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چکيده
لوبیا با نام علمی  Phaseolus vulgarisيکی از مهمترين حبوبا میباشد که در اغلب کشورهای جها کشت می
شود .اين محصول توسط آفا مختلف از جمله تريس پیاز مورد حمله قرار میگیرد .اين تحقیق در طی دو سال  1398و
 1399درشرايط مارعه با کاشت ارقام درخشا  ،ياقو  ،دادفر ،افق ،گلی و اختر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بزا
چهار تکرار در دو آزمايش همراه با سمپاشی و بدو سمپاشی در مارعهای واقز در منطقزه قاسزمآبزاد اراک انجزام شزد.
آماربرداری برای بررسی تغییرا جمعیت آفت (به تفکیک پوره و بالغ) از زما شروع آلودگی تا پايا آ بهصور هفتگی
صور گرفت .دادهها با استفاده از نرمافاار آماری  SASآنالیا و میانگینها از طريق آزمو توکی بهصزور تجايزه مرکزب
مورد مقايسه قرارگرفتند .نتايج دوساله حاصل از اين تحقیق نشا داد که ارقام يزاقو و دادفزر بزه ترتیزب بزا  2775/3و
 2735/3کیلوگرم در هکتار بیشترين عملکرد را داشتند .از طرفی رقم گلی در مقايسه با بقیه ارقام عاليم آلودگی پايینتزر
و درصد کاهش عملکرد کمتری داشت ،ولی عملکرد آ ( 2110کیلوگرم در هکتار) از ساير ارقام بهغیر از اختر کمتر بزود.
بیشترين جمعیت تريس در مراحل مختلف پوره و بالغ در دو رقم اختر ( 7/01و  2/15عزدد) و درخشزا (  5/93و 1/65
عدد) مشاهده شد .از اين رو ،رقم ياقو بهدلیل عملکرد باالتر و خسار کمتر تريس و در درجه بعدی رقم گلزی جهزت
کشت در منطقه اولويت دارد.

واژههای کليدی :ارزيابی خسار ؛ تحمل؛ تريس

پیاز؛ تغییرا جمعیت؛ لوبیاقرما

3179کیلوگرم در هکتزار مزیباشزد .اسزتا مرکزای بزا سزطح
زيرکشت11152هکتار و عملکرد 2428کیلوگرم در هکتار يکزی
از مناطق عمده لوبیاکاری کشور محسوب میشزود ( Ahmadi
 .)et al., 2018يکی از آفاتی که باعز کزاهش عملکزرد لوبیزا
مزیشزود ،تزريس پیزاز Thrips tabaci (Thysanoptera:
) Thripidaeاست .اين حشره از مراحل اولیه رشد تزا برداشزت
محصول لوبیا از برگ تغذيه مزیکنزد ،امزا حسزا تزرين زمزا
نسبت بزه خسزار ايزن آفزت مرحلزه  2-3برگزی لوبیزا اسزت
( .)Khanjani, 2004مراحل مختلف پورگی و حشرا بالغ اين
آفت با استقرار در پشت برگهای لوبیا سلولهای پارانشیم برگ
را پاره کرده و از محتويا آ ها تغذيه نموده و در نتیجه سزبب
ايجاد لکههای نقرهای رنگ میشود که فضوال سیاهرنگ آفزت
در داخل قسمتهای نقرهایشده نمايا است و به راحتزی مزی
توا از روی عاليم خسار به وجود آفت پی برد ( Shoeibi et

1

مقدمه
حبوبا از مناب غزذايی سرشزار از پزروتیین مزیباشزند و
ترکیب مناسبی از پروتیین حبوبا با غال میتواند سزوتتغذيه
و کمبود اسیدهای آمینه را برای انسا برطرف سزازد .از طزرف
ديگر با توجه به توانايی تثبیت نیتروژ در اين گیاها قرارداد
آ ها در تناوب به پايداری سیستمهای زراعزی کمزک مزیکنزد
( .)Bagheri et al., 2001لوبیزا يکزی از مهزمتزرين گیاهزا
زراعی است که به مصرف تغذيه مردم جها میرسد و به علزت
دارابود ارزش غذايی زياد و قابلیت نگهداری به نسبت راحت از
اهمیت بسیار زيادی برخوردار اسزت (.)Bagheri et al.,2001
سطح زيرکشت لوبیا در ايرا طبق آمار منتشره از طزرف وزار
جهزززاد کشزززاورزی 108687هکتزززار بزززا متوسزززط عملکزززرد
* نویسنده مسئولaroya95@gmail.com :
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به دنبال دارد ،بنزابراين اسزتفاده از ارقزام مقزاوم و متحمزل بزه
عنوا يکی از روشهای منطقی و کمخطر مديريت کنترل آفا
میباشد ،بهطوریکه با حداقل هاينه برای کشاورز خسار آفت
را کاهش داده و خطرا زيستمحیطی و اثرا نامطلوب سموم
آفتکش روی دشمنا طبیعی را کاهش مزیدهزد .(Shiberu
) & mahammed, 2014لذا با توجه به خسزار ايزن آفزت و
سطح زيرکشت لوبیا در ايرا و همچنین لزاوم کزاهش مصزرف
سموم شیمیايی در محصزوال کشزاورزی ،در ايزن مطالعزه بزه
بررسززززززی میززززززاا خسززززززار تززززززريس پیززززززاز
 Thrips tabaciروی شش رقم لوبیاقرما پرداخته شد.

