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چکيده
کنه تارتن دولکههای Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)،يکه از مهه تهرين آفها
خسار زا به گیاه لوبیا م باشد .برای کاهش خسار  ،کشاورزان مجبورند مزارع لوبیا خهود را چنهدين مرتبهه سه پاشه
نمايند .يک از بهترين راهکارهای کاهش خسار آفا  ،استفاده از ارقام مقاوم م باشد که عالوه بر تحمل آفا و کهاهش
سمپاش و به تبع آن کاهش آلودگ های زيستمحیط  ،م تواند عملکرد مناسب نیز به همراه داشته باشند .لذا به همین
منظور جهت بررس ارزياب مقاومت هشت رق و دو الين لوبیا به آفت کنه تارتن دولکهای ،در دو سال متوال زراعه 94
و  95آزمايش در قالب طرح کر های خردشده در زمان در مرکز تحقیقا مل لوبیای شهرستان خمهین انجهام گرفهت.
اين آزمايش با بررس آلودگ برگها ،ساقهها ،غالفها و بوتهها به کنه تارتن دولکهای و مقايسه آنها با شهاهد و ارزيهاب
عملکرد آنها انجام شد .آلودگ در بوتهها در دوسال متوال  94و  95از  31شهريورماه شروع و در دهه مهرمهاه در ههر
سال به اوج خود رسید .نتايج نشان داد که میزان آلودگ ارقام و الينهای آزمايش نسبت به کنه تارتن دولکهای به طهور
معن داری متفاو بود .اين تفاو ها ه از لحاظ شروع و شد آلهودگ و هه از لحهاظ عملکهرد دانهه بهود .بها مقايسهه
میانگینها مشخص شد که رق های درخشان ،اختر و محل خمین بهعنوان ارقام حساس به کنه دو لکهای اما رقه درسها
بهعنوان يک رق لوبیای سفید و الين  21191و رق کوشا بهعنوان ارقام لوبیای چیت و الين  31169بهعنوان يهک رقه
لوبیای قرمز ،مقاومت بیشتری به کنه تارتن دولکهای و عملکرد دانه قابل قبول نسبت به ساير ارقام مورد آزمايش داشتند.
لذا نتايج اين پژوهش م تواند در جهت بهبود عملکرد و کاهش مصرف سموم در مزارع لوبیا بسیار مفید و کارآمد باشد.
واژههای کليدی :لوبیا ،مقاومت ،ارقام ،کنه تارتن دولکهای ،عملکرد

بوده و در تناوبهای زراع نیز به عنوان حاصلخیزکننده زمهین
و کهود مهورد اسهتفاده قهرار مه گیرنهد (Khaghani et al.,
).2010
از جمله آفات که به گیاه لوبیا در ايران خسار وارد مه
نمايههد ،مهه تههوان بههه مگهه لوبیهها (Hylemia cilicrura
) ،Rondaniپروانه لوبیا ) ،(Lycaena boetica L.تريپ لوبیا
) ،(Thrips tabaci Lindسوسک لوبیها (Acanthoscelides
) ،obtectus Say.زنجرک لوبیا )،(Empoasca fabae Hanis
کهرم پیلههخهوار ) ،(Heliothis viriplaca Hufnagelو کنهه
تارتن ) (Tetranychus urticae Kochاشاره نمود (Saeedi
) .et al., 2004; Khanjani, 2006از میهان ايهن آفها  ،کنهه
تارتن دولکهای از جمله مه ترين آنهها مه باشهد ( Khanjani,
 .)2004کنه دولکهای از مه ترين کنههای خسار زا مه باشهد

1

مقدمه
حبوبا بعد از گندم و برنج مه ترين محصوال کشاورزی
هستند که مورد تغذيه مردم جهان به خصوص مردم کشورهای
درحال توسعه قرار گرفتهاند .در بین حبوبا  ،لوبیا يک از منابع
مه پروتئین گیهاه اسهت کهه بها داشهتن  19تها  23درصهد
پروتئین م تواند منبع بسیار مهمه در تهأمین پهروتئین مهورد
نیاز انسان باشد .ب شک حبوبا و به ويژه لوبیها از منهابع مهه
تأمینکننده پروتئین در اکثر کشورها به خصوص کشهورهای در
حال توسعه مه باشهد ،چهرا کهه از نظهر اقتصهادی از پهروتئین
حیوان ارزانتر هستند .همچنین حبوبا دارای کربوهیدرا ها،
برخ ويتامینها و مواد معدن ضروری در جیره غهذاي انسهان

* نویسنده مسئولaskarianzadeh@shahed.ac.ir :

95

کاظمی و همکاران؛ ارزیابی مقاومت /...پژوهشهاي حبوبات ايران /سال(دوره) ،11شمارة ،2سال ،1399صفحه 95-108

) (Acari: Tetranychidaeبر عملکرد ارقهام لوبیها در منطقهه
خمین مورد بررس قرار گرفت.

کههه دامنههه پراکنههدگ آن در سراسههر جهههان وسههیع و تههاکنون
خسار آن در بیش از 900گونه و  124تیهره گیهاه گهزارش
شده است ) .(Egas et al., 2003اين کنه ،به عنوان مه تهرين
آفت مناطق لوبیاکاری در کشور محسوب م شود و در بهیش از
 80درصد مهزارع ،بهه دفعها متعهدد بها آن کنتهرل شهیمیاي
صور م گیرد و در صور عدم کنترل ،میزان خسهار آن تها
 80درصهد ارزيهاب مه شهود ( Khanjani, & Hadad Iran-
.)Nezhad, 2006
کنه تارتن دولکهای با مکیدن شیره گیهاه از بهرگهها و
همچنین غالفهای لوبیا ،باعث ايجاد خسار به لوبیا مه شهود
) .(Godfrey, 2005اهمیت کنههای تارتن دولکهای بهه علهت
خسار زياد ،دامنه میزبان وسیع ،سهرعت افهزايش جمعیهت و
تواناي در گسترش مقاومت به آفتکهشهها اسهت .کنهه تهارتن
دولکهای سرعت تولید مثل باالي دارد و اولین آفهت گلخانههای
است که مقاومت به آفتکشهها را نشهان داد .ايهن ويژگه هها،
امروزه آن را به صور آفت خطرناک وکاهشدهنده تولید کم
و کیفهههه ه محصههههههوال کشههههههاورزی درآورده اسههههههت
).(Kavousi, 2000
انتخههاب رق ه بهها توجههه بههه آب و هههوای منطقههه ،مقههدار
عملکرد ،نوع رشد ،زودرس و يا ديررس  ،مقاومهت بهه آفها و
بیماریها و بازارپسندی مناسب در هر منطقه صور م گیهرد.
معموالً انتخاب رق در درجهه اول بها توجهه بهه عملکهرد بهاال و
بازارپسندی آن است و زودرس و يا ديررس ارقهام بهه ژنتیهک
رق  ،آب و هوای منطقه و مقدار کود مصرف بستگ دارد .همه
لوبیاهای خشک (چیت  ،سفید ،قرمز و کرم) در ايران از جهن
و گونههه  Phaseolus vulgarisم ه باشههند .بیشههترين سههط
زيرکشت لوبیا در ايران از نوع چیت است .در حال حاضر حدود
 80درصد سط زير کشت انواع لوبیا به صور تودههای محل
م باشند و استفاده از ارقام اصالحشده در حال گسهترش اسهت
(.)Dorri et al., 2003
کنه تارتن دولکهای به مزارع لوبیها در شهرسهتان خمهین
خسار زيادی وارد مه کنهد ( .)Tahmasebi et al., 2010از
طرف به منظور کنترل و جلوگیری خسار ايهن آفهت سهاالنه
مقدار قابلتوجه س کنهکش مورد مصرف قرار مه گیهرد کهه
عالوه بر افزايش هزينههای داشت ،باعث آلودگ های زيست در
منطقه و همچنین باق ماندن سموم در محصهول لوبیها خواههد
شد .لذا بررس اثر کنه تارتن دولکههای  T. urticaeروی ارقهام
مختلف لوبیا در منطقه خمین م تواند نسبت بهه معرفه رقه
مناسب کشت به کشاورزان کمک زيادی نمايد .در ايهن تحقیهق
اثرکنههه تههارتن دولکهههایTetranychus urticae Koch ،

