمق در این رابطه تمام مولفه -

  

  2نیاز ناخالص آبیاري
تر آب به منظور جبران تلفات آب در ضمن انتقال در کانال، نهر و گاه رواناب و نفوذ عمقی و نیز پخش یکنواخت

لذا آب مورد . در عمق خاك، الزم است آب آبیاري بیشتر از آب خالص به مزرعه وارد شود و در اختیار گیاه قرار گیرد
ضریب راندمان آبیاري . شودنیاز محاسبه میدمان آبیاري تقسیم و آب آبیاري ناخالص موردنیاز را بر ضریبی به نام ران

  .باشدکمتر از یک می
  

 3ریزي آبیاريبرنامه

هاي نامناسـب تولیـد داشـته    سازد که در زمینبرد و کشاورز را قادر میملکرد را باال میپتانسیل ع لوبیا آبیاري
ترین عامل مؤثر بر عملکرد کیفی و کمی لوبیا است و براي حد مطلوب عملکـرد  مدیریت آبیاري احتماال مهم .باشد

توانند عملکرد وکیفیت مدت میهاي کوتاه کمبود آب حتی در دوره. ریزي شودواحد آب الزم است به درستی برنامه
نشانه وجود تنش آبی و کمبود آب در لوبیا ظهور رنگ . موجب کاهش آن گردد لوبیا را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و

لوبیا به شرایط غرقابی اشباع بسیار حساس است و رطوبت  همچنین .باشدهاي آن میسبز مایل به آبی تیره در برگ
بیشترین حساسیت به آب اضافی خـاك را طـی    این گیاه. هاي ریشه را افزایش دهدبیماريتواند بعضی از زیاد می

و ) دور آبیاري( ریزي آبیاري به معناي مشخص نمودن زمان آبیاريبرنامه .تشکیل جوانه گل و در طی گلدهی دارد
استفاده بهینه از آب، انرژي در طول دوره رشد گیاه است که براي ) عمق آبیاري(مقدار آب الزم در هر نوبت آبیاري 

هدف اصلی از یک برنامه آبیاري، تامین نیاز آبی گیاه است هرچند . و کلیه امکانات مورد نیاز در آبیاري ضروري است
و یـا  ) آبیاري کامـل (نیاز توان بر اساس تامین تمامی آب موردبراساس شرایط دسترسی به آب، برنامه آبیاري را می

تعداد دفعات آبیاري و مقدار آب در هر آبیاري بـراي هـر گیـاه    . اجرا کرد) کم آبیاري( یاز گیاهنمقداري از آب مورد
بدلیل کاهش طـول دوره پرشـدن غـالف یـا     . هاي خاك مزرعه داردبستگی به شرایط آب و هوایی منطقه و ویژگی

یـل تسـریع مراحـل    یابد که در واقع کاهش این صفت یکـی از دال کاهش سرعت پرشدن غالف، عملکرد کاهش می
بر اساس تحقیقات دلیل کاهش تعداد غالف در بوته را افزایش قابل . فنولوژیکی گیاه در شرایط تنش رطوبتی است

                                                
1  Irrigation requierd 
2  Gross Irrigation requierd 
3  Irrigation Management 
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گفتنی است که ارقام لوبیا در شرایط مختلف تـنش  . ها در اثر کمبود آبی گزارش کردندها و غالفتوجه ریزش گل
  .دهدمیخشکی عملکرد اقتصادي متفاوتی از خود نشان 

  

  :شودهاي زیر در شرایط آب و هوایی ایران استفاده میبراي تعیین برنامه آبیاري گیاهان از روش
 هاي خاكبر اساس مقدار آب مصرفی و ویژگی) دور و عمق(تعیین برنامه آبیاري  -

هاي فیزیکی موثر، ویژگی، باران )18جدول (هاي نیاز آبی گیاه ریزي آبیاري با استفاده از دادهدر این روش، برنامه
در حالت کافی (تواند براي آبیاري کامل خاك و مقدار رطوبت خاك، عمق ریشه گیاه و ضریب تخلیه مجاز آب، می

دو پارامتر آب قابل . ، ارائه شود)شرایط محدودیت منابع و وسعت اراضی تحت آبیاري(بودن منابع آب، و کم آبیاري 
آب قابل استفاده . ریزي آبیاري موثرندهاي فیزیکی خاك در تعیین برنامهویژگی زل اوالوصاستفاده گیاه و آب سهل

  .شودمحسوب می) PWP(2و نقطه پژمردگی دائم) FC(1گیاه، مقدار رطوبت خاك در فاصله بین ظرفیت زراعی
نمـوده و  تواند بدون روبرو شدن با تنش آبـی، از خـاك جـذب    الوصول به مقدار آبی است که گیاه میآب سهل

باشـد و از حاصلضـرب ضـریب    الوصول بسته به نوع گیاه و بافت خاك متفاوت میآب سهل. مورد استفاده قرار دهد
ضریب تخلیه مجاز رطوبتی . آیدمیفاده گیاه در خاك مورد نظر بدست تخلیه مجاز رطوبتی در مقدار آب قابل است

تشـکیل عملکـرد    هاي گلدهی وهاي آبیاري کامل، در دورهيریزدر برنامه. گزارش شده است 45/0براي لوبیا برابر 
بـراي تولیـد دانـه  لوبیـا     . درصد کل آب قابل اسـتفاده باشـد   50تا  40لوبیا میزان تخلیه آب خاك نباید بیشتر از 

  .درصد کل آب قابل استفاده باشد 70-60میزان تخلیه آب خاك در دوره رسیدگی نباید بیشتر از 
  

  هاي گوناگون بافتالوصول خاك براي گیاه لوبیا در کالسقابل استفاده و عمق آب سهلکل آب  - 18 جدول

 (mm/m)کل آب قابل استفاده   کالس بافت خاك
عمق آب سهل الوصول براي 

 (mm/mm)لوبیا

  90  200  )سنگین(ریز بافت 
  63  140  )متوسط(متوسط بافت 
  27  60  )سبک(درشت بافت 

   

شود فاصـله  زمانی که نیاز آبی بیشتر  می. شودزمانی بین آغاز دو آبیاري متوالی گفته میآبیاري، به فاصله  دور
توان از تقسیم عمق خالص آب آبیاري به نیاز آبـی گیـاه در   این فاصله زمانی را می. گرددها کوتاه تر میبین آبیاري

متـر رطوبـت در   سانتی 45تا  30نیاز به براي رسیدن به حداکثر پتانسیل عملکرد، لوبیا  .زمان مربوطه بدست آورد
مصرف روزانه آب در لوبیا با تبخیر و تعرق بستگی بـه مرحلـه رشـد، شـرایط آب و     . خاك در طول فصل رشد دارد

 روز  و در 8تا  6دهند که لوبیا در خاك لومی به هر تحقیقات و تجربه نشان می. هوایی محلی و رطوبت خاك دارد
ترین راه براي توصیف آبیاري لوبیا، مکرر ولی سبک عملی. آبیاري نیازمند است روز 4-3 تر سبک بافت با هاي خاك

در منـاطقی چـون چهارمحـال و    . انـد کـاهش یابـد   هاي لوبیا زرد شدهاست آبیاري باید وقتی که یک چهارم غالف

                                                
1 Field capacity 
2 Permanent Wilting Point(PWP) 
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متر در هر فصل، با توجه به واریته و سطح تولید است با توجه به سانتی 65تا  50بختیاري مصرف آب در لوبیا حدود 

-سانتی 15متر در هر سال متغیر باشد، به عالوه سانتی 100تا  65کارایی سیستم آبیاري، مقدار آب ممکن است از 
  .متر آب اضافی در هکتار براي آبیاري قبل از کاشت الزم است

  
  

  در مناطق عمده کشت لوبیا در کشور ) بدون احتساب راندمان(آبیاري آب مورد نیاز و نیاز آب  -19 جدول
  )برحسب مترمکعب در هکتار(

تامین شده از   آب خالص مورد نیاز  )روز(دوره رشد   منطقه  استان
  نیازخالص آب آبیاري  بارندگی

  4110  740  4850  120  ارومیه  آذربایجان غربی
  5490  720  6220  120  نقده

  6400  280  6780  120  میانه  آذربایجان شرقی
  5290  950  6240  120  مرند

  5230  730  5960  120  مغان  اردبیل
  6750  120  6870  120  کرج  البرز

  3020  1280  4300  120  ساري  مازندران
  2560  2840  5400  210  )کشت پاییزه(گنبد  گرگان و گنبد

  6350  60  6410  120  اراك  مرکزي
  6480  30  6510  120  ساوه

  7140  180  7320  120  قم  قم
  6070  160  6230  120  قزوین  قزوین
  6130  190  6320  110  ورامین  تهران

  همدان

  4160  540  4700  120  همدان
  4020  560  4580  120  نهاوند
  2710  1330  4040  120  مالیر

  5340  400  5740  120  تویسرکان

  لرستان
  5240  280  5720  110  خرم آباد
  6240  270  6610  120  بروجرد
  6090  290  6380  120  الیگودرز

  اصفهان
  5790  50  5840  110  اصفهان
  5910  180  6090  110  گلپایگان
  5150  140  5290  110  خوانسار

  خوزستان
  6270  0  6270  90  اهواز

  9460  0  6460  90  دزفول
  9270  0  6270  90  بستان

  5010  60  5070  100  ایالم  ایالم
  6630  0  6630  90  مهران
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  در مناطق عمده کشت لوبیا در کشور ) بدون احتساب راندمان(آب مورد نیاز و نیاز آب آبیاري  -19جدول ادامه 
  )برحسب مترمکعب در هکتار(

تامین شده از   آب خالص مورد نیاز  )روز(دوره رشد   منطقه  استان
  نیازخالص آب آبیاري  بارندگی

  کرمانشاه

  5480  200  5680  110  کرمانشاه
  4920  120  5050  110  کنگاور

  5180  170  5250  110  اسالم آباد
  5300  610  5910  110  سنقر

  فارس

  5860  100  5960  110  شیراز
  7510  10  7520  120  آباده

  6460  110  6570  110  مرودشت
  6040  70  6110  120  اقلید

  7120  60  7180  120  ممسنی
  6420  70  6490  110  نیریز

  5250  220  5570  110  یزد  یزد

  کرمان
  5670  20  5690  110  بم

  6060  100  6160  110  جیرفت
  8250  30  8280  110  کهنوج

  6050  210  6260  110  حاجی آباد  هرمزگان
  7760  0  7760  100  زابل  سیستان و بلوچستان

  5570  450  6020  120  زنجان  زنجان
  5710  290  6100  120  ابهر

  خراسان
  6580  230  6810  120  مشهد
  6280  240  6520  120  نیشابور
  5320  280  5600  120  قوچان

  4260  0  4260  90  یاسوج  کهکیلویه  و بویراحمد
  4210  70  4280  80  گچساران

  5230  400  5630  120  شاهرود  سمنان
 نیاز آبی مناطقی که در جدول وجود ندارد با استفاده از تشابه اقلیمی قابل برآورد می باشد. 

  
 

 آبیاري بر اساس تبخیر تجمعی از تشت تبخیر ریزيبرنامه
  

توان مقدار تبخیـر را از یـک سـطح نسـبتا آزاد آب     اي است که با آن میترین وسیلهساده Aتشت تبخیرکالس 
آبیاري پس از مقدار مشخصی تبخیرآب از . ریزي آبیاري گیاهان استفاده کردتوان براي برنامهبدست آورد و از آن می

اند که مقدار آب آبیاري در جنسن و مدیلتون پیشنهاد کرده. ریزي آبیاري استهاي برنامهیکی از روشتشت تبخیر، 
  .باشدموقع پوشش گیاهی کامل لوبیا باید مساوي مقدار تبخیر از طشتک تبخیر می
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اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزاي آن در ارقام لوبیاي قرمز، بررسی گردید و در آن معیـار دور آبیـاري    -

متر تبخیـر  میلی 100و  50ترتیب به میزان  براي تیمار شاهد و سطوح تنش، کاهش مقدار آب از تشتک تبخیر به 
داري از نظر عملکـرد دانـه و عملکـرد    الف معنینتایج نشان داد که بین سطوح تنش، رقم و اثر متقابل آن اخت. بود

-ترین مرحله رشد ارقام مورد بررسی لوبیا قرمز به تنش خشکی مرحله گلهمچنین حساس. بیولوژیک وجود داشت
 .دهی بود

متر تبخیـر از تشـتک تبخیـر     میلی  100و   80، 60در شهرستان خمین طی یک تحقیق تیمارهاي آبیاري  -
یج نشان داد که اثر سطوح مختلف آبیاري بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، تعداد غالف در لوبیا بررسی شد و نتا

 .متر تبخیر بهترین رژیم آبیاري بودمیلی 60دار بود و آبیاري پس از بوته، وزن صد دانه و شاخص برداشت معنی
  

 ریزي آبیاري بر اساس مراحل رشد حساس به تنش آبیبرنامه
کـاهش  . شـود میوري آب محصوالت زراعی زایش بهرههایی است که باعث افترین روشمهم کم آبیاري یکی از

در کم آبیاري عمدا به گیاهان آب کمتر از نیـاز  . ناپذیر استمحصول در این شیوه از مدیریت آبیاري امري اجتناب
کـارایی مصـرف آب از طریـق    شود هرچند تولید کمتري حاصل گردد زیرا هدف آبیاري، افـزایش  آبی آنها داده می

در اکثر تحقیقات تاکید بر حساس بودن لوبیا به تنش  .هاستکاهش میزان آب در هر آبیاري و یا تعدادي از آبیاري
دهی حساسیت کمتري به کمبود دارد، اما پس از این گیاه از مرحله سبز شدن تا قبل از مرحله گل. آبی شده است

 دوره این در آب کمبود .یابدیل غالف نیاز آبی ایـن محصـول شدیداً افزایش میدهی تا مرحله تشکشروع مرحله گل
در نتیجه اعمال کم آبیاري براي این گیاه بایستی با مالحظات بیشتري اعمال  کند می وارد لوبیا به زیادي خسارت

تـنش در مرحلـه   باشـد و  کاهش عملکرد حاصل از تنش آبی در مرحله زایشی بیشتر از مرحله رویشـی مـی  . گردد
درصد کاهش عملکرد ایجـاد کـرده اسـت و     45درصد و در مرحله زایشی، باعث   38رویشی به طور متوسط باعث 

برکـاهش  عـالوه . دهی کامل حساسیت بیشتري به تنش آبـی نشـان داده اسـت   دهی نسبت به مرحله گلشروع گل
به . گرددص برداشت و درصد پروتئین می، شاخعملکرد، تنش آبی موجب کاهش در تعداد غالف و تعداد بذر در بوته

. منظور بررسی اثر تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد لوبیا با روش آبیاري جویچه اي آزمایش در شیراز انجام شد
قطع  -3اي قطع آبیاري در مرحله سبزینه -2) بدون قطع آبیاري( تیمار شاهد -1تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از 

نتایج نشان . قطع آبیاري در مرحله پرشدن غالف -5دهی قطع آبیاري در مرحله غالف -4رحله گلدهی آبیاري در م
اي براي گیاه قابل تحمل بود ولی قطع آب به مدت دو هفته در داد که قطع آب به مدت دو هفته در مرحله سبزینه

د بذر در یک غالف و وزن هزار دانـه  دهی و یا پرشدن غالف سبب کاهش عملکرد دانه، تعدامراحل گلدهی یا غالف
  .شد
  

 وري مصرف آب در لوبیاهاي افزایش بهرهتکنیک

هایی کـه هـدررفت آب را کـاهش    براي افزایش کارایی مصرف آب دو راهکار اصلی وجود دارد یکی اتخاذ روش
  .دهند و دیگري افزایش عملکرد گیاه به ازاي هر واحد آب مصرفی
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شود آبیاري شیاري روش معمول است، اما آبیاري بـارانی در برخـی از   آبیاري میهاي مختلف لوبیا به روش -

هاي هاي مداوم در سالوقوع خشکسالی .هاي کم عمق و با مقدار رس باال کاربرد داردمناطق کشور، به ویژه در خاك
اي از آبیـاري قطـره  اسـتفاده  . اخیر زنگ خطري را براي تولیدات کشاورزي و ثبات تولیـد بـه صـدا در آورده اسـت    

اثر پـنج ر  . وري آب باشدتواند گامی در راستاي افزایش بهرهبراي آبیاري لوبیا می) Tape(اي نواري مخصوصا قطره
اي سطحی، بارانی سنترپیوت، بارانی کالسیک ثابت و آبیاري سطحی اصالح اي زیرسطحی، قطرهوش آبیاري قطره

نشان داده شد که سیستم آبیاري اثر ) رقم ناز( لوژیکی دانه لوبیاي قرمزشده بر خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و بیو
بیشترین حجـم  . هاي آبیاري قرار نگرفتزنی دانه دارد و سختی دانه تحت تاثیر سیستمداري بر درصد جوانهمعنی

 .اي زیرسطحی بدست آمددانه تحت سیستم آبیاري قطره

ابعاد کرتها و طول شیارها با در نظر گرفتن شکل مزرعه، بافت خاك، در روش آبیاري کرتی وشیاري الزم است   -
  .دبی ورودي به مزرعه و شیب زمین احداث شود

توزیـع رطوبـت   . باشـد هاي اخیر تغییر در روش کشت الزامی میدر سال) تیپ(اي نواري با توسعه آبیاري قطره -
شدن بهتـر بـذور    برخوردار است که موجب سبزاي در مقایسه با روش مسطح از یکنواختی بیشتري در روش پشته

دهی پاي بوته با سهولت بیشتري انجـام  اي امکان وجین مکانیکی و خاكدر روش ردیفی و جوي و پشته. گرددمی
از طرفـی پخـش   . دهـد وري را افـزایش مـی  یابـد کـه بهـره   شود، ضمن این که عملکرد محصول نیز افزایش میمی
 .گرددتر میاي آسان پشته هاي آبیاري در روش کشت نوار
ها درژنوتیپ هاي لوبیا قرمز در منطقه کرج، مشخص با بررسی دو روش آبیاري یک درمیان ثابت و تناوبی جوي -

ولی تیمارهـاي کـم   . داري وجود نداشتگیري شده تفاوت معنیگردید که بین دو روش آبیاري از نظر صفات اندازه
وزن خشک، شاخص برداشت و ارتفاع بوته شده اما   محتواي آب نسبی برگ،آبیاري در هر سه ژنوتیپ، باعث کاهش 

  .درصد پروتئین دانه را افزایش داد
هاي مختلف روز کارآیی مصـرف آب،  نشان داد که آبیاري در ساعت) 1394( نتایج تحقیق نوربخش و همکاران -

اي که کارآیی دهد به گونهمی حت تاثیر قرارو عملکرد دانه را تدانه 100غالف در بوته، وزن  میزان آب مصرفی، تعداد
 .افزایش نشان داد 14درصد نسبت به تیمار آبیاري ساعت  5/18صبح،  6مصرف آب تیمار آبیاري 

با . باشدگیرد مقدار بارندگی اولین عامل مهم موفقیت در این زراعت میدر زراعت دیم چون آبیاري صورت نمی -
توان بـا یـک یـا دو    باشد لذا میران و این که عملکرد این اراضی عمدتا کم میکاري در ایتوجه به سطح وسیع دیم

آبیاري هفتگی لوبیا با . اي افزایش دادبارآبیاري در مراحل حساس به تنش آبی میزان عملکرد را بطور قابل مالحظه
   .درصد افزایش یافت 85لکرد دانه در مقایسه با شرایط دیم، عم

آب از سطح خاك، مانع از افت عملکرد لوبیا شد و دور آبیاري شش روز مدیریت  تبخیر مالچ کاه با جلوگیري از -
  .بود ستانه اشرفیه جهت حصول به باالترین عملکردآمناسب آبیاري در منطقه 

