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 چکیده

آزمایشی در  49و  49ای، در دو سال متوالی زراعی تارتن دولکهرقم لوبیا به آفت کنه  01منظور بررسی ارزیابی مقاومت به 
های خردشده درزمان در مرکز تحقیقات ملی لوبیای شهرستان خمین انجام گرفت. این آزمایش با روش قالب طرح کرت
ها با ای و مقایسه آندولکهها به کنه تارتن ها و بوتهها، غالفها، ساقهای( با توجه به بررسی آلودگی برگعینی )مشاهده

ای به دولکه ها انجام شد. نتایج نشان داد که میزان آلودگی ارقام آزمایشی نسبت به کنه تارتنشاهد و ارزیابی عملکرد آن
باشد. با مقایسه لحاظ عملکرد دانه می ها هم از لحاظ شروع آلودگی و هم ازداری متفاوت است. این تفاوتطور معنی

و  عنوان ارقام لوبیای چیتیعنوان یک رقم لوبیای سفید و رقم غفار و رقم کوشا بهها مشخص شد که رقم درسا بهمیانگین
ایر س ای و عملکرد دانه قابل قبولی نسبت بهدولکهتارتن  عنوان یک رقم لوبیای قرمز، مقاومت بیشتری به کنهرقم یاقوت به

بسیار  تواند در جهت بهبود عملکرد و کاهش مصرف سموم در مزارع لوبیاارقام مورد آزمایش داشتند. لذا این پژوهش می
 مفید وکارآمد باشد.

 ایدولکهلوبیا، مقاومت، ارقام، کنه تارتن  کلمات کلیدی:
 

 : مقدمه1
 Hylemia cilicrura)توان به مگس لوبیا دهند میقرار میاز مهمترین آفاتی که محصول لوبیا را در ایران مورد حمله   

Rondani) پروانه لوبیا ،(Lycaena boetica L.) تریپس لوبیا ،(Thrips tabaci Lind) سوسک لوبیا ،(Acanthoscelides 

obtectus Say.)  زنجرک لوبیا ،(Empoasca faba Hanis)خوار ، کرم پیله(Heliothis viriplaca Hunfnagel) وکنه تارتن ،
(Tetranychus urticae Koch)  ،( که از میان این آفات کنه تارتن 0838؛ خانجانی،0830اشاره نمود )سعیدی و همکاران

 زاخسارت هایکنه مهمترین جمله تارتن از کنه یا ایدولکه (. کنه0838باشد )خانجانی، ای از جمله مهمترین آنها میدولکه

 گزارش گیاهی خانواده 029 و گونه 411از بیش در آن خسارت تاکنون و وسیع جهان سراسر در آن پراکندگی دامنه که باشدمی

بیش از  شود و درعنوان مهمترین آفت مناطق لوبیا کاری در کشور محسوب می. این کنه، به(Egas et al., 2003)است  شده
درصد  31میزان خسارت آن تا  و در صورت عدم کنترل، گرددمی  انجامدرصد مزارع، به دفعات متعدد با آن مبارزه شیمیایی  31

 .(0839)خانجانی وایرانی نژاد،  شودمی  ارزیابی
شود می خسارت به لوبیا ایجاد باعث لوبیا، هایغالف و همچنین هابرگ از شیره گیاهی مکیدن طریق از ایدولکه کنه تارتن 

.(Godfrey, 2005) سرعت افزایش جمعیت و توانایی  ای به علت خسارت زیاد، دامنه میزبانی وسیع،تارتن دولکههای کنه اهمیت
که  ای استاولین آفت گلخانه ای سرعت تولید مثل باالیی دارد وها است. کنه تارتن  دولکهدر گسترش مقاومت به آفت کش
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ورت آفت خطرناک وکاهش دهنده تولید کمی وکیفی ها، امروزه آن را به صها را نشان داد. این ویژگیمقاومت به آفت کش
 . (Kavousi, 2000)آورده استمحصوالت کشاورزی در

 ها: مواد و روش2
های تحقیقاتی ایستگاه در زمین 49 و 49 مطالعه صحرائی این تحقیق در دو سال زراعی، سالهای زراعی  محل آزمایش:

 95/94متری از سطح دریا و طول جغرافیایی  0481ین ایستگاه در ارتفاع ملی تحقیقات لوبیای شهرستان خمین انجام گرفت. ا
 درجه قرار دارد. 2/88و عرض جغرافیائی 

های، ارقام لوبیای سفید شامل: درسا، پاک و شکوفا ارقام رقم لوبیا به نام 01برای انجام این تحقیق  : ارقام آزمایشی:2-1
 .ارقام لوبیای چیتی شامل: محلی خمین، صدری، کوشا و غفار استفاده شدلوبیای قرمز شامل: درخشان، اختر و یاقوت، 

