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 خالصه
 

الرو ها با  .  می باشد Liriomyza sativae Blanchardیکی از مهمترین آفات برگی لوبیا مگس مینوز           
ضعف شدید یا   ایجاد تونل های خطی مارپیچ خسارت اصلی را ایجاد می نماید که در تراکم باال می تواند منجر به                  

از آنجاییکه ارقام مقاوم به عنوان یکی از تکنیک های کار آمد در مدیریت تلفیقی این آفت                   . نابودی گیاه شود  
 با اندازه گیری برخی از       L. sativaeبه مگس مینوز     بیا   رقم لو   6محسوب می شوند، مقاومت آنتی بیوزی       

 الروی، طول دوره جنینی،      هایری، تعداد تونل  تخمگذا- حشره شامل تعداد سوراخ تغذیه ای      زیستیشاخص های  
طول دوره ی الروی، تعداد شفیره، طول دوره ی شفیرگی، درصد مرگ و میر الروی و شفیرگی، وزن شفیره و                       

±1 در اتاقک رشد و تحت شرایط کنترل شده با دمای              هاآزمایش. نسبت جنسی بالغین مورد بررسی قرار گرفت      
 ساعت تاریکی انجام    8 ساعت روشنایی و     16 درصد و دوره ی نوری      55±5نسبی   درجه ی سانتیگراد، رطوبت     25
نتایج به دست آمده اختالف معنی داری را در صفات اندازه گیری شده در مرحله ی الروی شامل درصد مرگ                  . شد

در این  . دو میر و طول دوره ی الروی نشان دادند اما تفاوت معنی داری از نظر سایر صفات بین ارقام مشاهده نش                    
مطالعه ارقام پرستو و تالش به عنوان مقاوم ترین ارقام مورد آزمایش شناخته شدند و درصد مرگ و میر الروی در                     

می توان از این ارقام در برنامه های مدیریتی        .  مشاهده گردید  67/30±29/5 و   67/36±22/10این ارقام به ترتیب    
 .آفات لوبیا بهره گرفت

 
 زیستی، شاخص های ی، لوبیا، مقاومت آنتی بیوزLiriomyza sativae: واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

 Liriomyzaيكي از مهمترين آفات برگي لوبيا مگس مينوز         
sativae Blanchard          سال اخير    ٣٠ مي باشد كه در طي 

توانسته است از طريق تجارت جهاني و انتقال مواد گياهي آلوده            
در ( خود در ايالت فلوريدا      دامنه ي انتشارش را از كانون هاي بومي     

به اكثر نقاط جهان در سه قاره ي اروپا،            ) ناحيه ي نئاركتيك 
اين حشره براي اولين بار در       ). ١٥(آفريقا و آسيا گسترش دهد     

 از ايران گزارش شد و به عنوان يكي از آفات مهم               ١٣٧٩سال  
مزارع گوجه فرنگي، خيار، ماش و لوبيا چشم بلبلي پاييزه در               

اين حشره ي پلي فاژ به      ). ٣( زستان معرفي گرديد   استان خو 

عنوان آفت بسياري از محصوالت كشاورزي و گياهان زينتي در            
 ).٨( مناطق بومي و مورد تهاجم شناخته مي شود

فعاليت الرو هاي اين حشره روي برگ ها كه با ايجاد                  
 خسارت اصلي را    ،تونل هاي خطي مارپيچ و نامنظم همراه است       

تغذيه ي الروها در تراكم باال مي تواند با          ). ٢٤( مايدايجاد مي ن 
كاستن از توانايي فتوسنتز گياه منجر به ضعف شديد يا نابودي             

رسد گياه در مجاورت آتش          بطوريكه به نظر مي        ،گياه شود 
حشرات ماده نيز با تخمريز اره اي خود           ). ٢٤( سوخته است 

