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 چکيده
 درLiriomyza congesta (Becker) ،نخرود  برر   مینروز  مگس کنترل بر رقم و کاشت تاريخ اثر بررسی منظور به
 در تكرار سه با تصادفی کامل یشابلوک طرح قالب در فاکتوريل صورت هب آزمايشی ،غربی آذربايجان استان اشنويه منطقه
 رقرم  و ILC482 ،جیونیر ب جم، گريت، شامل نخود ارقام اول، فاکتور تحقیق اين در گرديد. جراا 1397-1398 زراعی سال
 شرا داده واريانس تجزيه نتايج بودند. فروردين 31 و 15 ،اسفند 29 شایتاريخ در کشت زمان سه دوم فاکتور و پیروز محلی
 داشرت  وجرود  دارمعنری  اختالف بررسی مورد صفات تمام مورد در کاشت مختلف شایزمان و مختلف ارقام بین داد نشان
(05/0p<.) معنی شتکا زمان در رقم متقابل اثر ،آلوده شایبوته میزان جُزبه ،بررسی مورد صفات تمام مورد در شمچنین-

 بوتره  در الرو تعرداد  درصرد(،  77/17±84/1) آلوده شایبوته تعداد بیشترين بررسی مورد ارقام بین در (.>05/0p) بود دار
 دانه100وزن و دانه( 20±58/0) بوته در دانه تعداد کمترين و درصد( 11±58/0) بر  آلودگی میزان الرو(، 38/0±66/4)
 بوته در دانه تعداد غالف(، 66/19±19/2) بوته در غالف تعداد بیشترين داشت. اختصاص جم رقم به گرم( 88/0±66/16)
 عملكررد  و شكترار(  در کیلروگرم  3/2547±57/158) بیولوژيک عملكرد گرم(، 33±30/1) دانه100وزن دانه(، 53/1±26)

 مشاشده ILC482رقم در درصد( 40/7±61/0) آلوده شایبوته میزان کمترين و شكتار( در کیلوگرم 4/1397±76/46) دانه
 رقرم  تررين پرمحصول و ترينمقاوم عنوان به ILC482 رقم و کاشت زمان بهترين عنوان به اسفند 29 کاشت زمان گرديد.
 را نخرود  بر  مینوز مگس مؤثری صورت به توانمی مقاوم ارقام از استفاده و کاشت تاريخ تنظیم با بنابراين شد. شناسايی
 درصرد  بیشرترين  اسرفند  29 زمران  در کاشرت  چنرد  شر داشت اظهار توانمی حاضر تحقیق نتايج به توجه با کرد. کنترل
 برر  عرالوه  توانسرت  گیراه  جبرانی، مكانیسم و رشد دوره طول افزاي  دلیل به اما ،داد اختصاص خود به را آلوده یشابر 
 .کند تولید را عملكرد اجزای و عملكرد بیشترين آفت، تحمل
 

 نخود بر  مینوز مقاومت؛ دانه؛ عملكرد رقم؛ کليدی: هایواژه
 

   1 مقدمه
 گیاشران  ينترر مهرم  از يكری .Cicer arietinum L نخرود، 
 فرراوان  نشاسرته  و پروتئین داشتن دلیل به و بوده بقوالت خانواده

 & Parsa) اسرت  برخروردار  غرذايی  جیرره  در زيرادی  اشمیت از

Bagheri, 2008). یلپتانسرر برره دسررتیابی متعررددی، عوامررل 
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 مینروز  مگرس  و  Heliothis viriplaca Hufnagel نخود، خوار
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 عملكررد  کراش   باعر   نخرود  یشرا برر   از تغذيه با غیرمستقیم
 خسرارت  مقردار  .(Kang et al., 2009) شرود می نخود محصول
 آن خسرارت  برودن غیرمسرتقیم  دلیرل بره  نخود بر  مینوز مگس
 کررم  از بعرد  آفرت  ايرن  یولر  ،نیست مشخص دقیقاً عملكرد روی
 & Fazeli) باشدمی نخود آفات زاترينخسارت از نخود خوارپیله

Honarparvaran, 1995).   
 و بروده  Liriomyza جرنس  بره  متعلرق  مینروز  شایمگس

 گیراشی  شرای گونره  از زيادی تعداد یشابر  از که شستند آفاتی
 گونره  300 از بری   شرامل  Liriomyza جنس کنند.می تغذيه
 گونه23 تعداد، اين بین از دارند. انتشار دنیا سرتاسر در که است
 ;Parrella, 1987) باشرند مری  اشمیرت  حرازز  اقتصادی نظر از

Kang et al., 2009). نخود بر  مینوز مگس، L. congesta 
 خسرارت  باشرد. می نخود شایزراعت در نخود مهم آفات از كیي
 نشرده  مشاشده اتحبوب ساير روی در نخود استثنای هب آفت اين
  دارای نخرود  برر   مینروز  مگس .(Kang et al., 2009) است
 عمرق  در شفیره صورت به را زمستان و بوده سال در نسل 4-3
 نسرل  يک تكاملی دوره طول گذراند.می خاک یمترسانتی 6-5
 باشرد مری  روز 30 یلسیوسس درجه 24 حرارتدرجه متوسط با
(Leibee, 1984; Capinera, 2001). 

 خرررانواده مینررروز شرررایمگرررس مرررديريت زمینررره رد
Agromyzidae بسرریار سررط  در متعررددی علمرری تحقیقررات 

 گیراشی  و شریمیايی  شایک حشره .است گرفته انجام گسترده
 بررسی و مطالعه مورد مینوز شایمگس کنترل منظور به زيادی
 وسریله  بره  جهان سط  در وسیع طور به اکنون و اندگرفته قرار

 رويره یبر  مصررف  امروزه گیرند.می قرار استفاده ردمو کشاورزان
 انسران،  سرالمت  بر سوء اثرات مانند زيادی مشكالت شاک آفت

 خاک و آب به مواد اين ورود اشلی، یواناتح ،افشانگرده حشرات
 دارد زيسرتی  یشانظام اين بر آن غیرمستقیم و مستقیم تأثیر و
(Ranjbar & Shams, 2009) بره  شرا کر  آفت اين يیآکار و 

 دشرمنان  روی نرامطلوب  آثرار  نادرسرت،  و رويهبی مصرف دلیل
 بره  مینروز،  مگرس  شرای جمعیرت  بین مقاومت توسعه و طبیعی
 .(Murphy & Lasalle, 1999) است يافته کاش  شدت

 یشرراروش ينترررسرراده و مررؤثرترين از زراعرری کنترررل
 در .(Pedigo, 2002) است تلفیقی مديريت در آفات پیشگیری

 اسرتفاده  و کاشت تراکم کاشت، تاريخ تغییر با کنترل، روش اين
 اخرتالل  گیراه،  فنولوژی با آفت بیولوژی تطابق در مقاوم ارقام از

 عمرل  بره  ممانعت محصول روی آفت استقرار از و شودمی ايجاد
 عردم  باعر   کاشرت  تراريخ  تغییرر  (.Pedigo, 2002) آيرد یمر 

 زایخسرارت  ةمرحل و گیاه رشدی حساس مرحلة بین یشمزمان

 کاش  و گیاه روی آفت استقرار در تأخیر باع  و گرددمی آفت
 رشدی مرحلة به مربوط خسارت و آفت بقای و تولیدمثل میزان
  .(Pedigo, 2002) شودمی گیاه حساس

 ارقرام  معرفی زمینره در شردهانجرام تحقیقراتی شایفعالیت
 کشراورزی تحقیقات مؤسسه تأسریس بردو از ديرم نخرود جديرد
 معرفررری  و شناسرررايی  بررره  منجرر  (1372 )سرال  کشرور ديرم