 .)al., 2016از داليل عمده خسار اقتصادی ايزن آفزت ،تزوا
تولیدمثلی باال ،تعداد نسل باال ،تحرک و مادهزايی ،انتقال بعضی
از بیماریهای گیاهی و افاايش سري مقاومت به آفزتکزشهزا
میباشد ( .)Van Rijin et al.,1995ايزن آفزت شزناختهشزده
ترين تريس در جهزا اسزت روی بزیش از 300گونزه گیزاهی
فعالیت میکند و خسار های قابلمالحظزهای بزه پیزاز ،پنبزه،
کاهو ،گوجهفرنگی وارد میکنزد .ايزن تزريس همچنزین ناقزل
برخی از بیماریهای ويروسی اسزت (.)Hazir & Rifat, 2011
محققا با بررسی مناطق لوبیاکاری اسزتا مرکزایThrips ،
 tabaci Lindemanرا با فراوانی  65/75درصد ،به عنوا گونه
غالزب تزريس معرفزی کردنزد ( .)Shoeibi et al., 2016در
تحقیقی که با هدف شناسايی گونه غالزب تزريس روی لوبیزا و
خسار آ در شهرستا لردگا انجزام شزد ،محققزا نتیجزه
گرفتنزد کززه در ايززن منطقززه تزريس پیززاز خسززار زا نبززوده و
سمساشی برای آ توصیه نمیشزود .همچنزین بزین تیمارهزای
سمساشی و بدو سمساشی نیا اختالف معنیداری مشاهده نشد
( .)Saeidi & Rezvani, 2002تحقیقا مختلزف نشزا مزی
دهد که تراکم و خسار اين آفزت روی ارقزام مختلزف گیزاهی
متفاو بوده و برخی ارقام خسار کمتری متحمزل مزیشزوند
( .)Yadav et al., 2018در پروژهای که به مزد دو سزال در
ايستگاه تحقیقا لوبیای خمین به منظور معرفی ارقام متحمزل
لوبیاچیتی به تريس پیاز انجام شد ،ارقام کوشا و غفار بزهدلیزل
تحمل بیشتر و همچنین عملکرد باالتر نسبت به ساير ارقزام ،در
اولويت کشزت در منطقزه قزرار گرفتنزد ( .)Ashtari, 1400بزا
بررسی مقاومت چند ژنوتیپ لوبیاقرما و رقزم گلزی بزه تزريس
پیاز که در مارعه تحقیقاتی مرکا تحقیقا لرسزتا اجزرا شزد،
برخی از ژنوتیپها و همچنین رقم گلی به آفزت مزذکور مقزاوم
تشززخی داده شززدند ( .)Roozbahani et al., 2016در
مطالعهای که به مد دو سزال در اسزترالیا بزه منظزور بررسزی
میاا خسار چند گونه تريس از جمله تريس پیاز روی لوبیا
سبا انجزام شزد ،چنزین نتیجزه گرفتزه شزد کزه در سزال اول
10/74درصد غالفهزا و در سزال دوم  36/65درصزد غزالفهزا
غیرقابلارائزه بزه بزازار بودنزد ( .)Duff et al., 2015محققزا
اظهار داشتند که عوامل فیايکی ،بیولوژيکی و شیمیايی زيزادی
از جمله مرحله رشدی گیاه ،رنگ برگ ،نحوه آرايزش بزرگهزا،
وجود کرک و پوشش مومی و وجزود مزواد مغزذی روی میزاا
جلبشد جمعیت و در نهايت میاا خسار تريس پیاز تأثیر
دارنزد ( .)Roozbahani et al., 2016از آنجزا کزه اسزتفاده از
سموم حشرهکش مشکالتی از قبیل بروز مقاومزت حشزرا بزه
حشرهکزشهزا ،افزاايش جمعیزت آفزا ثانويزه ،احیزای آفزا ،
مسمومیتهای مامن برای انسا و اثرا سوت زيستمحیطی را

مواد و روشها
در اين تحقیق ارقام درخشا  ،ياقو  ،دادفر ،افزق ،گلزی و
اختر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در دو
آزمايش با تیمار انجام سمپاشی و تیمار بدو انجام سمپاشی در
مارعهای واق در قاسمآباد اراک بزه مزد دو سزال کشزت و از
نظر خسار تريس در طول فصل زراعزی مزورد ارزيزابی قزرار
گرفتند .هر رقم در  5خط سهمتری کاشته شد .کشت بهصور
جوی و پشته انجام شد فاصله پشتههزا 50سزانتیمتزر و فاصزله
بذرها روی پشته 10سانتیمتر بزود .جهزت آلزودگی مارعزه بزه
تريس در هر کر  500عدد تزريس  ،کزه در شزرايط گلخانزه
(دمای  27درجهی سزانتیگزراد و رطوبزت نسزبی  65درصزد و
دوره نوری 16ساعت روشزنايی و 8سزاعت تزاريکی) روی گیزاه
لوبیا پرورش داده شزده بودنزد ،در مرحلزه دوبرگزی گیاهزا در
مارعه رهاسازی گرديد .در مرحله چهاربرگی در تیمار سمپاشی
جهت کنترل تريس  ،سمپاشی هر هفتزه و پز از اطمینزا از
ظهزور آفزت بزا فرموالسزیو تجزاری اکسزی دی متزو متیزل
(متاسیستوک )  EC25%به نسبت يک لیتزر در هکتزار و بزه
وسیله سمپاش پشتی موتوری الن دار انجام شد .ساير مراحزل
کاشت و داشت بر اسا عرف منطق صزور گرفزت .کودهزای
مورد نیاز بر اسا آزمو خاک به زمین داده شد .جهزت مهزار
علفهایهرز دو هفتزه قبزل از کاشزت از فرموالسزیو تجزاری
علفکش تريفلورالین (ترفال )  EC48%اسزتفاده گرديزد و در
صور نیاز در طول فصل رشد نیا وجین دستی صور گرفزت.
آبیاری گیاه لوبیا از زما کاشت تا رسیدگی محصول ،هر چهزار
روز يکبار انجام شد .فاکتورهای مورد ارزيابی به شرح زير بود:
ارزیابی عالئم آلودگی روی هر رقم