اد مي نمايند تا از    سوراخ هاي ريزي را در اپيدرم رويي برگ ها ايج       
اين . شيره ي خارج شده تغذيه نموده و در آن تخم ريزي كنند            
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 نقطه و متمايل به زردي را به برگها            سوراخها منظره ي نقطه   
حساس شدن برگ هاي آلوده به باد، كاهش رطوبت        ). ٧( مي دهد

گياه، ريزش زودهنگام برگ ها و در نتيجه سوختگي ميوه توسط           
ازار پسندي بخشهاي قابل برداشت و باال          نور آفتاب، كاهش ب    

هاي ثانوي   رفتن احتمال آلودگي توسط بيمارگرها از جمله تنش       
الرو ها مي توانند حتي بعد از     . ناشي از خسارت اين آفت مي باشند     

 ).٢٤( برداشت محصول نيز به خسارت خود ادامه دهند
 ٣٠ در طي     Agromyzidaeمديريت مينوزهاي خانواده ي     

 موضوع تحقيقات وسيع و مباحثات علمي فراواني بوده         سال اخير 
باعث از بين رفتن    ) ١٢( استفاده ي بي رويه از حشره كش ها   . است

  دشمنان طبيعي و ايجاد مقاومت در جمعيت  اين مگس ها شد            
 خاص اين حشرات  معموالً كنترل شيميايي          ويژگي هاي). ٢١(

ه مي توان به   آنها را مشكل و پيچيده كرده است كه از آن جمل            
باروري باال، رشد و نمو سريع، كوچكي و تحرك زياد حشرات               
بالغ، دوره ي نسبتاً طوالني شفيرگي در خاك و محافظت مراحل           

بعالوه داالن ايجاد شده    . تخم و الرو توسط بافت برگ اشاره نمود       
توسط الرو تا زماني كه برگ زنده است باقي مي ماند و از اينرو               

ر محافظت از زيبائي  محصوالت زينتي و يا         دا  كاربرد حشره كشه 
جلوگيري از كاهش عملكرد اقتصادي در صيفي جات كارائي             

 ).٢١( دركمي دا
 بسيار  آنسيستم هاي كشت لوبيا و شيوه هاي كنترل آفات          

محصولي مانند لوبيا معموالً توسط زارعين خرده پا         . متغير است 
 را ندارند كشت    كه استطاعت تهيه ي مواد شيميايي گران قيمت       

اگر چه معدودي از زارعين لوبيا از روش هاي شيميايي          . مي شود
 اما كاربرد حشره كش ها نيز به داليل فوق             ،استفاده مي كنند 

تاكنون نتوانسته است پاسخگوي كشاورزان در زمينه ي كاهش          
همچنين فصل رشد كوتاه لوبيا و       . توليد ناشي از اين آفت باشد      

  دن، تأثير عوامل بيولوژيك را كاهش مي ده       دوره هاي مكّرر آيش  
براي چنين محصولي مقاومت گياه ميزبان ممكن است يك          ). ١(

بطور كلي  . روش اقتصادي و پايا جهت غلبه بر حمله ي آفت باشد         
 حبوبات استفاده از ارقام       IPMمفيد ترين تكنيك مبارزه در       

 ).٢٦( مقاوم است و هسته ي مركزي آنرا تشكيل مي دهد
 در مزارع    Liriomyza چه مديريت تلفيقي گونه هاي         اگر

صيفي به طور گسترده اي مورد تحقيق قرار نگرفته است اما               

تحقيقات اندكي در جهت بررسي و تعيين سازوكار هاي مقاومت          
 در جهان انجام شده      Liriomyzaگياهان به مينوز هاي جنس      

وجود و در حال حاضر عالقه ي زيادي  به اين موضوع           ) ١٤( است
 . دارد

در دانشگاه فلوريدا منجر به     ) ١٩٩١(مطالعات بروستر و آلن     
شبيه سازي مقاومت گياه كرفس در يك مدل با سه سطح غذايي           
گرديد و نشان داد كه مقاومت گياه ميزبان و دشمنان طبيعي              

 Liriomyzaنقش بسيار مهمي در كنترل مينوز هاي جنس             
  و    Liriomyza trifolii (Burgess) برهم كنش بين . دارند