 شرده  (سررارال  و آزاد آرمان، شاشم، ارقام )شامل نخود از ارقررامی
 تنروع شنروز ،کشرور در موجود اقلیمری تنروع دلیل به ولی، است

 فراشم مختلف مناطق در کار و کشت برای ارقام کرافی و مطلروب
 از بری   جديد شرایژنوتیرپ معرفری و ناسرايیش بره نیاز و نشده
 )آفرات  زنرده  شایتن  مديريت ايرن، برر عرالوه دارد. وجود پی 
 ...( و سرررما  گرمرا، )خشركی، محیطری غیررزنرده و شا(بیماری و
 شرای روش تررين مهرم  از يكری  کشرور،  کاریديم عمده مناطق در

 سرال 40 طری  رد اسرت.  سررط   واحررد  در نخرود  تولیرد  افزاي 
 از اسرررتفاده و تولیررد زمینرره در گرفتررهانجررام تحقیقررات گذشررته
 در چررشمگیری  افررزاي   بره  حشرات به مقاوم زراعی شایواريته
 منجرر  جهرران  کررشاورزی  عمررده  منراطق در غذايی مواد تولید
 نباترات  حفرر   شرایبرنامره اغلب در دلیل شمین به و است شده

 حرررشرات  بره  گیاشران  اومرت مق موضوع دنیا پیشرفته کشورشای
 لرذا  .(Datta, 2004) اسررت کرررده احررراز را مهمرری جايگرراه

آذربايجران  اسرتان  در نخرود  کاشت و زارشاديم وسعت به توجه با
 در و وسریع  سرط   در اشرنويه  شهرسرتان  در خصروص  به -غربی
 تراريخ  اثرر  بررسی منظور به حاضر مطالعه -گندم با زراعی تناوب
 تأثیر که نخود بر  مینوز مگس خسارت و تراکم بر رقم و کاشت
 انجرام  ،دارد آن عملكررد  کراش   و نخود محصول تولید در مهمی
 ،رقرم  بهتررين  و کاشرت  زمان ترينمناسب انتخاب بابتوان  تا شد
 و کر  آفرت  سرموم  مصررف  میرزان  آفت، خسارت کاش  ضمن
 داد. کاش  را آنها از ناشی سوء اثرات
 

 هاروش و مواد
 آزمایش اجرای محل صاتمشخ

 کشراورزی  جهاد مديريت کشاورزی مزرعه در آزماي  اين
 محرل  شرد.  اجررا  غربری آذربايجران  استان در اشنويه شهرستان
 دقیقره  2 و درجره  37 جغرافیرايی  موقعیرت  در آزماي  اجرای
 ارتفراع  در و شررقی  طرول  دقیقه 6 و درجه 45 و شمالی عرض
 اجرای از قبل است. شده واقع آزاد دريای سط  از متری 1411

 و گیرررینمونرره خرراک یمترررسررانتی 30 عمررق از آزمرراي 
 (.1 )جدول گرديد تعیین آن شیمیايی و فیزيكی خصوصیات



 
 

167 

 

 165-182، صفحه 1400، سال2، شمارة12/ سال)دوره(هاي حبوبات ايرانپژوهش .../اشتاثر تاریخ کی و همکاران؛ عباس

  

 
 

 طرح اجرای محل جغرافيایی موقعيت -1 شکل

Fig. 1. Geographical location of the project 
 

 

 زمایشآ اجرای محل خاک شيميایی و فيزیکی خصوصيات -1 جدول

Table 1. Physical and chemical properties of the soil at the site 
 

 منطقه

Location 
 بافت

Texture 
 اسيدیته

pH 

 آلی)%( ماده
Organic 

matter 

 )%( کلسيم کربنات

Caco3 (%) 
 نيتروژن)%(

N (%) 

 ميليون( در )قسمت فسفر

P (ppm) 

 ميليون( در )قسمت پتاسيم

K (ppm) 

 اشنويه

Oshnavia 

 رسی لومی

(Clay-Loam) 
7.5 0.61 21.5 0.061 9.6 286 

 
 یآزمایش طرح مشخصات و بررسی مورد رقاما

 صرورت  هبر  1397-1398 زراعری  سرال  در حاضر تحقیق
 تكررار  سره  برا  تصادفی کامل یشابلوک طرح قالب در فاکتوريل
 جرم،  گريرت،  ارقرام  شرامل  نخرود  ارقام اول، فاکتور گرديد. اجرا
 زمران  سره  دوم فراکتور  و پیرروز  محلی رقم و ILC482 ،جیونیب

 برذور  برود.  فرروردين  31 و 15 اسرفند،  29 شایتاريخ در کشت
 شد. تهیه مراغه ديم تحقیقات مرکز از استفاده مورد

 

 کاشت و بندیکرت و زمين نمودن مادهآ
 شد زده شخم داربرگردان گاوآشن از استفاده با زمین ابتدا

 حردی  ترا  زمرین  و ردخ ر  شرا کلوخ ،ديسک زا استفاده با سپسو 

 .گرديرد  ايجراد  متر 5×2 ابعاد به کرت 15 تعداد گرديد. تسطی 
 بره  بسرته  آزمراي ،  شایکرت در طرح نقشة نمودنپیاده از پس
 برا  دسرتی  صرورت  بره  کاشرت  عملیات رقم، نوع و کاشت تاريخ
 فوکرا  از اسرتفاده  برا  مترر سانتی 7 تقريبی عمق به شیاری ايجاد
 بره  کاشرت  رديرف  10 شرامل  آزمايشی کرت شر گرفت. صورت
 تمرام  بررای  کاشرت  شرای يرف رد بین فاصلة وبود  متر پنج طول

 بین فاصله شد. گرفته نظر در مترسانتی 30 آزمايشی، واحدشای
 کپره  شر در کهاين به توجه با شد. گرفته نظر در متر دو ،شاکرت
 در نداشرت.  وجود کردنتنک به نیازی ،بود شده کاشته بذر يک
 وجرین  دسرتی  روش بره  بارچندين مزرعه نخود، رشد دوره طی
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 شرن،،  مرغری، پنجره  ترشک، شامل عمدتاً شرزشایعلف گرديد.
 گونره شری   بررسری  ايرن  در بودنرد.  یيصرحرا  پیچرک  و تراغیب

 قبیرل  از فاکتورشرا  ساير ولی ،نشد انجام آفات علیه بر ایمبارزه
 و زدگری برر   بیمراری  شرز،شایعلف با مبارزه زمین، سازیآماده
 درصرد 90 کره  زمرانی  گرفرت.  انجرام  منطقره  عرف مطابق غیره
 بره  اقردام  درآمدنرد،  ایقهوه به مايل زرد و زرد رن، به شاغالف
 رقرم  ابتردا  روز چنرد  زمرانی  فاصرله  با گرديد. محصول برداشت
 گريرت  و ILC482 ،جرم  ارقرام  سپس و بیونیج رقم بعداً ،پیروز
 گرديد. برداشت
 

 بررسی مورد صفات
 صرورت  در مزرعره  بررسری  ضرمن  ماهارديبهشت اواسط از
 بوته در الرو تعداد ،شابر  روی در آفت خسارتی عاليم مشاشده

 طرول  در .گرديرد  شرمارش  خردادمراه  اواخر تا شفتگی صورتهب
 شدهخشک یشابر  تعداد بوته، در الرو تراکم صفات رشد دوره
 و بوتره  در سالم یشابر  تعداد ،مگس الرو تغذيه اثر بر بوته در

 برر   آلرودگی  درصد شد. گیریاندازه نخود بر  آلودگی درصد
بوتره  یشابر  کل تعداد بر زدهآفت بر  تعداد تقسیم طريق از

