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 چکیده:

مانند کوددهی مدیریتی  های روش. باشدمیو مزارع  ای گلخانه های کشتدر  اقتصادیمهم های سبزیخیار یکی از 

بنابراین به منظور بررسی اثر به حشرات آفت تاثیر بگذارد.  محصولروی حساسیت  ،با تغییر در میزان تغذیه گیاه تواند می

-خیار در استان همدان، پروژه تحقیقاتی در قالب آزمایش بلوکیی بر جمعیت و میزان خسارت تریپس کودهای شیمیا

کیلوگرم  55مصرف یک نوبت اوره به میزان  -1 کیب شاملتر 6در  دهی. کودشدهای کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا 

 -9کیلوگرم در هکتار،  151مصرف یک نوبت سولفات آمونیم به میزان  -2در هکتار )عرف منطقه( به عنوان شاهد، 

 125اوره، کیلوگرم  155اساس آزمون خاک به نسبت  بر اوره واز منبع  تروژنین با تامین میفسفر و پتاس ،نیتروژن مصرف

با تامین مصرف کود نیتروژن، فسفر و پتاسیم  -6کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار و  185کیلوگرم سوپرفسفات و 

کیلوگرم  125کیلوگرم سولفات آمونیم،  255منبع سولفات آمونیوم و بر اساس آزمون خاک به نسبت  از تروژنین

صورت گرفت. آزمون خاک  با کامل مطابق کرویم نیهمچنهکتار و کیلوگرم سولفات پتاسیم در  185سوپرفسفات و 

نوع و ترکیب  تاثیر خیار تحتبرگ و میوه روی  میزان جمعیت تریپس و همچنین خسارت آننتایج نشان داد که 

 طور به اورهاز  تروژنین نیمورد استفاده با تام یکودهانسبت به  6تیمار قرار گرفت. استفاده از مورد استفاده  کودهای

 6و  9 یمارهایت درآفت  تیجمع کهیطورهب .خسارت و جمعیت تریپس در برگ و میوه خیار شد سبب کاهش معناداری

 هر در عدد 95متوسط با ) شاهد با سهیمقا درکه شد  مشاهدههر بوته  در 9/8 و 25 پسیتر تیجمع نیانگیم با بیترت به

 . ( تفاوت قابل توجهی نشان دادبوته

 تراکم جمعیت، مدیریت تلفیقی آفات، تروژنین کود منابع، تریپس خیار کلمات کلیدی:
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 مقدمه:

وده و یکی از ب 2جزو تیره کدوئیان 1خیار

گیاهان جالیزی است که منشاء آن به هند یا جنوب 

با شواهد موجود پیشینه . شود میآسیا نسبت داده 

سال  1555در ایران به حدود  این محصولکشت و کار 

خیار بعد از  (.1915 ،و همکاران یمیفه) رسد می

شمار هب ها سبزی ترین مهم، کلم و پیاز از فرنگی گوجه

 این محصول،(. 1981و غفاری نژاد،  مؤمنی) رود می

و در بین  است پایه تکو  دولپه، ساله یکگیاهی علفی، 

شش محصول باغبانی رایج )انگور، سیب، پرتقال، خیار، 

در ایران با بیشترین میزان تولید در سال  خرما و انار(

 جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است 1914

اخیر کشت  های سالدر . (1917)احمدی و همکاران، 

 طور بهخیار به دلیل درآمد مطلوب برای تولیدکنندگان 

بر اساس آمار که طوریهبتوسعه یافته است.  ونروزافز

وزارت جهاد کشاورزی این محصول در بیشتر نقاط 

کشور به دو صورت محصول زمستانه و تابستانه کشت 

تن در سال  55125استان همدان با تولید . شود می

درصد از کل تولید  2/6برخورداری از  16-15زراعی 

خوزستان، لرستان و های کرمان،  کشور پس از استان

فارس از نظر تولید در موقعیت پنجم قرار داشته و یکی 

از مناطق عمده تولید خیار تابستانه و پائیزه در کشور 

آفات متعددی کشت خیار را . (1914نام،  باشد )بی می

                                                           
1
 Cucumis sativus Linnaeus 

2
  Cucurbitaceae 

 توان یم ها آن ترین مهمکه از  کنند میبا محدودیت روبرو 

9تریپس گل به
ضمن اینکه . این آفت (1)شکل  شاره کردا 

 ،باشدمی پراکنش گستردهو وسیع میزبانی دارای دامنه 

 یآفت صورت بهروی بسیاری از محصوالت مهم اقتصادی 

 .6(1119؛ اوتینگ و همکاران،  1181)راب،  است جدی

این حشره با قطعات دهانی خود نسج برگ و ساقه را 

 تواند میتریپس  .مکدرده و شیره گیاهی را میسوراخ ک

 ای لکه یپژمردگ روسیو ویژه به ها ویروسناقل برخی از 

 ترین مهمتواند یکی از  باشد و این می فرنگی گوجه

؛ اولمن و 1184برودبنت، )آلن و  باشدت این آفت اخسار

  .5(1118همکاران، 

و است محصولی روز مصرف  ،خیار کهآنجااز 

سالمت اهمیت زیادی در  ها کش آفتاستفاده کمتر از 

باعث هم مواد غذایی دارد، بنابراین یافتن روشی که 

 اریخ یآفات مکنده رو ویژه بهکاهش جمعیت آفات 

بسیار حائز اهمیت  آن حفظ شود،هم سالمت  و شود

پایه و نوع شیمیایی بر این اساس نقش کودهای  .است

 اریخ تریپس تیتراکم جمع یرومنبع کود نیتروژنی بر 

  قرار گرفت. یمورد بررس

 متن مقاله: 

شامل چهار مرحله خیار  پسیتر یدوره زندگ

 بالغ. پسیو تر رهی، شفپیش شفیره، پورهاست. تخم، 

                                                           
3
 Frankliniella occidentalis P. (Thysanoptera: 

Thripidae) 
4
 Oetting et al.; Robb 

5
 Allen and Broadbent; Ullman et al. 
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عدد  1-4با روز بوده و روزانه  25ماده  پسیتر طول عمر

عدد  196تا  نهایتاًدر طول این دوره ، قادر است تخم

 زمان مدت سلسیوسدرجه  25 ی. در دماتخم بگذارد

روز طول  17تخم به حشره بالغ حدود  کی لیتبد

خود گل،  مانند اهیدر داخل بافت نرم گ ها تخم. کشد یم

شامل  پورگیحالت . شود میگذاشته  وهیبرگ، ساقه، و م

است.  وهیبرگ، گل و م یو رشد رو هیدو مرحله تغذ

و بالغ قادر به ایجاد خسارت روی  پورگیمراحل 

در  یرگیو شف یرگیشف شیمرحله پ .محصول هستند

هم  اهیگ یمرحله رو نیاما ا دهد می یرو داخل خاک

ندارد  هیآفت تغذ رهیشود. در حالت شف لیتکم تواند می

 ردیگ یو فرم حشره بالغ شکل م ها بالمدت  نیو در ا

 .(1 شکل)