مواد و روشها
محل آزمایش :مطالعه صحراي ايهن تحقیهق در دو سهال
زراع  94و  95در زمینهای تحقیقات ايستگاه مل تحقیقها
لوبیای شهرستان خمین انجام گرفهت .ايهن ايسهتگاه در ارتفهاع
 1930متری از سط دريا و طول جغرافیاي ´ 49° 57و عهر
جغرافیائ  32° 2قرار دارد.
ارقام آزمایشی :برای انجام اين تحقیق هشت رق لوبیا به
نامهای ارقام صدری ،شکوفا ،اختر ،چیت محل خمهین ،درسها،
کوشا ،درخشان ،پاک و دو الين لوبیا به نامهای 21191 ،و الين
 31169استفاده شد (ارقام لوبیای سهفید شهامل درسها ،پهاک و
شکوفا؛ ارقام لوبیای قرمز شامل درخشان ،اختر و الين 31169؛
و ارقام لوبیای چیت شامل محل خمین ،صدری ،کوشا و اليهن
.)21191
طراحی آزمایش :آزمايش در قالب کر های خردشهده بها
دو تیمار س پاش و بدون س پاش به عنوان کر های بزرگ و
کر های فرع شامل هشت رق و دو الين لوبیا در چهار تکهرار
در مزرعهای به ابعاد  26×23متر در قالب طرح پايه بلهوکههای
کامل تصادف انجام گرفت.
بستر کاشت با شخ زمین در پايیز سال قبهل شهروع و در
خرداد ماه با کولتیواتور و ديسهکزدن زمهین و ايجهاد فهارو بهه
فواصل  50سانت متری تکمیل و آمهادهسهازی شهد .سهپ بها
استفاده از میخ ،کالف و متر ،مزرعه به دو تیمار بدونسمپاشه
(شاهد) ،با کر هاي به اندازه  2×2مترمربع و فاصله هر کر از
کر ديگر نی متر و فاصله هر رديف از رديف بعدی يک متهر و
تیمار سمپاش که از لحاظ تعداد تکرار و رديفها کهامالً شهبیه
تیمار بدون سمپاش بود و به فاصهله دومتهری از تیمهار بهدون
سمپاش قرار گرفت و تقسی بندی گرديد .سهپ بهذر ارقهام و
الينهای لوبیها از ايسهتگاه مله تحقیقها لوبیهای شهرسهتان
خمین تهیه و بعد از ترسی نقشه طرح بلوکهای کامل تصادف
روی کاغذ نسبت به کاشت آنها روی فاروها طبق نقشهه طهرح
اقدام شد .الزم به ذکر است که فاصله هر رديف فارو در هرکر
 50سانت متر و فاصله بذرها روی هر رديهف  10سهانت متهر در
نظر گرفته شد .فاصله کر ها از همديگر يک متر در نظر گرفته
شد .سپ آبیاری کر ها که به روش آبیهاری بها تیهو انجهام
گرفت و آبیاری کر ها به فاصله پهنج روز و تها  20روز قبهل از
برداشت ،انجام شد.
نمونهبرداری :پ از جوانههزنه لوبیها بهه صهور روزانهه
آلودگ احتمال همه کر ها با استفاده از لو دسهت بررسه
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خرمنکوب محصول هر کر بهصور جداگانه کوبیهده و جمهع
آوری شد .سپ عملکرد هر کر توسه تهرازوی الکترونیکه
دقیق وزن و ثبت گرديد.
تجزیه آماری دادههاا :جامعهه آمهاری شهامل بوتههههای
10ژنوتیپ لوبیا شهامل :صهدری ،شهکوفا ،اختهر ،چیته محله
خمین ،درسا ،کوشا ،درخشهان ،پهاک و  21191و  1169بودنهد
که در چهار تکرار در مزرعهای به ابعاد  26×23متهر بهه صهور
کر های خردشده در زمان در قالب طرح پايه بلوکهای کامهل
تصادف انجام گرفت .آلودگ 10ژنوتیپ مورد آزمايش بهه کنهه
تارتن دولکهای در خصوص برگ ،ساقه ،غالف و بوته ،بررسه و
عملکرد دانه آنها با تیمار سمپاش شده مقايسه گرديهد .در ههر
کر آزمايش  30نمونه تهیهه شهد .دادههها بها نهرمافهزارSAS
تجزيه آماری شد .دادههای درصد آلودگ ارقام مختلف به کنهه
دولکهای در تاريخههای مختلهف نمونههبهرداری بهه روش کهر
خردشده در زمان تجزيه شد و مقايسهه میهانگینهها بها آزمهون
چنددامنه ای دانکن انجام شد و دادههای عملکرد ارقام در تیمار
سمپاش و بدون سمپاشه بها روش کهر خردشهده در مکهان
تجزيه شد و مقايسه میانگینها با روش توک انجام گرديد.