 بوتره،  در غالفتعداد  گیریاندازه برای شد. تعیین انتخابی شای
 کررت  شرر  میرانی  رديرف  دو از تصادفی صورتبه بوته 10 تعداد
 میرانگین  و شرمارش  بوته شر شایغالف کل تعداد و شد انتخاب
 تعیرین  بررای  شرد.  منظور کرت شر ارزش عنوان به غالف تعداد
 بوتره 10 شرای غرالف  مزرعه رسیدگی از پس بوته، در دانه تعداد
-غالف و شده جدا بذر از ،بودند شده انتخاب تصادفی طورهب که

 از پس و مشخص کامالً ،بودند بذر دو و بذر يک دارای که شايی
 بوتره  دانره  تعداد میانگین ،بوته شر شایدانه تعداد شدنمشخص

 تعیرین  بررای  شرد.  منظرور  بررسری  مورد صفت ارزش عنوان به
 رطوبت دارای که کرت شر بذور از دانه 100 تعداد ،دانه100وزن

 دانره 100وزن کررت  شرر  برای شد، گرفته نظر در ،بودند مناسب
 و گیریاندازه گرم 1/0 دقت با حساس لیديجیتا ترازوی توسط

 .گرديد يادداشت
بوتره  رسریدن  از پرس  بیولوژيک عملكرد گیریاندازه برای

 و ابتردا  از مترر سرانتی  25 و حاشریه  شرای رديف ،کرت شر شای
 يرک  برابر سطحی در باقیمانده شایبوته و حذف شارديف انتهای
 عنروان  هبر  تروزين  از پرس  و شرده  ربُر کرف  کرت شر از مترمربع
 در کیلروگرم  برحسرب  و ثبت ،سط  واحد در بیولوژيک عملكرد
 گیرری اندازه برای .گرفت قرار مدنظر آماری محاسبات در شكتار
 شرای رديرف  ،کررت  شرر  شرای بوتره  رسریدن  از پس دانه عملكرد

بوتره  و حرذف  شارديف انتهای و ابتدا از مترسانتی 25 و حاشیه
 برداشت کرت شر از مترمربع يک برابر سطحی در باقیمانده شای
 واحرد  در دانره  عملكررد  عنروان  به دانه عملكرد توزين از پس و

 آمراری  محاسربات  در شكترار  در کیلوگرم برحسب و ثبت سط 
 .گرفت قرار مدنظر
 

 هاداده تحليل و تجزیه
 اسرتفاده  برا  بوته شر در الرو تعداد به مربوط یشاداده ابتدا

 نرمال  فرمول با بوته در غالف دتعدا و  فرمول از
 بعرد  آماری تجزيه سپس .(Malazadeh et al., 2020) شدند
 در آمرده دسرت هبر  شرای داده کیفی و کمی صفات گیریاندازه از

 اسرتفاده  با تصادفی کامل شایبلوک پايه با فاکتوريل طرح قالب
نررم  از دارشانمو ترسیم برای .گرديد انجام SAS 9.2 افزارنرم از
  شد. استفاده Excel افزار

 

 بحث و نتایج
 صفات شمه لحاظ از داد نشان شاداده واريانس تجزيه نتايج

 اخرتالف  مختلرف  ارقرام  و کاشرت  شرای زمران  بین بررسی مورد
 در رقرم  متقابرل  اثرر  داشت. وجوددرصد 5ی در سط  دارمعنی
 نمیرزا جُرز  بره  بررسری  مرورد  صفات شمه مورد در کاشت زمان
   (.2 )جدول بود دارمعنیدرصد 5در سط   آلوده شایبوته

 

 هابوته آلودگی
 درصد بر اثر لحاظ از کاشت شایزمان اثر میانگین مقايسه

 متوسرط  برا  اسفند 29 زمان در کاشت داد نشان آلوده شایبوته
 خررود برره را آلررودگی درصررد بیشررترين درصررد 79/0±88/12

 برره فررروردين 31 و 15 شررایزمرران در کاشررت و داد اختصرراص
رتبره  در درصد 00/8±75/0 و 22/10±69/0 متوسط با ترتیب
  (.2 )شكل گرفتند قرار بعدی شای

Nematollahi et al, (2007) تراريخ  ثیرأتر  بررسری  در 
 مینروز  بره  آلرودگی  میرزان  در اتیلنپلی شایخاکپوش و کاشت
 کردنرد  گزارش اصفهان در خیار تونلی کشت در صیفی و سبزی
 بره  مربروط  ترتیرب  بره  آفت آلودگی میزان حداکثر و اقلحدکه 
 در .برود  اسرفند(  15) سروم  و بهمن( 15) اول کشت شایتاريخ
 بره  توانسرت  زودترر  کاشرت  شایتاريخ انتخاب ،کاشت شیوه اين

 صریفی  و سربزی  منیروز  آفرت  به خیار شایبوته آلودگی کاش 
 .شود منجر
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  (Liriomyza congesta) نخود برگ مينوز مگس خسارت و تراکم بر رقم و کاشت تاریخ راث به مربوط صفات واریانس تجزیه -2 جدول

 1397-1398 زراعی سال در غربیجانآذربای استان ،اشنویه منطقه در
 Table 2. Analysis of variance of traits related to the effect of planting time and cultivar on density and injury by chickpea 

leaf-miner (Liriomyza congesta) in Oshnavia region, West Azarbaijan province in the 2017-2018 growing season 
 

 (MSمربعات ) ميانگين
درجه 

آزادی 
df 

 منبع تغييرات

S. O. V.  عملکرد دانه
GY 

عملکرد 

 بيولوژیک 
BY 

 100وزن 

دانه 
100SW 

تعداد دانه در 

 بوته 
NSP 

داد غالف در تع

 بوته 
NPP 

آلودگی 

 ها برگ
LI 

تراکم 

 الرو
LD 

آلودگی 

 ها بوته
+PI 

 Replication تكرار 2 60.18 0.68 14.06 2.86 2.06 7.22 1999947 131652
 Cultivar (C) زراعی رقم 4 167.81** 6.94** 26.74** 12.15** 8.57* 284.92** 3457152** 376812**
 Planting time (PT) کاشت زمان 2 89.77** 3.88** 9.60** 12.31** 13.40** 62.48** 1539353** 1174639**

**123585 **191678 **8.57 *2.23 *1.65 **4.96 *0.61 ns 7.15 28 کاشت زمان×رقم (PT×C) 
 Error خطا 28 6.27 0.21 1.40 0.71 2.40 2.60 40559 24067

 %CV تغییرات ضريب درصد - 24.15 16.60 16.43 11.71 7.01 6.83 12.41 18.94

ns، * درصد1 و درصد5 احتمال سط  در دارمعنی و دارمعنی عدم ترتیب به :** و 

ns, ** and *: Non significant and significant at 5% and 1% probability level, respectively 

 Seeds 100 100SW: Plant; per Seeds of Number NSP: Plant; per Pods of Number NPP: estation;Inf Leaves LI: Density; Larvae LD: Infestation; Plant PI: +

Weight; BY: Biological Yield; GY: Grain Yield 
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Fig. 2. The effect of planting time on mean chickpea leaf-miner infested plants in 2018-2019 growing season 
 

 

 نشان آلوده شایبوته درصد لحاظ از ارقام میانگین مقايسه
 درصرد  بیشرترين  درصرد  77/17±84/1 متوسط با جم رقم داد

 میررانگین بررا ترتیررببرره یررروزپ و ILC482 ارقررام و آلررودگی
 شرای بوتره  درصرد  کمتررين  درصد 40/7±70/0 و 61/0±40/7
 ارقام بین که است ذکر به الزم دادند، اختصاص خود به را آلوده

ILC482 آلروده  شرای بوتره  درصرد  نظر از بیونیج رقم و پیروز و 
   (.3 )شكل نداشت وجود دارمعنی اختالف