های پاشی به عنوان کرتهای خرد شده با دو تیمار سم پاشی و بدون سمآزمایش در قالب کرت : طراحی آزمایش:2-2
های قالب طرح پایه بلوک مترمربع در 22×28ای به ابعاد های فرعی شامل ده رقم لوبی در چهار تکرار در مزرعهبزرگ و کرت

 کامل تصادفی انجام گرفت. 
ایجاد  و زدن زمیندیسک خرداد ماه با کولتیواتور و سازی بستر کاشت با شخم زمین در پائیز سال قبل شروع و درآماده

سمپاشی، با ونآماده شد. سپس با استفاده از میخ، کالف و متر مزرعه به دو تیمار بد سانتیمتری تکمیل و 91فارو به فواصل 
سمپاشی بعدی یک متر و تیمار با مترمربع و فاصله هر کرت از کرت دیگر نیم متر و فاصله هر ردیف از ردیف 2×2ها به اندازه کرت

ها کامالٌ شبیه تیمار بدون سمپاشی بود و به فاصله دومتری از تیمار بدون سمپاشی قرار گرفت و که ازلحاظ تعداد تکرار و ردیف
بعد از ترسیم نقشه طرح  ندی گردید. سپس بذر ارقام لوبیا از ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای شهرستان خمین تهیه وتقسیم ب

ها طبق نقشه طرح اقدام شد. الزم به ذکر است که فاصله ها در روی فاروهای کامل تصادفی روی کاغذ نسبت به کاشت آنبلوک
ها که سانتیمتر در نظر گرفته شد.  سپس آبیاری کرت 01ه بذرها روی هر ردیف سانتیمتر و فاصل 91هر ردیف فارو در هرکرت 

 روز قبل از برداشت، انجام شد. 21ها به فاصله پنج روز، تا به روش آبیاری با تیوپ انجام گرفت و آبیاری کرت
ا استفاده از لوپ دستی بررسی ها بزنی لوبیا به صورت روزانه آلودگی احتمالی همه کرتپس از جوانه : نمونه برداری:2-3

ها ثبت شد و این برگ بررسی شده و وجود یا عدم وجود کنه در آن 81شد. پس از شروع آلودگی، از هر کرت به صورت تصادفی 
ساقه در هر کرت  81ها به ساقه منتقل شد، به صورت تصادفی روز تکرار شد. بعد از اینکه آلودگی از برگکار به فاصله پنج 

صادفی  ها سرایت کرد به صورت تشده و این کار به فاصله پنج روز تکرار و ثبت شد.  بعد از اینکه آلودگی از ساقه به غالف بررسی
غالف بررسی و این کار هر پنج روز یکبار تکرار و ثبت شد. بعد از اینکه آلودگی از غالف به کل بوته سرایت کرد،  81از هرکرت 

ها ثبت شد. این کار هر پنج روز یکبار تکرار و تا زمان برداشت انجام بوته بررسی و آلودگی آن 81به صورت تصادفی از هر کرت 
 گرفت.

در خصوص تیماری که به صورت تیمارکنترل شیمیایی در نظر گرفته شده بود، به محض شروع فعالیت کنه نسبت به 
 ژیتگرفت )سم آبامکتین، پروپارورد استفاده قرار میکش رایج در شهرستان که جهت کنترل کنه تارتن مسمپاشی با سموم کنه

پروپال و غیره( سمپاشی انجام شد و این سمپاشی در طی دوره رویشی بستگی به نیاز کنترل شمیایی کنه، تا سه مرحله تکرار  و
و  جداگانه کوبیده صورت. در پایان فصل زراعی برداشت با دست انجام گرفت، و با استفاده از خرمنکوب محصول هر کرت به شد

 جمع آوری شد. سپس عملکرد هر کرت توسط ترازوی الکترونیکی دقیق وزن و ثبت گردید. 

های، صدری، شکوفا، اختر، چیتی محلی های ده ژنوتیپ لوبیا بنامجامعه آماری شامل بوته  :ها: تجزیه آماری داده2-4
مترمربع به صورت  22×28ای به ابعاد ه در چهار تکرار در مزرعهخمین، درسا، کوشا، درخشان، پاک ، یاقوت و غفار بودند. ک

ی اهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی انجام گرفت. آلودگی ده ژنوتیپ مورد آزمایش به کنه تارتن دولکهکرت
 81گردید. در هر کرت آزمایشی ی آنها با تیمار سمپاشی شده مقایسه در خصوص برگ، ساقه، غالف، بوته بررسی و عملکرد دانه



 

 

 

برداری با آزمون دانکن و تجزیه آماری شد و مقایسه میانگین آلودگی ارقام و زمان نمونه SASها با نرم افزار نمونه تهیه شد. داده
 با روش توکی انجام شد. مقایسه میانگین عملکرد