عوامل متعددی بر عملکرد خیار اثر از طرفی، 

مهم  ای بسیار د که از این میان نقش عوامل تغذیهندار

است و تغذیه متعادل با کودهای آلی و شیمیایی تأثیر 

این . قابل توجهی بر کیفیت و کمیت محصول دارد

مانی، رشد و نمو  کودها با افزایش عملکرد گیاه روی زنده

کنند تاثیر  ها تغذیه می و تولیدمثل حشراتی که از آن

 6تا  1است و  اهیموتور رشد گ تروژنین گذارند. می

بل، )دهد  می لیرا تشک اهیدرصد ماده خشک گ

 وتوازن بین سه عنصر اصلی نیتروژن، فسفر  .1(2514

پتاسیم در گیاه برای رشد عادی حشره اهمیت حیاتی 

باعث افزایش  معموالًدارد. وجود نیتروژن زیاد در گیاه 

                                                           
1
 Bell 

توازن عناصر  .دشو میحشره  تر سریعبقاء و رشد 

باعث  تیدر نها اهانیتوسط گ ها آنو جذب  موردنیاز

 یکاف زانیبه م یاهیگ هیثانو های متابولیتساخته شدن 

 یامر در طول دوره رشد نیکه ا شود می اهانیدر گ

به حمله حشرات  اهانیمقاومت گ افزایشباعث  اهانیگ

گیاهان دچار . 2(2558د )هرمس، خواهد ش خواراهیگ

 تر حساس ها بیماریکمبود پتاسیم نسبت به حشرات و 

بوده و دریافت مناسب پتاسیم در گیاهان باعث افزایش 

. 9(2558ن، ا)آمتم شود می ها بیماریمقاومت به آفات و 

حشرات آفت در  وسیله بهگزارش شده که خسارت گیاه 

تجمع  دلیل بهکه کود پتاسه استفاده شده  زمانی

کربوهیدرات و حذف آمینواسیدها )بسکاران و همکاران، 

کاته و افزایش ضخامت ی، مقدار ترکیبات سیل6(1185

عنصر . 5(1188)دال،  یابد میالیه اسکلرانشیم کاهش 

گیاه شده و بر  های زخمپتاسیم موجب ترمیم سریع 

 کنند مینفوذ  ها زخمهایی که از طریق پاتوژنفعالیت 

نقش پتاسیم را در  4(1189پیسارک ). گذارد میتاثیر 

از گیاهی برای جلوگیری  های سلولافزایش سختی 

مس باعث اثرات . داند می مؤثرحمله و نفوذ حشرات 

، عقیم شدن تخم بدشکلی ظاهریسمی در گونه حشره، 

و کاهش باروری حشرات شده و هنگام تفریخ تخم نیز، 

                                                           
2
 Herms 

3
 Amtmann  

4
 Baskaran 

5
 Dale 

6
 Pissarek 
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)هابوستوآ  کنند می ا روی گیاه آلوده به مس تغذیهالروه

  .1(2551و ویسمن، 

 

 

 )پایین( پسیتر ( و شفیرگیباالگی )مراحل پوره -1شکل

 

رهبر و همکاران  تحقیقی که توسطدر 

تیمارهای مختلف کودهای به انجام رسید،  2(2518)

 آلی شامل کود گاوی، کمپوست و نیز کود شیمیایی پایه

در  25 :25 :25ه نسبت ب (پتاس فسفر، تروژن،ین)

های محرک رشد بر مقدار عناصر  ترکیب با باکتری

                                                           
1
 Habustova and Weismann 

2
 Rahbar et al. 

غذایی شاخ و برگ، شاخص کلروفیل برگ و همچنین 

 ت.ی شته جالیز مورد بررسی قرار گرفپراکنش جمعیت

نتایج نشان داد که تیمار کود شیمیایی پایه با 

های محرک رشد از بیشترین میزان غلظت  باکتری

بیشترین مقدار فسفر . ستبوده انیتروژن برگ برخوردار 

. و پتاسیم برگ در تیمار کود گاوی به دست آمد

بیشترین مقدار شاخص کلروفیل برگ در تیمارهای کود 

. های محرک رشد حاصل شد شیمیایی پایه با باکتری

 25/71تا  45/71ضریب تکثیر جمعیتی شته جالیز از 

عدد متغیر بود که کمترین آن در کمپوست و باالترین 

های محرک  در ترکیب کود شیمیایی پایه با باکتریآن 

که  این محققان اضافه نمودند همچنین .رشد ایجاد شد

ضریب افزایش جمعیتی شته جالیز با مقدار عناصر 

 .دار داشته است غذایی برگ وابستگی مثبت و معنی

این پژوهش در مزرعه و در شرایط زارعین 

یشی مورد طرح آزما خیارکار استان همدان اجرا شد.

های کامل تصادفی بود که بلوک ،استفاده در این تحقیق

تیمار  6تکرار انجام شد.  9تیمار کود شیمیایی و  6با 

کود شیمیایی به صورت چهار ترکیب زیر مورد استفاده 

 55مصرف یک نوبت اوره به میزان  -1قرار گرفت: 

کیلوگرم در هکتار )وضعیت رایج کشاورزان در همدان( 

مصرف یک نوبت سولفات آمونیم به  -2 ،عنوان شاهدبه 

 ،نیتروژن مصرف -9 ،کیلوگرم در هکتار 151میزان 

 اوره واز منبع  تروژنین ( با تامینNPK) میفسفر و پتاس

کیلوگرم اوره،  155اساس آزمون خاک به نسبت  بر
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کیلوگرم سولفات  185کیلوگرم سوپرفسفات و  125

، فسفر و نیتروژنمصرف کود  -6و  پتاسیم در هکتار

منبع سولفات  از تروژنین ( با تامینNPKپتاسیم )

کیلوگرم  255بر اساس آزمون خاک به نسبت  و آمونیوم

 185کیلوگرم سوپرفسفات و  125سولفات آمونیم، 

پاشی با کود  محلولکیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار. 

در دو نوبت با شروع در هزار  9با غلظت میکرو کامل 

های کودگلدهی و دو هفته پس از آن انجام شد. 

