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                                                        یالکه دو تارتن کنه به متحمل یتیچ ایلوب ارقام

  2 عادل غدیری، *1 صدیقه اشتری

 

 جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان ،یمرکز استان یعیطب منابع و یکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز ،یاهپزشکیگ قاتیتحق بخشحقق نویسنده مسئول و م *1

 رانیا اراک، ،یکشاورز
 رانیا اراک، ،یکشاورز جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان ،یمرکز استان یعیطب منابع و یکشاورز آموزش و قاتیتحق مرکز بذر، اصالح قاتیتحق بخشمحقق   2

 

 چکیده 

 منطقه ود در سال کی مدت به یشیآزما ایلکه دو تارتن کنه به نسبت یصدر و غفار کوشا، رقم سه تحمل یابیارز منظور به

 مربع متر زاره. بود مربع متر 3000 ماریت هر شده کشت مساحت. شد انجام زارع طیشرا در و منطقه جیرا روش به نیخم و اراک

 کنه، هب نسبت ارقام تحمل یابیارز منظور به. شد گرفته نظر در( پاشیسم بدون) شاهد عنوان به هزارمتری سه قطعه از

. شد انجام( یصدر و غفار وشا،ک ارقام) مارهایت پاشیسم از پس روز 14 و 7 نیهمچن و پاشیسم از قبل روز کی بردارینمونه

 منطقه دو در( ساورتو) تیمیروکسیپ فن کشکنه توسط ایلکه دو تارتن کنه ریم و مرگ درصد که داد نشان پژوهش نیا جینتا

 ارقام یرو و ددرص 57/81 ، 59/83 و 15/85 ، 56/86 غفار رقم یرو پاشیسم از بعد روز 14 و 7 یهانوبت در نیخم و اراک

 نیشتریب منطقه دو هر در. بود درصد 09/60 ، 75/61 و 19/63 ، 76/63 یصدر و درصد27/71 ،64/72 و96/73 ،43/74 کوشا

 ازین یصدر و کوشا ارقام به نسبت یکمتر پاشیسم تعداد غفار رقم. داشت غفار رقم را آن نیکمتر و یصدر رقم را خسارت

 فصل انیپا تا دوبار یصدر و کوشا ارقام که یحال در شد کنترل غفار رقم یرو پاشیسم کباری با ایلکه دو تارتن کنه. داشت

 و غفار رقم در رهکتا در لوگرمیک 3725 و 3750 زانیم به بیترت به نیخم و اراک منطقه در عملکرد نیشتریب. شدند پاشیسم

 درصد نیکمتر یطرف از. شد مشاهده یصدر رقم در هکتار در لوگرمیک 80/3426 و 3/3458 زانیم به بیترت به آن نیکمتر

 کاهش درصد نیشتریب و غفار رقم در درصد 6و4 زانیم به بیترت به نیخم و اراک منطقه در شاهد به نسبت عملکرد کاهش

 درصد به وجهت با نیبنابرا. دیگرد مشاهده یصدر رقم در درصد 20و16زانیم به منطقه دو در بیترت به شاهد به نسبت عملکرد

 ارقام کشت هک گرفت جهینت نیچن توانمی عملکرد کاهش درصد نیهمچن و خسارت اسیمق ،پاشیسم اثر در هاکنه ریم و مرگ

 .دارد تیاولو منطقه دو هر در یصدر به نسبت کوشا و غفار

 نیخم و اراک ،پاشیسم تعداد ت،یریمد های کلیدی:واژه
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 بیان مسئله 

 هکتار106264 رانیا در ایلوب کشت ریز سطح. شودمی کشت جهان یکشورها اغلب در کهباشدمی حبوبات نیمهمتر از یکی ایلوب

 و هکتار 11200 کشت ریز سطح با یمرکز استان. باشدمی لوگرمیک 2401 هکتار کی سطح در آن عملکرد متوسط که بوده

 تارتن کنه(. 1398همکاران، و یاحمد) شودمی محسوب کشور یکار ایلوب عمده مناطق از یکی هکتار در لوگرمیک 2829 عملکرد

