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 چکیده

 Tetranychus urticae C. L. Koch علمیبا نام ای دولکه تارتن کنه

(Acari: Tetranychidae)  ،کشور است ترين آفات لوبیا در از مهم يکی

شود. یم از سموم استفادهدفعات به ،که برای کنترل خسارت اقتصادی آن

و کش کنهباعث نابودی دشمنان طبیعی، افزايش مقاومت به سموم  اين امر

مراحل مختلف رشدی بالغ و نابالغ اين . گرددمیتولید های افزايش هزينه

 کرده هگیاهی تغذي رۀاز شی ،لوبیای هابرگ سطح زيریبا استقرار در  ،آفت

بسته به وسعت  هاکنه نيا. دنشویم رنگزرد یهالکه جاديو سبب ا

 ود نکنمیمزرعه را آلوده تمام در مدت کمتر از يک ماه  ،ی اولیهآلودگ

. دنشومیباعث کاهش عملکرد محصول و يا تولید محصول نامرغوب 

، موقع و مناسبدهی بهوکودشامل آبیاری  ،جمعیت اين آفت مهارمديريت 

، استفاده از ارقام مقاوم و هرز هایعلفها مانند ساير میزبانمديريت 

حقیقی و نتايج دو پروژه تبا استناد به . استشیمیايی های کارگیری روشبه

 ،ناراک و خمیمنطقۀ در دو ای لکهتارتن دوترويجی در مورد مديريت کنه 

به دلیل شاخص  ،دادفرلوبیا قرمز و رقم KS-41247 سفید الين لوبیا 

و  6/02 ترتیب،به)ای لکهدر برابر خسارت کنه تارتن دو مقاومت باال

ام . نتايج ارزيابی تحمل ارقشدندانتخاب  ،هاساير الين در مقايسه با( 28/09
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رقم غفار نسبت به دو رقم ديگر به  ،غفار، کوشا و صدری لوبیا نشان داد

 پاشیمستوان با يک نوبت می ،اين کنه آفت متحمل بوده است. از طرفی

نترل را روی اين رقم لوبیاکای دولکهجمعیت کنه تارتن  ،کمتر از ساير ارقام

 نمود. 

 

 : کلیدی هایواژه

 ای، کنترل، ارقام متحمل، لوبیاکنه تارتن دولکه
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 مقدمه

زش ارو قدمتی حدود هشت هزار سال با حبوبات ترين لوبیا يکی از مهم

وب محسترين منابع سرشار پروتئین و يکی از مهماست بسیار غذايی 

دارای اهمیت بسیار  ،به دلیل قابلیت نگهداری آسانهمچنین، . شودمی

فارس، لرستان، های استانزيادی است. در ايران هر ساله بخش وسیعی از 

ن زير کشت اي ،ی، چهارمحال و بختیاری، زنجان و آذربايجان شرقیمرکز

جهاد ه از طرف وزارت شد طبق آمار منتشر. گیرندمیمحصول قرار 

با متوسط هکتار  015259 رانيدر ا ایکشت لوب ريسطح ز ،کشاورزی

شت سطح زيرکی با استان مرکزکیلوگرم در هکتار است و  2910عملکرد 

از مناطق  یکي ،در هکتار کیلوگرم 2824عملکرد با متوسط ر هکتا 00211

  (.0048، )احمدی و همکاران شودیمکشور محسوب  یکارایعمده لوب

آوری شده گونه گیاهی جمع 0211از روی بیش از ای کنه تارتن دولکه

خسارت وارد  گونه گیاهی دارای اهمیت اقتصادی 061است و بر بیش از 

تغذيه از  باای دولکه تارتنکنه  (.0048، )شهرآيین و همکاران آوردمی

باعث  ،برگ نیتروژنکاهش میزان ضمن هش فتوسنتز، سبزينه برگ وکا

منجر  ،ر نهايت. اين کنه دشودمیی خسارت ديده هابرگافزايش تبخیر در 

ین از بو اندازه غالف لوبیا کوچک شدن بارده، های جوانهبه کاهش تعداد 

)سعیدی و اربابی،  شودمیرفتن کیفیت محصول و ارزش غذايی آن 
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در  یرنگ منجر به ايجاد نقاط زرد ،لوبیای هابرگ(. تغذيه اين کنه از 0049

