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  اي روي نه رقم گوجه فرنگي  زيست شناسي کنه تارتن دو لكهمطالعه

 در شرايط آزمايشگاهي دهي مرحله ميوه طي
 

   ۴زن  و رحيم تيشه۳، محمد مقدم۲*نژاد ، کريم حداد ايراني۱شيوا اصولي
   مربي، دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريزاستادان ورشناسي ارشد، ، دانشجوي سابق کا۴، ۳، ۲، ۱

  )۸/۳/۸۷:  تاريخ تصويب‐۱۹/۶/۸۶: تاريخ دريافت(

  

  چکيده
  

  در پرورش آن بر روي نه رقم گوجه  T. urticae Kochاي  تارتن دو لكه زيستي کنهيهايژگيو

 ٦٥± ٥، رطوبت نسبيC ˚۱±٢٧  ا دمايدر شرايط آزمايشگاهي ب ،)ايرقم گلخانه٢رقم زراعي و ٧( فرنگي

دهي،  ميوههاي برگي در مرحلهبا استفاده از روش ديسك) L:D(ساعت ١٦:٨ي نوري  درصد و دوره

در اين مطالعه اثرات تغذيه از ارقام گوجه فرنگي مشتمل بر النگ شلف اليف، مرن . بررسي گرديد

مي يزد، بومي مازندران، بومي آذربايجان غربي و و ردکلود، وسترن رد، امپريال، بو) ايارقام گلخانه(

تخم توليدي، به عنوان گياه ميزبان روي طول دوره جنيني تخم، تعدادکل) ارقام زراعي(بومي خراسان 

 قبل از تخم ريزي،  تخم ريزي، طول دورهتعداد تخم توليدي در روز، درصد تلفات تخم، طول دوره

 پورگي سن اول،  الروي، درصد تلفات الروي، طول مرحلهوره بعد از تخم ريزي، طول دطول دوره

 پورگي سن  پورگي سن دوم، درصد تلفات مرحله پورگي سن اول، طول مرحلهدرصد تلفات مرحله

، زمان الزم جهت تکميل نسل )کل/ ماده( بالغ نر، نسبت جنسي بالغ ماده، طول عمرکنهدوم، طول عمرکنه

هاي از طرح اسپليت پالت بر پايه بلوکدر اين پژوهش . سل کنه بررسي گرديداز تخم تا تخم، طي دو ن

 واريانس نشان داد كه تنها  نتايج حاصل از تجزيه. کامل تصادفي با سه تکرار در اين پژوهش استفاده شد

با انجام . داري وجود ندارددر مورد نسبت جنسي ميان ارقام مختلف و طي هر دو نسل تفاوت معني

 يژگي و١٦ب همبستگي در ارتباط با ي ميانگين، تعيين درصد انحراف از ميانگين کل و محاسبه ضرهمقايس

فرنگي براساس فراهم آوردن شرايط نامناسب براي کنه اي، ترتيب ارقام مختلف گوجه دولكهزيستي کنه

لف اليف، مرن، يزد، مازندران، خراسان، امپريال، وسترن رد، النگ ش: به اين صورت بودتارتن 

ن مطابق نتايج اين بخش تفاوت بين ارقام در نسل دوم مشهود تراز يهمچن. آذربايجان غربي و ردکلود

 کالستر و درصد انحراف از ميانگين کالسترهاي  توجه به نتايج حاصل از  تجزيه با.  نسل اول بود

 ارقام ردكلود، آذربايجان دهي گياه، اول و دوم کنه در مرحله ميوهيها، در نسلحاصل از اين تجزيه

غربي، النگ شلف اليف و وسترن رد به عنوان ارقام مناسب و مرن، يزد، مازندران، خراسان و امپريال به 

  . عنوان ارقام نامناسب براي اين كنه تعيين گرديدند

  

  .فرنگياي، گوجه تارتن دولكهشناسي، شرايط آزمايشگاهي، کنه زيست :يدي کليواژه ها
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 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره يدانش گياهپزشکجله م  ۲

  همقدم
 Lycopersicon يعلم زراعي با نام يفرنگگوجه

esculentum Mill.جانيان ن باد  يكي از گياهان خانواده
 ميليون تن، يكي از ٥٠ حدود  است که با توليد ساالنه

در ايران ). ٣( گردد ها محسوب مييترين سبز پرمصرف
 برابر با ۱۳۸۳سطح زيركشت اين گياه در سال زراعي 

 تن، معادل ۰۰۰/۲۰۰/۴ ميزان توليد آن  هكتار و۰۰۰/۱۳۰
اي هلك دو تارتن كنه).۱(  تن در هكتار بوده است۳۱/۳۲

Tetranychus urticae Koch در حال حاضر به عنوان 
فاژ و همه جازي بوده و در تمامي كشورهاي جهان گونه پلي
در ايران نيز از اغلب نقاط گزارش شده است  .شود يافت مي

توسط اين كنه اولين بار بر روي خسارت شديد  ).۸(
  ثبت و گزارش١٩٧٠، در انگليس در سال  فرنگي گوجه
هاي مياني گياه   كنه تارتن با حمله به قسمت.)۲( گرديد
ها و رسيدگي  فرنگي سبب كاهش تعداد و ابعاد ميوه گوجه

مكيدن اين آفت با ). ٩( گردد پيش از موعد محصول مي
هاي  د آمدن لكه گياهان سبب بوجومحتويات سلول

شود كه به تدريج اين  ها مي پريده در سطح فوقاني برگ رنگ
هاي سفيد  و به لكه ها به صورت نامنظم توسعه يافته لكه

 تدريجاً كل برگ به .گردند متمايل به خاكستري تبديل مي
رنگ برنزي در آمده و پوشيده از تارهاي ابريشمين تنيده 

هاي زيستي واكنش). ٥،١٠( گردد ها مي شده توسط اين كنه
اين كنه بر روي گياهان مختلف، متفاوت بوده و توسط 

ميزان نشو و  .اندمحققين متعددي مورد بررسي قرار گرفته
ها روي  نما، توليد مثل، طول عمر و رشد جمعيت كنه

در تحقيقات انجام . گياهان ميزبان مختلف متفاوت است
از گياهان در طول اثرات تغذيه ) ١٨(دوري  گرفته توسط وان

اي  هلك دو  ي رشدي و سرعت رشد جمعيت كنه دوره
 و همکارانو ورملينگر ) ١٧(آزمايش شده است و توليسالو 

  نيز تأثير نوع ميزبان گياهي روي جداول زندگي كنه) ١٩(
 اند كه  كرده مشاهده اي را مورد مطالعه قرار داده و هلكدو 

ها روي  كنهاختالفاتي در مورد طول مراحل رشدي 
 در ي مختلفيهاپژوهش. هاي مختلف وجود دارد ميزبان

اهان يرات  تفاوت در گيانگر تاثيا انجام شده که بيسراسر دن
ها از جمله تعداد تخم ن کنهي ايستي زيهاواکنش زبان دريم
 ي، بررس)٤(ي زان زادآوري و ميني، طول دوره جن)۹، ٤(

ت يراکم و جمعو ت) ٢١(ي ، نسبت جنس)٩( مراحل نابالغ

ها ممكن است به دليل  اين تفاوت .باشديم) ٢٠ ،١٥، ١٤(
اي  اي مانند بافت گياه، پوشش آن، ارزش تغذيه موانع تغذيه

 ب بودنو فيزيولوژي گياه ميزبان و يا تفاوت در ميزان مطلو
 محتواي .باشد محيط ايجاد شده توسط گياه ميزبان 

يتروژن، پتاسيم و مانند محتواي ن(شيميايي گياه ميزبان 
تواند زادآوري، مرگ و مير و رشد و نمو  نيز مي) فسفر

  ).۱۶ ،١٢ ،١١ ،٤(مراحل نابالغ را تحت تأثير قرار دهد 
با توجه به اينكه مهمترين صفات مدنظر اصالح 

هاي  فرنگي مقاومت به آفات و بيماري كنندگان در گوجه
تباط دهند، ار اي است كه كيفيت ميوه را كاهش مي ويژه

 درك  داشتنها جهت گياه ميزبان با ميزان باروري كنه
هاي خاص مقاومت يا حساسيت با  صحيحي از مكانيسم

خواهد  مهم هاي آفت، گونه  توليدمثل شناسي توجه به زيست
  ).١٣( بود

  كولتيوارهايي كه اين گونه به يابين راستا، دستيدر ا
ت زير سطح خسار  آفت را به طور طبيعي در تراكمي

بستگي ن امر يت است و ايحائز اهماقتصادي نگه دارد 
ها بر روي  شناسي اين كنه زيادي به دانش و اطالعات زيست

ن پژوهش با ي ا.هاي متفاوت گياهان ميزبان دارد ارقام و گونه
 ي رويا کنه دو لكهيشناسستيهدف کسب اطالعات ز

  . صورت گرفته استيدهوهي در مرحله ميفرنگارقام گوجه
  

  اه مواد و روش
اين گونه کنه از روي گياهان لوبياي کاشته شده در 

 ٣١/٤/١٣٨٤ايستگاه تحقيقاتي خلعت پوشان در تاريخ 
 پس از حصول اطمينان از هويت گونه و .آوري گرديد جمع

