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 Empoasca جمعیت تراكم برلوبیا چیتي محلي خمین  اثر تاريخ كاشت بررسي

decipiens و Thrips tabaci  محصولعملکرد های شاخص و 
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  چکیده

 سبز معمولي زنجرکمهم لوبيا شامل آفت گونه دو در کنترل محلي خمين( رقم لوبيا چيتي )تاریخ کاشت  در این پژوهش تاثير
Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera: Cicadellidae) پياز و تریپس Thrips tabaci Lindeman 

(Thysanoptera: Thripidae) بررسي شد.   محصول آن در مزرعه آزمایشي طي دو سال زراعي یعملکردهای شاخص و

سمپاشي در دو سطح ) آفت سمپاشي عاملدو ا بهای کامل تصادفي در قالب طرح بلوک های خرد شدهکرت ا آرایشب هاآزمایش

. شد انجامبهشت، اواسط خرداد و اواخر خرداد( با چهار تکرار اواخر اردی)در سه سطح زماني  و تاریخ کاشت( سمپاشيعدم و 

صفات مورد ارزیابي شامل تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غالف، وزن دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه و شاخص 

به جز وزن صد  ،محصولهای عملکردی روی شاخصسمپاشي آفت  عاملسال زراعي، هر دو در  کهنتایج نشان داد  خسارت بود.

داری کاهش داد. شاخص خسارت را به طور معني ،سمپاشي عليه آفات دومدر سال زراعي دار نداشت. تاثير معني در سال اول دانه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاریخ کاشت روی صفات تعداد بذر در واحد بوته، وزن بذر در واحد بوته، وزن صد چنين، هم

ترین تراکم نو پایي کمترین شاخص خسارت ،ترین عملکرد دانهداری داشت. بيشتاثير معنيو شاخص خسارت لکرد دانه عم ،دانه

 در زمان کشت اواخر خرداد مشاهده شد.  E. decipiensو  T. tabaciجمعيت 

 

 Empoasca decipiens   ،Thrips tabaci،چيتيوبيا لتاریخ کاشت،  :های كلیدیواژه
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  مقدمه

ترین منابع گياهي غني از پروتئين دانه حبوبات یکي از مهم

شود. است و بعد از غالت دومين منبع غذایي بشر محسوب مي

هزار تن  108استان لرستان با بيش از  1395-96در سال زراعي 

و ، مقام اول کشور درصد کل توليد حبوبات 5/15معادل 

های دوم ترتيب مقامبه  کرمانشاه، فارس و خوزستان هایاناست

 .را به خود اختصاص دادندتوليد حبوبات کشور تا چهارم 

(Anonymus, 2018). 

یکي از آفات بسيار مهم لوبيا در ایران و بسياری از 

 ,Empoasca decipiens Paoliکشورهای جهان زنجرک 

1930 (Hemiptera: Cicadellidae) این  باشد.مي

 92خانواده و  25ميزبان گياهي از  200زنجرک دارای بيش از 

جنس است که حدود نصف آن متعلق به گياهان خانواده 

(. در بسياری از نقاط Nielson et al., 1990) استبقوالت 

های بسيار ها با جمعيتکشور از جمله استان لرستان، زنجرک

اینکه کاهش  وجودبا کنند و انبوه در مزارع لوبيا فعاليت مي

محصول توسط این حشرات در بسياری از کشورها گزارش 

شده است، اما در ایران تاکنون پژوهش جامعي در خصوص 

به ها زنجرکای، مطالعهدر  ها صورت نگرفته است.اهميت آن

تغيير  معرفي شده و در مزارع لوبيازا عنوان عوامل خسارت

، به عنوان هاشکاستفاده از حشرهو  محصول کاشت زمان

 بياندار توليد محصول در مزرعه عوامل موثر در افزایش معني

در مرکز .  (Marquez and Aguilera, 1988) اندشده

به عنوان  E. decipiensایالت آیووا در تگزاس، زنجرک 

یونجه و مهم و اقتصادی سویا، بادام زميني، یکي از آفات 

 .(Pedigo and agunlana, 1974)شده است  معرفيشبدر 

 ،.Empoasca spp هایزميني ترکيه، زنجرکدر مزارع سيب

از آفات مهم و اقتصادی این  E. decipiensبه ویژه گونه 

 محصول گزارش شده است. 

لوبيا  ارقام  که در مکزیك روی دیگری در آزمایش 

در  137Aو الین  Huasteco، Negro، Jampaشامل

ها صورت ليه زنجرکع های کشت متفاوت و سمپاشيزمان

داری بر تاثير معنيگرفت، نشان داد که تغيير زمان کاشت 

ميزان عملکرد محصول داشته کاهش خسارت زنجرک و 

  .(Marquez and Aguilera, 1988) است

 Thrips tabaci Lindeman, 1889تریپس پياز

(Thysanoptera: Thripidae) مهم از آفات دیگر یکي 

و  الرویمراحل مختلف در بيا است که زا در مزارع لوخسارت

های لوبيا از شيره با استقرار در پشت برگکامل حشرات 

ای رنگ های نقرهکهموجب ظاهر شدن لو  کردهگياهي تغذیه 

تریپس ضمن تغذیه از پارانشيم برگ،  .شودميدر روی برگ 

زدگي کند که از عالئم آفتفضوالت سياه رنگي را توليد مي

 Shoeibi et) باشدهای لوبيا ميت روی بوتهو ایجاد خسار

al., 2016). 

