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 چکیده

 Tetranychus urticae ،ایکنه تارتن دولکه .شودی تغذیه کشت ميدر سراسر جهان برا است که ياهيگلوبيا معمولي 

Koch  ازيپ پسیترو، Thrips tabaci Lindeman  کش برای کنترل زیادی حشره مقدارهمه ساله که  هستند ايلوب مهمآفات از

با هدف  قيتحق نیاکنترل زراعي است.  ي آفات، روشهای مدیریت تلفيقمهم در برنامه راهکارهاییکي از . رودها به کار ميآن

انجام شد. ایران  لوبيا در شهرستان بروجرد )استان لرستان(ی تراکم این آفات در مزرعه  یروکاشت لوبيا  تراکمرقم و  تاثير يبررس

، 20کشتتراکم  پنج در 285اختر، درخشان و  )سه رقم کامل های تصادفيفاکتوریل در قالب طرح بلوک به صورت این تحقيق

هر  برداری، تعداددر هر تاریخ نمونه بود وها به صورت هفتگي بردارینمونه روش متر مربع( انجام شد.بوته در  60و  50، 40، 30

 و الرو سن یک کل تيجمع همچنين ميزان تخم کنه تارتن و ميزان یرو اينشان داد که رقم لوب حاضر جی. نتارسيد ثبت به آفت

متقابل رقم و تراکم  تاثير. اشتگذجمعيت هر دو آفت تاثير  یداری رومعني به صورتنيز  دارد. تراکم بوته یدارمعني ثيرتا تریپس

و  ترتيب در رقم درخشانترین تراکم کل کنه تارتن بهبه طور کلي، بيشترین و کم. دار بودمعني هر دو آفت غير جمعيت یرو

بوته در متر مربع مشاهده شد. کمترین و بيشترین تراکم کل تریپس  20تراکم کشت و  258رقم بوته در متر مربع و  60تراکم کشت 

 نتایج مطالعهبوته در متر مربع دیده شد.  20تراکم کشت و  بوته در متر مربع و رقم اختر 60تراکم کشت و  ترتيب در رقم اخترهپياز ب

 .باشدتوصيه مي قابلدر مزارع لوبيا  IPMتوسعه برنامه به منظور حاضر 
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 مقدمه

یکي از  .Phaseolus vulgaris Lعلمي  منا با لوبيا

 ستهزار ساله ا 8 حدود يبا قدمت عيزرا نگياهاترین مهم

دارا  علتو به  سدرمي نجها دممر تغذیه فمصر هب که

 هميتاز ا آسان ارینگهد قابليتو  دیاز یياغذارزش  دنبو

 Van-Schoonhoven and) ستا رداربرخو دییاز ربسيا

Voysest, 1991; Werner, 2005) 

 را خسارت زیادی سالههمهکه  يترین آفاتاز مهمیکي 

ی اه تارتن دولکهکن کند،به مزارع لوبيای کشور وارد مي
Tetranchus urticae Koch (Acari: 

Tetranychidae) است (Taghizadeh and Fathi, 

است که انتشار  1چندین خوارای کنه این آفت .(2017

. خسارت ي دارداهيگ ميزبان 960 جهاني داشته و بيش از

که  استتار  دنتني با همراه عمدهطور ای بهدولکهتارتن  کنه

و خسارت  هیتغذ شیشده با افزا دهيمقدار تار تن مجموع در

شده  دهيتن یتارها نيدارد. همچن ميکنه ماده ارتباط مستق

عدم دریافت نور کافي برای و خاک  و تجمع گرد موجب

به ساله حجم همه .شودميانجام عمل فتوسنتز در برگ 

کنترل این آفت  یشيميایي برا یهاکشباالیي از کنه نسبت

عدم توجه به مسائل و مشکالت ناشي از  ود.شيمصرف م

منجر به ظهور  ،یيايميش هایکشافزایش مصرف این آفت

در  کهیطوربه ؛شده است باتيکنه تارتن مقاوم به این ترک

 مرغعلي ،هاکشحال حاضر نتيجه استفاده از این آفت

-های قابل توجه، چندان رضایتمصرف باال و صرف هزینه

مشکالت  یيايميش هایکشکنه بر این،عالوه بخش نيست. 

