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 نحوه ارجاع به مقاله:
  .Thrips tabaci L(Thysanoptera: Thripidaeارزيتتابم ماتتخاا ت تتارس پتتري)  پاتتاز    1400 اشتتتری،   
  34-45(: 2 12های حبوباس ايراا   پژوهشيک الين لوبااچاتم در شرايط مخرعه روی پنج رقم و

 

 چکيده
مم کشت جهاا یکشورها اغلب در که باشدمم حبوباس نيپرمهم از مکي Phaseolus vulgaris ممعل نام با االوب
 در ستال  دو طتم  در قات پحق نيت ا گاترد  متم  قرار حمله مورد پااز پري)  جمله از مختلف آفاس پوسط محصول اين شود 
 هایبلوک طرح درقالب -21492KS الين و ناتم ممحل متاچ و پالش کوشا، ،یصدر غفار، ارقام کاشت با مخرعه شرايط
 انجتام  تمتان  لوباای پحقاقاس اي تگاه در مپاشسم بدوا و مپاشسم با همراه آزمايش دو در پکرار چهار با پصادفم کامل
 بته  آا پايتاا  پتا  آلتودگم  شترو   زماا از بالغ( و پوره-الرو پفکاک به  آفت جمعات پغااراس سمبرر برای آماربرداری شد 

 صورس به پوکم آزموا طريق از هاماانگان و آنالاخ SAS آماری افخارنرم از استفاده با هاداده  رفتگ صورس هفتگم صورس
 در پتري)   جمعاتت  باشتترين  کته  داد نشتاا  حقاتق پ اين از حاصل دوساله نتايج قرارگرفتند  مقاي ه مورد مرکب پجخيه
 صتدری  و عتدد(  15/3±6/0 و 97/11±57/2  تمتان  محلتم  چاتتم  ح تا   رقم دو در بالغ و پوره-الرو مختلف مراحل

 3/3602 و 9/3749 بتا  پرپاتب  بته  کوشتا  و غفتار  رقتم  پحقاق اين در شد  مشاهده عدد( 35/2±5/0 و 44/10 ± 28/2 
 و پتر پتايان  ت تارس  ارقتام  بقاته  با مقاي ه در -21492KS الين طرفم از داشتند  را عملکرد باشترين هکتار در کالوگرم
 آا عملکترد  ولتم  ،داشتت  عتدد(  95/0 ± 24/0 و 27/4± 09/1  بتالغ  و پتوره -الرو مختلتف  مراحتل  در کمتری جمعات

 کمتترين  و جمعاتت  کمتترين  ناليت  ايتن  همچنان  بود کمتر ارقام ساير از پالش رقم مانند هکتار( در کالوگرم 5/2212 
 پري)  کمتر ت ارس و باالپر عملکرد دلال به غفار و کوشا ارقام رو ازاين داشت  ارقام بان در ناخ را عملکرد کاهش درصد
 دارند  اولويت منطقه در کشت جهت

 

 مقاومت لوباا؛ جمعات؛ پغااراس پیاز؛ تریپس ت ارس؛ ارزيابم :کليدی هایواژه

 
 1مقدمه

 اغلتب  در کته  باشتد ممت  حبوبتاس  نيپتر مهتم  از مکي االوب
 راايت ا در اات لوب کشتريز سطح شود مم کشت جهاا یکشورها
 یکشتتتاورز جهتتتاد وزارس طتتتر  از منتشتتتره آمتتتار طبتتتق

 هکتتار  در کالتوگرم  3.179 عملکرد متوسط با هکتار108.687
 و هکتتار 11.152 کشتت ريز ستطح  بتا  یمرکتخ  استاا  باشدمم

 عمتتده منتتاطق از مکتتي هکتتتار رد کالتتوگرم 2.428 عملکتترد
 ( Ahmadi et al., 2018  شتود ممت  مح وب کشور یکاراالوب
 پتري)   ،شتود متم  لوباتا  عملکرد کاهش باعث که آفاپم از يکم
 محصتول  برداشتت  پا رشد اولاه مراحل از حشره اين است  پااز

                                                           
 aroya95@gmail.com نویسنده مسئول: *

 بته  ن تبت  زمتاا  پترين ح تا   اما ،کندمم پغذيه برگ از لوباا
 ,Khanjani  استت  لوباتا  برگتم  2-3 همرحل آفت اين ت ارس

 آفتت  اين بالغ حشراس و پورگم الروی، مختلف مراحل ( 2004
 و نموده پغذيه گااهم شاره از لوباا هایبرگ پشت در استقرار با
 فضوالس که شودمم رنگ اینقره یهالکه ايجاد سبب نتاجه در
 و استت  نماياا شدهاینقره هایق مت داتل در آفت رنگسااه
 بترد  پم آفت وجود به، ت ارس عاليم روی از پواامم راحتم به
 Shoeibi et al., 2016 ) اقتصتادی  ت تارس  عمتده  داليل از 

ال، پعداد ن ل بتاال، پحترک و متاده   با مثلم پولاد پواا آفت، اين
 ستري   افتخايش  و گاتاهم  یهتا بامتاری  از بعضتم  انتقتال  زايم،

 ( Van Rijin et al., 1995  باشتد متم  هاکشآفت به مقاومت
 بتاش  رویو  استت  جهاا در پري)  پرينشدهشناتته آفت اين

http://dx.doi.org/10.22067/ijpr.v8i2.48451
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مالحظهی قابلهات ارس و کندمم فعالات گااهم گونه 300 از
 پتري)   ايتن   کندمم وارد فرنگمگوجهو  کاهو پنبه، پااز، به ای

 & Hazir  استت  ويروسم هایباماری از برتم ناقل همچنان

Rifat, 2011 ) مرکتخی،  استتاا  یلوبااکتار  منتاطق  مبررست  با 
Thrips tabaci گونته  عنتواا  بته  درصتد،  75/65 فراوانتم  با ار 