 : نتایج و بحث3
مختلف گیاه میزبان مطالعات متعددی در ایران )طهماسبی و همکاران، در زمینه اثر فعالیت کنه تارتن بر عملکرد ارقام 

 ,Polis(. و جهان )0841؛ مدرس نجف آبادی، 0842طهماسبی ، ؛0834؛ محمدی و همکاران 0839؛ محیسنی و همکاران 0833

1973; Aydemir and Torus, 1992; Flexner et al., 1995; Bynum et al., 2004a and b; Shanks et al., 1995; 
Labanowska, 2007; Khan et al., 2003; Karban, 1987; Xu et al., 2004 انجام گرفته است. در اغلب این مطالعات )

وغیره  ، درسا، دهقانBAT417, BAT82, BAT93, KS21235 KS21163,  Black 1115,  Black1170های نظیرژنوتیپ
 اند.عنوان ارقام مقاوم به کنه تارتن معرفی شدهبه

 82 در ای هگلخاند استاندار هایآزمون از استفاده با ایدولکهتارتنکنه به مقاومت مکانیسمای، همطالععنوان مثال در به

 KS21235های ژنوتیپ در گیاهی مقاومت باالترین شاخص آزمایش دراین .گرفت قرار مورد ارزیابی چیتی لوبیای ژنوتیپ
  و  KS21144هایژنوتیپ در ایلکه دو کنه به بیشترین حساسیت عبارتی به یا و و کمترین شاخص مقاومت Ks2161و

Ks21163 ن شدیتعی (Yousefi and Dorri, 2007). 
تارتن مقاوم و حساس لوبیا به تنش کنه  ژنوتیپ 91( در بررسی انجام شده در خصوص تعیین 0842طهماسبی )     

های ، که برای صفت عملکرد دانه محاسبه و ژنوتیپHarm, SSI, STL, MP, GMPهای مقاومت، ای با استفاده از شاخصدولکه
 0009سیاه و  ks31167, ks21479 ،0032های ها انتخاب شدند، نشان داد، ژنوتیپای با استفاده از آنمقاوم به کنه دولکه

 .ترین ارقام در تحقیق بودندعنوان مقاومچیتی به

های جمعیت، پراکنش فضایی و طرح تغییرات به منظور بررسی (0834عمل آمده توسط ابوالفتحی )بررسی به در      
در شمال استان لرستان  (Phaseolus vulgaris L.)درمزارع لوبیای معمولی  T. urticaeای، گیری از کنه تارتن دولکهنمونه

ای هنشان داد که این آفت از اوایل تیر به مزارع لوبیای شهرستانای با دقت ثابت انجام گرفت، گیری دنبالههای نمونهکه با مدل
و  03/9/35در بروجرد،  0/2/35و   29/9/35های بروجرد، درود هجوم آورده و این آفت دارای دو اوج جمعیتی مشخص در تاریخ

 باشد.در ازنا بوده می  3/2/35و   29/9/35در درود،  0/2/35
صل از تحقیق ما نشان داد که اثر ژنوتیپ، درسطح احتمال یک درصد در آلودگی به کنه تارتن در تایید نتایج فوق نتایج حا

ند درا هستباشد و همچنین تاریخ آلودگی گیاه و اثرات متقابل ژنوتیپ و تاریخ در میزان آلودگی معنیدار میای معنیدولکه
(. در موضوع مقاومت 49و  49ای در سالهای به کنه تارتن دولکه )جداول تجزیه واریانس میزان آلودگی  برگ، ساقه، غالف و بوته 

های مختلف آفات و دوره رویشی و زایشی گیاهان نسبت به حمله آفات عوامل متعددی دخالت دارند. نحوه خسارت آفات، بیوتیپ
 شوند. های گیاهی از جمله مهمترین این عوامل محسوب میهای ساختاری اندامگیاه و ویژگی

توان چنین عنوان کرد که ژنوتیپ یکی از مهمترین عوامل مقایسه نتایج تحقیق حاضر و دیگر تحقیقات مشابه میدر 
ش های مورد آزمایباشد. و رقم درسا که یک رقم لوبیای سفید است نسبت به سایر ژنوتیپهان به کنه تارتن میمقاومت گیاه

ی با بررسی شش ژنوتیپ لوبیا باشد، که( می0841رس نجف آبادی، مقاومت بیشتری داشته است که تأییدی بر تحقیق )مد
در تحقیق  .ارنددای نسبت به سایر ارقام تارتن دولکه کنه تری نسبت به تغذیهارقام لوبیا سفید تحمل بیشداد که نشان مختلف 

ز خود نشان داد که این نتیجه تأییدی ها مورد آزمایش احاضر رقم درسا بیشترین مقاومت را نسبت به رقم پاک و سایر ژنوتیپ
اشد. بای شناسائی و معرفی کردند میترین رقم لوبیا به کنه تارتن دولکه( که رقم درسا را مقاوم0842بر تحقیق دری و بیضائی )