ای تارتن دو لکه(. فعالیت کنه 0046دری و همکاران، )شود میسطح برگ 

وع با در مجممقدار تار تنیده شده، طور عمده همراه با تنیدن تار است که به

افزايش تغذيه و خسارت کنه ماده ارتباط مستقیم دارد. همچنین تارهای 

و عدم دريافت نور در سطح برگ تنیده شده موجب تجمع گرد و خاک 

 مديريت به منظور(. 0048)حسینی،  دنشوکافی برای انجام عمل فتوسنتز می

يک فصل زراعی در چندين نوبت ناگزيرند در طول ، کشاورزان اين آفت

نها افزايش کش نه تعدم به کارگیری صحیح آفت .استفاده کنندکش کنهاز 

هزينه تولید، آلودگی محیط زيست، از بین بردن دشمنان طبیعی و باقیمانده 

بلکه باعث ايجاد  ،شوددر محصول را باعث میسموم شیمیايی غیرمجاز 

نژادهای مقاوم کنه تارتن شده و حتی سبب انتقال جمعیت مقاوم اين کنه به 

 تولیدمثلی توان(. 0049)سعیدی و اربابی،  شودديگر مناطق کشت لوبیا می

 روی بودن فاژپلی، باالی تولیدمثل استعداد کوتاه، چرخه زندگی باال،

 هایواندام جوان هایبافت از تغذيه کشاورزی، از گیاهان وسیعی طیف

 عمده داليل ، ازهاکشآفت به سريع مقاومت افزايش و گیاه پذيرآسیب

. استفاده از (0048)کريمی و همکاران،  آفت هستند اين اقتصادی خسارت

اعث ب ،کش با رعايت تناوب مصرف و غلظت موثرسموم اختصاصی کنه
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 (0)شکل  شودسموم میمانده جلوگیری از ايجاد مقاومت و کاهش باقی

 (.0048)شهرآيین و همکاران، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ((0048) ینیحسبرگرفته از ) بالغ یا لکه دو تارتن کنه -0 شکل

 

 خسارت

 و دارد بستگی گیاهرشدی  مراحل به ی،اهکنه تارتن دولک خسارت میزان

قرار  لوبیا هایکشت در باال ماندگاری دمای دوره و میانگین تأثیر تحت

کامل  رفتن بین از باعث تواندمی گاهی آفت اين نکردن کنترل ؛گیردمی

خسارت اين کنه به صورت (. 0048)شهرآيین و همکاران،  شود محصول

برگ  تروژننیو با کاهش فتوسنتز، کاهش مقدار است تغذيه از سبزينه برگ 
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ی خسارت ديده همراه است که در نهايت منجر هابرگ و افزايش تبخیر در

ز ا و اندازه غالف لوبیا،تر شدن کوچکبارده، های جوانهبه کاهش تعداد 

موما عگذاری تخم .شودمیبین رفتن کیفیت محصول و ارزش غذايی آن 

زبان ی گیاه میهابرگزيری بر روی سطح  ،جمعیصورت انفرادی يا دستهبه

(؛ Zhang, 2003)گیرد صورت میی يا فرعی ی اصلهابرگدر کنار رگ

که اين نقاط تغییر رنگ شود می ايجاد یمتعددزرد رنگ روی برگ نقاط 

 در اين زمان. آيندمیسوخته در ای قهوهبه رنگ  هابرگداده و پس از مدتی 

شکننده شده و توانايی خود را در انجام عمل فتوسنتز از دست  هابرگ

  .(0049)سعیدی و اربابی، شوندمیو از ساقه جدا  دهندمی

 

 طحس، راست سمت از بیترت به یالکهدو تارتن کنه خسارت ميعال -9شکل 

 .((0040) یدر و یوسفي از برگرفته) ایلوب برگ یريز سطح ،چپ سمت و يیرو
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لی برگ اصحول دم ،از دست دادن شیره نباتی دنبالبهها برگ اوقاتگاهی

ط توسها سطح برگ ،ها زياد باشدتعداد کنه کههنگامیشوند. خمیده می

ده یهمراه با پوسته بدن جانوران و گرد و خاک پوش ابريشمی پوششی از تار

های آلوده به آفت غبارآلود به نظر برگ (؛0085شود )سعیدی و اربابی، می

 ويند.گمیبور نیز ههمین دلیل کشاورزان به آن گرته يا سیابه رسند ومی
يابد تدريج توسعه میآلودگی معموال از حاشیه مزرعه شروع شده و به

 (.2( )شکل0048)حسینی، 

 