و تعیین نیاز آبی کشت مخلوط در هر منطقه ضروري  لوبیا، کشت مخلوط آن با ذرت است رایج ترین نظام کشت -
متر در میلی 37/969ذرت  -لوبیا تعرق -دار، مقدار تبخیررکج تبریز با استفاده از الیسیمتر زهکشدر منطقه ک. است

هاي اولیه، توسعه، میانی و پایانی رشد به هاي رشد کشت مخلوط شامل دورهطول دوره. طول فصل رشد بدست آمد
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و  17/1،  91/0، 67/0حـل بـه ترتیـب    روز تعیین شد و ضریب گیاهی براي این مرا 17و  41، 37، 18ترتیب برابر 

 .بدست آمد 09/1
نتایج نشان داد که اثرات تنش خشکی و باکتري ریزوبیوم لگومینوزارم بیوارفـازئولی در عملکـرد تولیـد دانـه و      -

نتایج این آزمایش نشان داد در شرایط تـنش  . دار بودنددرصد در استان فارس معنی 5کارآیی مصرف آب در سطح 
صورت استفاده از باکتري ریزوبیوم، گیاه لوبیا قادر به تحمل تنش خشکی و حصول حداکثر عملکرد دانه خشکی، در 

 .و کارآیی مصرف آب خواهد بود
تـرین محتویـات کـود زیسـتی      که اصـلی  Azospirillum spp. و  .Azotobacter spهاي رسد باکتري به نظر می -

اال در تثبیت نیتروژن و فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه اثرات شوند، به دلیل توانایی ب شامل می نیتروکسین را
 .اي از خود نشان دادمثبتی بر صفات مورد بررسی لوبیا چیتی را در آزمایش گلخانه

در بررسی اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر عملکرد لوبیا چیتی در منطقـه یاسـوج   ) 2012( 1عمادي و همکاران -
گزارش کردند که اعمال تنش خشکی در مراحل زایشی و رویشی ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعـی، اجـزاء عملکـرد    

 .دانه و شاخص برداشت را کاهش داد بوته، متوسط وزن صد مانند تعداد غالف در
خاك . گرددجلوگیري از سله بستن خاك و افزایش درصد سبزشدگی لوبیاکه منجر به افزایش عملکرد میجهت  -

باید تا عمق یک متر در ناحیه ریشه قبل از کاشت به ظرفیت زراعی برسد و بعد از آنکه خاك به اندازه کافی خشک 
 .دها آبیاري شوهور گیاهچهشد، بستر بذر آماده و کاشت صورت گیرد و بعد از کشت نباید مزرعه تا ظ

  
موثر بر محصول و چگونگی مقابله با محیطی غیرزنده هاي معرفی عوامل محیطی و تنش -10

  آنها
  شوري -10-1

با توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک، منابع آب و خاك شور در کشور گسترش باالیی 
میلیون هکتار از اراضی کشاورزي با درجات مختلف شوري  8/6بالغ بر چندان که بر اساس مطالعات انجام شده . دارد

کننده بخش کشاورزي هاي اصلی اجرایی و اقتصادي براي هر تولیدکیفیت آب آبیاري یکی از چالش. باشندمواجه می
. اردگذزیرا باالبودن شوري آب آبیاري هم بر کیفیت خاك و هم بر تولید محصول تاثیر می. رودبه شمار می

هاي ویژه گروه توان به سه گروه اصلی خطر شوري، سدیمی شدن و سمیت یونپارامترهاي مهم کیفیت آب را می
  .بندي نمود که در زیر به آن پرداخته شده است

   

مقدار نمک محلول در آب را . باشدها در آن میترین معیار براي ارزیابی آب، غلظت کل نمکمهم: خطر شوري
. نمایندبیان می (me/l)یا میلی اکی واالن در لیتر  (ppm)گرم در لیتر ، میلی2ECمعموالً با واحد هدایت الکتریکی یا 

سنج الکتریکی و مقایسه آن با یک محلول شناخته شده در مقاومت محلول با دستگاه مقاومت ECگیري براي اندازه

                                                
1 Emadi et al 
2 Electrical conductivity 
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 SIیا در واحد  mmhos/cmدهد معموالً بر حسب عکس مقاومت، هدایت را نشان می. گیردد انجام میبین دو الکترو
هاي باران و یا با غلظت پایین نمک براي آب. باشدمحلول خاك میو آبیاري  يهابراي آب oC25در  dS/mبه صورت 

  .استفاده نمودµS/cm توان از واحد می
 

اما . باشدسدیم یکی از کاتیونهاي مهم تشکیل دهنده شوري آب آبیاري میهرچند : )قلیائیت( خطر سدیمی
مصرف آب آبیاري با سدیم باال . گیرداي قرار میبه دلیل آثاري که بر تخریب ساختمان خاك دارد مورد توجه ویژه

جاد مشکل نفوذ گردد که تخریب ساختمان خاك و ایها سبب باالرفتن مقدار سدیم تبادلی مینسبت به دیگر کاتیون
هاي مهم آب آبیاري است که با نسبت نسبت سدیم به کلسیم و منیزیم از شاخص. آوردپذیري و تهویه را ببار می

ها بر با استفاده از رابطه زیر بیان شده است که در آن همه غلظت SARمیزان . شودبیان می 1(SAR)جذب سدیم
  :باشدمی(me/l) اکی واالن در لیترمیلی  حسب

 
 

2
MgCa

NaSAR



 

که براي  باشدمی.... هاي سمی چون  سدیم، بور، کلر وهاي سطحی داراي میزان بیشتري یونآب :خطر سمیت
تجمع زیاد بور در گیاهان . باشداشان حائز اهمیت میو باغی و بالتبع آن ورود در چرخه غذایی آبیاري  گیاهان زراعی

  . شود که میزان فتوسنتز را کاهش دهدسبب نکروزه شده گیاه و کاهش اندازه برگ می
زیرا در اغلب موارد همراه با کلر بصورت . شناخت و بحث در خصوص سمیت سدیم بسیار مشکل است :سدیم

همچنین سدیم آثاري بر کیفیت خاك و دیسپرس شدن آن هم دارد که جدا کردن اینها از . کلرید سدیم وجود دارد
عالئم بیش بود و سمیت سدیم در گیاهان به صورت سوختگی، بافت . باشدسمیت یون سدیم به آسانی مقدور نمی

. شودها ظاهر میدر حالی که عالئم سمیت کلر ابتدا در نوك برگ. افتدهاي بیرونی برگ اتفاق میمردگی در لبه
  .دکنهاي پیر اتفاق افتاده و از قسمت بیرونی برگ به سمت داخلی آن گسترش پیدا میتجمع سدیم در برگ

رود اما بیش بود آن باعث بروز سمیت و کاهش رشد کلر یکی از عناصر ضروري گیاهان به شمار می هرچند :کلر
توان به سوختگی از جمله عالئم سمیت کلر می. گردداز محلول خاك جذب می -Clکلر به فرم یون . گرددگیاهان می

تواند منجر غلظت بسیار باالي کلر می. شودمشاهده میهاي پیر ها اشاره نمود که نخست در برگنوك و حاشیه برگ
تواند پاشش آب توسط در صورتی که آب آبیاري حاوي مقادیر باالي کلر باشد، می. ها هم منجر شودبه ریزش برگ

اکی واالن در لیتر بدون میلی 4مقدار کلر براي آبیاري سطحی کمتر از . ها گرددآبیاري بارانی سبب سوختگی برگ
هاي زیادي میلی اکی واالن در لیتر محدودیت 10میلی اکی واالن تا حدودي محدودیت دارد و باالتر از  4-10، خطر

اکی واالن در لیتر میلی 3در صورتی که از آبیاري بارانی استفاده شود چنانچه بیش از . براي استفاده آن وجود دارد
  .نمایدکلر داشته باشد محدودیت ایجاد می

فاصله بین مقدار ضروري و بیش بود آن در . باشدمی) B(ی از عناصر ضروري و مورد نیاز گیاه بور یک):B(بور 
تواند به محصوالت گرم در لیتر آب آبیاري میمقدار بور باالتر از یک میلی. باشدمحلول خاك بسیار کوچک می

                                                
1 Sodium Adsorption Ratio  
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بندي انجام شده هستند براساس تقسیمتر البته برخی دیگر که متحمل. بزندحساس همانند درختان میوه آسیب 

گرم در لیتر میلی 7/0- 3هاي بدون هیچگونه محدودیت بوده اما غلظت 7/0براي بور در آب آبیاري مقادیر کمتر از 
  .نمایدهاي شدید ایجاد میگرم در لیتر در آب آبیاري محدودیتمیلی 3هاي کم تا متوسط و باالتر از محدودیت

ها هاي پیر با زرد شدن، لکه لکه شدن و خشک شدن برگ از نوك و حاشیه برگدا در برگعالئم بیش بور ابت 
-ها گسترش میکند خشک شدن و کلروز معموالً با افزایش تجمع بور به سمت مرکز برگ و بین و رگبرگبروز می

دهد اما وجود ا نشان نمیدر برخی مواقع با شدت بسیار سمیت بور به ویژه درختان بادام، گیاه عالئم برگی ر. یابد
  .شودگوم یا شیره در تنه درختان مشاهده می

  

  شوري خاك 
هاي قبلی آب را از جهت شوري مورد جدا کردن شوري خاك و آب و نگاه جداگانه به آنها شدنی نیست در بخش

هاي شور را بایستی خاكابتدا  در. یشتر شوري خاك مورد توجه می باشدبحث و بررسی قرار داده شد اما در این جا ب
  .شناخت

هاي سدیم تبادلی هاي شور تنوع بسیار وسیعی داشته و ترکیبی از آثار ناشی کل مقدار مواد محلول و ویژگیخاك 
(Na+) شوندبندي میسدیمی تقسیم -هاي متاثر از شوري به سه گروه شور، سدیمی، شورخاك. شوندبندي میگروه .
. باشد اما میزان سدیم قابل تبادل کمی در خاك وجود داردهاي محلول میي باالي نمکهاهاي شور حاوي غلظتخاك
هاي محلول آن کم اما مقدار نمک. باشدهاي تبادلی میهاي سدیمی داراي سدیم تبادلی باالیی بر روي سایتخاك

اي خالصه 20در جدول . اشندبها با مقدار نمک محلول و سدیم تبادلی باالیی میهاي شورسدیمی خاكخاك. باشدمی
  . هاي متاثر از شوري آمده استبندي خاكاز تقسیم

  

  (USSL, 1954)هاي متاثر از شوري بندي خاكگروه - 20جدول 
گروه خاك متاثر از 

  شوري
  

  گروه بندي قدیم
مقدار هدایت 

الکتریکی عصاره 
  (Ece, ds/m)اشباع

درصد سدیم 
 (ESP)تبادلی

  سدیمخطر نفوذپذیري ناشی از 
  نسبت جذب سدیم

(SAR) 

  واکنش خاك
(PH) 

  >5/8  >12  >15  <4  قلیایی سفید  شور
  <5/8  ≤12  ≤15  >4  قلیایی سیاه  سدیمی

  >5/8  ≤12  ≥15  <4  ---   شور سدیمی
  

- می (ESP)در بین معیاري که در جدول براي بیان میزان سدیمی شدن خاك وجود دارد درصد سدیم تبادلی 
درصد  (ESP)درصد سدیم تبادلی . باشدتخریب ساختمان خاك حاصل از سدیم تبادلی مرتبط میباشد که با مقدار 

یا میلی اکی  (Cmol/kg)مول بر کیلوگرم باشد که بر حسب سانتیمی (CEC)سدیم بر روي ظرفیت تبادلی کاتیونی 
   .شودبیان می (mel 100g)گرم خاك  100واالن بر 

퐸푆푃 =
(푁푎. 푒푥)
퐶퐸퐶 × 100 
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  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك
ترین نکات در مدیریت شوري خاك براي کشت و کار انتخاب ناحیه قرار گرفتن بذر و نهال نسبت به یکی از مهم
نماید بایستی ها تجمع میها به دلیل صعود موئینه نمکبا توجه به آن که شوري در نوك پشته. باشدآب آبیاري می

ها کشت انجام گیرد تا آسیب کمتري خودداري نموده و حتی االمکان در کف جویچه از کشت گیاهان در این ناحیه
  . از شوري دریافت کند

هاي مختلف و نیز گیاهان داراي تحمل به شوري متفاوتی در بین گونه :استفاده از ارقام متحمل به شوري
هافمن  -مختلف معموال از منحنی ماسها و ارقام براي بیان تحمل به شوري گونه. باشندبین ارقام مختلف می

  . شودشود که به صورت زیر بیان میاستفاده می
Y=100-B(ECe-A) 

 که در حقیقت شوري ناحیه ریشه (dS/m)  حد آستانه شوري Aتولید نسبی بر حسب درصد،  Yکه در آن  
 ECeدرصد کاهش نسبی تولید به ازاي افزایش شوري خاك و  شیب خط. پذیرداست که صددرصد تولید صورت می

المللی حد آستانه تحمل به شوري گیاه بر اساس منابع علمی بین. باشدها میمتوسط شوري خاك در ناحیه ریشه
   .باشداین گیاه جزء گیاهان حساس می. باشددرصد می19دسی زیمنس بر متر، و شیب کاهش آن  1لوبیا معادل

آن را افزایش داده و سبب کاهش نفوذپذیري آب  ESPو  pHها، باال در مقایسه با کلسیم در خاك  حضور سدیم
اثرات مضر سدیم باال در فرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی . گردداي در گیاه میو در نهایت سبب عدم توازن تغذیه

اسیدها و یا مواد تولیدکننده . کاهش داد) همانند گچ(توان با استفاده از مواد بهساز که حاوي کلسیم ها را میخاك
  . نماینددر محلول خاك اضافه می +Ca2خاك  CaCO3اسید همانند اسید سولفوریک که با واکنش با 

  
  هاي دماییتنش -10-2

 25دامنه حرارت  در و دارد نیاز گرادسانتی درجه18 حرارت باالي درجه به خود نمو و رشد براي بلبلی چشم لوبیا
ی از گلده پس مراحل طی حرارت و تشعشع به وابسته گیاه این عملکرد .کندمی نمو و رشد گرادسانتی درجه 35تا 

ي در دما. شودمی غالف در دانه اندازه و تعداد در داريباعث کاهش معنی گرادسانتی درجه 24 زیر دماي است و
ر د. یابدکاهش می هادانه اندازه و غالف تعداد و شده برگ محدود سطح گسترش هم گرادسانتی درجه 35 از باالتر

ی خشک صورت در ولی خشک دارد به هواي مقاومت بیشتري بلبلی چشم لوبیا حبوبات گرمسیري دیگر با مقایسه
 رسیدنو  زنیجوانه مراحل خصوص در به شرایط ماندابی صورت در همچنین یابدمی کاهش شدیداً آن محصول خاك

کشت ر د نتیجه در کندمی تحمل را اندازيسایه آسانی به بلبلی چشم لوبیا. یابدکاهش میشدت  به عملکرد بذرها
 هر. کندیم تولید مناسبی محصول و کرده نمو و رشد خوبی به درختان فاصل حد یا در و سویا و ارزن ذرت، با مخلوط

 شرایط. بود خواهد بیشتر محصول عملکرد و شده غالف بیشتر تعداد ،باشد ترطوالنی گیاه در زایشی دوره طول چه

درجه حرارت شب  اختالف زیاد روز، حرارت باالي درجه شامل شد خواهد رویشی دوره کردن باعث کوتاه که محیطی
در  را دانه ها عملکرددانه شدن پر مرحله در تنش خشکی. است هاغالف در هادانه شدن پر طی تنش خشکی و روز و
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 تنش نظیر اجتناب از هايمکانیزم از استفاده در موفق گیاهان از بلبلی چشم لوبیا. دهددرصد کاهش می 30حدود 

 .است ها برگچه وضعیت فضایی در تغییر و ايکاهش هدایت روزنه برگ، کاهش سطح

ت اس شایع غیره و خشکی ،تنش آبی بدون و طبیعی شرایط در بلبلی چشم لوبیا جمله از حبوبات در هاریزش گل
ل تبدی به ولی قادر کرده تولید گل زیادي حبوبات تعداد عبارت دیگر به. است عملکرد دهندهکاهش عوامل از یکی و

در شرایط  چشم بلبلی لوبیا هايریزش گل مقدار. کنندریزش می هاگل این از بسیاري و غالف نبوده به آنها همه
  .بود خواهد بیشتر هاتنش ریزش گل شرایط در .است گزارش شده درصد 70مختلف تا 

  
  و مدیریت آنها به منظور تولید محصول گواهی شده زامعرفی  عوامل زنده خسارت -11

هاي هرز از عوامل مهم کاهش عملکرد محصول لوبیا در مناطق مختلف جهان از جمله در  ها و علف آفات، بیماري
با رعایت اصول مدیریت . مراتب بیشتر استها به  ایران هستند که در صورت عدم آگاهی و مبارزه، میزان خسارت آن

  . آور را کاهش داده و عملکرد محصول را به باالترین میزان افزایش دادتوان این عوامل زیانتلفیقی می
 

  هاي کنترل آنهافون آفات محصول در ایران و شیوه
هـاي سـفید و   تـون، مگـس  گذارند، شامل تـریپس تو ترین آفاتی که بر عملکرد لوبیا در کشورمان تاثیر می مهم
اواسـط  (اي، شته سیاه باقال، مگس لوبیا، پیله خوارها و طوقه برهـا  ، کنه تارتن دولکه)ابتداي فصل زراعی(زنجرك 

  .رسداي خسارت سایر آفات غالباً به سطح زیان اقتصادي نمیالبته بجز کنه تارتن دولکه. باشند می) فصل زراعی
  

  .Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) )رعنکبوتیکنه تا(اي  کنه تارتن دولکه -1
جانور بسیار کوچکی است که اندازه  (.Tetranychus urticae complex)هاي تارتن اي یا کنه کنه تارتن دولکه

میکرون و به زحمت با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است و تحت تاثیر میزبان و شرایط  600الی  500آن بین 
  .)18 شکل(رشدي به رنگ مختلفی از رنگ سبز تا قرمز قابل مالحظه است 

دارند با افزایش تدریجی میانگین فعالیت این آفت در مزارع لوبیا که دائماً تحت کشت قرار  :نحوه خسارت
هاي تارتن ماده بالغ را از دیاپوز زمستانه که به رنگ نارنجی و گراد، جمعیت کنهیتدرجه سان 15دما به بیش از 

-سانتی قرار دارند خارج کرده و جمعیت فعال شده در صورت فقدان بوته 10هاي سطحی خاك تا عمق  در الیه
کنند و آلودگی در این مزارع تقریباً در سطح مزرعه  هاي هرز پهن برگ تغذیه میلفهاي کشت لوبیا براي بقا از ع

هاي گیاهی لوبیا با افزایش جمعیت کنه، انبوه تارهاي تنیده شده در اطراف برگ و سایر اندام. شودمشاهده می
  .  شودمشاهده می
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  اي ماده بالغ لوبیا  کنه تارتن دولکه -18شکل 

  

  
 اي شدن سطح زیرین برگ لوبیا از خسارت کنه تارتنقهوه  - 19شکل 

  

  
 هاي قرمز رنگ روي بوته لوبیاعالئم خسارت و تجمع جمعیت کنه تارتن بصورت لکه -20شکل 

  

 مدیریت آفت

کاشت و کاربرد ارقام متحمل مانند برخی ارقام لوبیا سفید و لوبیا قرمز که نسبت به ارقام لوبیا چیتی خسارت  -1
  .اند تارتن گزارش شده ارقام کوشا، غفار و تالش متحمل به کنه. بینند میکمتري 

بخش عمده اي از   متر خاك مزارع لوبیا پس از برداشت محصولدهی حداقل ده سانتیبا شخم زدن و آفتاب -2
  .ودش جمعیت زمستان گذران کنه ماده بالغ در معرض تابش خورشید و سرماي زمستانه قرار گرفته و معدوم می

هاي تارتن بطور کامل کنترل و مانع از شود، فعالیت کنهدر مزارع لوبیا که از آبیاري بارانی استفاده می -3
 . شودها میخسارت آن