ند شومی همچنین این تحقیق نشان داد رقم درسا که دارای بذر سفیدی است و ارقام کوشا و غفار که از ارقام پا بلند محسوب
 کهباشد که نشان داد  (Polis, 1973)تواند تأییدی بر تحقیق باشند که این نتیجه میدارای بیشترین مقاوت به کنه تارتن می



 

 

 

 رونده، یا بلندی پایه رشدی عادات زودرسی نظیر صفاتی دارای اند،شده انتخاب ایلکهدوکنه به مقاومت برای که لوبیا از هائیالین

 ند.بود سبز - سیاه هایبرگ و سفید و ای قهوه - قرمز( تستا)بذر پوشش

 گیری: نتیجه4
ایجاد شد  کاشت خیتار از پس هفته 9 تا 8 نیب و هابرگ در ابتدا یآلودگ شروعدر تحقیق حاضر  شده انجام شیآزما طبق

ها در رقم بیشترین میزان آلودگی در برگمرداد ماه  در هرسال بود.  05ها در دو سال مورد آزمایش در و اوج آلودگی برگ
نوان عای نسبت به سایر ارقام، بهدرخشان دیده شد و ارقام درسا، کوشا و غفار با کمترین آلودگی و با تاخیر آلودگی قابل مالحظه

 تر شناخته شدند.ارقام مقاوم
وع و در تاریخ یکم شهریور ماه به اوج خود مرداد ماه در هرسال، شر 22ها در دو سال متوالی از تاریخ آلودگی در ساقه

ها در دو سال مربوط به رقم درخشان بود و رقم درسا و غفار کمترین آلودگی را در این رسید. بیشترین میزان آلودگی ساقه
 خصوص داشتند.

عنوان کوشا و غفار بهای و ارقام درسا، دولکه عنوان ارقام حساس به کنه تارتنهای درخشان، اختر و محلی خمین بهرقم
علت  مقاومت قابل ارقام مقاومتر در این خصوص شناخته شدند. در میان ارقام مورد بررسی در این تحقیق رقم درسا و  غفار به

 عنوان ارقام مناسب مقاوم به کنه تارتنتوانند بههای مورد آزمایش و همچنین عملکر مناسب دانه، میتوجه نسبت به سایر ژنوتیپ
طورکلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ارقام درسا و کوشا و غفار به نسبت ارقام درخشان، چیتی محلی خمین فی شوند. بهمعر

اند که مهمترین علل و صدری  مقاومت بیشتری در قبال جمعیت کنه تارتن در شرایط مزرعه منطقه خمین از خود نشان داده
 نسبت داد. نوتیپ، تیپ رویشی و تاریخ آلودگی به کنهتوان به مواردی مانند ژاین نتایج را می

  
 55ها در سال ها و بوتهها، غالفها، ساقهسی میزان آلودگی برگر: نتایج بر5
 های نمونه برداریای در تاریخدولکه تارتنهای ارقام مختلف لوبیا به کنه : نتایج بررسی میزان آلودگی برگ5-1

 1355درسال 
در  0849برداری درسال های نمونهای در تاریخدولکه تارتن های ارقام مختلف لوبیا به کنهمیزان آلودگی برگنتایج بررسی 

درصد تفاوت داری در سطح یکطور معنیها در ارقام مختلف به( درج شده است. مطابق با این جدول میزان آلودگی برگ0)جدول
ثر متقابل نوع رقم و تاریخ دار بود. ادرصد معنیهای مختلف نیز در سطح یکاریخها در تنشان داد. همچنین میزان آلودگی برگ

 بود. داردرصد معنی برداری نیز درسطح یکنمونه
 

 1355های نمونه برداری درسال ای در تاریخهای ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دولکه:  نتایج تجزیه واریانس میزان آلودگی برگ1جدول

تغییراتمنبع  هاآلودگی برگ درجه آزادی   F 

101/1 8 تکرار  05/1 n.s 

228/9 4 رقم  80/44 ** 

رقم )خطای اصلی(×تکرار   25 195/1  80/0  

599/05 3 تاریخ  23/914  

رقم×تاریخ  52 929/1  00/02 ** 

تاریخ×تکرار  29 125/1  99/0 ** 

198/1 202 خطا  05/1  

   894 کل

83/05ضریب تغییرات کرتهای اصلی%      



 

 

 

21/09ضریب تغییرات کرتهای فرعی%      

 داریعنی غیر معنی n.sدرصد و  0درصد و  9دار در سطح احتمال به ترتیب یعنی معنی **و  *
 

(. 2ای در ارقام مختلف لوبیا با آزمون دانکن انجام شد )جدول دولکهتارتن  ها به کنهمقایسه میانگین میزان آلودگی برگ
جدول ارقام آزمایشی در هفت گروه قرار گرفتند. بیشترین میزان آلودگی در رقم درخشان دیده شده است که در براساس این 