و  ، باقيمانده سمومدر زمينه سالمت انسانرا متعددی 

 (.Abolfathi et al., 2012) کندميایجاد  ستیزطيمح

 :.Thrips tabaci Lindeman (Thys ،تریپس پياز

Thripidae)، از آفات مهم لوبيا است که دیگر یکي 

گياه زراعي  300از  بيشو به  بودهخوار چندینو  یيجاهمه

، ازيپ ا،يلوب ان،يبادمجان، فلفل، کدوئ از جمله یاو گلخانه

کنجد،  ار،يخربزه، خ ،یداود ،يمرکبات، نخودفرنگ

خسارت  هديارک و يفرنگا، کدو، گوجهیآفتابگردان، سو

پارانشيم  یهاسلول ،(. این آفتGill et al., 2015) زندمي

                                                           
1. Polyphagous 

که  کنديها تغذیه منبرگ را پاره کرده و از محتویات آ

گال  جادیا ای بدشکلي شدن،دار رگه شدن، ایموجب نقره

جوان و آلوده شدن  هایوهمي شدندار خراش ها،در برگ

طور به ني. همچنشوديمها به فضوالت وهيها و مبرگ

از جمله  ياهيگ زایماریياز عوامل ب يناقل برخ ميرمستقيغ

تغذیه شدید این (. Capinera, 2001) است هاروسیو

تریپس از برگ گياه ميزبان موجب برهم زدن توازن 

 تینها هورموني شده که پيچيدگي و بدشکلي برگ و در

 ,Lewis) شوديتوقف رشد و از بين رفتن گياه مموجب 

آفت، توان توليد مثلي  نیعمده خسارت ا لیاز دال. (1973

ل استعداد توليدمثباال، دوره نسلي کوتاه، تحرک باال، 

 یهازایي باال، تمایل به زندگي در مکانبکرزایي، ماده

بودن روی طيف وسيعي از گياهان  خوارنچندیمخفي گياه، 

گياهي، تغذیه از  یهایماريکشاورزی، انتقال برخي از ب

گياه و افزایش سریع مقاومت  ریپذبيجوان و آس یهابافت

 (. Van Rijn et al., 1995) ها استکشبه آفت

ریزی صحيح ، برنامهبردهنامت اآف جه به اهميتبا تو

 کنترل در قالب مدیریت تلفيقي آفات ضروری است. کنترل

 جمعيت مدیریت برای که است روشي ترینقدیمي ،زراعي

 همه از ترارزان ،کلي طور به شود ومي استفاده آفات

 در تغيير به فقطبه طور معمول  زیرا است، يکنترل اقدامات

 اوقات گاهياین روش . نياز دارد طبيعي وليدت هایشيوه

دقيق  ریزیشامل برنامه بدون تحميل هزینه اضافي و فقط

-گونه(. اقدامات زراعي محيط را بهPedigo, 2002)است 

دهند که برای آفات کمتر جذاب بوده و زمينه ای تغيير مي

ها نامناسب آن دمثليتول، پراکنش، رشد و مانيزندهرا برای 

در سطح تراکم  را نهایت کاهش چشمگيری ند و درکنمي

(. یکي Pedigo, 2002آورند )مي به وجودها جمعيت آن

ی محيط زندگي کاردستهای زراعي، از مؤثرترین روش

آفات از طریق کشت مخلوط، استفاده از ارقام مقاوم، تغيير 

 ,.Karungi et al) استو تراکم گياه  تاریخ کشت

2000.) 

ارقام مقاوم یکي از موثرترین و مقرون به استفاده از  

های مبارزه با آفات، در برنامه مدیریت ترین روشصرفه

رلي مانند های کنتتلفيقي آفات است. این روش با سایر روش
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سازگار بوده و اثرات  کنترل بيولوژیک به طور معمول

 ;Pedigo, 2002مخربي روی موجودات غيرهدف ندارد )

Azadi et al., 2018.) در خصوص مقاومت  هایيپژوهش

 ;Saei Dehghan et al., 2009لوبيا ) از ارقام برخي

Najafabadi et al., 2012, 2014; Mohammadi et 

al., 2014, 2015( سویا ،)Hildebrand et al., 1986; 

Razmjou et al., 2009 ،)( رزFlores et al., 2013و ) 

تارتن کنه به  (Khanamani et al., 2012بادمجان )

 ;Coudriet et al., 1979ارقام پياز ) و برخي ازای دولکه

Diaz-Montano et al., 2010)( کلم ،Shelton et al., 

( و لوبيا Jan de Kogel et al., 1997خيار )(،  1998

(Fathi et al., 2011 ) ه استصورت گرفتبه تریپس پياز. 