 لوبيا سازي بر روي برگهاي بريده شده  نسل خالص٥بعد از 
ياي رقم ها روي گياهان لوبو ايجاد كلني مقدماتي، كنه

هاي پالستيکي ري که از قبل به همين منظور در گلدان سان
ت يکاشته شده بودند، منتقل گرديدند که با توجه به جمع

در  سالم يهاض با گلدانياهان، تعويکنه و خشک شدن گ
ها داخل قفس توري در گلدان. رفتيپذانجام صورت لزوم 

قع در قسمت  متر وا٣ متر و ارتفاع ٣×٤اي با ابعاد  گلخانه
اي گروه گياهپزشکي دانشگاه تبريز  شمالي مجتمع گلخانه

  کننده شرايط گلخانه توسط سيستم کنترل .داده شدندقرار 
  نسبي  رطوبت ،٢٥±ºC١مايي دمحدوده در  اتوماتيک

  .گرديد تنظيم ) L:D(  ساعت١٦:٨و دوره نوري % ٤٥‐٥٠
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د يبريارقام ه :فرنگي مشتمل بر رقم مختلف گوجهنه
Meranو ١ Long Shelf Lifeاي از   به عنوان ارقام گلخانه٢

يزد،  رد، امپريال، بومي  رقم ردکلود، وسترن٧و  بازار
خراسان به عنوان  غربي و بومي آذربايجان مازندران، بومي بومي

 تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر  ارقام زراعي از مؤسسه
. يين گرديدند و به عنوان ميزبان اصلي تع شدندکرج تهيه

 و قطر دهانه ١٥ به ارتفاع ظروف كاشتکاشت بذرها داخل 
متر از سطح خاک انجام   سانتي٥/١متري در عمق   سانتي٣٣

هاي  هر کدام از ارقام، بر روي پالک پذيرفت و شناسنامه
پس از رشد مناسب، نشاءها از . چوبي کوچک نوشته شد

يکي سياه  پالستيها خارج و در داخل گلدانظروف كاشت
 کشت شده وبا cm٥/١٨ و ارتفاع cm٢٠  با قطر دهانه

 مورد يشيآزما طرح . شدندهاي چوبي نامگذاريپالک
هر واحد  در . بود تکرار٣هاي کامل تصادفي با  بلوکاستفاده، 

در واحدي از ها گلدان مد نظر قرار گرفت دو گلدان يشيآزما
 متر و ٣×٢ ادپوشان به ابع  ايستگاه تحقيقاتي خلعت گلخانه

و % ٧٠±۵  و رطوبت نسبي٢٥±oC١ تحت شرايط دمايي
 يبررسقرار داده شدند و ) L:D(  ساعت١٦:٨نوري   دوره

 ي در دو نسل کنه و طياهلك کنه دو يستي زيهاواکنش
  . رفتي انجام پذي ارقام گوجه فرنگي رويمرحله گلده

 هاي موجود ، از شاخهيشگاهيجهت انجام مطالعات آزما
 ماقبل   در قسمت گره،هاي منتخبر يک از گلدان هدر

 برگ گرديد از هر ٥اولين محل تشکيل گل، اقدام به چيدن 
 سانتي متر تهيه ٣ها يك ديسک برگي به قطر يک از برگ
 ديسک برگي مربوط به يک گياه از سطح بااليي ٥شده و هر 

درون ظروف ) ٧( برگ بر روي بستري از پنبه خيس
متر قرار   سانتي٥ و ارتفاع ١٤×١١  اد دهانهپالستيكي با ابع

اي شکل به  روي درب اين ظروف دو سوراخ دايره. داده شد
 سانتي متر که با پارچه توري پوشانده شده بود، تعبيه ٣قطر 
 شد كه ک الرو  قرار دادهيروي هر ديسك سپس . گرديد

 و  ساعت بود ۲۴فاصله زماني از تفريخ اين الروها حداكثر 
ر جداول دها به طور جداگانه سکي هر کدام از داتاطالع

 روزانه يهاادداشتي پس از انجام .ديادداشت گرديمربوطه 

                                                                               
1. Production imported by Yazd Chemichal Co. -Origin: 
Netherlands (Nunhems) 
2. Western  Seed- Origin: Holland 

، ٢٧±ºC١دوباره ظروف به داخل انکوباتور باشرايط دماي 
) L:D(  ساعت١٦:٨ نوري  و دوره% ٦٥±٥رطوبت نسبي 

  .واقع در آزمايشگاه کنه شناسي بازگردانده شد
اي جداگانه، سبب شد که به سهولت ه استفاده از ديسك

ها را جداگانه از نظر  بتوان هر يک از مراحل زيستي کنه
هاي  واکنش، تشخيصگذراند و حتي بااستفاده از اين روش

زيستي هر يک از مراحل پورگي نيز به صورت جداگانه که 
 ؛دمعموالً به سادگي قابل تشخيص نيستند،  امکان پذير ش

ها روي هر کدام از  ط به هر يک از کنهزيرا که اطالعات مربو
ها به طور جداگانه، با تاريخ همان روز در جداول ديسک

پس از . گرديد  ساعت ثبت ٢٤مخصوص با فاصله زماني 
  . شدي زيستي اين کنه محاسبه ها تکميل يک نسل، واکنش

گيري شده براي هر رقم اندازه هاي زيستي واكنش
نيني، تعداد کل تخم توليدي،  ج طول دوره :عبارت بودند از

ريزي، درصد   تخم تعداد تخم توليدي در روز، طول دوره
 بعد   قبل از تخم ريزي، طول دوره تلفات تخم، طول مرحله

 الروي،   الروي، درصد تلفات مرحله ريزي، طول دوره از تخم
گي سن   پوره  پورگي سن اول، درصد تلفات مرحله طول دوره

  رگي سن دوم، درصد تلفات مرحله پو اول، طول مرحله
پس . گي سن دوم، نسبت جنسي و طول عمر افراد بالغ پوره

 مرحله واردها هاي باقي مانده بر روي ديسک از اينکه کنه
 ماده و روي   نر، کنه هاي داراي کنهبلوغ شدند، روي ديسک

 نر اضافه شد تا عمل   ماده، کنه هاي داراي کنهديسک
  .ذيردگيري انجام پ جفت

 ميانگين آنها در سطح ها و مقايسهتجزيه واريانس داده
-MSTATافزار آماري توسط روش دانکن با نرم% ٥احتمال 

Cو تعيين خط   کالستر جهت انجام تجزيه . انجام گرفت
 ؛ استفاده شدSPSS 11.5برش مناسب از نرم افزار آماري 

 واکنش ١٦همبستگي ميان ب يضرا همچنين محاسبه
 و کليه انجام پذيرفت  SAS با کمک نرم افزار آماري زيستي

پيش . ند رسم گرديدEXCELنمودارها به کمک نرم افزار 
 ، خطاهانرمال بودن  يهافرض انس،يوار  از انجام تجزيه

و در صورت نياز تبديل  شدند يبررسها  يکنواختي واريانس
  .ها  اعمال گرديد مناسب روي داده
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  حثج و بينتا
 واکنش زيستي بررسي ١٧ واريانس  ، تجزيه٢ و ١ولاجد

 در سطوح احتمال مشخص شده ،شده در مورد اين كنه را
  اثر رقم بر کليه١با توجه به جدول  .دهد نشان مي
 يگيري به جز نسبت جنسهاي زيستي مورد اندازه واکنش

 جنيني تخم، تعداد کل تخم، يعني طول دوره) ماده به کل(
  روز، درصد تلفات تخم، طول دورهتعداد تخم توليدي در

طول دوره بعد از  ريزي، قبل از تخمريزي، طول دورهتخم
 الروي،  الروي، درصد تلفات مرحله، طول دورهريزيتخم

 پورگي سن اول، درصد تلفات مرحله پورگي طول مرحله
  پورگي سن دوم، درصد تلفات مرحلهسن اول، طول مرحله

. دار بود بالغ ماده و نر معنيمر کنهپورگي سن دوم، طول ع
دهد که تنوع ژنتيکي قابل توجهي در اين نتايج نشان مي

 تارتن وجود دارد،  کنهواکنش بهفرنگي در ارقام گوجه
دهي  ميوه اول و دوم کنه در مرحلهيهانسلتفاوت 
 جنيني تخم، تعداد تخم در  طول دورهاز نظرفرنگي  گوجه

 قبل ريزي، طول دوره تخمم، طول دورهروز، درصد تلفات تخ
 الروي، ، طول دورهريزي بعد از تخمطول دوره ،يريزاز تخم

 پورگي سن اول،  طول مرحله، الرويدرصد تلفات مرحله
 پورگي  پورگي سن اول، طول مرحلهدرصد تلفات مرحله

افزون بر اين، .  بالغ نر معني دار شدسن دوم،  طول عمر کنه
   جنيني تخم،تقابل دو عامل مذکور بر صفات طول دورهاثر م

تعداد کل تخم، تعداد تخم توليدي در روز، درصد تلفات 
 الروي، طول مرحله ريزي، طول دوره تخمطول دوره تخم،