 شناستايم  هتد   بتا  که پحقاقم در کردند  معرفم پري)  غالب
 لردگاا شهرستاا در آا ت ارس و لوباا روی پري)  غالب گونه
 پااز پري)  منطقه اين در که گرفتند نتاجهمحققاا  شد، انجام

 همچنتان   شودممن پوصاه آا برای سم)اشم و نبودها زت ارس
 اتتتتال  ناتتخ سم)اشتتم بتتدوا و سم)اشتتم پامارهتتای بتتان
 ( Saeidi and Rezvani, 2002  نشتد  مشتاهده  یدارمعنتم 

 مختلتف  یهتا رقتم  روی را پاتاز  پري)  جمعات پراکممحققاا 
 ت تارس  که نمودند مشاهده و بررسم زراعم گااهاا از پعدادی
 Sedaratian et  باشتد متم  متفاوس مختلف یهامرق روی آفت

al., 2010 ) بته  استترالاا  در دوستال  متدس  به که ایمطالعه در 
 پري)  جمله از پري)  گونه چند ت ارس ماخاا بررسم منظور
 در کته  شتد  گرفتته  نتاجه چنان شد، انجام سبخ لوباا روی پااز
 درصتد  65/36 دوم ستال  در وهتا  غال  درصد 74/10 اول سال
 ( Duff et al., 2015  بودنتد  بتازار  بته  هارائت غارقابتل هتا  غال 

 و باولتتوکيکم فاخيکتتم، عوامتتل کتته داشتتتندمحققتتاا ااهتتار 
 نحتوه  بترگ،  رنگ گااه، رشدی مرحله جمله از زيادی شاماايم
 مغتذی  مواد وجود و مممو پوشش و کرک وجود ،هابرگ آرايش
  تارس ت ماتخاا  يتت هان در و جمعاتت  شتدا جلتب  ماخاا روی

 آنجتا  از ( Roozbahani et al., 2016  دارندپأثار  پااز پري) 
 مقاومت بروز قبال از مشکالپم کشحشره سموم از استفاده که

 احاتا   ثانويته،  آفتاس  جمعاتت  افخايش ،هاکشحشره به حشراس
زي تت  ستو   اثتراس  و ان تاا  برای مخمن یهام مومات ،آفاس

 و مقتاوم  ارقتام  از ستتفاده ا بنتابراين ، دارد دنبتال  بته  را محاطم
 متديريت  تطرکم و منطقم یهاروش از يکم عنواا به متحمل
 کشتاورز  برای هخينه حداقل با کهطوریبه باشد،مم آفاس کنترل
 اثتراس  ومحاطتم  زي تت  تطراس و داده کاهش را آفت ت ارس
متم  کتاهش  را طباعتم  دشمناا روی کشآفت سموم نامطلوب
 ايتن  ت تارس  بته  پوجته  با لذا (Bagheri et al., 2001). دهد
 کتاهش  لتخوم  همچنتان  و ايراا در لوباا زيرکشت سطح و آفت

 مطالعه اين در کشاورزی، محصوالس در شاماايم سموم مصر 
 روی Thrips tabaci زپاتا  پتري)   ت تارس  ماتخاا  بررسم به
 شد  پرداتتهلوبااچاتم  الين يک و رقم پنج

 

 هاروش و مواد
 متت اچ و پتالش  کوشتا،  ،یصدر غفار، ارقام قاپحق نيا در
 پحقاقتاس  اي تتگاه  از  کته  -21492KS اليتن  و ناتم ممحل

 کامتل  یهابلوک طرح قالب در بودند(، شده پهاه تمان لوباای
 و مپاشت ستم  انجام پامار با آزمايش دو در پکرارچهار  با پصادفم
 تمتان  لوباای پحقاقاس اي تگاه در مپاشسم انجام بدوا پامار
 فصتل  طول در پري)  ت ارس نظر از و کشت سالدو  سمد به

 تتط  چهتار  در الين يا رقم هر گرفتند  قرار ارزيابم مورد زراعم
  شتد  انجتام  پشته و جوی صورس به کشت شد  کاشته متریسه

 پشتتته رویهتتا بتتذر فاصتتله و متتترستتانتم50هتتا پشتتته فاصتتله
 سکتر  هتر  در پري)  به مخرعه آلودگم جهت بود  مترسانتم10
 ةدرجتت 27 دمتتای  گلخانتته شتترايط در کتتهپتتري)   عتتدد 500
 ستاعت  16 نتوری  دوره و درصد 65 ن بم رطوبت و گرادسانتم

 لوباتتای پحقاقتتاس اي تتتگاهدر  (پتتاريکم ستتاعت 8 و روشتتنايم
 ستازی هار بتود،  شتده  داده پرورش لوباا یهاگلداا روی تمان
 رهت  مپاشت ستم  پري) ، کنترل جهت مپاشسم پامار در گرديد 
 پجتاری  فرموالستاوا  بتا  آفتت  اهور از اطماناا از پ  و هفته
 يک ن بت به EC25%  متاسا توک ( متال متوا دی اک م
 دارالنت   موپتوری  پشتتم  پتاش ستم  وساله به و هکتار در لاتر
 همنطقت  عتر   استا   بر داشت و کاشت مراحل ساير شد  انجام
 نماز به تاک آزموا اسا  بر نااز مورد یهاکود گرفت  صورس
 از کاشتت  از قبتل  هفتته  دو ،هترز یهاعلف رهام جهت شد  داده

 EC48%  پترفالا(  پريفلتورالان  کشعلف پجاری فرموالساوا
 وجتان  ناتخ  رشد فصل طول در نااز صورس در و گرديد استفاده
عبارس بودنتد  نظر مورد یهافاکتور ارزيابم گرفت  صورس دستم
 از:

 

  رقم هر روی خسارت عالئم ارزیابی
 بته  دوبرگتم(  مرحله   آلودگم شرو  زماا از یبردارنمونه
 بتترای  يافتتت ادامتته آفتتت حضتتور پايتتاا پتتا و هفتگتتم صتتورس
 و انتخاب کرس هر از پصادفم طور به بوپه عدد پنج یبردارنمونه
 شد  دهمنمره برگ آلوده سطح و وارده ت ارس ماخاا اسا  بر