نمونهبرداری از زما شروع آلزودگی (مرحلزه چهزاربرگی)
بهصور هفتگی و تا پايا حضور آفت ادامه يافت .بزرای نمونزه
برداری پنج عدد بوته به طور تصادفی از هر کر انتخزاب و بزر
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اسا میاا عاليم آلودگی وارده سطح آلوده بزرگ نمزرهدهزی
شد .عاليم آلودگی از صفر (عدم وجزود خسزار ) تزا ( 6وجزود
نقزا کلزروز) بزه شزرح زيراسزت ( & Saeidi, 2011 ; Fail
:)Penzes, 2001
 -0بدو آلودگی -1 ،نقزا کلزروزه کمتزر از  10درصزد
سطح برگها -2 ،نقا کلروزه بین  10-25درصد سطح بزرگ-
ها -3 ،نقا کلروزه بین  26-40درصد سطح برگها -4 ،نقزا
کلروزه بین  41-60درصد سطح برگها -5 ،نقا کلزروزه بزین
 61-80درصد سطح برگهزا -6 ،نقزا کلزروزه بزین 81-100
درصد سطح برگها.

اختالف معنیداری در سطح 1درصد مشاهده شد .اثرا متقابل
سال در تکزرار نیزا بزه اسزتثنای تیمارهزای ارتفزاع ،عملکزرد و
مقیا خسار در مابقی تیمارها در سزطح 1درصزد معنزیدار
بود .بین همه تیمارها هم در سطح 1درصد اختالف معنزیداری
مشاهده شد .اثر متقابل سال در تیمار در همه تیمارها معنزیدار
نبود.
بیشترين میاا ارتفاع در رقم ياقو و کمترين ارتفزاع در
رقم اختر مشاهده شد .بین رقم افق و اختر و درخشا اخزتالف
معنزززیداری مشزززاهده نگرديزززد ( =)P=0.0001; F(5,30
.)245.10
بیشززترين تعززداد غززالف در بوتززه در رقززم يززاقو غفززار و
کمترين تعداد غالف در رقم اختر مشزاهده شزد .از نظزر تعزداد
غالف در بوته بین ارقام درخشا  ،گلی و اختزر اخزتالف معنزی
داری مشاهده نشد (.)P=0.0001; F(5,30)= 48.77
بیشترين و کمترين تعداد دانه در غالف به ترتیب در ارقام
ياقو و اختر مشاهده شد .از نظر تعداد دانه در غالف بین ارقام
گلی و اختر اختالف معنیداری مشاهده نشد .بین تعداد دانه در
غالف ارقام ياقو  ،دادفر و افق نیا اختالف معنیداری مشزاهده
نشد (.)P=0.0001; F(5,3019.55
بیشترين وز 100دانه در ارقام درخشا و افق و کمتزرين
وز 100دانه در رقم گلی مشاهده شزد .وز 100دانزه در ارقزام
گلی ،دادفر و ياقو اختالف معنیداری نداشزت ( ;P=0.0001
.)F(5,30)= 107.36
رقززم يززاقو دارای بیشززترين عملکززرد و اخترکمتززرين
عملکرد را در بزین ارقزام دارا بودنزد ( =)P=0.0001; F(5,30
 .)16.58بیشترين عاليم آلودگی در رقم اختر و کمترين عاليزم
آلودگی در رقزم گلزی مشزاهده شزد ( =)P=0.0001; F(5,30
( )23.66جداول  1و .)2

محاسبات آماری

مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملکررد و اجرزای عملکررد
ارقام لوبيا در دو سال در شرایط بدون سمپاشی

بررسی تغييرات جمعيت آفت

آماربرداری برای بررسی تغییرا جمعیت آفت (به تفکیک
پوره و بالغ) از زما شروع آلزودگی تزا پايزا آلزودگی در ارقزام
مورد مطالعه به صور هفتگی و به طور مزنظم صزور گرفزت.
برای نمونهبرداری به طور تصادفی از هزر کزر 10بوتزه ( از دو
خط حاشیه هر يک دو بوته و از دو خزط داخلزی هزر يزک سزه
بوته) انتخاب و از هر بوته دو برگ (يکی از نیمه پايین و يکی از
نیمه باالی بوته) درنظرگرفته شد و بهطور جداگانه داخل کیسه
پالستیکی قرار داده شد .اين کیسزههزا بزا ذکزر مشخصزا بزه
آزمايشگاه منتقزل شزدند و بزه مزد يزک سزاعت در يخچزال
نگهداری شده و سس تعداد تريس (به تفکیزک پزوره و بزالغ)
شمارش شد.
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه

برای بررسی عملکرد دانه در هر بوته و اجاای عملکرد دانه
(شامل تعداد غزالف در هزر بوتزه ،تعزداد دانزه در هزر غزالف و
وز 100دانه) ،ارقام مورد مطالعه تحت شرايط آلودگی به آفزت
بررسی و با شاهد مقايسه شد.
تجايه آماری با استفاده از نرمافاار  SASنسخه  9.1انجام
شد و مقايسه میانگینها از طريق آزمو توکی بهصور تجايزه
مرکب سال در سطح يک و پنج درصد انجام شد.