یک گروه مستقل قرار گرفت. ارقام محلی خمین و صدری درگروه دوم قرار گرفتند. در گروه سوم رقم اختر قرار گرفت. رقم یاقوت 
گروه ششم و ارقام درسا، کوشا و غفار با کمترین آلودگی در گروه هفتم قرار در گروه چهارم، رقم شکوفا گروه پنجم، رقم پاک 

های درخشان، محلی خمین و برگ نمونه برداری شده در هرکرت رقم 81آلوده از هر  گرفتند. بنابراین بر اساس تعداد برگ
ها رگباشند. میزان آلودگی بتر میوشا و غفار مقاومای بودند و ارقام درسا، کلکهتارتن دو عنوان ارقام حساس لوبیا به کنهصدری به

های آزمایش شروع شد و در کرت 03/9/49های مختلف با آزمون دانکن نشان داد که آلودگی از ای در تاریخلکهدوتارتن به کنه 
 داری به اوج خود رسیده است.طور معنیبه 05/9/49در تاریخ 
 
 (α=55/5به روش دانکن  ) 55ای  در سال لی )رقم و تاریخ( بر آلودگی برگ ها به کنه تارتن دولکه:  مقایسه میانگین اثرات اص2جدول

 مقایسه میانگین فاکتور اصلی )رقم(  مقایسه میانگین فاکتور فرعی )تاریخ(
خطای معیار±میانگین گروه بندی دانکن خطای معیار±میانگین گروه بندی دانکن  تاریخ   رقم 

a 1±1 49/19/13  b 82/8 ± 93/1  صدری 

b 1±1 49/19/08  de 99/0 ± 80/1  شکوفا 

c 09/1 ± 12/1  49/19/03  c 33/2 ± 92/1  اختر 
d 9/1 ± 00/1  49/19/28  d 40/0 ± 91/1  یاقوت  
e 09/0 ± 03/1  49/19/23  f 29/1 ± 15/1  درسا 

f 89/2 ± 88/1  49/19/12  b 99/8 ± 29/1  محلی خمین 

f 92/8 ± 92/1  49/19/15  a 93/9 ± 54/1  درخشان 

g 95/9 ± 90/1  49/19/02  f 20/1 ± 09/1  کوشا 

g 9/2 ± 25/1  49/19/05  e 90/0 ± 24/1  پاک 
    f 82/1 ± 01/1  غفار  

 دار استحروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی
 
 

رداری بهای نمونه ای در تاریختارتن دولکههای ارقام مختلف لوبیا به کنه : نتایج بررسی میزان آلودگی ساقه5-2
 1355درسال 

در 0849برداری درسال های نمونهای در تاریخدولکهتارتن های ارقام مختلف لوبیا به کنه نتایج بررسی میزان آلودگی ساقه
درصد تفاوت داری درسطح یکطور معنیها در ارقام مختلف به( درج شده است. مطابق با این جدول میزان آلودگی ساقه8)جدول 

ثر متقابل نوع رقم و تاریخ دار بود. ادرصد معنیهای مختلف نیز در سطح یکها در تاریخهمچنین میزان آلودگی ساقهنشان داد. 
 درا بود.برداری نیز درسطح پنج درصد معنینمونه

 
های نمونه برداری درسال ای  در تاریخ:  نتایج تجزیه واریانس میزان آلودگی ساقه های ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دولکه3جدول
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 F آلودگی ساقه درجه آزادی منبع تغییرات

189/1 8 تکرار  99/1  n.s 

291/2 4 رقم  40/54 ** 

رقم×تکرار 153/1 25 )خطای اصلی(   22/0  n.s 

939/9 2 تاریخ  40/24 ** 

رقم×تاریخ  03 009/1  54/0 * 

تاریخ×تکرار  2 139/1  82/0  

129/1 99 خطا   

   004 کل

20/02ضریب تغییرات کرتهای اصلی%      

19/09ضریب تغییرات کرتهای فرعی%     

 داریعنی غیر معنی n.sدرصد و  0درصد و  9دار در سطح احتمال به ترتیب یعنی معنی **و  *
 

(. 9انجام شد )جدولای در ارقام مختلف لوبیا با آزمون دانکن دولکهتارتن ها به کنه مقایسه میانگین میزان آلودگی ساقه
ان دیده ای در رقم درخشتارتن دولکه براساس این جدول ارقام آزمایشی در پنج گروه قرار گرفتند. بیشترین میزان آلودگی به کنه

های صدری و محلی خمین در گروه دوم و رقم اختر در گروه سوم قرار گرفتند. شد که در یک گروه مستقل قرار گرفت و رقم
های درسا، کوشا و غفار در گروه پنجم قرار گرفتند. بنابراین بر اساس تعداد ا، پاک و یاقوت در گروه چهارم و رقمهای شکوفرقم