 نقتا    وجود 6 پا ت ارس( وجود  عدم صفر از ت ارس مقاا 
 , Saeidi, 2011; Fail & Penzes  بتود  زيتر  شرح به کلروز(

 درصتد  10 از کمتتر  کلتروزه  نقا  :1 ،ت ارس بدوا: 0  (2001
 ،هابرگ سطح درصد 10-25 بان کلروزه نقا  :2 ،هابرگ سطح
 نقتا   :4 ،هتا بترگ  ستطح  درصتد  26-40 بتان  کلروزه نقا  :3

 بتان  کلتروزه  نقتا   :5 ،هابرگ سطح درصد 41-60 بان کلروزه
 81-100 بتان  کلتروزه  نقتا   :6 ،هتا بترگ  سطح درصد 80-61

  هابرگ سطح درصد
 

 آفت جمعيت تغييرات بررسی
 پفکاک به  آفت جمعات پغااراس بررسم برای آماربرداری

 رقتم  در آلودگم پاياا پا آلودگم شرو  زماا از بالغ( و پوره-الرو
 صتورس  متنظم  طتور  به و هفتگم صورس به مطالعه مورد الين و
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 بوپته  10 کترس  هر از پصادفم طور به یبردارنمونه برای  رفتگ
 يتک  هتر  داتلم تط دو از و بوپه دو يک هر حاشاه تط دو  از
 و پتايان  نامته  از  يکتم  بترگ  دو بوپه هر از و انتخاب بوپه( سه
 جداگانته  طتور  بته  و شد گرفته نظر در بوپه( باالی نامه از يکم
 ذکتر  بتا هتا  کا ته  ايتن   شتد  داده قترار  کمپالستا کا ه داتل

 بته   پتري)   پعتداد  و شتدند  منتقتل  آزمايشتگاه  بته  مشخصاس
 پتتوره و الرو پفتتاوس شتتد  مارششتت بتتالغ( و پتتوره-الرو پفکاتتک
 الرو رنتگ  کته  طوری به ،باشدممها آا رنگ و اندازه در پري) 
 الرو بتدا  انتدازه  استت   زرد پتوره  رنتگ  و سفاد به متمايل زرد
متم  مترمالم 7/0-9/0 پوره بدا اندازه و مترمالم 38/0-35/0
 باشد 

  

 دانه عملکرد اجزای و عملکرد بررسی
 دانه عملکرد اجخای و بوپه هر در دانه عملکرد بررسم برای

 و غتال   هتر  در دانته  پعتداد  بوپته،  هتر  در غتال   پعداد شامل 
 آفتت  به آلودگم شرايط پحت مطالعه مورد ارقام (،دانه100وزا
   شد  مقاي ه شاهد با و رسمرب

 

 آماری محاسبات
 انجام 9.1 ن خه SAS افخارنرم از استفاده با آماری پجخيه

 پجخيه صورس به پوکم آزموا طريق ازها ماانگان مقاي ه و شد
 یهتا داده شتد   انجتام  درصتد  پتنج  و يک سطح در سال مرکب
 ستازی نرمتال  10Log (x+1) بته  پبتديل  باها آزمايش از حاصل
 شدند 
 

 بحث و نتایج
 ه ای همقایس   و تریپس مختلف مراحل جمعيت تغييرات

 دو در پي از  ت ریپس  جمعي ت  تغييرات مرکب تجزیه ميانگين
 جمعاتتت مشتتخ  اوج دو اول ستتال در پ  روژه: اج  رای س  ال

 الرو بترای  5/6/96 و 5/5/96 یهاپاريخ در ارقام( همه  ماانگان
 تفاتف  اوج يتک  هم لغبا پري)  گرديد  مشاهده پري)  پوره و
 سال در داشت  5/6/96 در مشخ  اوج يک و 5/5/96 پاريخ در
 یهاپاريخ در ارقام( همه  ماانگان جمعات مشخ  اوج دو دوم
 گرديتد   مشاهده پري)  پوره و الرو برای 13/6/97 و 17/5/97

 اوج يتک  و 17/5/97 پتاريخ  در تفاف اوج يک هم بالغ پري) 
 جمعاتت  پراکم ( 2 و 1 یهاشکل  داشت 13/6/97 در مشخ 

 کتاهش  بته  رو شهريور از پ  که داشت صعودی سار اوايل در
 کتاهش  زردی، ماننتد  عواملم اول سال همانند احتماالً  شتگذا

 دمتای  کتاهش  همچنتان  و پاری اثر درها برگ ريخش و کافات
 و آوریزاد کتتاهش در ثریؤمتت نقتتش فصتتل اواتتتر در محتتاط
 پغااتراس  مرکتب  واريان  پجخيه لجدو داشت  پري)  جمعات
 ماتانگان  لحتا   بته  آزمايش سال دو بان که داد نشاا جمعات

 مشتاهده  یدارمعنم اتتال  پااز پري)  بالغ و پوره-الرو پعداد
 بود دار معنم درصد يک سطح در پکرار در سال متقابل اثر نشد 

 اثتر  و بتود دار معنتم  درصتد  يتک  سطح درها پامار بان اتتال 
 ماتانگان  مقاي تاس  در نبتود  دار معنتم  پامتار  در ستال  لمتقاب
 غفتار،  صدری، تمان، محلم چاتم ارقام سال، دو مرکب پجخيه
 ،97/11 دارای پرپاتتب بتته KS-21492اليتتن و پتتالش کوشتتا،
 ،15/3 و پتتتوره-الرو عتتتدد 27/4 و 52/5 ،97/6 ،97/7 ،44/10
 بودنتتتد  پتتتري)  بتتتالغ عتتتدد 95/0 و 2/1 ،55/1 ،7/1 ،35/2
 به پوره-الرو مراحل در پااز پري)  جمعات کمترين و ترينباش

