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 مقاله پژوهشي 

 Thrips tabaci و  Empoasca decipiensبر جمعيت و خسارت  16COSکاشت لوبيا چيتي الین  تأخير تأثير
 

 محمود نصرالهي  ،، محمدحسن کوشکي، محمد شاهوردي امير محسني امين

 سازمان تحقیقات، ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ،پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی بروجرد

 ایران ، آموزش و ترویج کشاورزی، بروجرد  

 ( 1400  آبان؛ تاریخ پذیرش: 1400 فروردین )تاریخ دریافت:
 

 چکيده

و عملکرد دانه و اجزززای عملکززرد لوبیززا  یتززی     Thrips tabaciو تریپس    Empoasca decipiensمنظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر خسارت زنجرک به 

هززای  های کامل تصادفی بززا آرایززش کززرت ، آزمایشی در پردیس تحقیقات و آموزش کشاورزی بروجرد انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک 16COSالین  

اواخر اردیبهشت، اواسط خرداد و اواخززر خززرداد(  های اصلی و تاریخ کاشت ) عنوان کرت به خرد شده با دو عامل مدیریت آفت )سمپاشی و عدم سمپاشی(  

یززا از    ایززن دو آفززت بززه اسززتکنای عملکززرد دانززه، روی هززی   های فرعی با  هار تکرار انجام شد. نتایج تجزیه مرکب دو ساله نشززان داد کززه عنوان کرت به 

داری  معنززی   تززیثیر و شاخص خسارت آفت )فقط در سال دوم(    دانه و عملکرد دانه   100های تعداد بذر در واحد بوته، وزن بذر در واحد بوته، وزن  شاخص 

کاشززت  های عملکرد )تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن دانه در بوته( مربوط به تاریخ  ترین شاخص این پژوهش، بیش  نداشت. بر اساس نتایج 

 دار داشت. های اول و دوم اختالف معنی سوم بود که با تاریخ کاشت اول بود. همچنین کمترین شاخص خسارت آفت روی برگ، مربوط به تاریخ کاشت 

 Empoasca decipiens .Thrips tabacوبیا یتی،  ، ل 16COSن ی ال تاریخ کاشت،   : هاي کليدي واژه 
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Abstract 

In order to study the effects of sowing date and damage of two insect pest, Empoasca decipiens Paoli (Hemiptera.:Cicadellidae) and 

Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae) on seed yield and yield components of pinto bean, line COS16, an experiment was 

conducted at Boroujerd Agricultural Research and Education Campus, in  2008 and 2009. The experiment design was a split plot arranged in 

RCBD with 4 replications. Two pest managements (spraying with pesticide and no spraying) were assigned to main plots and three sowing 

date (early May, late May and mid June) were randomized to subplots. The results showed that except of seed yield, more of yield 

components were not significantly decreased by these pests. Results of combined analysis of variance, showed that, seed number per plant, 

weight of seeds per plant, 100-seed weight, seed yields and pest damage index were significantly affected by sowing dates. Based on this 

study, the highest yield components (pod number/plant, seed number/plant and seed weight/plant) were obtained in the first sowing date. The 

lowest pest damage indices was in the third sowing date, which was significantly different with the first and second sowing dates. 
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 مقدمه

هکتززار  18060استان لرستان با   1397-98در سال زراعی  

تن تولید دانه لوبیا، مقززام اول را در   44357سطح زیر کشت و  

هززای خود اختصاص داد و استانبهکشت و تولید این محصول 

، 15061ترتیب با سززطح زیززر کشززت بهمرکزی، فارس، زنجان  

هززای دوم تززا  هززارم ترتیب مقززامبززههکتار   12105و  13980

خود اختصززاص دادنززد بززهسطح زیر کشززت لوبیززای کشززور را 

(Agricultural Statistics, 2018 ). 

تغییر تاریخ کاشت گیاهان موجب بر هم خززوردن تطززاب  

معمول، های کاشت  شود. در تاریخفنولوژی گیاهان و آفات می

جمعیت آفات در مرحله حساس فنولوژیکی گیاه بززاال بززوده و 

شود. اما بززا تغییززر تززاریخ موجب خسارت اقتصادی به گیاه می

کاشت این همزمانی بر هم خززورده و گیززاه از خسززارت آفززت 

کند. تاریخ کاشت پنبه در کنززار سززایر عوامززل زراعززی فرار می

محصززول بززه مانند رقم و فاصله کاشت روی میزززان آلززودگی  

  Liriomyza trifoli Burgess  (Agromyzidae: Diptera)مینززوز 

 .(Sohi et al. 1994)گذارد می تیثیر

 تززیثیرعملیات زراعی مانند تناوب، رقم و تززاریخ کاشززت  

ای دارد. برای مکال قابل توجهی بر آلودگی گیاه به آفات حشره

اهش هززا کزز در مزارع زودکاشت گندم، آلودگی مزرعه بززه شززته

قابل تززوجهی بززر   تیثیریافته است. در کشت لوبیا تاریخ کاشت  

، Ootheca bennigseni Weise, 1900جمعیت سوسا برگ لوبیا 

 :Ophiomyia phaseoli (Tryon) (Dipteraمگززس سززاقه لوبیززا 

Agromyzidae)  ردها و دیگر بندپایان گیززاهاوار لوبیززا داو شته 

(Aheer et al. 1993).  

فززاژ یا آفززت پلززی Thrips tabaci Lindemanتریپس پیاز 

گیاه ماتلف فعالیت دارد. این آفت   300است و روی بیش از  

زا بززه گززل و گیاهززان خسززارت  ترین عوامل زنززدهیکی از مهم

ویژه بههای شاخه بریده  باشد. این حشره به گلزینتی ایران می

کند و میمیاا، گالیل، داوودی و مریم خسارت شدید وارد  

هززای مکززرر، در صورت عدم مدیریت صحیح آفت و سمپاشی

هززای تولیززد، آلززودگی محززیط زیسززت، منجر به افزایش هزینززه

مسمومیت تولیدکننززدگان و مصززرف کننززدگان گززل و گیاهززان 

 . (Hosseini-Nia et al., 2008)شود زینتی می

رقم غفار، صدری، کوشا، تززالش و   5بررسی مقاومت در  

لوبیززا   KS  -21492ین )شاهد( و یا ژنوتیزز    یتی محلی خم

  یتزززی در شزززرایط مزرعزززه اسزززتان مرکززززی توسزززط

Ashtari et al. (2020)  نشان داد که بیشترین جمعیت تریپس در

مراحل ماتلززف در دو رقززم  یتززی محلززی خمززین و صززدری 

مشاهده شد. نتایج این پژوهش نشززان داد کززه ارقززام کوشززا و 

اهش عملکززرد کمتززر در اثززر دلیل عملکززرد بززاال و کزز بززهغفار  

، نسبت به ارقام  یتززی محلززی، T. tabaciخسارت تریپس پیاز 

برای کشت در اسززتان    KS  -21492صدری و تالش و ژنوتی  

 مرکزی اولویت دارند.