 و محال چهار ،(اقلید)  فارس هایاستان در آفت این. شودمی محسوب مرکزی استان در لوبیا آفات مهمترین از یکی یالکه دو

 سموم از گسترده استفاده باعث و نمایدمی وارد کار لوبیا کشاورزان به را زیادی خسارت( بروجرد)  لرستان و(  اردگان)  بختیاری

 برگ نهیسبز از هیتغذ صورت به ایلکه دو تارتن کنه خسارت(. 1391،یدر و یوسفی) است شده آفت این کنترل جهت شیمیایی

 به منجر تینها در که است همراه دهید خسارت یهابرگ در ریتبخ شیافزا و برگ ازت زانیم کاهش فتوسنتز، کاهش با و بوده

 و یدیسع) شودمی آن ییغذا ارزش و محصول تیفیک رفتن نیب از ا،یلوب غالف اندازه بارده، یهاجوانه تعداد کاهش

 بخش تیرضا چندان توجه قابل یهاهنیهز و باال مصرف رغم یعل هاشکآفت از استفاده جهینت حاضر حال در(. 1386،یارباب

 جادیا ستیز طیمح و انسان سالمت نهیزم در که یمتعدد مشکالت از گذشته ییایمیش یهاکشکنه گرید عبارت به. ستین

 مصرف تواندمی آفت تیجمع یرو گذار ریتاث مختلف عوامل یبررس لیدل نیهم به ندارند را مشکل نیا حل ییتوانا ندنمایمی

 از(. 1390 همکاران، و یابوالفتح) دینما یریجلوگ کشاورزان توسط آورسرسام یهانهیهز صرف از و داده کاهش را باتیترک نیا

 ارقام ن،یزارع نیب در تیمطلوب نیهمچن و یپسند بازار و عملکرد لحاظ به یمرکز استان در یتیچ ایلوب ارقام نیمهتر که آنجا

 ،(ینسب یزودرس و خوب یبازارپسند هکتار، در لوگرمیک 3650 عملکرد متوسط گرم، 35 صددانه وزن ستاده،یا بوته پیت) کوشا

 کنه به متحمل و خوب یبازارپسند هکتار، در لوگرمیک 3800 عملکرد متوسط گرم، 42 صددانه وزن ستاده،یا بوته پیت)غفار

 و یعال یبازارپسند هکتار، در لوگرمیک2464 عملکرد متوسط گرم، 45 صددانه وزن رونده، بوته پیت) یصدر و( ایلکه دو تارتن

 به توجه با نیبنابرا.  شد استفاده ارقام نیا از قیتحق نیا یاجرا جهت( 1394 ،یدر) باشندیم( ایلکه دو تارتن کنه به حساس

 کنه به متحمل میرق ییشناسا ران،یا در آن کشت ریز سطح و یانسان جوامع ازین مورد نیپروتئ از یبخش نیتام در ایلوب تیاهم

 هایتیاولو از یکی کشاورزان توسط یمصرف سموم کاهش منظور به بهتر عملکرد با زارع طیشرا در ایلوب ایلکه دو تارتن

 ترینارزان و ترینسالم ترین،مطمئن آفت، کنترل جهت در متحمل ارقام از استفاده. گرددمی محسوب محصول نیا یقاتیتحق

 از کنترلی هایبرنامه اصالحی، هایهبرنام با همزمان که شودمی محسوب تلفیقی مدیریت سیستم یک در آفت کنترل روش

 یصدر و غفار کوشا، ارقام از حاضر قیتحق در اساس نیهم بر. باشدمی اجرا دست در مصرفی سم میزان و دفعات کاهش طریق

 آفت نیا به شتریب تحمل و باال عملکرد با میرق تینها در که دیگرد استفاده شوندمی کشت شتریب نیزارع توسط ارقام هیبق از که

 ابد.ی کاهش هاکشکنه مصرف دفعات و شود یمعرف

 کوشا، ارقام شیآزما انجام جهت. شد انجام اراک آباد قاسم منطقه در یگرید مزرعه و نیخم در واقع ایمزرعه در حاضر روژهپ