 تارتنساقه نمونه برداری شده در هرکرت رقم درخشان بیشترین و رقم درسا کمترین حساسیت به کنه  81ساقه آلوده از هر 
های مختلف با آزمون دانکن نشان داد که ای در تاریخدولکهتارتن دگی ساقه به کنه میزان آلو ای را از خود نشان دادند.دولکه

 کثر رسید.آلودگی به حد 0/2/49های آزمایش شروع شد و در تاریخ در کرت 22/9/49آلودگی از 
 

 (α=55/5به روش دانکن  )  55سال ای در ها به کنه تارتن دولکه: مقایسه میانگین اثرات اصلی )رقم و تاریخ( بر آلودگی ساقه4جدول 

 مقایسه میانگین فاکتور اصلی )رقم(  مقایسه میانگین فاکتور فرعی )تاریخ(

خطای معیار±میانگین گروه بندی دانکن  گروه بندی دانکن  تاریخ 
خطای ±میانگین

 رقم معیار

c 52/0 ± 88/1  49/9/22  b 88/9 ± 20/1  صدری 

b 49/2 ± 92/1  49/9/25  d 2± 92/1 شکوفا    

a 09/9 ± 90/1  49/2/10  c 90/8 ± 95/1 اختر    

    d 29/2 ± 89/1  یاقوت  
    e 1±1  درسا  

    b 22/9 ± 94/1 محلی خمین    

    a 40/5 ± 94/1  درخشان 

    e 93/1 ± 04/1 کوشا    

    d 38/0 ± 89/1 پاک    

    e 90/1 ± 04/1  غفار  

 دار استحروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی
 

ای ولکهدتارتن های ساقه به  کنه برداری بر میزان آلودگیهای نمونهمقایسه میانگین اثر متقابل نوع رقم لوبیا و تاریخ
باشد و تر میدهد که شروع آلودگی در ارقام مختلف متفاوت بوده و رقم درخشان از این جهت حساس( نشان می03-8)جدول

که اوج آلودگی به  0/2/49تر بودند. در تاریخ داری با تاخیر آلوده شدند و ازاین جهت مقاومیطور معنارقام درسا، کوشا و غفار به



 

 

 

داری بین ارقام وجود داشت. در این تاریخ بیشترین آلودگی در رقم ای در این آزمایش دیده شد، تفاوت معنیتارتن دولکهکنه 
که رقم درسا طوریدگی مربوط به ارقام درسا، کوشا و  غفار بود. بهدرخشان و بعد از آن در رقم محلی خمین بود و کمترین آلو

ای در بین ارقام مورد آزمایش از خود نشان داد و میانگین آلودگی آن دولکهتارتن بیشترین مقاومت را به آلودگی ساقه به کنه 
 صفر بود.

 
ری های نمونه برداای در تاریخدولکه تارتنهای ارقام مختلف لوبیا به کنه : نتایج بررسی میزان آلودگی غالف5-3 

 1355درسال 

در 0849برداری درسال های نمونهای در تاریخدولکهتارتن های ارقام مختلف لوبیا به کنه نتایج بررسی میزان آلودگی غالف
درصد تفاوت داری درسطح یکطور معنی( درج شده است. مطابق با این جدول میزان آلودگی غالف در ارقام مختلف به9)جدول

دار بود. اثر متقابل نوع رقم و تاریخ درصد معنیهای مختلف نیز در سطح یکها در تاریخنشان داد. همچنین میزان آلودگی غالف
 درا بود.نمونه برداری نیز درسطح پنج درصد معنی

 
های نمونه برداری درسال ای  در تاریختارتن دولکه لوبیا به کنههای ارقام مختلف : نتایج تجزیه واریانس میزان آلودگی غالف5جدول 

1355 

 F-Value آلودگی غالف درجه آزادی منبع تغییرات

108/1 8 تکرار  03/1  n.s 

810/9 4 رقم  4/50 ** 

)خطای اصلی( رقم×تکرار  25 159/1  29/0  

439/5 9 تاریخ  32/053 ** 

رقم×تاریخ  82 025/1  39/2 * 

تاریخ×تکرار  02 199/1  10/0  

199/1 013 خطا   

   044 کل

45/05ضریب تغییرات کرتهای اصلی%      

44/08ضریب تغییرات کرتهای فرعی%     

 داریعنی غیر معنی n.sدرصد و  0درصد و  9دار در سطح احتمال به ترتیب یعنی معنی **و  *
 

(. 2در ارقام مختلف لوبیا با آزمون دانکن انجام شد )جدول ایدولکه تارتنها به کنه مقایسه میانگین میزان آلودگی غالف
براساس این جدول ارقام آزمایشی درپنج گروه قرار گرفتند. بیشترین میزان آلودگی در رقم درخشان دیده شد که در یک گروه 