هاي آبیاري کرتی و خطی در فواصل زمانی مورد نیاز گیاه با اینکه تا اندازه اي در شدت گرفتن جمعیت کنه -4
هاي هرز پهـن بـرگ ماننـد    همچنین وجین علف. شود ها نمیخسارت اقتصادي آنتارتن اثرگذار است ولی مانع از 
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هـاي  که معموالً قبل از کشت لوبیا به عنوان منبع غـذایی کنـه  .. . پنیرك، تاج خروس، پیچک، علف شبدر سفید و

 .شود تارتن هستند، باعث کنترل و تعدیل جمعیت کنه می

هاي تارتن در مزارع لوبیا مشاهده شده و برخی مانند گونه از کنه با اینکه دشمنان زیادي: کنترل بیولوژیک -5
 Stethorusخور و کفشدوزك کنه Orius albidipennisهاي شکارگر ، سنکPhytoseiulus persimilisکنه شکارگر 

 gilvifrons اسـتفاده از کنـه شـکارگر    . کنندهاي شکارگر روي این کنه تغذیه میو برخی تریپسpersimiliP.   در
-مانند مناطق لوبیاکاري استان(درجه سلسیوس است  30درصد و دماي باالي  50مناطقی که فاقد رطوبت بیش از 

بنابراین، رهاسازي این شکارگر در مناطق خشـک و  . ، کارآمدي الزم را نداشت)هاي مرکزي و چهار محال بختیاري
  .گرم اثربخش نیست

ها با غلظت موثر، رعایت تناوب مصرف و جلوگیري از ایجـاد مقاومـت،   کش استفاده از سموم اختصاصی کنه -6
ها با در نظر گرفتن آستانه زیـان اقتصـادي در منـاطق اجـراي     پاشی آنمانده سموم شده و محلول باعث کاهش باقی

ماننـد   هاي گروه ترکیبات جدیدکش کنه استفاده از. العمل، کاهش قابل قبولی در مصرف سموم داشته استدستور
خیـار، خربـزه و   (اي جـات مزرعـه  اي صـیفی اس سی در کنترل کنه تارتن دو لکـه  240کش ابرون  حشره/کش کنه

 30پاشی مقارن با جمعیت سه الی پـنج کنـه تـارتن در    که زمان محلولدر نقاط مختلف کشور در صورتی) هندوانه
  .  ن داردها باشد، کنترل موثري روي جمعیت کنه هاي تارتدرصد نمونه برگ

هاي داراي پایه گیـاهی بایومایـت، جـی سـی     کش درصد در آب، استفاده از کنه 5/1استفاده از مایع صابون  -7
درصد  5هاي تارتن مزارع ، پایه معدنی مانند مایع درصد اي سی ایران درکنترل کنه 8/1مایت، فرموالسیون چریش 

  .رتن همراه بوده استهاي تاسیلیکون نیز با نتایج بسیار موثري علیه کنه
  
 ها، تریپس پیازاند که در بین تمام گونه در ایران چندین گونه تریپس از روي لوبیا گزارش شده :تریپس - 2

)Thrips tabaci( هاي لوبیا، تریپس گلهاي لوبیا است و بر روي گلداراي بیشترین جمعیت در روي برگ 

)Frankliniella intonsa( بیشترین جمعیت را دارد  .  
  T. tabaci (Thysanoptera: Thripidae) (Lindeman) تریپس توتون  -1- 2

  .متر است میلی 9/0به رنگ خاکستري روشن یا تیره به طول تقریبی  (T. tabaci)حشره کامل تریپس 

  

    
  حشره کامل تریپس و خسارت آن روي لوبیا - 21شکل 
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کند که خسارت آن به صورت ها تغذیه میهاي برگ را پاره کرده و از محتویات آناین آفت سلول :نحوه خسارت
. شوداي روي برگ پیچیدگی و بدشکلی برگ و در نهایت باعث توقف رشد و از بین رفتن گیاه مشاهده میهاي نقرهلکه

  .کند ها فعالیت می تریپس در پشت برگ
  

  مدیریت آفت
هاي منطقی و کم خطر استفاده از ارقام مقاوم و متحمل به عنوان یکی از روش: استفاده از ارقام مقاوم -1

-که با حداقل هزینه براي کشاورز خسارت آفت را کاهش داده و خطرات زیستطوريمدیریت کنترل آفات است، به
   . دهدمحیطی و اثرات نامطلوب سموم آفتکش روي دشمنان طبیعی را کاهش می

اگرگیاه تحت استرس آبی باشد آسیب تریپس . سب، براي کنترل تریپس بسیار مهم استآبیاري منا :آبیاري -2
  .شودبیشتر می

قطعات . کنندهاي خوبی نیستند، اما فواصل طوالنی را با باد طی میها پرواز کنندهتریپس: موقعیت مزرعه -3
ها توسط ها حرکت به سمت آنیپسجدید نسبت به قطعات قدیمی از نظر جهت باید طوري قرار بگیرند تا براي تر

   .باد مشکل باشد
یک متأسفانه هیچ. کنندچندین دشمن طبیعی وجود دارند که به کنترل تریپس کمک می: کنترل بیولوژیکی -4
ها در مزارع لوبیا، کشهمچنین استفاده از آفت. توانند جمعیت تریپس را کنترل کنندها به تنهایی نمیاز آن

 .کنددشمنان طبیعی را محدود میهاي  فعالیت

در بسیاري از مناطق کشور نظیر لردگان از استان چهارمحال بختیاري خسارت تریپس زیر : کنترل شیمیایی -5
 - که این آفت، به راحتی با سموم فسفره تماسیجایی از آن .پاشی نیستآستانه زیان اقتصادي بوده و نیازي به سم

توان از طریق تور زدن روي سطح گیاه و بررسی آن زیر بیناکوالر در ود، میشنفوذي و سیستمیک کنترل می
هاي میزبان گرفته و با تکان آزمایشگاه وجود آن را روي میزبان تشخیص داد و یا تشتی را پر از آب کرده کنار بوته

یه سازمان حفظ پاشی طبق توص در صورت نیاز به سم.دادن بوته روي تشتک آب، به حضور و تراکم آفت پی برد
که در مرحله دوتا سه  شودبه نسبت یک لیتر در هکتار توصیه می  Ec 57%نباتات براي تریپس توتون ماالتیون

 .برگی گیاه و تکرار آن در سه هفته بعد قابل توصیه است

  بلبلیشوند، مانند شته لوبیا چشم هاي متعددي در مزارع لوبیا یافت می شته :هاي لوبیا شته -3
 (Aphis craccivora) شته باقال ،(A. fabae)  و شته نخود(Acythosiphom pisum) .بلبلی به شته لوبیا چشم

ها سیاه  رنگ که انتهاي آنهاي سفید تا زرد کماي نسبتاً کوچک، به رنگ سیاه براق با پاها و شاخک شکل حشره
، BYMVویروس زرد لوبیا (هاي ویروسی به لوبیا  توانند در انتقال بیماريها میاز طرف دیگر شته). 22شکل(است 

  .نقش داشته باشند) CMVویروس موزاییک خیار 
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  (A. craccivora)شته لوبیا چشم بلبلی  -22شکل 

  

  
  (A. fabae)شته باقال  - 23 شکل

  

  
 (A. pisum)شته نخود  -24 شکل

  

  
  خسارت شته روي لوبیا -25 شکل

 

 مدیریت آفت

با توجه به اینکه بقایاي محصوالتی از قبیل کدوئیان و . شودزودرس باعث کاهش آلودگی میاستفاده از گیاهان 
گیري و شوند، بنابراین روش مناسب پیشها یا افراد بالغ میبقوالت در مزرعه باعث زنده ماندن تعداد زیادي از تخم

توان  در صورت لزوم و در صورت کم بودن جمعیت دشمنان طبیعی می. ها، حذف این منابع آلودگی استکنترل شته
  . پاشی کرد سم... هاي آلودگی را با سمومی نظیر پریمور، انویدور، ، دیمتوآت، ماالتیون و  کانون



  61                                                                                                                      دستورالعمل تولید لوبیا گواهی شده
 

  زنجرك - 4
زنجرك ي رایج زنجرك در مزارع لوبیا، ها از گونه .کنند ها در مزارع لوبیا فعالیت می هاي زیادي از زنجرك گونه

زنجرك کوچک، به رنگ سبز روشن و فرم عمومی بدن مثلثی شکل است  اندازه این. است (E. fabae)باقال 
   ).26 شکل(

عالوه بر خسارت مستقیم از طریق مکیدن شیره گیاهی با تزریق بزاق   E. fabaeزنجرك باقال :نحوه خسارت
ویروس موزاییک (هاي ویروسی و گاهی نیز با انتقال برخی بیماري) 27 شکل(کند  هاي سوخته می سمی ایجاد لکه

  .شودسبب خسارت غیرمستقیم می) SBMVجنوبی لوبیا 
  

  
  (E. fabae)زنجرك باقال  -26 شکل

  

  
  خسارت زنجرك روي برگ آثار -27شکل 

 
 مدیریت آفت

ها علیه این ، بالتوري، مورچه، عنکبوت و سندشمنان طبیعی متعددي شامل شکارگران عمومی مانند کفشدوزك
فراهم کردن رطوبت . ها نیستنداند، اما معموال این شکارگران به تنهایی قادر به کنترل زنجركآفت شناخته شده

طریق آبیاري مناسب  استفاده از ارقام مقاوم، تنظیم تراکم کاشت در کنار سایر عوامل کافی در سراسر فصل رشد از 
-تواند در چارچوب برنامه مدیریت سالمت بدون نیاز به سمزراعی مانند تنظیم تاریخ کاشت و تغذیه مناسب گیاه می

توان از  پاشی مینیاز به سم در صورت باال بودن میزان خسارت و. پاشی آفت را کنترل کندپاشی یا با حداقل سم
  . به میزان یک لیتر در هکتار استفاده کرد EC 40%سموم سیستمیک مانند دیمتوآت 
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   Agrotis spp.(Lep., Noctuidae)بر شب پره زمستانی یا کرم طوقه - 5

هاي جلویی سه لکه به ترتیب از  شب پره بزرگی است که بر روي بال )A. segetum(بر  حشره کامل کرم طوقه
 شکل(هاي زیـري بـه رنـگ روشـن است  بال. قاعده بال تا انتهاي بال شامل لکه گرد، مثلثی و لوبیایی شکل دارد

  ).29 شکل(شود  رنگ الروها متغیر است و از خاکستري تـا سیاه دیده می). 28
  

  
  (Agrotis segetum)بر کرم طوقهحشره کامل  - 28شکل 

  

  
  بر الرو کرم طوقه -29شکل 

 

ها و محل اتصال ریشه به طوقه تغذیه کرده و باعث خشک شدن گیاه جوان برگالروها از قاعده دم: نحوه خسارت
ها بوته تر شدند به پايبه تدریج که الروها بزرگ .لذا خسارت عمده این آفت در مراحل اولیه رشد گیاه است. شوندمی

هاي لوبیا حمله  الروها به طوقه گیاهچه .دهند شوند و شدیداً محل اتصال ساقه به ریشه را مورد تغذیه قرار می منتقل می
  ).30 شکل(شوند  کرده و با ایجاد یک حفره نسبتاً بزرگ در آن باعث قطع طوقه و در نتیجه خشکیدن گیاه جوان می

  

  
  بر خسارت کرم طوقه - 30شکل 
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ها در مزرعه در اي بوتههایی چون پژمردگی لکهتشخیص به موقع خسارت و توجه به نشانه :مدیریت آفت
هاي خشک شده در مزرعه،  به محض مشاهده اولین بوته. بر در مزارع لوبیا مهم است موفقیت مدیریت کرم طوقه

، الروهاي این آفت در نزدیکی طوقه گیاه ها کمی عقب زده شود چنانچه خاك پاي این بوته. مبارزه را باید آغاز کرد
  . شوند دیده می

  کنترل زراعی
 داشتن زمین پس از چند فصل کشت متوالیآیش نگه -1
 شخم عمیق  بعد از برداشت جهت از بین بردن الروهاي داخل خاك -2

  هاي هرز مزرعه در بهارکنترل و وجین علف -3
  کنترل میکروبی

با دز توصیه شده به صورت مخلوط با سبوس گندم و آب به   B.t var Kurstakiکش باکتریایی استفاده از حشره
میزان دو تا سه کیلوگرم در هکتار بنا به توصیه شرکت سازنده زمان مناسب براي کنترل میکروبی، یک هفته زودتر 

  .هاي کنترل، استهاي شیمیایی یا در تلفیق با سایر روشکشاز اعمال حشره
  رل شیمیاییکنت

/. 5گرانول(کلروپریفوس . لیتر در هکتار 5/1-1درصد به میزان  60محلول پاشی با دیازینون امولوسیون -1
 .کیلوگرم در هکتار 25تا  20) درصد
 .لیتر در هکتار 7/0و  5/0استفاده از سموم تبوفنوزید در دزهاي  -2

وز الروهاي سن اول روي شاخ و برگ گیاه براي کنترل شیمیایی این آفت بهترین موقع زمانی است که هن
که الروهاي آفت به اما زمانی). شودبازدید مرتب مزرعه در اوایل فصل توصیه می(اند ها نرفتههستند و هنوز پاي بوته

براي تهیه طعمه مسموم دیازینون . پاشی انجام گیردصورت طعمه پاشی یا گرانول رسیدند، مبارزه باید به 4و  3سن 
پاشی بهتر است هنگام غروب آفتاب کنند طعمهچون الروها شب تغذیه می.شود توصیه می) در هزار 2تا 5/1(ول گران

در صورت لزوم . صورت گیرد و براي تهیه بهتر است ابتدا سم در آب حل شده و سپس سبوس به تدریج اضافه شود
  .پاشی را تکرار کردتوان طعمهروز بعد می 5یا  4

 
 خوارهاپیله -6

  Helicoverpa armigera. (Hübner) (Lep., Noctuidae)کرم پیله خوار - 
  Etiella zinckenella (Treitschke). (Lepidoptera: Pyralidae) :پروانه دانه خوار سویا- 

روي بدن الروها . خوار لوبیا متنوع و از سبز تا سیاه متفاوت استرنگ الروهاي کرم پیله :مشخصات ظاهري
 ). 31 شکل(ردیف نوار تیره وجود دارد چهار 
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  الروکرم پیله خوار لوبیا -31شکل 

  

  
 حشره کامل پیله خوار لوبیا - 32شکل 

  

  
 حشره کامل دانه خوار سویا -33شکل 

  

هاي زایشی و نقاط در حال رشد میزبان را در اولویت قرار خوار تغذیه از قسمتالروهاي کرم پیله: نحوه خسارت
هاي لوبیا  الروهاي این آفت از برگ، ساقه و غالف. هاي کوچک را مصرف کنندتوانند به طور کامل غالفمیدهند و  می

خوار سویا نیز، بر الروهاي دانه). 34 شکل(شود  ها می ها باعث ایجاد سوراخ در آن تغذیه الرو از غالف. کنند تغذیه می
- دن تغذیه، از طریق سوراخ ورودي غالف خود را روي زمین میکنند و بعد از کامل شهاي نابالغ تغذیه میروي دانه

 ).35 شکل(شوند  فضوالت الرو داخل غالف نیز باعث ایجاد آسیب اقتصادي و کاهش کیفیت دانه می. اندازند

 

  
  تغذیه الرو کرم پیله خوار لوبیا -34شکل 
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  خسارت دانه خوار سویا -35شکل 

 

هاي کنترل زراعی براي کاهش طوري که روشآفت تقریبا مشابه است، بهنحوه کنترل این دو : مدیریت آفت
  :جمعیت هر دو جنس بسیار موثر است

  کنترل زراعی
  هاي زمستانی آفت در خاك ردن النهآوري محصول براي از بین بشخم عمیق پس از جمع -1
 هاي مناسبهاي هرز به شیوهر علفمها -2

  یخ آب زمستانه -3
 تراکم کاشت تغییر تاریخ و -4

  ).36شکل (شود توصیه می Habrobracon hebetorبا استفاده از زنبور براکون ماده  :کنترل بیولوژیک
 با خوار پیله کرم کنترل براي بایولپ با دز توصیه شده شرکت، بیولوژیک فرآورده از استفاده :کنترل میکروبی

 تکرار با آفت،  این به آلوده مناطق در آگاهی پیش هايشرو از استفاده با پاشی زمان محلول دقیق تعیین به توجه

  .شودمی پیشنهاد روز چهار به فاصله پاشی محلول

کیلوگرم در  2تا  1به نسبت  Sp 80%سموم توصیه شده سازمان حفظ نباتات تري کلروفن  :کنترل شیمیایی
آگاهی در زمان نیاز با تشکیل اولین کیلوگرم در هکتار با توجه به پیش 1به میزان   DF 80%هکتار و تیودیکارب

کش حشره. شودهاي فرومونی براي ردیابی آفت و تعیین زمان مبارزه توصیه میاستفاده از تله. ها استپیله
اي کرم پیله خوار موثر لیتر در هکتار روي الروهمیلی 250و  200نیز در دوزهاي  Sc% 15) آوانت(ایندوکساکارب 

 . اي از کارایی خوبی برخوردار استاست و در شرایط مزرعه

  

  
  Habrobracon hebetorزنبور پارازیتوئید  - 36شکل 
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خوار سویا، مبارزه شیمیایی وقتی موثر است که از اواسط تیرماه مزرعه مرتباً بازدید شود و در ارتباط با پروانه دانه

چون تخم ریزي آفت تدریجی است، تکرار . پاشی انجام شود م آلودگی بر روي غالف ها سمبا مشاهده اولین عالی
لیتر در هکتار اثر رضایت  1–5/1تا ده روز بعد ضروري است و سمومی مانند دیپترکس با دز  7سمپاشی به فاصله 

  .اندبخشی در مبارزه با این آفت داشته
 

      مگس لوبیا -  7

متر و تقریباً شبیه مگس میلی 4-6مگس کوچکی به طول   )Hylemia cilicrura(حشره کامل مگس لوبیا  
تواند به بذور و می) 38 شکل(اي و سفیدرنگ است  الرو این مگس کوچک، استوانه). 37 شکل(خانگی است 

 .بسیاري از گیاهان خسارت بزند

  
 حشره کامل مگس لوبیا  - 37شکل 

  

  
   Hylemya cilicruraالرو مگس  -38شکل 

 

ده که نتیجه آن ضعیف  الروها بذر را قبل از جوانه زدن از بین می: نحوه خسارت برند، یا به قسمتی از آن آسیب رساـن
هایی که با  گیاهچه. توانند تغذیه کنند هاي جوان نیز می الروها از ساقه زیرزمینی و ریشه). 39 شکل(ها است  شدن گیاهچه

ها توسط  درصد ازگیاهچه 2اگر چه معموال بیش از . روندشوند و قبل از بلوغ از بین می باریک میاند  وجود آسیب جوانه زده
  .افتد ها اتفاق میدرصدکاهش محصول در اثر خسارت آن 60تا  30شوند اما این حشرات آلوده نمی

  

  
  (Hylemia cilicrura) خسارت مگس لوبیا  - 39شکل 
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زنی سریع بذر و  هاي گرم و مرطوب سبب جوانه بذر در عمق کم خاكتناوب زراعی و کشت : مدیریت آفت
هاي محتوي مواد آلی و کود حیوانی فراوان، کاشت زودهنگام ارقام  عدم کاشت بذر در خاك. شود کاهش خسارت می

این  هاي دیگر مبارزه با ایمیداکلوپرید از روش+کش سیرومازین و کلوتیانیدین مقاوم، ضدعفونی بذر با سموم حشره
  .آفت است

متري  سانتی 10چنانچه هنگام کشت لوبیا در عمق . براي مبارزه یا مگس لوبیا، تاریخ کاشت اهمیت خاصی دارد
زیرا در این شرایط گیاه سریع رشد . رسد گراد بیشتر باشد خسارت به حداقل میدرجه سانتی 15حرارت خاك از 