شد .پ از شهروع آلهودگ  ،از ههر کهر بهه صهور تصهادف
30برگ بررس شده و وجود يا عدم وجود کنهه در آنهها ثبهت
شد و اين کار به فاصهله پهنج روز تکهرار شهد .بعهد از گسهترش
آلودگ به ساقه ،به صور تصادف  30سهاقه در ههر کهر بهه
کمک لو دست در مزرعه بررس شده و بها مشهاهده مراحهل
مختلف کنه و تار ،به عنوان ساقه آلوده تلق و ثبهت شهد .ايهن
کار به فاصله پنج روز تکرار شهد .بعهد از گسهترش آلهودگ بهه
غالفها به صور تصادف از هرکر  30غهالف بررسه و ايهن
کار هر پنج روز يکبار تکرار و ثبت شد .بعد از گسترش آلهودگ
از غالف به کل بوته به صهور تصهادف از ههر کهر  30بوتهه
بررس و آلودگ آنها ثبت شد .اين کار ههر پهنج روز يهکبهار
تکرار و تا زمان برداشت انجام گرفت.
در خصوص تیماری که به صور تیمهارکنترل شهیمیاي
در نظر گرفته شده بود ،به محض شروع فعالیت کنه نسهبت بهه
سمپاش با سموم کنهکش رايج در شهرستان که جهت کنتهرل
کنه تارتن مورد استفاده قرار م گرفت (سه آبهامکتین يهک در
هزار) سمپاش انجام شد و اين سمپاش در طه دوره رويشه
بستگ به نیاز کنترل شمیاي کنه ،تا سه مرحله تکرار شهد .در
پايان فصل زراع  ،برداشت با دست انجام گرفت و با اسهتفاده از

جدول -1نتایج تجزیه واریانس درصد آلودگی بوتههای ارقام مختلف لوبيا به کنه تارتن دولکهای در تاریخهای نمونهبرداری در سال1394
Table 1. Results of variance analysis of bush infestation percent of different bean cultivars to two-spotted spider mite
during sampling dates in 2015
ميانگين مربعات

درجه آزادی

منبع تغييرات

MS

Df

S.V

0.85 ns

0.52

3

تکرار

**30.72

18.55

9

1.69

0.60

27

**38.89

13.86

2

*1.82

0.65

18

1.28ns

0.46

6

0.36

54

F

119

Replication

رق
Cultivar

رق *تکرار (خطای اصل )
Cultivar*Replication

تاريخ نمونهبرداری
Date

تاريخ*رق
Date*cultivar

تاريخ*تکرار
Date*Replication

خطا
Error

خطای کل
Total Error

ضريب تغییرا (کر اصل )

38.48

Coefficient of variation

ضريب تغییرا (کر فرع )

28.79
Coefficient of variation
 * ،nsو ** ،به ترتیب بیانگر عدم معن داری ،معن داری در سط احتمال پنج درصد و يک درصد.
ns, * and **: Non significant, significant at P< 0.05 and P< 0.01, respectively.
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گرفت .بیشترين میزان آلودگ در رق درخشان ديده شهد کهه
در يک گروه مستقل قرار گرفت .ارقام محله خمهین و صهدری
درگروه دوم قرار گرفتند .در گروه سوم رق اختهر قهرار گرفهت.
رق پاک ،شکوفا و الين  31169در گهروه چههار قهرار گرفتنهد.
رق کوشا در گروه پنج و الين  21191و رق درسا با کمترين
آلودگ در گروه شش قرار گرفتند .بنابراين بر اساس تعداد بوته
آلوده از هر  30بوته نمونههبهرداریشهده در هرکهر  ،رقه ههای
درخشان و محل خمین به عنوان ارقام حسهاس لوبیها بهه کنهه
تارتن دولکههای بودنهد و ارقهام درسها و کوشها و اليهن 21191
مقاومتر بودند .میزان آلودگ بوتهها به کنه تهارتن دولکههای در
تاريخهای مختلف بها آزمهون دانکهن نشهان داد کهه آلهودگ از
 94/6/31در کر های آزمايش شروع شد و در تهاريخ 94/7/10
به اوج خود رسید.

نتایج و بحث
الف -نتایج درصد بوتههای آلوده به کنه تاارتن دو لکاهای در
ارقام مختلف لوبيا
الف -1 -سال  :1394نتايج بررس درصد بوتهههای آلهوده

به کنه تارتن دولکههای در ارقهام مختلهف لوبیها در تهاريخههای
نمونهههبههرداری درسههال  1394در (جههدول )1درج شههده اسههت.
مطابق با اين جدول درصد آلودگ بوتهها در ارقهام مختلهف بهه
طور معن داری درسط يکدرصد تفاو نشهان داد .همچنهین
درصد آلودگ بوته در تاريخهای مختلف نیز در سط يکدرصد
معن دار بود .اثر متقابهل نهوع رقه و تهاريخ نمونههبهرداری نیهز
درسط پنج درصد معن در بود.
مقايسه میانگین میهزان آلهودگ بوتهههها بهه کنهه تهارتن
دولکهای در ارقام مختلهف لوبیها بها آزمهون دانکهن انجهام شهد
(جدول .)2براساس اين جدول ارقام آزمايش در شش گروه قرار

جدول -2مقایسه ميانگين اثرات اصلی (رقم و تاریخ) بر درصد بوتههای آلوده به کنه تارتن دولکهای در سال1394
Table 2. Comparison of the main effects (cultivar and date) on plant infestation to two-spotted spider mite during 2015
مقایسه ميانگين فاکتور فرعی (رقم)

مقایسه ميانگين فاکتور اصلی (تاریخ)

)Mean comparison of the sub factor (cultivar

)Mean comparison of the main factor (date

ميانگين درصد بوتههای آلوده
±خطای معيار
Mean±SE
4.33±0.54b
1.66±0.35cd
2.41±0.33c
1.66±0.30cd
0±0.00e
4.16±0.63b
6.5±0.74a
0.58±0.22de
1.58±0.43cd
0.16±0.11e

رقم
Cultivar

ميانگين درصد بوتههای آلوده ±خطای معيار

تاریخ
Date

1.25±0.25c
2.45±0.35b
3.22±0.46a

94.06.31
94.07.05
94.07.10

Mean±SE

Sadri
Shekufa
Akhtar
Line 31169
Dorsa
Khomein native
Darakhshan
Kusha
Pak
Line 21191

حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم اختالف معن دار است ).(P<0.05
Means followed by the same letter are not significantly different at the 5% level using Duncan’s multiple ranges comparison of means test.

آلودگ بوته به کنه تارتن دولکهای حت تا پايان برداشهت هه
ديده نشد و اين الين از اين جهت مقاومتر بود.
الف -2-سال  :1395نتايج بررس درصد بوتهههای آلهوده
ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دولکهای در تهاريخههای نمونهه
برداری درسال  1395در جدول 4درج شده است .مطابق با اين
جدول درصد بوتههای آلوده در ارقام مختلف بهطور معنه داری
درسط يکدرصد تفاو نشان داد .همچنین درصهد بوتههههای
آلوده در تاريخهای مختلف نیز در سط يکدرصد معن دار بود.
اثر متقابل نوع رق و تاريخ نمونهبرداری نیز درسط يکدرصهد
معن دار بود.