از مشکالت کشت لوبيا در استان لرستان، عالوه بر کنه 

وجود آفت ، Tetranychus urticae Koch ایتارتن دولکه

ها، در برخي از سال که تاس T. tabaci تریپس پياز

 این آفتبه دليل خسارت باالی  کشاورزان شمال استان لرستان

-ميجبور به انجام عمليات سمپاشي اختصاصي عليه این آفت م

تریپس پياز، یك آفت . (Roozbahani et al., 2016) شوند

گياه زراعي گونه  300خوار است که بيش از ی و چندزجاهمه

های دهد. این آفت سلولای را مورد حمله قرار ميو گلخانه

 .کندتغذیه مي هاپارانشيم برگ را پاره کرده و از محتویات آن

از برگ گياه ميزبان موجب برهم  آفتتغذیه شدید این 

پيچيدگي و بدشکلي برگ و در  وتوازن هورموني  خوردن

 Trichilo) شودميتوقف رشد و از بين رفتن گياه  نهایت

and Leigh, 1988; Capinera, 2001; Khanjani, 

2005) . 

ریپس ها و تزنجرکو خسارت  جمعيتبا توجه به اینکه 

روجرد کشاورزی ب تحقيقات و آموزش در مزارع پردیس پياز

در این  بنابراین،بود، بسيار قابل توجه اطراف آن و مزارع 

لوبيا چيتي محلي خمين در  کشت هایتأثير زمان پژوهش

مورد بررسي قرار و تریپس پياز سبز معمولي کنترل زنجرک 
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های امهدر برنبتواند  پژوهشنتایج این اميد است . گرفت

 .مفيد واقع شودآفات لوبيا،  تلفيقي مدیریت

 

 هاروشمواد و 

 و آماده سازی محل اجرای آزمايش مشخصات

 پردیسها در یك مزرعه آزمایشي واقع در آزمایش

)با عرض جغرافيایي کشاورزی بروجرد  و آموزش تحقيقات

 55درجه و  48 و طول جغرافيایي دقيقه شمالي 40درجه و  33

متر و ميانگين  1541قي با ارتفاع از سطح دریا حدود دقيقه شر

متر و دارای شرایط آب و ميلي 500بلند مدت بارندگي ساالنه 

پس از انجام مراحل ( انجام شد. باشدهوایي سرد مرطوب مي

های به صورت کرت ، آزمایشزمين تسطيح شخم، دیسك و

 لعام دوبا های کامل تصادفي در قالب طرح بلوکخرد شده 

اشي و پسم به عنوان عامل اصلي در دو سطح) آفت سمپاشي

عامل فرعي با سه به عنوان ) کاشت سمپاشي( و زمانعدم 

اواخر خرداد(  خرداد و اواسط اردیبهشت،اواخر زماني: سطح

سال  دوطي چهار تکرار و  محلي خمين رقمروی لوبيا چيتي 

 12آزمایشي هر کرتابعاد . شد انجام 1388و  1386زراعي 

و  شد به طول شش متر کشت ردیفچهار بود که  متر مربع

 بود. مترسانتي 50و  10به ترتيب  هاردیفها و فاصله بين بوته

های اصلي و فرعي به ترتيب دو و یك متر فاصله بين کرت

الزم به ذکر است آزمایش در سال  نکاشت در نظر گرفته شد.

 مين دليلبه هو  خسارت دیدگوسفند  هایتوسط گله 1387

 تکرار شد.  1388در سال 

-سمپاشي سطوحدر  پيازو تریپس زنجرک  مهاربه منظور 

 با( مرداد نيمهتير و  نيمهدر دو نوبت )این تيمارها (، 1aشده )

. ندشد سمپاشي با غلظت توصيه شده کش دیازینونسم حشره

کل آزمایش در یك  ،کنه تارتن به منظور مهار ،همچنين

با غلظت توصيه شده پروپارژیت کش کنهز ا مرحله با استفاده

 ،تيمارهادر های زراعي بررسي مشخصهبه منظور  .سمپاشي شد

س از برداشت محصول تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در پ

عملکرد دانه در و  دانه 100غالف، وزن دانه در بوته، وزن 

 . و یادداشت شد تعيينتيمارها 

در و تریپس زنجرک بررسي تراکم جمعيت  به منظور

این دو از جمعيت  به صورت هفتگي ،نشدهتيمارهای سمپاشي

منظور اطمينان از کارآیي سم  به) ایو کنه تارتن دولکه آفت

، از هر برداریشد. در هر بار نمونه بردارینمونه کش(کنه

شش  حاشيه و ردیفاز دو چهار بوته بوته ) 10کرت تعداد 

در هر  صورت تصادفي انتخاب و داخلي( به ردیفدو  بوته از

 30)در مجموع سه ارتفاع پایين، وسط و باال از  بوته سه برگ

و با ذکر مشخصات داخل  قطعاز ناحيه دمبرگ برگ( 

منتقل به آزمایشگاه  قرار گرفته و های پالستيکي سلفونکيسه

ها در داخل یخچال معمولي . در آزمایشگاه نمونهندشد

، دستگاه استریوميکروسکوپك به کم سپس ،هنگهداری شد

جمعيت  و بالغ هحشرو  پوره زنجرک به تفکيك جمعيت

 شمارشو بالغ  2، الرو سن 1تریپس پياز به تفکيك الرو سن 

تاثير سم روی دو آفت به منظور اطمينان از  شدند. و یادداشت

آزمایش کل برداری، از در هر بار نمونه تریپس و زنجرک،

-برگ به صورت تصادفي نمونه 15 تعداد سمپاشي شده نيز

  و در آزمایشگاه مورد بررسي قرار گرفت. برداری 

در قط ف در اثر تغذیه زنجرک برگبه شاخص خسارت 

روش . مورد بررسي قرار گرفت این پژوهشآخر اجرای سال 

به مزرعه  21/6/1388 کار به این صورت بود که در تاریخ

نجرک، خسارت زآزمایشي مراجعه و تيمارها بر اساس شدت 

 ،های بدون عالئم خسارتبوته -1دهي از یك تا پنج )با نمره

ها دارای عالئم پيچيدگي بوده و مختصری از حاشيه برگ -2

ها زرد و دارای عالئم درصد سطح برگ 10کمتر از 

 20-11ها نسبتاً دارای عالئم پيچيدگي و برگ -3 ،گياهسوزی

ها نسبتاً بوته -4 ،زیها دارای عالئم گياهسودرصد سطح برگ

 30-21ها دارای عالئم پيچيدگي نسبتاً زیاد و کوتاه، برگ

 -5 ،ها زرد و دارای عالئم گياهسوزیدرصد سطح برگ

درصد سطح  30ها کوتاه و از رشد بازمانده و بيش ازبوته

 .بندی شدنددسته( ها دارای عالئم پيچيدگي و زرد رنگبرگ
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 های آماریتجزيه و تحلیل