 مینروز  مگرس  بره  تنسب لوبیا رقم 19 مقاومت بررسی در
Liriomyza sativa Blanchard ارقرام  شمره  که شد مشخص 

 مقاومنیمه عنوان به پرستو رقم اما ،گرفتند قرار آفت حمله مورد
 .(Zahiri et al., 2003) بودنرد  حسراس  عنوان به صیاد رقم و

 فاصرله  و رقم نوع مانند زراعی عوامل ساير کنار در کاشت تاريخ
 گرذارد مری  ترأثیر  مینروز  به محصول یآلودگ میزان روی کاشت

(Sohi, 1994) دست به مشابهی نتايج نیز حاضر تحقیق در که 
   آمد.
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 نخرود  مختلرف  ارقرام  مقاومرت  عنروان  تحرت  تحقیقی در
 رقرم  11 بین در ،نخود مینوز به (.Pisum sativum L) فرنگی
 دارمعنری  اخرتالف  ،آفت به تممقاو میزان لحاظ از بررسی مورد

 براالترين  P-402 و P-200 ارقام شد مشخص و يدگرد مشاشده

 دو اين کهطوریهب ،دادند نشان مذکور آفت به نسبت را مقاومت
 Sen) ندداشت ريزیتخم و تغذيه برای را ارجحیت کمترين رقم

& Sehgal, 1995). 
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Fig. 3. The effect of cultivar on mean chickpea leaf-miner infested plants in 2018-2019 growing season 
 

 

  الرو تراکم
 کشرت  زمران  و رقم متقابل اثر تیمارشای میانگین مقايسه

 کاشت زمان در جم رقم به بوته در الرو تعداد باالترين داد نشان
 اختصرراص بوترره در عرردد 66/4±38/0 میررانگین بررا اسررفند 29

کاشرته  جرم  رقرم  تیمارشای و مذکور تیمار بین چند شر ،داشت
-زمران  در شرده کاشته بیونیج رقم و فروردين 15 زمان در شده

 وجررود یدارمعنرری اخررتالف فررروردين 15 و اسررفند 29 شررای
 بره  اسرفند  29 از کاشرت  تراريخ  در تغییر با جم رقم در نداشت.
 کاسرته  بوتره  در الرو تعداد از یدارمعنی صورت به فروردين31
بره  با چند شر پیروز و گريت ،ILC482 بیونیج، ارقام در اما ،شد

 امرا  ،شرد  کاسرته  بوته در الرو تعداد از کاشت زمان تأخیرافتادن
 آمراری  نظرر  از اسرفند  29 در کاشرت  برا  مقايسه در کاش  اين
 آفرت  يرک  توسرط  میزبران  انتخاب در (.4 )شكل نبود دارمعنی
 دارنرد  نقر   ارقرام  ژنتیكی خصوصیات جمله از متعددی عوامل

(Smith, 2005). خصوصریات  سرری  يرک  دارای ارقام از برخی 
 و تغذيره  بررای  را شرا آن آفرت  که شستند بیوشیمیايی و ظاشری
 در الروشا که مینوز مگس مورد در .دشدنمی ترجی  گذاریتخم
 میزبران  انتخراب  ،شسرتند  محبروس  ايجادشده شایداالن اخلد

 تروان مری  بنرابراين  اسرت،  تراشمیت با بسیار هماد حشره توسط

 دارای بیررونیج و جررم ارقررام ،حاضررر مطالعرره در داشررت اظهررار
 مگرس  اندکره بروده  مناسربی  بیوشیمیايی و ظاشری خصوصیات

 امرا  سرت، ا کررده  انتخراب  ريرزی تخرم  برای را شاآن مینوز هماد
 پیرروز  و ILC482 گريرت،  ارقام روی گذاریتخم از ماده حشره
 شماننرد  بیوشریمیايی  و ظراشری  ،ژنتیكی خصوصیات واسطه به

 کرده اجتناب مالیک اسید و اگزالیک اسید ترش  و فنل محتوی
 است.
 بوتره  در الرو تعرداد  Parvin et al, (2017) مطالعره  در
 تعرداد  براالترين  کهطوریبه ،بود متغیر عدد سه تا صفر از دنخو
 کلری  طرور  بره  داشرت.  اختصراص  فرروردين  ماه به بوته در الرو

 شرای کشرت  در Liriomyza مختلرف  شرای گونه مینوز جمعیت
 پرايیزه  و تابستانه شایکشت از کمتر محصوالت زمستانه و بهاره
پارازيتره  و کمترر  حررارت  دلیرل  به احتماالً امر اين که باشدمی
 .(Palumbo, 1995) باشرد مری  شرا کشرت  ايرن  در آفرت  شدن

(Bijjur & Verma (1995 الروشرای  جمعیت کردند مشاشده 
 و داد نشان افزاي  دارمعنی صورت به دما کاش  با نخود مینوز
 متوسرط  برا  نخرود  گلردشی  مرحلره  در آذرماه آخر شایشفته در
 مررورد سررال دو در بوترره شررر ازای برره شررفیره 14/19 و 88/19

 تردريجی  افزاي  با بعداً اما رسید، خود مقدار کثرحدا به مطالعه
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 نزولری  نررخ  آفت جمعیت محصول، کامل رسیدگی با شمراه دما
 ایمطالعره  در دارد. مطابقت حاضر تحقیق نتايج با که داد نشان
 زمران  در 30/4 و 57/4 متوسرط  برا  برر   مینوز تعداد باالترين
 کاشرت  زمران  در حشرره  تراکم کمترين و تیر آخر شفته کاشت
 ,Abhilasha & Shekharappa) شرد  گرزارش  خررداد  آخرر 

 در برر   مینروز  آفرت  آلرودگی  مقدار ديگر تحقیقی در .(2017
 اواخرر  ترا  و شرد  شرروع  مراه  بهمرن  اواخرر  از نخرود  ارقرام  کلیه

 کمتررين  مراه دی اواخرر  در آفت تراکم يافت، ادامه ماه فروردين
 افزاي  نخود ایشواريته کلیه در شمزمان صورت به و بود مقدار
 خرود  مقردار  حداکثر به کشت از پس شفتم شفته در و داد نشان
 کامرل  یگرسرید  علرت  بره  نیرز  مراه  فرروردين  اوايرل  در .رسید

 & Singh) داد نشرران کرراش  آفررت ايررن مقرردار محصررول،

Saravanan, 2008.) 
 (Toker et al, (2010 مختلرف  ارقام مقاومت ارزيابی در 
 برین کره   گرفتنرد  نتیجره  ،ترکیه در بر  مینوز مگس به نخود
 اخرتالف  بوته شر در بر  مینوز تعداد نظر از نخود مختلف ارقام
 دارد. مطابقت حاضر تحقیق نتايج با که داشت وجود یدارمعنی
 برا  ارقرام  در 5/1 از برر   در الروشرا  تعرداد  شرا آن تحقیق طبق

 معمرولی  یشرا برر   برا  ارقرامی  در 2/7 ترا  چندضلعی یشابر 
 .برود  دارمعنی مختلف ارقام بین اختالف نظر اين از و دبو متغیر
 CA2969، ILC8817، ICC4951 ارقررام  شررا آن تحقیررق  در

 روی بر را مینوز مگس الرو تعداد کمترين 5016 رقم و باالترين
 دادند. نشان شانيشابر 

 برر  فصرلی  تغییررات  ترأثیر  بررسری  شردف  برا  تحقیقی در
 با ماهبهمن اواخر از نخود بر  مینوز نخود، بر  مینوز مديريت
 اواسرط  در آن جمعیرت  کره  شد گزارش بوته در الرو 3/7 تراکم

