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 چكیده
باشددد. اين ملالعه به منرور ارزيابی يکی از آفات مهم هلو در ايران می Tetranychus urticae Kochای کنه تارتن دولکه

انجام پذيرفت.  ( نسدددبت به اين آفتSpringtimesو  Redtap ،G. H. Hale ،Kardi ،Elbertaمقاومت پنج رقم هلو )

شگاهی شرايط آزماي سیوس 82±0در دمای  مقاومت اين ارقام در  سل سبیدرجه  صد و دوره نوری  01±01، رطوبت ن در

D08 :L08  ،هايی از برگ ارقام هلو و شمارش به روش ديسک برگی )رهاسازی پنج کنه ماده بالغ بارور روی ديسکساعت

 ها در سلح رويی وخسارت آن( مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تراکم کرکتعداد تخم کنه، مرگ و میر و ارزيابی میزان 

سبه قرار گرفت. ساس ب زيرين برگ، غلرت ترکیبات فنلی و میزان عناصر غذايی موجود در برگ ارقام مختلف مورد محا ر ا

و کمترين میزان آن در هیل و کاردی  اچ بیشدترين میزان خسدارت وارده به ديسدک برگی در ارقام جیبدسدت آمده، نتايج 

ا بین هها در سلح رويی و زيرين برگاکم کرکتر ،نشان دادنتايج تايمز مشاهده شد. همچنین ارقام البرتا، ردتاپ و اسپرينگ

نقشددی در ايجاد مقاومت نسددبت به اين کنه ندارد. به راسددنجه داری نداشددت. درنتیجه اين پارقام مختلف هلو اختالف معنی

سبت به کنه تارتن دولکهاعالوه، رابله شت. به طور کلی نتايج نی بین غلرت ترکیبات فنلی و مقاومت ن شان ای وجود ندا

سپرينگ ساس اچ تايمز مقاوم و ارقام جیداد که ارقام ردتاپ، البرتا و ا سبت به کنه تارترين میزبانهیل و کاردی ح تن ها ن

سی ای دولکه سد ر میبه نرو  بودنددر میان ارقام مورد برر صلی ر سیم عامل ا صر پتا صر غذايی به ويژه عن عدم تعادل عنا

 مقاومت به اين آفت است. 

 عناصر غذايی، ترکیبات فنلی، کرک، ديسک برگی هاي كلیدي:واژه

 

Investigation on resistance of different peach cultivars to two-spotted spi-

der mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) in laboratory 

conditions 

 
Elham Riahi 1, Alireza Nemati 1,*, Parviz Shishehbor 2 & Zarir Saeidi 3 

 
1. Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran, 

2. Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran & 

 Chaharmahalof  Research Center and Natural Resources AgriculturalDepartment of Plant Protection, 3. 

and Bakhtiari, Iran. 

alireza.nemat@ymail.commail: -Corresponding author, E * 

 



  T. urticae  بررسی مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت بهو همکاران:  رياحی 800
 

 

Abstract  
Two-spotted spider mite (TSSM), Tetranychus urticae Koch is an important pest of peach in Iran. This 

study was conducted to estimate the resistance of five peach cultivars (Redtap, G.H.Hale, Kardi, Elberta 

and Springtimes). Resistance of different cultivars to this pest was evaluated at 27 ± 1°C, 50 ± 10 %RH 

and 12 L: 12 D h., using leaf disk bioassay with introducing five adult female mites on leaf disk and 

counting number of eggs, mite mortality and host damage. Moreover, trichomes density on upper and 

underside of the leaves, concentration of phenolic compounds and percentage of leaf nutrients were 

measured. The results showed that the highest plant damage was on G.H.Hale and Kardi cultivars, and 

the lowest on Elberta, Redtap and Springtimes. The findings also indicated that the density of trichomes 

on upper and underside of the leaves was not significantly different among cultivars. Therefore, this 

parameter has no role in resistance to TSSM. Furthermore, there was no relationship between concen-

tration of phenolic compounds and resistance to TSSM. Altogether results revealed that Redtap, Elberta 

and Springtimes were the most tolerant, whereas G.H.Hale and Kardi were the most susceptible culti-

vars and nutrient imbalance especially potassium is probably main factor of the resistance against 

TSSM.   
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 مقدمه
هکتار است  80011حدود شود که سلح زير کشت آن های مهم درختی در ايران محسوب میهلو يکی از میوه

 یه(. در حال حاضددر کنAnonymous, 2019هکتار از آن در اسددتان چهار محال و بختیاری قرار دارد ) 3011که 

ترين آفت اين محصدددول در باغات اين اسدددتان اسدددت که با مهم Tetranychus urticae Koch، ایتارتن دولکه

هلو تغذيه کرده و باعث خسارت شديد به برگ و کاهش محصول و عملکرد  جمعیت زياد از شیره گیاهی برگ

گونه  111های تارتن بوده و از روی بیش از فاژترين گونه از کنهاين آفت پلی (.Noorbakhsh, 2012د )شدددومی

 ,.Bolland et alبه نقل از  Egas & Sabelis, 2003است ) آوری شدهگیاهی، از جمله گیاهان زراعی و باغی جمع