جدول تجايه واريان در شرايط بدو سمساشی نیا نشا
داد که بین دو سال آزمايش در شزرايط بزدو سزمپاشزی بزین
تیمارها به استثنای (وز 100دانه و عملکرد در سطح 1درصزد)
اختالف معنیداری مشاهده نشد.
اثرا متقابل سال در تکرار نیا در همه تیمارها در سزطح
1درصد معنیدار بود و فقط در تیمارهای دانه در غالف و عاليم
آلودگی معنیدار نبود .بین همه تیمارها هم در سزطح 1درصزد
اختالف معنیداری مشاهده شد .اثر متقابزل سزال در تیمزار بزه
استثنای تیمار وز 100دانه و عملکرد در سطح 1درصد در بقیه
تیمارها معنیدار نشد.

نتایج و بحث
مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملکررد و اجرزای عملکررد
ارقام لوبيا در دو سال در شرایط سمپاشی

جدول تجايه واريان نشا داد که بین دو سال آزمزايش
در شرايط سمپاشی در تیمارهای تعداد غالف در بوتزه ،دانزه در
غالف و عملکزرد اخزتالف معنزی داری مشزاهده نشزد ،ولزی در
تیمارهای ارتفاع ،وز 100دانزه و عاليزم آلزودگی (نمزرهدهزی)
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جدول -1نتایج تجزیه مرکب عملکرد و اجزای عملکرد دو سال اجرای پروژه در آزمایش سمپاشی
Table 1. Results of compound analysis yield and its components of two years of project implementation in tests of spraying
ميانگين مربعات MS
تعداد غالف در

مقياس (نمرهدهی)
Score

عملکرد
Yield

وزن100دانه
100 Seed weight

تعداد دانه در غالف
Seed pod

**0.37

11132.52ns

**52.08

0.2ns

4.68ns

0.03ns

71143.8ns

**20.86

**3.36

**19.41

8.09ns

**1.76

**2285992.02

**446.75

**0.73

**250.82

**3645.98

5

0.006ns

22228.22ns

2.48ns

0.06ns

0.18ns

0.63ns

5

0.02

42503.17

1.33

0.07

1.65

4.39

30

5.92

8.86

3.08

7.78

8.67

3.78

-

بوته
Pod plant

ارتفاع
Height

درجه آزادی
df

**40.33

1
6

منابع تغييرات
S.O.V
سال
Year
سال×تکرار
Year*Replication
تیمار
Treatment
سال×تیمار
Year*Treatment
خطا
Erorr
ضريب تغییرا ()%
)CV (%

:nsغیرمعنیدار؛* و ** :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال 5درصد و 1درصد
ns: Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

جدول  -2نتایج مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملکرد و اجزای عملکرد دو سال اجرای پروژه در آزمایش سمپاشی
Table 2. Results of mean comparison of compound analysis yield and its components of two years of project implementation
in tests of spraying
وزن100دانه

ارتفاع

مقياس
Score

عملکرد (کيلوگرم در هکتار)
)Yield (kg/h

3.34a

1377c

39.5b

2.25d

2775.3a

31.5c

3.8a

2.87b

2302.8b

46a

3.5ab

10.75d

2.57c

2735.3a

31c

3.77a

19.5b

76.12b

2.01e

2110b

30.25c

3.24bc

10.12d

65.12c

2.47c

2660.1a

46a

3.55ab

17.5c

36.12de

(گرم)
)100 Seed weight (g

تعداد دانه در غالف
Seed pod

تعداد غالف در بوته
Pod plant

3.02c

9d

34.75e

22.25a

81.82a
39d

(سانتیمتر)
)Height (cm

ارقام
Cultivar
اختر
Akhtar
ياقو
Yaghut
درخشا
Derakhshan
دادفر
Dadfar
گلی
Goli
افق
Ofogh

میانگینهايی که با حروف متفاو مشخ گرديدهاند ،اختالف معنیدار دارند.
* The number obtained for each column is equal mean. Means in a columns followed by different letters are significantly different.

دادفر اختالف معنزیداری نداشزتند ( =)P=0.0001; F(5,30
 .)187.93عملکرد رقم ياقو از همه ارقام بیشتر بود .رقم اختر

ارقام ياقو و اختر به ترتیب بیشزترين و کمتزرين میزاا
ارتفاع را داشتند .بین ارقزام درخشزا و افزق بزه لحزا میزاا
ارتفززاع اخززتالف معنززیداری مشززاهده نشززد ( ;P=0.0001
 .)F(5,30)= 399.70ارقام ياقو و اختر به ترتیب بیشزترين و
کمترين تعداد غالف در بوته را داشزتند .تعزداد غزالف در بوتزه
ارقام دادفزر بزا افزق و گلزی بزا درخشزا اخزتالف معنزیداری
نداشتند ( .)P=0.0001; F(5,30)= 56.71بیشترين و کمترين
تعززداد دانززه در غززالف در ارقززام يززاقو و اختززر مشززاهده شززد
( .)P=0.03; F(5,30)= 2.17ارقززام افززق و گلززی بززه ترتیززب
بیشترين و کمترين وز 100دانه را داشتند .تیمارهای يزاقو و

کمترين عملکرد را داشت .بین ارقام يزاقو بزا دادفزر و افزق و
درخشا با گلی اختالف معنزیداری از نظزر عملکزرد مشزاهده
نشد .بیشترين درصد کاهش عملکرد به میاا  12/75درصد در
رقم اختر و کمترين درصد کاهش عملکزرد بزه میزاا  3/95در
رقم گلزی مشزاهده گرديزد (.)P=0.0001; F(5,30)= 61.83
بیشترين عاليم آلودگی در رقم اختر و کمترين آ در رقم گلزی
مشاهده شد (( )P=0.0001; F(5,30)= 25.70جداول  3و .)4
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جدول  -3نتایج تجزیه مرکب عملکرد و اجزای عملکرد دو سال اجرای پروژه در آزمایش بدون سمپاشی
Table 3. Results of compound analysis yield and its components of two years of project implementation in tests of without
spraying
ميانگين مربعات MS