  .شود دعفونی بذر قبل از کاشت توصیه میض. کندنتیجه خسارت وارده را ترمیم می کرده و در
 

  Gen (Hom:Aleyrodidae)  Bemisia tabaci هاسفیدبالک -  8
متر و به رنگ زرد لیمویی است که سطح بدنش از پودر مومی یک حشره کوچک به طول حدود یک میلی

 ).40 شکل(سفیدرنگ پوشیده شده است 

  

  
  Bemisia tabaciسفیدبالک  -40شکل 

 

هاي ویروسی و تأثیر روي  گیاهی و یا از راه انتقال بیماري این آفت، از طریق مکیدن شیره: نحوه خسارت
فتوسنتز از طریق ترشح عسـلک و جـذب گـرد و خـاك هـوا و یـا رشـد قـارچ هـاي ساپروفیت روي عسلک ترشح 

  .کندشده، به طور مستقیم و غیرمستقیم به گیاهـان میزبـان خسـارت وارد می
هاي میزبان آفت با فاصله از هاي هرز، کاشت مجزاي زراعتعملیات زراعی مثل نابود کردن علف: مدیریت آفت

-نصب کارت.شود در کنترل آفت موثرندیکدیگر، کشت خطی محصول که باعث کاهش رطوبت نسبی محصول می
ها بر روي لوبیا غالباً باعث سفیدبالک خسارت. هاي کاهش خسارت این آفت استدار نیز از دیگر راههاي زرد چسب

اند ولی هنوز عسلک ها و حشرات کامل ظاهر شدهشود ولی در صورت لزوم در زمانی که پوره زیان اقتصادي نمی
بـه میـزان  35سـی در هکتـار، ایمیداکلوپرایـدسی 750اند با سمومی مانندپیري پروکسیفن به میزان ترشح نکرده

 .توان آفت را کنترل کردکیلـوگرم در هکتـار می 1هکتـار، پـی متـروزین به میزانسی سی در  750

  
  
  



 دستورالعمل تولید لوبیا گواهی شده                                                                                                     68

 
  بیماري هاي مهم محصول و شیوه هاي کنترل آنها در ایران به تفکیک مناطق  مختلف 

که باعث ایجاد  باشندهاي این محصول میدد بیماريکننده افزایش تولید لوبیا  عوامل متعاز عوامل مهم محدود
خسارت به گیاه و در نهایت عدم رشد مناسب و افت شدید محصول و تولید بذور نامرغوب از لحاظ کمی و کیفی 

هاي خاکزي مانند انواع پوسیدگی فوزاریومی ریشه، زردي  هاي مهم لوبیا شامل بیماري از جمله بیماري. شوندمی
هاي شایع ویروسی مانند ویروس  بیماري. دگی پیتیومی استفوزاریومی، پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه و پوسی

، و  (CMV)و ویروس موزائیک خیار(BYMV) ویروس موزائیک زردي لوبیا  (BCMV) موزائیک معمولی لوبیا
بذور آلوده و . که مهم ترین آن پوسیدگی فوزاریومی ریشه می باشد. باشند بیماري سوختگی باکتریایی معمولی می

ا چنانچه در فصول بعدي کاشته شوند خود منبع اولیه آلودگی خواهند شد که بصورت ثانویه و از طریق نامرغوب لوبی
باعث گسترش بیماري در سطح مزرعه لوبیا ) در مورد عوامل ویروسی(فعالیت هاي مختلف کشاورزي و حشرات ناقل 

هاي شیمیایی و زراعی  ر کلی از روشهاي لوبیا به طو جهت جلوگیري از خسارت و شیوع انواع بیماري. خواهند شد
جهت ضدعفونی بذر قبل از کاشت استفاده شده  در روش مبارزه شیمیایی از سموم مناسب. شود مختلفی استفاده می

گردد که نوع و مقدار آن  و در ادامه بسته به نوع بیماري و مرحله رشدي، سموم اختصاصی مشخصی مصرف می
  .باشد در هر منطقه میبراساس توصیه کارشناسان مربوطه 

 
  هاي مهم قارچی و باکتریاییبیماري -الف

  بیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا
اولین عالئم . بیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا در اکثر مناطق زیرکشت این محصول در دنیا وجود دارد

هاي لوبیا ظاهر  روي کالوس و ریشه گیاهچه بیماري یک تا دو هفته بعد از کاشت به صورت خطوط باریک کشیده قرمز
هاي زیرزمینی گیاه از بین برود  ها بزرگتر شده، به هم پیوسته و ممکن است تمام اندام با پیشرفت بیماري لکه. شود می

غ ها قبل از بلو هاي اولیه این بوته شود و برگ هاي آلوده کم رشد می در صورتی که بیماري شدید باشد، بوته). 41 شکل(
  . است (Fusaruim solani f.sp phaseoli)عامل بیماري قارچ فوزاریوم . کنند زرد شده و ریزش می

  

  
  پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا -41شکل 

 مدیریت بیماري

 .کشی مناسبکشت لوبیا در خاك با زه -1
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اما از . مزرعه موثر نیست کوددهی و آبیاري کافی اگرچه به طور مستقیم بر روي افزایش یا کاهش بیماري در -2

 .شود هاي لوبیا به بیماري کاسته می شود، از ابتال بوته هاي قوي می آنجا که موجب تولید بوته

 .تناوب زراعی با محصوالت غیرحساس -3

 .شود هاي نابجا و کاهش خسارت می ها موجب افزایش تولید ریشه دهی پاي بوته ها و خاك کشت لوبیا بر روي پشته - 4

 . جلوگیري از کوبیدگی خاك مزرعه تاثیر زیادي در جلوگیري از پوسیدگی ریشه لوبیا دارد -5

تواند در  مقـاومت ارقام مختلف لوبیا به بیماري پوسیدگی فوزاریومی متفاوت است، کاربرد ارقام مقاوم می -6
ین عملکرد و مقاومت به این لوبیا داراي بهتر COS-16ژنوتیپ . کاهش بیماري و خسارت ناشی از آن موثر باشد

  .بیماري گزارش شده است
هاي  پـاشی بر روي ردیف مبـارزه شیمیایی موثري علیـه این بیماري وجـود ندارد، اما ضدعفونی بذر یا سم -7

هایی نظیر بنومیل، تیرام و کپتافول ممکن است در کاهش خسارت  کش کشت بالفاصله پس از کاشت لوبیا با قارچ
 .باشد تاثیر داشته

و ) بنتازون(، بازاگران )تریفلورالین(ها مثل ترفالن  کش تحقیقات نشان داده است که مصرف بعضی علف -8
بنابراین در استفاده از سموم فوق در مزارع . کند کش متاسیستوکس، رشد قارچ عامل بیماري را تحریک می حشره

 .آلوده باید دقت شود

 
 )فوزاریوز(بیماري زردي فوزاریومی 

هاي  عالئم اولیه شامل زردي خفیف و پیري برگ. هاي مهم لوبیا در دنیا است یماري زردي فوزاریومی از بیماريب
ها به  با پیشرفت بیماري برگ. کند هاي باالیی بوته پیشرفت می پریدگی به برگسپس عالئم رنگ.پائینی گیاه است 

- هاي جوان آلوده شوند، کم اگر بوته). 42 شکل(آیند  یاي زرد شده و سرانجام به رنگ زرد روشن در م طور فزاینده
عامل بیماري زردي لوبیا . آید مانند، بافت آوندي در تمام گیاه معموالً به رنگ قهوه اي مایل به قرمز درمی رشد می

 . است (Fusarium oxysporum f.sp. Phaseoli)زي به نام قارچ خاك
  

  
  عالیم زردي فوزاریومی لوبیا -42شکل 

  

  .هاي مبارزه با این بیماري تقریباً شبیه به بیماري پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا است روش: مدیریت بیماري
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 پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه لوبیا یک بیماري شایع در مناطق زیر: پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه لوبیا

بسته به نوع تناوب زراعی،ارقام لوبیاي مورد کشت،  .ترین بیماري لوبیا است کشت لوبیا در دنیا و از نظر اقتصادي مهم
. زاتر از بیماري فوزاریمی باشد تر و خسارت تواند برجسته مدیریت اقتصادي و اقلیم منطقه، بیماري ریزوکتونیایی می

ه ها از مشخصات بارز در مراحل اولیه رشد و توسع اي مایل به قرمز روي هیپوکوتیل و ریشه هاي فرورفته قهوه لکه
. رسند که نتیجه آن کاهش رشد است ها بزرگ شده و به هم می با پیشرفت بیماري زخم). 43 شکل(بیماري است 

  . که بیماري شدید باشد، ممکن است باعث مرگ بوته شود در صورتی
ها وگیاهان جوان به شدت حساس  گیاهچه. است (Rhizoctonia solani)زي به نام عامل بیماري یک قارچ خاك

 .افتد تر به ندرت بیماري اتفاق می هاي مسن که در بوته د، در حالیهستن
  

  
  عالئم پوسیدگی ریزوکتونیایی روي ساقه لوبیا -43شکل 

  

  مدیریت بیماري
 شخم عمیق پس از برداشت -1
بیماري  ارقام لوبیا قرمز گلی و لوبیا چیتی بهمن از مقاومترین ارقام در مقابل این( کاشت و کاربرد ارقام مقاوم -2

  ).گزارش شده است
 )عمق حداکثر سه تا پنج برابر طول بذر(کشت کم عمق بذر  -3

 تناوب با محصوالت غیرحساس مثل گندم، ذرت و جو -4

ورزي  بسته به تراکم مناسب بذر، نوع سامانه آبیاري و رقم لوبیا و وضعیت عملیات خاك(تاخیر در زمان کشت  -5
 ).خیر در کاشت از ده روز تا دو هفته بیشتر باشداولیه و ثانویه نباید میزان تا

  
  بیماري سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا

عالئم بیماري ابتدا به . هاي مهم لوبیا در سراسر جهان است بیماري سوختگی باکتریایی معمولی یکی از بیماري
کنند  ها را احاطه می زردرنگی آنشود، سپس این نقاط سوخته و هاله  هاي آبسوخته روي برگ ظاهر می صورت لکه

هاي مدور قرمز تیره مشاهده  هاي تیره و روي غالف به صورت لکه عالئم بیماري روي ساقه به صورت لکه). 44 شکل(
یک نوع باکتري  عامل این بیماري. شود این بیماري باعث تغییر رنگ بذرهاي لوبیا می). 45 شکل(شود  می

(Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) درصد محصول را نابود کند 80تواند تا  است که در شرایط مساعد می .  
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  عالیم سوختگی باکتریایی در لوبیا - 44شکل 

  

  
  عالیم سوختگی باکتریایی در غالف لوبیا -45شکل 

 

 مدیریت بیماري

 . کاشت و کاربرد بذر سالم - 

شود، اما  هاي سطح بذر می کش نظیر سموم مسی باعث کشته شدن باکتري ضدعفونی بذر با سموم باکتري -
 . روي باکتري هاي درون بذر تاثیري ندارد

ترین ارقام به این بیماري گزارش  لوبیا از مقاوم 31118و الین  2رقم سیات (استفاده از ارقام مقاوم و متحمل  -
 .شده است

 .سال 3تا  2با محصوالتی نظیر گندم، جو، سورگوم و آفتابگردان حداقل به مدت  تناوب زراعی -

 .شخم عمیق پس از برداشت -

 .هاي هرز داخل و حاشیه مزرعهمبارزه با علف -

 .عدم ورود به مزرعه زمانی که بوته ها مرطوب هستند -

 .فاده نشوددر صورت وجود آلودگی یا سابقه آلودگی از سیستم آبیاري بارانی است -

چنانچه هدف از کشت لوبیا تهیه بذر باشد، باید  بذر عاري از آلودگی باشد و از کاشت بذور مزرعه آلوده براي  -
 .همچنین مزرعه در محلی انتخاب شود که سابقه آلودگی نداشته باشد. سال آتی پرهیز شود
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 هاي مهم ویروسی لوبیابیماري -ب

بیمارگرهاي . هاي گیاهی استطور طبیعی میزبان تعداد زیادي از ویروس به) Phaseolus Vulgaris(لوبیا 
) بذربرد(ها در لوبیا بذرزاد اگرچه برخی از این بیماري. زا باشندتوانند خسارتویروسی لوبیا در شرایط مناسب می

روسی لوبیا غالباً در هاي ویبیماري. یابندها در طبیعت توسط حشرات ناقل منتقل و انتشار میهستند ولی اغلب آن
در . شوندزا ظاهر می فراوان و خسارت) شرایط مناسب فعالیت حشرات ناقل(گرم و خشک هاي گرم، نیمهمحیط

درصد   25- 100قابلیت ایجاد خسارت و کاهش محصول برخی از این عوامل ویروسی در منابع بین  شرایط مناسب،
، بروموویریده (Potyviridae)ویریده  پوتی : سی در لوبیا عبارتند اززاي ویرو هاي مهم بیماري تیره. گزارش شده است

)Bromoviridae( بانیاویریده ،(Bunyaviridae)ویریده  ، جمینی(Geminiviridae) نانوویریده ،Nanoviridae)(، 
 Bean commonویروس موزاییک معمولی لوبیا : لههاي مهمی از جم که شامل ویروس )Luteoviridae(لوتئوویریده 

mosaic virus (BCMV) ویروس موزاییک معمولی نکروتیک لوبیا ،Bean common mosaic necrotic virus 

(BCMNV)،   ویروس کرلی تاپ چغندرقندBeet curly top virus (BCTV) ویروس موزاییک طالیی لوبیا ،Bean 

golden mosaic virus (BGMV)یروس موزاییک زرد طالیی لوبیا، وBean golden yellow mosaic virus 

(BGYMV)،  ویروس موزاییک خیار)CMV(Cucumber mosaic virus  ویروس موزاییک زردي لوبیا ،)BYMV( 
Bean yellow mosaic virus  و ویروس موزاییک یونجه  Alfalfa mosaic virus (AMV)باشند که در مزارع  می

 .ایران از فراوانی و اهمیت زیادي برخوردارند لوبیا در 

ها از جمله استفاده از بذور گواهی شده و سالم لوبیا، به کارگیري ارقام مقاوم و کنترل ناقلین این ویروس
 . هاي پیشگیري و کنترل بیمارگرهاي ویروسی استترین روش مهم

  

  
  )BCMVاییک شدید در اثر موز(هاي ویروسی در لوبیا  عالیم ناشی از آلودگی -46شکل 

  

  
  (BGMV)لوبیاي آلوده به ویروس موزاییک طالیی لوبیا  -47شکل 
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 (Curly top of beans-BCTV)لوبیاي آلوده به ویروس پیچیدگی بوته لوبیا  - 48شکل 

 
یک بیمارگر، استفاده از بذورگواهی شده و سالم لوبیا، کنترل  ت و ماهیتکه اشاره شد با توجه به خصوصیاهمانطوري

هاي ترین روشو استفاده از ارقام مقاوم و متحمل به بیماري از جمله مهم) و شته  بالک سفید(ها ناقلین این بیماري
 .پیشگیري از انتشار بیمارگرهاي ویروسی است

هاي  ویروس پوتی. آلوده قابلیت انتقال به گیاهان سالم را دارندها توسط شته و انتقال مکانیکی از طریق شیره  ویروس
  :زا در لوبیا عبارتند از مهم بیماري

  

  (BCMV-BCMNV)ویروس موزائیک معمولی و نکروز لوبیا 
متعلق به گروه  )BCMNVو  BCMV(ویروس موزاییک معمولی لوبیا و ویروس موزاییک معمولی نکروتیک لوبیا 

هاي ویروسی لوبیا هستند و ترین بیماريترین و شایعها از مهمو نژادهاي وابسته به آن) potyvirus(ها پوتی ویروس
حساسیت مختلفی در اثر آلودگی به این ویروس از  ارقام مختلف لوبیا. تقریباً در تمام مناطق کشت لوبیا وجود دارند

نژادهاي وابسته به آن از نقاط مختلف کاشت لوبیا در  هاي اخیر فراوانی ویروس و برخی ازدر سال. دهندخود بروز می
درصد گزارش  90-100در سایر نقاط دنیا   BCMV خسارت به محصولی مانند لوبیا در اثر. کشور گزارش شده است

  .شده است
هاي موضعی و بدشکلی،  ، سوختگی و ایجاد لکه)موزائیک(هاي زرد در متن برگ  ها شامل لکهعالئم این بیماري

 شکل(هاي هوایی بوته است  روز ساقه گیاه و سرشاخه در ارقام به شدت حساس و حالت برگشتگی برگ در اندامنک
دو ویروس موزائیک معمولی  ).50 شکل(شوند  در مزرعه منتقل می  این دو ویروس بذرزاد هستند و توسط شته). 49

ها از برخی مناطق کاشت لوبیا در ایران  برخی از نژادهاي وابسته به آن BCMV) و (BCMNVو نکروز لوبیا و 
  ).51 شکل(اند  گزارش شده

 مدیریت بیماري

 .کاربرد و کاشت بذر سالم - 

 .)اند ارقام شکوفا و پاك نسبت به این ویروس مقاوم(استفاده از ارقام مقاوم  -
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   خانهدر شرایط گل BCMVقرمز محالت آلوده به ویروس  عالئم موزائیک و اختالل رشد روي لوبیا -49شکل 
   

  
   )چپ( بذرهاي گیاهان سالم )راست( بذرهاي گیاهان آلوده به ویروس موزاییک معمولی - 50شکل 

  

  
و ) راست(ها با عالیم موزاییک و تیره و روشن شدن رگبرگ(BCMV) ویروس موزاییک معمولی لوبیا  -51شکل 

  )چپ(ها پیچیدگی و قاشقی شدن برگ
  

   (BYMV)ویروس موزائیک زردي لوبیا 
عالئم بیماري . عالئم این بیماري بسته به رقم لوبیا، زمان آلودگی و شرایط محیطی ممکن است متفاوت باشد

هاي آلوده کم  بوته. شوند معموالً به صورت نقاط زرد کوچک روي برگ ظاهر شده و به تدریج این نقاط بزرگ می
شود و از طریق بذر  ها منتقل می این ویروس به صورت مکانیکی و توسط شته). 52 شکل(شوند  رشـد و بدشکل می

 . شود منتقل نمی

 مدیریت بیماري

 هاي ناقل ویروس مبارزه با شته -

  )قم پاك نسبت به این ویروس مقاوملوبیا ر(کاشت و کاربرد ارقام مقاوم  -
 رعایت تناوب زراعی -

 زارع لوبیاهاي هرز محذف علف -
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 BYMVزردي برگ لوبیا در اثر آلودگی به ویروس  -52شکل 

  

   (CMV)ویروس موزائیک خیار 
ها، پیچیدگی و سوختگی حاشیه  هاي زرد در برگ، ضخیم و روشن شدن رگبرگ عالئم بیماري شامل مشاهده لکه

  .شود ها منتقل می تههاي مکانیکی و ش این ویروس از طریق بذر، روش). 55و 54 شکل(ها است  ها و بدشکلی غالف برگ
 مدیریت بیماري

 کاربرد بذر سالم - 

 رعایت تناوب زراعی -

  رعایت فاصله کشت بین لوبیا و کدوئیان -
 هاي ناقل ویروس مبارزه با شته -

  ).اند ت به این ویروس مقاومبارقام لوبیا، پاك و درسا نس(کاشت و کاربرد ارقام مقاوم  -
 

  
 CMVخسارت ناشی از آلودگی لوبیا به ویروس  -53شکل 

 

 
  CMVعالیم ناشی از آلودگی لوبیا به ویروس  -54شکل 
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  CMVعالیم ناشی از آلودگی لوبیا به ویروس  - 55شکل 

  
  )اي شدن برگ لوبیا لوله(ویروس برگ قاشقی لوبیا 

هاي هرز خانواده  تواند تعداد زیادي از علفاین ویروس می. هاي مهم لوبیا با دامنه میزبانی وسیع استاز ویروس
در صورت بروز استرین شدید ویروس بر روي رقم حساس، . در اکثر نقاط ایران وجود دارد. لگومینوز را نیز آلوده کند