شود، اما عالوه بر کش در سلوح وسیع استفاده میامروزه برای مهار جمعیت اين کنه از انواع سموم کنه (.1998

های باال در مهار شدددیمیايی، مسدددانلی چون بروز مقاومت در آفات، از بین رفتن دشدددمنان طبیعی، ايجاد هزينه

 (. Leeuwen et al., 2009کند )ها را محدود میآنسوزی، طغیان ثانويه آفات و آلودگی محیط، استفاده از گیاه

مترين ای است و يکی از مهی تارتن دولکهاستفاده از ارقام مقاوم گیاهی يک رکن اساسی در کنترل تلفیقی کنه

يافتن به منرور های زيادی شددود. در اين زمینه تالشها در حمايت از گیاهان در مقابل آفات محسددوب میروش

صوالت گیاه ست )ی تارتن دولکهی مقاوم در برابر کنهمح صورت گرفته ا (. به Van- Impe & Hance, 1993ای 

 Weston etهای تارتن در محصدوالت مختلفی مانند گوجه فرنگی )طور کلی مقاومت گیاه میزبان نسدبت به کنه

al., 1989; Saeidi, 2006; Rakha et al., 2017( یا به )Mohammadi, 2008(، لوب بادام Wilson, 1994(، پن ( و 

(Saeidi, 2014گزارش شده است. شايان ذکر است که مقاومت ارقام و الين )( های مختلف گوجه فرنگیAnia 

et al., 1972; Weston et al., 1989( تمشک ،)Wilde et al., 1991( خیار، لوبیا،)Van- Impe & Hance, 1993 و )

سبت به کنهVan- Impe & Hance, 1993; Gimenes- Ferrer et al., 1993توت فرنگی ) ای با ی تارتن دولکه( ن

 استفاده از روش زيست سنجی ديسک برگی مورد بررسی قرار گرفته است.

ساناز ديد  گیاهان سلحدر حالی که  ستگاه اين، اما رسدمی نرربه يکنواخت ان  سیارببرای بندپايان کوچک  زي

ست. ست دارای برآمدگی های گیاهانبرگ پیچیده ا شد ممکن ا شند که از ر های مو مانند کوچک به نام کرک با

شدهسلول سمت خارج ايجاد  شه به  ساقه و ري  ,Schoonhoven et al., 2005; Saeidiاند )های اپیدرمی برگ، 

2006; War et al., 2012 بیمارگرها (. دفاع در برابر( و آفات گیاهیWar et al., 2012،)  تسدددهیل انتقال گرما و

ثانويه گیاهی ) تجمع بات  ( از جمله Johnson, 1975; Sharma et al., 2009; War et al., 2012و ذخیره ترکی

ست که به کرک ست. کرکوظايفی ا شده ا سبت داده  های دفاع فیزيکی گیاهان در برابر ترين روشها از مهمها ن
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سوب می شرات مح شیوه عمل دح سد  ،کنندفاعی را اجرا میشوند که به دو  صورت يک  در روش اول تنها به 

شده و يا اين ستقرار آفت روی برگ  شرهدفاعی عمل کرده و مانع ا ست از که ح ستقرار قادر نی ی آفت پس از ا

ستفاده کند ) به منرورقلعات دهانی خود  ی ديگر دفاع (. شیوهLevin, 1973; Southwood, 1986تغذيه از برگ ا

را  یانشکارچ خواران وگیاه تواندکنند که میمی سمی يا و چسبنده ترکیبات تولید ایغده هایکرک آن است که

شد به دام انداخته سته(. Levin, 1973; Southwood, 1986; Cortesero et al., 2000) يا بک ی گیاهی و به گونه ب

 همچنین وکاهش يا افزايش داده  سلح برگ به اتصالتوانايی بندپايان را برای  ممکن است هاکرک، بندپای گونه

 (.Southwood, 1986; Cortesero et al., 2000)اثرگذار باشد  گذاری بندپايانتخمبر 

سترده در گیاهان يافت میهای ها ترکیبات آروماتیک دارای گروهفنل ستند که به طور گ سیل ه وند. شهیدروک

ترکیبات فنلی موجود در برخی از  (.Lattanzio et al., 2005دارند )های گیاهی وجود اين ترکیبات در تمام بافت

ی و بندپايان آفت باشد. نقش ترکیبات فنل زاها نسبت به عوامل بیماریتواند يکی از عوامل مقاومت آنگیاهان می

سم مقاومت گیاهانی مانند گوجه فرنگی و توت  Parvez etزای مختلف )فرنگی در مقابل عوامل بیماریدر مکانی

al., 2004( شرات  ,Kielkiewicz, 1994; Banerjee & Kallooها )( و کنهLattanzio et al., 2005( و همچنین ح

1988; Luczynski et al., 1990; Saeidi, 2006; Mohammadi, 2008.مورد بررسی قرار گرفته است ) 

مله کمیت و کیفیت غذا قرار دارد ای تحت تأثیر فاکتورهای محیلی از جرشد جمعیت کنه تارتن دولکه

(Motahari et al., 2014ملالعات نشان داده است که وضعیت تغذيه .) ای گیاه میزبان که تحت تاثیر کوددهی قرار

(. اثرات Sharma & Pande, 1986; Motahari et al., 2014گذارد )ای اثر میدارد، روی کارايی کنه تارتن دولکه