 در شتد   مشتاهده  KS-21492اليتن  و صتدری  رقتم  در پرپاب
 و باشتترين  KS-21492اليتن  و صتدری  رقتم  ناتخ  بالغ مرحله
 ارقتام  کته ايتن  دلاتل  بته   بودند دارا را پري)  جمعات کمترين
 مراحتل  در را جمعاتت  باشتترين  تمان محلم چاتم و صدری
 داشتتند،  KS-21492اليتن  و ارقتام  ستاير  بان بالغ و پوره-الرو
 غفتار،  ارقتام  شتوند  متم  مح وب آفت اين به ح ا  ارقام وجخ

 جمعاتت  داشتتن  دلال به ناخ KS-21492الين و پالش کوشا،
 گردنتد متم  مح توب  آفتت  اين به متحمل ارقام عنواا به کمتر

   ( 2و  1  جداول
 

 عملک رد  اج زای  و عملک رد  مرکب تجزیه ميانگين مقایسات
 پجخيته  جتدول :یپاشسم بدون شرایط در سال دو در لوبيا ارقام

 مپاشسم بدوا شرايط در آزمايش سال دو بان که داد نشاا واريان 
 ارپفا  و درصد( 5  سطح بوپه در غال  پعداد استثنای بهها پامار بان

 پکترار  در ستال  متقابل اثراس نشد  مشاهده اتتالفم درصد( 1  سطح
 در هتم هتا  پامتار  همته  بان نبود دار ها معنمپامار از يک هاچ در اخن

 در ستال  متقابتل  اثر شد  مشاهده یدارمعنم اتتال  درصد 1 سطح
هتا  پامتار  بقاته  در درصتد  1 ستطح  در ارپفا  پامار استثنای به پامار
 نشد دار معنم

 

 تمان محلم چاتم رقم در ارپفا  ماخاا باشترين ارتفاع:
 چاتم ارقام شد  مشاهده KS-21492الين در ارپفا  کمترين و

 بتان  نداشتتند   یدارمعنتم  اتتتال   يکديگر با صدری و محلم
 اتتتتال  -KS 21492اليتتن و شتتاهد پامتتار ارپفتتا  ماتتخاا
دار معنتم  ستال  در پامتار  متقابل اثر گرديد  مشاهده یدارمعنم
 بود 

 

 رقم در بوپه در غال  پعداد باشترين بوته: در غالف تعداد
 رقتم  شتد   مشتاهده  پتالش  رقتم  در غال  پعداد کمترين و غفار
 از یدارمعنم اتتال  تمان محلم چاتم يا شاهد رقم با پالش
 چاتتم  و غفتار  رقتم  بان ولم ،نداشتند بوپه در غال  پعداد نظر
 پامتار  متقابل اثر شد  مشاهده یدارمعنم اتتال  تمان محلم
 نبود دار معنم سال در
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 در دانته  پعتداد  کمتترين  و باشترين غالف: در دانه تعداد
 رقتم  دو هر شد  مشاهده پالش و کوشا ارقام در پرپاب به غال 
 یدارمعنتتم اتتتتال  تمتتان محلتم  چاتتتم بتتا پتتالش و کوشتا 
 نبود دار معنم سال در پامار متقابل اثر داشتند 
 

 پرپاتب  بته  دانه100وزا کمترين و باشترين :دانه100وزن
 بتتا رقتتم دو هتتر بتتان شتتد  مشتتاهده پتتالش و کوشتتا ارقتتام در

 وجتود  یدارمعنتم  اتتتال   تمتان  محلتم  چاتتم  پامارشاهد
 نبود دار معنم سال در پامار متقابل اثر داشت 
 

 پتتالش و عملکتترد باشتتترين دارای غفتتار رقتتم عملک  رد:
 چاتتم  بتا  غفتار  رقم بودند  دارا ارقام بان در را عملکرد کمترين
 رقتم  بتان  که حالم در ،داشت یدارمعنم اتتال  تمان محلم
 مشتاهده  یدارمعنتم  اتتال  تمان محلم چاتم رقم با پالش
   نشد 

باشتتترين کتتاهش عملکتترد در چاتتتم محلتتم تمتتان و   
مشتاهده گرديتد  اثتر متقابتل      -KS 21492کمترين آا در الين
 دار نبود پامار در سال معنم

باشترين مقاا  ت ارس در رقم چاتتم   مقياس خسارت:
ن يتتا شتتاهد و کمتتترين مقاتتا  ت تتارس در    محلتتم تمتتا 

مشتتاهده شتتد  اثتتر متقابتتل پامتتار در ستتال  KS-21492اليتتن
 ( 4و  3دار نبود   جداول معنم
 

مقایسات ميانگين تجزیه مرکب عملک رد و اج زای عملک رد    
جتدول پجخيته   پاش ی:  ارقام لوبيا در دو سال در ش رایط س م  

دو ستال   واريان  در شرايط سم)اشم ناتخ نشتاا داد کته بتان    
هتا بته استتثنای    پاشم بتان پامتار  آزمايش در شرايط بدوا سم
درصتد(   1درصد( و ارپفا   ستطح  5پعداد غال  در بوپه  سطح 

اتتالفم مشتاهده نشتد  اثتراس متقابتل ستال در پکترار ناتخ در        
هتا هتم در   دار نبتود  بتان همته پامتار    ها معنميک از پامارهاچ
ه شد  اثر متقابتل ستال   دار مشاهددرصد اتتال  معنم 1سطح 

درصتد در بقاته    1در پامار به استثنای پامار ارپفتا  در ستطح   
 دار نشد ها معنمپامار

 
 

 

 

 1396 سال در پياز تریپس مختلف مراحل جمعيت تغييرات ميانگين نمودار -1 شکل
Fig. 1. Population dynamics of different stages of Thrips tabaci in the first year 
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  1397سال در پياز تریپس مختلف مراحل جمعيت تغييرات ميانگين نمودار -2 شکل
Fig. 2. Population dynamics of different stages of Thrips tabaci in the second year 

 

 

 