تجزیه واریانس به  هایجدولها، سازی دادهاز آمادهپس 

و مقایسه ميانگين تيمارها  تهيه 1/9نسخه  SASافزار کمك نرم

دار شدن در صورت معني .شدانجام  توکيبا استفاده از آزمون 

آفت و تاریخ کاشت،  سمپاشياثرات متقابل دو عامل اصلي 

 ,Soltani)دهي اثرات متقابل به روش برش دوبارهها داده

به منظور تجزیه  ،تجزیه و تحليل شدند. همچنين (2008

های ، همه دادهدر تيمارهای مختلف جمعيت آفتواریانس 

طرح  در قالب برداریهای مختلف نمونهتاریخمربوط به 

 . قرار گرفتاستفاده مورد های خرد شده در زمان کرت

 

 و بحث يجانت

تاثير عامل  د کهها نشان دانتایج تجزیه واریانس داده

دار معني 1386در سال دانه  100بر وزن  سمپاشي

)0.0097, P<34.81=1,8F(  1,12=7.39 , 1388 در سال وF(

)0.46> P 1,18=0.49 , و تجزیه مرکب دو سالF( 

P>0.5113) بر همچنين  سمپاشيدار نبود. تاثير عامل معني

1,7F=2.86 ,) 1386در سال  عداد غالف در بوتهت

920.18>P) 0.518( 1388، در سال>, P0.67=1,12F(  و در

تعداد ، بر )P1.35=1,18F ,<0.2898(تجزیه مرکب دو سال 

، در سال )P1.92=1,9F ,<0.186( 1386در سال  بذر در بوته

1388 )0.367>, P3.78=1,12F(  و تجزیه مرکب دو سال

)0.3076>, P1.24=1,18F(،  در  وزن بذر در واحد بوتهبر

 1388، در سال )P3.51=1,9F ,<0.1579( 1386سال 

)0.1933>, P7.0=1,12F(  و در تجزیه مرکب دو سال

)0.4945>, P0.53=1,18F( 1386در سال  عملکرد دانه، بر 

)0.90>, P0.02=1,9F( 1,12=7.0 ,) 1388، در سالF

0.1933>P)  1,18=2.87 ,)و در تجزیه مرکب دو سالF

P>0.1409)  1388سال در  شاخص خسارت زنجرکبر و 

)0.1581>, P3.5=1,12F( داری نداشت تاثير معني

 (. 3و  2، 1 هایجدول)

در دانه  100مقایسه ميانگين اثرات اصلي سمپاشي بر وزن 

شده در سطح سمپاشي دانه  100وزن نشان داد که سال اول 

)1a(  و سمپاشي نشده)2a(  بود  گرم 98/49و  67/42به ترتيب

 ،دار نشان داد. به عبارت دیگرمعنياختالف که از نظر آماری 

دار وزن سمپاشي موجب کاهش معني، آزمایش در سال اول

، در سال اولاین در حالي است که دانه شده است.  100

تن در هکتار( بيشتر  5/2عملکرد دانه در سطح سمپاشي شده )

)هرچند از نظر  بودتن در هکتار(  2/2از سطح سمپاشي نشده )

 سطح سمپاشي نشدهرسد در به نظر مي. (نبوددار آماری معني

در اثر خسارت این دو برگ به دليل کاهش سطح سبزینه 

ها را داشته و آفت، گياه توانایي حفظ تعداد کمتری از گل

 ودر بوته کاهش ها و در نتيجه رقابت بين دانهتعداد دانه 

. اما در تيمارهای خواهد شد دانه 100وزن موجب افزایش 

در غياب این دو آفت، غذاسازی توسط سطح ه دسمپاشي ش

سبزینه برگ به خوبي انجام شده و گياه توانایي حفط تعداد 

تری را خواهد داشت. در نتيجه تعداد دانه در واحد گل بيش

ها به منظور دریافت مواد غذایي افزایش بوته و رقابت بين دانه

انه د 100افزایش عملکرد بوته، وزن  ، با وجودو در نهایت

تيجه حاصل نشد. بررسي این ن . البته در سال دومیابدميکاهش 

نشان داد که به دليل دمای  1388های هواشناسي در سال داده

، عملکرد دانهعالوه بر بسيار باال در زمان گلدهي لوبيا، 

به شکل  1386در مقایسه با سال  جمعيت این دو آفت نيز

اند دليل مهمي توداری کاهش یافت. این موضوع ميمعني

دانه در دو سطح  100دار وزن برای عدم اختالف معني

 سمپاشي شده و سمپاشي نشده در سال دوم باشد.