 دستورالعمل

کاهش مصرف سموم شیمیايی و همچنین تعداد دفعات  در راستای

ارتن تمنظور معرفی ارقام متحمل لوبیا به کنه بههايی پروژه ،پاشیسم

برای اين منظور، . گرفتندو کاهش استفاده از سموم انجام ای لکهدو

مديريت کنه  منظوربه (.0 شکل) شوندتوصیه میهای کنترل مختلفی روش

 های زير استفاده نمود:توان از روشی در مزارع لوبیا میاتارتن دو لکه

نین ای و همچلکهدو مل چندين الين و رقم به کنه تارتندر بررسی تح -0

ون و بد پاشیسمارزيابی عملکرد و ساير خصوصیات زراعی در شرايط 

دارا دلیل  بهدادفر لوبیا قرمز و رقم KS-41247  دیسفلوبیا  الين ،پاشیسم

 ارتن، به کنه تها و ارقامالين شاخص مقاومت باالتر نسبت به سايربودن 
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تحمل  دادفر به دلیل قرمزاستفاده از رقم لوبیا  ،ی متحمل بودند. لذااهلکدو

 شود.توصیه می ،ایکنه تارتن دولکه در برابرباالتر 

 

 

 

 

 انجام دو پروژه تحقیقاتی در خمین )اصلی(تصاوير باال و پايین،  -3 شکل
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با  ،ایهدولکدر بررسی تحمل ارقام کوشا، غفار و صدری به کنه تارتن  -2

انجام شده در هر دو منطقه اراک و خمین، رقم های بردارینمونهتوجه به 

داشت.  کمتری نیاز پاشیسمداد نسبت به ارقام کوشا و صدری به تعغفار 

 ،روی رقم غفار کنترل شد پاشیسمبار  با يکای لکهکنه تارتن دو 

از د. شدن پاشیسمکه ارقام کوشا و صدری تا پايان فصل دو بار درحالی

 ،با توجه به عملکرد بیشتر ارقام غفار و کوشا نسبت به رقم صدری ،طرفی

رجه در دترتیب های غفار و کوشا به منظور کشت بهدر هر دو منطقه رقم

 دارند. قراراولويت  دوماول و 

وبیا لدادفر و در درجه بعدی لوبیا قرمز غفار، چیتی از ارقام لوبیا  چنانچه -0

نه تارتن کنترل ک به منظورها شکتآف ، مصرفاستفاده شود کوشاچیتی 

از  خواهد شد.جويی ها نیز صرفههزينهو در  رسیدهای به حداقل دولکه

 طرفی امنیت محیط زيست و سالمت مصرف کننده نیز تامین خواهد شد.

ا، از اقدام به هرگونه استفاده از ترکیبات شیمیايی علیه کنه تارتن لوبیپیش  -9

ان ی میزبهابرگی ريز سطحها در رداری و شمارش کنهبهبايد نمونابتدا 

برگ لوبیای  011از برگ  21ی در. در صورت مشاهده آلودگیرندانجام گ

جدول  ثبت شده مندرج درهای کشکنهشده، بايستی با يکی از برداری نمونه

توان میآفت ثر ؤم مهار برای(. 0048نمود )نوربخش،  پاشیسماقدام به  0

ارهای ت، در نتیجه اين کارکه پاشی کرد آباقدام به  پاشیسمروز قبل از 
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بايستی  پاشیسمد. ضمنا نيابمیتنیده شده و گرد و غبار محیط مزرعه کاهش 

پاش پشتی سم(. کاربرد 0048)حسینی، شود در ساعات خنک روز انجام 

 دلیل حداقل مصرفامکان، بهاتومايزر با هد الکترواستاتیک در صورت 

است  شدهعنوان موثرترين سم پاش معرفی بهسمی علیه اين آفت، محلول 

 (. 0089)مدرس نجف آبادی و حیدری، 

 

 ارتنت کنه کنترل یبرا شده هیتوص و مجاز یهاکشفهرست کنه -0 جدول

 یادولکه

 تریل یمصرف غلظت نویفرموالس یتجار نام یعموم نام فيرد

 آب تریل هزار در

 هزار در EC 10% 6/1 سورونین ازوکسیت یهگز 0

 هزار در SC 10% 6/1 باروک اتوکسازول 2

 هزار در SC24% 6/1 دوريانو کلوفنيرودایاسپ 0

 هزار در EC 7.52% 2 ونيتد فونيتتراد 9

 هزار در SC5% 6/1 اورتوس تیم یروکسیپ فن 6

 هزار در EC 25% 0 نئورون التیبروموپروپ 5

 هزار در SC24% 6/1 ابرون فنیرومسیاسپ 9

 هزار در EC 57% 0 تياوما تيپروپارژ 8
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به مقدار يک و نیم لیتر  مايع صابون از استفاده ،های فوقشکهعالوه بر کن