 خرود  اوج بره  بوتره  شرر  ازای بره  الرو 25/9 متوسط با اسفندماه
 دما، افزاي  با نخود مینوز مگس جمعیت تحقیق اين در .رسید
 مقردار  حداکثر به صبحگاشی رطوبت وجود و کم بارندگی میزان
 رطوبرت  دما، کاش  با آفت اين جمعیت کهحالیدر رسید، خود
 آفتراب  تراب   ساعت تعداد افزاي  و باد وزش عصرگاشی، نسبی
 درجرره .(Singh & Saravanan, 2008) داد نشرران کرراش 
 ارقرام  روی برر  نخرود  برر   مینروز  الرو توسرط  آلودگی متفاوت
 Saeed et al, (2003) وسریله  به مختلف مناطق در و مختلف
 است. هشد گزارش نیز
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Fig. 4. Interaction of cultivar and planting time on mean chickpea leaf-miner larvae per plant in 2018-2019 growing 

season 

 

 هابرگ آلودگی
 کاشرت  زمان در رقم متقابل اثر تیمارشای میانگین مقايسه

کاشته جم رقم که بود آن از حاکی بر  آلودگی میزان لحاظ از
 و براالترين  درصد 11±58/0 متوسط با اسفند 29 زمان در شده

 66/3±28/0 متوسرط  با فروردين 31 در شده کاشته پیروز رقم
 .دادنرد  اختصراص  خود به را بر  آلودگی میزان کمترين درصد
 سره  در داد نشران  متقابرل  اثرر  تیمارشای میانگین مقايسه نتايج
 فرروردين  31 ترا  کشت تأخیرانداختنبه پیروز و جم گريت، رقم
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-معنری  صورت به را بوته آلودگی میزان اسفند 29 با مقايسه در

 شرای نزمرا  ینب ILC482 و بیونیج رقم دو در .داد کاش  داری
 مشراشده  دارمعنری  اخرتالف  بر  آلودگی میزان لحاظ از کاشت
   (.5 )شكل نشد

El Bouhssinia et al, (2008)  تراريخ  اثرر  بررسری  در 
 گرزارش  نخرود  برر   زمینرو  خسارت مقدار بر رقم نوع و کشت
 بره  محلری  ارقرام  در نخرود  برر   مینروز  خسرارت  میزان کردند
  شرده اصرالح  و جديرد  ارقرام  برا  مقايسره  در یدارمعنری  صورت

(Flip 82-150 وGhab 3) مقردار  شرد  مشرخص  و بود بیشتر 
 برود.  پرايیزه  کشرت  از بیشتر برابر چهار رهبها کشت در خسارت

(Toker et al, (2010 مختلرف  رقرم  15 اومرت مق ارزيرابی  در 
 نظرر  از ارقام بین کردند گزارش سال دو در بر  مینوز به نخود
 بر  خسارت مقدار و مینوز خسارت میزان زده،آفت بر  تعداد
 حاضرر  تحقیرق  نترايج  برا  کره  داشرت  وجود یدارمعنی اختالف
 Kusmen99 رقرم  داشتند اظهار مذکور نامحقق دارد. مطابقت

 براالترين  و مینروز  خسارت میزان و زدهآفت بر  تعداد کمترين
 داشرتند  اظهرار  شاآن .داد نشان را بر  مینوز به مقاومت مقدار
 برر ،  روی برر  آفرت  تعرداد  برا  آفت به رقم يک مقاومت میزان
 و دارمعنی و مثبت شمبستگی بر  اندازه و آفت خسارت مقدار
   .داد نشان دارمعنی و منفی شمبستگی بر  تیپ با

Khan et al, (2015) مختلرف  ارقرام  واکرن   ارزيابی در 
 کردند گزارش پاکستان پیشاور منطقه در مختلف آفات به نخود

 تیمرار  دو متقابرل  اثرر  و کاشرت  زمران  مختلرف،  ارقرام  برین  که
 آلروده  برر   تعرداد  براالترين  و داشرت  وجرود  دارمعنی اختالف

 آلروده  برر   تعرداد  کمتررين  و شفرتم  شفتره  در بر ( 30/16)
 براالترين  شرد  گرزارش  شمچنین بود. اول شفته در بر ( 85/5)

 لیرردر رقررم برره بررر  21/7 متوسررط بررا زدهآفررت بررر  تعررداد

(Leader) تعرداد  باالترين مذکور قمر از بعد و داشت اختصاص 
 برا  تیرب تر بره  Azad P-1 و PF-400 ارقرام  در زدهآفرت  برر  
 بر  تعداد کمترين هکدرحالی ،شد ثبت 14/7 و 18/7 متوسط
 بررر  85/5 متوسررط بررا (Climax) کلیمرراکس رقررم رد آلرروده
 باالترين نیز متقابل اثر تیمارشای بین در شمچنین شد. مشاشده
 کمتررين  و شفرتم  شفتره  در 50/17 متوسط با بر  مینور تعداد
 .شد گزارش بر ( 62/0) لیدر واريته و اول شفته در مقدار
 (Parvin et al, (2017 میرزان  عنروان  تحت تحقیقی در 
 اظهار بنگال منطقه در محصول نوع چند در بر  مینوز دگیآلو

 درصرد  20 ترا  صفر بین نخود در بوته آلودگی دامنهکه  داشتند
 نررخ  باالترين و ماهدی در )صفر( آلودگی مقدار کمترين که بود

 در شمچنرین  شرد،  ثبرت  ماهارديبهشت در درصد( 20) آلودگی
 متغیرر  درصرد  40 ترا  صفر از بر ، آلودگی درصد شاآن مطالعه
 در مقردار  براالترين  و ماهدی در آلوده بر  تعداد کمترين و بود
 شد. ثبت ارديبهشت ماه
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Fig. 5. Interaction of cultivar and planting time on mean chickpea leaf-miner infested leaves in 2018-2019 growing 

season 
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 بوته در غالف تعداد
 ،متقابرل  اثرر  تیمارشرای  میرانگین  مقايسره  نتايج اساس بر
 بره  اسرفند  29 در شرده هکاشرت  گريرت  و پیروز ،ILC482 ارقام

 و 32/18±87/0 ،66/19±19/2 متوسرررررط برررررا ترتیرررررب
 برا  فروردين 15 در شده کاشته ILC482 رقم و 85/0±32/17

 بوتره  در غرالف  تعداد باالترين بوته در غالف 18±87/0 متوسط
 برا  نیرز  بوتره  در غالف تعداد کمترين .دادند اختصاص خود به را

  شررد مشرراشده بیررونیج رقررم در غررالف 32/10±27/1 متوسررط
 (.6 )شكل
 بوتره  در غالف تعداد نظر از ارقام واکن  حاضر تحقیق در

 ارقرام  در کره طروری هب ،بود متفاوت کاشت مختلف شایزمان به
 صرورت  بره  کاشرت  تراريخ  در ترأخیر  پیرروز  و ILC482 گريت،
 ارقرام  در کره درحرالی  ،کاست بوته در غالف تعداد از داریمعنی
 بوتره  در غرالف  تعداد نظر از کاشت شایزمان بین بیونیج و جم

   (.6 )شكل نشد ديده دارمعنی اختالف

(Sadeghipoor & Aghaei (2012 غرالف  تعداد نظر از 
 مشراشده  بررسری  مرورد  ارقام بین را داریمعنی اختالف بوته در

 بوتره  در غرالف  تعداد کاشت در تأخیر با داشتند اظهار و کردند
   يابد.می کاش  نخود

(Rezvanimoghadam & Sadeghisamarjan (2008 
 نمودنرد  گرزارش  نیز Mousavi & Pezeshkpoor (2006) و
 يابرد می کاش  کاشت در تأخیر اثر در غالف تعداد نخود در که
 حاضرر  تحقیرق  نتايج با مذکور نامحقق شمه تحقیقات نتايج که