  . درصد برآورد شده است 80-90گاهی خسارت در برخی حبوبات تا حدود 
، )52 شکل(ها، توقف رشد گیاه شکننده شدن برگها، ترد و زردي عمومی گیاه، قاشقی شدن برگ :عالیم

  ..ها و گاهی مرگ بوته لوبیاهاي نکروز روي برگ لکه
، باقال، یونجه باغی، نخود، )هرزنوعی علف(هاي آن باقال موشی شود از میزباناین ویروس توسط شته منتقل می

هاي دایمی ویروس چندساله بودن یکی ازکانونگیاه یونجه به دلیل .توان نام بردنخودفرنگی، لوبیا و عدس را می
 ). 65 شکل( بیشترین خسارت در اواخر زمستان به خاطر باال رفتن جمعیت شته ناقل است .است

 

 
با عالیم زردي رگبرگی، پیچیدگی برگ و توقف رشد جوانه  BLRV- لوبیا آلوده به ویروس برگ قاشقی لوبیا - 56شکل 

  انتهایی
 

هاي هرز در حاشیه مزرعه و اجتناب از تداوم سیکل زندگی حذف علف استفاده از ارقام مقاوم،: مدیریت بیماري
 .تنظیم تاریخ کاشت ویروس با عدم کاشت مداوم حبوبات،
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  )مبارزه زراعی ومکانیکی سموم بیولوژیک، مالچ،(هاي هرزهاي کنترل علفشیوه

ترین  برگ، سوروف و ارزنی مهم ساله پهن هرز یک هاي علفترین  تره و خرفه مهموحشی، سلمه خروس توق، تاج
هرز چندساله  هايترین علف مرغی مهم صحرایی، اویارسالم، قیاق و پنجه برگ و پیچک  ساله باریک هرز یک هاي علف

هاي  ساله یک. ذکر شده است 21هاي مزارع لوبیا ایران در جدول  ترین علف فهرست مهم. مزارع لوبیا کشور هستند
  . ساز مزارع لوبیا هستند هرز مشکل هاي ترین علف برگ شایع پهن

  بیان، توق، ارزنی، سوروف، عروسک تره، قیاق، خرفه، شیرین وحشی، سلمه وحشی، کنف خروس صحرایی، تاج پیچک
تان هرز مزارع لوبیا استان لرس هاي ترین علف پرست به ترتیب مهم بره، خارخسک و آفتاب ساله، گوش پرده یک  پشت

هرز مهم مزارع لوبیا  هاي ریزي و شیرتیغک از جمله علف تره، داتوره، سوروف، تاج وحشی، سلمه  خروس  تاج. هستند
بند،  هفت  صحرایی، شیرشیرك، کاهوي خاردار، علف  تره، پیچک  وحشی، سلمه خروس تاج. استان مرکزي هستند

هرز مزارع لوبیا استان زنجان  هاي ترین علف مار مهمریزي، شیرتیغک، قیاق، شنگ و توق در ش خرفه، ارزنی، تاج
صحرایی، سوروف، پنیرك، خرفه، ارزنی،   تره، کنگر صحرایی، پیچک وحشی، ازمک، سلمه خروس  تاج . هستند

تره،  وحشی، سلمه خروس   تاج. هرز مهم مزارع لوبیا استان اصفهان هستند  هاي ریزي و خارخسک از جمله علف تاج
و بختیاري به شمار  هرز مهم مزارع لوبیا استان چهارمحال  هاي ، شیرتیغک و شنگ از جمله علفصحرایی پیچک

  ).62تا  57شکل (روند  می
  هرز مهم مزارع لوبیا ایران هاي  فهرست علف -21جدول 

  دوره زندگی  نام علمی  نام فارسی
  ساله یک  .Setaria spp  ارزنی
 " Datura stramonium  تاتوره

 "  Amaranthus ratrotdexus  وحشی خروس تاج
 "  Solanum nigrum  ریزي تاج

 "  Xanthium strumarium  توق
 " Tribolus terrestris  خارخسک

 "  Portulaca oleracea  خرفه
 "  Chenopodium album  تره سلمه

 "  Echinochloa crus- galli  سوروف
 " .Sonchus spp  شیرتیغک

  "  Physalis divaricata  ساله یکپرده  پشت عروسک
 " Polygonum arvensis  بند هفت علف

 "  Hibiscus tronum  )وحشی کنف(رنگ  سه ختمی
 " Lactuca serriola  )کن گاوچاق(کاهوي خاردار 
 "  .Heliotropium sp  پرست آفتاب
 "  Chrozophora tinctoria  )بره گوش(رنگینک 
  ساله چند  Cynodon dactylon  مرغی پنجه
 "  Convolvolus arvensis  صحرایی پیچک

 " Cirsium arvense  خارلته
 "  Sorghum halepense  قیاق
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  )چپ(، تاج خروس )وسط(، گاوپنبه )راست(علف هرز سلمه تره -57شکل 

  

    
 )چپ(، پیچک صحرایی )وسط(، خارلته )راست(علف هرز گوش بره  -58شکل 

    

      
 )چپ(، سوروف )وسط(، تاتوره )راست(علف هرز خردل وحشی  -59شکل 

      

      
 )چپ(، عروسک پرده )وسط(، گاو چاق کن )راست(علف هرز کنف وحشی  -60شکل 

  
     

      
 )چپ(، شیرتیغی )وسط(، تاجریزي )راست(علف هرز خرفه  - 61شکل 
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 )چپ(پنیرك ، )وسط(، توق )راست(علف هرز خارخسک  -62شکل 

  

  هرز هايخسارت علف
گیرد، به طوري که در صورت عدم  هرز قرار می هاي  عملکرد لوبیا به طور کامالً چشمگیري تحت تاثیر رقابت علف

هرز باعث کاهش عملکرد و کیفیت   هاي تداخل علف. برداري نیست  هرز، عمالً مزرعه قابل بهره هاي  کنترل علف
پوشش گیاهی و کاهش جریان هوا  هاي هرز باعث افزایش رطوبت درون تاج تراکم باالي علف. شوند محصول لوبیا می

هرز سبز در مرحله برداشت محصول   هايعلف. شودهاي گیاهی میو به تبع آن افزایش احتمال شیوع بیماري
یزش و ترتیب کاهش عملکرد ناشی از رموجب افزایش طول مدت خشک شدن محصول در سطح مزرعه و بدین

  .شوندافزایش احتمال وقوع بیماري می
  

  هرز هاي  مدیریت تلفیقی علف
بر استفاده تلفیقی از ) هرز هاي  زا و علف حشرات، عوامل بیماري(امروزه در مدیریت آفات گیاهی به طور کلی 

-برد تلفیقهرز مشتمل بر چهار راه  هاي مدیریت تلفیقی علف. شود هاي کنترل قابل دسترس تأکید میهمه روش
  .پذیر عملیات پیشگیري، مدیریت زراعی، کنترل مکانیکی و کنترل شیمیایی است

. هرز در سطح مزرعه راهکاري پیشگیرانه است هاي رعایت بهداشت زراعی  به منظور جلوگیري از ورود و پراکنش علف
آبیاري، دام و انسان سبب پراکنش  باد،. هرز است هاي ترین روش مدیریت علف ترین و کم هزینهپیشگیري در واقع ساده

  :هرز اشاره شده است هاي در ذیل به چند راهکار پیشگیرانه براي جلوگیري از شیوع علف. شوندهرز می هاي بسیاري از علف
 .هرز استفاده شود از بذور گواهی شده عاري از علف -
-رز پیش از ورود به مزرعه پاكه هايادوات شخم، کاشت و برداشت باید براي جلوگیري از انتشار بذور علف -

 .سازي شوند
 .هرز همراه کودهاي حیوانی، از کود پوسیده استفاده شود هايبراي جلوگیري از ورود بذور علف -
ها و هرز حاشیه مزارع و کنار جوي هاي علف. هرز به مزارع است اي براي ورود بذر علف  آب آبیاري منبع بالقوه -

 .هرز به داخل مزرعه کنترل شوند هاي یري از ورود بذور علفنهرهاي آبیاري باید براي جلوگ
 .کش به طور مستمر مزرعه مورد بررسی قرار گیردهرز مهاجم یا مقاوم به علف  هاي علف براي شناسایی لکه -
هاي  دستی پیش از به بذرنشینی علفکش یا وجیناي علفهرز از تیمار لکه هاي کوچک علفبراي کنترل لکه -

 .اده شودهرز استف 



 دستورالعمل تولید لوبیا گواهی شده                                                                                                     80

 
  مدیریت 

کنندگی باال از قبیل غالت و یونجه در کنار لوبیا در گیري از گیاهان زراعی با توانایی رقابتبهره: تناوب زراعی
کنترل . ساز در کشت لوبیا سودمند است هرز مشکل هاي علف گیري جمعیتتناوب زراعی در پیشگیري و کاهش شکل

در حالی . واش در کشت غالت دشوار است وحشی، چچم، چاودار و خونی گندمبرگ مانند جودره،  هاي هرز کشیدهعلف
هاي انتخابی مخصوص  کش برگ برگ با استفاده از باریک  هاي پهنبرگ در کشت هرز کشیده  هاي که کنترل علف

ل بر برگ مثل لوبیا مشتم تناوب زراعی موثر براي گیاهان زراعی پهن. برگ به سهولت میسر است هاي پهن کشت
  .هاي زراعی حداقل سه یا چهار ساله استهرز متفاوت در تناوب هايهاي متضاد و علفهاي جایگزین با ویژگیکشت

هرز   هايهرز هنوز هم به صورت ابزار مهمی براي مدیریت علف هايکنترل مکانیکی علف: کنترل مکانیکی
یافته است و  هرز زودتر رویش هاي ه کنترل علفورزي پیش از کاشت قادر بعملیات خاك. مزارع لوبیا مطرح است

  .کاشت قابل تلفیق است هاي پیشکشمعموالً با کاربرد علف
-براي کنترل دانه) زنی هرس(زنی توان از عملیات دندانههاي لوبیا، می رست بعد از کاشت و پیش از رویش دانه

-از یک یا دو مرحله کولتیواتورزنی براي کنترل علف توانبعد از رویش لوبیا می. هرز بهره گرفت  هاي هاي علفرست
هرز با رویش دیرهنگام در اواخر فصل رشد و به   هايالبته برخی علف. هاي کاشت استفاده کردهرز بین ردیف  هاي

  .شوند ساز می زراعی مشکل خصوص در صورت کم بودن تراکم کاشت گیاه 
ها ذکر شده است، این ترکیبات  کش طی که براي علفمحی با وجود برخی مشکالت زیست: کنترل شیمیایی

فلورالین،  کش تري در کشور ایران تاکنون پنج علف. هرز هستند هاي  هنوز هم از اجزاي مهم مدیریت تلفیقی علف
 جدول(هرز لوبیا به ثبت رسیده است  هاي سی و بنتازون براي کنترل علف تی پی متیل، اي دي فلورالین، کلرتال اتال
هاي مدیریتی براي کنترل  ها و البته در تلفیق با سایر روش کش تري از علف این در حالی است که طیف وسیع ).22

  .هرز مزارع لوبیا قابل استفاده است هاي  علف
  

 2هرز آمریکا،  هاي انجمن علوم علف1هرز مزارع لوبیا در ایران هايهاي ثبت شده براي کنترل علفکشعلف - 22جدول 
 کش المللی مقاومت به علف کمیته کاري بین

  

فرموالسیون   نحوه عمل  نام تجاري  نام عمومی
  نوع علف  روش کاربرد  مقدار در هکتار  )درصد(

  هرز
ریسک بروز 

  مقاومت

بازدارنده   بازاگران  بنتازون
 IIفتوسیستم

SL 48 3 متوسط برگ پهن  رویشی پس  لیتر  

کاشت  پیش  لیتر EC 82  6 -5 چربیبازدارنده سنتز   ارادیکان  سی تی پی اي
 مخلوط با خاك

برگ و  باریک
 " برگ پهن

بازدارنده تقسیم   داکتال  متیل دي کلرتال
 سلولی

WP 75  6 -3 کاشت یا  پیش  کیلوگرم
 " " رویشی پیش

 " "  "  لیتر EC 48  5/2-2  "  ترفالن  فلورالین تري
 " " "  لیتر EC 33.3  5/3-3  "  سوناالن  فلورالین اتال
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به طور ساالنه . مهم استهرز موجود در سطح مزرعه بسیار   هاي علفکش مناسب براي کنترل گونهانتخاب علف
هاي کش مناسب براي کنترل گونههاي علف هرز موجود را ثبت کنید تا بتوانید علف مزارع، انواع گونه با بررسی

هاي  هرز مزرعه در سال  طالع دقیق از فلور علفکاشت باید براساس ا کش پیش علف. هرز غالب را انتخاب کنید علف
یافته در کشت سال جاري  هرز رویش رویشی بر مبناي جمعیت علف  پس  کش که علف پیشین انتخاب شود، در حالی

هرز طی  هاي  رویشی قادر به کنترل علف  کاشت و پیش هاي پیش کش به طور معمول کاربرد علف. شود انتخاب می
یافته را شناسایی کرده و  هرز رویش هاي علف  رست با بازدید مزرعه دانه. از کاشت لوبیا هستندهفته اول بعد  6-4

  .ها انتخاب کنید کش مناسبی را براي کنترل آنعلف
هاي هاي با نحوه عمل مشابه در یک مزرعه موجب ظهور بیوتیپ کشکش خاص یا علفکاربرد مکرر یک علف

ها یا هاي حساس و افزایش جمعیت گونه کنی بوتهکش سبب ریشه د مکرر یک علفکاربر. شودکش میمقاوم به علف
خروس، توق، تاجریزي، ارزنی و  علف جارو، تاج. شود هرز حساس می هاي  هاي مقاوم در غیاب رقابت علفبیوتیپ
  . هرز با سابقه بروز مقاومت هستند  هايوحشی از جمله علف یوالف

  هايهاي کنترل علفکش ضروري است که ترکیبی از روشهرز مقاوم به علف هاي براي جلوگیري از انتخاب علف
هاي با نحوه عمل کشورزي و تناوب زراعی و کاربرد علفتوانند از عملیات خاكکشاورزان می. هرز به کار گرفته شود

هاي کشکاربرد متناوب علف .کش استفاده کنند هرز مقاوم به علف هاي علف متفاوت براي اجتناب از انتخاب بیوتیپ
براي . کش را به تأخیر اندازدهاي مقاوم به علفتواند ظهور بیوتیپ هاي متوالی می با نحوه عمل متفاوت در سال

  :توان از راهبردهاي ذیل استفاده کرد ها میکشهرز مقاوم به علف هاي کاهش علف
 کش فقط در صورت لزوماستفاده از علف 

  کشکاربرد توصیه شده علفرعایت مقدار 

 هاي با نحوه عمل چندگانهکشها یا کاربرد متوالی علفکشاستفاده از مخلوط علف 

 هاي با نحوه عمل متفاوت کشتناوب کاربرد علف 

 هاي داراي چرخه زندگی متفاوت تناوب زراعی با کشت 

 هرز هاي تلفیق عملیات مکانیکی و شیمیایی کنترل علف 

 کشاز تیمارهاي علف هرز جان سالم به در برده هاي علف ع براي شناسایی و حذف بوتهبررسی مستمر مزار 

 

  مدیریت برداشت و پس از برداشت -12
  هاي مرتبط با زمان رسیدگی فیزیولوژیکشاخص محصول و -12-1

رسند همزمان نمی هاغالف مامیدر ارقام رونده مانند ت. زمان برداشت لوبیا به زمان کاشت و نوع رقم بستگی دارد
ها دراین زمان میانگین رطوبت دانه. ها رسیده باشنددرصد غالف 75تا  65گیرد که حدود و برداشت زمانی انجام می

هاي اولیه صبح که هوا خنک و مرطوب است انجام برداشت با دست باید در ساعت. درصد است 40تا  35حدود 
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گیري به گیري ضایعات فیزیکی دانه جلوغالف و در نتیجه شکل گیرد تا از ریسک ترکیدگی غالف در اثر خشکی

  . عمل آید

  
  گیاه لوبیا رسیده و آماده برداشت - 63 شکل

  
شما . ها آویزان نمود تا خشک گرددگیاه را با دست از خاك بیرون کشید و از ریشهباید ، دستی برداشتهنگام 

هاي بیشتر به تجهیزات مخصوص برداشت کنید، اما براي مساحتهکتار لوبیا را با دست برداشت  5توانید تا می
ها درصد رسیده و غالف 20ها به حدود زمانی که رطوبت دانه. باشدمکانیزه محصول مانند کمباین و  تراکتور نیاز می

با مواد  در برخی از کشورها قبل از برداشت گیاه. گردندگاه منتقل شده و خرمنکوبی میخشک شده باشند، به خرمن
این روش درمانی با هدف تسریع در خشک . شوندپاشی میکننده برگ و دیگر بقایاي گیاهی محلولشیمیایی جدا

تواند باعث کند شدن گردد زیرا وجود بقایاي گیاهی میشدن گیاه در اثر کاهش میزان ماده گیاهی دنبال می
  . کوبی گرددعملیات خشک شدن و خرمن

  

  
  برداشت مکانیزه لوبیا در مزارع آزمایشی -64 شکل
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برداشت مکانیزه لوبیا در کشورهایی که داراي فناوري پیشرفته و امکانات مالی مناسبی برخوردار هستند متداول 
-است و معموالً برداشت با ماشین کمباین که براي گندم طراحی شده و براي لوبیا سازگار گردیده است انجام می

از کارآیی زیادي در  باشند وساعت در هکتار برخوردار می 1/1تا  9/0ها از ظرفیت کاري مبایناین نوع ک. گیرد
ها زمانی باشند، کارایی کمباینهاي هرز هستند برخوردار میهاي نسبتاً وسیع که مسطح شده و عاري از علفزمین

در غیر اینصورت . رسند استفاده گرددمل میرسد که از ارقام پا کوتاه که بطور همزمان به رسیدگی کابه حد اکثر می
  .گرددبرداشت با کمباین با ضایعات زیاد همراه شده و توصیه نمی

  

  
  برداشت مکانیزه لوبیا  با کمباین گندم  - 65 شکل

  

شوند و یا در برخی از ها به حیوانات تغذیه میهاي خرد شده و ساقه، غالفهاي خشکبرگبقایاي گیاهی شامل  
  .شوندکشورها به خصوص در آفریقا و آسیا به عنوان سوخت براي پخت و پز استفاده می

  
محصوالت گواهی  )...گذاري وبندي، انبارداري، برچسببسته(مدیریت پس از برداشت   -13

 شده

  خشک کردن
تولید . شودشود تا خشک مانده و یا به جاي دیگر انتقال داده میپس از برداشت محصول یا در مزرعه باقی

هاي که براي محصول در کیسه طراحی شده استفاده کنکن هواي گرم سیلوي یا از خشککنندگان بزرگتر از خشک
ها براحتی فراهم باشد تا امکان خشک از بین کیسهها باید بنحوي باشد که امکان عبور هوا چیدمان کیسه. نمایندمی

  . گردیدن یکنواخت محصول میسر گردد
روها، ایجاد سکوهاي چوبی در فضاهاي مسقف، توان در پیادهمقادیر کمتر عملیات خشک کردن را میبراي 

 . ها اطراف خانه به انجام رساندجایی هوا و یا مستقیماً روي نردهببرخوردار از امکان جا

  جداسازي دانه از غالف
ها امکان یر کم، با فشردن غالفبراي مقاد. سازي دانه از غالف داردلوبیاي خشک نیاز به عملیات جدا

یک روش سنتی براي براي جداسازي دانه از غالف کوبیدن گیاه به جداره داخلی بشکه . یسر استجداسازي م
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هاي بزرگتر شما براي زمین. باشداین روش جداسازي براي بیش از حدود نیم هکتار مناسب می. فلزي می باشد