یکی از آفززات بسززیار مهززم لوبیززا در ایززران و بسززیاری از 

 Empoasca decipiens Poaliکشززورهای جهززان زنجززرک 

(Homoptera: Cicadellidae) باشد. این زنجرک دارای بززیش می

جززنس اسززت کززه  92خززانواده و   25میزبان گیززاهی از    200از  

باشززد حدود نصف آن متعل  به گیاهان خززانواده بقززوالت مززی

(Nielsen ett al., 1990). 

سه تاریخ کاشت )اواخززر آ،ر، اواخززر   تیثیردر مزارع پیاز  

 ، Thrips tabaciدی، اواخززر بهمززن( بززر جمعیززت آفززات مهززم 

Aphis gossypii Glov  ،Empoasca Lybica de Berg   وBemisia tabaci 

Genn  بززر اسززاس ایززن گزززارش  ه ومززورد بررسززی قززرار گرفتزز

ه به تاریخ کاشت سوم بززود  بیشترین جمعیت این آفات مربوط

 Frankliniellaتززریپس تنبززاکو  (.Awadalla et al., 2017) اسززت 

fusca (Hinds)  یکی از آفززات مهززم مزززارع پنبززه در کارولینززای

تاریخ   10  تیثیر  2017-2015های  جنوبی آمریکا است. طی سال

ه کاشت روی جمعیت این تززریپس مززورد بررسززی قززرار گرفتزز 

سززال آزمززایش، کمتززرین بر اساس این گزارش در سززه    .است 

های کاشت بعد از اواخززر میزان جمعیت آفت مربوط به تاریخ

 اردیبهشت بود. بیشترین درصد خسارت تریپس در تاریخ کاشززت 

اواخر فروردین و کمترین درصد خسززارت در تززاریخ کاشززت 

( در 5-0)بززا مقیززاس    3اواخر خرداد با مقیاس خسارت پایین  
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. (Kerns et al., 2019)تاریخ کاشت بعد از اواخر اردیبهشت بود 

زراعی، در کززاهش   عنوان یا روشبهاستفاده از تاریخ کاشت  

مزارع پنبه بسیار مفید  در  F. fuscaاوج جمعیت تریپس تنباکو 

. (Slosser, 1993, Parajulee et al., 2006)گزززارش شززده اسززت 

کززه جمعیززت مطالعه در تگزاس آمریکززا نشززان داده نتیجه یا  

شده در اوایززل تیززر در ی کشت در مزارع پنبه  F. fuscaتریپس

بززوده مقایسه با مزارع کشت شززده در اواخززر فززروردین کمتززر  

 .(Slosser, 1993)  است 

در مزززارع   F. fuscaای دیگر، جمعیت تززریپس در مطالعه

ای که در اواخر اردیبهشت )در زمان معمول( کشت شدند پنبه

در مقایسه با مزارع دیرکاشت )اواخر دهززه دوم و اوایززل دهززه 

. نتایج این گزارش کاهش است  هسوم خرداد(، بسیار پایین بود

 نززدک ییززد نمززییعملکززرد در اثززر خسززارت ایززن آفززت را ت

(Parajulee et al., 2006).   کشززت   تیخیر در مزارع سورگومی که با 

 ،Atherigona saccata (Rondani) شوند آلودگی به آفاتی مانند می 

Chilo partellus (Swinhoe) و Contarinia sorghicola (coq.) 

هززای عملکززردی محصززول افزایش یافته و بسیاری از شاخص

 .( Ameta and Sumeria, 2004)یابند کاهش می

در منززاط   Empoasca krameri Ross & Mooreزنجززرک 

کند گرم و خشا خسارت اقتصادی به محصول لوبیا وارد می

در آلودگی باال گیاهززان از رشززد بازمانززده و تعززداد   کهطوریهب

های بسززیار بززاال غالف و وزن دانه را کاهش داده و در آلودگی

هززای عنوان عامل مرگ گیاه نیز معرفی شده است. برگبهحتی  

 کننززد، سمت پایین پیچیدگی پیززدا می به خسارت دیده زرد شده و  

از رشززد  هززا نکززروزه شززده، گیاهززانسپس حاشیه انتهایی برگ

یابد. در برخی از بازمانده و تعداد غالف و وزن دانه کاهش می

دار عملکززرد را معنززی  تفززاوتهززا عملیززات شززیمیایی،  گزارش

 Schoonhoven et al., 1978; Marquez and)دنبال داشته اسززت به

Sales Aguilera, 1988; Hernandez et al., 2000) . 

ماتلف جهان بززه ایززن ها در مزارع لوبیا در نقاط  زنجرک 

 زنند ایززن حشززرات در کانززادا و آمریکززامحصول خسارت می

 اند. زا معرفی شدههای خسارتعنوان گونهبه

از مشکالت کشت لوبیا در استان لرستان، عالوه بززر کنززه 

وجود آفت تریپس ، Tetranychus urticae Koch ایتارتن دولکه

ه در برخززی از طوریکزز بهاسززت  Thrips tabaci Lindeman پیززاز

هززا، کشززاورزان شززمال اسززتان لرسززتان مجبززور بززه انجززام سال

د عملیززات سمپاشززی اختصاصززی علیززه ایززن آفززت هسززتن

(Roozbahani et al., 2016) .تریپس پیاز T. tabaci   بززیش از بززه

میزبان   پارانشیم برگ  و از  ای حملهگیاه زراعی و گلاانه    300

تغذیززه مراحززل ماتلززف . در مزارع لوبیززا  کندتغذیه میگیاهی  

هززا الروی و حشرات بالغ آن از شیره گیززاهی در پشززت بززرگ

 شود کززه فالززوالت سززیاهای رنگ میهای نقرهباعث ایجاد لکه

 شززودای دیززده مززیهای نقززرهرنگ آفت نیز در داخززل قسززمت 

.(Trichilo and Leigh, 1988; Capinera, 2001; Khanjani, 2005., 

Shoeibi et al., 2016). 

(، 1دارای تی  بوته ایستاده )تی     16COSلوبیا  یتی الین  

 105دانززه،  100گززرم وزن  37متر ارتفاع بوتززه،  سانتی  60-65

کیلززوگرم در   3120ای،  روز طول دوره رشد، شکل بززذر قلززوه

هکتار میززانگین عملکززرد دانززه، دارای بازارپسززندی متوسززط و 

 Tetranychus urticae Kochای حساس بززه کنززه تززارتن دولکززه

 96. طول دوره رشد در این الین (Kamel et al., 1916)باشد می

روز( قززرار   104-95روز است که در ردیف ارقام میززان رس )

خصززوص هدارد. برخی از لوبیاکاران بعد از برداشت گنززدم و ب

کم کشززت   عنوان کشت دوم در سطح نسبتاًبهجو، این الین را  

خاطر برخززی از مشززکالت از جملززه هکننززد. ایززن الیززن بزز می

ای تاکنون معرفززی بازارپسندی و حساسیت به کنه تارتن دولکه

 نشده است.