 مربع متر 3000 ماریت هر مساحت. شد کشت زارع طیشرا در و منطقه جیرا روش به نیخم و اراک منطقه دو در یصدر و غفار

 منطقه دو هر در یکرت روش به کشت. شد گرفته نظر در( سمپاشی بدون) شاهد عنوان به هزارمتری سه قطعه از متر هزار بود

 یبرا و بار 15 اراک منطقه یبرا رشد فصل انیپا تا یاریآب دفعات. شد انجام 27/3/98 مورخه نیخم و 19/3/98 مورخه اراک

 کنه مشاهده از پس. داشت وجود منطقه دو هر در مربع متر در کادر اساس بر بوته 40 حدودا. شد انجام بار 14 نیخم منطقه
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 در 5/0 زانیم به ارتوس شکهکن با ییایمیش کنترل به اقدام( شده بردارینمونه یهابرگ درصد 20 یآلودگ) ایلکه دو تارتن

 ،13/5/98 نیخم و 12/6/98 ،9/5/98 اراک منطقه در بیترت به دوم و اول پاشیسم یهاخیتار. شد منطقه جیرا روش با هزار

 پس روز 14 و 7 نیهمچن و یپاشمس از قبل  روز کی بردارینمونه کنه، به نسبت ارقام تحمل یابیارز منظور به. بودند 15/6/98

 بوته هر از و شد انتخاب(  قطر دو در حرکت) تصادف به بوته 20 ماریت هر از بردارینمونه جهت. شد انجام مارهایت یپاشمس از

 به بوته نییپا و باال یهابرگ بردارینمونه هر اتمام از پس. دیگرد انتخاب آن یباال از یگرید و نییپا از یکی برگ دو فقط زین

 آنها شمارش در اختالل و متحرک یهاکنه ییجاجاب به توجه با. شدند داده قرار یکیپالست یهاسهیک درون جداگانه طور

 حرکتیب با تا شد ینگهدار خچالی در گرادیسانت درجه 4 یدما در ساعت 1 مدت به شمارش از قبل شده یآورجمع یهابرگ

  .ردیگ انجام حیصح آنها شمارش هاکنه نمودن

 برای. دیگرد رزیابیا آن از بعد هفته دو و هفته یک و شیپاسم گونه هر از قبل گیاهان، شادابی ها،کنه فراوانی شمارش بر عالوه

 نیب خسارت -4   درصد 5-25 نیب تخسار -3   درصد 5 از کمتر خسارت -2   خسارت بدون -1 مقیاس از گیاهان شادابی

 خسارت اسیمق که ییهاپیژنوت استفاده شد.  درصد 65 از شیب خسارت -6 درصد 45-65 نیب خسارت -5   درصد 45-25

 عنوان به 3 از شتریب اسیمق و حساس مهین 5/2-3 مقاوم، مهین عنوان به 2-5/2  مقاوم، عنوان به بود 2 از کمتر آنها یظاهر

 (1389همکاران، و یطهماسب).شد خواهند گرفته نظر در حساس

 قطعه هر ملکردع گیریاندازه از پس. گرفت قرار توجه مورد متحمل رقم عنوان به داد نشان را آلودگی میزان کمترین که رقمی

 :دیگرد محاسبه عملکرد کاهش درصد زیر رابطه از مربع متر در

 100((* تیمار در عملکرد /(شاهد در عملکرد -درتیمار عمکرد))

 .شد یریگاندازه زین( دانه صد وزن غالف، در دانه تعداد بوته، در غالف تعداد مانند یصفات)  عملکرد یاجزا عملکرد، بر عالوه

 .شد هیتجز t-test آزمون طبق SPSS افزار نرم توسط هاداده اکسل، افزار نرم با هاداده هیکل یآورعجم از پس

  

 

 

 

 

 

 

 

        

 مزرعه لوبیا، محل اجرای پروژه -1شکل 
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 راهکارهای ارایه شده برای حل مساله