سال دو در پياز تریپس مختلف مراحل جمعيت تغييرات مرکب واریانس تجزیه نتایج -1 جدول  
 Table 1. Results of compound population dynamics of different stages of Thrips tabaci in in two years 

 

 MS مربعات ميانگين

 بالغ 

Adult 
 

 پوره و الرو

Larvae and 

nymph 

 آزادی درجه

df 

 تغييرات منابع

S.O.V 

ns 

0.83  
ns 

3.98 1 
 سال

Year 

**
 14.10  

**
 319.13 18 

پکرار×سال  

Year*replication 

**
13.11  

**
171.19 5 

 پامار
Treatment 

ns 

0.31  
ns 

1.13 5 
پامار×سال  

Year*treatment 

0.69  7.57 90 
 تطا

Erorr 

45.76  35.01 - 
پغااراس ضريب  

CV 

ns: درصد يک احتمال سطح در دارمعنم: ** ؛دارمعنمغار 
ns: Non-significant; **: Significant at 1% probability levels 
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سال دو در پياز تریپس مختلف مراحل جمعيت تغييرات مرکب تجزیه ميانگين مقایسات -2 جدول   
Table 2. Comparison of mean of compound analysis of different stages of onion thrips population dynamics in two years  

 

(MC) ميانگين مقایسات  

 بالغ

Adult 

 پوره-الرو

Larve and nymph 

 رقم
Cultivar 

a±0.6 3.15 11.97a±2.57 
 محلم چاتم

Chiti Mahali 

dc±0.43 1.55 bc±1.55 6.97 
 کوشا

Koosha 

b±0.5 2.35 10.44a±2.28 
 صدری

Sadri 

dc±0.29 1.2 dc±1.26 5.52 
 پالش

Talash 

bc±0.38 1.7 b±1.83 7.97 
 غفار

Ghaffar 

d±0.24 0.95 4.27d±1.09 KS-21492 
  باشد مم استاندارد تطای±پکرار ماانگان با برابر ،ستوا هر برای آمدهدستبه عدد*

 دارند  دارمعنم اتتال  ،نداهگرديد مشخ  متفاوس حرو  با که يمهاماانگان

* The number obtained for each column is equal mean±SE.  

Means in a columns followed by different letters are significantly different. 
 

 
 

 
یپاشسم بدون آزمایش در پروژه اجرای سال دو عملکرد اجزای و عملکرد مرکب تجزیه نتایج -3جدول  

Table 3. Results of compound analysis yield and its components of two years of project implementation  

in tests of without spraying 
 

 (MS) ميانگين مربعات

 منابع تغييرات
S.O.V 

 مقياس 

 دهی()نمره

Score 

 عملکرد 

 )کيلوگرم در هکتار(

Yield (Kg/h) 

 دانه )گرم(100وزن

100 Seed weight (g) 

 تعداد دانه در غالف

Seed pod 

 تعداد غالف 

 در بوته

Pod plant 

 ارتفاع

 متر()سانتی
Height (cm) 

 درجه آزادی

df 

0.01 ns 2214.08 ns 1.26 ns 0.11 ns 8.58* 388.17** 1 
 سال

Year 

0.02 ns 53874.26 ns 2.7 ns 0.08 ns 1.36 ns 4.87 ns 6 
 پکرار×سال

Year*replication 

4.72** 3899799.38** 53.56** 5.27** 61.49** 3768.76** 5 
 پامار

Treatment 

0.02 ns 387.73 ns 1.67 ns 0.07 ns 0.59 ns 49.70** 5 
 پامار×سال

Year*treatment 

0.03 29887.11 2.02 0.13 1.54 2.61 30 
 تطا

Erorr 

  درصد( پغااراس ضريب - 2.33 12.27 17.03 3.83 6.72 4.56
  (%) CV 

 :ns درصد1 و درصد5 احتمال سطح در دارمعنم پرپاببه :**و*؛ دارمعنمغار 
ns: Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively 
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  یپاشسم بدون آزمایش در پروژه اجرای سال دو عملکرد اجزای و عملکرد مرکب تجزیه ميانگين مقایسات نتایج -4 جدول
Table 4. Results of mean comparison of compound analysis yield and its components of two years of project implementation 

in tests of without spraying 
 

الین و ارقام  

Cultivar 
 

 ارتفاع

(مترسانتی)  
Height 

(cm) 

 در غالف تعداد

 بوته
Pod plant 

 در دانه تعداد

 غالف

Seed pod 

دانه100وزن   

 )گرم(
100 Seed weight 

(g) 

 در )کيلوگرم عملکرد

 هکتار(

Yield (kg/h) 

 کاهش درصد

لکردعم  

% Yield 

reduction 

 
 مقياس
Score 

 

 محلم چاتم

 تمان

Chiti mahali 

 87.31a 8.2c 2.06c 36.20c 2149.25bc 15.11  4.79a  

  کوشا
Koosha 

 61.87d 12.96a 3.07a 38.65b 3377.25a 6.25  3.27d  

 صدری

Sadri 
 86.69a 10.5b 2.41bc 36.59c 2283b 12.71  4.55b  

 غفار
Ghaffar 

 71.87c 13.81a 2.73ab 41.61a 3547.38a 5.40  3.19d  

  پالش
Talash 

 78.94b 7.27c 1.02d 34.45d 1965c 11.19  3.5c  

KS-21492  44.12e 7.89c 1.27d 35.47dc 2117.13bc 4.31  2.95e  
 باشد  تطای استاندارد مم±برابر با ماانگان پکرار ،آمده برای هر ستوادستعدد به*

 دار دارند معنماتتال   ،اندههايم که با حرو  متفاوس مشخ  گرديدنماانگا

* The number obtained for each column is equal mean±SE.  

Means in a columns followed by different letters are significantly different. 