ها و تریپس پیاز عززالوه بززر کنززه تززارتن جمعیت زنجرک 

در مزارع لوبیا شهرسززتان بروجززرد بسززیار  T. urticaeای دولکه

قابززل توجززه اسززت. در ایززن پززژوهش نقززش ایززن دو آفززت و 

هززا روی لوبیززا ان کاشت برشدت خسارت آنهمچنین تیثیر زم

در شرایط زراعی مورد بررسی قرار گرفت.   16COS یتی الین  

های تلفیقززی مززدیریت توانززد در برنامززهنتایج این پززژوهش می

 آفات لوبیا مورد استفاده قرار گیرد.
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 روش بررسي

در فروردین قطعه مناسبی از اراضی پردیس تحقیقززات و 

 45)واقززع در طززول جغرافیززایی  آموزش کشززاورزی بروجززرد  

 54درجززه و  33دقیقه شرقی و عرض جغرافیززایی   48درجه و  

متر ارتفاع از سطح دریا( انتااب و پززس  1600دقیقه شمالی و 

از انجام مراحل شام، دیسا و تسطیح، بذور لوبیا  یتی الین 

16COS   بر اساس نقشه تصادفی شده کشت شدند. آزمززایش در

های خززرد های کامل تصادفی با آرایش کرتقالب طرح بلوک 

عنوان عامززل اصززلی در دو بززه. کنترل آفت )Aشده با دو عامل  

. تاریخ کاشت )عامل B. عدم سمپاشی(،  2a. سمپاشی  1aسطح:  

. اواسززط خززرداد و 2b. اواخراردیبهشززت،  1bفرعی با سه سطح:  

3b  و   1387مززدت دو سززال )به. اواخر خرداد( با  هار تکرار و

متززر   12( اجرا شد. برای هر کززرت )واحززد( آزمایشززی )1388

ها و طول شش متر کشت و فاصله بین بوتهبهمربع(  هار خط  

 های اصززلی متر، فاصله بین کرت سانتی    50و  10ترتیب به خطوط 

 گرفته شد. ترتیب دو و یا متر نکاشت در نظربهفرعی  و 

منظور مهار زنجرک و تززریپس پیززاز در سززطوح سمپاشززی  به 

در دو نوبززت )نیمززه تیززر و    1a(، تیمارهای واقع در سززطح  1aشده ) 

کش دیازینون با غلظت توصیه شده سمپاشززی  نیمه مرداد( با حشره 

، کل آزمززایش  T. urticaeمنظور حذف کنه تارتن  به شدند. همچنین  

غلظززت توصززیه  کش پروپارژیت با  در یا مرحله با استفاده از کنه 

در اواسززط    ای لیه کنززه تززارتن دولکززه شده سمپاشی شد. سمپاشی ع 

 کززش بززر جمعیززت زنجززرک کنززه   تززیثیر انجام شززد. هر نززد    مرداد 

E. decipiens    اجتناب ناپذیر بززود امززا بعززد از سمپاشززی علیززه کنززه

 .ها در مزرعه قابل توجه بود تارتن، جمعیت زنجرک 

های زراعی در تیمارها، پززس از منظور بررسی مشاصهبه

برداشت محصول تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در غززالف، 

دانززه و عملکززرد دانززه در همززه  100وزن دانززه در بوتززه، وزن 

 ها تعیین و یادداشت شد. کرت

بززرای بررسززی تززراکم جمعیززت زنجززرک و تززریپس در 

 10تززا    5فاصله زمانی  بهنشده، طی دو سال  تیمارهای سمپاشی

برداری شززد. همچنززین روزه از جمعیززت ایززن دو آفززت نمونززه

کش در تیمارهززای سمپاشززی منظور اطمینان از کارآیی حشرهبه

صورت تصادفی از همززه آزمززایش بهبرگ    20-10شده، تعداد  

 مورد بررسی قرار گرفت.

 بوتززه   10بززرداری، از هززر کززرت تعززداد  در هر بار نمونززه

)از دو خط حاشیه هر کدام دو بوته و از دو خززط داخلززی هززر 

صورت تصادفی انتااب و از هر یززا از سززه بهیا سه بوته(  

ین، وسط و باالی هر بوته یززا بززرگ و جمعززاً سززه ارتفاع پای

( و بززا ،کززر Abolfathi et al.,2012برگ از ناحیه دمبرگ قطززع )

های پالستیکی سلفون قرار گرفته و مشاصات در داخل کیسه

شززد. در آزمایشززگاه منتقززل  بهبرای شززمارش جمعیززت آفززات  

ها در داخل یاچال معمولی نگهداری شززده و آزمایشگاه نمونه

کما دسززتگاه استریومیکروسززکو ، بززهدر اولززین فرصززت 

جمعیززت زنجززرک در دو گززروه پززوره و بززالغ شززمارش شززد. 

سن ، الرو  1همچنین جمعیت تریپس پیاز به تفکیا الرو سن  

 . شدو بالغ شمارش و یادداشت   2

در اثززر تغذیززه   منظور بررسی شاخص خسارت به برگبه

زنجرک، در اوایززل دهززه سززوم شززهریور بززه مزرعززه آزمایشززی 

 Kornegay and Temple (1986)مراجعه و تیمارها بر اساس نظر 

های بززدون بوتززه  -1دهی از یا تا پنج )با اندکی تغییر با نمره

هززا دارای عالئززم ماتصری از حاشززیه برگ -2عالئم خسارت 

ها زرد و دارای درصد سطح برگ  10پیچیدگی بوده و کمتر از  

ها نسبتاً دارای عالئززم پیچیززدگی و برگ  -3عالئم گیاهسوزی  

 سزززوزیهززا دارای عالئززم گیاهدرصززد سززطح برگ 11-20

ها دارای عالئززم پیچیززدگی نسززبتاً کوتاه، برگها نسبتاً  بوته  -4

هززا زرد و دارای عالئززم درصززد سززطح برگ 30-21زیززاد و 

 30ها کوتاه و از رشززد بازمانززده و بززیش ازبوته  -5سوزی  گیاه

هززا دارای عالئززم پیچیززدگی و زرد رنززگ( درصززد سززطح برگ

 بندی و نتایج یادداشت شد.دسته

 هاي آماريتجزیه و تحليل

هززا، جززداول تجزیززه واریززانس بززه سازی دادهآمادهپس از  

تجزیززه و تحلیززل و مقایسززه   9/ 1نسززاه    SASافزززار  کما نرم

 میززانگین تیمارهززا بززا اسززتفاده از آزمززون تززوکی انجززام شززد.
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های مربوط به جمعیت تریپس و زنجرک در هر سال همه داده