 شهرستان اراک 

پاشی اول و دوم در سه رقم غفار، روز پس از سم 14و  7ای در ی تارتن دو لکههاکنهمقایسه درصد مرگ و میر -1-1

 کوشا و صدری

داری مشاهده شد. در رقم پاشی در رقم غفار اختالف معنیروز پس از سم 14و  7ها پاشی بین درصد تلفات کنهدرنوبت اول سم

ها پاشی بین درصد تلفات کنهمشاهده نشد. در نوبت دوم سم داریمعنیدر این دو روز اختالف کوشا و صدری بین درصد تلفات 

داری مشاهده نشد در حالی که برای رقم صدری تلفات در این دو پاشی برای رقم کوشا اختالف معنیروز پس از سم 14و  7در 

پاشی اول و دوم در رقم غفار و کوشا مشاهده شد ترتیب در سمها به داشتند. بیشترین درصد تلفات کنه داریمعنیروز اختالف 

 (.2و  1)جداول 

پاشی اول و روز پس از سم 14و 7ای روی هر رقم غفار، کوشا و صدری در برای مقایسه میانگین درصد مرگ و میر کنه تارتن دو لکه  tمقدار -1جدول 

 دوم در شهرستان اراک

 

 پاشی اولسم ارقام

پس از روز  14و  7)

 پاشی(سم

 پاشی دومسم

روز پس از  14و 7)

 پاشی(سم

 

 ------ 78/9** غفار

 ns  94/0 47/2* کوشا

 ns  79/0 **95/3 صدری
 معنی دارنیست ns( %5(  * معنی دار )سطح %1** بسیار معنی دار )سطح 

 

پاشی اول و دوم در شهرستان روز پس از سم 14و  7صدری در  ای روی هر رقم غفار، کوشا ومیانگین درصد مرگ و میر کنه تارتن دو لکه -2جدول

 اراک

 پاشی دومسم پاشی اولسم ارقام

 پاشیروز پس از سم 14 پاشیروز پس از سم 7 پاشیروز پس از سم14 پاشیروز پس از سم 7

 ------------- ------------- 15/85 56/86 غفار

 3/79 65/79 96/73 43/74 کوشا

 65/61 67/64 48/63 76/63 صدری
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پاشی پاشی و بدون سمقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد ارقام غفار، کوشا و صدری در شرایط سمم -2-1

 )شاهد(

ر بوته هر تیمار با شاهد خودش های هر تیمار نشان داد که بین تعداد غالف دداده t-testنتایج حاصل از آزمون   غالف در بوته:

و  رتیب ارقام غفاردر سطح یک درصد مشاهده شد و در بین تیمارها بیشترین و کمترین تعداد غالف را به ت داریمعنیاختالف 

 صدری دارا بودند.

ه لحاظ آماری بدر سطح یک درصد  داریمعنیش نیز اختالف بین تعداد دانه در غالف هر تیمار با شاهد خود دانه در غالف:

 اشتند.دمشاهده شد. در این صفت نیز در بین تیمارها رقم غفار بیشترین و رقم صدری کمترین تعداد دانه در غالف را 

در این صفت  شت.در سطح یک درصد دا داریمعنیوزن صد دانه همه تیمارها با شاهدشان از نظر آماری اختالف وزن صد دانه: 

 نیز بیشترین و کمترین وزن صد دانه به ترتیب به ارقام غفار و صدری اختصاص داشت.