ای تارتن روی همانی، تراکم جمعیت و باروری کنهنسبت نیتروژن به پتاسیم و فسفر بر زندهدار و کودهای نیتروژن

(. با توجه Tulisalo, 1971; Fritzsche et al., 1980; Sharma & Pande, 1986گیاهان مختلف ملالعه شده است )

ايران و جهان نسبت به اين کنه ی دقیقی در مورد ارزيابی مقاومت ارقام مختلف هلو در به اينکه تاکنون ملالعه

تارتن  ريزی و مرگ و میر کنه، میزان تخمايجاد شدهدر اين ملالعه خسارت بر اين اساس انجام نشده است، 

های ای روی پنج رقم هلو مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منرور بررسی علت مقاومت، ويژگیدولکه

 مختلف مورد مقايسه قرار گرفت.شناسی و بیوشیمايی برگ، بین ارقام ريخت

 

 هامواد و روش
  (T. urticaeاي )پرورش كنه تارتن دولكه

های آوری و روی برگمذکور از مزرعه جمع های لوبیای آلوده به کنهبه منرور تشکیل کلنی کنه تارتن، برگ

شدند. برای  تايمز رهاسازیهیل و اسپرينگ اچ جدا شده از ارقام مختلف هلو شامل ردتاپ، کاردی، البرتا، جی

های پنبه ها توسطهای فلزی بزرگ استفاده شد. سینیتشکیل کلنی کنه تارتن روی هر يک از ارقام هلو، از سینی

 قرار ها به سمت باالها قرار داده شدند که سلح زيرين آنها به صورتی روی پنبهاشباع از آب پوشیده شده و برگ

ها با نوارهای باريک دستمال کاغذی پوشیده شد. هر هفته تعدادی برگ ها، حاشیهرار کنهگیرد. برای جلوگیری از ف

قک ون اتارها دهای به شدت آلوده يا خشک شده حذف شدند. اين سینیهای جديد به بسترها اضافه و برگبرگ

نگهداری ساعت 08:08درصد و دوره روشنايی: تاريکی  01± 01درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 82 رشد با دمای

های مربوطه روی هر رقم مورد بارور جهت انجام آزمايش های مادهشدند. پس از گذشت حدود دو ماه، کنه

رشد ای هراسنجهاستفاده قرار گرفت. علت انتخاب شرايط آزمايشگاهی در اين ملالعه به شرح زير است. ملالعه پ
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و در ايران نشان داد که دمای بهینه برای رشد اين های درخت هلجمعیت اين کنه در دماهای مختلف روی برگ

(. به عالوه، در استان چهار محال و بختیاری که اين ملالعه Riahi et al., 2013درجه سلسیوس است ) 82کنه 

انجام گرفت بیشترين تراکم جمعیت اين کنه در طول فصل تابستان )تیر تا شهريور ماه( زمانی که دما زياد است 

ساعت )اواخر شهريور( است.  00:31ساعت )در تیر ماه( و  00ود. حداکثر و حداقل طول روز شمشاهده می

های رشد پراسنجهداری بین درجه سلسیوس، تفاوت معنی 82ملالعاتی که قبال انجام شده نشان داد که در دمای 

 ,Saeidiاهده نشد )مش 01: 00و دوره روشنايی: تاريکی  08: 08جمعیت اين کنه در دوره روشنايی: تاريکی 

2011b .) 

 اي ريزي، مرگ و میر و خسارت كنه تارتن دولكهارزيابي میزان تخم
(. از هر رقم Rakha et al., 2017سنجی ديسک برگی استفاده شد )به منرور انجام اين آزمايش از روش زيست

ازه های برگی با اندمقوايی، قلعهشش برگ از ناحیه يک سوم میانی هر شاخه جدا شد و با استفاده از يک قالب 

متر که با پنبه خیس و ارتفاع يک سانتی 08هايی به قلر متر( تهیه و درون پتری ديشسانتی 0/8×0/0مساوی )

روزه( روی هر قلعه برگی قرار داده  3-0عدد کنه ماده بالغ بارور ) 0قرار داده شد. سپس  ،مفروش شده بودند

ی روشنايی: درصد و دوره 01±01درجه سلسیوس، رطوبت  82±0ک رشد با دمای ها درون اتاقشد و پتری ديش

تکرار انجام شد. پس  2ها در قالب طرح کامالً تصادفی و در قرار داده شدند. اين آزمايشساعت  08:08تاريکی 

وارده  های بالغ روی هر قلعه برگی شمارش شد. میزان خسارتريزی و مرگ و میر کنهساعت میزان تخم 28از 

بر اساس درصد نقاط کلروزه در  Gimenes- ferre et al. (1993)در اين آزمايش با استفاده از روش پیشنهادی 

 ( به صورت زير ارزيابی شد. 1-2دهی )سلح برگ به روش نمره

 بدون خسارت -1

 هادرصد سلح برگ 01نقاط کلروزه کمتر از  -0

 اهدرصد سلح برگ 01 -80نقاط کلروزه بین  -8

 هادرصد سلح برگ 82 -01نقاط کلروزه بین  -3

 هادرصد سلح برگ 00 -21نقاط کلروزه بین  -0

 هادرصد سلح برگ 20 -21نقاط کلروزه بین  -0

 هادرصد سلح برگ 20 -011نقاط کلروزه بین  -2

 هاارزيابي تراكم كرک

تدا   عدادی از برگها در سدددلح برگتعیین انواع کرک به منروراب مک ، ت به ک قام مختلف هلو  های ار