 0تيومايبا نندگیاهی ما پايه دارای هایشکنهاز ک استفاده در صد لیتر آب،

(، 0046)اربابی و بنی عامری،  2تيما یس یج ،(0040)اربابی و همکاران، 

 تارتن هایکنهکنترل  برای ايران سی ای درصد 8/0 چريش فرموالسیونو 

 ایههکن علیه مؤثری بسیار نتايج باز، نی درصد 6 ن مايعکویلیس و مزارع

 (.0048ین و همکاران، )شهرآي است بوده همراه تارتن

تواند از گسترش اين هرز حاشیه و داخل مزرعه نیز می هایکنترل علف -6

 پنیرک، مانند برگ پهنهای هرز علفحذف آفت جلوگیری نمايد. 

 کشت از پیش معموال که ...و سفید شبدر علف پیچک، خروس،جتا

 تعديل و کنترل باعث روند،شمار می به تارتن هایکنه غذايی منبع لوبیا

 (.0046شود )ابراهیمی، می کنه جمعیت

بین بردن  لیل ازدهبمتری خاک سانتی 01انجام شخم پايیزه تا عمق  -5

ها داخل بقايای گیاهی، در کاهش جمعیت هگذران کنجمعیت زمستان

 (.0048موثر است )حسینی،  آفت

                                                           
 

1 Biomite 
2 GC-Mite 
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 وجود لیلدهبای دولکه تلفات کنه تارتن ،هر چه رطوبت هوا بیشتر باشد -9

بودن  کند. نامنظمافزايش يافته و حالت طغیانی پیدا نمی ازیماریب عوامل

  (.Mahr, 2018باشد ) تواند در افزايش جمعیت اين کنه موثرمی آبیاری نیز

اعث ب ،نیتروژنهفزونی کودهای کمبود پتاسیم و فسفر و همچنین  -8

ود در صورت کمب ،. لذاشودای میتارتن دولکهحساسیت لوبیا به کنه 

ه اين آفت افزايش مقاومت گیاه ب رایاستفاده از اين عناصر بپتاسیم و فسفر، 

 (.0041محیسنی و همکاران، )الزامی است 

 و شوندمی تارتن مشاهده هایکنه دشمنان از بسیاریلوبیا،  مزارع در -4

 Orius albidipennis (Reuter) شکارگر ایهکسن ماننداز آنها  برخی

 از و برخیStethorus gilvifrons (Mulsant) ر واخهکن وکفشدوزک

کنند می تغذيه کنه آفت نوع اين از طور طبیعیبه ،شکارگر هایتريپس

 (.0048ان، ر)شهرآيین و همکا
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گی در فرنای و کنه حنايی گوجهمايت در کنترل کنه تارتن دو نقطه

 .015-000(، 2)0پزشکی، شها در علوم گیاهکتگلخانه، آف

مطالعه ( 0040) س. و امامی، م. .رحیمی، ح.، ج عصاری، م..، اربابی، م -0

کش جديد بايومايت در کنترل جمعیت کنه غلظتهای مختلف کنه

ای محصوالت جالیزی در بهار و تابستان در استانهای تارتن دو نقطه

 تهران، سمنان، کرمان، خراسان رضوی و اصفهان. گزارش نهايی

سسه تحقیقات ؤم ،96048ه فروست پروژه تحقیقاتی، شمار

 صفحه. 05پزشکی کشور، گیاه

ای در مزارع سويای مديريت کنه تارتن دو لکه( 0046) ابراهیمی، ل. -9

نشريه فنی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، مديريت  .منطقه مغان

 .0-04، 49هماهنگی ترويج کشاورزی، 

ای ت کنه تارتن دولکهدستورالعمل اجرايی مديري( 0048) ا. حسینی، ا. -6

 صفحه. 00 نباتات، حفظ سازمان. ایلوب
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 ،یقنبر.، م ،یوسفيح.،  .م لک،.، ع ،یريغد.، ب ،یاسد.، ح ،یدر -5

 ن،یپورمت.، ح ،یآسترک، .ح .م ،یکوشک.، م امل،.، کا ،يیضا، بی.ا .ع

 هي. نشریتیچ ایلوب ديغفار، رقم جد (0046) .م ،یفراهان یآبادحاتم ور. 