عامل نشان داد که تاثير همچنين ها دادهتجزیه واریانس 

 1386در سال  تاریخ کاشت بر تعداد غالف در بوته

)0.28>, P1.54=2,12F(2,12=2.44 ,) 1388 ، در سالF

0.1291>P) 2,18=1.86 ,) و تجزیه مرکب دو سالF

P<0.1815 )بر تعداد بذر در  این عاملدار نبود. تاثير معني

و تجزیه  )P<9.74=2,12F ,0.0031( در سال دوم واحد بوته

بر خالف سال  )P=9.32=2,20F ,0.0014( مرکب دو سال
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وزن دار بود. معني )P2.46=2,7F ,<0.1554(اول آزمایش 

 در سال دومنيز همين وضعيت را داشت و  تهدانه در واحد بو

)0.0001, P<30.06=2,12F( و تجزیه مرکب دو سال 

)0.0023, P=8.25=2,18F(  2,8=2.17 ,)بر خالف سال اولF

P>0.1766) اما تاثير تاریخ کاشت بر عملکرد  ،دار بودمعني

سال  هم در، )P<5.95=2,9F ,0.0226(سال اول در  همدانه 

تجزیه مرکب دو هم در و  )P<330.0=2,12F ,0.0001(دوم 

دار بود. تاثير تاریخ معني )P<40.36=2,18F ,0.0001(سال 

سال  نيز همين وضعيت را داشت و در دانه 100وزن کاشت بر 

و در تجزیه مرکب دو  )P<218.57=2,12F ,0.0001(دوم 

 بر خالف سال اول )P<5.01=2,18F ,0.0172(سال 

)21820.>, P85.1=182,F(، تاثير  ،همچنين دار بود.معني

در  E. decipiensشاخص خسارت زنجرک تاریخ کاشت بر 

از نظر آماری نيز  )P<8.31=2,12F ,0.0054( 1388سال 

به خاطر  1388در سال (. 3و  2، 1های دار بود )جدولمعني

دمای باالی هوا، جمعيت زنجرک و تریپس روی لوبيا کاهش 

-، شاخص خسارت افزایش معنياین کاهش با وجوداما  ،یافت

-بهکه جمعيت این دو آفت دار نشان داد. متاسفانه در سال اول 

این شاخص مورد ارزیابي قرار نگرفت تا بتوان  باال بود، نسبت

 نمود. تریبيش تحليلآن در خصوص 

 

 Thrips tabaciو  Empoasca decipiensخالصه جدول تجزیه واریانس تاثير تاریخ کاشت و سمپاشي عليه دو آفت  –1جدول 

 1386های عملکردی لوبيا چيتي رقم محلي خمين در سال بر شاخص
Table 1. Summary of analysis of variance for the effect of sowing date and spraying with pesticide against 

Empoasca decipiens and Thrips tabaci on yield components in native pinto bean variety of Khomein in 

2007 

Source of 

Variation 
Df 

Pod number 

per plant 

Number of 

seed per 

plant 

Weight of 

seeds per 

plant (gr) 

Weight of 

100 seeds 

(gr) 

Seed yields 

 ton/ha 

Block 3 ns9.98 ns141.6 ns16.61 ns168.3 ns0.58 

Pest control (a) 1 ns19.48 ns32.42 ns26.25 **243.43 ns0.014 

Error of a 3 6.80 79.6 7.49 6.99 0.78 
Sowing time (b) 2 ns9.16 ns2.46 ns32.04 ns239.0 *4.40 

a*b 2 ns38.62 *6.52 ns93.45 ns77.89 ns0.75 

Error 18 *7.75 105.31 24.61 129.0 0.74 

CV  21.47 20.71 20.75 24.52 22.44 
** and *: Significant at 1% and 5% probability level, respectively. ns: Not significant 
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بر  Thrips tabaciو  Empoasca decipiensخالصه جدول تجزیه واریانس تاثير تاریخ کاشت و سمپاشي عليه دو آفت  –2جدول 

 1388 های عملکردی لوبيا چيتي رقم محلي خمين در سالشاخص
Table 2. Summary of analysis of variance for the effect of sowing date and spraying with pesticide against 

Empoasca decipiens and Thrips tabaci on yield components in native pinto bean variety of Khomein in 

2009 

Source of 

Variation 
Df 

Pod 

number 

per plant 

Number 

of seed 

per plant 

Weight of 

seeds per 

plant (gr) 

Weight of 

100 seeds 

(gr) 

Damage 

Index 

Seed 

yields 

 ton/ha 
Block 3 ns0.62 ns8.49 ns2.16 ns12.00 **1.00 ns0.09 

Pest control (a) 1 ns2.10 ns30.60 ns13.39 ns11.05 **4.17 ns0.54 
Error of a 3 3.96 27.27 4.79 15.47 1.19 0.191 
Sowing time (b) 2 ns7.62 **78.81 **57.50 **326.8 **0.93 **2.30 

a*b 2 **29.75 ns5.34 ns1.45 ns0.96 ns0.10 ns0.06 

Error 18 3.12 8.09 1.91 1.50 0.11 0.077 

CV  19.81 11.67 11.78 2.55 14.25 11.78 
** and *: Significant at 1% and 5% probability level, respectively. ns: Not significant 

 

 Thripsو  Empoasca decipiensمرکب تاثير تاریخ کاشت و سمپاشي عليه دو آفت  خالصه جدول تجزیه واریانس –3جدول 

tabaci 1388و  1386 هایهای عملکردی لوبيا چيتي رقم محلي خمين در سالبر شاخص 

Table 3. Summary of combined analysis of variance for the effect of sowing date and spraying with 

pesticide against Empoasca decipiens and Thrips tabaci on yield components in native pinto bean variety 

of Khomein in 2007 and 2009 

Source of Variation Df 
Pod number 

per plant 

Seed number 

per plant 

Weight of 

seeds per 

plant (gr) 

Weight of 

100 seeds 

(gr) 

Seed yields 

 ton/ha 

Year 1 **122.73 **5017.8 **1426.0 ns1.11 **169.22 

Error of Year 6 32.77 70.77 9.35 18.13 0.23 

Pest control (a) 1 ns7.69 ns61.14 ns3.71 ns17.14 ns 0.77 

Year*a 1 *20.94 *216.16 ns44.02 *68.51 ns0.01 

Error of a 6 34.24 ns49.20 ns7.02 *35.17 ns0.27 

Sowing time (b) 2 ns17.07 **400.6 **86.45 *65.71 **5.65 

a*b 2 ns8.87 **384.8 *55.20 ns 1.26 **1.06 
Year *b 2 ns19.89 ns80.30 ns6.01 **235.74 **1.70 