 طول عمر  و پورگي سن دومپورگي سن اول، طول مرحله
دارد تفاوت بين  بالغ ماده معني دار شد که بيان ميکنه
   . م از يک نسل به نسل ديگر داراي نوساناتي استارقا

 در مورد زمان الزم جهت تكميل يك نسل ٢براساس جدول 
دهي   ميوه از تخم تا تخم، اثر رقم در مرحلهيا دو لكهکنه
  . دار بود معني% ١فرنگي در سطح احتمال  گوجه

هاي هاي مربوط به هر يك از واکنش  ميانگين٣جدول 
اثر توام  ۴جدول  و ارقاماي را براي  هلكرتن دو  تازيستي كنه
را ) دار بودن در صورت معني(هاي متفاوت کنه رقم با نسل
با توجه به اينكه تغييرات ايجاد شده توسط . دهند نشان مي

اثرات متقابل رقم در نسل اول و دوم اين كنه در مرحله 
دهي، از نوع تغيير در مقدار بوده، لذا تغييرات ميوه
.  درج گرديد۳ نيز در جدول هاي مربوط به اثر رقم انگينمي

دار بين  جهت تشخيص وجود يا عدم وجود اختالف معني
  دار هاي تيماري، حداقل اختالف معنيترکيبارقام و 

)LSD ( درج جدول درقسمت پايين % ٥در سطح احتمال
 كه تبديل هاي زيستي در مورد واکنشبا وجود اين،. شد

 براي نشان دادن نها اعمال شده است،داده بر روي آ
.شد استفاده   ستونهردار از حروف الفبا در  اختالفات معني

  
  يدهوهي مرحله مي اول و دوم طيها در نسليفرنگ رقم مختلف گوجهنه در ياهلك کنه دو يستيز يهايژگيو انسيه واريتجز ‐ ۱جدول

  ميانگين مربعات   
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 ٤٥١/١٢١  ٠٣١/٠  ٠١٦/٠  ١٤١/١  ٠٠٩/٠  ١٢٦/٧*  ٠١٧/٠  ٥٨٦/٠  ٠٢٢/٠ ٠٢٩/٠*  ٠٠١/٠  ٠٢٣/٠  ٨٢٣/٠  ٠٤٣/٠  ٢٩٤/٠  ٠١٣/٠  ٢  تکرار
  ٨١٢/٥٢  ٤٩٨/٣** ٣٥٠/٤**  ٨٣٣/٦* ٤٨٠/١**  ٣١٦/٣* ٤٦٤/١**  ٢٠٣/٣** ٣٥٣/٢** ١٦٨/٠** ١٥٠/٠** ٨٨٤/٧** ٩٦٢/٢٩١** ٧٢٠/٤** ٥٢٥/٦٩٠** ٩٧٠/١**  ٨  رقم

  ٤٤٠/٧٣  ١٢٤/٠  ٠٣٢/٠  ٩٣٦/١  ٠١٠/٠  ٠٣٨/١  ٠١١/٠  ١٦٢/٠  ٠٢٤/٠  ٠٠٧/٠  ٠٠٥/٠  ٠٢٢/٠  ٥٣٣/٠  ٠٢٩/٠  ٨٢٦/٠  ٠١٩/٠  ١٦  ١خطاي 
                                  
٠١٥/٠  ٥٢٦/٢ ٣٤٧/٠**  ٠٨٤/٤* ٢٦٧/٠** ٢٠٨/٥** ٦١٠/٠** ٤٤١/٠** ٣٤٦/٠** ٦٨٩/١** ٢١٣/٣٨٤** ٥٣٢/٠**  ٨٩٤/٢ ٦٩٢/٣**  ١  **٩٦٨/٢  ٨٣٣/١  

نسل اول و دوم کنه در 
  دهيميوهمرحله 

                                  
                                    
  ١٣٢/٢٢  ٢٤٩/٠ ٩١٢/٠**  ٩٢٢/٠ ٠٨١/٠**  ٢٩٤/٠ ٠٥٧/٠**  ٢٢١/٠ ٢٥١/٠**  ٠٠٨/٠  ٠١٠/٠ ٩١٤/٠**  ٧٥٤/٨** ٥٣٩/٠**  ٠٠٦/٦٨** ٠٤٥/٠**  ٨ × رقم

  

نسل اول و دوم 
کنه در مرحله 

                                    دهيميوه

  ٣٠٣/٤٩  ١٣٣/٠  ٠٢٠/٠  ٨٣٢/١  ٠٠٧/٠  ٨١٠/٠  ٠٠٩/٠  ٢٧٦/٠  ٠١٨/٠  ٠١١/٠  ٠٠٩/٠  ٠٣٥/٠  ٤٨٧/٠  ٠٣٣/٠  ٣٥٩/١  ٠٢١/٠  ١٨  ٢ خطاي

   درصد۱ و ۵دار در سطح احتمال يب معنيبه ترت ** و *



 ۵  ...فرنگي  اي روي نه رقم گوجه ن دو لکهتشناسي کنه تارمطالعه زيست: اصولي و همکاران  

  نسل جهت تكميل يكزمان الزم واريانس  تجزيه‐ ٢جدول
 يدهوهي در مرحله ميادو لكه کنه
  ل نسليتکم  يدرجه آزاد  ر ييمنبع تغ
  ٢٠٨/٠  ٢  تکرار
  ٧٢٥/٢٠**  ٨  رقم
  ٠٧٠/٠  ١٦  اشتباه
    ٢٦  کل

   درصد۱دار در سطح احتمال يمعن ** 
  

هاي باالتر در ترتيب ارقام از نظر دارا بودن ميانگين
 صفات طول دوره جنيني تخم، درصد تلفات تخم، طول دوره

  طول دوره،گذاري  بعد از تخمگذاري، طول دوره بل از تخمق
 الروي، طول مرحله پورگي سن الروي، درصد تلفات دوره
  پورگي سن اول، طول مرحلهاول، درصد تلفات مرحله

 پورگي سن دوم و پورگي سن دوم، درصد تلفات مرحله
 :زمان تكميل نسل از تخم تا تخم به صورت زير است

ال، وسترن رد، النگ يمازندران، خراسان، امپرزد، يمرن، 
  . و رد كلوديجان غربيف، آذربايشلف ال

از لحاظ ساير صفات يعني، تعداد كل تخم گذاشته شده، 
ريزي، طول عمر   تخمتعداد تخم توليدي در روز، طول دوره

 بالغ ماده و نر ترتيب ارقام براساس دارا بودن كنه
  . )۳جدول( بودت فوق هاي باالتر، عكس حال ميانگين

هاي مختلف هاي مربوط به واکنش ، ميانگين٤جدول 
 رقم مختلف و در نسل اول و دوم كنه طي نهزيستي براي 

نشان داده )  دو عاملتوام اثر(فرنگي  دهي گوجه مرحله ميوه
 به علت وجود اثر ،ييموارد استثناصرف نظر از . شده است
 براي صفات مختلف منه رق ترتيب ر در مقدار،ييمتقابل تغ

 درنظر گرفتن اثر رقم با مشابه روندي است كه ، نسلدودر 
  تفاوتدر موردن موضوع يا :بدست آمد) ٣جدول (ييبه تنها

   .ز صادق بودي ننسل اول و دوم
ميانگين  نتايج حاصل از مقايسهبراساسبه طور کلي 

فرنگي و در   گوجهنه رقمهاي زيستي مختلف در واکنش
  واکنش١٦دهي،  ميوه دوم كنه طي مرحلهنسل اول و

 اول  دسته.توان به دو دسته تقسيم كرد زيستي مذكور را مي
جنيني تخم، درصد تلفات تخم، طول  طول دوره: عبارتند از

طول  گذاري،   بعد از تخمطول دوره  ريزي،  قبل از تخمدوره
  پورگي الروي، طول مرحله الروي، درصد تلفات دورهدوره

  اول، طول مرحلهسن پورگي سن اول، درصد تلفات مرحله
پورگي سن دوم، درصد تلفات مرحله پورگي سن دوم و 

نيز  دوم صفات دسته .زمان تكميل نسل از تخم تا تخم
 شامل تعداد كل تخم، تعداد تخم در روز، طول دوره

به منظور . بودند بالغ نر و ماده ريزي و طول عمر كنه تخم
  همبستگي بين اين صفات در هر،حوه ارتباط صفات نبررسي

 صرف نظر از .هاي اول و دوم كنه  محاسبه شديك از نسل
ست كه صفات دسته اول و  ا، نتايج حاكي از آنچند مورد

  دار  و  معنيمثبت خودداراي همبستگي دسته هم باصفات دوم
  

  دهي در مرحله ميوهفرنگي مختلف گوجه رقمنهاي در هلك زيستي کنه دو هايويژگي ميانگين ‐٣ جدول
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٩٤٥/٤٠٨/١٣  مرن  ١٣٢/٣  ١٥/٣٣  ٧٦٥/٧  ٠٠٠/١  ٩٥٨٣/٠٩١٠/٣٠٠٧/٣٨  a ٤٦٣/٣  ٢٧٥/٢٣  a ٧١٨/٣  ٢١٢/٢١  a ٠٨٣/٦  ٥٩٢/٤  ٦٣/١٧  
٤٨٧/٤٤٥/١٨  يزد  ٧٩٨/٣  ١١/٣٢  ٣٦٧/٧  ٩١٦٧/٠٧٧٦٧/٠٣٧٥/٣٦٣٣/٣٤  ab٢٧٢/٣  ٧٠٦/١٧  ab ٤٤٥/٣  ٦٢٨/٩  abc ٧٦٢/٦  ٢٥٠/٤  ١٦/١٦  