و اختر قرار گرفتند. در های شکوفا مستقل قرار گرفت. ارقام محلی خمین و صدری درگروه دوم قرار گرفتند. در گروه سوم رقم
در گروه پنجم قرار گرفتند. بر اساس تعداد غالف آلوده از هر  گروه چهارم رقم پاک و یاقوت قرار گرفتند. ارقام درسا، کوشا و غفار

تارتن عنوان ارقام حساس لوبیا به کنه های درخشان، صدری و محلی خمین بهبرداری شده در هرکرت رقم غالف نمونه 81
ای های در تاریخدولکهتارتن ها به کنه تر بودند و همچنین میزان آلودگی غالفای بودند و ارقام درسا، کوشا و غفار مقاوملکهدو

داری طور معنیبه 22/2/49های آزمایش شروع شد و در تاریخ در کرت 0/2/49مختلف با آزمون دانکن نشان داد که آلودگی از 
 .به اوج خود رسید

 
به روش دانکن   55ای در سال های لوبیا به کنه تارتن دولکه: مقایسه میانگین اثرات اصلی )رقم و تاریخ( بر آلودگی غالف6ولجد

(55/5=α) 



 

 

 

 مقایسه میانگین فاکتور اصلی )رقم(  مقایسه میانگین فاکتور فرعی )تاریخ(

 رقم میانگین گروه بندی دانکن  تاریخ میانگین گروه بندی دانکن

d 2/1 ± 09/1  49/2/10  b 2/8 ± 98/1  صدری 

c 99/0 ± 29/1  49/2/00  c 89/2 ± 85/1 شکوفا    

c 3/0 ± 25/1  49/2/02  c 2/2 ± 89/1 اختر    

b 59/2 ± 89/1  49/2/20  d 99/0 ± 22/1  یاقوت  
a 9/9 ± 91/1  49/2/22  e 8/1 ± 09/1 درسا    

    b 3/8 ± 83/1 محلی خمین    

    a 2/9 ± 21/1  درخشان 

    e 29/1 ± 29/1 کوشا    

    d 89/0 ± 89/1 پاک    

    e 2/1 ± 04/1  غفار  

 دار استحروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی

ی های نمونه بردارای در تاریختارتن دولکه های ارقام مختلف لوبیا به کنه: نتایج بررسی میزان آلودگی بوته5-4
 1355درسال 

در  0849برداری درسال های نمونهای در تاریخدولکهتارتن  ارقام مختلف لوبیا به کنههای نتایج بررسی میزان آلودگی بوته
درصد تفاوت داری درسطح یکطور معنیها در ارقام مختلف به( درج شده است. مطابق با این جدول میزان آلودگی بوته5)جدول 

دار بود. اثر متقابل نوع رقم و تاریخ درصد معنیسطح یک های مختلف نیز درنشان داد. همچنین میزان آلودگی بوته در تاریخ
 باشد.درا میدرصد معنینمونه برداری نیز درسطح یک

 
 1355های نمونه برداری درسال ای در تاریخهای ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دولکه:  نتایج تجزیه واریانس میزان آلودگی بوته7جدول

 F آلودگی بوته درجه آزادی منبع تغییرات

122/1 8 تکرار  25/1  n.s 

942/9 4 رقم  43/25 ** 

رقم×تکرار 130/1 25 )خطای اصلی(   28/0  

852/9 2 تاریخ  95/30 ** 

رقم×تاریخ  03 291/1  29/8 ** 

تاریخ×تکرار  2 108/1  04/1  n.s 

122/1 99 خطا   

   004 کل

29/05ضریب تغییرات کرتهای اصلی%     

48/09فرعی% ضریب تغییرات کرتهای     

 داریعنی غیر معنی n.sدرصد و  0درصد و  9دار در سطح احتمال به ترتیب یعنی معنی **و  *
 

(. 3ای در ارقام مختلف لوبیا با آزمون دانکن انجام شد )جدول دولکه تارتنها به کنه مقایسه میانگین میزان آلودگی بوته
براساس این جدول ارقام آزمایشی در هفت گروه قرار گرفتند. بیشترین میزان آلودگی در رقم درخشان دیده شد که در یک گروه 

رار گرفت و ارقام پاک، شکوفا مستقل قرار گرفت. ارقام محلی خمین و صدری درگروه دوم قرار گرفتند. در گروه سوم رقم اختر ق
و  یاقوت در گروه چهار قرار گرفتند. رقم کوشا در گروه پنجم قرار گرفت. رقم غفار در گروه ششم و رقم درسا با کمترین آلودگی 



 

 

 