روی  مدارک بسياری حاکي از اثر تراکم گياههمچنين، 

جمعيت  ،هااساس برخي پژوهش خوار است. برحشرات گياه

 یابدخوار با کاهش تراکم کشت، افزایش ميحشرات گياه

(Root and Kareiva, 1984; Power, 1987; Asiwe, 

دهنده عدم نتایج چندین پژوهش نشان ،و در مقابل (2005

خوار دار تراکم کشت بر تراکم حشرات گياهاثبات اثر معني

 Boiteau, 1984; Power, 1989; Coll and) ستا

Bottrell, 1994; Cherry et al., 2013).  ،توليدمثل

های آفات روی گياهان در کشتاز  برخي خسارت و تعداد

یابد های پراکنده کاهش ميمتراکم در مقایسه با کشت

(Bach, 1980تاکنون .)،  ي بر اثر تراکم مبنهيچ تحقيقي

عنوان آفت تریپس پياز بهای و دولکهکنه تارتن کشت روی 

با هدف حاضر تحقيق  ،اساس نیبر الوبيا انجام نشده است. 

 رایج در هایعنوان روشتراکم گياه )بهرقم و بررسي اثر 

-تریپس پياز بهای و کنه تارتن دو لکهکنترل زراعي( روی 

ها و اجتناب از اثرات سوء کشمنظور کاهش ميزان حشره

 .شدها طراحي آن

 

 هامواد و روش

 مکان آزمایش و کشت

مزرعه لوبيا واقع در پردیس تحقيقات و  در هاآزمایش

آموزش کشاورزی و منابع طبيعي بروجرد با طول جغرافيایي 

درجه و  33و عرض جغرافيایي دقيقه شمالي  55درجه و  48

زني، عمليات شخمانجام شد.  96در سال زراعي  دقيقه 40

اساس اصول کشت کشاورزان  وزني بردیسک، لولر و فار

کود سولفات پتاسيم و سوپرفسفات تریبل . شدمنطقه انجام 

خاک کاربرد )قبل از کاشت بذر( و اوره  صورتبه

ي داده پاشمحلولصورت سرک و ریز مغذی به صورتبه

 در طول مدت آزمایش کشيشد و از هيچ تيمار حشره

 285، درخشان و اختر مورد آزمایش هایشد. رقمناستفاده 

بوته در  60و  50، 40، 30، 20تراکم  پنجدر بودند. هر رقم 

و در بوده با آرایش فاکتوریل  هاکشت شدند. کرت مترمربع

هر کرت به تکرار کشت شدند.  3تيمار در  15مجموع  

آبياری و از قبيل  ،علميات داشتمتر مربع بود.  700مساحت 

ه انجام گرفت و در های هرز براساس عرف منطقوجين علف

 ی تيمارها یکسان بود.همه

 بردارینمونه

تریپس  ای وکنه تارتن دو لکه برداری از جمعيتنمونه

برداشت برگي تا  از مرحله چهاربه صورت هفتگي و  پياز

 ،ردیفاز هر برداری، در هر تاریخ نمونه انجام شد. محصول

نتخاب ا يصورت تصادف به بوته( 12)و از هر کرت بوته  3

برگ از  کی يصورت تصادفاز هر بوته به ،شد. سپس

صورت و به جدا شدبرگ از ارتفاع باال  کیو  نیيارتفاع پا

 باها این کيسهشد.  دادهقرار داخل کيسه پالستيکي جداگانه 

تا زمان شمارش و  ندمنتقل شد شگاهیذکر مشخصات به آزما

درجه  5داخل یخچال معمولي با دمای حدود ، آفات

کنه  جمعيت شمارش منظور. بهشدندنگهداری  سلسيوس

 توسط هابرگ پشت آزمایشگاه، تریپس پياز درتارتن و 

و  گرفت)بينوکوالر( مورد بررسي قرار  کروسکوپيمویاستر

جمعيت آفت به تفکيک تخم، الرو، پوره و بالغ نر و ماده 

الروی و بالغ یک و دو برای کنه تارتن و به تفکيک سنين 

  .شد ادداشتیشمارش و در جدول مربوطه ریپس پياز برای ت

 هاتجزیه و تحلیل داده

 های کامالًطرح بلوک های فاکتوریل در قالبآزمایش

-برای نرمال انجام شد.تراکم کشت(  5 ×رقم 3) تصادفي

از . استفاده شد Log(x+1)ها به ها از تبدیل دادهسازی داده

 9.2نسخه  SASار افزآزمون تحليل واریانس با کمک نرم

 .استفاده شدبرای مقایسه جمعيت آفات مورد مطالعه 
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 نتایج