*Year a*b 2 **69.03 **397.2 *59.30 ns 4.79 *0.55 

Error 17 4.59 43.00 10.48 13.11 0.14 

CV  19.75 18.25 18.54 7.51 11.98 
** and *: Significant at 1% and 5% probability level, respectively. ns: Not significant 

 

و تجزیه مرکب دوساله  1388ها در سال تجزیه ساده داده

نشان داد که بيشترین تعداد بذر در واحد ها و مقایسه ميانگين

های کاشت دوم و سوم بود که از نظر بوته مربوط به تاریخ

 دار نشان دادندآماری با تاریخ کاشت اول اختالف معني

ینکه در تجزیه ابا وجود ، 1386. در سال (4و  3، 2های )جدول

واریانس، بين سطوح تاریخ کاشت از نظر تعداد بذر در بوته 

-اما برش ،(4 و 1های دار مشاهده نشد )جدولاختالف معني

بر  )P<6.49=2,8F ,0.0101(دهي اثرات متقابل در این سال 

دار بود. معني )P<0.47=2,8F ,0.6322( 1388خالف سال 

نشان داد  1386در سال  دهي اثرات متقابلبرش نتایجبررسي 

های زراعي در سه تاریخ کاشت در هر دو سطح که شاخص

و سمپاشي نشده  )P<4.37=2,8F ,0.0336(سمپاشي شده 
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)0.0245, P<4.89=2,8F( دار بودند. مقایسه ميانگين معني

نشان  )1a(های سمپاشي شده بوته در کرتواحد تعداد بذر در 

کاشت دوم و سوم در  یها، تاریخ1388داد که مشابه سال 

یك گروه آماری جای گرفته و با تاریخ کاشت اول اختالف 

. در سطح سمپاشي نشده نيز بيشترین تعداد نددار نشان دادمعني

بذر در بوته مربوط به تاریخ کاشت سوم بود که با تاریخ 

. به عبارت (6)جدول  دار نشان دادکاشت دوم اختالف معني

ساله نشان داد که کاشت با تاخير لوبيا  های دودیگر نتایج داده

محلي خمين موجب افزایش تعداد بذر در واحد بوته خواهد 

 شد.

 

مقایسه ميانگين اثر تاریخ کاشت بر تعداد غالف در بوته، تعداد بذر در بوته و وزن بذر در بوته در لوبيا چيتي محلي  -4جدول 

 خمين
Table 4. Mean comparison of main effects of sowing date on pod number per plant, seed number per plant 

and seed weight per plant in native pinto bean variety of Khomein 

seed weight/plant (gr) seed number/plant pod number/plant 
Sowing date 

2years200920072years200920072years20092007
b7714. b10.03 a20.10 b29.28 b21.03 a39.45 a10.68 a9.65 a11.20 Mid May 

b17.10 b10.36 a23.83 a36.76 a24.84 a48.68 a10.18 a7.81 a12.55 Late May 

a20.38 a14.83 a26.72 a40.83 a27.25 a56.34 a10.71 a9.30 a14.46 Mid June 

 

 دانه، عملکرد دانه و شاخص خسارت آفت در لوبيا چيتي محلي خمين 100مقایسه ميانگين اثر تاریخ کاشت بر وزن  -5جدول 
Table 5. Mean comparison of main effects of sowing date on 100-seed weight, seed yield (ton/ha), and 

damage index in native pinto bean variety of Khomein 

damage index seed yield (ton/ha) 100-seed weight (gr) 
Sowing date 

20092years200920072years20092007
a2.60 c2.40 b2.01 b2.74 ab48.22 47.70b a49.19 Mid May 

a2.47 b3.18 b2.07 a4.27 b45.85 c41.83 a49.87 Late May 

b1.96 a3.70 a2.97 a4.08 a50.97 a4.605 a40.22 Mid June 
The means within a column sharing the same letter are not significantly different at 5% level using Tukey’s test. 

بررسي شاخص وزن بذر در واحد بوته نيز نتيجه مشابهي با 

که مقایسه ميانگين طوریهب ،تعداد بذر در واحد بوته داشت

 1386تاثير سه تاریخ کاشت بر وزن بذر در واحد بوته در سال 

وزن بذر در  1388دار نبود. در سال معني 1388بر خالف سال 

 کهطوریهب ،بود واحد بوته مشابه تعداد بذر در واحد بوته

بيشترین مقدار وزن بذر در واحد بوته مربوط به تاریخ کاشت 

های کاشت اول و دوم سوم بود که با وزن بذر در تاریخ

گونه که گفته شد (. همان4دار نشان داد )جدول اختالف معني

برای شاخص وزن بذر در واحد بوته که اثرات اصلي آن در 

دار شدن اثرات وجه به معنيبا ت ،دار نشدمعني 1386سال 

، از 1386متقابل دو عامل سمپاشي و تاریخ کاشت در سال 

دهي اثرات متقابل استفاده شد. نتایج نشان داد که روش برش

های کاشت برای دو سطح سمپاشي شده وزن بذر در تاریخ

)0.0349, P<4.23=2,8F(  2,8=3.83 ,)و سمپاشي نشدهF
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P<0.0453) های وزن بذر در یسه ميانگيندار بود. مقامعني

های مختلف کاشت نشان داد که در سطح سمپاشي شده تاریخ

در  ،بيشترین وزن دانه مربوط به تاریخ کاشت دوم بود

که در سطح سمپاشي نشده تاریخ کاشت سوم از نظر صورتي

وزن بذر در بوته در جایگاه نخست قرار گرفت که با تاریخ 

 (. 6شان داد )جدول دار نکاشت دوم اختالف معني

 
 دهي اثرات متقابل در دو سطح سمپاشي شده و سمپاشي نشده های عملکردی محصول به روش برششاخص ميانگينمقایسه  -6جدول 

Table 6. Mean comparison of yield components based on slicing interaction effects in two levels of 

spraying with pesticide and no spraying 

Pest control 
Sowing 

date 

Seed number 

per plant 

2007 

Seed weight/ 

plant (gr) 

2007 

Seed yields 

(ton/ha) 

 2007 

Pod number/  

plant  

2009 

Spraying with pesticide 

Mid May b30.90 b17.49 b2.36 b21.45 

Late May a57.10 a27.00 a4.48 ab25.78 

Mid June a47.67 ab23.59 a4.99 a29.28 

No spraying 

Mid May ab50.20 ab24.67 a3.20 a20.60 

Late May b40.25 b20.67 a4.08 a23.90 

Mid June a62.85 a29.06 a3.87 a25.23 
The means within a column sharing the same letter are not significantly different at 5% level using Tukey’s test. At each level of 

pest control, different levels of sowing date are compared separately. 