مقايسه اثر متقابل نوع رق لوبیا و تاريخهای نمونهبهرداری
بر درصد بوتههای آلوده به کنه تارتن دولکهای (جدول )3نشهان
داد که شروع آلهودگ در ارقهام مختلهف متفهاو بهوده و رقه
درخشان از اين جهت حساستر بود و در رق درسا آلودگ بوته
مشاهده نشد.
در تاريخ  94/7/10که اوج آلودگ به کنه تارتن دولکههای
ديده شد ،تفاو معن داری بهین ارقهام وجهود داشهت .در ايهن
تاريخ بیشترين آلودگ در رق درخشان و کمترين آلهودگ در
ارقام درسها ،کوشها و اليهن  21191ديهده شهد .در رقه درسها
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جدول -3مقایسه ميانگين اثرمتقابل رقم در تاریخ بر درصد بوتههای آلوده به کنه تارتن دو لکهای در سال 1394
Table 3. Comparison of the mean of interaction effect of cultivar and date on plant infestation percent to two-spotted
spider mite during 2015
96/06/31
2015.09.22

94/07/10
2015.10.02

94/07/05
2015.09.027

درصد بوتههای آلوده ±خطای معيار درصد بوتههای آلوده ±خطای معيار درصد بوتههای آلوده ±خطای معيار
Mean±SE

Mean±SE

4.75±0.85 cde
1.5±0.28 ijklm
1.25±0.25 hijk
2±0.40 hijkl
0±0 m
4.25±0.85 cdef
6.5±0.64 b
0.75±0.47klm
2.25±0.75 hijk
0.25±0.25 m

5.5±0.86 bcd
3±0.40 fghi
3.5±0.5 efgh
2.5±0.28 ghij
0±0 m
5.75±1.10bc
9±1.08 a
1±0.40 jklm
1.75±0.75 ijklm
0.25±0.25 m

Mean±SE

تاریخ
date
رقم
cultivar
Sadri
Shekufa
Akhtar
Line 31169
Dorsa
Khomein native
Darakhshan
Kusha
Pak
Line 21191

2.75±0.62 fghi
0.5±0.28 lm
1.5±0/5 ijklm
0.5±0.28 lm
0±0 m
2.5±0.86 ghij
4±0.57 defg
0±0 m
0.75±0.75 klm
0±0 m
حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم اختالف معن ¬دار است (.)P<0.05
Means followed by the same letter are not significantly different at the 5% level using Duncan’s multiple ranges comparison of means test.

جدول -4نتایج تجزیه واریانس درصد بوتههای آلوده ارقام مختلف لوبيا به کنه تارتن دولکهای در تاریخهای نمونه برداری درسال 1395
Table 4. Results of variance analysis of plants infestation percent of different bean cultivar to two-spotted spider mite
during sampling dates in 2016
ميانگين مربعات

درجه آزادی

منبع تغييرات

MS

Df

S.V

0.27 ns

0.022

3

تکرار

** 67.98

5.496

9

1.23

0.081

27

** 81.57

5.376

3

** 3.65

0.240

18

0.19 ns

0.013

6

0.066

54

F

119

Replication

رق
Cultivar

رق *تکرار (خطای اصل )
Cultivar*Replication

تاريخ نمونهبرداری
Date

تاريخ*رق
Date*cultivar

تاريخ*تکرار
Date*Replication

خطا
Error

خطای کل
Total Erorr

ضريب تغییرا (کر اصل )

17.65

Coefficient of variation

ضريب تغییرا (کر فرع )

15.93
Coefficient of variation
 * ،nsو ** ،به ترتیب بیانگر عدم معن داری ،معن داری در سط احتمال پنج درصد و يک درصد.
ns, * and **: Non significant, significant at P< 0.05 and P< 0.01, respectively.

گرفتند .رق کوشا در گروه پنج قرار گرفهت .اليهن  21191در
گروه شش و رق درسا با کمترين آلودگ در گروه هفهت قهرار
گرفت .بنابراين در اين آزمايش بر اساس تعداد بوته آلوده از ههر
 30بوته نمونهبرداریشده در هرکر رق های درخشان ،اختر و
محل خمین به عنوان ارقام حساس لوبیا به کنه تارتن دولکهای
بودند .و ارقام درسا و کوشا و الين  21191نسبت يه ساير ارقام
مورد آزمايش مقاومتر بودند.

مقايسه میانگین درصهد بوتههههای آلهوده بهه کنهه تهارتن
دولکهای در ارقام مختلهف لوبیها بها آزمهون دانکهن انجهام شهد
(جدول .) 5براساس اين جدول ارقام آزمايشه در هفهت گهروه
قرار گرفتند .بیشترين میزان آلودگ در رق درخشان ديده شد
که در يک گهروه مسهتقل قهرار گرفهت .ارقهام محله خمهین و
صدری درگروه دوم قرار گرفتند .در گروه سوم رقه اختهر قهرار
گرفت و ارقام پاک ،شکوفا و الين  31169در گهروه چههار قهرار
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کر ههای آزمهايش شهروع و در تهاريخ  95/7/10بهه اوج خهود
رسید.

درصد بوتههای آلوده به کنه تارتن دولکهای در تاريخههای
مختلف با آزمون دانکن نشهان داد کهه آلهودگ از  95/6/31در

جدول -5مقایسه ميانگين اثرات اصلی (رقم و تاریخ) بر درصد بوتههای آلوده به کنه تارتن دولکهای در سال 1395
Table 5. Comparison of the main effects (cultivar and date) on plant infestation to two-spotted spider mite during 2016
مقایسه ميانگين فاکتور فرعی (رقم)
)Mean comparison of the sub factor (cultivar
درصد بوتههای آلوده ±خطای معيار
Mean±SE

رقم
Cultivar

مقایسه ميانگين فاکتور اصلی (تاریخ)
)Mean comparison of the main factor (date
درصد بوتههای آلوده ±خطای معيار

تاریخ
Date

1.5±0.27c
2.37±0.42b
4.17±0.50a

95.06.31
95.07.05
95.07.10

Mean±SE

Sadri
4.08±0.49b
Shekufa
1.91±0.52d
Akhtar
3.16±0.63c
Line 31169
2.08±0.54d
Dorsa
0.00±0.00f
Khomein native
4.41±0.41b
Darakhshan
8.25±0.75a
Kusha
0.83±0.29e
Pak
1.83±0.32d
Line 21191
0.25±0.13ef
حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم اختالف معن دار است (.)P<0.05

Means followed by the same letter are not significantly different at the 5% level using Duncan’s multiple ranges comparison of means test.

تفاو معن داری بین ارقام وجود داشت .در اين تاريخ بیشترين
آلودگ در رق درخشهان و کمتهرين آلهودگ در ارقهام درسها،
کوشا والين  21191ديده شهد .در رقه درسها و اليهن 21191
آلودگ بوته به کنه تارتن دولکهای حت تا پايان برداشهت هه
ديده نشد و از اين جهت مقاومتر بودند.