ها رگهای ساده نیزه مانند روی سلح باستريومیکروسکوپ بررسی شد. با در نرر گرفتن اين نکته که فقط کرک

ها مورد بررسدددی قرار گرفت. از هر تیمار هفت عدد برگ )از ناحیه يک سدددوم میانی مشددداهده شدددد، تراکم آن

ها ها شمارش شد. تراکم کرکموجود در سلح رويی و زيرين آنهای ها( به طور تصادفی انتخاب و کرکشاخه

ها به کمک در سددده ناحیه از اطراف رگبرگ میانی )به واحد يک میلیمتر مربع( در سدددلح رويی و زيرين برگ

احیه ها در هر سه ند و سپس میانگین تعداد کرکشنمايی )صد برابر( شمارش استريومیکروسکوپ و در بزرگ

  (.Saeidi, 2011aمحاسبه شد )

 گیري غلظت فنل اندازه
ستفاده از معرف  سید  Folin- Ciocalteauترکیبات فنلی با ا صورت که در برابر ا ستند به اين  شخیص ه قابل ت

کنند در شدددرايط قلیايی متوسدددط، ايجاد رنگ آبی میFolin- Ciocalteau فسدددفومولیبديک موجود در معرف 
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(Sadasivam & Manickam, 1996مقدا .) ر فنل موجود در برگ ارقام مختلف با استفاده از اين معرف و بر اساس

 گیری شد.اندازه Sadasivam & Manickam (1996)روش پیشنهادی 

 گیري عناصر پرمصرف و میكرو اندازه

ستگاه میزان نیتروژن کل در برگ سیون توسط د ضم، تقلیر و تیترا ستفاده از روش ه های ارقام مختلف هلو با ا

شد )اندازه Gerhardf Vapodest ال مدل کجلد سفر با روش رنگJackson, 1962گیری  سط (. میزان ف سنجی تو

عالوه، (. بهMurphy & Riley, 1962محاسبه شد ) Pharmacia LKB- Novaspec-11دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

قرانت شددد  Jenwayltdدل م Flame Photometerمیزان پتاسددیم در تیمارهای مختلف با اسددتفاده از دسددتگاه 

(Barnes et al., 1945 میزان عناصر میکرو شامل: روی، منگنز، آهن و مس با استفاده از روش هضم، خشک و .)

 (.Oliveira et al., 2010گیری شد )سوزاندن در کوره و توسط دستگاه جذب اتمی اندازه

 هاتجزيه و تحلیل داده

ها، غلرت ترکیبات فنلی و میزان عناصر ماکرو و میکرو به تراکم کرکگیری آمده از اندازههای به دست داده

ها با آزمون مورد تجزيه آماری قرار گرفته و میانگین SAS Institute (2001)افزار آماری نرمصورت جداگانه با 

LSD  نرم افزار های مختلف نیز توسط پراسنجهدرصد مقايسه شدند. همبستگی بین  10در سلح اطمینانSPSS 

  انجام شد. (2009)

 

 نتايج
 ايريزي، مرگ و میر و خسارت كنه تارتن دولكهمیزان تخم

ارانه شده  0ساعت در جدول  28کنه ماده بارور پس از  0نتايج آزمايش میزان خسارت وارده به برگ به ازای 

داری روی میزان خسارت نشان داد که ارقام مختلف هلو اثر معنیها دادهواريانس تجزيه است. نتايج حاصل از 

مشخص است  0طور که در جدول (. همانF= 0/81؛  df=  0و  80؛  > P 1110/1) ندای داشتکنه تارتن دولکه

هیل و کاردی و کمترين میزان آن در ارقام ردتاپ اچبیشترين میزان خسارت وارده به ديسک برگی در ارقام جی

 هده شد. تايمز مشاو اسپرينگ

 

د( میزان خسدددارت، تعداد تخم گذاشدددته شدددده و مرگ و میر کنه خلای اسدددتاندار ±میانگین ) -1جدول 

Tetranychus urticae ساعت. 28های برگی ارقام مختلف هلو طی روی ديسک 
Table 1. Mean (± SE) of damage, deposited eggs and mortality of Tetranychus urticae on leaf discs of 

different peach cultivars during 72 hours. 
Damage/5 mites/ 72 h  No. deposited eggs/5 mites/ 72 h No. dead mites/ 5 mites/ 72h Treatment 

± 0.48 b 2.83 11.06 bc ± 58.83 0.48 a ± 1.83 Redtap 
 ± 0.21 a 4.33 6.94 a ± 91.33 0.26 a ± 1.00 Kardi 
± 0.4 a 4.17 12.26 ab ± 77.00 0.34 a ± 0.50 G. H. Hale 

 ± 0.21 c 1.33 2.66 c ± 43.00 0.40 a ± 1.17 Elberta 
± 0.21 c 1.33  3.59 c ± 39.50 0.26 a ± 1.00 Spring times 

The means followed by the same letters in each column are not significantly different (P<0.05). 