 
 پرپاتتب بتته KS-21492اليتتن و صتتدری رقتتم ارتف  اع:

 و صتدری  رقم بان داشتند  را ارپفا  ماخاا مترينک و باشترين
 اتتتال   ارپفتا   ماتخاا  نظتر  از تمتان  محلتم  چاتتم  يا شاهد
 بان شدهمشاهده اتتال  که حالم در ،نشد مشاهده یدارمعنم
 اثتر  بود دار معنم ،تمان محلم چاتم رقم و KS-21492الين
 بود دار معنم سال در پامار متقابل
 

 پرپاتب  بته  پتالش  و غفتار  ارقتام  :بوت ه  در غ الف  تعداد
 با پالش رقم داشتند  را بوپه در غال  پعداد کمترين و باشترين

 نظتر  از یدارمعنتم  اتتتال   تمتان  محلم چاتم يا شاهد رقم
 محلتم  چاتم و غفار رقم بان ولم ،نداشتند بوپه در غال  پعداد
 در پامتار  متقابتل  اثتر   شتد  مشاهده یدارمعنم اتتال  تمان
 نبود دار ممعن سال

 

 در دانته  پعتداد  کمتترين  و باشترين غالف: در دانه تعداد
 بتا  رقم دو هر بان که شد مشاهده پالش و کوشا ارقام در غال 
 مشتاهده  یدارمعنم اتتال  تمان محلم چاتم يا شاهد پامار
 نبود دار معنم سال در پامار متقابل اثر گرديد 
 

 و باشتترين  اتب پرپ بته  پتالش  و غفتار  ارقتام  :دانه100وزن
 شتاهد  پامتار  بتا  اتتالفشتاا  و داشتند را دانه100وزا کمترين
 نبود دار معنم سال در پامار متقابل اثر بود دار معنم
 

 بتا  و بتود  باشتتر  ارقتام  همه از غفار رقم عملکرد عملکرد:
 داشتت   یدارمعنتم  اتتتال   تمتان  محلم چاتم يا شاهد رقم

 اتتالفتم  وبتود   ابهمشت  KS-21492الين و پالش رقم عملکرد
 بتا  ناتخ  دو ايتن  بتان   بودنتد  دارا را عملکرد نيکمتر و نداشتند
 پامتار  متقابتل  اثر شد  مشاهده یدارمعنم اتتال  شاهد پامار
 نبود دار معنم سال در

 

 KS-21492رقم چاتم محلم تمان و الين مقياس خسارت:
 اثتر  داشتتند   را ت تارس  مقاا  کمترين و باشترين پرپاب به
 ( 6 و 5  جداول نبود دار معنم سال در پامار قابلمت

 

 کته  باشتد متم  پري)  مرکخی استاا در لوباا آفاس از يکم
 بررستم  در استت   داشتته  جمعاتت  افتخايش  اتاتر  یهاسال در

 پتراکم  بررستم،  متورد  سال دو طم در پري)  جمعات پغااراس
 بته  رو شتهريور  از پ  که داشته صعودی سار اوايل در جمعات

 و کافاتت  کاهش زردی، مانند عواملم احتماالً گذارد مم شکاه
 در محتاط  دمتای  کاهش همچنان و پاری اثر درها برگ ريخش
 پتري)   جمعاتت  و زادآوری کاهش در ثریؤم نقش فصل اواتر
 بتالغ  وپتوره  -الرو جمعاتت  اوج، ستال  دو طم در  داشت تواهد
 از حاصتل  نتتايج  شد  مشاهده شهريورماه و مردادماه در پري) 
 ,.Roozbahani et al پتژوهش ديگتری    نتتايج  با پحقاق اين

 در لوباتاقرمخ  ارقتام  روی را پري)  جمعات پغااراس که (2016
 اوج دو کتته گرفتنتتد نتاجتته چنتتان و کردنتتد بررستتم لرستتتاا
 و مردادمتتاه در بتتالغ و دوم ستتن الرو اول، ستتن الرو جمعاتتت
 باشد مم مشابه، افتاد اپفاق شهريورماه
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یپاشسم آزمایش در پروژه اجرای سال دو عملکرد اجزای و عملکرد مرکب تجزیه نتایج -5 جدول  

Table 5. Results of compound analysis yield and its components of two years of project implementation  

in tests of with spraying 
 

  (MS) مربعات ميانگين

 دهی()نمره مقياس

Score 

  عملکرد

 هکتار( در )کيلوگرم

Yield (Kg/ h) 

 )گرم( دانه100وزن
100 Seed weight (g) 

 غالف در دانه تعداد

Seed pod 

  غالف تعداد

 بوته در

Pod plant 

 ارتفاع

 (مترسانتی)

Height (cm)  

 آزادی درجه

df 

تغييرات منابع  

S.O.V 

0.0002 ns 1704.07 ns 13.63 ns 0.68 ns 24.36* 73.75** 1 سال 

Year 

0.009 ns 44351.82 ns 2.89 ns 0.22 ns 1.99 ns 1.78 ns 6 پکرار×سال 

Year*replication 

 پامار 5 **3826.92 **58.76 **5.38 **87.94 **3724750.38 **1.47

Treatment 

0.004 ns 16.73 ns 1.42 ns 0.004 ns 0.77 ns 27.87** 5 پامار×سال 

Year*treatment 

 تطا 30 2.91 1.72 0.54 2.50 29160.07 0.02

Erorr 

  درصد( پغااراس ضريب - 2.37 9.72 15.20 3.84 6.05 6.25
  (%) CV 

:ns درصد1 و درصد5 احتمال سطح در دارمعنم پرپاببه :**و*؛ دارغارمعنم 
ns: Non-significant; * and **: Significant at 5% and 1% probability levels, respectively 

 
 
 
 

یپاشسم آزمایش در پروژه اجرای سال دو عملکرد اجزای و عملکرد مرکب تجزیه ميانگين مقایسات نتایج -6 جدول   
Table 6. Results of mean comparison of compound analysis yield and its components of two years of project implementation 

in tests of with spraying 
 

الین و ارقام  

Cultivar 

 ارتفاع

(مترسانتی)  

Height (cm) 