كولتيوار هاي مختلف داودي با مطالعه ي اثرات آنتي زنوز                
) ١٩٩٣(تخم گذاري و آنتي بيوز الروي توسط ديجك و همكاران          

مورد بررسي قرار گرفت و در كولتيوار هاي مقاوم عدم ترجيح و             
بقاي اولين و دومين سن       . كاهش تخم گذاري مشاهده گرديد    

. اومت آنتي بيوزي گياه قرار گرفتند      الروي نيز تحت تأثير مق      
رابطه ي كولتيوارهاي كاهو با برخي از پارامتر هاي زيستي مگس          

 در تيمارهاي داراي غذاي مكمل و        Liriomyza trifoliiمينوز  
مورد مطالعه قرار    ) ١٩٩٨(بدون آن توسط ناگاتا و همكاران          

نتايج نشان داد كه اختالف معني دار در تعداد كل                . گرفت
راخهاي ايجاد شده روي برگ و شفيره هاي توليد شده در              سو

. كولتيوار هاي مختلف كاهو ناشي از تفاوت در بقاي بالغين است          
جهت مقاومت به    ) حساس(ارقام كرچك به همراه ارقام شاهد       

 در آندرا پرادش   ١٩٩٥-٩٧  در طي سالهاي       L. trifoliiمگس  
 برابر  ٤ تا   ٣ مقدار كل فنل در ژنوتيپ مقاوم      . هند غربال شدند  

اصالح مقاومت  ). ٢٣( بيشتر از ژنوتيپ حساس اندازه گيري شد      
  در   L. trifolii نسبت به     (Apium graveolens)در كرفس   

بعضي از  . به اجرا در آمد    ) ٢٠٠٠(تحقيق ترامبل و همكاران       
مورد آزمايش مقاومت خوبي را به نمايش گذاشتند         ژنوتيپ هاي  

اي تغذيه اي، امكان كمتري را براي      و عالوه بر تعداد كم سوراخ ه     
تنوع ژنتيكي  . بقاي حشره در طول رشد و نمو فراهم نمودند            

 گوجه فرنگي براي تأثير روي دوره ي رشد         ژنوتيپ هايبعضي از   
.   مطالعه شد  Liriomyza trifoliiو نمو، باروري و مرگ ومير در       

  كامالً    Lycopersicon hirsutum گونه ي    ژنوتيپ هاياكثر  
 اوم بودند كه در كاهش توليد مثل و بقاي الروي بروز نمود              مق
)٢٥.( 
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كلكسيون جهاني لوبيا داراي مجموعه اي از ارقام با توان              
ژنتيكي ناشناخته است كه بايد با ارزيابي دقيق و همه جانبه به             

سازوكار هاي مقاومتي  ). ١( ميزان اين پتانسيل ژنتيكي پي برد      
 Liriomyzaنسبت به مگس هاي مينوز ژرم پالسم ها و ارقام لوبيا 

spp.  براي اولين بار در اين تحقيق مورد مطالعه قرار             ، در دنيا 
گرفته است و هدف از آن، بررسي مقاومت آنتي بيوزي  بعضي از             

 . مي باشدL. sativaeارقام لوبيا به مگس مينوز 
 

 مواد و روش ها
 راد درجه ي سانتيگ  ٢٥±١ دماي   باآزمايش ها در اتاقك رشد     

 ١٦و دوره ي نوري     ) ١٩(  درصد ٥٥±٥  نسبي ، رطوبت )٢٢(
نور مورد نياز نيز    .  ساعت تاريكي انجام شد    ٨ساعت روشنايي و    

 OSRAM L 36 W/77 عدد المپ فلورسنت مدل      ٣٦از طريق   
انرژي گرمائي توليد   . در فاصله نيم متري بوته ها تأمين گرديد        

ورسنت با استفاده   شده توسط مجموعه ي ترانس ها و المپ هاي فل      
 به خارج از اتاقك رشد         Ogeneralاز يك كولر گازي مدل         