صززورت بههززای خززرد شززده در زمززان  با استفاده از طرح کرت

دار شززدن جداگانه تجزیه و تحلیل شززدند. در صززورت معنززی

اثرات متقابل دو عامل اصلی مدیریت آفززت و تززاریخ کاشززت، 

 دهزززی اثزززرات متقابزززلروش بزززرشبزززههزززا مجزززددا داده

(Soltani, 2008)  بززرای هززر یززا از سززطوح مززدیریت آفززت

 صزززورت جداگانزززه تجزیزززه و تحلیزززل شزززد. همچنزززینبه

های ماتلززف نمودار تغییرات جمعیت این دو آفت برای تاریخ

 ارائه شد.  تهیه و Excel 2010کاشت با استفاده از نرم افزار 

 

 نتيجه و بحث

ها نشان داد که عامززل مززدیریت نتایج تجزیه واریانس داده

و تجزیه مرکززب دو   1388و    1387های  ترتیب در سالبهآفت  

P<0.0423, 1,3(2008: F ,11.59=به استکنای عملکززرد دانززه   سال

.=17.92, P<0.0055)1,6=7.17, P<0.0752.,  2 years: F1,32009: F 

های عملکردی محصول مانند تعداد غالف در بر سایر شاخص

P<0.456., 1,3=0.14, P<0.737., 2009: F1,3(2008: F ,0.73=بوتززه

=0.01, P<0.928 )1,62years: F 2008)داد بززذر در بوتززه، تعزز: 

.=5.59, P<0.0991, 2years: 1,3=2.19, P<0.235., 2009: F1,3F

=1.02, P=0.352)1,6F 2008)1,3 ,0.21=، وزن بذر در واحد بوته: F

.=0.32, 1,6=0.15, P<0.723., 2years: F1,3P<0.675., 2009: F

P<0.594) 5.46=دانززه 100، وزن, P<0.102., 2009: 1,3(2008: F

=3.10, P<0.1286) 1,6=0.02, P<0.886, 2years: F1,3F و شاخص ،

داری معنززی تیثیر P<0.114)1,3(2009: F ,4.87=خسارت زنجرک 

 (.3و   2، 1نداشت )جداول 

مقایسه میانگین اثرات اصلی در تجزیززه مرکززب دو سززاله 

 عملکززرد دانززه a)1(نشززان داد کززه در سززطح سمپاشززی شززده 

  a)2(تن در هکتار( در مقایسه با سطح سمپاشی نشده   4/ 60)

 

 . 1387در سال  16COSدر لوبیا  یتی الین  Thrips tabaciو  Empoasca decipiensخسارت  برثیر تاریخ کاشت یخالصه جدول تجزیه واریانس ت –1جدول 

Table 1. Summary of analysis of variance for the effect of sowing dates of pinto bean, Line COS16 on damage of  

Empoasca decipiens and Thrips tabaci in 2008. 

Source of variation Df 
Pod number per 

plant 

Seed number per 

plant 

Seed weight per 

plant (gr) 

100- seed 

weight (gr) 

Seed yields 

ton/ha 

Block 3 26.50ns 628.21* 84.82ns 100.44* 0.07ns 

Pest control (a) 1 2.36ns 427.78ns 9.20ns 41.70ns 1.36* 

Error of a 3 17.35 195.23 42.81 7.64 0.12 

Sowing time (b) 2 505.34** 3420.06** 691.18** 9.190ns 1.14* 

a*b 2 26.53ns 1317.15** 120.94ns 7.56ns 0.44ns 

Error 11 24.98 160.04 29.55 8.30 0.16 

CV  19.17 12.65 15.99 8.25 8.14 

** and *: Significant at 1% and 5% probability level, respectively. ns: Not significant 

 

 .1388در سال  16COSدر لوبیا  یتی الین  Thrips tabaciو  Empoasca decipiensخالصه جدول تجزیه واریانس تاثیر تاریخ کاشت بر خسارت  –2جدول 
Table 2. Summary of analysis of variance for the effect of sowing dates of pinto bean, Line COS16 on damage of  

Empoasca decipiens and Thrips tabaci in 2009 . 

Source of Variation Df 
Pod number per 

plant 

Seed number 

per plant 

Seed weight 

per plant (gr) 

100- seed 

weight (gr) 

Damage 

Index 

Seed yields 

ton/ha 

Block 3 0.78ns 26.94ns 11.80ns 4.96ns 0.01ns 0.06ns 

Pest control (a) 1 5.68ns 46.99ns 0.55ns 0.12* 0.43ns 0.55ns 

Error of a 3 7.80 8.41 3.62 4.93 0.08 0.08 

Sowing time (b) 2 18.90* 2.09ns 8.24ns 42.1* 3.32** 0.54* 

a*b 2 17.58* 121.42* 40.38** 12.38ns 0.24ns 0.58* 

Error 11 4.57 240.79 4.34 8.42 0.08 0.077 

CV  11.13 8.73 10.88 9.03 25.24 7.32 

** and *: Significant at 1% and 5% probability level, respectively. ns: Not significant 

 



 Thrips tabaci 162و  Empoasca decipiensبر جمعيت و خسارت 16COSتأثير تأخير کاشت لوبيا چيتي الین : و همکاران محسني امين

عبارت دار نشززان داد. بززهتن در هکتار( اخززتالف معنززی  4/ 14)

دار عملکرد دانه دیگر سمپاشی علیه آفت موجب افزایش معنی

کززه شده است. در آزمایشی     16COSدر مزارع لوبیا  یتی الین  

 و Huasteco،Negro،Jampaدر مکزیزززا روی لوبیزززا ارقزززام 

 انجززام شززد سمپاشززی علیززه زنجززرک باعززث  137Aالیززن 

 عملکزززرد محصزززول شزززده اسزززت  دارافززززایش معنزززی

(Marquez and Aguilera, 1988). 

 تززیثیرتجزیه واریانس ساده و مرکب دو سال نشان داد که 

ترتیب در بززهعامل تاریخ کاشززت بززر تعززداد غززالف در بوتززه،  

 و تجزیززززه مرکززززب دو سززززال 1388و  1387های سززززال

. =4.14, P<0.0457., 2,11=20.23, P<0.0007., 2009: F2,8(2008: F

=30.51, P<0.0001 )2,192 years: F  تعداد بززذر در واحززد بوتززه ،

.=0.08, P<0.926., 2 2,9=21.37, P<0.0004., 2009: F2,9(2008: F

=21.20, P=0.0001)2,18years: F2008)، وزن دانه در واحد بوته: 