 دارد. مطابقت
 مختلف ارقام بین Farnia & Moradi (2015) مطالعه در

 غالف ادتعد نظر از تیمار دو متقابل اثر و کاشت شایزمان نخود،

 دانه تعداد باالترين شاآن .داشت وجود دارمعنی اختالف بوته در

 گزارش ILC428 رقم در و آذر کاشت زمان در را بوته در

 کردند.
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Fig. 6. Interaction of cultivar and planting time on mean number of pods per plant in 2018-2019 growing season 

 
 

 بوته در دانه تعداد
 کاشرت  زمران  و رقم متقابل اثر تیمارشای میانگین مقايسه

 در ILC428 رقرم  داد نشران  بوتره  در دانه تعداد بر اثر لحاظ از
 متوسرط  برا  ترتیرب  بره  فرروردين  15 و اسفند 29 کاشت زمان
 بره  را دانره  تعرداد  باالترين بوته در دانه 24±04/1 و 53/1±26
 متوسرط  با نیز بوته در دانه تعداد کمترين .دادند اختصاص خود

 زمرران در شررده هکاشررت جررم رقررم برره بوترره در دانرره 58/0±20
 شرای زمران  برین  مطالعره  ايرن  در .داشت اختصاص فروردين15

 ريرت، گ ارقام در بوته در دانه تعداد بر اثر لحاظ از کشت مختلف
 ارقام در کهحالی در ،نشد ديده دارمعنی اختالف پیروز و بیونیج
معنری  صرورت  به کاشت زمان یرانداختنختأبه ILC428 و جم
 مرذکور  ارقام در کهطوری به ،کاست بوته در دانه تعداد از یدار
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 29 کاشرت  شرای زمان به بوته در دانه تعداد کمترين و بیشترين
 Fallah) (.7 )شركل  يافرت  اختصراص  فرروردين  31 و اسرفند 

 بوتره  در دانره  تعرداد  کاشت در تأخیر با که نمود عنوان 2005)
 که نمودند گزارش نیز Vaghar et al, (2008) .يابدمی کاش 
 برین  بوتره  در دانره  تعرداد  نظر از کاشت مختلف شایتاريخ بین
 نیرز  حاضر تحقیق نتايج .دارد جودو اختالف نخود مختلف ارقام
 باشد.می مذکور تحقیقات نتايج مشابه
 (Poma et al, (1990 در نخرود  چنانچره  داشتند اظهار 
 گررم  روزشرای  معررض  در طروالنی  مدت به زايشی رشد مرحله

 تعداد دانه، پرشدن دوره طول ،گیرد قرار (لسیوسس درجه 35)
 & Farnia مطالعره  در يابرد. می کاش  دانه وزن و نیام در دانه

Moradi (2015) و کاشرت  شرای زمان نخود، مختلف ارقام بین 
معنری  اخرتالف  بوتره  در دانره  تعداد نظر از تیمار دو متقابل اثر
 زمران  در را بوته در دانه تعداد باالترين شاآن .داشت وجود یدار

 گررزارش دانرره 42 متوسررط بررا ILC428 رقررم در و آذر کاشررت
 کردند.
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Fig. 7. Interaction of cultivar and planting time on mean number of seeds per plant in 2018-2019 growing season 
 

 

 دانه100وزن
 زمران  در رقرم  متقابل اثر تیمارشای میانگین مقايسه نتايج
 رقرم  کره  برود  آن از حراکی  نخرود  دانه100وزن لحاظ از کاشت

ILC428 برا  ترتیب به فروردين 15 و اسفند 29 در شدهکاشته 
 پیررروز رقرم  شمچنرین  و گررم  31±32/1 و 33±30/1 متوسرط 
 گررم  66/32±08/2 متوسرط  برا  اسفند 29 زمان در شدهکاشته
 جرم  رقرم  و دادنرد  اختصراص  خرود  به را دانه100وزن باالترين
 گرم 66/16±88/0 میانگین با فروردين 31 تاريخ در شدهکاشته
 نترايج  اسراس  بر داد. اختصاص خود به را دانه100وزن کمترين
برره ،ارقررام ديگررر در ،بیررونیج رقررم از غیررر برره حاضررر تحقیررق

 موجب فروردين 31 به اسفند 29 از کاشت زمان تأخیرانداختن
 رقرم  در کهحالی در شد، نخود دانه100وزن در دارمعنی ش کا

 دانره 100وزن برر  اثرر  لحراظ  از کاشرت  شرای زمران  برین  بیونیج
   (.8 )شكل نشد ديده دارمعنی اختالف

 رقم و کشت زمان اثر Kobrai et al, (2010) مطالعه در
 دانره 100وزن باالترين شاآن .دبو دارمعنی نخود دانه100وزن بر
 زمرران در گرررم 19/25 متوسررط بررا Filip84-48-C مرقرر در را

 کردند. گزارش اسفند 15 کشت
 ;Mousavi & Pezeshkpoor, 2006) زيرادی  محققان

Kobrai et al., 2010; Farnia & Moradi, 2015)   کراش 
 نمودند گزارش را کاشت زمان در تأخیر با نخود دانه100وزن در
 کره  نمودنرد  اعالم شاآن دارد. مطابقت حاضر تحقیق نتايج با که

 دوران خصوصراً  و رشرد  دوره کوتراشی  علرت  به کاشت در تأخیر
 شود منجر بوته در دانه100وزن کاش  به تواندمی دانه پرشدن

(Rezvanimoghadam and Sadeghisamarjan, 2008). 
(Sharma et al, (2008 کاشرت  در ترأخیر  داشرتند  اظهار نیز 

 شود.می نخود در دانه100وزن در دارمعنی کاش  موجب نخود
(Krouma et al, (2010 ارقرام  بین را داریمعنی اختالف نیز 

 اخرتالف  کردنرد.  مشاشده نخود فتوسنتزی ظرفیت نظر از نخود



 
 

175 

 

 165-182، صفحه 1400، سال2، شمارة12/ سال)دوره(هاي حبوبات ايرانپژوهش .../اشتاثر تاریخ کی و همکاران؛ عباس

 بره  منجرر  نهايرت  در توانرد مری  فتوسنتزی ظرفیت نظر از ارقام
 گررردد. دانرره وزن افررزاي  و فتوسررنتزی مررواد تهیرره افررزاي 
 بره  منجر نیز بر  سط  مانند ارقام بین مورفولوژيكی اختالفات
 وزن و شرا دانه پرشدن برای موجود فتوسنتزی مواد مقدار تغییر
 مطالعره  در .(Pachepsky & Rawls, 2004) شرود می شاانهد

 شررايط  در کاشرت  زمران  بره  ديرم  نخرود  ارقرام  واکن  بررسی
 برر  رقرم  در کاشرت  تراريخ  متقابرل  اثرر  شرد  گرزارش  کرمانشاه
 اول کاشرت  تراريخ  در کره طروری بره  ،بود دارعنیم دانه100وزن

 کاشرت  تراريخ  در و آرمان رقم در دانه100وزن میزان بیشترين
 ,Farnia & Moradi) آمرد  دسرت بره  آزاد رقم در سوم و دوم

2015).  
 