مقياس (نمرهدهی)
Score

عملکرد
Yield

وزن100دانه
100 Seed weight

0.10

**149968.52

**56.33

ns

0.04

**125804.33

**23.27

ns

**2.52

**2269280.52

**334.33

**1.88

0.0003

**113335.72

**16.93

0.03

12009.71

0.61

0.33

4.65

5.07

2.34

18

ns

ns

ns

تعداد دانه در غالف
Seed per pod

ns

ارتفاع
Height

درجه آزادی
df

تعداد غالف در بوته
Pod per plant
1.69

1.68

1

12.88

**17.29

6

**3984.27

5

0.008

0.24

1.73

5

1.61

2.95

30

9.46

3.23

-

ns

0.27

**

0.38

**295.44
ns

ns

ns

منابع تغييرات
S.O.V
سال
Year
سال×تکرار
Year*Replication
تیمار
Treatment
سال×تیمار
Year*Treatment
خطا
Erorr
ضريب تغییرا
)CV(%

:nsغیرمعنیدار؛* و ** :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال 5درصد و 1درصد
ns: Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

جدول -4نتایج مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملکرد و اجزای عملکرد دو سال اجرای پروژه در آزمایش بدون سمپاشی
Table 4. Results of mean comparison of compound analysis yield and its components of two years of project implementation
in tests of without spraying
ارتفاع

مقياس
Score

درصد کاهش عملکرد
% Yield
reduction

عملکرد (کيلوگرم در
هکتار)
)Yield (kg/h

وزن100دانه (گرم)
100 Seed weight
)(g

تعداد دانه در

تعداد غالف در

غالف
Seed per pod

بوته
Pod per plant

(سانتیمتر)
Height
)(cm

4.40a

12.75

1201.38c

32c

2.45b

6.87d

29.62e

3.29d

4.96

2637.75a

29.25d

3.67a

21.25a

81.62a

4.06b

9.67

2080b

40b

2.95ab

8.87c

36d

3.95b

7.7

2524.75a

28.5de

3.62a

18.37b

73.62b

2.85e

3.94

2026.75b

27.5e

2.9ab

8.5dc

62.75c

3.67c

6.11

2497.50a

42.75a

3.45a

16.75b

35.25d

ارقام
Cultivar
اختر
Akhtar
ياقو
Yaghut
درخشا
Derakhshan
دادفر
Dadfar
گلی
Goli
افق
Ofogh

میانگینهايی که با حروف متفاو مشخ گرديدهاند ،اختالف معنیدار دارند.
* The number obtained for each column is equal mean. Means in a columns followed by different letters are significantly different.

تاريخ های  99/5/15و  99/6/11بزرای پزوره تزريس مشزاهده
گرديد .تريس بالغ هزم يزک اوج خفیزف در تزاريخ  99/5/28و
يک اوج مشخ در  99/6/11داشت (شکلهای  1و  .)2تزراکم
جمعیت در اوايل سیر صعودی داشت که پ از شزهريور رو بزه
کاهش گذاشت .احتماالً همانند سال اول ،عزواملی ماننزد زردی،
کاهش کیفیت و رياش برگها در اثر پیری و همچنین کزاهش
دمای محیط در اواخر فصل نقش مزؤثری در کزاهش زادآوری و
جمعیت تريس خواهد داشت .جدول تجايزه واريزان مرکزب

تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس و مقایسات ميرانگين
تجزیه مرکب تغييرات جمعيت تریپس پياز در دو سال اجررای
پروژه

در سززال اول ،دو اوج مشززخ جمعیززت (میززانگین همززه
ارقام) در تاريخ های  98/5/27و  98/6/17بزرای پزوره تزريس
مشاهده گرديد و يک اوج خفیزف در تزاريخ  98/5/13مشزاهده
شد .تريس بالغ هم يک اوج مشزخ در  98/6/17داشزت .در
سال دوم ،دو اوج مشخ جمعیزت (میزانگین همزه ارقزام) در
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 5/04و  2/93عززدد پززوره و  0/88 ،0/42 ،1/65 ،0/77 ،2/15و
0/42عدد بزالغ تزريس بودنزد .بیشزترين و کمتزرين جمعیزت
تريس پیاز در مراحل پورگی به ترتیب در رقم اختر و رقم افزق
مشاهده شد .در مرحله بالغ نیا رقم اختر بیشترين و ارقام دادفر
و افزززق کمتزززرين جمعیزززت تزززريس بزززالغ را دارا بودنزززد
(جداول  5و .)6

تغییرا جمعیت نشا داد که بین دو سال آزمزايش بزه لحزا
میانگین تعداد پزوره و بزالغ تزريس پیزاز اخزتالف معنزیداری
مشزاهده نشزد .اثزر متقابزل سزال در تکزرار در سزطح 1درصزد
معنیدار بود .اختالف بین تیمارها در سزطح 1درصزد معنزیدار
بود و اثر متقابزل سزال در تیمزار معنزیدار نبزود .در مقايسزا
میانگین تجايه مرکب دو سال ،ارقزام اختزر ،يزاقو  ،درخشزا ،
دادفر ،گلی و افق بزه ترتیزب دارای ،3/42 ،5/93 ،4/36 ،7/01

شکل  -1نمودار ميانگين تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس پياز در سال 1398
Fig. 1. Population dynamics of different stages of Thrips tabaci in the first year

شکل  -2نمودار ميانگين تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس پياز در سال 1399
Fig. 2. Population dynamics of different stages of Thrips tabaci in the second year
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جدول  -5نتایج تجزیه واریانس مرکب تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس پياز در دو سال
Table 5. Results of compound population dynamics of different stages of Thrips tabaci in two year
ميانگين مربعات MS
بالغ
Adult