د درصد( با شاه 5دهد عملکرد همه تیمارها به استثنای کوشا )در سطح همانگونه که میزان احتمال در جدول نشان میعملکرد: 

کرد را داشتند. ری به ترتیب بیشترین و کمترین میزان عملدر سطح یک درصد داشتند و ارقام غفار و صد داریمعنیاختالف 

 .(4و  3درصد بود )جداول  16و  7، 4درصد کاهش عملکرد نسبت به شاهد در ارقام غفار، کوشا و صدری به ترتیب 

 برای مقایسه صفات زراعی هر رقم )غفار، کوشا و صدری( با شاهد در شهرستان اراک  tمقدار -3جدول 

 عملکرد وزن صد دانه دانه در غالف غالف در بوته هاهمقایس

رقم غفار در شرایط 

 پاشی با شاهدسم

**80/5 **96/7 **92/4 **51/5 

رقم کوشا در شرایط 

 پاشی با شاهدسم

**32/9 **49/9 **26/13 **89/3 

رقم صدری در شرایط 

 پاشی با شاهدسم

**73/8 **83/11 **42/16 **22/10 

 معنی دارنیست ns( %5(  * معنی دار )سطح %1** بسیار معنی دار )سطح 

 پاشی )شاهد( در شهرستان اراکپاشی شده و بدون سممیانگین صفات زراعی در ارقام غفار، کوشا و صدری در شرایط سم -4جدول 

 عملکرد )کیلوگرم در هکتار( وزن صد دانه دانه در غالف غالف در بوته ارقام

 پاشیسم

 شده

بدون 

 پاشیسم

پاشی سم

 شده

پاشی سم پاشیبدون سم

 شده

بدون 

 پاشیسم

 پاشیبدون سم پاشی شدهسم

 5/17 غفار

 

3/14 5/4 

 

1/3 1/46 

 

4/43 3750 

 

3600 

 2/16 کوشا

 

4/12 2/4 

 

5/2 5/43 

 

5/38 60/3541 

 

70/3293 

 14 صدری

 

7/9 9/3 

 

2 2/39 

 

4/32 3/3458 

 

2905 
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 شهرستان خمین  -2

پاشی اول در سه رقم غفار، کوشا و روز پس از سم 14و 7ای ی تارتن دو لکههاکنهمقایسه درصد مرگ و میر  -1-2

 صدری

مشاهده شد.  داریمعنیپاشی در ارقام غفار و کوشا اختالف روز پس از سم 14و  7ها پاشی بین درصد تلفات کنهدرنوبت اول سم

ها پاشی بین درصد تلفات کنهمشاهده نشد. در نوبت دوم سم داریمعنیدر رقم صدری بین درصد تلفات در این دو روز اختالف 

ها به داری مشاهده نشد بیشترین درصد تلفات کنهپاشی برای ارقام کوشا و صدری اختالف معنیروز پس از سم 14و  7در 

 (.6و  5وم در رقم غفار و کوشا مشاهده شد)جداول پاشی اول و دترتیب در سم

پاشی اول و روز پس از سم 14و  7ای روی هر رقم غفار، کوشا و صدری در برای مقایسه میانگین درصد مرگ و میر کنه تارتن دو لکه  tمقدار -5جدول 

 دوم در شهرستان خمین

 اول پاشیسم ارقام

روز پس از  14و  7)

 (پاشیسم

 دوم پاشیسم

روز پس از  14و  7)

 (پاشیسم

 ------ 04/9** غفار

 27/2  * 74/4** کوشا

 ns 63/1 11/3 ** صدری
 معنی دارنیست ns( %5(  * معنی دار )سطح%1** بسیار معنی دار )سطح

 

پاشی اول و دوم در شهرستان سمروز پس از  14و  7ای روی هر رقم غفار، کوشا و صدری در میانگین درصد مرگ و میر کنه تارتن دو لکه -6جدول

 خمین

 پاشی دومسم پاشی اولسم ارقام

 پاشیروز پس از سم 14 پاشیروز پس از سم 7 پاشیروز پس از سم 14 پاشیروز پس از سم 7

 ------------- ------------- 57/81 59/83 غفار

 24/71 88/74 27/71 64/72 کوشا

 71/60 92/61 09/60 35/61 صدری

 

پاشی پاشی و بدون سممقایسه میانگین عملکرد و اجزای عملکرد ارقام غفار، کوشا و صدری در شرایط سم -2-2

 )شاهد(

های هر تیمار نشان داد که بین تعداد غالف در بوته هر تیمار با شاهد خودش اختالف نتایج حاصل از تجزیه داده :غالف در بوته