 . گذاري کنیدی سرمایهممکن است بخواهید در تجهیزات خرمن کوب

  تمیز کردن
هاي دستگاه. نمایندتولیدکنندگان در مقیاس بزرگ براي تمیز کردن محصول از دستگاه بوجاري استفاده می

طراحی دستگاه باید . تواند شامل یک یا چند دستگاه باشدبوجاري باید بر اساس تناژ مورد نظر انتخاب گردد و می
ها بر اساس شکل، اندازه، رنگ و دیگر خالصیردن صدمات مکانیکی، جداسازي نابنحوي باشد که بدون وارد آو

  . پذیر باشدپارامترهاي کیفی امکان
  

  
  بندي لوبیا  دستگاه تمیز و درجه - 66 شکل

  

  
  انواع لوبیا تمیز شده  -67 شکل

  بسته بندي
در انواع مختلفی از . شوندمیهاي مخصوص حمل در بعد تجاري، حبوبات اغلب به طور مستقیم در کامیون

باشند هاي که چند الیه میلذا الزم است از کیسه. گردد که توصیه نمی گرددها کنفی و یا پالستکی حمل میکیسه
مزیت این نوع کیسه این است که از تبادل هوا و . شوند در صنعت لوبیا استفاده شودو اصطالحا لمینیت نامیده می

 .گرددپذیر مینمایید و نگهداري طوالنی مدت محصول امکانها جلوگیري میهرطوبت محیط به داخل کیس
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  انبارداري
دهند که شامل حفظ و مراقبت از کنندگان لوبیا سه هدف اصلی را در هنگام انبارداري مد نظر قرار میتولید

. باشدنوسانات بازار می کمیت و کیفیت، حفاظت از دانه تا برداشت محصول بعدي و جلوگیري از ظرر و زیان ناشی
از لوبیاي . گذاردشرایط ورود لوبیا خشک به انبار و شرایط نگهداري بر کیفیت نهایی تأثیر میباید توجه داشت 

مراقبت به عمل % 12گراد و رطوبت کمتر از درجه سانتی 20در دماي  خشک باید در انبار خشک و خنک ترجیحاً
براي نگهداري محصول با مقادیر . ها در امان باشدانباري از جمله حشرات و کنهآیید تا از افت کیفی و هجوم آفات 

  . باشدتن برخورداري انبار از امکانات کنترل دما و رطوبت انبار الزامی می 1بیش از 
  

  
  هاي چند الیه نگهداري لوبیا با استفاده از کیسه  -68 شکل

  

  
  رل دما و رطوبت و جابجایی هوا براي نگهداري لوبیاانبار مدرن سرد مجهز یه سیستم کنت  -69 شکل

  
  هاي پس از برداشت لوبیابیماري

از نظر ) بذرزاد یا بذر برد(شوند  هاي ویروسی که از طریق بذور گیاهان آلوده به ویروس منتقل میبیماري
وقتی یک گیاه با یک ویروس بذرزاد آلوده . باشند هاي اولیه داراي اهمیت فراوانی می اقتصادي، خسارت و آلودگی

ودگی به طور طبیعی منجر به کاهش محصول هاي بعدي نیز آلوده خواهد بود و این آل شود آن گیاه در تمام نسل می
شوند، بنابراین کاهش محصول ناشی از  کل گیاهان زراعی در جهان با بذر تکثیر می% 90حدود . گردد می

هاي  خسارت اقتصادي ناشی از ویروس. اي است ها داراي اهمیت ویژه از جمله ویروس) بذر برد(بیمارگرهاي بذرزاد 
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رت خسارت مستقیم در کاهش محصول یا کیفیت آن و نیز به صورت غیرمستقیم مانند به صو) Seed borne(بذرزاد 

تواند در صورت حضور ناقل  حتی مقدار ناچیزي از بذور آلوده به ویروس می. هزینه کنترل و مدیریت بیماري است
) مزرعه(ول محص% 100کافی در مزرعه موجب انتشار اولیه ویروس در مزرعه گردد، که گاهی منجر به آلودگی 

هاي گیاهی است، معموالً تشخیـص عالئم ناشی از  لوبیا به طور طبیعی میزبان تعداد فراوانی از ویروس .شود می
هاي موجود در یک مزرعه، در  تشخیص دقیق ویروس یا ویروس. هاي مختلف در مزرعه مشکل است ویروس

نتخاب و کاشت بذور مقاوم به عوامل ویروسی و گواهی ا. پذیر است هاي دقیق و مربوط به آن امکان آزمایشگاه با روش
  .شده از نکات مهم در انتخاب و پرورش  محصول سالم لوبیا است

تواند در  مقـاومت ارقام مختلف لوبیا به بیماري پوسیدگی فوزاریومی متفاوت است، کاربرد ارقام مقاوم می -
  .کاهش بیماري و خسارت ناشی از آن موثر باشد

  .هایی نظیر بنومیل، تیرام و کپتافول ممکن است در کاهش خسارت تاثیر داشته باشد کش بذر با قارچضدعفونی  - 
  . هاي مهم لوبیا در سراسر جهان است بیماري سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا یکی از بیماري

ه، اما روي ضدعفونی بذر با سموم باکتري کش نظیر سموم مسی باعث کشته شدن باکتري هاي سطح بذر شد -
  .استفاده از ارقام مقاوم و متحمل یکی از راهکارها است. باکتري هاي درون بذر تاثیري ندارد

چنانچه هدف از کشت لوبیا تهیه بذر باشد بایستی  بذر عاري از آلودگی باشد و از کاشت بذور مزرعه آلوده  -
  .سابقه آلودگی نداشته باشدهمچنین مزرعه در محلی انتخاب شود که . براي سال آتی پرهیز گردد

  
  انباري لوبیا آفات 

 سوسک عدس: نام عمومی آفت

  Bruchus lentis (L.): نام علمی آفت 

  
  سوسک باقال: نام عمومی آفت

  Bruchus rufimnus: نام علمی آفت
  

  سوسک نخود فرنگی: نام عمومی آفت

  Bruchus pisorum  (Linnaeus, 1758 )  :نام علمی آفت
 

  سوسک چهار نقطه اي حبوبات: عمومی آفتنام 

  Callosobruchus maculatus   (Fabricius, 1775):نام علمی آفت
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  سوسک چینی حبوبات: نام عمومی آفت

    Callosobruchus chinensis (Linnaeus, 1758) : نام علمی آفت

 

سوسک لوبیا                                                                                          : نام عمومی آفت

  Acanthoscelidesobtectus (Say, 1831)نام علمی آفت  
 

  
تنها حبوبات این خانواده . باشندمی) سوسک حبوبات(  Chrysomelidaeهاي ذکر شده مربوط به خانوادهگونه

اي را مورد حمله قرار هاي غالت و محصوالت نشاستهدهند و به دانهرا در مزرعه و یا انبار مورد تغدیه قرار می
هاي این خانواده گونه. و از اهمیت اقتصادي باالیی برخوردار هستند باشدانتشار این خانواده جهانی می. دهندنمی
-الروها غیر متحرك و درون بذر مخفی می. دهندي بذور یا غالف قرار میتک بر روهاي خود را به صورت تکتخم

کنند به حشرات کامل عمر طوالنی دارند و روي مواد انباري تغذیه نمی. دهندشوند و تغذیه خود را انجام می
  . کنندآسانی پرواز می

هاي مدوري که حشرات کامل از سوراخ. خسارت وارده توسط این گونه خسارت بسیار باالیی است :خسارت
زنی زنند یا درصد جوانهها یا جوانه نمیبر اثر تغدیه الروها دانه. شونداند خارج میدر دانه ایجاد کرده الروها قبالً

ارت محصوالت انباري شده و در نتیجه باعث خسارت سنگین این آفات موجب باال رفتن حر. بسیار پایینی دارند
  .شودکاهش کیفیت و رشد کپک بر روي این محصوالت می

دراي (گرم فسفین در هر متر مکعب فضاي مسدود، پودر سیلیس  Blanket 56% 5-3فسفید آلومینیوم : کنترل
گرم ماده خالص در متر مربع،  EC 57% 2در هزار مخلوط با بذر یا در انبارهاي خالی، ماالتیون  P 80% 2-1) ساید

  .گرم سم در متر مربع SC24% 4اسپینوساد 
  نکات

درجه سلسیوس به مدت  25اي گرم فسفین براي هر متر مکعب در دم 3-5در فضاي بسته با ایزوالسیون کامل 
نظارت کامل حسب حرارت با گرم فسفین در هر متر مکعب بر  3-6، در فضاي نیمه بسته با چادر پلی اتیلن سه روز

گرم فسفین در هر متر مرکعب با توجه به دماي محیط حداقل  5-8، در فضاي باز با پوشش پالستیک کارشناس
 .ساعت با نظارت کارشناس استفاده شود 72براي 

فقط در مواردي که به عنوان بذر و یا خوراك . ها مصرف خوراکی انسانی دارد توصیه نمی شوددر مواردي که دانه
پاشی انبار خالی با دز توصیه پریمیفوس متیل، ماالتیون، اسپینوساد فقط براي سم. استفاده شود کاربرد دارددام 

  .)روز قبل از وارد کردن محصول به انبار استفاده شود 10-15حداقل (شده مصرف شود 
ي مخصوصاً روز کلیه حاالت آفات انبار 7درجه سلسیوس زیر صفر به طور متوسط در مدت  11در سرماي 

 .روندها از بین میسوسک
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  زیستیها و مالحظات محیطتوصیه -14
  دستورالعمل خرید، مصرف، ذخیره سم توسط کشاورزان

 .پیش از خرید سم، نوع آفت محصول خود را شناسایی نمایید -

 .سموم را فقط به میزان مورد نیاز خریداري نمایید -

  . هاي سم درج شده است، توجه نمایید در زمان خرید سم به تاریخ مصرف سموم که بر روي برچسب قوطی -
 .هاي مبارزه تلفیقی آفات استفاده نمایید براي کاهش مصرف سم از روش -

به، هاي خالی نوشا ها به بطري اند را خریداري نمایید و از انتقال آن هایی که در ظروف اصلی پلمپ شده آفت کش
  . ها اجتناب شود ها و بویژه ظروف خالی دیگر آفت کش هاي پالستیکی کوچک، قوطی کیسه
 .هاي سم در زمان خریداري خودداري نمایید از تکان دادن بشکه -

سموم را به میزانی خریداري نمایید که حداکثر در عرض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر قابل  -
 .خودداري شودمالحظه آن 

 .پاشی در هواي طوفانی و باد خودداري نمایید از سم -

 .پاشی هوایی براي نابودي آفات محصوالت خودداري نمایید از سم -

هاي الستیکی تا ساق پا براي محافظت پاها در زمان سم پاشی استفاده کنید و شلوار باید بیـرون از   از چکمه -
  . ها و روي آنها باشد چکمه
ها از یک ظرف به ظـرف دیگـر    کش ها در مقابل ترشحات و ذرات حاصل از انتقال آفت محافظت از چشمبراي  -

  . باید از عینک ایمنی و یا محافظ صورت استفاده نمود
هاي چشم نیـز بایـد در    ها باید کامالً شسته شده و همچنین یک سري از شوینده پس از استفاده از سم چشم -

  .دسترس باشد
هاي سبک یک بار مصرف پوشانده  هاي پودري باید توسط ماسک کش نی در زمان کارکردن با آفتدهان و بی -

پوشانند  هاي مخصوص که نیمی از صورت را می همچنین ماسک. ها پس از استفاده دور انداخته شوند شود و ماسک
  .باشند نیز باید در دسترس باشد و داراي صافی بخارات مواد آلی می

الستیک نیتریل یا نئوپرن  PVCپیشبندها از جنس . باشد هاي محافظتی مفید می یگر از لباسپیشبند یکی د -
پیشبند باید قسمت جلوي بدن از گردن تا زانـو را  . باشد شوند و نوع قابل دفع آن از جنس پلی اتیلن می ساخته می

  . گی یا سوراخ بودن آن بازرسی گرددپیشبند نیز باید پس از استفاده کامالً شسته شده و بطور مستمر پار. بپوشاند
در هنگام تخلیه یا انتقال ماده از یک ظرف به ظرف دیگر باید از دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده  -
ها باید کامالً اندازه دست و راحت باشد و همچنین از انعطاف خوبی براي برداشـتن ظـروف برخـودار     دستکش. کرد

  .اندازه کافی بلند بوده تا حداقل مچ دست را بپوشاند ها باید به آن. باشد
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ها خارج و سپس داخل و بیرون دسـتکش   بعد از پایان کار، ابتدا بیرون دستکش را با آب شسته وآنرا از دست -

  .ها بخصوص در بین انگشتان باید کامالً مورد توجه قرار گیرد نفوذ آب و پارگی آن. گردد شسته و خشک می
از قسمت پارگی و آلوده نمودن پوست بدن   کش محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا موجب ورود آفتلباس  -

  .شوند می
ها در محلول آب و صابون و یا هر  ها باید بطور جداگانه از سایر لباس ها و چکمه پس از پایان روز کاري، لباس -

  . شوینده دیگري شسته شوند
 .هاي سم خودداري نمایید سوخت در ظروف و قوطیاز ریختن مواد غذایی، آب و  -

 .سموم را پیش از پایان عمر مفید آن استفاده نمایید -

هاي آلوده به سم به همراه سایر البسه منزل خودداري نموده و از مواد شوینده، دستکش و  از شستشوي لباس -
 .آب گرم براي شستشوي آنها استفاده نمایید

 .بالفاصله به پزشک مراجعه نماییددر صورت مسمومیت با سم  -

 .از تماس مستقیم با سم خودداري کنید -

 .پاشی از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات بپرهیزید در زمان سم -

از مصرف سموم موجود در انبار که احتمال دارد قبل از تاریخ انقضاء غیر قابل استفاده و کهنه شوند، جلوگیري  -
 .نمایید

 .سمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نماییددر صورت م  -

  .پس از مصرف سم بدن خود را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو دهید -
 .شستشو باید دقیق انجام گیرد -

 .هاي دیگر شسته شود هاي آلوده به سم نباید به همراه لباس لباس -

 .و آبگرم استفاده شود  در هنگام شستشو حتما از دستکش -

 .هاي شسته شده باید در مقابل نور آفتاب خشک شوند  لباس -

هاي غلیظ است و امکان رفع آلودگی آن به سادگی وجود ندارد،  کش ها، آلوده به آفت اگر مقدار زیادي از لباس -
 .باشد  هاي آلوده می ترین شیوه سوزاندن لباس مناسب

 .ودداري نماییدهاي حاوي سم در مقابل نور آفتاب خ از قرار دان بشکه -

 .ها را باید در محل امن و دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار داد آفت کش -

 .ها بایستی به دور از مواد غذایی نگهداري شود کشآفت -

 . ها بایستی دور از آتش و المپ نگهداري شوند کشآفت -

 .هاي نشیمن و خواب قرار دادها را نباید در محوطه اتاق کشآفت -
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توانند قابل استفاده باشند را نسبت به محصوالت جدید  تر که می در انبارهاي نگهداري سم محصوالت قدیمی -

 .بندي نمایید اولویت

  حداقل جابجایی ظروف به منظور جلوگیري از نشت و یا ریخت و پاش احتمالی -
  .نگهداري در محوطه سرپوشیده جهت جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشید -

  

  حاء ظروف سم و کود  ام
 .کود خودداري نمایید هاي خالی سم و از دفن کردن قوطی -

 .کود خودداري نمایید هاي خالی سموم  و از آتش زدن قوطی -

 .بایستی کامالً شستشو گردد کش و کود ظرف آن می پس از تمام شدن آفت -

 .دهاي و کود خشک را باید در حدامکان کامالً خالی نمو ظروف آفت کش -

آوري شده و در جاي امن نگهداري نمایید تا در  تمامی مواد باقیمانده و ظروف خالی سموم و کود جمع -
 .دسترس افراد غیرمجاز و حیوانات قرار نگیرند

 .کنندگان و یا فروشندگان سم و کود تحویل دهیدظروف خالی سم و کود را پس از شستشو به توزیع -

هاي دفن زباله و  ها در محل کشسموم و کود ، ظروف خالی و اشیاي آلوده به آفت هاي از خالی کردن باقیمانده -
 .آوري ضایعات خودداري شود هاي جمع سایر مکان

ها و یا عرضه  آوري و به فروشگاه  مایع و کود باید با نفت، پارافین یا گازوئیل شسته، جمع  کش ظروف حاوي آفت -
 .کنندگان سم و کود تحویل داده شود

کش فنوکسی اسید خودداري نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق آن  هاي کاغذي حاوي علف از سوزاندن جعبه -
 .در دراز مدت بر روي محصوالت کشاورزي اثرات سویی خواهد داشت

 .اي، فلزي و پالستیکی ابتدا باید خرد و سوراخ شوند و سپس ارسال شوند ظروف شیشه -
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. کتاب نیازهاي رویشی گیاهان زراعی. 1398. ، زو محمد اسماعیل .الدینی ع، زین.ن.، نویدي م.ر.ع.سیدجاللی س

انتشـارات  . وزارت جهاد کشـاورزي . ، آموزش و ترویج کشاورزيسازمان تحقیقات. حقیقات خاك و آبمؤسسه ت
  .ص 250. تحقیقات خاك و آبمؤسسه 

.  پزشـکی لوبیـا   دسـتنامه گیـاه  . 1398. ك ،و موسـوي . آ ،، شفقی.م ،اربابی ،.ن ،، آزادبخت.ت ،، قطبی.ن ،شهرآیین
 .ص144. 56631: فروست. پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه

ـ  . 1387. و فرامرزي، ع .اصادقی پور،  ه و کـارآیی مصـرف آب در   تاثیر آبیاري یک در میان جوي ها بر عملکـرد دان
   .10شماره . سال چهارم. دانش نوین کشاورزي. ژنوتیپ هاي لوبیا

  .پایگاه اطالعات علمی. اثر کم آبیاري بر صفات فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ هاي لوبیا قرمز. 1388. پور، اصادقی
 - 25 ، ص)41پیاپی ( 1 شماره, 11دوره  ،مجله علوم زراعی ایران. اصول پرورش و زراعت لوبیا. 1394. صالحی، ف

39 .  
تأثیر کاربرد کودهاي زیستی بر خصوصیات ریشۀ و اندام هوایی دو رقم . 1397. پارسا، م و .گلدانی، م ،.صانعی، س 

  .219-204، ص 2شماره . 9جلد .پژوهشهاي حبوبات ایران .لوبیا چیتی
برآورد آب مورد نیاز گیاهان . 1376 .م.و توالئی، م .شهابی فر، م ،.ر.قائمی، م ،.جاراالهی، ر ،.ر.شریعتی، م ،.ا.شی، عفر

  .ص 900.نشر آموزش کشاورزي .جلد اول گیاهان زراعی. اغی کشورعمده زراعی و ب
بـر عملکـرد لوبیـا     بررسی اثرات باکتریهاي ریزوبیوم .1397 .و عزیزي، خ .اسدي رحمانی، ه ،.همتی، ا ،.فیضیان، م

-65 ص. 2 هشمار.  9مجله پژوهشهاي حبوبات ایران جلد . در شرایط گلخانه و مزرعه چیتی تحت تنش خشکی
55  .  