مقايسه اثر متقابل نوع رق لوبیا و تاريخهای نمونهبهرداری
بر درصد بوتههای آلوده به کنه تارتن دولکهای (جدول )6نشهان
داد که شروع آلهودگ در ارقهام مختلهف متفهاو بهوده و رقه
درخشان از اين جهت حساستر بود و ارقام درسا ،کوشا و اليهن
 21191بههه طههور معنهه داری بهها تههأخیر آلههوده شههدند .در
تاريخ 95/7/10که اوج آلودگ به کنه تارتن دولکهای ديده شد،

جدول -6مقایسه ميانگين درصد بوتههای آلوده و اثر متقابل رقم در تاریخ نمونهبرداری در سال 1395
Table 6. Comparison of the mean of interaction effect of cultivar and date on plant infestation to two-spotted spider
mite during 2016
95.06.31
2016.09.21

95.07.05
2016.09.26

95.07.10
2016.10.01

درصد بوتههای آلوده ±خطای معيار درصد بوتههای آلوده ±خطای معيار درصد بوتههای آلوده ±خطای معيار
Mean±SE

Mean±SE

Mean±SE

5.5±0.64 cd
2.5±0.28 gh
4.25±0.25 def
0.75±0.25 jkl
6±0.40c
1.5± 0.28 hijk
4.5±0.28 def
0.75±0.25 jkl
0±0.1
0±0.1
6±0.40 c
3.25±0.47 fg
10.70±0.80 a
5.25±0.47 cde
1.5±0.64 hijk
0.25±0.25 kl
2.5±0.5 gh
0.75±0.25 jkl
0.75±0.25 jkl
0±0.1
حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم اختالف معن دار است (.)P<0.05

4.25±0.85 def
0.75±0.47 jkl
2±0.40 ghij
1±0.40 ijkl
0±0.1
4±0.40 ef
8.75±0/25 b
0.75±047 jkl
2.25±0.47ghi
0±0.1

تاریخ
date
رقم
cultivar
Sadri
Shekufa
Akhtar
Line 31169
Dorsa
Khomein native
Darakhshan
Kusha
Pak
Line 21191

Means followed by the same letter are not significantly different at the 5% level using Duncan’s multiple ranges comparison of means test.

کوشا و الين  21191با کمترين آلودگ و با تأخیر آلودگ قابل
مالحظهای نسبت به ساير ارقام ،بهعنوان ارقام مقاومتر شهناخته
شدند.
آلودگ در ساقهها در دو سال متوال از تاريخ 22مردادماه
در هرسال ،شروع و در تاريخ يک شهريورماه به اوج خود رسید.

طبق نتايج نمونهبرداری در تحقیق حاضر شهروع آلهودگ
در منطقه خمین ابتدا در برگها و بین سه تا چهار هفته پ از
تاريخ کاشت ايجاد شد و اوج آلودگ برگها در دو سهال مهورد
آزمههايش در  17مههرداد مههاه در هرسههال بههود .بیشههترين میههزان
آلودگ در برگها در رق درخشان ديهده شهد و ارقهام درسها و
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رسید .رق های درخشان ،اختر و محل خمین بههعنهوان ارقهام
حساس به کنه تهارتن دولکههای و ارقهام درسها ،کوشها و اليهن
 21191بهعنوان ارقام مقاومتر در اين خصوص شناخته شدند.

بیشترين میزان آلودگ سهاقههها در دو سهال مربهو بهه رقه
درخشان بود و رق درسا و الين  21191کمترين آلودگ را در
اين خصوص داشتند.
آلودگ در غالفها در سهال 94از ششه شههريورماه و در
سال 95از يک شهريورماه شروع شهد و در دوسهال متهوال اوج
آلودگ غالفهها در  26شههريورماه بهود .رقه ههای درخشهان،
صدری ،محل خمین بهعنهوان ارقهام حسهاس بهه کنهه تهارتن
دولکهای و ارقام درسا ،کوشها و اليهن  21191بههعنهوان ارقهام
مقاومتر در اين خصوص مشخص شدند.
از لحاظ اوج آلودگ در بوتهها در دوسال متوال  94و 95
از 31شهريورماه شروع و در 10مهرماه در هر سال بهه اوج خهود

ب -اثر حضور کنه بر عملکرد ارقام مختلف لوبيا
ب -1 -سال :1394نتايج بررس تجزيه واريان

اثر رق و
تیمار سمپاش شده در کنترل کنه تارتن دو لکهای بهر عملکهرد
محصول لوبیا در سال  94در (جهدول )7نشهان داد کهه میهزان
عملکرد در اثر تیمار سمپاش و اثر ارقام مختلف به طور معنه
داری در سط يکدرصد متفهاو بهود .همچنهین اثهر متقابهل
تیمار سمپاش شده و رق نیز در سط يک درصد معن دار بود.

جدول -7نتایج تجزیه واریانس اثر رقم و تيمارسمپاشی عليه کنه دو لکهای بر عملکرد لوبيا سال 1394
Table 7. Analysis of variance of effect of cultivar and treatment spraying against two-spotted spider mite on bean yield
in 2015
ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغييرات

MS

SS

Df

S.V

0.0393 ns

0.1178

3

تکرار

**0.9921

0.9921

1

0.0099

0.0296

3

**0.2003

1.8028

9

**0.0212

0.1907

9

0.0044

0.2390

54

0.0427

3.3721

79

Replication

س پاش
Spraying

تکرار* س پاش (خطای اصل )
Spraying*Replication

رق
Cultivar

س پاش *رق
Spraying*cultivar

خطا
Error

خطای کل
Total Error

ضريب تغییرا (کر اصل )

6.06

Coefficient of variation

ضريب تغییرا (کر فرع )

4.06
Coefficient of variation
 * ،nsو ** ،به ترتیب بیانگر عدم معن داری ،معن داری در سط احتمال پنج درصد و يک درصد.
ns, * and **: Non significant, significant at P< 0.05 and P< 0.01, respectively.

ب -2-سال  :1395نتايج تجزيه واريان اثر رق و تیمهار
سمپاش شده در کنترل کنه تارتن دولکهای بر عملکرد محصول
لوبیا در سال( 95جدول )9نشان داد که میزان عملکهرد در اثهر
تیمار سمپاش در سط پنجدرصهد معنه دار بهود و اثهر ارقهام
مختلف به طور معن داری در سهط يهکدرصهد متقهاو بهود.
همچنین اثر متقابل تیمار سمپاش شهده و رقه نیهز در سهط
يکدرصد معن دار بود.