.=1.90, P<0.2054., 2 years: 2,9=23.39, P<0.0005., 2009: F2,8F

=17.60, P=0.0001)2,17F 2008)2,7 ,7.15=و عملکززرد دانززه: F

.=5.29, 2,13=7.03, P<0.0268., 2 years: F2,16P<0.0203, 2009: F

P<0.0208) 100دار نشززان داد امززا روی وزن اخززتالف معنززی 

P<0.0263, 2,12=0.75, P<0.497., 2009: F2,11(2008: F ,5.00=دانه

=3.25, P<0.0572)2,232 years: F  فقززط در سززال دوم اخززتالف

 تاریخ کاشززت بززر شززاخص خسززارت  تیثیردار نشان داد.  معنی

نیززز  P<0.002,10(2009: F ,40.24=(138801زنجززرک در سززال 

 (.3و  2، 1های دار بود )جدولمعنی

طور که گفته شد، تجزیه ساده شاخص تعززداد بززذر همان

اصلی سطوح تززاریخ کاشززت در اثرات  بهدر واحد بوته مربوط  

(. 2و    1های  دار بود )جدولسال اول بر خالف سال دوم معنی

بوتززه  در سال اول بیشززترین تعززداد بززذر در واحززد  کهطوریبه

دار بیشتر از تاریخ کاشت اول بود که با اختالف معنیبهمربوط  

های کاشت دوم و سوم بززود امززا در سززال دوم بززین سززه تاریخ

تاریخ کاشت از نظر شاخص تعداد بذر در واحد بوته اختالف 

 دار شززدنمعنیبززه(. بززا توجززه  6آماری مشاهده نشد )جززدول  

اثرات متقابل مدیریت آفت و تاریخ کاشت در سال اول، نتیجه 

روش برش دهی اثرات متقابل در این سززال بهتجزیه و تحلیل  

های کاشت در سطح سمپاشززی نشان داد که اختالف بین تاریخ

دار و در سززطح سمپاشززی معنی  P<0.0001)2,3(F ,38.69=نشده 

مقایسززه میززانگین دار نبززود. معنززی P<0.127)2,3( F ,2.62=شززده 

هززای کاشززت در سززطح سمپاشززی نشززده نشززان داد کززه تاریخ

تاریخ کاشت بهعدد( مربوط    142بیشترین تعداد دانه در بوته )

 عززدد( و سززوم 83اول بززود کززه بززا دو تززاریخ کاشززت دوم )

عبارت دیگر (. به9عدد( اختالف آماری نشان داد )جدول    66)

موجب کاهش تعززداد   16COSتیخیر در کاشت لوبیا  یتی الین  

 بذر در واحد بوته شده است.
 

 16COSدر لوبیا  یتی الین   Thrips tabaciو  Empoasca decipiensمرکب تیثیر تاریخ کاشت بر خسارت  خالصه جدول تجزیه واریانس –3جدول 

 .1389و  1388های در سال

Table 3. Summary of combined analysis of variance for the effect of sowing dates pinto bean, Line COS16 on damage of 

Empoasca decipiens and Thrips tabaci in 2009 and 2009. 

Source of Variation Df 
Pod number per 

plant 

Seed number 

per plant 

Seed weight per 

plant (gr) 

100- seed weight 

(gr) 

Sseed yields 

ton/ha 

Year 1 504.61** 9809.06** 1639.16** 98.97ns 11.32** 

Error of Year 6 13.64 327.58 48.31 19.22 0.16 

Pest control (a) 1 0.11ns 103.69ns 7.34ns 19.51ns 2.51** 

Year*a 1 7.31ns 387.02ns 2.85ns 23.97ns 0.28ns 

Error of a 6 12.58 101.82 23.21 6.29 0.07 

Sowing time (b) 2 401.63** 1979.98** 285.17** 27.16ns 0.64* 

a*b 2 11.42ns 820.79** 117.88** 14.67 ns 0.02ns 

Year *b 2 211.06** 1829.06** 337.08** 20.31ns 1.22** 

*Year a*b 2 31.50ns 845.06** 27.92ns 4.51 ns 0.97** 
Error 13 13.16 93.40 16.21 8.36 0.12 

CV  19.20 9.66 15.25 8.64 7.99 

** and *: Significant at 1% and 5% probability level, respectively. ns: Not significant. 
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که اثر متقابل بین مززدیریت آفززت و رغم اینهمچنین علی