٧٣/٢٢  ١٧٥/٤  مازندران  ٠٦٥/٤  ٥٦/٣٠  ٠٠٠/٧  ٨٨٣٣/٠٧٢٥٠/٠٢٢٨/٣٣٠٤/٣١  bc١٥٢/٣  ٧٣٧/١٤  abc ٣٦٢/٣  ٣٨٧/١٣  ab ١٧٥/٧  ٠٠٠/٤  ٨٤/١٤  
٠٥٢/٤٤٠/٢٤  خراسان  ١٥٢/٤  ٥٠/٢٩  ٧٠٠/٦  ٨٥٨٣/٠٧٤١٧/٠١٦٨/٣١٦٣/٢٦  cd٩٩٥/٢  ٠٣٩/١٤  abc ١٩٠/٣  ١٩٩/١٢ abc ٥٣٥/٧  ٦٦٧/٣  ٤٥/١٤  
٨٦٧/٣٧٨/٢٧  امپريال  ٣١٥/٤  ١١/٢٥  ٣٦٣/٦  ٨١٦٧/٠٦٥٨٣/٠٨٦٠/٢٤٥٠/٢٦  cd٧٩٢/٢  ٤٥٨/١٠  bc ٩٨٧/٢  ٤٦١/١١  abc ٨٢٥/٧  ٤١٧/٣  ٤٥/١٣  

٥٥٨/٣١٢/٣١  وسترن رد  ٦٦٣/٤  ٣١/٢١  ٨٥٣/٥  ٧٠٨٣/٠٦٠٠٠/٠٦٠٠/٢٧٥١/٢٤ de٧٢٣/٢  ٩٢٣/٩  bc ٨٩٥/٢  ٩٢٨/٧ abc ٠٠٨/٨  ١٦٧/٣  ٥٨/١٢  
٥١٢/٣٦٨/٣٣  النگ شلف اليف  ٨٨٣/٤  ٣٤/٢٠  ٥٦٠/٥  ٦٦٦٧/٠  ٥٣٣٣/٠٤٦٣/٢٥١١/٢١  de٤٩٨/٢  ١٠٨/٨  bc ٧٢٠/٢  ٦٤١/٤  bc ٢٠٠/٨  ٦٦٧/٢  ٩٣/١١  
٣٣٣/٣٦٠/٣٩  آذربايجان غربي  ٣٨٣/٥  ٩٩/١٦  ٠٤٢/٥  ٥٦٦٧/٠  ٤٦٦٧/٠١٢٣/٢٩٨١/١٩  e ٢٩٠/٢  ٧٢٨/٦  c ٤١٥/٢  ١٨٠/٧  abc ٤٣٣/٨  ٦٦٧/٢  ٥٥/١٠  

١٩٢/٣٨٧/٤٧  رد کلود  ١٢٢/٦  ٩٦/١٣  ٢٢٢/٤  ٥٥٣٣/٠٤٢٦٧/٠٩٨٢/١٥٥٤/١٤  f ٩٢٢/١  ٣٨٢/٦  c ١٨٧/٢  ٤٥٢/٢  c ٧٦٣/٨  ٤١٧/٢  ٤٤٣/٩  
۰۵/۰  LSD  ١٦٨٧/٠١١٢/١  ٠٦٩٥٢/٠  ٨٩٣٦/٠  ١٢٢٤/٠ ١٢٨٤/٠ ١٨١٥/٠٠٨٦٥٤/٠١٠٢٤/٠١٨٩٦/٠   ١٢٨٤/٠  ٤٣١٠/٠  ٤٥٨٠/٠  

دار در ي اختالف معنير مشابه داراي حروف غي دارايهانيانگيها استفاده شد و منيانگيسه مي مقاين صفات، از حروف الفبا براي مربوط به ايهال دادهيبا توجه به تبد
  .باشدي درصد در هر ستون م۵سطح احتمال 



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره يدانش گياهپزشکجله م  ۶

  دهيحله ميوه مري اول و دوم کنه طيها در نسليفرنگم مختلف گوجه رقنه مربوط به ياهلك کنه دو يستي زيها دورهن يانگي م‐٤ جدول

  ارقام
 ينسل اول و دوم کنه رو

  ي گوجه فرنگيمرحله گلده
دوره 
  ينيجن

تعداد کل 
  تخم

تعداد تخم 
  در روز

درصد تلفات 
  تخم

طول دوره 
  يزيتخم ر

طول دوره 
  يالرو

طول سن 
  اوليپورگ

طول سن 
  دوميپورگ

طول عمر کنه 
  بالغ ماده

  ٠٠٠/٧  ٤٨٠/٣  ٢٨٧/٣  ٣٤٣/٣  ٢٧٧/٥  ٣٠/٢٩  ٢٦٠/٣  ٦٧/١٦  ٥٥٧/٤  نسل اول
  مرن

  ١٦٧/٥  ٩٥٧/٣  ٦٤٠/٣  ٤٧٧/٤  ١٦٧/٣  ٠١/٣٧  ٠٠٣/٣  ٥٠٠/٩  ٣٣٣/٥  نسل دوم
  ٠٠٠/٧  ٣١٠/٣  ١٦٣/٣  ١١٣/٣  ٥٢٧/٥  ٨٧/٢٧  ٨٥٣/٣  ٣٣/٢١  ١٩٣/٤  نسل اول

  زدي
  ٥٢٣/٦  ٥٨٠/٣  ٣٨٠/٣  ٦٣٧/٣  ٥٥٧/٤  ٣٦/٣٦  ٧٤٣/٣  ٥٧/١٥  ٧٨٠/٤  نسل دوم
  ١٥٠/٧  ٢٩٣/٣  ١١٠/٣  ٠٨٧/٣  ٧٦٧/٥  ٠٤/٢٧  ٢٣٧/٤  ٤٧/٢٤  ٨٥٠/٣  نسل اول

  مازندران
  ١٩٣/٧  ٤٣٠/٣  ١٩٣/٣  ٣٧٠/٣  ٣٥٣/٥  ٠٨/٣٤  ٨٩٣/٣  ٠٠/٢١  ٥٠٠/٤  نسل دوم
  ٣٥٠/٧  ٠٤٠/٣  ٨٤٣/٢  ٠٨٧/٣  ٩٨٣/٥  ٣٨/٢٦  ٢٧٧/٤  ٧٣/٢٥  ٧١٧/٣  نسل اول

  خراسان
  ٧٢٠/٧  ٣٤٠/٣  ١٤٧/٣  ٢٥٠/٣  ٧٢٣/٥  ٦١/٣٢  ٠٢٧/٤  ٠٧/٢٣  ٣٨٧/٤  نسل دوم
  ٦٥٠/٧  ٨٨٠/٢  ٧٠٧/٢  ٩٠٧/٢  ٣٦٧/٦  ٩٨/٢٢  ٤١٣/٤  ٣٧/٢٨  ٥٦٧/٣  نسل اول

  اليامپر
  ٠٠٠/٨  ٠٩٣/٣  ٨٧٧/٢  ٨١٣/٢  ٣٦٠/٦  ٢٤/٢٧  ٢١٧/٤  ٢٠/٢٧  ١٦٧/٤  نسل دوم
  ٧٨٣/٧  ٧٩٠/٢  ٦١٧/٢  ٥٥٣/٢  ٦٣٣/٦  ٣٤/١٨  ٥٢٠/٤  ٠٠/٣٠  ٣٥٠/٣  نسل اول

  وسترن رد
  ٢٣٣/٨  ٠٠٠/٣  ٨٣٠/٢  ٦٤٧/٢  ٧٦٧/٦  ٢٨/٢٤  ٨٠٧/٤  ٢٣/٣٢  ٧٦٧/٣  نسل دوم
النگ شلف   ٠٦٧/٨  ٦٤٠/٢  ٤٠٠/٢  ٤٥٧/٢  ٠٦٧/٧  ٩٤/١٧  ٦٩٣/٤  ٢٠/٣٣  ٣٣٣/٣  نسل اول

  ٣٣٣/٨  ٨٠٠/٢  ٥٩٧/٢  ٤٧٠/٢  ٩٣٣/٦  ٧٣/٢٢  ٠٧٣/٥  ١٤/٣٤  ٦٩٠/٣  نسل دوم  فيال
جان يآذربا  ٢٦٧/٨  ٣٩٠/٢  ٢٧٠/٢  ٢٤٧/٢  ٣٦٧/٧  ٩٨/١٥  ٩٣٣/٤  ٢٠/٣٦  ١٣٣/٣  نسل اول

  ٦٠٠/٨  ٤٤٠/٢  ٣١٠/٢  ٠٠٠/٢  ٣٦٧/٧  ٩٩/١٧  ٨٣٣/٥  ٠٠/٤٣  ٥٣٣/٣  نسل دوم  يغرب
  ٣٦٣/٨  ٣٧٣/٢  ٠٧٧/٢  ٩٦٠/١  ٤٧٧/٧  ٢٠/١٣  ٤٣٣/٥  ٦٧/٤٠  ٠٦٧/٣  نسل اول

