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 اطالعات آفت  :بخش اول

  اهمیت و ضرورت 

 هاي در حال توسعهرنامه غذایی کشوترین منابع پروتئین در بریکی از غنی .Phaseolus vulgaris L لوبیا،

از  لوبیا. باشدگرمسیري، به ویژه در آمریکاي التین، آفریقاي شرقی و جنوبی میگرمسیري و نیمه مناطق

-که به صورت جهانی کشت می قرار داشته یا و بادام زمینیبعد از سوکشت زیر لحاظ گستردگی و سطح 

- زنجان و آذربایجان شرقی مهم بختیاري، لرستان، فارس، هاي اصفهان، چهارمحال ودر ایران، استان. شود

دنیا در معرض انواع عوامل  ین گیاه در اکثر نواحیا. روندترین مناطق کشت این محصول به شمار می

صورت  در. باشدهاي این محصول میترین بیماريآنتراکنوز یکی از مهم .ر داردزاي قارچی قرابیماري

به  می تواند درصد 100خساراتی تا حدود  در مناطق مساعد براي شیوع بیماري،کاشت بذرهاي آلوده 

   .شودمحصول وارد 

  

   :عامل بیماري

 Glomerellaسی آن و فرم جن Colletotrichum lindemuthianum فرم غیر جنسی عامل بیماري

lindemuthiana نام دارد.  

  : گیاهان میزبان

   .شده است مشاهدهروي لوبیا، عدس، ماش و باقال  بیماري در مناطق خنک و مرطوباین 

  

  : پراکنش جغرافیایی

زالندنو و اروپا و در ، استرالیا ،هندوستان ،جنوبی امریکاي ،امریکاي مرکزي ،انتشار بیماري در آسیا، ژاپن

  . )1شکل ( خزر گزارش شده است دریاي یجنوبحاشیه کالردشت و بعضی مناطق  ،ران از تنکابنای

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  پراکنش جغرافیایی بیماري آنتراکنوز لوبیا -1شکل
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  : زندگی چرخه

قارچ عامل این . کی از مهمترین بیماریهاي لوبیا در مناطق نسبتاً سرد، مرطوب و معتدل استیاین بیماري 

می تواند موجب بیماري شیوع پیدا کرده و ، در مناطق مرطوب در صورت کشت. دباش میبذرزاد  بیماري

پوشاند و پوشش گلی رنگی، و تمام غالف را می مشاهده شدهغالف  عامل بیماري  بیشتر در. شودخسارت 

البه الي . کنداین قارچ تولید آسروول می .شودکه اسپورهاي قارچ عامل بیماري هستند، روي آن دیده می

کند و اسپورهایی این قارچ به تمام قسمت هاي هوایی گیاه حمله می. شوددیده می) seta(کنیدیوفورها خار 

بارندگی و آبیاري  .آنها ندارد باد هیچ نقشی در انتقال داشته ونماید حالت لزج و چسبناك که تولید می

  . می باشند بارانی در شیوع بیماري موثر

 :بقا

غالبا بذور آلوده در انتشار بیماري  می باشد وبذور و بقایاي آلوده گیاهی  گذرانی قارچ در زمستان - 

  . بسیار مهم می باشند

  . در بذرهاي آلوده و روي بقایاي گیاهی زنده بماند ،تواند حداقل تا دو سالاین قارچ می - 

روي برگراکنوز را آنت توسعه تنش هاي آبی، و دوره هاي ممتد رطوبتی و  دماي خنک تا معتدل - 

 . کندهاي جوان تشدید میها و غالف

   .مشاهده می شودفراوان  هاي بارندگی اپیدمی در شرایط - 

   :گسترش و انتشار

بارندگی،  در شرایطقارچ  اسـپورهاي. یابدانتشار می ، به مناطق دورماري با کشت بذر آلودهقارچ عامل بی

، حشرات، حیوانات، ، انسانباد همچنین. سالم منتقل می شود به آب انتقال از گیاهان آلودهقطرات توسط 

  .مزرعـه شوددر بـه گیاهـان سـالم  می توانند باعث انتقال آلودگیماشـین آالت ابزار و  

 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   چرخه بیماري آنتراکنوز لوبیا -2 شکل
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   نحوه ي خسارت

می آنها  درعالئم  باعث ایجاد کند وو بذور لوبیا حمله میقارچ عامل آنتراکنوز لوبیا به ساقه، برگ، غالف 

   ).3شکل شماره (شود 

 عالئم بیماري از مراحل اولیه رشد گیاه تا پس از پر شدن غالف ها -3شکل

  عالئم بیماري 

  :مرحله جوانه زنی

ئم روي ساقه عال. شوداي تیره تا سیاه دیده میهایی به رنگ قهوههاي کوچک، لکههاي گیاهچهروي لپه

ها ضعیف، این ساقه گیاهچه به صورت خطوط بیضی شکل و به رنگ قهوه اي مایل به قرمز است که

 .روندخمیده شده و در نهایت از بین می کوتوله و یا

  :برگها

ي در سطح رویی برگ ها ظاهر شده و با پیشرفت بیمارعالئم ابتدا در سطح زیرین برگ نزدیک رگبرگ

، کشیده و به رنگ قرمز آجري تا بنفش باریکاز زاویه دار، لکه ها در. )4شکل ( شودنیز مشاهده می