های ت رقمبرداری شده در هرکربوته نمونه 81در گروه هفتم  قرار گرفت. بنابراین در این آزمایش بر اساس تعداد بوته آلوده از هر 
ای بودند. و ارقام درسا، کوشا و غفار نسبت یه سایر دولکه تارتنعنوان ارقام حساس لوبیا به کنه درخشان، اختر و محلی خمین به

 تر بودند.ارقام مورد آزمایش مقاوم
در  80/2/49آلودگی از های مختلف با آزمون دانکن نشان داد که ای در تاریخلکهدوها به کنه تارتن میزان آلودگی بوته

 به اوج خود رسید. 01/5/49های آزمایش شروع و در تاریخ کرت
 

 (α=55/5به روش دانکن  ) 55ای در سال ها به کنه تارتن دولکه: مقایسه میانگین اثرات اصلی )رقم و تاریخ( بر آلودگی بوته8جدول

 اصلی )رقم(مقایسه میانگین فاکتور  مقایسه میانگین فاکتور فرعی )تاریخ(

خطای معیار±میانگین گروه بندی دانکن خطای معیار±میانگین گروه بندی دانکن  تاریخ   رقم 

c 9/0 ± 25/1  49/12/80  b 13/9 ± 94/1  صدری 

b 85/2 ± 92/1  49/15/19  d 40/0 ± 92/1 شکوفا    

a 05/9 ± 91/1  49/15/01  c 02/8 ± 28/1 اختر    

    d 13/2 ± 99/1  یاقوت  
    f 1±1  درسا  

    b 90/9 ± 90/1 محلی خمین    

    a 29/3 ± 59/1  درخشان 

    e 38/1 ± 24/1 کوشا    

    d 38/0 ± 82/1 پاک    

    ef 29/1 ± 08/1  غفار  

 دار استحروف مشابه نشان دهنده عدم اختالف معنی

 

 : منابع6
 Tetranychus urticae)ای کنه تارتن دولکهگیری از های نمونه. بررسی تغیرات جمعیت، پراکنش فضایی و طرح0834ابوالفتحی، ن. 

Koch. (Acari: Tetranychidae  درمزارع لوبیای معمول(Phaseolus vulgaris L.)  درشمال استان لرستان. پایان نامه، دانشگاه
 شهید چمران اهواز.

 ص. 909دانشگاه بوعلی سینا، های زیان آور محصوالت کشاورزی ایران. انتشارات . کنه0839خانجانی، م و ایرانی نژاد، ک. 
 ها(. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، چاپ دوم.. آفات گیاهان زراعی ایران )حشرات وکنه0838م.  خانجانی،

ی زراع. معرفی رقم جدید لوبیا سفید درسا. مقاالت پنجمین همایش ملی حبوبات ایران )بخش دوم، تحقیقات به0842دری، ح.، بیضائی، إ. 
 ص. 854لوبیا، ماش و عدس(. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.  نژادیو به

گونه غالب روی رقم  Thrips tabaci (Thy;Thripidae). تعین اهمیت اقتصادی تریپس 0830سعیدی، ز. رضوانی، ن. غ و نوربخش، س. ح.
 . 42ران، ص محلی لوبیا چیتی در شهرستان لردگان، پانزدهمین کنگره گیاه پزشکی ای

های مقاومت. ششمین همایش ای با استفاده از شاخص. تعین ارقام مقاوم وحساس لوبیا به تنش کنه تارتن دولکه0842طهماسبی، ز. 
 های پژوهشی کشاورزی، دانشگاه کردستان.یافته

 ای دولکهتارتنکنه لوبیا به هایژنوتیپ واکنش. 0834 ر. ح دری، و  ا. ع کوثری، .، ع صبوری. ع زاده، حسین ر. م. همتا، ز. بی طهماسبی،

(Tetranychus urticae Koch)  893 -824 (: ص2) 29-0جلد  بذر، و نهال نژادی به مجله .مزرعه و گلخانه در. 
بر شدت . تأثیر عناصر غذایی پرمصرف 0839محیسنی، ع. شادی، م. شاهوردی، م. پیرهادی ده علیخانی، ا. کوشکی، م. ح و نصرالهی، م. 

های زراعی لوبیا قرمز رقم درخشان در شهرستان بروجرد، مقاالت اولین همایش ملی ای و مشخصهخسارت کنه تارتن دو نقطه
 .0839آبان  81و  24حبوبات. پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، 



 

 

 

  (Acari:Tetranychidae) ایدولکهتارتنارت کنه. مطالعه تاثیر شرایط تنش در تغییرات جمعیت و خس0841مدرس نجف آبادی، س. س. 
های مختلف لوبیا قرمز در منطقه خمین، چکیده مقاالت چهارمین همایش ملی حبوبات ایران، مرکز تحقیقات کشاورزی  در ژنوتیپ

 . 805و منابع طبعی استان مرکزی. ص
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