هبوت در غالف تعداد  

Pod plant 

غالف در دانه تعداد  

Seed pod 

)گرم( دانه100وزن  

100 Seed weight (g) 

ار(هکت در )کيلوگرم عملکرد  

Yield (kg/h) 

 مقياس
Score 

نتما محلم چاتم  

Chiti mahali 

 

88.81a 11.79c 3.67b 40.08c 2531.75b 3.04a 

  کوشا
Koosha 

64.12d 16.16a 4.69a 42.22b 3602.25a 2.12dc 

 صدری

Sadri 
89.37a 13.44b 3.99ab 40.26c 2615.5b 2.72b 

 غفار
Ghaffar 

75c 17.35a 4.16ab 47.23a 3749.88a 2.01d 

  پالش
Talash 

82.06b 10.9c 2.60c 37.66d 2212.5c 2.25c 

KS-21492 47.56e 11.24c 2.75c 39.51c 2212.5c 1.99d 
 باشد  تطای استاندارد مم±برابر با ماانگان پکرار ،آمده برای هر ستوادستعدد به*

 دار دارند معنماتتال   ،اندههايم که با حرو  متفاوس مشخ  گرديدماانگان

* The number obtained for each column is equal mean±SE.  

Means in a columns followed by different letters are significantly different. 

 
 مورد ارقام و الين در پااز پري)  جمعات پراکم در پفاوس

 شتاماايم،  متواد  شناستم،  ريخت یهاويژگم با پواندمم مطالعه
 بررسم   در يکباشد ارپبا  در بازدارنده مواد و ایپغذيه کافات

 Roozbahani et al., 2016) اليتتن 10 مقاومتتت متتورد در 
الين که مشخ  شد مخرعه شرايط در پااز پري)  به لوبااقرمخ

  یهتتتا اليتتتن  ح تتتا ،  KS-31285 و KS-31169 یهتتتا
KS-31286 ،KS-31288، KS-31290، KS-31292 و 
KS-31287 یهتتتااليتتتن و ح تتتا نامتتته KS-31289 و  
KS-31291 دنتد  بو آفتت  ايتن  بته  مقتاوم  یهتا اليتن  عنتواا به 

 الين يک و ارقام پحمل و ت ارس ماخاا حاضر پحقاق کهآنجااز
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 ،است داده قرار بررسم مورد پااز پري)  به ن بت رالوبااچاتم 
 چاتم رقم دو حاضر پحقاق در دارند  پفاوس يکديگر با نتايج لذا

 و جمعاتت  باشتترين  داشتتن  دلاتل  بته  صدری و تمان محلم
 بته  عملکترد  کاهش ددرص باشترين همچنان و ت ارس مقاا 
 بته  ناخ کوشا و غفار ارقام بودند  آفت اين به ح ا  ارقام عنواا
 کتاهش  درصتد  ،پتر پتايان  ت ارس مقاا  کمتر جمعات دلال

 آفتت  ايتن  بته  ن تبت  بتاالپر  عملکرد همچنان و کمتر عملکرد
 دانته  غتال ،  پعداد لحا  به رقم دو اين طرفم از بودند  متحمل

 وضتعات  در ارقتام  متابقم  به ن بت خنا دانه100وزا و غال  در
 پتايانم  عملکترد  ،-21492KSالين و پالش رقم بودند  مطلوبم
  داشتند 

 داد نشتاا  (Mohiseni & Kushki, 2016  نتايجبرتم 
 کنه به ارقام مقاومت بر پوجهمقابلها پأثار بوپه رشدی پاپ که

 جمعاتت  بتر  بوپته  رشتدی  پاتپ پتأثار   متورد  در که دارد پارپن
 دادند نشاا پحقاقاس است  باشتری پحقاق به نااز پااز پري) 
 ضدپغذيه پرکاباس دارای معمولم لوباای مختلف یهاواريته که
 کته  ه تند پري) ان رکنندههام و لکتان اساد، فاتاک قبال از
 پتري)   جملته  از تتوار گااه آفاس شناسمزي ت روی پوانندمم
 پفاوس دلال به حاضر قپحقا نتايج با که باشند داشتهپأثار  پااز
 و عملکترد  در پفتاوس  همچنان و مطالعه مورد ارقام جمعات در

 دهتد متم  نشاا هاگخارش باشد مم مشابهها آا ت ارس مقاا 
 هتم  بتا  لوباتا  مختلف یهاالين در ضدرشد عوامل اين ماخاا که

متابولاتت  ديگریمحققاا  (.Rui et al., 2016  است متفاوس
 بته  راهتا  فالوينوئاتد  يتا  وها آماالز آلفا مانند ديگری ثانويه یها

 انتد نمتوده  ذکتر  لوباتا  یهاالين و ارقام در مقاومت عامل عنواا
 Lima et al., 2014)  

 کولتاتوار  9 مقاومت (Alabi et al., 2004  پژوهشم در 
 Megalurothrips sjostedti پري)  برابر در بلبلمچشم لوباا

(Trybom) بتتا پژوهشتتگراا ايتتن  گرفتتت رقتترا بررستتم متتورد 
چشم لوباا مختلف ارقام وها الين روی پري)  جمعات شمارش
 Sanzibanili، Sewe، TVU یهاالين که گرفتند نتاجه بلبلم

 حشتراس  وماتر مترگ  درصد100 باعث Mussa local و 1509
 چنتان  محققتاا  ايتن  شتدند   پتري)   ايتن  متولدشده پازه بالغ

 عوامتل  پتري)   وماتر مترگ  يتا  ومتمقا علت که گرفتند نتاجه
 با پحقاق اين نتايج ه تند  مقاوم یهاالين در موجود ایپغذيه
 پاتاز  پتري)   جمعاتت  پعداد کمتربودا دلال به حاضر پحقاق
 باشتد  متم  مشتابه  ح تا   ارقتام  بته  ن بت متحمل ارقام روی

 هفتت  روی را پاتاز  پتري)   جمعات پراکم ناخمحققاا ديگری 
 نمودنتد  گتخارش  و دادند قرار بررسم مورد اسوي الين يک و رقم
 و -3494KS الين و Dpx رقم روی پري)  پراکم باشترين که