ها و همچنین قارچ عامل بیماري در دمبرگ. آینداي تا سیاه در میند و با گذشت زمان به رنگ قهوههست

   .دکنتیره ایجاد می هاي کشیده به رنگهاي بخش سطح زیرین برگ لکهرگبرگ

  ري آنتراکنوز لوبیا در سطح زیرین برگعالئم بیما -4شکل
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  :غالف

این لکه ها به  .ستا شکل نامنظم روي غالف ها اي ترین عالئم آنتراکنوز وجود لکه هاي دایرهبرجسته

 میلیمتر 30اي تیره یا بنفش به قطر اي مایل به قرمز با حاشیه قهوهاي مایل به زرد تا قهوهرنگ قهوه

هاي جوان لوبیا ممکن است به داخل و ها در غالفلکه. )5 شکل( شوندمدور م  فته ور که بعداً فرو. هستند

  .کنندبذر رخنه نمی هاي مسن، به درون وحتی بذر سرایت کنند ولی در غالف

  عالئم بیماري آنتراکنوز روي غالف هاي لوبیا -5شکل 

  : دانه

در صورت شدت . )6شکل (ا سیاه هستند هاي روي پوسته بذور درون غالف ها به رنگ قهوه اي تلکه

 هاي داخلینیز در قسمت هاي اسپور صورتی رنگتوده. پر شوندبیماري غالف ها خشک شده و نمیتوانند 

 کامل شدنبا هاي صورتی رنگ که این توده آب و هوایی مرطوب قـابل مشـاهده است در شرایط هالکه

  .شوندهاي کوچک تبدیل میبه سیاه یا جوش یلهاي خاکستري متماخشکند و به دانهغالفها می

 

  عالئم بیماري آنتراکنوز روي دانه لوبیا -6شکل 
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  دستورالعمل اجرایی کنترل: بخش دوم

  : روشهاي پایش و ردیابی

بیشترین شدت وقوع بیماري در . در شرایط گرم و مرطوب پیشرفت این بیماري سریع تر است - 

 شرایطدر نتیجه  .درجه سلسیوس است 24تا  18 رات دمایی بینتغیی مناطق با رطوبت باال و

  .آب و هوایی مرطوب همراه با وزش باد می توانند منجر به شیوع این بیماري شوند

بنابراین  .دهدامل رخ کدر هر دو مرحله جوانه زنی و گیاه  تواندمی بیماريبا توجه به این که  - 

   .دپایش شون گیاه کاملتا مرحله  جوانه زنی از لحظه لوبیامزارع الزم است 

پایش بار  2به صورت هفته اي  مزارع دو هفته پس از کاشت لوبیا تا مرحله پرشدن غالف هااین  - 

   .شوند

  

   :کنترل زراعی و بهداشت گیاهی

  : رعایت بهداشت مزرعه: الف

  .و دتول ضدعفونی کنید براي جلوگیري از انتقال بیماري، ابزارهاي کار در مزرعه را با آب ژاول -1

و کار کردن در مزرعه  آمدوگی و آبیاري مرطوب است از رفتهنگامی که مزرعه به دالیل بارند -2

 .اجتناب کنید

کار در مزرعه را از قسمتهاي سالم و عاري از آلودگی شروع کرده سپس به قسمتهاي آلوده  -3

 .بروید

از رفت و آمد غیر ضروري در  ،ماريبراي به حداقل رساندن انتشار اسپورهاي قارچ عامل بی -4

   .مناطق آلوده خودداري کنید

  : روشهاي زراعی زیر در پیشگیري و کنترل این بیماري مؤثرند : ب

 ضدعفونی و بوجاري بذور -1

سانتی متر باشد و بین گیاهان  70تا  60فاصله بین ردیف هاي کاشت (کشت جوي و پشته  -2

که این امر سبب کاهش رطوبت بین  .فاصله باشد سانتی متر 15تا  10 پشته هاکشت شده روي 

 . )بوته ها و مزرعه شده و گسترش بیماري را کاهش می دهد

رطوبت مزرعه را غرقابی آبیاري (پرهیز از آبیاري غرقابی استفاده از سیستم آبیاري قطره اي و  -3

  . )برد باال می

و خانواده مانند ذرت سورگوم غیر از حبوبات به مدت دو سال با محصوالتی  رعایت تناوب زراعی -4

   سیب زمینی ،کلم پیچ ،سوالناسه کلم

اختصاص  ارقام خمین و تالش که بیشترین سطح کشت را در کشور به خود: کشت ارقام مقاوم -5

باقال سیاه و قرمز، که در بخش  ،ارقام لوبیا پاچ. باشندترین رقم به این بیمارگر میحساس اند،داده

- در بررسی. کمتري نسبت به ارقام خمین و تالش دارند حساسیت شود،شمال کشور کشت می
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-با توجه با آزمون. دادند هاي انجام شده، ارقام مختلف لوبیا قرمز، لوبیا سفید تحمل باالیی نشان

 . هاي انجام شده چنین استنباط شد که ارقام لوبیا چیتی میزبان اصلی این گونه هستند

  از بین بردن آنهاجمع آوري بقایاي آلوده گیاهی و  -6

جلوگیري از بقاي مایه تلقیح قارچ عامل بیماري در (حذف و سوزاندن بقایاي گیاهی آلوده  -7

  )مزرعه

  به منظور دفن بقایاي بجا مانده از سال قبل شخم عمیق -8

 

   منابع: بخش سوم 
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