رقم و اثرات متقابل  نتایج تجزیه واریانس اثرات تراکم،

 .T و تریپس T. urticaeکنه تارتن  يتجمعها بر آن

tabaci نتایج نشان داد داده شده است.  نشان 1 در جدول

-ای تارتن اثر معنيهکه رقم لوبيا تنها روی تراکم تخم کنه

مراحل  ولي تراکم کشت روی جمعيت تمام ،داری داشت

( و ه)ماده، نر، تخم، الرو و پورتارتن کنه  متحرک رشدی

 (.1)جدول داشت ندار جمعيت کل آن اثر معني

 

 تریپس پياز تأثير تراکم و رقم بر جمعيت برای تجزیه واریانس -1جدول 
Table 1. Analysis of variance for effect of density and cultivar on thrips population 

 

 

Source of 

variance 

 

 

df 

Mean of squares     

Thrips tabaci Tetranychus urticae 

Winged 

thrips 

1st 

instar 

larvae 

2nd 

instar 

larvae 

Total Female Male Egg Larvae Nymph 

Total 

movable 

stages 

Block 2 0.02 ns 0.37** ns 0.09 0.17** 0.08 ns 0.07 ns 0.18** 0.00 ns 0.03 ns 0.04 ns 

Density  14 0.41** 0.61** 0.40** 0.39** 1.01** 0.69** 0.69** 0.75** 1.02** 1.17** 

Block × 

density  
28 0.05 ns ns 0.04 ns 0.04 ns 0.03 0.05* 0.03 ns 0.05 ns 0.04 ns 0.02 ns 0.04 ns 

*: Significant at the 5% levels, **: Significant at the 1% levels and ns: non-significant 

 

نتایج نشان داد که رقم لوبيا روی جمعيت کل همچنين، 

ولي روی  ،داری داشتنياثر معها تریپس و الرو سن دو

تراکم داری نداشت. و تریپس بالدار اثر معني الرو سن یک

 ،تریپس نشان داد تراکم کل داری رویاثر معني بوته نيز

تریپس  اثر متقابل رقم و تراکم بوته روی جمعيت ولي

. تنها اثر متقابل رقم و تراکم کشت لوبيا روی دار نبودمعني

 .(2)جدول  دار بودهای بالغ کنه تارتن معنيجمعيت ماده

نتایج مقایسه ميانگين رقم و تراکم بوته بر جمعيت کنه 

اساس  نشان داده شده است. بر 2ای در جدول رتن دولکهتا

این نتایج، بيشترین تراکم در تمام مراحل رشدی جمعيت 

 60تراکم کشت -در رقم درخشان (جز کنه نربه)کنه تارتن 

ترین تعداد کنه نر بيش .استمشاهده شده مربع  بوته در متر

. بودمربع  بوته در  متر 40تراکم کشت  -در رقم درخشان

-258و تخم کنه تارتن در رقم افراد بالغ کمترین تراکم 

بوته در متر مربع و کمترین تراکم الرو،  30تراکم کشت 

بوته در  20تراکم کشت -258پوره و تراکم کل کنه در رقم 

 (.2 )جدول متر مربع دیده شد

ميانگين اثر متقابل رقم و تراکم بوته بر مقایسه  نتایج

نشان داده شده است. نتایج  3جمعيت تریپس در جدول 

کمترین جمعيت تریپس بالغ به  دهد که بيشترین ونشان مي

مربع و  بوته در متر 50تراکم کشت -ترتيب در رقم درخشان

ترین تعداد مربع بود. بيش بوته در متر 60رقم اختر و تراکم 

بوته  60تراکم کشت -تریپس در رقم درخشان 2الرو سن 

تریپس در رقم  2ین تعداد الرو سن مربع بود. کمتر در متر

ترین تعداد بوته مشاهده شد. بيش 60تراکم کشت -285

بوته در  20تراکم کشت -اخترتریپس در رقم  1الرو سن 

 60تراکم کشت  – 285مربع و کمترین تعداد در رقم  متر

 مربع بود. بيشترین و کمترین تراکم کل مراحل متر بوته در

 60تراکم کشت -قم درخشانمتحرک کنه به ترتيب در ر

بوته در متر  20تراکم کشت -285بوته در متر مربع و رقم 

 (.3مربع دیده شد )جدول 

 