مقايسه میانگین عملکهرد ارقهام تحهت بهرهمکنش رقه و
تیمار سمپاش و بدون سمپاش که بها اسهتقاده از روش تهوک
انجام شد (جدول )8نشان داد بیشترين تأثیر کنترل کنه تهارتن
دولکهای بر عملکرد در رق درخشان و بعد از آن بهه ترتیهب در
ارقام شکوفا و صدری مشهاهده شهد و کمتهرين تهأثیر در اليهن
 21191و بعد در ارقام درسا و کوشا مشاهده گرديد.
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جدول -8مقایسه ميانگين اثر متقابل رقم و تيمار سمپاشی عليه کنه دولکهای بر عملکرد لوبيا در سال1394
Table 8. Mean comparison of the interaction effect of cultivar and treatment spraying against two spotted-spider mite
on bean yield in 2015
بدون سمپاشی
Non spraying
1.36±0.022 hi
1.46±0.04 gh
1.51±0.11efg
1.9±0.018 b
1.65±0.021cdef
1.33±0.024 hi
1.25±0.051 i
1.62±0.022 def
1.5 ±0.013 fg
1.7±0.024cd

با سمپاشی
By spraying
1.66±0.036 cdef
1.77±0.031 bcd
1.72±0.059 cd
2.09±0.046 a
1.77±0.029 bcd
1.62±0.014def
1.67±0.051cde
1.75±0.027bcd
1.67±0.024 cde
1.8±0.003 bc

رقم
cultivar
Sadri
Shekufa
Akhtar
Line 31169
Dorsa
Khomein native
Darakhshan
Kusha
Pak
Line 21191

حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم اختالف معن دار است ). (P<0.05
Means followed by the same letter are not significantly different at the 5% level using Tukey’s HSD comparison of means test.

جدول -9نتایج تجزیه واریانس اثر رقم و تيمار سمپاشی عليه کنه دولکهای بر عملکرد لوبيا سال1395
Table 9. Analysis of variance of effect of cultivar and treatment spraying against two-spotted spider mite on bean yield
in 2016
ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغييرات

MS

SS

Df

S.V

0.0726 ns

0.2177

3

تکرار

*0.7810

0.7810

1

0.0261

0.0783

3

**0.1709

1.5378

9

**0.0237

0.2131

9

0.0049

0.2619

54

0.0391

3.0897

79

Replication

س پاش
Spraying

تکرار* س پاش (خطای اصل )
Spraying*Replication

رق
Cultivar

س پاش *رق
Spraying*cultivar

خطا
Error

خطای کل
Total Error

ضريب تغییرا (کر اصل )

6.06

Coefficient of variation

ضريب تغییرا (کر فرع )

4.06
Coefficient of variation
 * ،nsو ** ،به ترتیب بیانگر عدم معن داری ،معن داری در سط احتمال پنج درصد و يک درصد.
ns, * and **: Non significant, significant at P< 0.05 and P< 0.01, respectively.

چون درسا به دلیهل اسهتقرار کمتهر کنهه روی آنهها ،خسهار
کمتری ديدند.

مقايسه میانگین عملکهرد ارقهام تحهت بهرهمکنش رقه و
تیمار سمپاش و بدون سمپاش که بها اسهتقاده از روش تهوک
انجام شد (جدول )10نشان داد که بیشترين تأثیر کنتهرل کنهه
تارتن دولکهای بهر عملکهرد در رقه درخشهان و بعهد از آن بهه
ترتیب در ارقام محل خمین و شکوفا مشهاهده شهد و کمتهرين
تأثیر در رق درسا و الين  21191مشاهده گرديد .ايهن نتیجهه
نشان م دههد کهه جمعیهت آفهت روی ارقهام حساسه چهون
درخشان بیشتر بود و بها کنتهرل شهیمیاي میهزان عملکهرد در
تیمار سمپاش و بدون سمپاش معن دار بهود و ارقهام مقهاوم

ب -3 -تجزیه مرکب نتایج ميزان عملکرد ارقام مختلف لوبياا در
دو تيمار سمپاشی و بدون سمپاشی در دو سال متوالی  94و 95

مطابق جدول ،11تجزيه مرکب دادهههای آزمهايش نشهان
داد که اثر سال بر صفت عملکرد دانه معن دار بود کهه احتمهاالً
ناش از يکساننبودن بارشهای جوی ،تابش نور و يا تحهت اثهر
استرسهای محیط ط دو سال بود .همچنین اثر سال در رق
معن دار نبود که نشاندهنده پاسخ يکسان ارقام به تیمار مهورد
مطالعه ط دو سال آزمايش است.
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جدول -10مقایسه ميانگين عملکرد ،اثر متقابل رقم و تيمار سمپاشی عليه کنه دو لکهای بر عملکرد لوبيا در سال 1395
Table 10. Mean comparison of the interaction effect of cultivar and treatment spraying against two-spotted spider mite
on bean yield in 2016
با سمپاشی

رقم

Non spraying

By spraying

Cultivar

بدون سمپاشی
1.227±0.017 ghi
1.421±0.031 def
1.321±0.033fgh
1.68±0.039 b
1.507±0.05 cde
1.176±0.037 hi
1.049± 0.024 i
1.459±0.115 cdef
1.338±0.059 efg
1.518±0.084 bcd

1.484±0.0009 cdef
1.587±0.023 bcd
1.54± 0.023 bcd
1.867±0.032 a
1.587±0.046 bcd
1.447±0.023 cdef
1.493± 0.072 cde
1.563±0.051 bcd
1.493±0.034 cde
1.61±0.035bc

Sadri
Shekufa
Akhtar
Line 31169
Dorsa
Khomein native
Darakhshan
Kusha
Pak
Line 21191

حروف مشابه در هر ستون نشاندهنده عدم اختالف معن دار است ).(P<0.05
Means followed by the same letter are not significantly different at the 5% level using Tukey’s HSD comparison of means test.

جدول -11تجزیه مرکب اثر رقم و تيمارسمپاشی عليه کنه دو لکهای بر عملکردلوبيا در سالهای  1394و 1395
Table 11. Combined analysis of cultivar and treatment spraying effect against two-spotted spider mite on bean yield
during 2015-16
ميانگين مربعات

مجموع مربعات

درجه آزادی

منبع تغييرات

MS

SS

Df

S.V

** 0.17

1.17

1

سال

**0.06

0.34

6

**1.77

1.77

1

0.01 ns

0.01

1

0.02

0.11

6

**0.37

3.31

9

0.0031ns

0.03

9

**0.04

0.38

9

0.0022ns

0.02

9

0.0046

0.2390

108

0.05

0.50

159

year

تکرار درون سال
Replication

س پاش
Spraying

سال* س پاش
Spraying*year

خطای اصل
Main Error

رق
Cultivar

سال*رق
year*cultivar

س پاش *رق
Spraying*year

سال*س پاش *رق
Spraying*year*cultivar

خطا
Error

خطای کل
Total Error

ضريب تغییرا (کر اصل )

7.63

Coefficient of variation

ضريب تغییرا (کر فرع )

4.38
Coefficient of variation
 * ،nsو ** ،به ترتیب بیانگر عدم معن داری ،معن داری در سط احتمال پنج درصد و يک درصد.
ns, * and **: Non significant, significant at P< 0.05 and P< 0.01, respectively.