F)2,9 ,4.54=دار بززودتززاریخ کاشززت در سززال دوم نیززز معنززی

P<0.0434)  های کاشززت در هیچیززا اما مقایسه میانگین تاریخ

و سمپاشززی  P<0.238)2,3(F ,1.69=از سززطوح سمپاشززی شززده 

دار نبود. نتیجه تجزیه مرکززب معنی P<0.090)2,3(F ,3.18=نشده 

ر بوتززه در سززه های دو ساله نیز نشان داد که تعداد دانززه دداده

تاریخ کاشت اخززتالف آمززاری داشززتند و بیشززترین و کمتززرین 

های کاشززت اول و تاریخترتیب مربوط بهتعداد دانه در بوته به

 (.6سوم بود )جدول 

مقایسه میانگین تاریخ کاشت برای شاخص وزن بززذر در 

واحد بوته مشابه شاخص تعداد بذر در واحد بوتززه بززود و در 

وزن بذر در بوته مربوط به تاریخ کاشززت بیشترین    1387سال  

اول بود که در مقایسه با دو تاریخ کاشت دوم و سوم اختالف 

آماری نشان داد اما درسال دوم هر سه تاریخ کاشززت در یززا 

گروه آماری جای گرفتند. تجزیه مرکب دو ساله این شززاخص 

سه   کهطوریبهنیز مشابه شاخص تعداد بذر در واحد بوته بود  

کاشت در سه گززروه آمززاری جداگانززه جززای گرفتنززد و تاریخ  

ترتیب مربززوط بززهبیشترین و کمترین وزن بذر در واحد بوتززه  

(.  بززا توجززه 6های کاشت اول و سززوم بززود )جززدول  تاریخبه

 1388اثرات متقابل وزن بذر در واحد بوتززه در سززال    کهاینبه

لززذا از روش تجزیززه  P<0.0065) 2,9(F ,9.30=دار بززود معنززی

دهززی اثززرات متقابززل اسززتفاده شززد. نتززایج نشززان داد کززه برش

اختالف بین سه تاریخ کاشت از نظر وزن بذر در واحززد بوتززه 

بززر خززالف  P<0.0075)2,3( F ,8.62=در سطوح سمپاشززی شززده 

از نظززر آمززاری  P<0.2514)2,3( F ,1.62=سطوح سمپاشی نشده 

وزن بززذر در واحززد بوتززه در   دار بززود. مقایسززه میززانگینمعنی

سطوح سمپاشی شده نیز نشان داد کززه بیشززترین وزن بززذر در 

بوته مربوط به تاریخ کاشت سوم بود که بززا دو تززاریخ کاشززت 

( نتیجززه تجزیززه 9اول و دوم اختالف آماری داشززت )جززدول  

بیشززترین   کهطوریهبود ب  1387مرکب دو ساله نیز مشابه سال  

 به تاریخ کاشززت اول و کمتززرین وزنوزن دانه در بوته مربوط  

 بززذر در واحززد بوتززه مربززوط بززه تززاریخ کاشززت سززوم بززود

 (. 6)جدول 

مقایسه میانگین عملکرد دانه در سه تاریخ کاشززت نشززان 

داد که بیشترین میزان عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت دوم 

 بززود کززه بززا تززاریخ کاشززت سززوم اخززتالف آمززاری نداشززت 

های مهم عملکرد دانه که شاخصاینجه به(. اما با تو 7)جدول  

مانند تعداد غالف در بوته، تعداد دانه در بوتززه و وزن دانززه در 

 بوتززه در تززاریخ کاشززت اول نتززایج بهتززری را در مقایسززه بززا

( بنززابراین 6های کاشت دوم و سوم نشان دادند )جدول  تاریخ

 16COSترین تاریخ کاشت لوبیا یتی الیززن  اوایل خرداد مناسب 

 شود.در شمال استان لرستان معرفی می
 

  16COSدر مزرعه  لوبیا  یتی الین   Thrips tabaciو  Empoasca decipiensثیر تاریخ کاشت بر تراکم جمعیت  یخالصه جدول تجزیه واریانس ت –4جدول 

 .1389و  1388های در سال

Table 4. Summary of analysis of variance for the effect of sowing date on population density of Empoasca decipiens and  

Thrips tabaci in pinto bean, line COS16 in 2008 and 2009. 

Source of Variation 
Df Thrips tabaci Empoasca decipiens 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Block 3 3 0.075ns 0.03ns 0.060ns 0.01ns 

Sowing time (b) 2 2 0.027ns 0.17* 0.050ns 0.01ns 

Error of b 6 6 0.028 0.02 0.018 0.01 

Time of sampling (T) 11 5 0.43** 0.18** 0.050ns 0.01ns 

B*T 22 10 0.35** 0.08* 0.070* 0.01ns 

Error of T 33 15 0.114 0.07 0.043 0.004 

Error 66 30 0.047 0.43 0.024 0.33 

CV   43.19 104.85 116.18 377.84 

** and *: Significant at 1% and 5% probability level, respectively. ns: Not significant 



 Thrips tabaci 164و  Empoasca decipiensبر جمعيت و خسارت 16COSتأثير تأخير کاشت لوبيا چيتي الین : و همکاران محسني امين

اثر متقابل مدیریت آفات و تاریخ کاشت   کهاینبهبا توجه  

بنززابراین  ، (F2,6=7.49, P<0.0234) ،دار شدمعنی 1388در سال 

دهی اثرات متقابل اسززتفاده شززد. در ایززن از روش تجزیه برش

دار های کاشت در سززطوح سمپاشززی شززده معنززیروش تاریخ

(F2,3=15.42, P<0.0043) دار و در سطوح سمپاشی نشده معنی

های کاشت  . مقایسه میانگین تاریخ(F2,3=1.27, P<0.3464)نبود 

نشان داد کززه بیشززترین   1388در سطح سمپاشی شده در سال  

میزان عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت سوم بود کززه بززا دو 

دار آمززاری نشززان داد. تاریخ کاشت اول و دوم اختالف معنززی

اریخ عبارت دیگر در صورت سمپاشی علیه این دو آفززت، تزز به

دنبال خواهززد بززهکاشت سوم بیشترین میزان عملکززرد دانززه را  

طور که عنوان گردیززد، در سززطوح (. اما همان9داشت )جدول  

سمپاشی نشده، اخززتالف بززین تیمارهززا از نظززر عملکززرد دانززه 

عبارت دیگززر حالززور ایززن دو آفززت مززانع از بهدار نبود.  معنی

ی ماتلف کاشت هادار شدن میزان عملکرد دانه در تاریخمعنی

توان از این زاویه مورد تحلیل قرار  شده است.این موضوع را می 

، خسززارت ایززن دو آفززت  5و    3هززای  داد که بر اسززاس جززدول 

 دار است. از نظر آماری معنی  16COSمحصول لوبیا  یتی الین  به 
 

 .در شرایط زراعی 16COSهای عملکردی لوبیا  یتی الین مقایسه میانگین اثر سمپاشی بر شاخص  –5جدول 

Table 5. Mean comparison of main effects of spraying with pesticide on yield components of pinto bean, line COS16 at field condition. 

Pest management 
Seed weight per plant (gr) 100- seed weight (gr) Seed yields ton/ha 

2008 2009 2years 2008 2009 2years 2008 2009 2years 

Spraying with pesticide 
34.03a 

±2.22 

19.34a 

±1.01 

26.34a 

±2.00 

36.17a 

±1.35 

32.1a 

±0.96 

34.03a 

±0.91 

5.28a 

±0.21 

3.99a 

±0.18 

4.60a 

±0.20 

No spraying 
33.94a 

±4.82 

18.96a 

±0.80 

26.45a 

±2.93 

33.70a 

±0.54 

32.2a 

±0.95 

34.95a 

±0.56 

4.59b 

±0.15 

3.58a 

±0.08 

4.14b 

±0.15 

In each column, means with common letters are not significantly different based on Tukey test (α=0.05). 
 

 . در شرایط مزرعه 16COSمقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت بر تعداد غالف در بوته، تعداد بذر در بوته و وزن بذر در بوته در لوبیا  یتی الین  –6جدول 

Table 6. Mean comparison of main effects of sowing date on pod number/plant, seed number/plant and seed weight/plant in pinto bean,  

Line COS16 at field condition. 
Sowing 

Date 

Pod number per plant Seed number per plant Seed weight per plant (gr) 

2008 2009 2years 2008 2009 2years 2008 2009 2years 

Mid May 37.70a 

±1.95 

20.85a 

±1.03 

28.07a 

±2.51 

129.47a 

±11.27 

59.99a 

±1.98 

89.76a 

±10.63 

45.86a 

±3.59 

18.47a 

±0.58 

33.22a 

±4.37 

Late May 23.75b 

±2.03 

18.99ab 

±0.77 

21.37b 

±1.22 

88.74b 

±4.80 

59.92a 

±1.80 

75.44b 

±4.90 

30.12b 

±1.83 

18.71a 

±1.18 

24.03b 

±1.83 

Mid June 17.53b 

±1.15 

17.57b 

±0.82 

17.55c 

±0.66 

70.05b 

±5.02 

57.87a 

±2.66 

64.37c 

±3.28 

24.65b 

±2.79 

20.25a 

±1.27 

22.28b 

±1.53 

In each column, means with common letters are not significantly different based on Tukey test (α=0.05). 

 

 .در شرایط مزرعه 16COSلوبیا  یتی  الین دانه، عملکرد دانه )تن در هکتار( و شاخص خسارت در  100وزن مقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت بر   –7جدول 

Table 7. Mean comparison of main effects of sowing date on 100-seed weight, seed yield and damage indext in pinto bean, 

Line COS16 at field condition. 