منتقل شده و دما در طول انجام آزمايش در حّد مطلوب حفظ              
رطوبت مورد نياز با استفاده از يك دستگاه رطوبت ساز            . گرديد

 .مدل كروك درحد مورد نظر تأمين گرديد
 جهت ايجاد يك جمعيت آزمايشگاهي از مگس  مينوز              

L. sativae         نمونه برداري هايي در ماههاي شهريور، مهر و آبان ،
 از مزارع لوبيا سبز، خيار، گوجه فرنگي و كاهوي              ١٣٨١سال  

پاكدشت، عسكر آباد، شعيب آباد و يوسف          (منطقه ي ورامين    
برگ هاي آلوده به الرو هاي مينوز به روش           . انجام شد ) رضا

در كيسه هاي  ) ٩( و پاركمن و همكاران    ) ٤(آراكاكي و كينجو   
پالستيكي به آزمايشگاه منتقل شده و تا ظهور شفيره ها و                 

مگس هاي بالغ ظاهر   . حشرات بالغ در پتري ديش  نگهداري شدند     
شده با استفاده از آسپيراتور و بطور روزانه به لوله هاي شيشه اي            

مگس هاي .  درصد منتقل گرديدند    ٧٠سرپيچ دار حاوي اتانول     
 پس از شناسايي مقدماتي جهت تشخيص قطعي        بالغ و شفيره ها  

پس از تأييد نهايي    .  به آلمان ارسال شدند     ١ تشيرن هاوس  براي

                                                                                    
1. Dr. Michael von Tschirnhaus, Fakultaet Biologie, 
Universitaet Bielefeld, Postfach 100131, 33501 Bielefeld, 
Germany      

گونه، تعدادي از مگس هاي بالغ نر و ماده كه در روز هاي بعد                
 (Phaseolus vulgaris) ظاهر شده بودند روي بوته هاي لوبيا      

ر جهت  بوزرقم م . رقم ساندري در اتاقك رشد رها سازي گرديدند      
 تا  L. sativaeتشكيل جمعيت آزمايشگاهي مورد نياز از مگس         

 .مورد استفاده قرار گرفت) ٢٢(  نسل٣٠
 آزمون آنتي بيوز

در اين آزمايش تعدادي از ارقام لوبيا با نام هاي بهمن،                 
تهيه شده از بانك ژن گروه زراعت       (پرستو، تالش، صياد، ناز، ياس    

 براساس نتايج حاصل از       كه) و اصالح نباتات دانشگاه تهران      
 No-Choiceبه روش    ) ٢( غربال اوليه انتخاب شده بودند      

Assay             و به منظور حداكثر تغذيه و تخم گذاري، مورد ارزيابي 
قرار گرفتند و برخي از شاخص هاي زيستي حشره روي آنها               

 با  HPبذور اين ارقام در گلدان هاي پالستيكي         . اندازه گيري شد 
 سانتيمتر كاشته شده و تا مرحله ي        ٥/٩تفاع   وار ٨قطر دهانه ي   

 برگي درون محفظه هاي استوانه اي و روي يكي از سكّوهاي              ٦
اتاقك رشد در شرايط فيزيكي و محيطي تقريباً يكنواختي                

محفظه هاي استوانه اي از جنس طلق شفاف       . پرورش داده شدند  
سطح . ساخته شده بود  سانتيمتر ۳۰ و ارتفاع    ۱۵ به قطر    ٣٠/٣٠

 عدد كش حلقه اي    االيي استوانه با يك توري و به كمك يك           ب
 برگي دو جفت مگس نر و ماده           ٦در مرحله ي   . ايزوله گرديد 

توسط آسپراتور به درون هريك از محفظه هاي مذكور و روي              
. تمام مگس ها از لحاظ سني مشابه بودند        .بوته رها سازي شدند  

چند روز  . رفتيكسان سازي سن مگس ها به طريق زير انجام پذي        
قبل از انجام آزمايش تعداد زيادي شفيره ي مگس از مخزن               