پوره
Nymph

منابع تغييرات
S.O.V

درجه آزادی
df

سال
ns
0.02ns
1
0.73
Year
سال×تکرار
**
**
24
168.08
5.05
Year*Replication
تیمار
**
**
5
61.28
12.87
Treatment
سال×تیمار
ns
0.02ns
5
0.04
Year*Treatment
خطا
120
4.51
0.65
Erorr
ضريب تغییرا
44.43
76.61
)CV(%
:nsغیرمعنیدار؛* و ** :به ترتیب معنیدار در سطح احتمال 5درصد و 1درصد
ns: Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively

جدول  -6مقایسات ميانگين تجزیه مرکب تغييرات جمعيت مراحل مختلف تریپس پياز در دو سال
Table 6. Comparison of mean of compound analysis of different stages of
onion thrips population dynamics in two years
مقایسات ميانگين MC
بالغ
Adult

پوره
Nymph

ارقام
Cultivar

2.15a

7.01a

اختر

0.77b

4.36bc

1.65a

5.93ab

0.42b

3.42c

0.88b

5.04b

Akhtar

ياقو
Yaghut

درخشا
Derakhshan

دادفر
Dadfar

گلی
Goli

افق

2.93c
0.42b
Ofogh
میانگینهايی که با حروف متفاو مشخ گرديدهاند ،اختالف معنیدار دارند.
* The number obtained for each column is equal mean.
Means in a columns followed by different letters are significantly different.

عملکرد باالتر نسبت به اين آفت متحمل بود .از طرفی اين رقزم
به لحا تعداد غالف ،دانه در غالف و وز 100دانزه نیزا نسزبت
بززه مززابقی ارقززام در وضززعیت مطلززوبی بززود .نتززايج تحقیقززا
( )Ashtari, 1400که در مورد ارزيابی تحمل پنج رقزم و يزک
الين لوبیاچیتی در استا مرکای انجام شد ،مشخ کزرد کزه
ارقام غفار و کوشا نسبت بزه ايزن آفزت متحمزل بزوده و جهزت
کشت در منطقه توصیه شدند .نتزايج تحقیزق حاضزر بزا نتزايج
تحقیق مذکور بهدلیل تفاو در ارقام مورد مطالعه مشزابه نمزی

بحث
در سالهای اخیر بهدلیزل تغییزر در شزرايط آب و هزوايی
يکی از آفاتی که باعز خسزار بزه مزاارع لوبیزا شزده اسزت،
تريس پیاز میباشد .در تحقیق حاضر ارقزام اختزر و درخشزا
بهدلیل داشتن بیشترين جمعیت و عاليزم آلزودگی و همچنزین
بیشترين درصد کاهش عملکرد به عنوا ارقام حسا بزه ايزن
آفت بودند .رقم يزاقو نیزا بزهدلیزل جمعیزت کمتزر مقیزا
خسار پزايینتزر درصزد کزاهش عملکزرد کمتزر و همچنزین
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حاصل از اين تحقیق به دلیل کمتربود تعداد جمعیت تزريس
پیاز روی ارقام متحمل نسبت به ارقام حسا مشابه مزیباشزد.
( Sedaratian et al, (2010نیا تراکم جمعیت تريس پیزاز را
روی هفت رقم و يک اليزن سزويا مزورد بررسزی قزرار دادنزد و
گاارش نمودند که بیشزترين تزراکم تزريس روی رقزم  Dpxو
الين  KS-3494و کمترين تراکم جمعیت روی دو رقزم  L17و
 Tellarوجزود دارد .نتزايج حاصززل از مطالعزه حاضززر بزا نتززايج
حاصل از اين تحقیق از اين جهت که تفزاو جمعیزت تزريس
روی ارقام و الينهای مختلف گیاها متفاو بوده و وابسته بزه
ترکیبا خاص داخل گیاها میباشزد ،همسزو اسزت .ارزيزابی
مقاومت چند واريته کلم نسبت به تريس پیاز توسزط محققزا
انجام شد .آ ها نتیجه گرفتند که در سالهای خشک خسزار
اين تريس بیشتر بود و از طرفزی واريتزه  Vestriبزا بیشزترين
عملکرد به عنوا واريته مقاوم معرفی شد کزه نتزايج حاصزل از
تحقیق حاضر به لحا انتخاب رقمی با عملکرد بزاالتر بزا نتزايج
اين تحقیق مشابه میباشد ،ولی نوع گیاه و رقم با تحقیق حاضر
متفاو است ( .)Trdan et al., 2005با بررسی مقاومزت چنزد
الين لوبیا از جمله FEB ،FEB115 ،EMP486 ،DOR 714
 161و  FEB 162بززه  Thrips palmiو همچنززین ارزيززابی
عملکرد و نمرهدهی آ ها به اين نتیجه رسیدند کزه اليزنهزای
لوبیا سطح متوسطی از مقاومت را به اين تريس نشا دادند که
با توجه به نمرهدهی ارقام در اين تحقیق مشخ شد که ارقزام
لوبیاقرما مورد استفاده در تحقیق حاضر نیا سطوح متوسطی از
تحمل را نسبت به تريس پیزاز نشزا دادهانزد ( Cardona et
 .)al., 2002محققا در بررسی تنوع گونهای دشمنا طبیعزی
تريس پیاز در ماارع لوبیاسبا در منطقه اردبیل به ايزن نتیجزه
رسیدند که تراکم پورهها و حشرا کامل تريس پیاز روی رقزم
 Sunrayدر مقايسه با رقزم  Contenderبزه طزور معنزیداری
کمتر بود ( .)Fathi, 2017محققا در مورد بررسی تأثیر تراکم
کشت و ارقام لوبیا (اختر ،درخشا و  )285بر جمعیت تزريس
پیاز به اين نتیجه رسیدند کزه تزراکم تزريس روی رقزم اختزر
بیشتر از درخشا و  285بود .همچنین نتايج اين مطالعه نشا
داد که تراکم آفت بهصور معنیداری تحت تأثیر رقم لوبیا قرار
میگیرد ( .)Karimi et al., 2019نتايج تحقیق حاضر به لحا
حسا بود رقم اختر نسزبت بزه تزريس پیزاز بزا نتزايج ايزن
تحقیق همسو میباشد .نتايج بررسیهای محققا نشا داد کزه
ژنوتیپ  Savalanسیبزمینی به عنوا نامناسبترين میابا و
ژنوتیپهای  Kondorو  Diamantبه عنزوا مناسزبتزرين يزا
حسا ترين میابزا تزريس بودنزد ( .)Fathi, 2014مقاومزت
ارقام بر اسا شمارش جمعیت تريس پیاز و بررسی مشخصه-
های عملکرد محصزول ،توسزط ( Kalafchi et al, (2002نیزا