Sowing 

Date 

Weight of 100 seeds (gr) Seed yield ton/ha Damage Index 

2008 2009 2years 2008 2009 2years 2008 2009 

Mid May 35.30a 

±1.62 
30.65b 

±1.01 
32.82a 

±1.09 
4.47b 

±0.17 
3.69b 

±0.12 
4.11b 

±0.15 
- 2.84a 

±0.16 

Late May 34.06a 

±1.11 
31.00ab 

±1.04 

32.53a 

±0.83 
5.44a 

±0.29 
3.60ab 

±0.11 
4.60a 

±0.33 
- 2.11b 

±0.09 

Mid June 35.34a 

±1.24 

34.78a 

±0.82 

35.06a 

±0.72 

4.89ab 

±0.14 

4.05a 

±0.25 

4.44ab 

±0.19 

- 1.54c 

±0.09 

In each column, means with common letters are not significantly different based on Tukey test (α=0.05). 
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ترین خسززارت ایززن  دهد که بیش نشان می   9همچنین جدول  

مربوط به تیمارهای تاریخ کاشززت سززوم اسززت و همززین  دو آفت 

دار بززین سززه تززاریخ کاشززت  موضوع باعث عززدم اخززتالف معنززی 

عملکززرد تیمارهززای    a)1(شود  ون در سززطح سمپاشززی شززده می 

داری نسبت به دو تززاریخ کاشززت  شکل معنی تاریخ کاشت سوم به 

ر  دهد. به بیان دیگر تززیخیر د دار نشان می اول و دوم اختالف معنی 

 تاریخ کاشت موجب افزایش خسارت این دو آفت خواهد شد. 
 

 Empoascaمقایسه میانگین اثر تاریخ کاشت بر تراکم جمعیت  –8جدول 

decipiens  و Thrips tabaci  16 در لوبیا  یتی  الینCOS  در شرایط زراعی 

Table 8. Mean comparison of effects of sowing date on population 

density of Empoasca decipiens and Thrips tabaci on pinto bean field, 

Line COS16 at field condition. 

Sowing Time 
Empoasca decipiens Thrips tabaci 

2008 2009 2008 2009 

Mid May 
0.67a 

±0.16 

0.02a 

±0.02 

3.83a 

±0.99 

1.25a 

±0.28 

Late May 
0.46a 

±0.13 
0.08a 

±0.04 
3.38a 

±0.95 
0.50b 

±0.12 

Mid June 
0.42a 

±0.21 

0.08a 

±0.04 

3.33a 

±0.64 

1.08ab 

±0.26 

In each column, means with common letters are not significantly 

different based on Tukey’s test (α=0.05). 

 

در سززه E. decipiens بررسی شاخص خسززارت زنجززرک 

تاریخ کاشت نیز نشان داد که تیخیر در تاریخ کاشززت موجززب 

 (.7دار شاخص خسارت شده است )جدول کاهش معنی

 هززای مربززوط بززه جمعیززت زنجززرک تجزیه واریانس داده

E.decipiens  و تریپسT. tabaci های ماتلف کاشززت در تاریخ

طور کززه مشززاهده نشززان داده شززده اسززت. همززان  4در جدول  

 هززای آزمززایششود، تززاریخ کاشززت در هززی  یززا از سززالمی

 ,F2,6=2.72 :2008)دار نداشززت بر جمعیت زنجرک تیثیر معنززی

P<0.144., 2009: F2,6=0.77, P<0.503)  امززا تززاریخ کاشززت در

داری بززر جمعیززت تیثیر معنی  1387بر خالف سال    1388سال  

 :F2,6=0.93, P<0.444., 2009 :2008)اشززت تززریپس پیززاز د

F2,6=10.33, P<0.0114)هززای تززیثیر تززاریخ . مقایسززه میززانگین

کاشت بر جمعیت زنجرک و تریپس در آزمززایش لوبیززا  یتززی 

 کززهرغززم ایننشان داد که در سال اول و دوم علی  16COSالین  

بیشترین جمعیت زنجرک و تززریپس در تززاریخ کاشززت اول و 

جز جمعیززت هکمترین جمعیت در تاریخ کاشت سوم بود اما بزز 

هززا از نظززر تریپس در سال دوم، در سایر موارد ایززن اخززتالف

تجزیززه واریززانس   کززهاینبهدار نبودنززد. بززا توجززه  آماری معنی

شززره در تنهایی قادر به تبیین اختالف بین جمعیت این دو حبه

های ماتلف کاشت نبود، لذا نمودار تغییززرات جمعیززت تاریخ

این دو آفت در سه تاریخ کاشت نیز مورد بررسی قرار گرفززت 

، در تززاریخ کاشززت اول و 1387(. در سززال 4تززا  1های  )شکل

 17مرداد و    30های  دوم تریپس پیاز دو اوج جمعیت در تاریخ

ت آفززت بززرای دو شهریور نشان داد که بعد از آن روند جمعیزز 

تاریخ کاشت در شهریور نزولی بود. اما جمعیت تززریپس پیززاز 

 10های مربززوط بززه تززاریخ کاشززت سززوم تززا قبززل از  در کرت

 شهریور بسیار پایین بود و از این تاریخ به بعززد رونززدی صززعودی 

، دمای هوا افزایش قابل توجهی نشان 1388نشان داد. در سال  

کززاهش شززدید  انززه، موجززب  داد که عالوه بر کاهش عملکرد د

  کززه طوری به جمعیت تریپس پیاز و زنجززرک سززبز معمززولی شززد. 

هززای مربززوط بززه  منحنی تغییرات جمعیت تریپس پیززاز در کززرت 

شززهریور   10مرداد و  11تاریخ کاشت اول دو اوج جمعیت را در 

نشان داد اما در بین این دو تاریخ به خاطر افزایش دمززا، جمعیززت  

های کاشززت دوم و سززوم رونززد  د. در تاریخ تریپس بسیار پایین بو 

جمعیت این آفت نزولی و در تاریخ کاشت سوم، از دهه سوم تیززر  

   شدت نزولی بود و این روند تا انتها ادامه داشت. به به بعد  

، در تاریخ کاشت اول دو اوج جمعیززت را 1387در سال  

شهریور برای زنجرک شززاهد بززودیم   10مرداد و    21در تاریخ  

تاریخ کاشت دوم و سوم فقززط یززا اوج جمعیززت را که برای  

مرداد داشتیم. از زمززان   30شهریور و    3های  ترتیب در تاریخبه

های کاشت اول و دوم شیب بعد، در تاریخاوج دوم جمعیت به

نمودار مربوط بززه تززاریخ کاشززت اول و دوم نزولززی شززد امززا 

منحنی جمعیت زنجرک در تززاریخ کاشززت سززوم در شززهریور 

طور که عنوان نیز همان  1388(. در سال  3صعودی شد )شکل  

گیری شد، دمای محززیط در مززرداد و شززهریور افزززایش  شززم

ت، حتی موجززب داشت که عالوه بر کاهش جمعیت این دو آف

 (. 4کاهش عملکرد دانه نیز شد )شکل  
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 . 1387در سال  COS16 نیال  یتی   ایدر لوب برداری¬ماتلف نمونه های¬خیدر تار Thrips tabaci ازیپ  پسیتر تی جمع راتیی تغ  -1شکل 
in 2008. 16at dtfferent of sowing dates of native pinto bean, line COS Thrips tabaciPopulation fluctuation of the onion thrips,  Fig. 1. 