در سطح یک درصد مشاهده شد و در بین تیمارها بیشترین و کمترین تعداد غالف را به ترتیب ارقام غفار و صدری  داریمعنی

 دارا بودند.
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ه لحاظ آماری بدر سطح یک درصد  داریمعنیبین تعداد دانه در غالف هر تیمار با شاهد خودش نیز اختالف  دانه در غالف:

 اشتند.دیمارها رقم غفار بیشترین و رقم صدری کمترین تعداد دانه در غالف را مشاهده شد. در این صفت نیز در بین ت

شت. در این صفت در سطح یک درصد دا داریمعنیوزن صد دانه همه تیمارها با شاهدشان از نظر آماری اختالف وزن صد دانه: 

 .نیز بیشترین و کمترین وزن صد دانه به ترتیب به ارقام غفار و صدری اختصاص داشت

در سطح  داریمعنیدهنده این موضوع است که عملکرد همه تیمارها با شاهد اختالف میزان احتمال در جدول نشانعملکرد: 

به  وشا و صدرییک درصد داشتند و ارقام غفار و صدری به ترتیب بیشترین و کمترین میزان عملکرد را داشتند. ارقام غفار، ک

 (.8و  7درصدی نسبت به شاهد داشتند)جداول  20و  10، 6ترتیب کاهش عملکرد 

 ا شاهد در شهرستان خمینبرای مقایسه صفات زراعی هر رقم )غفار، کوشا و صدری( ب  tمقدار -7جدول 

 عملکرد وزن صد دانه دانه در غالف غالف در بوته هاهمقایس

رقم غفار در شرایط 

 پاشی با شاهدسم

**43/7 **72/8 **62/5 **17/5 

رقم کوشا در شرایط 

 پاشی با شاهدسم

**75/13 **78/10 **27/10 **12/10 

رقم صدری در شرایط 

 پاشی با شاهدسم

**98/9 **31/8 **90/15 **89/18 

 معنی دارنیست ns( %5(  * معنی دار )سطح %1** بسیار معنی دار )سطح 

 

 پاشی )شاهد( در شهرستان خمینپاشی شده و بدون سممیانگین صفات زراعی در هر رقم غفار، کوشا و صدری در شرایط سم -8جدول 

 )کیلوگرم در هکتار(عملکرد  وزن صد دانه دانه در غالف غالف در بوته ارقام

پاشی سم

 شده

بدون 

 پاشیسم

پاشی سم

 شده

پاشی سم پاشیبدون سم

 شده

بدون 

 پاشیسم

 پاشیبدون سم پاشی شدهسم

 7/16 غفار

 

7/13 14 

 

4/2 5/45 

 

4/42 3725 

 

5/3501 

 1/15 کوشا

 

11 8/3 

 

9/1 40/41 

 

4/36 60/3511 

 

40/3160 

 3/13 صدری

 

6/8 4/3 

 

4/1 5/36 

 

41/28 80/3426 

 

40/2741 

 

 حثب

پاشی درصد کشندگی باالتری کش ارتوس روی رقم غفار در هفت و چهارده روز پس از سمنتایج این تحقیق نشان داد که کنه

نسبت به ارقام کوشا و صدری داشت. رقم غفار نسبت به دو رقم دیگر بیشترین عملکرد، کمترین خسارت و کمترین درصد 

ای از مهمترین آفات لوبیا محسوب شده و از آنجا که جهت کنترل بود. کنه تارتن دو لکه نسبت به شاهد را داراکاهش عملکرد 
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شود که این امر موجب از بین رفتن دشمنان طبیعی و آلودگی محیط پاشی انجام میاین آفت چندین بار در طول فصل سم

 پاشی از اهمیت زیادی برخوردار است. ت کاهش دفعات سمشود، لذا شناسایی و معرفی ارقام مقاوم به جهزیست می

ها تاثیر قابل توجهی بر مقاومت ارقام به کنه تارتن ( نشان داد که تیپ رشدی بوته1395نتایج تحقیقات محیسنی و کوشکی )