باشند ،ولی از اين جهت که انتخاب ارقام غفزار و کوشزا نیزا بزر
اسا جمعیت تريس  ،عاليم آلودگی و میزاا درصزد کزاهش
عملکرد انجام شده اسزت ،مشزابه مزیباشزند .نتزايج تحقیقزا
( )Mohiseni & Kushki, 2016نشا داد کزه تیزپ رشزدی
بوتهها تأثیر قابلتوجهی بر مقاومت ارقام به کنه تارتن دارد کزه
در مورد تأثیر تیپ رشدی بوته بر جمعیت تريس پیاز نیزاز بزه
تحقیق بیشتری است .تحقیقا نشزا دادنزد کزه واريتزههزای
مختلززف لوبیززای معمززولی دارای ترکیبززا ضززدتغذيه از قبیززل
فیتیک اسید ،لکتین و مهارکننده تريسسین هستند که میتوانند
روی زيستشناسی آفا گیاهخوار از جمله تزريس پیزاز تزأثیر
داشته باشند کزه بزا نتزايج تحقیزق حاضزر بزهدلیزل تفزاو در
جمعیت ارقام مزورد مطالعزه و همچنزین تفزاو در عملکزرد و
مقیا خسار آ ها مشابه میباشد .گاارشها نشا مزیدهزد
که میاا اين عوامل ضدرشد در الينهای مختلف لوبیزا بزا هزم
متفاو است ( .)Rui et al., 2016محققا ديگری متابولیزت
های ثانويه ديگری مانند آلفا آمیالزها و يزا فالوينوئیزدهزا را بزه
عنوا عامل مقاومت در ارقام و الين های لوبیزا ذکزر نمزودهانزد
(.)Lima et al., 2014
بررسی ( Roozbahani et al, (2016در مزورد مقاومزت
10الين لوبیاقرما به تريس پیاز در شرايط مارعه نشا داد که
اليززنهززای  KS-31169و  KS-31285حسززا  ،اليززنهززای
 KS-31292 ،KS-31290 ،KS-31288 ،KS-31286و
 KS-31287نیمززهحسززا و اليززنهززایKS- ، KS-31289
 31291و رقم گلی به عنوا الينها و رقم مقاوم بزه ايزن آفزت
بودند .از آنجا که تحقیق حاضر ارقام لوبیاقرما را مزورد بررسزی
قرار داده است و پروژه مذکور میاا خسار و تحمل الينهزا و
يک رقم لوبیاقرما را نسبت به تريس پیزاز مزورد بررسزی قزرار
داده است ،لذا فقط نتايج مرتبط با رقم گلزی بزه لحزا تحمزل
(مقیا خسار کمتر و درصد کزاهش عملکزرد پزايینتزر) بزا
نتايج اين تحقیق مشابه میباشد؛ ولی چو اين رقم نسزبت بزه
ارقام ديگر در تحقیق حاضر عملکرد پايینتری داشت ،بزا سزاير
ارقام در اولويت قرار گرفتند.
در تحقیزق ( Alabi et al, (2004مقاومزت 9کولتیزوار
Megalurothrips sjostedti
لوبیا چشمبلبلی در برابر تريس
) (Trybomمززورد بررسززی قززرار گرفززت .ايززن پژوهشززگرا بززا
شمارش جمعیت تريس روی الينها و ارقام مختلف لوبیا چشم
بلبلی نتیجه گرفتند که الينهای TVU ،Sewe ،Sanzibanili
 1509و  Mussa localباع صددرصد مرگومیر حشرا بالغ
تازهمتولدشده اين تريس شزدند .ايزن محققزا چنزین نتیجزه
گرفتند که علت مقاومت يا مرگومیر تزريس عوامزل تغذيزهای
موجود در الينهای مقاوم هستند .نتايج تحقیق حاضر با نتزايج
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کیفیت و رياش برگها در اثر پیری و همچنزین کزاهش دمزای
محززیط در اواخززر فصززل نقززش مززؤثری در کززاهش زادآوری و
 در طزی دو سزال اوج جمعیزت.جمعیت تريس خواهد داشزت
 نتزايج.پوره و بالغ تريس در مردادماه و شهريورماه مشاهده شد
Roozbahani et al, (2016) حاصل از اين تحقیق با نتزايج
) که تغییرا جمعیت تزريس را روی ارقزامAshtari 1400)و
لوبیزاقرما در لرسزتا و ارقزام لوبیززا چیتزی در اسزتا مرکززای
بررسی کردند و چنین نتیجه گرفتند که دو اوج جمعیزت پزوره
 پوره سن دوم و بالغ در مردادمزاه و شزهريورماه اتفزا،سن اول
 تفاو در تراکم جمعیت تزريس پیزاز در. مشابه میباشد،افتاد
،الين و ارقام مورد مطالعه میتواند با ويژگیهای ريختشناسزی
 کیفیزت تغذيزهای و مزواد بازدارنزده در ارتبزا،مواد شیمیايی
- با توجه به وجود الينها و ارقام مختلف لوبیزا و اخزتالف.باشد
 به نظر میرسد که معرفی،های معنیدار بین مقاومت اين ارقام
ارقام مقاوم به اين آفت میتوانزد ضزمن کزاهش خسزار آفزت
باع کاهش دفعا مصرف سموم شزیمیايی و اثزرا نزامطلوب
.آ ها شود