  رد کلود
  ١٦٣/٩  ٠٠٠/٢  ٧٦٧/١  ٠٠٣/٢  ٠٥٣/٨  ٧٣/١٤  ٨١٠/٦  ٠٧/٥٥  ٣١٧/٣  نسل دوم

LSD  ۰۵/۰    ٤٣١٠/٠  ١٤٣٥/٠  ١٦٢٧/٠  ٢٣٠١/٠  ٣٢٠٩/٠  ١٩٧/١  ٣١١٦/٠  ٠٠/٢  ٢٤٨٦/٠  

  
باشند اما صفات موجود در هر  مي% ١در سطح احتمال 

داري در  معنيمنفي و دسته با صفات دسته ديگر همبستگي 
 حال هرچه صفات ).۶ و ٥ جدول (شتنداين سطح احتمال دا
 صفات دسته دوم هاي باالتر و دسته اول ميانگين

د، نشان دهنده تري را از آن خود كنن هاي پايين ميانگين
با استفاده از محاسبه . باشد عدم مطلوبيت بيشتر آن رقم مي

درصد انحراف ميانگين هر صفت نسبت به ميانگين كل و 
مشاهده جهت و ميزان انحراف دو دسته صفات تفكيك شده 

توان ارقام مختلف را از جهت ميزان  بر اساس همبستگي، مي
  .اي مرتب كرد مطلوبيت براي كنه دو لكه

  واکنش١٦ درصد انحراف از ميانگين ٩ تا ١ هايشکل
فرنگي نشان   رقم متفاوت گوجهنهزيستي مختلف را براي 

ارقام ردكلود، آذربايجان ، ۹ و۴، ۱با توجه به اشكال . دهد مي
 غربي و النگ شلف اليف، از لحاظ تعداد كل تخم، طول دوره

و ماده  بالغ ريزي، تعداد تخم در روز، طول عمر كنه تخم
از عمر كنه بالغ نر، داراي ارزش باالتر از ميانگين كل و طول 

  جنيني تخم، درصد تلفات تخم، طول دورهنظر طول دوره

گذاري، طول دوره   بعد از تخمگذاري، طول دورهقبل از تخم
 الروي، طول مرحله سن پورگي الروي، درصد تلفات دوره
 سن ، طول مرحله سن پورگي اولاول، درصد تلفات مرحله

 سن پورگي دوم و زمان پورگي دوم، درصد تلفات مرحله
تر از ميانگين  الزم جهت تكميل يک نسل، داراي ارزش پائين

بوده و در اين ميان در مورد اكثر صفات درصد انحراف از 
ميانگين كل براي رقم ردكلود بيش از آذربايجان غربي و 

ف اليف و براي النگ براي آذربايجان غربي بيش از النگ شل
  .بودشلف اليف بيش از وسترن رد 

ارقام مرن، يزد، مازندران ، ٧و ٥ ،٣ ،٢ يها شکلبراساس
 جنيني تخم، درصد تلفات تخم، و خراسان، از لحاظ دوره

گذاري،   بعد از تخم، طول دورهگذاري  قبل از تخمطول دوره
 حله الروي، طول مر الروي، درصد تلفات دورهطول دوره

پورگي سن  اول، درصد تلفات مرحله پورگي سن اول، طول 
 پورگي سن دوم مرحله پورگي سن دوم، درصد تلفات مرحله

و زمان الزم جهت تكميل يک نسل کنه از تخم تا تخم، 
   ميانگين كل و   قبل داراي ارزش باالتر ازبرعكس ارقام دسته



 ۷  ...فرنگي  اي روي نه رقم گوجه ن دو لکهتشناسي کنه تارمطالعه زيست: اصولي و همکاران  

  .فرنگيدهي گوجه ميوهاي در نسل اول كنه طي مرحلههلك  دو زيستي كنهيژگيو ١٥ همبستگي ميان ‐٥ جدول
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 
X1  ‐                            

X2 ۹۶۵/۰‐  ‐                          

X3 ۹۶۵/۰‐  ۹۸۴/۰  ‐                        

X4 ۹۶۸/۰‐  ۹۸۶/۰  ۹۵۱/۰  ‐                      

X5 ۹۷۶/۰  ۹۷۰/۰‐  ۹۶۴/۰‐  ۹۷۱/۰‐  ‐                    

X6 ۹۴۸/۰  ۹۳۱/۰‐  ۹۳۴/۰‐  ۹۳۹/۰‐  ۹۵۶/۰  ‐                  

X7 ۹۱۰/۰  ۹۷۱/۰‐  ۹۳۱/۰‐  ۹۶۸/۰‐  ۹۲۷/۰  ۸۹۴/۰  ‐                

X8 ۹۱۰/۰  ۹۲۸/۰‐  ۹۴۷/۰‐  ۸۸۶/۰‐  ۸۹۶/۰  ۸۲۸/۰  ۸۴۳/۰  ‐              

X9 ۹۴۸/۰  ۹۸۴/۰‐  ۹۴۶/۰‐  ۹۸۹/۰‐  ۹۵۰/۰  ۸۹۸/۰  ۹۶۷/۰  ۹۱۶/۰  ‐            

X10 ۹۴۶/۰  ۸۹۶/۰‐  ۸۷۸/۰‐  ۹۲۴/۰‐  ۸۹۱/۰  ۹۲۳/۰  ۸۵۶/۰  *۷۹۴/۰ ۸۹۸/۰  ‐          

X11 ۹۵۶/۰  ۹۷۷/۰‐  ۹۳۶/۰‐  ۹۹۲/۰‐  ۹۶۴/۰  ۹۰۷/۰  ۹۵۹/۰  ۸۸۹/۰  ۹۹۴/۰  ۹۱۲/۰  ‐        

X12 ۸۵۱/۰  ۸۴۲/۰‐  ۹۱۰/۰‐  *۷۸۲/۰‐  ۸۴۵/۰  ۸۷۸/۰  ۷۵۰/۰  ۸۷۲/۰  ۷۷۵/۰  ۷۹۶/۰  ۷۶۴/۰  ‐      

X13 ۹۳۴/۰‐  ۹۶۸/۰  ۹۱۳/۰  ۹۸۹/۰  ۹۳۳/۰‐  ۸۸۰/۰‐  ۹۶۴/۰‐  ۸۶۳/۰‐  ۹۹۰/۰‐  ۸۹۸/۰‐  ۹۹۰/۰‐  ۷۰۲/۰‐  ‐    

X14 ۹۲۶/۰‐  ۹۶۹/۰  ۹۴۱/۰  ۹۵۶/۰  ۹۱۹/۰‐  ۸۴۷/۰‐  ۹۵۴/۰‐  ۹۲۵/۰‐  ۹۸۳/۰‐  ۸۷۱/۰‐  ۹۷۲/۰‐  ۷۹۰/۰‐  ۹۶۱/۰  ‐  

X15 ۹۲۹/۰  ۹۶۴/۰‐  ۹۱۶/۰‐  ۹۷۷/۰‐  ۹۲۱/۰  ۸۹۱/۰  ۹۸۹/۰  ۸۳۶/۰  ۹۷۴/۰  ۹۰۱/۰  ۹۷۰/۰  ۷۲۲/۰  ۹۸۰/۰‐  ۹۵۹/۰‐  

   درصد۱در سطح احتمال دار ير اعداد معني درصد و سا۵دار در سطح احتمال يمعن *
  

  .فرنگيدهي گوجه ميوهاي در نسل دوم كنه طي مرحلههلك دو  واكنش زيستي كنه١٦همبستگي ميان  ‐۶جدول 
  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
X1  ‐                              
X2 ۹۵۵/۰‐  ‐                            

X3 ۹۴۳/۰‐  ۹۹۸/۰  ‐                          

X4 ۹۹۲/۰‐  ۹۴۹/۰  ۹۳۱/۰  ‐                        
X5 ۹۰۶/۰  ۹۳۸/۰‐  ۹۴۶/۰‐  ۸۶۲/۰‐  ‐                      
X6 ۹۶۹/۰  ۹۹۰/۰‐  ۹۸۱/۰‐  ۹۶۳/۰‐  ۹۳۶/۰  ‐                    
X7 ۹۹۱/۰  ۹۵۰/۰‐  ۹۴۰/۰‐  ۹۸۵/۰‐  ۸۹۳/۰  ۹۷۴/۰  ‐                  

X8 ۹۸۳/۰  ۹۸۰/۰‐  ۹۷۴/۰‐  ۹۷۲/۰‐  ۹۴۷/۰  ۹۸۶/۰  ۹۷۶/۰  ‐                
X9 ۹۴۰/۰  ۹۹۷/۰‐  ۹۹۳/۰‐  ۹۳۸/۰‐  ۹۳۰/۰  ۹۸۴/۰  ۹۳۸/۰  ۹۷۲/۰  ‐              