همچنین ،نتايج بررس تجزيه واريان اثر رق و تیمار سمپاش
شده در کنترل کنه تارتن دولکهای بهر عملکهرد محصهول لوبیها
نشان داد که میزان عملکرد در اثر تیمار سمپاشه در سهال94
در سط يکدرصد و در سال 95در سط پنج درصد معنه دار

در میان ارقام مورد بررس در ايهن تحقیهق رقه درسها و
الين  21191بهعلت مقاومت قابلتوجه نسبت به ساير ژنوتیهپ
های مورد آزمايش و همچنین عملکرد مناسب دانه ،مه تواننهد
بهعنهوان ارقهام مناسهب مقهاوم بهه کنهه تهارتن معرفه شهوند.
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بررس تحمل شش ژنوتیهپ مختلهف لوبیها بهه نهام لوبیهاچیت
محل خمین ،لوبیا چیت  ،Ks21189لوبیاقرمز اختر ،لوبیاقرمز
 ،Ks31169لوبیاسههفید پههاک و لوبیاسههفید  G11867بههه کنههه
تارتن دولکهای T. urticae ،کهه بهر اسهاس ارزيهاب مکانیسه
تحمل ارقام مختلف لوبیا نسبت به خسار واردشده توس کنه
 ،T. urticaeدرصد کاهش کلروفیل بهرگ په از تغذيهه کنهه
تارتن از ارقام لوبیا بوده ،نتايج حاصل نشان دادند کهه بیشهترين
میزان درصد کاهش کلروفیل پ از تغذيه کنه تارتن دولکههای
از بهرگهههای لوبیهها در لوبیههاقرمز اختههر و کمتههرين آن در لوبیهها
سفیدپاک به ثبت رسید .اين امر نشان م دهد ارقام لوبیاسهفید
تحمل بیشتری نسبت به تغذيه کنه تارتن دولکههای نسهبت بهه
ساير ارقام از خود نشان م دهند ( Modarres Najaf Abadi,
 .)2011مطالعه مقاومت بیش از 1500واريته لوبیا به کنه تارتن
) (T. desertorumدر مؤسسه تحقیقهات سهیا ( )CIATدر
شراي مزرعهای نشان داد کهه فقه چنهد اليهن (BAT417,
) BAT82, BAT93به خسار کنه مقاوم بودند (Flexner et
).al., 1995
ژنوتیپ يک از مه ترين عوامل مقاومت گیاههان بهه کنهه
تارتن م باشد .رق درسا نسهبت بهه سهاير ژنوتیهپههای مهورد
آزمايش مقاومهت بیشهتری از خهود نشهان داد کهه تأيیهدی بهر
تحقیق ( Modarres Najaf Abadi (2011مه باشهد کهه بها
بررس ه شههش ژنوتیههپ لوبیههای مختلههف نشههان داد کههه ارقههام
لوبیاسفید تحمل بیشتری نسبت به تغذيه کنه تهارتن دولکههای
نسبت به ساير ارقام دارند .همچنین همان تحقیق ( Modarres
 )Najaf Abadi, 2011مشخص کرد که رق پهاک نسهبت بهه
الين ( G11867که در سال  89به نام رق درسها معرفه شهد)
مقاومههت بیشههتری نشههان داد .در تحقیههق حاضههر ،رق ه درسهها
بیشترين مقاومت را نسبت به رق پاک و ساير ژنوتیپهای مورد
آزمايش از خود نشان داد کهه ايهن نتیجهه تأيیهدی بهر تحقیهق
) Dorri & Bizaei (2007که رق درسها را مقهاومتهرين رقه
لوبیا به کنه تارتن دولکهای شناساي و معرف کردند ،م باشهد.
همچنین در تحقیق که روی 19ژنوتیپ لوبیا به منظور تعیهین
ژنوتیپ مقاوم به کنه تارتن دولکههای در گلخانهه انجهام دادنهد،
نشان داده شد ارقام محل خمین و اختر دارای شهمارش کمتهر
تخ و کنه بالغ روی برگ ،به نسبت الين  21191در مقايسه با
رق شاهد (درخشان) بود و الين  21191حت نسهبت بهه رقه
درخشان دارای بیشترين مقیاس خسار بود و همچنین ارقهام
محل خمین و اختر دارای مقیاس خسار کمتری نسهبت بهه
الين  21191بودهانهد ( .)Tahmasebi et al., 2010در حهال
که در تحقیق حاضر مشخص شد الين 21191بعد از رق درسها
دارای بیشترين مقاومت به کنه تارتن دولکهای در بین ژنوتیهپ

بود و اثر ارقام مختلف به طور معن داری در سهال  94و  95در
سط يهک درصهد متفهاو بهود .همچنهین اثهر متقابهل تیمهار
سمپاش شده و رق نیز در هر دو سال ذکرشده در سط يهک-
درصد معن دار بود .لذا مقايسه میهانگین عملکهرد ارقهام تحهت
بههرهمکنش رقه و تیمههار سمپاشه و بههدون سمپاشه کههه بهها
استقاده از روش توک انجام شد ،نشان داد که در دو سال  94و
 95بیشترين تأثیر کنترل کنه تهارتن دولکههای بهر عملکهرد در
رق درخشان ،محل خمین ،شکوفا و صهدری و کمتهرين تهأثیر
عملکرد ،در رق درسا و الين  21191مشاهده شد.
در زمینه اثر فعالیت کنه تارتن بر عملکهرد ارقهام مختلهف
گیاه میزبان مطالعا متعددی در ايهران (Tahmasebi et al,
2010; Mohayseni et al, 2005; Mohammadi et al
2010; Tahmasebi, 2013; Modarres Najaf Abadi,
) 2011و در جههان ( Polis, 1973; Aydemir & Torus,
1992; Flexner et al, 1995; Bynum et al, 2004a,
;2004b; Shanks et al, 1995; Labanowska, 2007
)Khan et al, 2003; Karban, 1987; Xu et al, 2004