 بيولوژیک عملکرد
 بره  بیولوژيرک  عملكرد کمترين و بیشترين مطالعه اين در
 1/879±78/38 و 3/2547±57/158 متوسرررط برررا ترتیرررب
 و اسفند 29 در شده اشتهک ILC482 رقم به شكتار در کیلوگرم
 داشررت. اختصرراص فررروردين 31 در شرردهکاشررته بیررونیج رقررم

بررهکرره  داد نشرران متقابررل اثررر تیمارشررای میررانگین مقايسرره
 عملكرد فروردين 31 به اسفند 29 از کاشت زمان تأخیرانداختن
 بیررونیج، جررم، ارقررام در داریمعنرری صررورت برره را بیولوژيررک
ILC482 تغییرر  گريرت  رقرم  در کهدرحالی داد، کاش  پیروز و 

 نداشرت  بیولوژيرک  عملكررد  برر  داریمعنی اثر کاشت تاريخ در
 (.9 )شكل
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Fig. 8. Interaction of cultivar and planting time on mean of 100 seeds weight in 2018-2019 growing season 

 

 بره  اسرفند  29 کاشت تاريخ در بیولوژيک عملكرد باالبودن
 در نخرود  در بیولوژيرک  عملكررد  دشندهتشكیل اجزای نباالبود
 ادتعد باالترين ،شودمی مالحظه چنانچه .است مربوط تاريخ اين
هبر  اسرفند  29 کاشت زمان در دانه100وزن و دانه تعداد غالف،
 عملكررد  گیرری شركل  در مؤثری نق  مذکور اجزای .آمد دست

 یرشرد  دوره طرول  افرزاي   برا  شمچنین .دارند نخود بیولوژيک
 شرده  افزوده گیاه فتوسنتزکننده سط  و سبزينه سط  بر ،گیاه
  کرد. خواشد تولید بیشتری تودهزيست مقدار گیاه و

Farnia & Moradi (2015) واکرن   بررسی مطالعه در 
 دادنرد  نشان کرمانشاه شرايط در کاشت زمان به ديم نخود ارقام

 کشرت  تراريخ  در و شاشرم  رقرم  ،دوم و اول کشرت  تاريخ در که
 دانره  عملكررد  و تودهزيست میزان باالترين دارای آزاد رقم ،سوم
 در شكترار(  در لروگرمکی 2490) دانره عملكرد بیشترين و بودند
 1260) دانره  عملكرد کمترين و شاشم رقم در دوم کاشت تاريخ

بره  سروم  کاشرت  تراريخ  در رقرم  شمین در ر(شكترا در کیلوگرم
 تاريخ به نسبت کمتری دانه عملكرد درصد 3/49 که آمد دست
 در ILC482 رقم شاآن تحقیق در شمچنین داشت. دوم کاشرت
 در کرره حالی در ،داشت بیشتری هدان عملكرد دوم کاشت تاريخ
 نسربت  کمترری  دانه عملكرد ديرتر، و زودتر کاشت یشراتراريخ
 سره  Vaghar et al, (2008) .شد حاصل دوم کاشت تاريخ به
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 قررار  بررسی مورد را اسفند 20 و آذر 20 آبان، 20 کاشت تاريخ
 نسبی رشد سرعت کاشت در تأخیر با که گرفتند نتیجه و دادند
 داشتند اظهار شاآن يافت. کاش  شوايی اندام خشک زنو و گیاه
 فصرل  انتهرای  در خشركی  ترن   به توانمی را امر اين علت که

 بررای  گیاشران  رقابت خشكی اثر در کهطوری به دانست، مربوط
 فتوسرنتز  میزان نتیجه در و شده بیشتر غذايی مواد و آب کسب
 .ديابمی کاش  گیاه نسبی رشد سرعت نهايت در و خالص
 زودشنگرام  کاشرت  Mousavi et al, (2005) مطالعره  در
 نترايج  برا  شمسرو  کره  افزود نخود در بیولوژيک عملكرد بر نخود
 در نخرود  بیومراس  تولیرد  برودن پايین شاآن است. حاضر تحقیق
 برا  مواجهره  و رشرد  دوره طرول  برودن کوتراه  بره  را بهراره  کشت
 ترأثیر  طالعره م در .دادنرد  نسبت بهار فصل اواخر در باال دماشای
 ارقام روی بر بهاره( و زمستانه )پايیزه، کاشت مختلف شایتاريخ
 مصرادف  و کاشت زمان در تأخیر با که شد مشاشده کابلی نخود
 شرای حررارت درجره  و خشكی تن  با دانه پرشدن مرحله شدن
 دانه عملكرد و تودهزيست تولید رشد، فصل انتهای در باال نسبتاً

 اساس بر يافت. کاش  درصد 89 و 66 زانمی به ترتیب به نخود
 کراش   دلیرل  بره  عمدتاً عملكرد کاش  نمحققا اين نظر اظهار
 اسررت برروده دانرره100وزن کرراش  و بوترره در غررالف تعررداد

(Mousavi & Pezeshkpoor, 2006). عملكرررد برراالبودن 
 ژنتیكری  خصوصریات  به توانمی را ILC482 رقم در بیولوژيک

 دانره 100وزن و بوته در دانه تعداد الف،غ تعداد شمانند رقم اين
 پتانسریل  ،دندار بااليی بیولوژيكی عملكرد که ارقامی .داد نسبت
 دشنرردمرری نشرران خررود از دانرره عملكرررد تولیررد برررای بهتررری

(Sharma et al., 2008.) 
 (Majnoonhosseini & Hamzei (2011 ترررأثیر 
 نطقره م در را نخررود  بهرراره  و زمسررتانه  کاشررت  شررای تراريخ
 داد نشرران شرراآن نتررايج .دادنررد قرررار بررسرری مررورد شمرردان
 و دانرره کیلرروگرم 1045 عملكررررد متوسرررط بررا ILC482اليررن
 کاشررت  تراريخ دو شر در شكتار در خشک ماده کیلوگرم 2385
  .داشت برتری ارقرام، سراير بره نسربت
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Fig. 9. Interaction of cultivar and planting time on mean of biological yield in 2018-2019 growing season 

 

 دانه عملکرد
 کاشرت  زمران  و رقم متقابل اثر تیمارشای میانگین مقايسه

 پیرروز  و ILC482 رقم دو داد نشان هدان عملكرد بر اثر لحاظ از
 متوسررط بررا ترتیررب برره اسررفند 29 ترراريخ در شرردهکاشررته
 براالترين  شكتار در کیلوگرم 1384±25/48 و 76/46±4/1397

 صرفت  مقردار  کمترين و دادند اختصاص خود به را دانه عملكرد

 رقم به شكتار در کیلوگرم 6/360±18/29 میانگین با نیز مذکور
 مقايسره  يافت. اختصاص فروردين 31 زمان در هشدکاشته پیروز

 از کشرت  تأخیرانرداختن بره  داد نشران  شمچنرین  ارقام میانگین
 و ILC482 بیرونیج،  گريرت،  ارقام در فروردين 31 به اسفند29
درحرالی  ،داد کاش  یدارمعنی صورت به را دانه عملكرد پیروز
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 شرت کا تراريخ  در تغییر به واکنشی جم رقم در دانه عملكرد که
 (.10 )شكل نداد نشان

 افرزاي   در را مهمری  نقر   کاشرت  تراريخ  رقرم،  بر عالوه
 کاشرت  تراريخ  انتخرراب  دارد. عهررده  بر زراعی گیاشان عملكرد
 در براال  عملكرد به دستیابی شایروش ترينمهم از يكی مناسب
 گیاشران  در زودشنگام کاشت تاريخ .باشرد مری زراعری گیاشران
 شرای دوره طری  در آب جرذب  و بر  سط  دوام افزاي  موجب
 تعرداد  و شرود مری  دشیگل و گل شایجوانه ظهور بین بحرانری
 داده افرزاي   شاآن وزن کراش  بردون را سرط  احردو در بذور
 .(Barros et al., 2004) دگررد مری  عملكرد افزاي  به منجر و

 آن کیفیرت  و دانره  عملكرد تعیین در مهمی نق  کاشت تاريخ
نمروده  گزارش نامحقق دارد. کوتاه رشد دوره طول اب مناطق در
 ابتردا  در ديرشنگرام  کاشت شایتاريخ در عملكرد کاش  کره اند
 شررا دانرره  وزن و سرط   واحرد  در غرالف  تعرداد  کاش  دلیلبه