های آزمایشی بر اساس آزمون کرت در شیمیایی پایه

زمان تهیه زمین و به خاک محل خاک برآورد شده و در 

های آزمایش بر اساس تیمارهای ذکر شده و به نسبت

. ندمشخص شده اضافه گردیده و با خاک مخلوط شد

بود  فاده خیار در این آزمایش رقم هایکرقم مورد است

عدد بوته خیار کشت شده  15که در هر تکرار تعداد 

معرفی  2518بود. این رقم در کشور آمریکا در سال 

تولید و  1شده و  توسط شرکت یو اس اگری سیدز

 شود. عرضه می

-شمارش پوره و حشرات کامل در قالب نمونه

 9ل نمونه شام . هرتصادفی انجام شد صورت به گیری

 های کیسهبود که در بوته برگ جدا شده از هر 

درجه  6یخچال در دمای  ه شده و بهپالستیکی گذاشت

انتقال  ها تریپسجمعیت تا زمان شمارش  سلسیوس

 تشکیلنوبت از ابتدای  9ها در  گیری مونهنشد. داده می

د. شروز انجام  25در فواصل و  حقیقی رگبسه حداقل 

                                                           
1
 U.S. Agree Seeds 

زیر در مرحله پورگی در  تریپستراکم جمعیت سپس 

نتایج در قالب طرح شمارش گردید. استریومیکروسکوپ 

درصد  5بلوک کامل تصادفی و در سطح احتمال 

 ه گردید. قایسم

  کاربردینتایج 

ها و  توجه به ظرفیت باالی رشد تریپس با

ها، استفاده  کش بنابراین افزایش سریع مقاومت به حشره

های کنترل غیرشیمیایی این آفت اهمیت دارد.  از روش

موقع و سودآور محصول  ای برای تولید به مدیریت تغذیه

حال محتوای مواد مغذی گیاه،  ضروری بوده و در عین 

دفاعی گیاه علیه آفات را های  مورفولوژی و مکانیسم

تراکم جمعیت آفت که  دهد مینتایج نشان دهد.  تغییر می

 متفاوت است مختلفکودهای تحت تاثیر خیار تریپس روی 

 .(1)جدول 

های جوان بسیار  سارت این آفت روی برگخ

در الف( و  2های دیگر مشاهده گردید )شکل  بیشتر از برگ

 آید می وجود بهبه زرد  لیما دیسف یها لکه هیتغذ یها محل

هم باعث  اریخ وهیم یآفت رو نیخسارت ا. (ب 2)شکل 

های لکه ایجادکه با  شودیم وهیاز م ییها قسمت یبدشکل

 9که در شکل  گرددیمشخص م یدگیخم جادیو ا دیسف

  نشان داده شده است.

نسبت میان میزان کود اضافه شده و  6شکل 

دهد. بر اساس نتایج  میزان تراکم جمعیت آفت را نشان می

حاصله مشخص شد که تراکم جمعیت در ابتدای فصل و با 

ها شروع شده و تا انتهای فصل ادامه دارد.  ظهور برگ
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آمده مشخص شد که با  عمل های به برداری که در نمونه بطوری

های جوانتر  ی هوا در مردادماه و در برگتر شدن دما گرم

گیاه، میزان تراکم جمعیت تریپس بیشتر قابل مشاهده بود. 

تراکم جمعیت  ترتیب تاثیر کودهای مصرفی در افزایش

 به صورت زیر بوده است: از باال به پایینتریپس، 

سولفات  <و منبع تامین نیتروژن از اوره  NPK <اوره   

از سولفات  تروژنین نیتاممنبع و  NPK <آمونیوم 

 آمونیوم

 

 
های جوان خیار تراکم جمعیت تریپس بر روی برگ – 2شکل 

 (پایین) اریبرگ خ یرو پسیتر هیتغذ دیخسارت شد)باال( و 

 

 

شیمیایی و همچنین کود ترکیب بدین ترتیب 

در تغییر  مؤثرعاملی  تواند میمنبع تامین کود نیتروژنه 

که این نتایج با مطالعات دیگر  جمعیت آفت باشدتراکم 

بعد از کاربرد که طوریهب .در این زمینه مطابقت دارد

را  داری معنیتفاوت  پسیاز تر یکودها، خسارت ناش

از نوع و مقدار کود، دما و  رینشان داد. البته غ اهیگ یرو

و تراکم  اهیگ یکیولوژیزیهوا، سن ف یرطوبت نسب

خسارت  زانیآفت و م تیآفت در جمع یعیدشمنان طب

  .1(1115)دنت،  نقش دارند اهیوارده به گ

فسفر با کاهش تجمع مواد مغذی برای رشد 

و  2(2556چن و ویلیامز، سریع جمعیت تریپس )