 دارد وجود Tellar و L17 رقم دو روی جمعات پراکم کمترين
 Sedaratian et al., 2010) محصتول  در پفتاوس  دلاتل  به که 

 ارزيتابم  نتدارد   پشتابهم  ،حاضتر  پحقاتق  نتتايج  با مطالعه مورد
محققتاا   پوستط  پااز پري)  به ن بت کلم واريته چند تمقاوم
 در کته  گرفتنتد  نتاجهها آا  (Trdan et al., 2005  شد انجام
 طرفتم  از و بتود  باشتتر  پتري)   اين ت ارس ،تشک یهاسال
 معرفم مقاوم واريته عنواا به عملکرد باشترين با vestri واريته
 مطالعه مورد محصول در پفاوس به پوجه با حاصله نتايج که شد
 چنتد  مقاومتت  بررستم  بتا  باشد ممن مشابه پحقاق اين نتايج با

 DOR 714، EMP486، FEB115، FEB جمله از لوباا الين

 ارزيتتابم همچنتتان و Thrips palmi بتته FEB 162 و 161
 یهتا اليتن  کته  رسادند نتاجه اين بهها آا دهمنمره و عملکرد
 دادنتد  نشتاا  پتري)   اين به را مقاومت از متوسطم سطح لوباا
 Cardona et al., 2002 )  

 و پاتاز  پتري)   جمعاتت  شتمارش  اسا  بر ارقام مقاومت
 متورد  در پحقاقتم  ناتخ  محصتول،  عملکرد یهامشخصه بررسم
 ايتن  در  (Kalafchi et al., 2002  استت  گرفتته  قرار استفاده
 صتورس  ت ارس ماخاا ارزيابم جهت پااز رقم9 روی که پحقاق
 پعداد باالپرين داشتن با آذرشهر قرمخ رقم که شد ممعلو گرفت،
 پتر ح تا   هتا پتوده  ساير به ن بت ت ارس باشترين و پري) 
 آلتودگم  پتري) ،  پعداد کمترين داشتن با قم سفاد رقم و بوده

 دلاتل  بته  پحقاتق  ايتن  نتتايج  .دارد آفت اين به ن بت کمتری
 حقاتق پ ايتن  نتتايج  بتا  آزمايش مورد ارقام و محصول در پفاوس
 روی بتر  پتژوهش  يتک  در ناخ محققاا ديگری باشد مم اوسمتف
 قرمخ رقم که داشتندااهار  مرکخی، استاا در پااز مختلف ارقام

 باشتتری  مقاومتت  کردستتاا  و قم سفاد رقم به ن بت آذرشهر
 ,Yousefi & Abbasifar  است ديده ت ارس کمتر و داشته

 بتا  مطالعته  متورد  محصول و ارقام در پفاوس دلال به که (2009
 و هتا اليتن  وجتود  به پوجه با باشد ممن مشابه پحقاق اين نتايج
 ايتن  مقاومتت  بتان  دارمعنتم  یهتا اتتال  و لوباا مختلف ارقام
متم  آفتت  ايتن  بته  مقاوم ارقام معرفم که رسدمم نظر به ارقام،
 مصتر   دفعتاس  کتاهش  باعتث  آفت ت ارس کاهش ضمن پواند
  شودها آا طلوبنام اثراس و ايمماشا سموم
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Introduction 
According to statistics released by the Ministry of Agricultural Jahad, the area under cultivation of beans 

in Iran is 105,000 hectares, with an average yield of 2200 kg/ha. Thrips is one of the pests that reduce bean 
yield. The different developmental stages of Thrips tabaci, by settling under the bean leaves and feeding on 
the plant sap, cause colored silver spots, that the black feces of pest are visible inside these spots. These signs 
of damage indicate the presence of pests. Thrips is evident from the beginning to the end of its growing 
population of active beans in the fields and its damage. Onion thrips is the most well-known thrips in the 
world and causes significant damage to onion, cotton, lettuce, tomato. 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 Ghaffar, Sadri, Koosha, talash, local chiti of Khomein (control) and  
KS-21492 genotype in a randomized complete block design with four replications in two experiments with 
spraying and non-spraying treatments, at the National Bean Research of Khomein Station. Sampling was 
also conducted weekly to evaluate changes in pest populations (separately from larvae, nymph and adult) 
from the beginning of infestation to the end of infestation was performed. 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 
The two-year results of this study showed that Ghaffar and Koosha cultivars had the highest average 

yield of 3749.88 and 3602.25 kg/ha, respectively. Chiti of Khomein and sadri had the highest of population. 
On the other hand, KS-21492 genotype had less damage scale than Sadri and control, but its yield (2212.50) 
was lower than other cultivars. Given that this genotype had the lowest yield loss and population among 
cultivars. Sedaratian et al, (2010) also studied the population density of thrips onion on seven cultivars and 
one soybean genotype and reported the highest density of thrips on Dpx and genotype KS-3494 and the 
lowest population density on two cultivars L17 and Tellar. This is not consistent with the results of the 
present study due to differences in the product studied. Cultivars resistance based on population count of 
onion thrips and evaluation of crop yield characteristics were also used by Kalafchi et al, (2002). 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 
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number of thrips, it is less contaminated than this pest. The results of this study are different from the results 
of recent research due to differences in product and cultivars tested. The results of the research (Mohiseni & 
Kushki, 2016) showed that the plant growth type had a significant effect on the resistance of cultivars to two 
spotted mites, which requires further investigation on the impact of the plant growth type on the onion 
population. Research has shown that different varieties of common beans contain anti-nutritional compounds 
such as phytic acid, lectin and trypsin inhibitors that can influence the biology of herbivorous pests such as 
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. Studies have shown that the levels of these anti-growth factors 
in different bean genotypes are different.  

 
Conclusion  

Based on the results of this study Koosha and Ghaffar cultivars due to higher yield Priority for 
cultivation in the area.  
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