 شررروع  از قبررل  را گیراه انردازه کاشرت، در ترأخیر زيرا ،اسرت
 .دشردمری کراش  رويشری مرحلره

Kobrai et al, (2010) کاشت تاريخ و رقم اثر مطالعه در  
 برا  کردنرد  گزارش زراعی نخود در کمی صفات و دانه عملكرد بر
 کره طروری بره  ،شرد  کاسرته  دانره  عملكررد  از ،کاشرت  در خیرأت

 کمتررين  و اسرفندماه  پانزدشم کاشت تاريخ به عملكرد بیشترين
 ضمن داشت، تعلق ماه پانزدشمفروردين کاشت تاريخ به عملكرد

 شكتررار در کیلرروگرم 1/1067 عملكرررد بررا آرمرران رقررم کررهيررنا

 خرود  بره  بررسری  مرورد  ارقرام  بین در را دانه عملكرد بیشترين
 دارد. مطابقت حاضر تحقیق نتايج با که داد اختصاص
 نخرود  برر   از مینروز  مگرس  الروشرای  کره اين به توجه با
مری  حفرر  را یشراي کانال بر  اپیدرمی اليه در و کنندمی تعذيه
 ترا  86 بره  خسارت نرخ آفت اين شديد حمله صورت در نمايند،
 بره  جرر من شرا برر   تخريب با آفت اين .رسید خواشد درصد 93

 را برر   فتوسرنتز  میرزان  و شودمی بر  کلروفیل بافت تخريب
 شرود مری  نخرود  در دانره  عملكررد  کراش   موجرب  داده کاش 

(Vishwanath & Agrawal, 1982).  
Farnia & Moradi (2015) اثرر  خرود  تحقیقات طی در 

 گرزارش  دارمعنی را نخود در دانه عملكرد بر کاشت زمان و رقم
 تأخیر شاشم و ILC482 رقم دو در داشتند اظهار شاآن .نمودند
 ارقرام  ايرن  عملكررد  از داریمعنری  صرورت  بره  کاشت تاريخ در

 دلیل به تواندمی ILC482 رقم در دانه عملكرد باالبودن کاست.
 و ژنتیكری  تنروع  شمچنرین  و نخود مینوز آفت به شاآن مقاومت
 تولیردی،  خشرک  ماده مقدار .باشد ارقام اين در محیطی شرايط
 و ژنوتیرپ  نروع  بره  بسرته  دانه عملكرد و تولیدی نیتروژن مقدار
 در .(Evans et al., 1989) اسررت یرررمتغ محیطرری شرررايط
 در هدانر  تعرداد  با دانه عملكرد Kobrai et al, (2010) مطالعه
 تعرداد  بیولوژيک، عملكرد ،بوته ارتفاع بوته، در غالف تعداد بوته،
 شمبسرتگی  فرعری  شراخه  در دانره  تعداد و اصلی ساقه در غالف
 داد. نشان دارمعنی و مثبت
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Fig. 10. Interaction of cultivar and planting time on mean of grain yield in 2018-2019 growing season 
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 گيرینتيجه
کره   داشرت  اظهرار  توانمی حاضر تحقیق نتايج به توجه با
 یشرا برر   میرزان  براالترين  اسرفند  29 زمان در کاشت شرچند
 دوره طرول  افرزاي   دلیرل  به اما ،داد اختصاص خود به را آلوده
 آفرت  تحمرل  برر  عرالوه  توانسرت  گیاه ،جبرانی مكانیسم و رشد

 .دشرد  اختصراص  خرود  بره  را عملكرد اجزای و عملكرد باالترين

 بره  توجره  با ILC428 رقم بررسی، مورد ارقام بین در شمچنین
 مرورد  کمترر  بوتره  مورفولوژيرک  خصوصریات  و ژنتیكری  ماشیت
 براالترين  ،کمترر  آلرودگی  برر  وهعرال  و گرفتره  قررار  آفرت  حمله
 رقم ترينمقاوم عنوان به و داد اختصاص خود به را دانه عملكرد
 .شد شناخته نخود بر  مینوز مگس به نسبت
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Introduction 
Chickpea (Cicer arietinum L.) is one of the most important plants in the legume family, which is very 

important in the diet. Chickpea leaf-miner, (Liriomyza congesta, Becker) is one of the most important 
chickpea pests. Chickpea leaf-miner fly indirectly reduces the yield of chickpea by feeding on chickpea 
leaves. The amount of damage of chickpea leaf miner is not completely known due to its indirectness. 
Chickpea leaf miner fly has 3-4 generations per year and spends the winter as a pupa at a depth of 5-6 cm in 
the soil. The management of the leaf miner flies of the Agromyzidae family has been the subject of extensive 
scientific research for many years. Many chemical and botanical insecticides have been studied to control of 
leaf miner flies and are now widely used by farmers around the world. Today, the indiscriminate use of 
pesticides has created many problems and their effectiveness has been severely reduced due to improper use, 
adverse effects on natural enemies, and the development of resistance among populations of leaf miner flies. 
Management control is one of the most effective and simple methods used in integrated pest management. In 
this control method, by changing the planting date, planting density and using resistant cultivars, the 
compatibility of pest biology with plant phenology is disturbed and the establishment of the pest on the host 
plant is prevented. Changing the planting date causes no synchronization between the critical growth stage of 
the plant and the damaging stage of the pest and it delays the establishment of the pest on the plant, also 
reduces the reproduction and survival of the pest and the damage of the pest on the sensitive growth stage of 
the plant. Considering that the cultivation of chickpeas in the drylands of the south of West Azerbaijan 
province after wheat is of great importance, attention to its important pests, especially leaf miner fly and non-
chemical methods to control this pest by changing the cultivars and planting times was one of the necessities 
of this research. 
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Materials and Methods 
In order to study the effect of cultivar and planting date on control of chickpea leaf-miner, an experiment 

was conducted as factorial based on randomized complete block design with three replications in Oshnavia, 
west Azarbaijan province at the field conditions during 2018-2019. The first factor was chickpea cultivars 
including Bionij, Grit, Jam, ILC482 and Pirouz, and the second factor was three planting times on March 19, 
April 4 and April 20. Traits of plant infestation, number of larvae per plant, leaves infestation, number of 
pods per plant, number of seeds per plant, 100-seed weight, biological yield and grain yield were evaluated. 
The data analysis of variance was performed using SAS 9.2 software. Means were also compared by LSD 
(Last Significant Difference) test at 5% probability level and the figures were drawn with Excel 2013. 

 

Results and Discussion  
 Analysis of variances showed that there were significant differences between different cultivars 

(p<0.05) and different planting times (p<0.01) for all studied traits. Interaction of cultivar and planting time 
were significant on all studied traits other than the number of infested plants and percent of infested plants 
(p<0.05). The highest number of infested plants (17.77±1.84%), number of larvae per plants (4.66±0.38 
larvae), percentage of infested leaves (11±0.58%) and the lowest number of seeds per plant (20±0.58 seeds) 
and 100 seed weight (16.66±0.88 g) were found in Jam cultivar. The highest number of pods per plant 
(19.66±2.19 pods), number of seeds per plant (26±1.53 seeds), 100 seed weight (33±1.30 g), biological yield 
(2547.3±158.57 kg.ha-1) and grain yield (1397.4±46.76 kg.ha-1) and the lowest percentage of infested plants 
(7.4±0.61%) was observed in ILC428 cultivar. 

 

Conclusion 
In the present study, March 19 was the best planting time and ILC482 was the most resistant and high 

yielding cultivar. Therefore, setting the planting time and using resistant cultivars can effectively control 
leaf-miner chickpea. According to the results of the present study, although the highest percentage of 
infested leaves was observed on March 19, however, the plant had the highest yield and yield components 
due to the increase in the length of the growth period and the compensatory mechanism of the plant and pest 
tolerance.  
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