در  ها آنزیمو افزایش سطح  سازی فعالپتاسیم به دلیل 

تراکم عامل افزایش مقاومت به حشرات آفت،  گیاه،

و درنتیجه افزایش عملکرد گیاه حشره جمعیت پایین 

-میکروالمنت 6(1184) بوزوک .9(1177)پرنون،  است

را در افزایش  منیزیوم، آهن، روی و مس مانند هایی

. آلکالوئیدها داند می مؤثرگیاه  های بافتآلکالوئیدها در 

شامل مواد سمی هستند که گیاه را برابر حمله حشرات 

 بدین .5(1155پاچ و تریسی، ) دارد مینگه مصون 

گفت که کودها با افزایش سختی  توان میترتیب، 

. شوند میهای بافت گیاه، باعث سختی در تغذیه  سلول

                                                           
1
 Dent 

2
 Chen and Williams 

3
 Perrenoun 

4
 Buzuk 

5
 Paech and Tracey 
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فیزیکی ناشی از تجمع کودها  به دلیل موانع

ممکن است نتوانند  هاپورهگیاه،  سلولی های دیوارهدر 

 همکاران، و نیه)برای تغذیه سوراخ کنند را  ها برگ

مطابق نتایج این مطالعه، تراکم تریپس خیار  .1(2557

بودند بیشتر از  NPKروی گیاهانی که تحت تیمار با 

گیاهانی که تحت تیمار با اوره به تنهایی بودند، که این 

می تواند به دلیل رشد خوب خیار تغذیه شده با این 

کودها باشد که این نتبجه با مطالعات محققان دیگر 

؛ غالب و همکاران، 2511)بیدو و موچیاه، بقت دارد مطا

و یوآنوو در مطالعه  .2(2514؛ بیدین و همکاران، 2516

کود سولفات آمونیوم دارای عملکرد ، 9(2555) همکاران

 هندوانهی در مقایسه با کود اوره رو داری معنیباالی 

سولفات این مطالعه، با توجه به نتایج همچنین بود. 

در  مهمی در کاهش تراکم جمعیت آفتآمونیوم نقش 

 دارد. مقایسه با اوره

به این ترتیب مقایسه کودهای رایج مورد     

استفاده توسط کشاورزان منطقه با تیمارهای کودی این 

تنهایی به  مطالعه نشان داد که استفاده از کود اوره به

شدت باعث افزایش تراکم جمعیت آفت می شود. این 

 -سولفات آمونیوم یکوددر حالی است که اعمال تیمار 

عنوان بهترین  به و بر اساس آزمون خاک میپتاس -فسفر

روش، کمترین تراکم جمعیت آفت روی گیاه را داشته 

توان گفت سولفات آمونیوم همراه با  است.  لذا می

                                                           
1
 Heine, et. al. 

2
 Baidoo and Mochiah ; Ghallab, et.al; Bidien, et.al. 

3
 Ioannou, et. al. 

 پتاسیم و فسفر،  نقش مهمی در مقاومت گیاه و در

 نتیجه کاهش تراکم جمعیت آفت دارد.

 ترویجی هایتوصیه

یت مصرف با توجه به نتایج بدست آمده، مدیر

جهت افزایش مقاومت خیار برای  ،کودها در مزرعه

ویژه تریپس  جلوگیری یا کاهش خسارت آفات مکنده به

 در این راستا. مفید است ،و افزایش عملکرد محصول

در  کیلوگرم 255به میزان سولفات آمونیم  مصرف

و  در هکتارکیلوگرم  125سوپرفسفات به میزان ،  هکتار

به کیلوگرم در هکتار  185سولفات پتاسیم به میزان 

همچنین محلول و عنوان کود پایه در زمان کاشت خیار 

 زمان دردر هزار از کود میکرو کامل  9پاشی با غلظت 

-توصیه میاز آن  روز بعد 15گلدهی و تکرار آن  آغاز

 . گردد

 

 خیار میوه روی تریپس تغذیه خسارت عالئم -9 شکل
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 تراکم جمعیت تریپس بر روی خیار در تیمارهای مختلف کودی و در طول فصل تابستان -6شکل 

 

 

 اثر کودهای مختلف روی جمعیت تریپس خیار -1جدول 

 میانگین برداری تعداد پوره در سه زمان مختلف نمونه مصرف شده نوع کود

 شهریور مرداد تیر

 95 21 69 96 اوره 

 7/18 14 22 11 سولفات آمونیوم 

 25 25 91 25 (،تامین نیتروژن از اوره NPK) می، فسفر و پتاسنیتروژن

 9/8 5 12 8 ومیسولفات آمون(، تامین نیتروژن از NPK) میفسفر و پتاس ، تروژنین
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 ماه های مورد بررسی

 سولفات آمونیوم
 NPKبا تامین نیتروژن از منبع سولفات آمونیوم

 اوره
 NPKبا تامین نیتروژن از منبع اوره 
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