 

، تجزیه واریانس اصلي، تاثير شدهمانگونه که عنوان 

با اما  ،داری نشدتاریخ کاشت بر تعداد غالف در بوته معني

اینکه اثرات متقابل دو عامل سمپاشي و تاریخ کاشت بر  وجود

2,8F=4.5 ,) 1386های تعداد غالف در بوته در سال

0.0309P<)  0.001( 1388و, P<10.46=2,8F( دار معني

2,8F=11.12 ,) 1388فقط در سطح سمپاشي شده سال  ،بودند

P<0.0007)  اختالف بين تعداد غالف در واحد بوته در سه

که بيشترین تعداد غالف طوریهدار شد، بت معنيتاریخ کاش

مربوط به تاریخ کاشت سوم بود که با تاریخ کاشت اول 

 (. 6دار داشت )جدول اختالف معني

دانه در تجزیه مرکب دو ساله  100مقایسه ميانگين وزن 

های کاشت دوم و سوم دانه در تاریخ 100نشان داد که وزن 

که به طوری ،ی گرفتنددر دو گروه آماری جداگانه جا

دانه مربوط به تاریخ کاشت سوم بود  100بيشترین وزن 

 (. 5)جدول 

زنجرک خسارت  بررسي تأثير تاریخ کاشت بر شاخص

E. decipiens  ترین شاخص نشان داد که بيشدر سال دوم

خسارت مربوط به دو تاریخ کاشت اول و دوم بود که در یك 

ها در مقایسه با تاریخ ف آنگرفتند و اختال جایگروه آماری 

بود )جدول  )P<8.31=2,12F ,0.0054(دار کاشت سوم معني

5.)   

ها در مزارع لوبيا، در بسياری از با توجه به اهميت زنجرک

کشورها بررسي ارقام لوبيا مقاوم به این حشرات مورد تأکيد 

. این حشرات در کانادا (Hernandez et al., 2000)باشد مي

 ;Enkerlin and Medina, 1978)نيز  و آمریکا

Schoonhoven et al., 1978; Kornegay and 

Temple, 1986; Hernandez et al., 2000)  به عنوان

 اند. زا معرفي شدههای خسارتگونه

به  E. decipiens ای، خسارت زنجرکدر شرایط مزرعه

 ؛نيست T. tabaciمزارع لوبيا جدا از خسارت تریپس پياز 

در این پژوهش خسارت زنجرک و تریپس پياز در  ،براینبنا

کنار یکدیگر مورد بررسي قرار گرفت. الزم به ذکر است 

های سمپاشي شده های تصادفي از کرتبرداریانجام نمونه

نشان داد که بعد از انجام دو مرحله سمپاشي عليه این دو آفت، 

ای همشاهده پرواز حشرات بالدار زنجرک در کرت با وجود
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-سمپاشي شده، پوره زنجرک و الرو تریپس روی سطح برگ

 های سمپاشي شده مشاهده نشد. 

نتایج تجزیه مرکب دوساله نشان داد که عملکرد دانه در 

که به طوری ،دار نشان دادسه تاریخ کاشت اختالف معني

 بيشترینعملکرد مربوط به تاریخ کاشت اول و  کمترین

(. 5و  3های سوم بود )جدولعملکرد مربوط به تاریخ کاشت 

رسد در این رقم وقوع گرمای ناگهاني در زمان به نظر مي

که در به طوری ،ها داردداری بر ریزش گلگلدهي، تأثير معني

تاریخ کاشت اول، مرحله گلدهي محصول گاهي با گرمای 

گونه که عنوان شد، این . همانشودميباالی تابستانه مواجه 

لوبيا اتفاق افتاد. کاشت  پژوهشاین موضوع در سال دوم 

)زمان  در اواخر اردیبهشت و اواسط خردادچيتي محلي خمين 

گونه که گفته شد منجر به ، همانمعمول کشت در منطقه(

کاهش تعداد غالف در واحد بوته، تعداد بذر در واحد بوته، 

طورکلي کاهش عملکرد دانه هوزن بذر در واحد بوته و ب

آن در اواخر  مجبور به کاشت دیرتر ،اینخواهد شد. بنابر

خرداد خواهيم بود و با توجه به دیررس بودن آن، زمان 

همچنين های پایيزه خواهد شد. برداشت مصادف با بارندگي

ای و عملکرد حساسيت این رقم محلي به کنه تارتن دولکه

، (Dorri et al., 2003)کيلوگرم در هکتار(  3100پایين آن )

 باشد. ت منفي این توده بومي مياز دیگر صفا

 

در مزرعه  Thrips tabaciو  Empoasca decipiensخالصه جدول تجزیه واریانس تاثير تاریخ کاشت بر تراکم جمعيت  –7جدول 

 1388و  1386های خمين در سال محليلوبيا چيتي رقم 

Table 7. Summary of analysis of variance for the effect of sowing time on the population density of 

Empoasca decipiens and Thrips tabaci in native pinto bean variety of Khomein in 2007 and 2009 

Source of Variation 
Df Thrips tabaci Empoasca decipiens 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Block 3 3 ns0.07 ns0.014 ns0.01 ns0.001 