رقزم9  در اين تحقیزق کزه روی.مورد استفاده قرار گرفته است
، معلوم شد کزه،پیاز جهت ارزيابی میاا خسار صور گرفت
رقم قرما آذرشهر با داشتن باالترين تعزداد تزريس و بیشزترين
خسار نسبت به ساير تودهها حسا تر بوده و رقم سزفید قزم
 آلودگی کمتری نسبت به ايزن، با داشتن کمترين تعداد تريس
 نتايج اين تحقیق بهدلیل تفاو در محصزول و ارقزام.آفت دارد
 ولزی از ايزن،مورد آزمايش با نتايج اين تحقیق متفاو میباشد
نظر که بعضی ارقام متحمل جمعیت کمتری از آفت نسزبت بزه
Yousefi & . نتززايج مشززابه مززیباشززند،سززاير ارقززام دارنززد
 نیا در يک پژوهش که روی ارقام مختلفAbbasifar (2009)
 اظهزار داشزتند کزه رقزم قرمزا،پیاز در استا مرکای داشزتند
آذرشهر نسبت به رقم سفید قم و کردسزتا مقاومزت بیشزتری
داشته و کمتر خسار ديده است که بهدلیل تفاو در ارقزام و
 در.محصول مورد مطالعه با نتايج اين تحقیق مشابه نمزیباشزد
،بررسی تغییرا جمعیت تريس در طی دو سال مورد بررسزی
تراکم جمعیت در اوايل سیر صعودی داشت که پ از شزهريور
 کزاهش، احتمزاالً عزواملی ماننزد زردی.رو به کزاهش گذاشزت
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Introduction
Legumes are a rich source of protein and dietary fiber. A good combination of legume protein with
whole grains can eliminate malnutrition and amino acid deficiency in humans. Beans are one of the most
important crops that are used in the nutrition of the people of the world and are very important due to their
high nutritional value and relatively easy storage. Thrips is one of the pests that reduces bean yield. The
different developmental stages of Thrips tabaci, by settling on underside of the bean leaves and feeding on
the plant sap, cause silvery leaf spots which the black feces of the pest are visible inside them. These signs of
damage indicate the presence of Thrips tabaci. This pest is active in bean fields in all season and cause
damage. Onion thrips is the most well-known thrips in the world and causes significant damage to onion,
cotton, lettuce, tomato and few other plants. It also carries some viral diseases.
Materials and Methods
Phaseolus vulgaris is one of the most important legumes cultivated in most countries of the world. This
crop is attacked by various pests including onion thrips. This study was conducted in two years in field
condition by planting cultivars Yaghut, Goli, Dadfar, Derakhshan, Ofogh and Akhtar (control) in a
randomized complete block design with four replications in two experiments with spraying and non-spraying
treatments, at Arak. To assess population changes, sampling was weekly done from the beginning to the end
of the growing season. For sampling, five plants were randomly selected from each plot and scored based on
the amount of damage and contaminated leaf area. Yield and yield components were also calculated. The
results of this study were analyzed using SAS 9.1 statistical software and the means were compared by
Tukey test in 1% and 5%.
Results and Discussion
In this study, Yaghoot and Dadfar cultivars had the highest yields with 2775.3 and 2735.3 kg/ha,
respectively. On the other hand, Goli cultivar had a lower damage scale and a lower yield reduction
percentage compared to other cultivars, but its yield (2110 kg/ha) was lower than other cultivars except the
control. The two-year results of this study showed that the highest population of thrips in different stages of
nymphs and adults were observed in Akhtar (7.01 and 2.15) and Derakhshan (5.93 and 1.65) cultivars.
Population densities of onion thrips on seven cultivars and one soybean genotype were examined by
Sedaratian et al. (2010). The results showed that the highest and the lowest population of thrips was observed
on (Dpx and KS-3494 genotype) and on (L17 and Taller) respectively. This is not consistent with the results
of the present study due to differences in the crop types studied. Kalafchi et al., (2002) examined the
resistance of cultivars based on census of onion thrips population and evaluation of crop agronomic
characteristics. These researchers evaluated nine onion varieties for damage. Red Azarshahr cultivar with the
highest number of thrips and the highest damage to other cultivars was sensitive, and Sefid-Qom cultivar
with the lowest number of thrips, was less contaminated. The results of this study are different from the
results of recent studies due to differences in employed product and cultivars. The bean plant growth type
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has a significant effect on the resistance of the cultivars to the two spotted mite. Generalizing this result to
the onion thrips needs to more researches. Compounds such as phytic acid, lectin and trypsin inhibitors can
affect the biology of the onion thrips. This is similar to the results of the present study due to differences in
populations studied as well as differences in yield and damage scale.
Conclusion
Based on the results of this study, Yaghut due to higher yield and Goli cultivars due to less damage scale
priority for cultivation in the area.
Keywords: Loss assessment ؛Population changes ؛Thrips tabaci ؛Tolerance ؛Red Bean
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