 بحث

 T. urticae (Taghizadeh et ،ایکنه تارتن دو لکه

al., 2017 ازيپ پسیتر( و، T. tabaci  (Roozbahani 

et al., 2016در استان لرستان  الوبي مهم آفات جمله ز( ا
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صورت  هاآنبرای کنترل  یهای متعددشيپاو سم دهستن

منظور کاهش مصرف سموم شيميایي و اجتناب . بهگيردمي

به ها که کشی حشرهرویهاز خطرات ناشي از مصرف بي

گيرد، اجرای برنامه صورت مي این آفاتکنترل منظور 

ی هاروشرسد. يم به نظرمدیریت تلفيقي آفات ضروری 

های سنتزی، کشنوان جایگزین حشرهعکنترل زراعي به

ها با ینه و مؤثر هستند که با تلفيق آنهزکمیي بسيار هاروش

توان انبوهي آفات را زیر سطح يمی کنترل، هاروشسایر 

توان به ی زراعي ميهاروشزیان اقتصادی نگه داشت. از 

تراکم کشت و انتخاب رقم مناسب اشاره کرد. نتایج 

د که تراکم کشت دارای تأثير معني پژوهش حاضر نشان دا

تریپس پياز بود. ای و کنه تارتن دو لکهتراکم داری روی 

در واحد سطح به دليل  هابوتهدر گياهان زراعي، تراکم کم 

گری بين خاک و گياه، موجب تشخيص بهتر وجود جلوه

ها روی گياهان گياهان توسط حشرات و فرود آمدن آن

اد در واحد سطح این تراکم زیشود. در مقابل، مذکور مي

توانند ي نميراحتبهگری از بين رفته و آفات تمایز و جلوه

اه در گياه ميزبان خود را تشخيص دهند. لذا تراکم زیاد گي

کننده آفات است محصوالت زراعي یک عامل دور

(Seraj, 2012) 

ها( بوته )فاصله کم بوته یباال تراکمبا توجه به این که 

دهنده خسارت آفات و از عوامل کاهش يکی عنوانبه

 ،(Mohdnoor, 1980ها شناخته شده است )بيماری

تعداد کل  يعنی ايدهد که عملکرد لوبها نشان ميگزارش

تراکم بوته  ريشده در واحد سطح تحت تأث ديغالف تول

 یرو اهيتراکم گ واقع،(. در Adams, 1982قرار دارد )

 ینوبهکه به گذارديم اثر زبانيم اهانيگ تيو کم تيفيک

 .(Bach, 1980مؤثر هستند ) آفات هایجمعيت یخود رو

 تیریمد یرو 2000در سال  و تراکم کشت خیاثر تار

قرار  يبررس ي موردشرق یدر اوگاندا يفرنگ آفات نخود

نتيجه  کاشت و در فاصله کاهش که داد نشان  جی. نتاگرفت

 یبرا یديمف روش ها در واحد سطحافزایش تراکم بوته

 . استها شته تیریمد

 

 Tetranychus urticaeکنه  متقابل رقم و تراکم بر جمعيت تأثير نيانگيم -2جدول 
Table 2. Effect of cultivar and density interaction on population of Tetranychus urticae 

*The same letters in each column (for each treatment) indicate non-significant letter (HSD≤0.01). 