-هیل، البرتا و اسپرينگ اچ ساعت روی ارقام ردتاپ، کاردی، جی 28کنه ماده پس از  0ريزی به ازای میزان تخم   

ريزی اين واريانس نشان داد که ارقام مختلف هلو روی میزان تخمتجزيه  نشان داده شده است. 0مز در جدول تاي

ريزی روی ارقام کاردی (. بیشترين میزان تخمdf ;22/2 =F=  0و  P ;80= 1113/1داری داشتند )کنه تأثیر معنی

يج عالوه، نتاوجود نداشت. به پراسنجهداری از نرر اين هیل مشاهده شد و بین ساير ارقام اختالف معنی اچ و جی
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ساعت  28کنه پس از داری روی میزان مرگ و میر اين واريانس نشان داد که ارقام مختلف هلو اثر معنی تجزيه

وسط گذاشته شده ت وارده به ديسک برگی و تعداد تخم (. همچنین همبستگی بین میزان خسارت0نداشت )جدول 

که همبستگی بین میزان خسارت وارده و تعداد کنه مرده دار بود، درحالیساعت، مثبت و معنی 28ها در اين کنه

 (.8منفی بود )جدول 

شته و تعداد کنه  همبستگی بین میزان -2جدول مرده روی ارقام  Tetranychus urticaeخسارت، تعداد تخم گذا

 سنجی ديسک برگی.مختلف هلو با استفاده از روش زيست

Table 2. The correlation between the amount of damage, number of deposited eggs and dead mites of 

Tetranychus urticae on different peach cultivars using leaf disk bioassay method. 
No. dead mites/ 5 mites/ 

72h 
No. deposited eggs/5 mites/ 

72 h 
Damage/5 mites/ 

72 h 
 

------- ------ 1 Damage/5 mites/ 72 h 
------- 1 *0.976  No. deposited eggs/5 mites/ 72 h 

1 ns0.0049  ns0.1083  - No. dead mites/ 5 mites/ 72h 
* shows significantly difference, while “ns” indicates insignificantly difference (P<0.05). 

 هاي سطح برگ نوع و تراكم كرک
ای( مشاهده های موجود در سلح برگ ارقام مختلف هلو فقط يک نوع کرک )کرک نیزهدر بررسی شکل کرک 

نشان داده شده است. بررسی  0متر مربع( در شکل ای در واحد سلح برگ )میلیهای نیزهشد. میانگین تراکم کرک

ای در سلح رويی های نیزههای موجود در سلح برگ نشان داد که بین ارقام مختلف هلو از نرر تعداد کرککرک

(88/1 =P ;0  0و  =df ;080/0 =F( و همچنین زيرين )123/1 =P ;30  0و  =df ;818/8 =F) ها اختالف برگ

 داری وجود نداشت. معنی

 

 

)بین تیمارهای مختلف اختالف های موجود در سلح رويی و زيرين برگ ارقام مختلف هلو تعداد کرک -1شكل 

  داری وجود نداشت(. معنی
Fig. 1. The number of trichomes located on the upper and underside surfaces of different peach culti-

vars’ leaf (There was no significant difference among treatments). 
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 بررسي میزان فنل موجود در برگ ارقام مختلف هلو

،  28/0222، 23/0220، 28/0801ترتیب تايمز به هیل، البرتا و اسپرينگاچمیزان فنل در ارقام ردتاپ، کاردی، جی

(. آنالیز واريانس نشان داد که ارقام مختلف از نرر مقدار فنل 8ام محاسبه شد )شکل پیپی1/0100و  1/0100

(. به طور کلی نتايج اين df ;003/8 =F=  0و  P ;0= 128/1دار نبودند )ها دارای اختالف معنیموجود در برگ آن

ی اای بین مقدار کل ترکیبات فنلی و مقاومت ارقام مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکهابلهملالعه نشان داد که ر

 وجود نداشت.

 
اری وجود دمیانگین کل ترکیبات فنلی در برگ ارقام مختلف هلو )بین تیمارهای مختلف اختالف معنی -2شكل 

 نداشت(.
Fig. 2. Mean total phenolic content of different peach cultivars’ leaf (There was no significant differ-

ence among treatments). 

 

 میزان عناصر در برگ ارقام مختلف هلو

ه ها نسبت ببررسی ارتباط میان عناصر موجود در برگ ارقام مختلف هلو و مقاومت آن به منروردر اين ملالعه 

تايج گیری شد و نازت، فسفر، پتاسیم، مس، روی، منگنز و آهن اندازهای، میزان هر يک از عناصر کنه تارتن دولکه

ارانه شده است. نتايج اين ملالعه نشان داد که بین ارقام مختلف از نرر درصد ازت موجود در  3آن در جدول 

(. درصد عنصر فسفر در برگ ارقام df ;021/3 =F=  0و  P ;00= 128/1دار وجود ندارد )برگ اختالف معنی

ها نشان داد هیل( متغیر بود. مقايسه میانگیناچ)در رقم جی 81/0تايمز( تا )در رقم اسپرينگ 3/0ورد بررسی از م

 df=  0و  P ;00= 322/1داری بین ارقام ملالعه شده از نرر میزان عنصر فسفر وجود نداشت  )که اختالف معنی