ی نشان داد )دری و ای نسبت به رقم صدری برتراز نظر عملکرد، بازارپسندی و مقاومت به کنه تارتن دو لکه دارد. رقم غفار

کش از جمله فن پیروکسی میت را روی لوبیا چیتی محلی لردگان و در مراحل بالغ و نمف کنه (. تاثیر چند کنه1395همکاران،

درصد  3/96و  76/99پاشی ای بررسی کردند. درصد مرگ و میر به ترتیب در هفت و چهارده روز پس از سمتارتن دو لکه

(. با بررسی تحمل چند رقم لوبیا از جمله غفار، کوشا و صدری به تریپس چنین نتیجه 1385واربابی، محاسبه گردید )سعیدی 

کیلوگرم در هکتار و کاهش عملکرد  25/3602و  88/3749گرفتند که ارقام غفار و کوشا به دلیل داشتن عملکرد باالتر به میزان 

در منطقه خمین اولویت دارند که با نتایج تحقیق حاضر به درصد جهت کشت  25/6و  40/5کمتر نسبت به شاهد به میزان 

( نشان داد که 1397و همکاران ) (.  نتایج مطالعات کاظمی1399لحاظ تحمل ارقام غفار و کوشا تشابه دارد )اشتری و منظری، 

 باشند. یای مارقام کوشا و غفار نسبت به صدری و چیتی محلی خمین دارای تحمل بیشتری به کنه تارتن دو لکه

  41247های ای انجام شد مشخص شد که الیندرپژوهشی که در مورد ارزیابی مقاومت چند الین لوبیا به کنه تارتن دو لکه

KS-  31303وKS-  های مقاوم به خسارت و بوده و جز الین28/14و  5/12دارای شاخص مقاومت باالیی به ترتیب به میزان

ای ارزیابی گردید که از ترین ارقام به کنه تارتن دو لکهب شدند و رقم صدری نیز جز حساسای انتخاجمعیت کنه تارتن دو لکه

 (. 1398باشد )اشتری و همکاران، این نظر با این پروژه همسو می

قاومت ( نتیجه گرفته شد که رقم غفار از نظر دو مکانیسم آنتی بیوز و آنتی زنوز از باالترین م1395در مطالعات دری و همکاران )

( نشان داد که رقم کوشا نیز از نظر دو 1394تعیین گردید. مطالعات دری و همکاران ) 6/75برخوردار بود و شاخص مقاومت آن 

زنوز از مقاومت باالیی برخوردار بود ولی از نظر مکانیسم تحمل نیمه حساس تشخیص داده شد شاخص بیوز و آنتیمکانیسم آنتی

 (. 1390ای حساس تشخیص داده شد )بیضایی و دری، رقم صدری نسبت به کنه تارتن دو لکهبود.  5/18مقاومت این رقم 

باشند. دارای اهمیت اقتصادی زیادی میای به دلیل حساسیت محصول لوبیا به آن طور که پیشتر ذکر شد کنه تارتن دو لکههمان

یش سموم مصرفی، لزوم معرفی ارقام مقاوم با عملکرد باال و افزا کشکنهبه ترکیبات  آفتباتوجه به پتانسیل باالی مقاومت این 

اجتناب ناپذیر است. مطالعه حاضر در جهت نیل به این هدف انجام شد. و در نتیجه مشخص شد که ارقام غفار و کوشا نسبت به 

نسبت به رقم باشند. به این دلیل که رقم غفار هم مقیاس خسارت و هم کاهش عملکرد کمتری رقم صدری قابل توصیه می

پاشی کمتر از سایر ارقام مورد مطالعه جهت کنترل کنه تارتن دو صدری داشت از طرفی در مناطق اجرای پروژه یک نوبت سم

ای روی این رقم کافی بود و همچنین رقم کوشا نیز به دلیل اینکه عملکرد بیشتری نسبت به رقم صدری داشت در اولویت لکه

 باشند.می
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 توصیه ترویجی

اوم، از ها و ارقام مقباتوجه به اینکه استفاده بیش از حد و یا نامعقول از سموم کشاورزی جهت کنترل آفات باعث ظهور ژنوتیپ