Sowing time (b) 2 2 ns0.005 ns0.12 ns0.014 ns0.000 

Block*b 6 6 0.03 0.006 0.009 0.001 

Time of sampling (T) 5 11 **0.15 *0.034 ns0.015 ns0.001 

b*T 10 22 ns0.05 *0.023 ns0.023 0.002 

Block* T 15 33 0.06 0.023 0.014 ns0.001 

Error 30 66 0.04 0.02 0.02 0.001 

CV   35.17 31.96 36.11 11.11 
** and *: Significant at 1% and 5% probability level, respectively. ns: Not significant 

 

در لوبيا چيتي رقم محلي   Thrips tabaciو  Empoasca decipiensمقایسه ميانگين اثر تاریخ کاشت بر تراکم جمعيت  –8جدول 

 خمين در شرایط زراعي
Table 8. Mean comparison of effect of sowing time on the population density of Empoasca decipiens and 

Thrips tabaci in native pinto bean variety of Khomein at field condition 

Sowing Time 
Empoasca decipiens Thrips tabaci 

2007 2009 2007 2009 

Mid May a2.5 a0.69 a0.50 a0.04 

Late May a2.17 a0.46 a0.83 a0.04 

Mid June a2.04 a0.71 a0.50 a0.04 

In each column, means with common letters are not significantly different based on Tukey test (α=0.05). 
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و  E. decipiensنتایج تجزیه واریانس جمعيت زنجرک 

نشان داد که بين سطوح تاریخ کاشت  T. tabaciتریپس پياز 

از نظر جمعيت تریپس پياز و زنجرک اختالف آماری مشاهده 

برداری از جمعيت تریپس پياز بر های نمونهاما بين تاریخ ،نشد

(. 7خالف زنجرک، اختالف آماری مشاهده شد )جدول 

و تریپس  E. decipiensمقایسه ميانگين جمعيت زنجرک 

های کشت نشان داد که در سال اول در تاریخ T. tabaciپياز 

آزمایش، تاخير در کاشت موجب کاهش جمعيت زنجرک 

 (. 8دار نبود )جدول هر چند این اختالف معني ،شد

 

 1386در سه تاریخ کاشت لوبيا چيتي محلي خمين در سال  Thrips tabaciتغييرات جمعيت تریپس پياز  -1شکل 
Figure 1. Population fluctuation of onion thrips, Thrips tabaci at three sowing dates of native pinto bean 

variety of Khomein in 2007 
 

تر توضيح داده شد در تجزیه واریانس همانطور که پيش

در  E. decipiensو زنجرک  T. tabaciجمعيت تریپس 

های مختلف کاشت از نظر لوبيا محلي خمين، بين تاریخ

های معيت این دو آفت اختالف آماری مشاهده نشد )جدولج

تر موضوع، منحني تغييرات (. به منظور بررسي عميق8و  7

جمعيت این دو آفت در دو سال اجرای پژوهش در سه تاریخ 

 1طور که در شکل کاشت مورد بررسي قرار گرفت. همان

( از نيمه اول 1386در سال اول آزمایش ) ،شودمشاهده مي

برداری از جمعيت تریپس پياز در سه تاریخ اد که نمونهمرد

جمعيت آفت در تاریخ  ،زمان شروع شدطور همهکاشت ب

های کاشت دوم و سوم بود کاشت اول به مراتب بيش از تاریخ

 30(. اوج جمعيت در سه تاریخ کاشت مصادف با 1)شکل 

ترین جمعيت تریپس در مرداد بود که در این تاریخ بيش

ای مربوط به تاریخ کاشت اول مشاهده شد. از این هکرت

در تاریخ پياز تاریخ به بعد روند کاهشي جمعيت تریپس 

-کاشت اول آغاز و تا پایان فصل زراعي ادامه یافت. در تاریخ

های کاشت دوم و سوم جمعيت تریپس تا زمان اوج اول 

 اما از این تاریخ به بعد ،مرداد( تقریبا یکسان بود 30جمعيت )

شاهد یك روند افزایشي جمعيت در تاریخ کاشت دوم بودیم 

شهریور اتفاق افتاد که از آن تاریخ به  24که اوج آن در تاریخ 

بعد روند نزولي جمعيت آغاز و تا پایان فصل زراعي ادامه 

یافت. در تاریخ کاشت سوم روند تغييرات جمعيت با شيب 

ل مهر بود و نشان افزایشي بسيار مالیم در اواخر شهریور و اوای

داد که در تاریخ کاشت سوم اوج دوم جمعيت را شاهد 



 97                                                                                                                          1400، سال 1، شماره 11تحقيقات آفات گياهي، جلد 

دهد که حداقل جمعيت تریپس نبودیم. این موضوع نشان مي

پياز روی لوبيا چيتي محلي خمين، مربوط به تاریخ کاشت 

در صورت کاشت با تاخير این رقم  ،سوم بود. به عبارت دیگر

پس پياز به محلي در آخر خرداد، جمعيت و خسارت تری

( دمای 1388ممکن خواهد رسيد. در سال دوم ) کمترین مقدار

 ؛هوای شهرستان بروجرد در مرداد و شهریور بسيار باال بود

عالوه بر کاهش عملکرد دانه در اثر ریزش شدید  ،بنابراین

ها، جمعيت تریپس پياز نيز در مقایسه با سال قبل کاهش گل

اریخ کاشت نزولي بود. در یافته و روند جمعيت برای هر سه ت

این سال جمعيت تریپس در تاریخ کاشت دوم و سوم بيش از 

توان کاهش کيفيت تاریخ کاشت اول بود. علت آن را مي

های کاشت ها در تاریخ کاشت اول در مقایسه با تاریخبرگ

 (.  2و  1های کرد )شکل بيانسوم  ویژهبهدوم و 

 

 
 1388در سه تاریخ کاشت لوبيا چيتي محلي خمين در سال  Thrips tabaciاز تغييرات جمعيت تریپس پي -2شکل 