X10 ۹۶۹/۰  ۹۲۳/۰‐  ۹۱۰/۰‐  ۹۷۸/۰‐  ۸۲۰/۰  ۹۴۸/۰  ۹۸۰/۰  ۹۴۸/۰  ۹۱۴/۰  ‐            
X11 ۹۵۷/۰  ۹۹۷/۰‐  ۹۹۱/۰‐  ۹۵۵/۰‐  ۹۲۹/۰  ۹۹۱/۰  ۹۶۰/۰  ۹۸۱/۰  ۹۹۷/۰  ۹۳۵/۰  ‐          

X12 ۸۵۴/۰  ۸۱۱/۰‐  ۸۰۸/۰‐  ۸۱۲/۰  ۸۴۸/۰  ۷۸۰/  ۸۵۰/۰  ۸۳۴/۰  ۸۰۵/۰  *۷۸۵/۰  ۸۲۳/۰  ‐        
X13 ۹۷۴/۰‐  ۹۱۵/۰  ۸۹۲/۰  ۹۹۲/۰  *۷۹۶/۰‐  ۹۲۹/۰‐  ۹۶۸/۰‐  ۹۴۱/۰‐  ۹۰۱/۰‐  ۹۷۶/۰‐  ۹۲۳/۰‐  *۷۸۰/۰‐  ‐      
X14 ۹۵۸/۰‐  ۹۶۴/۰  ۹۶۰/۰  ۹۳۷/۰  ۹۶۳/۰‐  ۹۶۵/۰‐  ۹۵۲/۰‐  ۹۹۰/۰‐  ۹۵۹/۰‐  ۹۱۴/۰‐  ۹۶۹/۰‐  ۸۶۰/۰‐  ۸۹۸/۰  ‐    
X15 ۹۵۳/۰  ۹۷۸/۰‐  ۹۷۵/۰‐  ۹۳۶/۰‐  ۹۷۲/۰  ۹۸۳/۰  ۹۴۵/۰  ۹۸۷/۰  ۹۷۳/۰  ۸۹۸/۰  ۹۷۵/۰  ۸۰۳/۰  ۸۸۸/۰‐  ۹۸۳/۰‐  ‐  
X16  ۹۸۶/۰  ۹۸۶/۰‐  ۹۷۹/۰‐  ۹۸۲/۰‐  ۹۲۸/۰  ۹۹۵/۰  ۹۸۵/۰  ۹۹۴/۰  ۹۷۹/۰  ۹۶۵/۰  ۹۸۸/۰  ۸۲۱/۰  ۹۵۵/۰‐  ۹۷۳/۰‐  ۹۷۹/۰  

   درصد۱دار در سطح احتمال ير اعداد معني درصد و سا۵دار در سطح احتمال يمعن*
X1 :طول دوره جنيني تخم   X2 :تعداد کل تخم       X3 :اد تخم در روزتعد    X4 :تخم ريزيطول دوره   
X5 :قبل از تخم ريزيطول دوره   X6 :بعد از تخم ريزيطول دوره      X7 :طول دوره الروي    X8 :الرويدرصد تلفات دوره   
X9 :پورگي سن اولطول مرحله   X10 :پورگي سن دومدرصد تلفات مرحله      X11 :پورگي سن اولطول مرحله   X12 :پورگي سن دومفات مرحلهدرصد تل  

X13 :بالغ مادهطول عمر کنه   X14 :بالغ نرطول عمر کنه        X15 :درصد تلفات تخم    X16 :زمان الزم جهت تکميل نسل از تخم تا تخم  
  

ريزي، تعداد تخم در   تخمنظر تعداد كل تخم، طول دورهاز 
ش  بالغ نر ارز بالغ ماده و طول عمر كنهروز، طول عمر كنه

، ترتيب اين ارقام براي بودنداز ميانگين كل دارا را تري  پائين
اكثر صفات از نظر دارا بودن ميزان درصد انحراف بيشتر از 

  . مرن، يزد، مازندران:  بودميانگين كل، بدين قرار 

 يهايژگيو نيز درصد انحراف از ميانگين كل ٦شكل 
 رقم ني ا.دهد زيستي مختلف را براي رقم امپريال نشان مي

 قبل ريزي، طول دوره  تخماز لحاظ درصد تلفات تخم، دوره
 گذاري، طول دوره  بعد از تخم، طول دورهگذاري از تخم

پورگي سن   الروي، طول مرحلهالروي، درصد تلفات دوره



 ۱۳۸۷، ۱، شماره ۳۹ ايران، دوره يدانش گياهپزشکجله م  ۸

  پورگي سن دوم، طول عمر كنهاول، درصد تلفات مرحله
 کنه از تخم تا و زمان الزم جهت تكميل يک نسل بالغ ماده

 تخم داراي ارزش باالتر از ميانگين كل و از لحاظ طول دوره
جنيني تخم، تعداد كل تخم، تعداد تخم در روز، درصد 

 پورگي سن دوم  پورگي سن اول، طول مرحلهتلفات مرحله
 تري نسبت به ميانگين كل ارزش پائيناز و طول عمر بالغ نر 

 از يزان انحراف کمتري مي دارايو به طور کلبرخوردار بود 
 جاي ي قبل بدين ترتيب بين دو دستهل بوده ون کيانگيم

  .گيرد مي
هر چه صفات دسته اول  يبا توجه به اينكه به طور کل

هاي   دوم ميانگينو صفات دسته هاي باالتر ميانگين
، نشان دهنده دارا باشندتري را نسبت به ميانگين كل  پائين

 براي نشو و نما و توليدمثل كنه تر ايجاد شرايط نامناسب
توسط گياه ميزبان بوده و سبب ايجاد مرگ و مير باالتري 

توان  فرنگي را مي رقم مختلف گوجه٩گردند،  در اين آفت مي
براساس جهت و ميزان درصد انحراف از ميانگين كل تعيين 

 صفت مختلف زيستي به ترتيب فراهم آوردن ١٦شده براي 
  :اي به قرار زير مرتب كرد هلكاي كنه دوتر بر شرايط نامناسب

مرن، يزد، مازندران، خراسان، امپريال، وسترن رد، النگ 
  .شلف اليف، آذربايجان غربي و ردكلود

در نسل اول كنه در را  كالستر ارقام   تجزيه١٠شکل
بهترين خط . دهدنشان ميفرنگي  دهي گوجهمرحله ميوه

 ١٠  در فاصلهه بر اساس تجزيه واريانس چند متغيربرش
 كالستر دوفرنگي در   رقم گوجه۹ بدين ترتيب  وتعيين شد
کالستر اول شامل ارقام مازندران، يزد، امپريال، . قرار گرفتند

 جنيني تخم، درصد خراسان و مرن بود كه از نظر طول دوره
 بعد از  ريزي، طول دوره  قبل از تخمتلفات تخم، طول دوره

روي، درصد تلفات دوره الروي، طول  الريزي، طول دوره تخم
 پورگي سن اول،  پورگي سن اول، درصد تلفات مرحلهمرحله

 پورگي  پورگي سن دوم و درصد تلفات مرحلهطول مرحله
 و از لحاظ  سن دوم ارزش باالتري از ميانگين كل داشته
ريزي،   تخمتعداد كل تخم، تعداد تخم در روز، طول دوره

تري نسبت به  ماده و نر از ارزش پائين بالغ طول عمر كنه
ميانگين كل برخوردار بودند و كالستر دوم شامل ارقام النگ 
شلف اليف، وسترن رد، ردكلود و آذربايجان غربي از لحاظ 
جهت و ميزان درصد انحراف از ميانگين كل از حالت عكس 

  ).۷جدول(كالستر دوم برخوردار بودند 
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   زيستي براييژگي و١٦ درصد انحراف از ميانگين ‐٢شکل 
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   براي رقم مازندرانيادو لكه کنه
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   زيستييژگيو ١٦درصد انحراف از ميانگين  ‐٥شكل 
   براي رقم يزدياکنه دو لكه
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   زيستييژگيو ١٦ درصد انحراف از ميانگين ‐ ٦شكل 
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   زيستييژگيو ١٦ درصد انحراف از ميانگين ‐٧شكل 
  م خراسان براي رقياکنه دو لكه
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   زيستييژگيو ١٦ درصد انحراف از ميانگين ‐٩شكل 
براي رقم آذربايجان غربي ياکنه دو لكه
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  يدهوهي مطي مرحله يادو لكه كالستردر نسل اول كنه  حاصل از تجزيهي درصد انحراف ميانگين مربوط به کالسترها‐ ۷جدول
  يستي زيهايژگيو

  ياهلكدو  کنه
  کالستر

ن هر يانگيم
  کالستر

ن يانگيم
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٩٨/٣  کالستر اول  ٦٤/٣ ٥٤/٢٦  کالستر اول  ٢٣/٩   ٢٠/٢٣  ٤٣/١٤  
  ينيطول دوره جن

٢٢/٣  کالستر دوم   ٦٤/٣  ٥٣/١١‐  
  يدرصد تلفات الرو

٠٢/١٩  کالستر دوم  ٢٠/٢٣  ٠٣/١٨‐  
٣١/٢٣  کالستر اول  ٥١/٢٨  ٢٥/١٨‐ ٠٢/٣  کالستر اول   ٧٢/٢  ١٣/١١  