Cultivar × plant density 
Female 
(mean/leaf) 

Male 
(mean/leaf) 

Egg 
(mean/leaf) 

Larvae 
(mean/leaf) 

Nymph 
(mean/leaf) 

Total 

movable 

stages 
(mean/leaf) 

Akhtar×density20 1.04 cdefg 0.76 fg 1.56 bcde 0.73 def 1.27 defg 1.51 def 

Akhtar×density30 1.19 abcde 1.05 abcd 1.84 ab 1.07 abc 1.33 cde 1.73 abcd 

Akhtar×density40 1 defg 0.78 efg 1.51 cde 0.94 bcd 1.21 defg 1.54 def 

Akhtar×density50 1.03 cdefg 1.01 bcde 1.65 abcd 0.65 ef 1.09 gh 1.52 def 

Akhtar×density60 1.1 bcdef 0.92 cdef 1.68 abcd 0.54 f 1.20 efg 1.55 cdef 

Drakhshan×density20 1.11 bcdef 0.90 cdef 1.76 abcd 0.90 bcde 1.29 cdef 1.67 bcde 

Drakhshan×density30 1.31 abcd 1.2 ab 1.81 abc 1.05 abc 1.47 abc 1.86 ab 

Drakhshan×density40 1.39 ab 1.28 a 1.93 a 0.83 cde 1.39 bcd 1.86 ab 

Drakhshan×density50 1.33 abc 1.11 abc 1.75 abcd 1.14 ab 1.34 cde 1.87 ab 

Drakhshan×density60 1.45 a 1.1 abcd 1.93 a 1.25 a 1.60 a 1.97 a 

285× density20 0.73 gh 0.73 fg 1.47 de 0.63 ef 0.83 i 1.15 g 

285× density30 0.68 h 0.61 g 1.29 e 0.73 def 0.97 hi 1.17 g 

285× density40 1.29 abcd 0.88 cdef 1.94 a 1.06 abc 1.54 ab 1.82 abc 

285× density50 0.96 efgh 0.85 defg 1.64 abcd 0.88 bcde 0.79 i 1.39 fg 

285× density60 0.81 fgh 0.69 fg 1.45 de 0.85 cde 1.13 fgh 1.41fg 
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 Thrips tabaciتریپس  تراکم بر جمعيت متقابل رقم و تأثير نيانگيم -3جدول 
Table 3. Effect of cultivar and density interaction on population of Thrips tabaci 

*The same letters in each column (for each treatment) indicate non-significant letter (HSD≤0.01). 
  

 یدارید کتحری در اختالل باها بوته کیفاصله نزد رازی

 اهانيشود. گمي دمثليو تول ي سازیباعث کاهش کلن

شوند و قدرت خاک مي شتربي پوشش باعثتر متراکم

دهند يرا کاهش م اهانيو گ نيزم نيب یرگجلوه

(Karungi et al., 2000). 

 یالگو ،اه لوبيادر رابطه با گي داد کهنشان  هابررسي

همه انواع ارقام  یبارش، دما و تراکم کاشت مطلوب برا

کاشت مورد  ستميبا عادت رشد متفاوت، همه بر س ايلوب

 هاییشآزما (.Singh, 2005) دنگذاريم رياستفاده تأث

مارس،  15کاشت ) خیاثر سه تار يمنظور بررسای بهمزرعه

 40و  30، 20مه(، سه تراکم کاشت ) 15 ل،یآور 15

 تيتراکم جمع یرو اريسه رقم خو ( هایفرد نيب متريسانت

Bemisia tabaci Genn.  نشان داد که سه متغير )تاریخ

بر تعداد پوره  یريچشمگ يرها( تأثکاشت، تراکم و گونه

 ,Mohamed) داشتنددر گياهان خيار  این سفيدبالک

2012.) 

آفت نشان داد که تراکم  حاضری همچنين نتایج مطالعه

گيرد. داری تحت تاثير رقم لوبيا قرار ميبه صورت معني

 Tetranychus ي کنه،جدول زندگ یپارامترهامطالعه 

urticae Koch، ايشش رقم لوب روی (Phaseolus 

vulgaris L.) ، يتيچ ن،يخم يتيچشامل Ks21189 ،

 G11867 ديپک و سف دي، سفKs31169قرمز اختر، قرمز 

 ،سلسيوس درجه 27 ± 2) ياهشگیثابت آزما طیدر شرا

 8و  یيساعت روشنا 16و درصد  70 ± 5رطوبت نسبي 

نابالغ نرها  مراحل (، نشان داد که زمان رشديکیساعت تار

قرار  ايارقام لوب ريتحت تأث یداريطور معنها بهو ماده

در رقم اختر در روز کنه تعداد تخم که یطوربه. رديگيم

 شتريتوجهي بطور قابلارقام، به ریبا سا سهی( در مقا16.16)