Figure 2. Population fluctuation of onion thrips, Thrips tabaci at three sowing dates of native pinto bean 

variety of Khomein in 2009 
 

در سه  E. decipiensبررسي تغييرات جمعيت زنجرک 

( بيشترین 1386شت نشان داد که در سال اول )تاریخ کا

 ؛اول و دوم بود جمعيت زنجرک مربوط به دو تاریخ کاشت

که اوج جمعيت برای تاریخ کاشت اول و دوم به طوریهب

اما در  ؛اتقاق افتاد شهریور 24و  مرداد 23های ترتيب در تاریخ

برداری در آغاز نمونهاز  زنجرک تاریخ کاشت سوم جمعيت

-طوریبه ،روند نزولي داشتهاواسط دهه سوم شهریور د تا مردا

 در زنجرک شهریور )مصادف با اوج جمعيت 24تاریخ  در که

از این تاریخ به بعد به حداقل رسيده و  تاریخ کاشت دوم(

به  1388در سال . (3)شکل  روند صعودی خود را آغاز کرد

 دليل دمای باالی هوا در تابستان، جمعيت زنجرک مشابه

که در بسياری از طوریبه ،جمعيت تریپس پياز بسيار پایين بود

  . (4)شکل  برداری جمعيت زنجرک صفر بودهای نمونهتاریخ
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 1386در سه تاریخ کاشت لوبيا چيتي محلي خمين در سال  Empoasca decipiensتغييرات جمعيت زنجرک سبز  -3شکل 

Figure 3. Population fluctuation of the green leafhopper, Empoasca decipiens at three sowing dates of 

native pinto bean variety of Khomein in 2007 

 

 

 1388در سه تاریخ کاشت لوبيا چيتي محلي خمين در سال  Empoasca decipiensتغييرات جمعيت زنجرک سبز  -4شکل 

Figure 4. Population fluctuation of the green leafhopper, Empoasca decipiens at three sowing dates of 

native pinto bean variety of Khomein in 2009 
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طور که نتایج این پژوهش نشان داد، تاخير در تاریخ همان

کاشت لوبيا چيتي محلي خمين موجب کاهش جمعيت 

دار محصول خواهد شد. و تریپس پياز و افزایش معني زنجرک

 (Shahid et al., 2014شهيد و همکاران )اساس گزارش بر 

در صورت تعجيل در کاشت پنبه، جمعيت و خسارت دو گونه 

 :Oxycarenus laetus Kirby (Hemipteraسن

Lygaeidae) وDysdercus koingii (Fabricius) 

(Hemiptera: Pyrrhocoridae)  دو آفت مهم در مزارع

 یابد. پنبه افزایش مي

 Abdullahi etعبداللهي و همکاران )زارش بر اساس گ

al., 2013) ترین جمعيت سوسك بيشPachnoda 

interrupta (Olivier) (Coleoptera: Scarabaeidae) 
که  شدجوالی مشاهده  5روی آفتابگردان، در تاریخ کاشت 

های کاشت )بعد از این تاریخ( اختالف نسبت به سایر تاریخ

 Krusteva andستوا و کارادجوا )دهد. کرودار نشان ميمعني

Karadjova, 2011اند. ( نيز نتایج مشابهي را گزارش کرده

ها تاثير تاریخ کاشت را روی جمعيت حشرات در تریتيکاله آن

مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفتند که در صورت تاخير در 

تاریخ کاشت )در دهه دوم یا سوم اکتبر( جمعيت آفات 

ها به محصول تریتيکاله ر نتيجه خسارت آنکاهش یافته و د

 ,.Elamein et alعلمين و همکاران ) اما ،کم خواهد شد

که تاخير در کاشت سورگوم موجب  کردندگزارش ( 2014

افزایش ميزان آلودگي محصول به پشه سورگوم 
Stenodiplosis sorghicola Coquilett 1899 

(Diptera: Cecidomyiidae)   .خواهد شد 

ترین یکي از مهم شديا معمولي همانگونه که عنوان لوب

مورد حمله  به طور عمدهمحصوالت زراعي کشور است که 

 .E، زنجرک T. urticaeای سه آفت کنه تارتن دولکه

decipiens  و تریپسT. tabaci گيرد. نتایج به دست قرار مي

آمده از این پژوهش نشان داد که کاشت با تاخير لوبيا چيتي 

خرداد و اول تير، موجب افزایش تعداد خمين در اواخر  محلي

دانه و به طور کلي  100و وزن بذر در واحد بوته، وزن 

عالوه بر کاهش جمعيت  ،همچنين، عملکرد دانه خواهد شد

، موجب کاهش T. tabaciو تریپس  E. decipiens زنجرک

به عبارت  .شودميبازه زماني حضور این آفات روی گياه 

زمان حضور  ،جمعيت این دو آفت و همچنينا کاهش ب ،دیگر

ها نيز کاهش خواهد این آفات روی گياه، ميزان خسارت آن

 یافت.
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Abstract 

In this study, the effect of sowing date of pinto bean (native variety of Khomein) on the control of 

two important pests, Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera.: Cicadellidae) and Thrips 

tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae) and yield components were conducted in the experimental 

field, during the two crop years. The experiment was performed in a randomized complete block 

design with a split-plot arrangement and two factors: pesticide application (spraying and no spraying 

with pesticide) and sowing date (early May, late May, and mid-June) four replications. The evaluated 

traits included pod number per plant, seed number per pod, seed weight per plant, 100-seed weight, 

seed yield, and damage index. The result showed that the pesticide application factor had no 

significant effect on yield components in both cropping years, except 100-seed weight in the first year. 

Also, in the second crop year, spraying against pests significantly reduced the damage index. The 

results of the analysis of variance showed that sowing date had a significant effect on seed number per 

plant, seed weight per plant, 100-seed weight, seed yield, and damage index. The highest seed yield, 

the lowest damage index, and the lowest population density of T. tabaci and E. decipiens were in the 

third sowing date (mid-June).  
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