 ،(2)6 ،یباغ و یزراع اهانیگ در یقاتیتحق یهاافتهي یجيترو یعلم

066-090. 

کش در کنترل مقايسه تاثیر چند کنه( 0049. )و اربابی، م .سعیدی، ز -9

ای در مزارع لوبیای های مختلف جمعیت کنه تارتن دولکهتراکم

 .90-82(، 2)2ها در علوم گیاهپزشکی. کشمنطقه لردگان. آفت

کش مقايسه کارايی دوازده کنه( 0085م. ) و اربابی، .ز سعیدی، -8

کش در دو سطح آلودگی مزارع لوبیا آلوده به کنه تارتن حشره

مجله  .ای در منطقه لردگان استان چهار محال و بختیاریدولکه

 .26-00 ،95، پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی

 و .شفقی، ف .،اربابی، م .،آزادبخت، ن .،قطبی، ت.، ن ن،يیشهرآ -4

ی پزشکسسه گیاهؤپزشکی لوبیا. مگیاه (0048) ک. موسوی، س.

 .005-090های ترويجی، کشور، دفتر نشر دانش و رسانه

تاثیر تراکم ( 0048) و محسنی امین، ا. .ياراحمدی، ف.، کريمی، ا -01

ای و های مختلف لوبیا بر جمعیت کنه تارتن دولکهرقمکاشت و 
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(، 2)4له تحقیقات آفات گیاهی، ای. مجمزرعهتريپس پیاز در شرايط 

98-04. 

 (0041) .ح م. ،یو کوشک .م ،یشاهورد.، م ،یداشاد.، ا ع. ،یسنیمح  -00

روی لوبیا ای دولکه( بر مهار کنه تارتن NPKف )تاثیر عناصر پرمصر

. نشريه حفاظت گیاهان، های زراعی محصولقرمز درخشان و مشخصه

26(2 ،)006-019. 

بررسی تاثیر ( 0089ا. )و حیدری، . س آبادی، س.مدرس نجف -02

قه ای در منطدر کنترل کنه تارتن دولکه پاشیسمهای مختلف روش

 ،02089: فروست ۀ، شمارتحقیقاتی ۀپروژهايی گزارش ن. خمین

 صفحه. 91پزشکی کشور، تحقیقات گیاه سسهؤم

الين  05های مقاومت ارزيابی مکانیسم (0040ح. ) و دری، .م يوسفی، -00

 ای در شرايط گلخانه و مزرعه.گزارشلکهوبه کنه تارتن د لوبیا چیتی

مؤسسه تحقیقات ، 26619فروست:  ۀتحقیقاتی، شمار ۀنهايی پروژ

 صفحه. 60، پزشکی کشورگیاه
14- Mahr, S. (2018) Two spotted Spider Mite, Tetranychus 

urticae. A Horticulture Information article from the 

Wisconsin Master Gardener website. University of 

Wisconsin-Madison, 1–4. 
15- Zhang, Z. Q. (2003) Mites of greenhouses: Identification, 

biology & control. CABI Publishing, Shanghai, 

Wallingford Oxon OX10 8 DE UK, 244 pp. 
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Abstract 

Tetranychus urticae C. L. Koch (Acari: Tetranychidae) is one of 

the most important bean pests in the country which its damage 

is repeatedly controlled using pesticides. This makes destruction 

of natural enemies, and increased resistance to acaricide and 

production costs. Different developmental stages of this pest 

including adult and immature stages cause yellow spots by 

sitting under the underside of bean leaf and feeding on plant sap. 

These mites depending on the extent of initial infection, infect 

the entire farm in less than a month and reduce crop yields or 

poor quality crop production. Management of this pest includes 

timely and appropriate irrigation and fertilization, management 

of other hosts such as weeds, use of resistant cultivars and 

application of chemical methods. Based on the results of two 

research and extension projects on the management of two-

spotted spider mites in in Arak and Khomein regions, the line 

white bean KS-41247 and red bean Dadfar cultivar were selected 

due to their high resistance index (12.5 and 14.28, respectively) 

to the spotted spider mite damage compared to the other lines. 

The results of the evaluation of tolerance of Ghaffar, Kousha and 

Sadri bean cultivars showed that Ghaffar cultivar was more 

tolerant to this pest than other two cultivars. On the other hand, 

it is possible to control the population of Tetranychus urticae on 

this bean cultivar by one less spraying compared to the other 

cultivars.

  
Key word: Tetranychus urticae, control, tolerated cultivars, 

bean 
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