 

 
 1388در سال  16COSبرداری در لوبیا  یتی الین های ماتلف نمونهدر تاریخ Thrips tabaciتغییرات جمعیت تریپس پیاز  -2شکل 

Fig. 2. Population fluctuation of the onion thrips, Thrips tabaci at dtfferent of sowing dates of native pinto bean, line COS16 in 2009. 

 

 
 . 1387در سال    16COSبرداری در لوبیا  یتی الین  های ماتلف نمونه در تاریخ   Empoasca decipiensتغییرات جمعیت زنجرک سبز معمولی     -3شکل  

Fig. 3. Population fluctuation of the green leafhopper, Empoasca decipiens at different of sowing dates of native pinto bean, line COS16 in 2008. 
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یید نتایج این ی( در تShahid et al., 2014شهید و همکاران )

پژوهش گزارش کردند کززه کاشززت زود هنگززام پنبززه موجززب 

 و Oxycarenus laetus Kirbyافزایش جمعیززت دو گونززه سززن 

Dysdercus koingii (Fabricius)  شده است. همچنین بززر اسززاس

(، در Abdullahi et al., 2013گزززارش عبززدالهی و همکززاران )

 معیزززت سوسزززاتزززرین جتیزززر بزززیش 15تزززاریخ کاشزززت 

.Pachnoda interrupta (Olivier) (Coleoptera: Scarabaeidae) 

روی آفتابگردان، مشاهده شد که در مقایسه با مزارعی که بعززد 

 از این تاریخ کشت شده بودند اختالف آماری نشان داد.

ی زودکاشززت کارولینززای جنززوبی آمریکززا، در مزارع پنبززه

 Frankliniella fusca (Hinds)جمعیت و خسارت تریپس تنباکو 

. (Kerns et al., 2019) بیش از مزارع دیرکاشت گزارش شده است 

همچنین نتیجه یا پژوهش در تگزاس آمریکززا نشززان داد کززه 

 ای کززه در اوایززل در مزززارع پنبززه   F. fuscaجمعیززت تززریپس

شدند در مقایسه بززا مزززارع کشززت شززده در اواخززر   تیر کشت 

 تززیخیر. کشززت بززا (Slosser, 1993)فززروردین کمتززر بززود 

تریتیکاله در دهه سوم مهر تا دهه اول آبان، جمعیززت آفززات و 

  محصززول را کززاهش داده اسززت هززا بززه در نتیجززه خسززارت آن

 (Krusteva and Karadjova, 2011 )،در گزارشززززی دیگززززر . 

افزززایش میزززان آلززودگی   سززورگوم موجززب خیر در کاشززت  یت

شده  Stenodiplosis sorghicola (Coq) محصول به پشه سورگوم

 (.Elamein et al., 2014)  است 

 

 
 .1388در سال  16COSهای ماتلف کاشت لوبیا  یتی الین در تاریخ Empoasca decipiensتغییرات جمعیت زنجرک سیز معمولی  -4شکل 

Fig. 4. Population fluctuation of the green leafhopper, 

Empoasca decipiens at dtfferent of sowing dates of native pinto bean, line COS16 in 2009. 

 

سسززه بندی مؤ ردهتوسط باش  E.decipiensگونه زنجرک  

یید قرار گرفته یپزشکی کشور شناسایی و مورد تتحقیقات گیاه

و  E. decipiens است. در اغلب مزارع لوبیا، خسززارت زنجززرک 

در کنار همززدیگر و جززدا از هززم  معموالً T. tabaciتریپس پیاز 

نیستند و سم اختصاصی که بتواند در شززرایط زراعززی یکززی از 

ی بر دیگری نداشززته باشززد تیثیراین دو آفت را حذف کرده و  

در دسترس نبود. بنابراین در این پژوهش خسارت زنجززرک و 

نتززایج تریپس پیاز در کنار یکدیگر مورد بررسی قززرار گرفززت. 

 اد کززه ایززن دو آفززت عملکززرد دانززهدسززت آمززده نشززان دبه

 (.5و  3هززای داری کززاهش دادنززد )جززدولشززکل معنززیبهرا 

بر اساس نتایج این پژوهش، در مناط  شمالی اسززتان لرسززتان، 

باعززث افزززایش  16COSدر کاشززت لوبیززا  یتززی الیززن  تززیخیر

الین فززو    کهاینبهخسارت این دو آفت خواهد شد. با توجه  

 کشور از جمله زنجان و لرستان توسط  همه ساله در مناطقی از 
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 دهی در دو سطح سمپاشی و عدم سمپاشی به روش برش 16COSهای عملکردی محصول در الین مقایسه میانگین شاخص -9جدول 

 . در شرایط مزرعه اثرات متقابل
Table 9. Mean comparison of yield components of pinto bean, line COS16 based on slicing interaction effects of pest control 

and sowing date levels at field condition. 

Pest Management Sowing Time 
Seed number per 

plant 2008 

Seed weight per 

plant 2009 

Seed yields 

ton/ha 2009 

Spraying with pesticide 

Mid May 
95.28a 

±6.00 

18.13b 

±0.74 

3.63b 

±0.15 

Late May 
91.90a 

±6.72 

17.38b 

±1.36 

3.61b 

±0.12 

Mid June 
74.05a 

±5.75 
23.92a 

±1.17 
4.76a 

±0.23 

No spraying 

Mid May 
141.80a 

±12.62 
20.58a 

±1.08 
3.78a 

±0.21 

Late May 
82.63b 

±7.45 

20.04a 

±1.88 

3.33a 

±0.01 

Mid June 
66.05b 

±8.60 

17.77a 

±0.44 

3.55a 

±0.09 

the means within a column sharing the same letter are not significantly different at 5% level using Tukey’s test. In each level of   

pest management (a1 and a2), different levels of sowing dates (b1, b2 and b3) compared 
 

منظور مدیریت دو بهشود  شود، توصیه میکشاورزان کشت می

آفت تریپس پیاز و زنجرک سبز معمولی، کشززت لوبیززا  یتززی 

، یا تا دو هفتززه زودتززر از زمززان معمززول منطقززه 16COSالین  

 .انجام شود

  تشکر و قدرداني

وسیله از مرکز تحقیقات و آموزش کشززاورزی و منززابع  بدین 

جرد( به خاطر فراهم نمززودن امکانززات  طبیعی لرستان )پردیس برو 

   شود. و شرایط اجرای این پژوهش تشکر و قدردانی می 
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