;812/0 =Fلو از نرر دارا بودن میزان پتاسیم دارای اختالف (. برخالف دو عنصر ازت و فسفر، ارقام مختلف ه

( 32/3تايمز )های اسپرينگ(. بیشترين درصد پتاسیم در رقمdf ;21/3 =F=  0و  P ;00= 132/1داری بودند )معنی

داری مشاهده نشد )جدول ها از نرر درصد عنصر پتاسیم اختالف معنی( به دست آمد. بین ساير رقم32/3و البرتا )

زان عناصر میکرو )مس، روی، منگنز و آهن( نیز مورد محاسبه قرار گرفت. نتايج نشان داد که بین ارقام (. می3

  df=  0و  P ;00= 033/1(، روی )df ;820/8 =F=  0و  P ;00= 030/1مختلف هلو از نرر میزان عناصر منگنز )

;82/8 =F( و آهن )002/1 =P ;00  0و  =df ;002/8 =F(. مقدار 3داری وجود نداشت )جدول ( اختالف معنی
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 130/2، 13/2، 10/2، 10/2تايمز به ترتیب هیل، البرتا و اسپرينگ اچ عنصر مس در برگ ارقام ردتاپ، کاردی، جی

واريانس نشان داد که ارقام مختلف هلو از نرر مقدار اين عنصر دارای  تجزيهگرم بر کیلوگرم بود. میلی 10/08و 

داری از نرر مقدار عنصر مس ( اما اختالف معنیdf ;00/3 =F=  0و  P ;00= 1023/1باشند )یدار ماختالف معنی

 (.3هیل و البرتا ديده نشد )جدول  اچ بین ارقام ردتاپ، کاردی، جی

 

 .ی مورد بررسیخلای استاندارد( عناصر غذايی ماکرو و میکرو در برگ ارقام هلو ±میانگین ) -3جدول 

Table 3. Mean (± SE) of macro- and micro- elements in the leaves of studied peach cultivars  
Redtap Kardi G. H. Hale Elberta Spring times Nutrients 

± 0.11 a 3.32 0.43 a ± 2.98 0.20 a ± 2.97 ± 0.00 a 2.53 0.77 a ± 4.45 Nitrogen (%) 
± 0.30 a 0.10 0.04 a ± 0.12 0.04 a ± 0.13 ± 0.00 a 0.09 0.01 a ± 0.05 Phosphorus (%) 
± 0.28b 2.12 0.12 b ± 1.84 0.25 b ± 1.93 ± 0.06 a 3.37 0.78 a ± 3.36 Potassium (%) 
± 1.77 b 6.95 1.17 b ± 6.05 1.23 b ± 7.93 0.26 b ± 7.04 ± 1.27 a 12.01 Copper (mg/kg) 

6.67 a  ± 20.16 5.21 a ± 19.80 4.41 a ± 20.27 ± 0.98 a 26.79 1.18 a ± 34.12 Zinc (mg/kg) 

± 13.16 a 52.64 0.01 a ± 73.60 6.98 a  ± 76.96 ± 11.19 a 61.71 6.52 a ± 89.93 Manganese (mg/kg) 

6.61 a ± 84.90 32.88 a ± 157.50 ± 27.55 a 124.10 ± 13.43 a 101.89 1.12 a ± 80.98 Iron (mg/kg) 

The means followed by the same letters in each row are not significantly different (P<0.05). 

ساعت با میزان عناصر مس و پتاسیم نشان داد  28همبستگی بین میزان خسارت و تعداد تخم گذاشته شده طی 

(. 0ل دار نبود )جدوشده معنی که همبستگی بین میزان عنصر مس و میزان خسارت و همچنین تعداد تخم گذاشته

ار بود داز طرف ديگر همبستگی بین میزان خسارت و همچنین تعداد تخم گذاشته با درصد پتاسیم منفی و معنی

(. به عبارت ديگر نتايج نشان داد که هرچه میزان پتاسیم بیشتر باشد خسارت ايجاد شده توسط کنه 0)جدول 

 گذاشته شده توسط اين کنه کمتر است. ای و همچنین تعداد تخم تارتن دولکه

 

سارت، تعداد تخم کنه  -4جدول ستگی بین میزان خ صر موجود در برگ  Tetranychus urticaeهمب و میزان عنا

 ارقام مختلف هلو.
Table 4. The correlation between damage level, the number of Tetranychus urticae eggs and the 

amount of elements in the leaves of studied peach cultivars  

Potassium Copper  
*0.96  - ns0.555  - Damage/5 mites/ 72 h 
*0.912  - ns0.611  - No. deposited eggs/5 mites/ 72 h 

* shows significant difference, while “ns” indicates no significant difference (P<0.05). 

 بحث
ز، های مقاومت )آنتی زنوهای موجود در پاسخ کنه نسبت به میزبان و برعکس، بیانگر وجود مکانیسمتفاوت

ای های کنه تارتن دولکهرقم هلو با ملالعه برخی از ويژگی 0آنتی بیوز و تحمل( است. در اين پژوهش مقاومت 

زبان( و واکنش میزبان نسبت به کنه مذکور )خسارت وارده ريزی و مرگ و میر کنه روی مینسبت به میزبان )تخم

به گیاه میزبان( در شرايط آزمايشگاهی با استفاده از روش زيست سنجی ديسک برگی مورد بررسی قرار گرفت. 