بطور روزانه  . جمع آوري و درون يك پتري ديش قرار داده شدند        
در . مگس هاي بالغ ظاهر شده از پتري به خارج هدايت مي شدند         

روز پنجم كه حداكثر تعداد مگس هاي بالغ مشاهده گرديد،              
 ساعت  ١٢ كه داراي حداكثر      تمامي مگس هاي بالغ ظاهر شده     

 * ۴۰ * ۷۵اختالف سني بودند درون يك قفس توري به ابعاد            
رقم ( بوته ي لوبيا      ١٢ گلدان و      ٤كه محتوي     سانتيمتر ۳۰

پس از سه روز مگس هاي بالغ به        . بود رها سازي شدند  ) ساندري
كمك آسپيراتور از قفس مربوطه به محفظه هاي استوانه اي              

اين كار براي   .  منتقل شدند  )مون آنتي بيوز تعبيه شده  براي آز    (
به حداكثر رساندن ميزان تغذيه و تخم ريزي مگس ها انجام               
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زيرا پتانسيل تخم گذاري مگس هاي ماده از روز سوم            . گرفت
 ).١٩( افزايش مي يابد

بيست و چهار ساعت پس از آغاز آزمايش مگس هاي بالغ با             
طي روزهاي  . دكمك آسپيراتور از محفظه ي طلقي خارج شدن        

تخمگذاري، تعداد  -بعد متغير هائي شامل تعداد سوراخ تغذيه اي      
تونل الروي، طول دوره جنيني، طول دوره ي الروي، تعداد               
شفيره، طول دوره ي شفيرگي، درصد مرگ و مير الروي و                 
شفيرگي، وزن شفيره و نسبت جنسي بالغين در مشاهداتي با             

مونه برداري ها از لحاظ   ضمن ن در  .  ساعت ثبت گرديد   ٢٤فواصل  
موقعيت قرار گرفتن برگ روي بوته و نيز سطوحي از برگ كه در             

 ). ٢١( اختيار حشره قرار گرفته بود نيز استاندارد گرديد
 سطح برگ را با تخمريز اره اي        ،مگس هاي ماده جهت تغذيه   

در بعضي از سوراخ ها     فقط  خود سوراخ نموده و پس از تغذيه          
بنابراين تمام سوراخ هاي كلروزه شده ي       . دتخمگذاري مي نماين 

سطح برگ در روز دوم به عنوان سوراخ هاي تغذيه اي در روز اول            
در نظر گرفته شد، اما چون مشاهده ي تخم در بافت برگ فقط با             
روش رنگ آميزي امكان پذير است لذا تعداد تونل هاي سن اول            

 همكاران  الروي در روز چهارم آزمايش بر اساس روش پاركمن و          
معادل تعداد تخم هاي گذاشته شده در روز اول آزمايش          )١٩٨٩(

 ساعت  ٤ صبح و    ١١داده برداري ها در ساعت     . در نظر گرفته شد   
پس از روشن شدن چراغ ها انجام  شد زيرا به نظر مي رسد كه                
تغذيه و تخم گذاري توسط ماده ها عمدتاً در طول صبح اتفاق              

 ).٢٠ ،١١(ها با دما رابطه ي مثبتي داردمي افتدو بسامد اين فعاليت
 ارزيابي متغير ها در هر نوبت، همواره روي يك برگ از هر              

با . بوته كه در ابتدا بطور تصادفي انتخاب شده بود انجام گرفت            
استفاده از يك لوپ دستي تعداد سوراخ و تونل در محدوده ي              

ه كلّي. شمرده  شد )  سانتيمتر مربع   ٤( سانتيمتر    ٢×٢كادر  
شفيره هاي توليد شده در يك محفظه طلقي، با ترازوي مدل              

Sartorius                    توزين شده و مّعدل وزن يك شفيره در هر 
 .محفظه ي طلقي بدست آمد