 .آب کمبود تنش و آبیاري نرمال شرایط در لوبیا هاي ژنوتیپ فنولوژي و نمو و رشد مراحل مطالعه. 1394 .ا .قنبري، ع
  199-190ص  .1394تابستان . 107شماره ). پژوهش و سازندگی( نشریه زراعت

موسسه تحقیقات . دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت لوبیا و معرفی ارقام. 1395. س.س ،و شبیري .کامل، م
  . بذر اصالح و تهیه و نهال و

  .ص 301. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. حشرات محصوالت انباري. 1394. ف ،کچیلی
بررسی تنوع حبوبات در . 1394. پ ،و حسن پور .ه گانی، ب، ال.س ،نجبیب نیا ،.محالتی، م ،، نصیري.ر.کوچکی، ع

  .29-30ص. 2، شماره 6یران، دوره هاي حبوبات اپژوهش. هاي زراعی ایرانبوم نظام
پنجمین همایش . بررسی تغییرات غلظت عناصر غذایی پرمصرف وکم مصرف و رگبرگ لویبا. 1389. زاده، بمتشرع

  .10-11 ص .تخصصی مهندسی محیط زیست
  .ص 284 .جهاد دانشگاهی. حبوبات زراعت و تولید. 1394. مجنون حسینی، ن

. سازي ارقام مختلف گندمنقش مصرف متعادل کودها در افزایش تولید و غنی. 1379. ج.م ،ملکوتیو . مجیدي، ع
  .1-10 ص. 13شماره . 12جلد . مجله خاك و آب

. ششمین کنگره علوم خاك ایران. ش تولیدات کشاورزيهاي تازه در افزایدستیابی به افق. 1378. ج.ملکوتی، م
  .مشهد
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گامی ارزنده به سوي  عزم ملی براي تولید کود در داخل کشور،. 1380 .ب ،و متشرع زاده. م ،، نفیسی.ج.ملکوتی، م
  .ص 420.نشر آموزش کشاورزي. خودکفایی و دستیابی به کشاورزي پایدار

ـ  همـایش  اولـین  مقـاالت  مجموعه. آب کمبود تنش به لوبیا عملکرد واکنش. 1384. و پورعباس، ف. ، اناصري ی مل
  . 589-586 ص. مشهد فردوسی دانشگاه گیاهی علوم پژوهشکده .حبوبات

مجله . ايبررسی تأثیر تغذیه متعادل عناصر غذایی بر کمیت وکیفیت ذرت دانه. 1381. ج.م ،و ملکوتی. نوابی، ف
  .161-168 ص. 2شماره  16جلد . علوم خاك و آب

 هايروش و سموم کشاورزي، عمده محصوالت مهم هرز هاي علف و ها بیماري آفات، فهرست. 1397. س ،نوربخش
  .ص 218. سازمان حفظ نباتات، معاونت کنترل آفات. آنها کنترل جهت شده توصیه

هاي سموم و روشهرز مهم محصوالت عمده کشاورزي،  هايها و علففهرست آفات، بیماري. 1397 .نوربخش، س
 . معاونت کنترل آفات، سازمان حفظ نباتات. توصیه شده جهت کنترل آنها

اثر زمان و . 1394 .ر و فتاحی نافچی، .ر.م نوري امام زاده ئی، ،.ا.ع دانش شهرکی، ،.قبادي نیا، م ،.س.س نوربخش،
علوم (نشریه آب و خاك  .خشکمیزان آب آبیاري بر کارائی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه 

  .35-47ص  .1، شماره 29جلد ) و صنایع کشاورزي
هـاي کشـت لوبیـا بـا     گزارش نهـایی مقایسـه روش  . 1397. ع و غدیري، .صادقی، ص ،.ف کیخایی، ،.هدایتی پور، ا

  .موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي. بکارگیري روش آبیاري تیپ
گزارش پژوهشی بخش . عناصرکم مصرف بر عملکرد و درصد پروتئین لوبیا چیتیبررسی کاربرد . 1379. همتی، ا

  .شیراز. تحقیقات خاك وآب فارس
گزارش پژوهشی بخش تحقیقات . بررسی کاربرد عناصرکم مصرف بر عملکرد و پروتئین لوبیا چیتی. 1381. همتی، ا

  .شیراز. خاك وآب فارس
  .ص 192. نشر نصوح اصفهان). لوبیا(در حبوبات  مدیریت مصرف کودهاي شیمیایی. 1391. همتی، ا

اثر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد بر . 1387. ا ،و زنگانی .ح ،شیرانی راد ،.فرید شکاري، ا. واعظی راد، س
  .85- 94 ص، 10، شماره 4یاهان زراعی، دوره بوم شناسی گ.عملکرد دانه در ارقام لوبیاي قرمز
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 هاپیوست

  برخی تعاریف مورد نیاز  - 1پیوست 
ماحصل فرایندهایی است که در اثر گذشت زمان معین بر حسب نوع محصول در باغ،  :اورزيشمحصول ک

  آید که شامل انواع محصوالت زراعی، محصوالت باغی، محصوالت مزرعه، گلخانه و یا مکان خاص تولید بدست می
هاي اي، میوهجات گلخانهمحصوالت باغی شامل انواع سبزیجات و صیفی. باشداي و قارچ خوراکی میگلخانه

اي و قارچ ریزها، گیاهان دارویی، گلخانههاي معتدله، سردسیري و خشک، دانهگرمسیري و نیمه گرمسیري، میوه
اي، لوفههاي روغنی، گیاهان عهاي غالت، حبوبات، دانهمحصوالت زراعی شامل گیاهانی در گروه. باشدخوراکی می
  . باشداي، گیاهان قندي میاي، گیاهان لیفی، گیاهان غدهگیاهان ریشه

شود که اجازه استفاده از آن، به نشانی گفته می: ها در محصوالت کشاورزينشان حد مجاز آالینده 
ی توسط سازمان استاندارد ملی ایران بر اساس فرایندهاي تعریف شده در دستورالعمل و استانداردهاي مل

ها در محصوالت کشاورزي به دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آاالینده
  .شودمتقاضی داده می

) هاي(شود که عدم مطابقت آنها با حدود مجاز تعیین شده در استاندارداي از مواد گفته میبه دسته :هاآالینده
ها، نیترات، فلزات سنگین، کشباقیمانده آفت: این مواد شامل. استکننده مضر ملی مربوط، براي مصرف

شود و برخی هاي محیطی استفاده میو موادي که براي مقابله با تنش) هاي قارچیسموم و زهرآبه(ها مایکوتوکسین
  .باشندتنظیم کننده می

جمعیت و کاهش زیان ناشی از شود که براي کنترل به ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گفته می: هاآفت کش
  ).کش و غیرهکش، حشرهکش، علفقارچ: مانند(شود، زاي زنده استفاده میعوامل خسارت

شود که براي تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و افزایش به ترکیبات شیمیایی گفته می: کود شیمیایی
  ).مانند کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه(، رودراندمان تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح به کار می

شود که براي سالمتی انسان و دام زیان بار بوده و اکثراً داراي جرم اتمی به عناصري گفته می: فلزات سنگین 
مانند سرب، قلع، کادمیوم، (ذکر شده است  12968باشند و حد مجاز آنها در استاندارد ملی ایران شماره باالیی می

  ).   هآرسنیک و جیو
ها است و در شرایط ویژه شود که حاصل فعالیت بیولوژیکی برخی از قارچبه سمومی گفته می: هامایکوتوکسین

ها، اکراتوکسین، زیرالنون، داکسی نی مانند آفالتوکسین(باشد، ایجاد شده و براي سالمت انسان و دام زیان بار می
 ...).والنول و

هاي هاي گیاهی که بر اساس دستورالعملهاي تشخیص آفات و بیماريبه آزمایشگاه: گیاهپزشکیکلینیک 
صادره از سوي سازمان حفظ نباتات، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان تأیید صالحیت شده و از سازمان نظام 

  .شودمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، پروانه دریافت کرده باشند، گفته می
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شود که مطابق با قانون اجازه تأسیس به آزمایشگاهی گفته می :و گیاه آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك

ایجاد شده و وظیفه تجزیه خاك، آب و گیاه و تعیین مقدار کود  1371هاي تجزیه خاك و گیاه در سال آزمایشگاه
  . هاي وزارت جهاد کشاورزي را بر عهده داردمورد نیاز بر اساس دستورالعمل

واحدي است مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزي که بر  :و مهندسی کشاورزي شرکت خدمات مشاوره فنی
هاي الزم  در زمینه هاي میدانی و یا با استفاده از تجارب کارشناسی، توصیهها و یا بررسیاساس نتایج آزمایش

-کی، آزمایشگاههاي گیاهپزشفهرست کلینیک. مدیریت و نحوه بهره برداري از خاك و آب و مواد کودي را ارائه دهد
هاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي مورد تأیید وزارت هاي خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه و شرکت

 . شودجهاد کشاورزي، همه ساله به نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم می

یفیت فرآیند و شخصیت حقیقی است که از طرف متقاضی معرفی و مسئولیت کنترل ک: مدیر کنترل کیفیت
باشد و طبق آیین نامه تأیید صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت مصوب دار میمحصول کشاورزي را عهده

  مدیر کنترل کیفیت . باشدمی داراي پروانه فعالیتسازمان ملی استاندارد ایران، تأیید صالحیت شده و 
فرد معرفی شده باید تأییدیه صالحیت فنی در حوزه محصوالت .  تواند شخص متقاضی باشد و یا توسط او معرفی شودمی

ضمناً نحوه احراز . ها را از سازمان جهاد کشاورزي استان اخذ و به اداره کل ارائه نمایدکشاورزي داراي حد مجاز آالینده
  .صالحیت فنی ذیربط، توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزي، ابالغ خواهد شد

مدیر / مدیر آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه/ پزشکی تواند، مدیر کلینیک گیاه ر کنترل کیفیت میمدی
  . شرکت خدمات مشاوره فنی، باشد

شخصیت حقوقی است که داراي گواهی نامه بازرسی از سازمان و یا مرکز ملی تأیید : شرکت بازرسی کننده
  .صالحیت، باشد

آزمایشگاهی است که داراي تأییدیه از سازمان و یا گواهی نامه تأیید : شدهآزمایشگاه تأیید صالحیت 
  .صالحیت از مرکز ملی تأیید صالحیت، باشد

به پروانه صادره از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و سایر مراجع  :پروانه فعالیت
  . شودتقاضی، گفته میذیصالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي براي فعالیت م

هاي  رویکردي جامع نگر در کشاورزي با هدف توازن و تعادل تولید با جنبه: ICM(1(محصول مدیریت تلفیقی 
جمله تناوب گیاهی، کشت و کار، ارقام مناسب، استفاده  اقتصادي و محیط زیستی، توسط ترکیبی از اقدامات از

  .  باشد می...) سموم، کود و سوخت و (ها  درست از نهاده
کد شناسایی واحد تولیدي و محصول کشاورزي است که توسط سازمان جهاد : کد شناسایی محصول

، آزمایشگاه، شرکت، مبدأ شود و بر اساس آن مشخصات تولید کننده، محصول، کلینیککشاورزي استان صادر می
و به منزله تأییدیه سازمان جهاد کشاورزي  تولید در سطح دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل ردیابی است

  .باشداستان می

                                                
1 Integrated Crop Management (ICM) 
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  .باشدکشاورز می/واحد تولیدي/ شامل بهره بردار: متقاضی
طبق استانداردهاي ملی ایران ذیربط ها در محصوالت کشاورزي حداکثر مجاز غلظت آالینده: هاحد مجاز آالینده

  ها در محصوالت کشاورزي، فقط باقیمانده خود آن آالینده بوده و مجاز آالینده منظور از حد. باشدمی
  .    شودهاي آن را شامل نمیمتابولیت

تا شود و این حصار قادر است بندي، پوشش محصول تلقی میالمللی بستهطبق تعریف مؤسسه بین: بسته بندي
ظرف باشد، از کاال محافظت و نگهداري نماید، با خریدار ارتباط برقرار کند و : ها به شرح ذیل را ایجاد نمایدمطلوبیت

  .   اطالعات را به او منتقل نماید، کاال را نمایش و سودمندي آن را نشان دهد
  . باشدوابسته میکلیه محصوالت کشاورزي، قبل از مرحله فرآوري در صنایع : محصول خام کشاورزي

  تولید عبارت از یک جریان یا فرآیند است، این عبارت به نحوي در کلیه تعاریف تولید، دیده : تولید محصول
هاي تولید به کاالها و خدماتی است که براي مصرف یا توان گفت تولید، عمل تبدیل نهادهبطور کلی می. شودمی

ها به شود که عوامل تولید یا نهادهگر تولید محصول به جریانی اطالق میبه عبارت دی. سرمایه گذاري، مورد نیاز است
تر به هر فعالیتی که باعث ایجاد به تعبیر کلی. شوندها، تبدیل میکاالهاي دیگري به نام محصوالت یا ستاده

زمین، کود، آب و هایی مثل بنابراین عمل تبدیل نهاده. شودمطلوبیت در زمان حال یا آینده شود، تولید گفته می
  .  سرمایه به محصوالتی مانند گندم یا جو را، تولید محصول گویند
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ها گردش کار دریافت نشان  حد مجاز آالینده -2پیوست   
هاي شگرفی بوده هاي اخیر شاهد پیشرفتکشاورزي به عنوان تأمین کننده اصلی غذاي مورد نیاز انسان در دهه

اطمینان از کیفیت و . تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید و توانسته است با افزایش کمیت
هاي اخیر به جد مورد توجه مسئولین و برنامه هاي مختلف در سالسالمت محصوالت بویژه با توجه به مصرف نهاده

والت کشاورزي به کیفیت و سالمت محص. ریزان بخش کشاورزي و مصرف کنندگان این محصوالت قرار گرفته است
-ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی میعنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به عنوان گامی مهم در این عرصه محقق  (crops certified)تواند با تولید محصوالت گواهی شده باشد و این مهم می
ینده ها در محصوالت ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آال دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و«. شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید محصوالت گواهی شده، در سال  »کشاورزي
ها و تشکیل جلسات متعدد هاي جهاد کشاورزي استانهاي تخصصی، سازمانبا اخذ نظرات معاونت 1397

ها و سازي فرآیندها و استفاده از خدمات رسانهاي نوین، سادهمندي از سامانهبا هدف تسریع و بهرهکارشناسی و 
در . وري بخش کشاورزي مورد بازنگري مجدد قرار گرفتقانون افزایش بهره 2هاي تخصصی موضوع ماده شرکت

  . ها ذکر شده استبخش زیر گردش کار اخذ نشان حد مجاز آالینده
بایست براي ثبت نام از طریق لینک ها در محصوالت کشاورزي میاخذ نشان حدمجاز آالیندهمتقاضی ) 1

 رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرسواقع در پایگاه اطالع» درخواست تولید محصوالت گواهی شده«

cerganic.maj.ir مات الکترونیکی وزارت مراجعه نموده و شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خد
  .جهادکشاورزي دریافت نماید

  .بایست انجام گیردپس از دریافت شناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر می) 2
تصویر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا (متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارك مورد نیاز ) 3

را در سامانه تکمیل و بارگذاري ) هاي مربوطه، شناسنامه واحد تولیدي و فرم)ارا بودندر صورت د(عالمت تجارتی 
  .نماید
  پس از ثبت مدارك، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کنترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام ) 4

  .نمایدمی
ت شده، نسبت به تأیید و یا عدم رئیس مرکز خدمات جهاد کشاورزي، ضمن بررسی مدارك و مستندات دریاف) 5

  .نمایدتأیید مدارك، اقدام و نتیجه را به متقاضی براي طی مراحل بعدي ارسال می
در صورت تأیید مدارك توسط مرکز خدمات جهاد کشاورزي، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل ) 6

  .نمایدکیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می
  . یفیت می بایست نسبت به ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك مورد نیاز اقدام نمایدمدیر کنترل ک) 7
  .نمایدهاي بازرسی ذیصالح معرفی شده در سامانه اقدام میمتقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت) 8
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و تکمیل مدارك  بایست نسبت به بارگذاري قرارداد، جمع آوريشرکت بازرسی کننده پس از عقد قرارداد می) 9

بندي، انبارش، مشخصات بسته -برداري از محصول بفرم گزارش بازرسی و نمونه - الف. زیر در سامانه اقدام نماید
هاي تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و فرم -ترابري و عرضه نهایی محصول ج

ارائه حداقل یک سري نتایج آزمون  -تاییدیه روند تولید محصول هـفرم  -تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت د
   ).هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکششامل باقیمانده آفت(ها قبولی آالینده

شامل باقیمانده آفت (ها شرکت بازرسی کننده پس از دریافت حداقل یک سري نتایج آزمون قبولی آالینده) 10
در صورت انطباق آنها با استانداردهاي ملی به همراه مستندات ) هاگین، نیترات و مایکوتوکسینها، فلزات سنکش

  .نمایدمربوطه نسبت به درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشاورزي استان اقدام می
بایست نسبت به بررسی مدارك و مستندات اقدام و در مسئول محیط زیست و سالمت غذاي استان می) 11

  .ورت تأیید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نمایدص
کد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط زیست و سالمت غذا با امضاي رئیس سازمان جهاد کشاورزي ) 12

  .گردداستان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت ارائه به کمیته صدور عالیم استاندارد اعالم می
کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد کشاورزي استان، مدارك و شرکت بازرسی) 13

  .نمایدمستندات مرتبط را جهت طرح در کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد استان ارسال می
به شرکت بررسی مقدماتی مدارك توسط اداره کل استاندارد استان انجام و در صورت وجود نقص، موارد ) 14

کننده موظف است پس از دریافت شرکت بازرسی. بازرسی کننده و سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم خواهد شد
، اقدام و پس از تکمیل آن، براي طرح در )ها(نظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیري رفع نقص

  . اد کشاورزي استان ارسال نمایدکمیته عالئم، به اداره کل استاندارد و سازمان جه
ها توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهاد کشاورزي استان در صورت عدم تأیید مکتوب رفع نقص) 15

ها درمحصوالت کشاورزي، توسط اداره کل استاندارد، در جلسه کمیته عالئم، پروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده
  .صادر نخواهد شد

ورت کامل بودن مدارك، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته عالئم و طرح موضوع در ص در) 16
  .کمیته اقدام می نماید

بایست نسبت به عقد قرارداد صدور صورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد، متقاضی می در) 17
  .کشاورزي با اداره کل استاندارد استان اقدام نماید ها درمحصوالتپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده

صورت تأیید مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد در کمیته امور عالئم، اداره کل استاندارد، پروانه  در) 18
  .نمایداي از آن را براي سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال میکاربرد را به متقاضی تحویل و نسخه

  .شودر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطالع رسانی میدر ه) 19
ها در محصوالت نشان حد مجاز آالینده«رقمی را در ذیل  10دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ) 20

  .بندي محصول درج نمایدبسته و نیز کد شناسایی اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزي استان را بر روي» کشاورزي
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ها و یا تغییر متقاضی داراي پروانه کاربرد موظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطالعات فرم) 21

  .کشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل استاندارد استان اعالم نماید
تقاضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارك به حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، م) 22

  .اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نماید
ها در زمینه در صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفاده از نشان حد مجاز آالینده) 23

  .باشدمرتبط با دامنه کاربرد نمی
 48اضی پس از وصول ابالغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت متق) 24

ها در محصول کشاورزي براي همان محصول ساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالینده
استاندارد استان مراتب را جهت درج در اداره کل . و تحویل پروانه ابطال شده به اداره کل استاندارد اقدام نماید

  .نمایدسامانه به سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم می
در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش بازرسی ) کنندهدر صورت بروز اختالف بین متقاضی و شرکت بازرسی) 25

یا معاون ذیربط ایشان و  متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و) موضوع در کمیته مشترك حل اختالف(
مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن سازمان و آن اداره کل 

ضمناً این کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز . گیردمطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می(
مسئولیت تشکیل . وضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم نمایدکاري نسبت به تعیین تکلیف م

کمیته مشترك حل اختالف، بر عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته مشترك حل اختالف، قطعی و 
  . الزم االجراست

فارغ : باشدیفیت بشرح زیر میبا توجه به دستورالعمل مذکور نحوه احراز صالحیت فنی مدیران کنترل ک) 26
هاي آموزش فنی و توانند در دورههاي کشاورزي واجد شرایط با مدرك کارشناسی و باالتر میالتحصیالن رشته