قرار  ای مورد استفادهبه طور مشابه اين روش برای ارزيابی مقاومت گیاهان مختلف نسبت به کنه تارتن دولکه

(. از بین Weston et al., 1989; Gimenes- Ferrer et al., 1993; Saeidi, 2006; Rakha et al., 2017) گرفته است

 KS-008302و  -KS 80022 ژنوتیپ لوبیا چیتی مورد ملالعه، باالترين شاخص مقاومت گیاهی به ژنوتیپ  32

یپ لوبیای سفید و قرمز نسبت ژنوت 00(. در ملالعه ديگری مقاومت Yousefi & Dorri, 2006اختصاص داشت )

به علت ايجاد بیشترين میزان خسارت و  10D، صیاد و Kara Casehiroهای به اين کنه بررسی شد که ژنوتیپ

(. از طرف Mohammadi, 2008های حساس شناخته شدند )ريزی و کمترين مرگ و میر، به عنوان میزبانتخم
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و کمترين  03نشان داد که بیشترين تلفات اين کنه روی رقم شاهرود ديگر بررسی مقاومت در ارقام مختلف بادام 

(. نتايج ملالعه حاضر نشان داد که بیشترين Saeidi, 2014بود ) 03و شاهرود  80میزان خسارت روی رقم شاهرود 

 ايرهیل مشاهده شد. درنتیجه اين دو رقم در مقايسه با ساچريزی روی ارقام کاردی و جیمیزان خسارت و تخم

مويد  Riahi et al. (2011)ای دارند. نتايج حاصل از ملالعه ارقام حساسیت بیشتری نسبت به کنه تارتن دولکه

ام هلو مورد های رشد جمعیت اين کنه را روی ارقپراسنجههای زيستی و ها ويژگینتايج اين پژوهش است. آن

 داری بیشتر ازهیل و کاردی به طور معنیاچام چیدريافتند که نرخ افزايش جمعیت در ارق ملالعه قرار دادند و

 رقم ردتاپ بود.

 ;Kumar, 1992) های گیاهی روی بندپايان آفت انجام شده استملالعات متعددی در مورد اثرات کرک

Mcauslane et al., 1995; Heinz & Zalom, 1995 ; Mohammadi, 2008; Saeidi 2011a.)  با توجه به اين نکته

در  بر اين اساس(، Saeidi, 2006که تراکم و نوع کرک نقش موثری در مقاومت گیاهان نسبت به آفات دارد )

های سلح برگ از نرر نوع و تراکم مورد بررسی قرار گرفتند. نتايج اين ملالعه نشان داد که اضر کرکپژوهش ح

 Saeidi (2014)ای وجود ندارد که با نتايج ملالعه ه کنه تارتن دولکهها و مقاومت نسبت بای بین تراکم کرکرابله

حشرات  ها وروی ارقام مختلف بادام ملابقت دارد. با اين حال نتايج اين پژوهش با نتايج ساير محققین روی کنه

مقاومت  های سلح برگ ذرت را عامل ايجادتراکم باالی کرک Kumar (1992)مختلف مغاير بود. به عنوان مثال 

و  Zalom (1995) Heinz &معرفی نمود. نتايج آزمايشات  Chilo partellus (Swinhoe)آنتی زنوزی نسبت به 

Mcauslane et al. (1995) ريزی باالی کرک سبب افزايش تخم نشان داد که تراکمBemisia tabaci (Gennadius) 

 فرنگی و سويا گرديد. به ترتیب روی گوجه

ند که نقش ترين گروه از ترکیبات دفاعی هستترين و گستردههای گیاهی يکی از رايجفنل در بین ترکیبات ثانويه،

ها به (. فنلHare, 2011کنند )اصلی را در مقاومت گیاه میزبان نسبت به گیاهخواران از جمله حشرات بازی می

یز عمل ها و گیاهان رقیب ننیسمعنوان يک مکانیسم دفاعی نه تنها در برابر گیاهخواران، بلکه در برابر میکروارگا

ات يک اکسیداز در پاسخ به حمله حشرفنلها و افزايش فعالیت آنزيم پلیکنند. تغییرات کیفی و کمی در فنلمی

ای بین مقدار کل ترکیبات (. نتايج اين ملالعه نشان داد که رابلهHare, 2011; War et al., 2012پديده رايج است )

ای وجود نداشت که با نتايج برخی از پژوهشگران مختلف هلو نسبت به کنه تارتن دولکه فنلی و مقاومت ارقام

ملابقت دارد. به طور مشابه ملالعات انجام شده نشان داد که غلرت کل ترکیبات فنلی تأثیری در ايجاد مقاومت 

( Saeidi, 2014بادام ) ( وMohammadi, 2008(، لوبیا )Saeidi, 2006های مختلف از جمله گوجه فرنگی )میزبان

ای بین میزان کل فنل موجود در برگ و عالوه گزارش شده است که رابلهنداشت. به T. urticaeنسبت به کنه 

(. با اين حال نتايج Saeidi, 2011aوجود ندارد ) Schizotetranychus smirnoviمقاومت ارقام بادام نسبت به کنه 