  تعداد کل تخم
٠٢/٣٥  کالستر دوم   ٥١/٢٨  ٨٢/٢٢  

 يطول مرحله پورگ
٣٤/٢  کالستر دوم  سن اول  ٧٢/٢  ٩٢/١٣‐  

١٢/٤  کالستر اول  ٤٠/٤  ٣٢/٦‐ ٣٥/١٣  کالستر اول   ٣٧/١٠  ٦٨/٢٨  
  تعداد تخم در روز

٩٠/٤  کالستر دوم   ٤٠/٤  ١٩/١١  
درصد تلفات مرحله 

٦٦/٦  کالستر دوم    سن اوليپورگ  ٣٧/١٠  ٨٥/٣٥‐  
٦٦/٢٠  کالستر اول  ١١/٢٢ ٢٠/٣  کالستر اول  ‐٥٨/٦   ٩١/٢  ٩٦/٩  

  درصد تلفات تخم
٧١/١٥  کالستر دوم   ١١/٢٢  ٩٧/٢٨‐  

 يطول مرحله پورگ
٥٥/٢  کالستر دوم  سن دوم  ٩١/٢  ٤٥/١٢‐  

٧٥/٥  کالستر اول  ٣٧/٦  ٦٧/٩‐ ٠٥/١٠  کالستر اول   ٢٩/٨ - طول دوره     تخم  ٢٤/٢١ 
١٤/٧  کالستر دوم   يزير  ٣٧/٦  ٠٩/١٢  

درصد تلفات مرحله 
٠٩/٦  کالستر دوم   سن دوميپورگ  ٢٩/٨  ٥٥/٢٦‐  

٨١/٠  کالستر اول  ٦٩/٠ ٢٣/٧  کالستر اول  ١٦/١٦   ٦٣/٧  ١٩/٥‐ - مطول دوره     تخ 
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٦٨/٠  کالستر اول  ٥٦/٠ ٢٠/٣  کالستر اول  ١٦/٢٠   ٦١/٣  ٣٨/١١‐ طول دوره بعد از    
٤٢/٠  کالستر دوم   يزيرتخم  ٥٦/٠  ٢٠/٢٥‐  

  طول عمرکنه
١٣/٤  کالستر دوم  بالغ  نر  ٦١/٣  ٢٣/١٤  

١١/٣  کالستر اول  ٧٥/٢  ٩٨/١٢  
  طول دوره الروي

٣٠/٢  کالستر دوم   ٧٥/٢  ٢٢/١٦‐  
  

  
 

  
 فرنگي  گوجه كالستر ارقام  دندروگرام مربوط به تجزيه‐١٠شكل 

  دهي ميوهدر مورد نسل اول كنه در مرحله
  
 ي تجزيه كالستر ارقام در نسل دوم كنه ط١١ لشک
 واسطه  بهدهد کهيفرنگي را نشان م دهي گوجه ميوهمرحله

   .، چهار کالستر بوجود آمده است۴ خط برش از فاصله
مازندران،  (ن نسل، ارقام موجود در كالستر اول يدر ا

مرن و (و ارقام موجود در كالستر دوم ) خراسان و امپريال
 جنيني تخم، درصد تلفات تخم، لحاظ طول دورهاز ) يزد

ريزي،   بعد از تخمريزي، طول دوره  قبل از تخمطول دوره
  الروي، طول مرحله الروي، درصد تلفات دورهطول دوره

 پورگي سن اول، طول سن پورگي اول، درصد تلفات مرحله
 پورگي سن  پورگي سن دوم و درصد تلفات مرحلهمرحله

ان الزم جهت  تكميل يک نسل کنه از تخم تا تخم دوم و زم
مشابه هم بوده و نسبت به ميانگين كل ارزش باالتري را دارا 

 يدي، تعداد تخم توليديبودند و در مورد صفات کل تخم تول
ريزي، طول عمر كنه بالغ ماده و  ي تخمدر روز، طول دوره

 تري از  ماده داراي ارزش پايين و بالغ نرهطول عمر كن
ارقام النگ شلف اليف و (کالستر سوم .  بودندميانگين كل
ردكلود و آذربايجان  رقم( و کالستر چهارم) وسترن رد

درصد انحراف از ميانگين كل در و از لحاظ جهت  )غربي
برخوردار  عكس كالستردوم  حالتاز   لفمورد صفات مخت

  . )۸جدول ( بودند
  

  
 فرنگي  كالستر ارقام گوجه ندروگرام حاصل از تجزيه د‐١١شکل 

دهيميوه در مرحلهدوم كنهمربوط به نسل
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  دهي  طي مرحلة ميوهيا دو لكه کالستر در نسل دوم کنههي حاصل از تجزي درصد انحراف ميانگين مربوط به کالسترها‐۸ جدول
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٠٦/٥  کالستر دوم  ١٦/٤  ٤٥/٢١ ٣٩/٤١  کالستر دوم   ٨١/٢٩  ٨٥/٣٨  
٧٣/٣  کالستر سوم  ١٦/٤  ٤٦/١٠‐ ٧٨/٢٤  کالستر سوم   ٨١/٢٩  ٨٩/١٦‐  

  طول دوره جنيني
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٣١/٣١  کالستر اول  ٠٩/٢٩  ٦٥/٧ ٠٧/٣  کالستر اول   ٨٦/٢  ٤٢/٧  
٦٩/٣٦  کالستر دوم  ٠٩/٢٩  ١٣/٢٦ ٥١/٣  کالستر دوم   ٨٦/٢  ٧٣/٢٢  
٥٠/٢٣  کالستر سوم  ٠٩/٢٩  ١٩/١٩‐ ٧١/٢  کالستر سوم   ٨٦/٢  ١٣/٥‐  

  تعداد کل تخم

٣٦/١٦  کالستر چهارم  ٠٩/٢٩  ٧٥/٤٣‐  

طول مرحله 
  لپورگي سن او

٠٤/٢  کالستر چهارم  ٨٦/٢  ٧٣/٢٨‐  
٠٥/٤  کالستر اول  ٥٦/٤  ٣٥/١١‐ ٠٦/١٥  کالستر اول   ٦٢/١٤  ٠٠/٣  
٢١/٣  کالستر دوم  ٥٦/٤  ٧٤/٢٩‐ ٠١/٢٥  کالستر دوم   ٦٢/١٤  ٩٨/٧٠  
٩٤/٤  کالستر سوم  ٥٦/٤  ٢٥/٨ ٦٤/١١  کالستر سوم   ٦٢/١٤  ٣٨/٢٠‐  

  تعداد تخم در روز

٣٢/٦  کالستر چهارم  ٥٦/٤  ٥٢/٣٨  

درصد تلفات 
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  سن اول
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٥٧/٣٢  کالستر اول  ٤٥/٢٧  ٦٧/١٨ ٢٩/٣  کالستر اول   ٠٧/٣  ٠٥/٧  
٠١/٣٧  کالستر دوم  ٤٥/٢٧  ٨٥/٣٤ ٧٧/٣  کالستر دوم   ٠٧/٣  ٧٠/٢٢  
٥٠/٢٣  کالستر سوم  ٤٥/٢٧  ٣٧/١٤‐ ٩٠/٢  کالستر سوم   ٠٧/٣  ٥٧/٥‐  

  درصد تلفات تخم

٣٦/١٦  کالستر چهارم  ٤٥/٢٧  ٤٠/٤٠‐  

طول مرحله 
  سن دومرگي پو
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٨٦/٣  کالستر دوم  ٠٣/٦  ٩٧/٣٥‐ ٧٤/١٧  کالستر دوم   ١٥/١٢  ٠٥/٤٦  
٨٥/٦  کالستر سوم  ٠٣/٦  ٥٨/١٣ ٤٠/٥  کالستر سوم   ١٥/١٢  ٥٣/٥٥‐  

  طول دوره
  ريزيتخم

٧١/٧  کالستر چهارم  ٠٣/٦  ٨٤/٢٧  

درصد تلفات 
مرحله پورگي 
  سن دوم

٨٨/٤  کالستر چهارم  ١٥/١٢  ٨١/٥٩‐  
٩٧/٠  کالستر اول  ٨٥/٠  ٧٨/١٣ ٦٤/٧  کالستر اول   ٦٦/٧  ٢٨/٠‐  
٠٠/١  کالستر دوم  ٨٥/٠  ٠٤/١٧ ٨٥/٥  کالستر دوم   ٦٦/٧  ٦٩/٢٣‐  
٧٥/٠  کالستر سوم  ٨٥/٠  ٢٢/١٢‐ ٢٨/٨  کالستر سوم   ٦٦/٧  ١٥/٨  

ه       طول دور
  ريزيقبل از تخم

٦٤/٠  کالستر چهارم  ٨٥/٠  ٤٩/٢٥‐  

طول عمرکنه 
  بالغ ماده

٨٨/٨  چهارمکالستر   ٦٦/٧  ٩٦/١٥  
٨١/٠  کالستر اول  ٧٤/٠  ٢١/٨ ٧٨/٢  کالستر اول   ٢٦/٣  ٧٧/١٤‐  
٩٦/٠  کالستر دوم  ٧٤/٠  ٧٣/٢٨ ١٧/٢  کالستر دوم   ٢٦/٣  ٥٢/٣٣‐  
٦٨/٠  کالستر سوم  ٧٤/٠  ٢١/٨‐ ٨٣/٣  کالستر سوم   ٢٦/٣  ٦١/١٧  