ات و بین رفتن دشمنان طبیعی، آلودگی محیط زیست، ایجاد باقیمانده در محصوالت کشاورزی و همچنین طغیان مجدد آف

به خسارت آفات  ارقام متحمل افتد. لذا استفاده ازمیکنندگان به خطر مت مصرفشود و در نهایت سالمی هاهافزایش هزین

و  ک را نیز داردهای کنترلی مثل کنترل بیولوژیامکان تلفیق با سایر روشباشد که حتی میترین راه کنترل ترین و ارزانسالم

 ه ترتیب به دلیلباستفاده از ارقام کوشا و غفار  گردد. لذا در صورتمیها کشآفتهمچنین باعث کاهش در تعداد دفعات مصرف 

در لوبیا به حداقل  ایلکهها جهت کنترل کنه تارتن دو کشآفت، مصرف پاشیسمعملکرد باالتر و تحمل بیشتر وکاهش دفعات 

 خواهد شد. کننده نیز تامینگردد از طرفی امنیت محیط زیست و سالمت مصرفمینیز صرفه جویی  هاهرسد و در هزینمی

 فهرست منابع

ای در ارتن دو لکهتمناسب برای تخمین جمعیت کنه  بردارینمونه. بررسی 1390ابوالفتحی،ن؛ کچیلی، ف و محیسنی، آ.  -1

 .33-45(: 2) 34مزارع لوبیای استان لرستان. مجله حفاظت گیاهان، 

وزارت جهاد  .یاعجلداول محصوالت زر ،یآمارنامه کشاورز .1398. انیکاظم ؛ح ،عبدشاه ف؛ ،یحاتم ح؛ عبادزاده، ک؛،یحمدا -2

 صفحه. 87اطالعات. ی، دفتر آمار و فناوریکشاورز

ای ای در شرایط گلخانهای جدید لوبیا به کنه تارتن دو لکههنارزیابی مقاومت الی. 1398یوسفی، م و دری، ح.ر.  ؛اشتری، ص -3

 صفحه. 41ه گیاهپزشکی کشور. . گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسایو مزرعه

وبیا چیتی. روی پنج رقم و یک الین ل Thrips tabaci. ارزیابی میزان خسارت تریپس پیاز 1399اشتری، ص و منظری، ش.  -4

 صفحه. 28گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه گیاهپزشکی کشور. 

و  . معرفی1394 ع.ا؛ کوشکی، م.ح؛ کامل، م و آسترکی، ح.بیضایی، ا؛ اسدی، ب؛ یوسفی، م؛ غدیری، ع؛ لک، م.ر؛ قنبری،  -5

ر و نهال، نامگذاری الین جدید لوبیا چیتی کوشا برای مناطق سرد معتدل. گزارش نهایی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذ

 .49014شماره فروست 

وسسه تحقیقات مصدری، نشریه ترویجی . دستورالعمل کاشت، داشت و برداشت لوبیا چیتی رقم 1390بیضایی، ا و دری، ح.م.  -6

 .40087صفحه، شماره فروست  12اصالح و تهیه نهال و بذر، 

پورمتین، ر و  ؛رکی،حآست؛کوشکی، م.ح. ؛کامل، م؛بیضایی، ا؛ قنبری، ع.ا. ؛یوسفی، م ؛ غدیری، ع؛ لک، م.ح ؛دری، ح؛ اسدی، ب -7

ی تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، هاهترویجی یافتی. نشریه علمی. غفار، رقم جدید لوبیا چیت1395حاتم ابادی فراهانی، م. 

5(2 :)155-143. 
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-31،صفحات 76شماره  یدر زراعت و باغبان ی.مجله پژوهش و سازندگیاریای در منطقه لردگان استان چهار محال و بختدو لکه

25.  

ای بررسی زمان آلودگی ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دولکه. 1397زاده، آ،زاده، ع و سعیدیا؛ عسگریان .کاظمی، ع-10
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