علت مقاومت گیاهان گوجه فرنگی نسبت  Snyder & Carter (1984)اير بود. اين ملالعه با نتايج ساير محققین مغ

در اين گیاه بیان کردند. همچنین  VIای نوع های غدهای را ترشح ترکیبات فنلی از انتهای کرکبه کنه تارتن دولکه

میزان فنل  و ایفرنگی نسبت به کنه تارتن دولکهداری بین مقاومت ارقام مختلف توتهمبستگی منفی و معنی

 (.Luczynski et al., 1990موجود در برگ گزارش شد )

 & Hubertyجوگری )تواند روی رفتار جستعدم تعادل بین ترکیبات بدن گیاهخوان و گیاه مورد تغذيه می

Denno, 2006( و دينامیسم جمعیت )Urabe et al., 2002 گیاهخواران تاثیر بگذارد. شواهدی وجود دارد که نشان )

 ,Huberty & Dennoتوانند رشد، چرخه زندگی و تولیدمثل حشرات را محدود کنند )دهد عناصر ماکرو میمی

2006; Zehnder & Hunter, 2009 بر اساس ملالعات .)Elser et al. (2000)  نسبت ازت به فسفر در گیاهان
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ناصر دهد محدوديت هر يک از عمیکه نشان  ،برابر با نسبت ازت به فسفر در بدن حشرات است زی تقريباًخشکی

به يک اندازه برای گیاهخواران اهمیت دارد. میزان مللوب عناصر ازت، فسفر، پتاسیم، مس، منگنز، روی و آهن 

گزارش شده است  011-801و  81-01، 01-021 ،0-02، 8-3، 00/1 -80/1، 3-0/3در گیاه هلو به ترتیب 

(Malakooti, 1998اگرچه بین ارقام مخت .)داری بین میزان لف هلو در اين ملالعه از نرر آماری اختالف معنی

عناصر ازت، فسفر، منگنز، روی و آهن وجود نداشت اما مقايسه با مقادير مللوب، کم و زياد گزارش شده توسط 

Malakooti (1998) دهد که در رقم ردتاپ میزان مللوبی از عناصر ازت، پتاسیم، مس، روی و منگنز نشان می

هیل و کاردی میزان مللوبی از عناصر مس، روی، منگنز و آهن و میزان کمی از اچهای جیوجود داشت. در رقم

عناصر ازت و پتاسیم ديده شد. در رقم البرتا میزان زيادی از پتاسیم، مقدار مللوبی از مس، روی، منگنز و آهن و 

میزان عناصر ازت و پتاسیم باال، میزان عنصر آهن تايمز مقدار کمی از عنصر ازت مشاهده شد. در رقم اسپرينگ

م و دار بین میزان عنصر پتاسیکم و میزان ساير عناصر در حد مللوب بود. با توجه به همبستگی منفی و معنی

توان نتیجه گرفت که وجود بیش از حد مللوب عنصر ريزی اين کنه روی ارقام مختلف میمیزان خسارت و تخم

هیل و چاتايمز و البرتا سبب کاهش خسارت و میزان کم اين عنصر در ارقام حساس جیسپرينگپتاسیم در ارقام ا

ريزی کنه گرديد. نتايج مشابهی در مورد تاثیر عدم تعادل عناصر غذايی کاردی سبب افزايش خسارت وارده و تخم

ان مثال گزارش شده است که های تارتن گزارش شده است. به عنوها نسبت به کنهگیاهان و بروز مقاومت در آن

( و افزايش Tulisalo, 1971های تارتن )کمبود پتاسیم در گیاهان زينتی و سبزيجات موجب افزايش باروری کنه

 (. Fritzsche et al., 1980های تارتن روی سیب شده است )فسفر منجر به کاهش جمعیت کنه

ايمز ترقام ردتاپ، البرتا و اسپرينگه گیری کرد که اتوان نتیجهای اين پژوهش میروی هم رفته بر اساس يافته

 در بررسی علت ای بودند.ها نسبت به کنه تارتن دولکهترين میزبانهیل و کاردی حساساچمقاوم و ارقام جی

ها، غلرت ترکیبات فنلی و مقاومت نسبت به کنه تارتن ای میان تراکم کرکمقاومت ارقام مختلف هلو، رابله

شاهده نشد. همچنین نتايج داد که احتماال عدم تعادل عناصر غذايی سبب مقاومت نسبت به کنه تارتن ای مدولکه

در حد مللوب بود اما  ر ريزمغذی در تمام ارقام تقريباای شده است. نتايج اين ملالعه نشان داد که عناصدولکه

ی رسد در ارقامدار بودند. به نرر میمعنیمیزان عناصر ماکرو از نرر مللوب بودن در ارقام مختلف دارای اختالف 

وده است. ای باالتر بکه میزان اين عناصر به ويژه پتاسیم در حد مللوب بود مقاومت نسبت به کنه تارتن دولکه

یت کنه تايمز روی دينامسیم جمعملالعات بیشتر روی تاثیر استفاده از ارقام ردتاپ، البرتا و اسپرينگدر پايان 

  شود.ای پیشنهاد میای در شرايط باغی و گلخانهتارتن دولکه
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