طول دوره       
  ريزيبعد از تخم

٥٠/٠  رمکالستر چها  ٧٤/٠  ٨٤/٣٢‐  

طول عمرکنه 
  بالغ  نر

٥٠/٤  کالستر چهارم  ٢٦/٣  ٠٧/٣٨  
٢١/٣  کالستر اول  ٩٨/٢  ٤٥/٧ ٢٥/١٤  کالستر اول   ٤٥/١٣  ٩٥/٥  
٠٦/٤  کالستر دوم  ٩٨/٢  ٩٨/٣٥ ٨٩/١٦  کالستر دوم   ٤٥/١٣  ٦١/٢٥  
٥٦/٢  کالستر سوم  ٩٨/٢  ١٤/٢٥‐ ٢٦/١٢  کالستر سوم   ٤٥/١٣  ٨٦/٨‐  

  طول دوره الروي

٠٠/٢  کالستر چهارم  ٩٨/٢  ٩١/٣٢‐  

زمان تکميل 
  نسل

٠٠/١٠  کالستر چهارم  ٤٥/١٣  ٦٧/٢٥‐  

  
 كالستر و جهت و  با توجه به نتايج حاصل از تجزيه

هاي حاصل از كالسترهاي  ميزان درصد انحراف ميانگين
 هايويژگيهاي كل در هر مرحله،  مختلف از ميانگين

يم توان به دو دسته تقسزيستي مختلف کنه را باز هم مي
 جنيني، درصد تلفات  اول را طول دورهصفات دسته. کرد

 بعد از گذاري، طول دوره  قبل از تخمدورهتخم، طول 
الروي،  الروي، درصدتلفات دوره گذاري، طول دوره تخم

 پورگي  پورگي سن اول، درصد تلفات مرحلهطول مرحله
 سن اول، طول مرحله پورگي سن دوم، درصد تلفات مرحله

رگي سن دوم و زمان الزم جهت تكميل يك نسل از تخم پو
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 دوم را تعداد كل تخم، تعداد تخم در تا تخم و صفات دسته
 بالغ ماده و طول ريزي، طول عمر كنه  تخمروز، طول دوره

 اول هر چه صفات دسته.  بالغ نر تشکيل دادندعمر كنه
 دوم داراي هاي باالتر و صفات دسته داراي ميانگين

تر نسبت به ميانگين كل باشند، شرايط  هاي پايين انگينمي
  .شود ايجاد مييا دو لكه تري براي كنه نامناسب

دهي گياه، ارقام  در مورد نسل اول كنه طي مرحله ميوه
كالستر دوم شامل ردكلود، آذربايجان غربي، وسترن رد و 
 النگ شلف اليف به دليل باالتر بودن ارزش صفات دسته

تر بودن ارزش صفات دسته اول از ميانگين كل،  ييندوم و پا
ارقام كالستر اول . شدند ارقام مناسبي براي كنه محسوب 

از لحاظ صفات ) ، يزد، امپريال، خراسان و مرنمازندران(
 لحاظ صفات ز باالتر از ميانگين و ايدسته اول داراي ارزش

ام تر از ميانگين بوده و ارق پاييني دوم داراي ارزشدسته
پس كالسترهاي ارقام . براي كنه به حساب آمدندنامناسبي 

اي   دولكه بودن براي كنه اين نسل براساس درجه نامناسب
  :شوند به صورت زير مرتب مي

  ) يزد، امپريال، خراسان و مرنمازندران،(كالستر اول . ۱
ردكلود، آذربايجان غربي، وسترن رد و النگ (كالستر دوم . ۲

 ).شلف اليف
دهي كالستر چهارم   ميوه نسل دوم كنه طي مرحلهدر

شامل ارقام ردكلود، آذربايجان غربي و كالستر سوم مشتمل 
بر ارقام النگ شلف اليف و وسترن رد بوده و به دليل داشتن 

 اول و تر از ميانگين کل از نظر صفات دسته ارزش پايين
ي كنه  دوم، ارقام مناسبي براارزش باالتر از نظر صفات دسته

ارقام موجود در كالستر چهارم به . اي به شمار آمدند دولكه
دليل بيشتر بودن درصد انحراف صفات از ميانگين كل، ارقام 

. تري نسبت به ارقام كالستر سوم محسوب شدند مناسب
)  خراسان و امپريالمازندران، (هاي ارقام كالستر اول ويژگي

ستر قبلي بوده و برعكس دو كال) مرن و يزد(و كالستر دوم 
 از ميانگين ي اول داراي ارزش باالتردر مورد صفات دسته

تري از   دوم داراي ارزش پايينكل و در مورد صفات دسته
 دو ميانگين كل بودند و بنابراين، ارقام نامناسبي براي كنه

از آنجا كه درصد انحراف از ميانگين . اي به شمار آمدند لكه
، بيشتر از كالستر )كالستر دوم(زد كل براي ارقام مرن و ي

اول بود، اين ارقام نسبت به ارقام موجود در كالستر اول 

براين اساس، كالسترهاي . تر بودند  مذكور نامناسببراي كنه
 كالستر نسل دوم نيز از لحاظ فراهم آوردن  حاصل از تجزيه
اي به صورت زير مرتب   دولكهتر براي كنه شرايط نامناسب

  :شوند مي
  )مرن و يزد(كالستر دوم . ۱
 )مازندران، خراسان و امپريال(كالستر اول . ۲
 )وسترن رد، النگ شلف اليف(كالستر سوم . ۳
 ).آذربايجان غربي و ردكلود(كالستر چهارم . ۴

  نتايج حاصل از تجزيه واريانس، مقايسهدر مجموع،
هاي زيستي   کالستر نشان داد كه واكنش ها و تجزيهميانگين

فرنگي مورد آزمايش،  ارقام گوجهنسبت بهاي هلك دو كنه
سازگار فرنگي  وجود ارقام مختلف گوجه. باشد متفاوت مي

، به تنوع بسيار زياد موجود در  متفاوتيها طي محيبرا
از اين تنوع ). ٣( شود  مربوط ميLycopersicon جنس

توان در توليد ارقام واجد صفات زراعي مناسب از  ژنتيكي مي
اي استفاده  هلكنظر مقاومت در برابر آفات به ويژه كنه دو

دليل وجود چنين اختالفاتي در بين ارقام مختلف  .کرد
هاي بيوشيميايي فرنگي را عالوه بر تفاوت در ويژگيگوجه

دار بودن سطح  توان درخصوصياتي چون تريكوماحتمالي مي
، ٩( ها و ترشحات آنها ها، نوع و تراكم تريكومپوششي برگ

 ، تركيبات شيميايي ثانويه موجود در اين گياهان)١٤،١٦
، عناصر حياتي چون ازت، فسفر و پتاسيم و تغييرات )١٦(

 رشدي با توجه به سن و مرحله) ١٦، ١٢، ٦( در نسبت آنها
محققين مختلفي به تاثير .  جستجو كرد)١٦، ١٢، ١١( گياه

ر روي بند ها و يا ارقام مختلف بهاي متفاوت گونه ميزبان
عنوان ) ٤(كروكر . اند تاكيد كردهيا کنه دو لكهپايان و گونه

آوري و  جنيني، ميزان زاد كه در تعيين طول دورهنمود
هاي تارتن، كيفيت تعداد كل تخم گذاشته شده توسط كنه
  .تغذيه نقش اساسي و پر اهميتي دارد

-، نيز اعالم كردند كه تعداد تخم)٩( ماروياما و همكاران
 و مراحل T. urticae Koch هاي گذاشته شده توسط گونه
فرنگي متفاوت هاي مختلف گوجهنابالغ اين كنه روي ژنوتيپ

مشاهده تر،  هاي مقاوم روي ژنوتيپيتعداد تخم کمتربوده و 
  .شوديم

همچنين پژوهشگران تعداد تخم كمتر و درصد مرگ 
ف بر روي ومير باالتر مراحل نابالغ و بالغ بندپايان مختل



 ۱۳  ...فرنگي  اي روي نه رقم گوجه ن دو لکهتشناسي کنه تارمطالعه زيست: اصولي و همکاران  

هاي  هاي متفاوت گياهان را در بررسيها و الينژنوتيپ
  ). ١٦( اندگوناگون ذكر كرده

دهد كه چگونه تغييرات در  اين نوع اطالعات نشان مي
كه در صورتي. تواند تأثير زيادي بر کنه داشته باشد گياه، مي

يك متخصص اصالح نبات بتواند يك يا چند ماده شيميايي 
ها رفولوژيکي گياه را به منظور تمايز ژنوتيپو يا ويژگي م

ها در اصالح براي تواند از اين ويژگي شناسايي نمايد، مي
مقاومت به منظور غربال کردن تعداد زيادي ژنوتيپ استفاده 
کند، افزون بر اين از تالقي کالسترهاي اول و دوم از يک 

ان تو با ارقام کالسترهاي سوم و چهارم از سوي ديگر مي،سو
يابي اي و مکانهلك دو براي مطالعه وراثت مقاومت به کنه

    .هاي عامل مقاومت به اين کنه سود جستژن
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