این افراد پس از طی . شود شرکت نمایندتخصصی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم می
نی به عنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان براي اخذ هاي آموزشی و احراز صالحیت فدوره

ها از طریق سازمان جهاد کشاورزي هر زمان، مکان و نحوه برگزاري دوره. شوندپروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی می
  .استان اعالم خواهد شد

بایست نسبت به گذراندن اند، میخذ پروانه شدهافراد داراي پروانه مدیریت کنترل کیفیت که قبال موفق به ا) 27
  .شود شرکت نمایندهاي فنی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میدوره

هاي تجزیه خاك و آب و گیاه در صورت احراز شرایط و هاي گیاهپزشکی، آزمایشگاهمدیران کلینیک )28
توانند به عنوان مدیر دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع، میهاي فنی اعالمی از طرف گذراندن دوره

 .کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند
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با تأکید بر تولید محصوالت گواهی  (ICM)هاي مدیریت تلفیقی محصوالت روش -3پیوست 
 شده

ت آب و هوایی، کاهش منابع، امنیت و در شرایط کنونی تولید محصوالت کشاورزي و با در نظر گرفتن تغییرا
سالمت غذا  عالوه بر سه مرحله کاشت، داشت و برداشت در عملیات مرسوم کشاورزي  باید به  دو مرحله مهم و 

در این پنج ) ICM1(تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از برداشت نیز توجه داشت، طرح مدیریت تلفیقی محصول 
هاي محصول شامل آب و هوا، خاك، تغذیه و آبیاري مناسب، کنترل آفات، نحوه مجموع نیاز. شودمرحله خالصه می

کاشت و برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در بازارهاي 
رج از کشور، کشور و خا داخلی و خارجی، نحوه حمل و نقل، نگهداري و انبارداري، توزیع محصول در سطح شهر،

  . شود محصول خوانده می) تلفیقی(نحوه عرضه و مصرف آن مدیریت جامع 
خیزي عنوان تنها روش قابل اطمینان براي افزایش حاصل هاي شیمیایی به مدت چند دهه به کش کودها و آفت

د نسبت به درآمد ي کاربرد این موا هزینه  خاك و کنترل آفات و در نهایت افزایش عملکرد مورد توجه بودند، زیرا
هاي تولید و با گذشت زمان و به دلیل افزایش هزینه  اما .حاصل از فروش محصوالت کشاورزي بسیار کم بود

کنندگان براي مواد غذایی سالم و با کیفیت، توسعه پایدار و کاهش آلودگی منابع خاك و روزافزون مصرف  تقاضاي
مدیریت   اجراي .روش مدیریتی تاثیرگذار مدنظر قرار گرفتبه عنوان یک   ) ICM(آب، مدیریت تلفیقی محصول 

باشد، با کاهش مصرف کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم میکه تضمین عالوه بر آن) ICM(تلفیقی محصول 
اند تو نیز می  ها و انرژي مصرفی کود و سم منجر به افزایش درآمد کشاورز و با توجه به سایر ابعاد کاهش مصرف نهاده

   .درآمد واقعی کشاورز را بهبود دهد
  

  مفاهیم و تعاریف
در این نوع مدیریت، . روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است  ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

هاي مدرن و مناسب ترکیب شده و تولید اقتصادي محصوالت زراعی را با هاي سنتی با تکنولوژيبهترین روش
این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل پیچیده بین محیط زیست . رساندمثبت به تعادل می مدیریت زیست محیطی

 .باشدو کشاورزي است و یک رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت مواد : عبارتند از) ICM(اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
با بهترین ) ICM(هاي مدیریت تلفیقی محصول هر یک از این مولفه. باشدیریت آفات و مدیریت مالی میمغذي، مد

 . پوشانی وجود داردکشاورزي مرتبط بوده و بین اجزاي آن هم) BMP2(هاي مدیریت روش

افزایش  تواند براي کاهش فرسایش خاك و تحرك مواد مغذي، جلوگیري ازبه عنوان مثال، تناوب در کشت می
 .کننده نیتروژن استفاده شودتر شدن مواد غذایی از طریق استفاده از گیاهان تثبیتآفات و متعادل

                                                
1 Integrated Crop Management  
2 Best Management Practices 
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تري را ، کشاورزان از منابع موجود در مزرعه استفاده بهتر و مناسب)ICM(از طریق مدیریت تلفیقی محصول 

هاي کشاورزي مانند کاهش وابستگی به نهاده خواهند داشت و در نهایت، سپس بهبود استفاده از منابع در مزرعه و
هاي مدیریتی به منظور ها از طریق ادغام اجزاي مدیریت مزرعه و  اعمال بهترین شیوهکشها و علفکشکود، آفت

وري و به حداقل رساندن آلودگی است که در نهایت منجر به دستیابی به یک استراتژي بلندمدت و افزایش بهره
 .مزرعه خواهد شدپایدار براي کل 

کاهش و یا . هاي مزرعه استکاهش یا جایگزینی ورودي) ICM(یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی محصول 
پذیر نخواهد بود، اما این امر منجر به کاهش جایگزینی ورودي مزرعه بدون کاهش قابل مالحظه در عملکرد امکان

 .تی خواهد شدهزینه تولید و کاهش ضایعات زیست محیطی و تنوع زیس

توان به عنوان روشی براي تولید محصوالت کشاورزي در نظر گرفت که را می) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 
)  ICM(بنابراین، مفهوم مدیریت تلفیقی محصول . گیردواسط بین تولید متعارف و تولید آلی محصوالت قرار می

یک نگرش . نگرش متفاوت در تولید محصول قرار گیرد تواند در نهایت به عنوان یک روش سازگار بین دو نوعمی
محیطی در مقابل نگرش تولید تولید حداکثري محصوالت کشاورزي با استفاده بیشتر از منابع طبیعی و زیست

 .  مقرون به صرفه، اقتصادي و با امنیت کافی براي محصوالت کشاورزي خواهد بود

کند و را دشوارتر می)  ICM(تعریف دقیق مدیریت تلفیقی محصولرسد ولی این تعریف گرچه آسان به نظر می
، )IFS2(هاي یکپارچه کشاورزي ، سیستم)IP1(این موضوع در زمان استفاده از اصطالحاتی مانند تولید یکپارچه 

) IWM5(هاي هرز ، مدیریت یکپارچه علف)IDM4(ها ، مدیریت یکپارچه بیماري)IPM3(مدیریت یکپارچه آفات 
رابطه بین . دشوارتر نیز خواهد شد)  IWRM7(منابع آب  و مدیریت یکپارچه) INM6(یت یکپارچه حاصلخیزي مدیر

 .نشان داده شده است 59در شکل ) ICM(این اصطالحات و مدیریت تلفیقی محصول 

 

 
 و اصطالحات مرتبط)  ICM(ارتباط بین مدیریت تلفیقی محصول  -70شکل 

                                                
1 Integrated Production 
2 Integrated Farming systems 
3 Integrated Pest Management 
4 Integrated Diseases Management 
5 Integrated Weeds Management 
6 Integrated Nutrient Management 
7 Integrated Water Resource Management 
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IPM / IDM / IWM / INM هاي مدیریت تلفیقی محصول توانند به عنوان مؤلفهمی)ICM ( در نظر گرفته شوند
هاي مدیریتی مواد مغذي و آبیاري، تمرکز هاي هرز و جنبهها، علفکه به طور خاص بر روي مدیریت  آفات، بیماري

محصور  IFS / IPرا پوشش داده و به نوبه خود توسط  IPMبسته ) ICM(بنابراین مدیریت تلفیقی محصول . دارند
از لحاظ فنی، اگر دام وجود داشته باشد، . شوداشتباه در نظر گرفته می ICMاغلب با  IFSبا این توضیح، . شده است

IFS  یاIP  باید استفاده شود، ولی بدون در نظر گرفتن وجود دام در مزرعه، مدیریت تلفیقی محصول)ICM (
 .تري خواهد بوداصطالح مناسب

 

 )ICM( جرایی مدیریت تلفیقی محصولراهکارهایی ا

کشت و توسعه محصوالت کشاورزي معموال به معناي تمرکز یک محصول مشخص و واحد در یک منطقه محدود 
به جاي آن که عملیات مدیریتی براي یک محصول انجام شود،   ) ICM( در مدیریت مدیریت تلفیقی محصول. است

شود مانند مینوان یک جمعیت واحد به کار برده کل مزرعه به عهاي کشاورزي و مدیریتی براي کلیه عملیات
در نظر گرفتن موارد زیر یک شروع مناسب براي مدیریت یکپارچه تولید محصوالت . عملیات کاشت و برداشت

  :باشدکشاورزي می
  .باشدریزي مناسب شامل بازاریابی، انتخاب نوع محصول و مدیریت پس از برداشت محصول میبرنامه -
هاي تولید و مدیریت آفات، از جمله نوع خاك و زهکشی، هاي تولید با توجه به تمام جنبهانتخاب مناسب محل -

  .مشکالت آفات گذشته، مواد مغذي خاك و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك
سالمت شناسایی مشکالت تولید محصول شامل فعالیت آفات، نیازهاي آبیاري و مشکالت زهکشی و همچنین  -

  .عمومی محصول در هر مرحله از تولید
آوري آمار و اطالعات در خصوص تاریخچه زمین مورد نظر از جمله مشخصات زمین، نوع و میزان کاربرد جمع -
 .کش و کود، و آفات اصلی موجود در منطقهآفت

 .بهبود سودآوري پیگیري و بررسی تصمیمات مدیریتی پس از فصل تولید براي: تجزیه و تحلیل سود و هزینه

تواند هاي کاهش مصرف مواد شیمیایی میاستراتژي: هاي تولیدبه محل هاي مدیریتی براي کاهش وروديینهگز
وري در استفاده از نوع، میزان و زمان افزایش بهره. وري گرددموجب تغییر در مدیریت یکپارچه تولید و افزایش بهره

  .باشدمیها براي کاهش وابستگی به ورودي سیستم کاشت و برداشتها و طراحی مجدد مصرف صحیح ورودي
ها شامل کاهش شخم؛ وري از وروديهاي مناسب براي به حداکثر رساندن بهرهاستراتژي: هاکارایی ورودي

هاي تحمل آفات، شناخت آستانه اقتصادي براي هر ها، استفاده مناسب از آستانهکاهش مصرف کود و  آفت کش
بینی وقوع آفت و قدرت عرضه مواد مغذي خاك و حداکثر سازي تعامالت بین ها براي پیشاستفاده از مدلورودي، 

هاي اي در هزینهکاهش کشت تک محصولی باعث صرفه جویی قابل مالحظه. باشدخاك و مدیریت محصول می
ت آفات کشاورزي توسعه یافته است در ابتدا به عنوان ابزاري براي مدیری) ET(هاي اقتصادي شود، آستانهورودي می

امیدواري، (ها، کود و آبیاري نیز اعمال شده است هاي هرز و بیماريهاي تولید مانند علفو پس از آن به سایر مؤلفه
1398.(  
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براي استفاده در محصوالت گواهی ) کود، بذر و سم(فهرست مواد ونهاده هاي مجاز -4پیوست 
  شده

  فهرست کودهاي مجاز -الف
از نظر تطابق ) کودهاي شیمایی، آلی، زیستی، مواد بهساز خاك(اي اطمینان از کیفیت انواع مواد کودي بر

ها هر ماده کودي مورد استفاده حتما بایستی از داراي شماره ثبت محتوي با برچسب و نیز از نظر غلظت آالینده
ي اطمینان از اصالت مواد کودي مورد استفاده برا. باشدباشند و استفاده از مواد کودي بدون شماره ثبت ممنوع می

توان اقدام نمود اول با مراجعه به سایت پایگاه جامع اطالعات مواد کودي کشو مؤسسه تحقیقات به دو طریق می
روش دوم استفاده . و درج نام یا شماره ثبت اصالت ماده کودي را جستجو نمود www.swri.irخاك و آب به نشانی 

خریداران می توانند شماره ثبت مندرج برچسب روي بسته کود مورد نظر را به شماره  از سامانه پیامکی است که
 .پیامک کنند 3000646424

  
  فهرست سموم مجاز -ب

به نشریه  لوبیارز و سموم مجاز براي مصرف در مزارع هاي هبیماریها، علف جهت دریافت فهرست آفات، 
هاي توصیه شده جهت هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روشها و علففهرست آفات و بیماري"

  https://ppo.irکشور به نشانی الکترونیکی  سازمان حفظ نباتاتمندرج در پایگاه الکترونیکی  "کنترل آنها
  . مراجعه شود
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  ها هاي تجزیه خاك، آب، گیاه، کود و آفت کش روش -5پیوست 
  هاي تجزیه خاك، آب گیاه و کودروش -الف

هاي ارائه شده توسط موسسه تحقیقات خاك و آب در نشریات زیر براي تجزیه خاك، آب، گیاه و کود از روش
  . مراجعه گردد www.swri.irبه پایگاه الکترونیکی به نشانی 

  هاي تجزیه گیاهروش - 1
  هاي تجزیه شیمیایی خاك و آبشرح روش - 2
  هاي تجزیه کودروش - 3

 

  ها براي ارزیابی محصوالت گواهی شدهکشهاي استخراج و آنالیز باقیمانده آفتروش -ب
به شماره  1392کشاورزي در سال  ها در محصوالتکشگیري باقیمانده آفتهاي اندازهاستاندارد ملی براي روش

 -ها به روش کروماتوگرافی گازيکشگیري میزان باقیمانده آفتاندازه - مواد غذایی با منشا گیاهی«با عنوان  17026
جداسازي استونیتریلی و /سنجی جرمی متوالی پس از استخراجطیف -یا کروماتوگرافی مایع/طیف سنجی جرمی و

لذا این . تهیه و تدوین شده است»  روش آزمون-روش کچرز- (dispersive SPE)پاکسازي با فاز جامد پخشی 
 BS- EN15662- 2008-Foods of plant "استاندارد که بر اساس استاندارد معرفی شده اتحادیه اروپا با عنوان 

origin: Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile 
extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE— QuEChERS-method"   ترجمه و تدوین شده

-ها از محصوالت کشاورزي محسوب میکشوش استخراج باقیمانده آفتسازي راست به عنوان بهترین مرجع یکسان
وحیده مهدوي، ( باشدهاي آبی و خاك نیز قابل کاربرد مینمونهاستاندارد با کمی تغییرات براي  شود بعالوه این

  )پزشکی کشور مؤسسه تحقیقات گیاه
 http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44946      :لینک دسترسی به این استاندارد عبارت است از

  

  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده -23جدول 
 توضیحات تواتر اندام برداريزمان نمونه نوع آنالیز ردیف

1 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
 اندام خوراکی

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

ها در با هدف کنترل حد مجاز  آالینده
 محصول

2 

  عناصر  غذایی ضروري
N 
P 
K 
Ca 
Mg 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu 
B 

زمان توصیه شده براي 
 برگ زدن گیاه

بسته  نیاز بر اساس 
درخواست کارشناس 

 توصیه کودي
 با هدف مدیریت تغذیه گیاهی
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  فهرست اسامی هماهنگ کنندگان کارگروه اصلی

  آقاي دکتر کامبیز بازرگان  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي
  آقاي دکتر سعید سعادت  دفتر محیط زیست وسالمت غذا

  آقاي مهندس محمد حسین کریمی  وسالمت غذادفتر محیط زیست 
  
  

  هماهنگ کنندگان و دبیران تخصصی موسسات مادري
  آقاي دکتر حامد رضایی  موسسه تحقیقات خاك و آب 

  آقاي مهندس یوسف رضا باقري
  خانم مهندس تبسم قطبی  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

  آقاي دکتر عبداالمیر راهنما   موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
  خانم دکتر سارا سنجانی

  آقاي دکتر عبدالحمید محبی  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
  ، آقاي ابوالفضل گلشن تفتیآقاي مهندس رضا فامیل مومن   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

   
  عنوان نگارندگان

 )پیشگفتار(مقدمه   حامد رضایی 
   دریافت نشان حد مجاز آالینده ها گردش کار     سعید سعادت

 مدیرت تلفیقی محصول   شهرام امیدواري
 معرفی محصول و شرایط عمومی و اختصاصی تولید آن  عبداالمیر راهنما و سارا سنجانی

  میر ناصر نویدي  و علیرضا سید جاللیسید

 قبل از کاشت  مدیریت

 ویژگی هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شده

  مناسب میاقل
  نیزم انتخاب

 حامد رضایی، یوسف رضا باقري

  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت
  روش نمونه برداري خاك

  روش نمونه برداري آب
  آنالیزهاي خاك،آب و گیاه مورد نیاز در نظام محصوالت گواهی شده

 ابوالفضل هدایتی پور عبداالمیر راهنما و سارا سنجانی 
  

  لوبیامدیریت آماده سازي و کاشت 
  بذر کاشت براي مناسب بستر هیته

خصوصیات مختلف ارقام در محصول و پیشنهاد ارقام سازگار براي توسعه 
  محصول گواهی شده

  کاشت لوبیاروشهاي 
  تراکم کاشت
  تاریخ کاشت

  آبیاري هنگام کاشت
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خودشناس، محمود سید ماشاهللا حسینی، اکبر همتی، محمدعلی 
 محمدي،  فرهاد مشیري، مجید بصیرت، فرهاد رجالی،  محمد

 مهدي طهرانی 

  مدیریت داشت محصول
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

 نمونه برداري گیاه و تجزیه آن

  عالئم بیش بود و کمبود عناصر غذایی و راهکارهاي مدیریت آن

 بر دیتاک با اهیگ و خاك آزمون اساس بر يکود هیتوص و جینتا ریتفس
  شده یگواه محصوالت

در محصوالت گواهی ) نیترات و عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده   حامد رضایی، یوسف رضا باقري
  شده

  فاطمه کیخایی
  آبیاري براي تولید محصول گواهی شده مدیریت آب و

  ياریآب ستمیس
  ياریآب يزیر برنامه

سید ماشاهللا حسینی، اکبر همتی، محمدعلی سعید سعادت ، 
محمود محمدي،  فرهاد مشیري، مجید بصیرت، فرهاد خودشناس، 

  رجالی،  محمدمهدي طهرانی 

معرفی عوامل محیطی و تنشهاي موثر غیرزنده محیطی بر محصول و 
  چگونگی مقابله با آنها

  يشور
  تنش هاي دمایی

نوح شهرآیین، تبسم  ابراهیمی،نجمه مسعود اربابی، فاطمه شفقی، 
  سید کریم موسوي  قطبی، نادر آزاد بخت،

زا زنده محیطی و مدیریت آنها به منظور تولید معرفی عوامل زنده خسارت
  محصول گواهی شده

  مدیریت برداشت و پس از برداشت  نجمه ابراهیمیرضا فامیل مؤمن،    

 )...و يگذار برچسب ،يانباردار ،يبند بسته( برداشت از پس تیریمد  رضا فامیل مؤمن 
  شده یگواه محصوالت

  توصیه ها و مالحظات زیست محیطی  محسن مروتی 
،موسسه موسسه تحقیقات خاك و آب،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی، موسسه 
  تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

  منابع مورد استفاده

  پیوست ها  
  برخی تعاریف مورد نیاز-1پیوست  سعید سعادت، محمد حسین کریمی

  گردش کار دریافت نشان حدمجاز -2پیوست  ، محمد حسین کریمیسعید سعادت

با تاکید بر تولیدات ) ICM(روشهاي مدیریت تلفیقی محصوالت-3پیوست  شهرام امیدواري
  محصوالت گواهی شده

براي استفاده در ) کود،بذر و سم(فهرست مواد ونهاده هاي مجاز  -4پیوست  تحقیقات گیاهپزشکی موسسه تحقیقات خاك و آب،موسسه
  محصوالت گواهی شده

  روشهاي تجزیه خاك،آب،گیاه،کود و آفت کش -5پیوست  وحیده مهدوي، حامد رضایی
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  شده

 