ارقام مختلف قرار  رينسل تحت تأث دي. متوسط زمان تولبود

و  بود ريروز متغ 82/34تا  37/23و دامنه آن از  فترگ

در ارقام  یداريطور معنبه زمان دو برابر شدن همچنين

 ,Najafabadi and Zamani) دمختلف متفاوت بو

تراکم جمعيت یک آفت روی گياهان ميزبان  (.2013

معياری از مقاومت یا حساسيت گياه  توانديمختلف م

 سهیمقا و يبررس منظوربه. (Price, 1997) ميزبان باشد

صفات  يبرخ یآن رو يرو تأث ازيپ پسیتر تيجمع اتنوسان

انتخاب  ازيرقم پ 9 آن، و عملکرد يدهاز جمله غده يزراع

ارقام مختلف از  نيبقيق نشان داد که نتایج این تح .شدند

Cultivar × plant density 
instar 1 

(mean/leaf) 

instar2 

(mean/leaf) 

Adult 

(mean/leaf) 

Total 

(mean/leaf) 

Akhtar×density20 0.92 a* 0.86 abc 0.69 abcd 1.25 abc 

Akhtar×density30 0.46 de 0.71 bcde 0.63 abcd 1.06 cdefg 

Akhtar×density40 0.58 bcde 0.87 abc 0.47 bcde 1.08 bcdefg 

Akhtar×density50 0.72 abcd 0.77 abcd 0.54 abcde 1.15 bcdef 

Akhtar×density60 0.63 abcde 0.52 de 0.28e 0.85 g 

Drakhshan×density20 0.88 ab 0.97 ab 0.57 abcde 1.3 ab 

Drakhshan×density30 0.69 abcde 0.89 ab 0.52 abcde 1.19 abcde 

Drakhshan×density40 0.79 abc 0.96 ab 0.39 de 1.23 abcd 

Drakhshan×density50 0.72 abcd 0.92 ab 0.82 a 1.27 abc 

Drakhshan×density60 0.82 abc 0.67 abcd 0.67 abcd 1.39 a 

285× density20 0.68 abcde 0.76 abc 0.76 abc 1.2 abcde 

285× density30 0.57 bcde 0.57 abcde 0.57 abcde 0.95 fg 

285× density40 0.57 cde 0.78 ba 0.78 ba 1.07 bcdefg 

285× density50 0.57 bcde 0.67 abcd 0.67 abcd 1.01 defg 

285× density60 0.39 e 0.46 cde 0.46 cde 0.98 efg 
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رد دا وجود داریاختالف معني پسیتر تينظر تراکم جمع

ير ارقام مختلف روی جمعيت تریپس پياز بود تأثکه بيانگر 

(Kalafchi et al., 2006 .)،نتایج حاصل از این  بنابراین

همچنين، نتایج حاصل از پژوهش حاضر بود.  تحقيق مطابق

 ,Roozbahani et alو همکاران )روزبهاني  مطالعه

 ،داد که بين ده ژنوتيپ لوبيا قرمز مورد مطالعهنشان  (2016

های مختلف داری از نظر تعداد تریپس در زمانتفاوت معني

مشخص شده است که بيشترین  این تحقيق دروجود داشت. 

ای مقاوم مربوط به الرو سن هميزان مرگ و مير در الین

تغذیه اصلي  کهینبا توجه به ا دوم تریپس بوده است.

مراحل نابالغ این گونه تریپس در الرو سن دوم شروع 

 تا حدیشود و در این سن ذخایر غذایي مرحله تخم مي

نمود که علت مقاومت  گيریيجهنت توانيتمام شده است، م

-موجود در ژنوتيپ اییهیا مرگ و مير تریپس عوامل تغذ

از این  حاضر،ا نتایج تحقيق . این نتایج بهای مقاوم هستند

تراکم آفات دارد، مطابقت  برنظر که رقم اثر معني داری 

های مختلف دهد که واریتهنشان مي هابررسيداشت. 