انجههام گرفتههه اسههت .در اغلههب ايههن مطالعهها ژنوتیههپهههاي
نظیر BAT417, BAT82, BAT93, KS21235, KS21163
 ،Black 1115, Black1170درسا ،دهقهان و غیهره بههعنهوان
ارقام مقاوم به کنه تارتن معرف شدهاند .در مطالعهای مکانیسه
مقاومت به کنهتارتن دولکهای با استفاده از آزمونهای استاندارد
گلخانهای در  36ژنوتیپ لوبیای چیت مورد ارزياب قرار گرفت.
در اين آزمايش باالترين شاخص مقاومت گیاه در ژنوتیپهای
 KS21235و Ks2161و کمتههرين شههاخص مقاومههت و يهها بههه
عبارت بیشترين حساسیت به کنهه دو لکههای در ژنوتیهپههای
 KS21144و  Ks21163تعیهین شهد (Yousefi & Dorri,
) .2007در ارزيههاب مقاومههت و حساسههیت 14ژنوتیههپ لوبیههای
سفید و قرمز به کنه تارتن دولکهای  T. urticaeژنوتیپ دهقان
و  D81083را مقههاوم و ژنوتیههپ  Kara Casehiroرا حسههاس
ترين میزبان به کنه تارتن معرفه کردنهد (Mohammadi et
) .al., 2010در بررس ه انجههامشههده در خصههوص تعیههین 40
ژنوتیپ مقاوم و حساس لوبیا به تنش کنهه تهارتن دولکههای بها
اسهتفاده از شهاخصههای مقاومهت Harm, SSI, STL, MP,
 GMPکه برای صهفت عملکهرد دانهه محاسهبه و ژنوتیهپههای
مقاوم به کنه دولکهای با استفاده از آنها انتخاب شهدند ،نشهان
داد کههه ژنوتیههپهههای  1186 ،ks31167, ks21479سههیاه و
 1114چیت بهه عنهوان مقهاومتهرين ارقهام در تحقیهق بودنهد
) .(Tahmasebi, 2013در تحقیق ديگری 23ژنوتیپ لوبیا هه
در سط مزرعه و ه گلخانه ارزياب گرديدند و  Black1170و
 Black 1115بههه عنههوان مقههاومتههرين انتخههاب گرديدنههد
( .)Tahmasebi et al,2010در مطالعه انجامشهده بهه منظهور
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خمین و صدری مقاومت بیشتری در قبال جمعیت کنهه تهارتن
در شراي مزرعه منطقه خمین از خود نشان دادند که مه ترين
 تیپ رويشه و تهاريخ،علت را م توان به مواردی مانند ژنوتیپ
.آلودگ به کنه نسبت داد
 اسههتفاده از اليههن،در برنامههه مههديريت کنتههرل ايههن آفههت
 بهعنوان رق غفار معرف شهد) و رقه95  (که در سال21191
های درسا و کوشا م تواند در کاهش دفعا کنتهرل شهیمیاي
 همچنین رق درسا بهعنوان رقه لوبیهای.بسیار مؤثر واقع شود
 و اليهن،  (رق غفار) بهعنوان لوبیای چیت21191  الين،سفید
- بهعنوان رق ياقو معرفه شهد) بهه95  (که در سال31169
عنوان لوبیای قرمز ارقام مقاوم به کنه تارتن دولکهای با عمکهرد
مناسب در اين تحقیق بودند که م تواند نتیجه قابل مالحظهای
.برای کشاورزان در برداشته باشند

 محله خمهین و،های مورد آزمايش م باشد و ارقام درخشهان
.اختر بیشترين حساسیت را به کنه تارتن از خهود نشهان دادنهد
همچنین اين تحقیق نشان داد رق درسا که دارای بذر سفیدی
 که از ارقهام پابلنهد محسهوب21191 است و ارقام کوشا و الين
 دارای بیشترين مقاومت به کنه تارتن مه باشهند کهه،م شوند
 باشد کههPolis (1973) اين نتیجه م تواند تأيیدی بر تحقیق
نشان داد الينهاي از لوبیا که برای مقاومت بهه کنهه دولکههای
 عادا رشدی پايه،  دارای صفات نظیر زودرس،انتخاب شدهاند
 قههوهای و سهفید و- پوشهش بذر(تسهتا) قرمهز،بلندی يا رونده
.سبز بودند-برگهای سیاه
نتيجهگيری
به طورکل نتايج تحقیق حاضر نشان داد که ارقام درسها و
 چیته محله، به نسبت ارقهام درخشهان21191 کوشا و الين
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Introduction
Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) is one of the most important
damaging pests to bean farms. In order to reduce these damages, farmers are forced to spray their fields
several times. One of the best methods to reduce pest damages is using of resistant cultivars. In addition to
tolerance to the pests and reduction of spraying and consequently reduction of environmental pollutions, this
method can also have benenefit of higher yield. In this research, bean cultivars resistance to two- spotted
spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in field conditions evaluated.
Materials and Methods
In order to study and evaluate resistance of eight cultivars (including: Sadri, Shokufa, Akhtar, Khomein,
Dorsa, Kusha, Darakhshan and Pak) and two lines (21191 and 31169) of bean to two-spotted spider mite
during two successive farming years of 2015 and 2016. An experiment was conducted in the form of split
plots design in time, in National Research Bean Center of Khomein city. This experiment was performed by
observational method with leaves’, stems’, pods’ and bushes infestation to two-spotted spider mite and
comparing them with the control and the evaluation of their yields. The statistical population included 10
genotypes of bean. This experiment was carried out in four replications in a field with a size of 23 × 26 m in
a split plot arrangement based on a randomized complete block design. Ten genotypes were tested against
two-spotted spider mite on leaf, stem, pods, plant, and their grain yield by spray treatment. In each plot, 30
samples were prepared. The data were analyzed by SAS software. The comparison of the mean of infestation
of the cultivars and the sampling time by Duncan's test and the comparison of the mean yield by Tukey HSD
test was performed.
Results and Discussion
Infestation in the stems of bean began in two consecutive years on 12 August every year and peaked on
the 22 of August. The highest amount of stem infestation in two years was related to Darakhshan cultivar and
Dorsa and Line 21191 had the least infestation in this regard. Infestation in pods of beans began in year 2015
on 26th of August and in 2016 year on the 21st of August. But in two consecutive years, the peak of pod
infestation was on 16th of September. Darakhshan, Sadri, Khomein cultivars were identified as susceptible
cultivars to the mite and the cultivars Dorsa, Kusha and Line 21191 as more resistant cultivars in this regard.
Beginning of infestation in bushes in both years was 20 September and the peak of them occurred on 30
September. Results showed that the amount of infestation of experimental cultivars and lines to two-spotted
spider mite was significantly different. These differences were related to the beginning of infestation and
yield. Means comparison showed that Darakhshan, Akhtar and Khomein were sensitive to the pest but line
21191 and Kusha cultivar as chiti bean cultivars, Dorsa as a White bean cultivar, and line 31169 as a Red
*
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bean have more resistance to two-spotted spider mite and have acceptable yield in comparison with other
experimental cultivars. The combined analysis of the data two yearly showed that the effect of year on the
grain yield was significant, which was probably due to the uneven atmospheric rainfall, exposure to light, or
under the influence of environmental stresses over two years. Also, the interaction of year and cultivar was
not significant that it is showed the same response of the cultivars to the pest in the two years of the
experiment.
Conclusion
In general, the results of the present study showed that Dorsa, Kusha and line of 21191, as compared to
Darakhshan, Chiti of Khomein, showed more resistance to the populations of two-spotted spider mite in field
conditions that the most important causes of these results cases such as genotype, vegetation type and date of
mite infestation can be attributed. Therefore, in order to prevent continuous spraying in bean fields and to
obtain optimum yield, it is recommended that the line 21191 (introduced in 2016 as Ghaffar cultivar) and
Dorsa and Kusha cultivars to be used. Also, Dorsa cultivar as white bean cultivar, line 21191 (Ghaffar
cultivar) as chiti’s bean, and line 31169 (which was introduced as Yaghut cultivar in 2016) as a red bean,
resistant cultivars to two-spotted spider mite was designated in this study. So this research can be very
helpful and efficient for improving yield and reducing the use of pesticides in the bean fields.
Keywords: Bean, Cultivar, Resistance, Two-spotted spider mite, Yield
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