از قبيل فيتيک  اییهلوبيای معمولي دارای ترکيبات ضد تغذ

ساپونين و مهارکننده تریپسين هستند که  ،هالکتين ،اسيد

خوار از جمله آفات گياه يشناسیستروی ز تواننديم

 نشان هايمچنين بررسهداشته باشند.  يرتریپس پياز تأث

 هایدهد که ميزان این عوامل ضد رشد در ژنوتيپمي

در (. Hare, 2002) مختلف لوبيا با هم متفاوت است

مقاومت نه کولتيوار ( Alabi et al., 2004االبي ) تحقيق

 Megalurothripsلوبيا چشم بلبلي در برابر تریپس 

sjostedti Trybom قرار گرفت. این  يمورد بررس

ها و ارقام ن با شمارش جمعيت تریپس روی الینپژوهشگرا

های مختلف لوبيا چشم بلبلي، نتيجه گرفتند که الین

Sanzibanili، Sewe، TVu1509  وlocal Moussa  

درصد مرگ و مير حشرات بالغ تازه متولد شده  100باعث 

بر  ی گياهيهااثرات گونه قيعلت دق. شدند این تریپس

 اهيگ یيايميش بياگرچه ترک ست،يمشخص ن جمعيت آفات

 نشان داده شده استکه یطوربه د؛باش يتواند عامل اصلمي

گذارد ياثر م آفات یبر بارور زبانيم اهيگ یيايميش بيترک

(Price, 1997مطالعه .)  رشد، باروری و تراکم جمعيت دو

نشان داد که  ايمختلف لوب رقمسه  ویکنه ر گونه

از جمله سطح  زبان،يم اهانيگ يکیمورفولوژ اتيخصوص

رشد،  زانيو ارتفاع بوته، م يقطر ساقه اصل ،برگ، ضخامت

قرار  ريرا تحت تأث T. urticae تيو تراکم جمع یبارور

ملينگر و همکاران رو (. همچنين،Sarwar, 2014دهد )مي

(Wermelinger et al., 1991)  گزارش دادند که سطح

تخم و طول عمر  ديرشد، تول زانيبر م زبانيم اهانيگ هیتغذ

T. urticae تريمبرگ ضخ ازکه  آفتي داشته است. ريتأث 

 ،جهيو در نت شتريب یمصرف مواد مغذ زانيم ،کندمي هیتغذ

 در تخم و مراحل نابالغ دارد. یشتريب یمواد مغذ رهيذخ

هایي که طغيان کنه تارتن سالبه طور کلي، در مناطق یا 

T. urticae 20تراکم کشت و  258رقم  ،مورد انتظار است 

 .Tو در مناطقي که امکان طغيان جمعيت متر مربع بوته در 

tabaci ،بوته  60تراکم کشت -رقم اختر بيشتر وجود دارد

 .شودميتوصيه مربع  در متر

 

 سپاسگزاری

علوم وسيله از معاونت پژوهشي دانشگاه بدین

دليل همکاری و کشاورزی و منابع طبيعي خوزستان به

 .شودميحمایت مالي از پژوهش حاضر تقدیر و تشکر 
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Abstract 

Common bean is cultivated for feeding in the whole world. The two-spotted spider mite, 

Tetranychus urticae Koch, and the onion thrips, Thrips tabaci Lindemann, are considered as the two 

important pests of bean and lots of pesticides are being used for their control. One of the most 

Jimportant strategies in integrated pest management programs is the cultural practice. In the present 

study the effects of cultivars and bean plant density has been taken into consideration to control these 

pests in a bean field in Boroujerd district, Lorestan province of Iran. This research was performed as 

per factorial in a completely randomized block design, with three cultivars (Akhtar, Derakhshan and 

285) in five plant densities of 20, 30, 40, 50 and 60 plants per m2. Samplings were carried out weekly 

and in every sampling date, the number of each pest was recorded. Results showed that bean cultivars 

had significant impact on the number of eggs in spider mite and in total and 1st instar larval 

populations of onion thrips. The plant density also significantly affected populations of both the pests. 

Interactions between cultivar and plant density was not significant for both pests. Overall the highest 

and lowest population densities of the spider mite observed in the cultivar of Derakhshan with 60 

plants density in every m2 and then cultivar of 258 with a density of 20 plants per m2 respectively. The 

lowest and highest total number of thrips was observed in Akhtar cultivar with 60 plants per m2 and 

then Akhtar cultivar with a density of 20 per m2, respectively. The results of the present study could be 

recommended in IPM program for bean fields.  
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