داده هاي ثبت شده پس از اعمال       : تجزيه و تحليل آماري   
تبديل هاي الزم جهت نرمال كردن داده ها با كمك نرم افزار               

SPSS 10.0.5     وجود . حليل آماري قرار گرفتند     مورد تجزيه و ت
اختالف آماري در ميان ارقام با استفاده از تجزيه واريانس                 

بررسي شد و در صورت وجود اختالف         ) ANOVA( يك طرفه
 ٥معني دار، تيمار ها با استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال            

داده هاي مربوط به تعداد سوراخ       . درصد مقايسه ي آماري شدند   
 و داده هاي    ١٠ي و تعداد تونل الروي با لگاريتم پايه             تغذيه ا

مربوط به نسبت تعداد تونل به سوراخ، درصد مرگ و مير الروي             
اختالف بين ارقام مورد    .  نرمال شدند  ArcSin√xو شفيرگي با    

آزمايش در آزمون آنتي بيوز در حالت كلي بوسيله ي آناليز                
 از برخي    و با استفاده   ) MANOVA(واريانس چند متغيره      

در اين  . شاخص هاي اندازه گيري شده مورد بررسي قرار گرفت        
 Wilks’ Lambda  ،Hotelling’sتجزيه و تحليل از روش هاي      

Trace   و Roy’s Largest Root  ارقام لوبيا با   .  استفاده گرديد
 اندازه گيري شده شامل طول دوره ي        صفاتاستفاده از برخي     

رگ و مير الروي، وزن       جنيني، طول دوره ي الروي، درصد م        
شفيره، دوره ي شفيرگي، درصد مرگ ومير شفيرگي و نسبت             
جنسي توسط تجزيه ي كالستر با تكنيك سلسله مراتبي و به              

در اين روش    . )۲۷( طبقه بندي شدند  Ward (1963)روش  
براي اندازه گيري فاصله ها از مجذور فاصله ي اقليدسي استفاده           

 انجام  SPSS 10.0.5نرم افزار  اين تجزيه نيز بوسيله ي       . شد
 .گرفت
 

 نتايج
تجزيه واريانس چند متغيره تفاوت معني داري را بين تمامي          

  به اثبات رساند     ٠١/٠ارقام مورد بررسي در سطح احتمال            
: شاخص هاي بكار رفته در اين تجزيه عبارت بودند از        ). ١جدول  (

، طول دوره جنيني، طول دوره الروي، درصد مرگ و مير الروي           
طول دوره ي شفيرگي، وزن شفيره، درصد مرگ و مير شفيرگي           

تجزيه و تحليل آماري داده ها با استفاده از            . و نسبت جنسي   
تجزيه واريانس يك طرفه نشان داد كه ارقام مورد آزمايش از               
لحاظ تعداد سوراخ هاي تغذيه اي، تعداد تونل الروي، نسبت             

و درصد مرگ و مير      تعداد تونل به سوراخ، طول دوره ي الروي         
 اختالفات معني داري با هم دارند،       ٠١/٠الروي در سطح احتمال     

اما تفاوت معني داري در طول دوره ي جنيني، طول دوره ي               
شفيرگي، وزن شفيرگي، درصد مرگ و مير شفيرگي و نسبت             

 ).٢جدول ( جنسي بين ارقام مورد مطالعه ي لوبيا مشاهده نشد



 ...مقاومت آنتي بيوزي شش رقم لوبيا به مگس مينوز : ظهيري و همكاران

 

١٤٤٩

 متغّيره براي شاخص هاي اندازه گيري  تجزيه واريانس چند-١جدول 
 رقم ٦ در L. sativaeشده در آزمون آنتي بيوز كه توسط مگس مينوز 

 .لوبيا ايجاد شده است

   P 
درجه ي آزادي

 اشتباه
درجه ي 

آزادي تيمار F روش ارزش 

٠٣٩/٠ ٥٨٥/٢∗∗ ٠٠٠/٣٥ ١٤٩/٧٨ ٠٠/٠ Wilks’ 
Lambda

٣٨٧/١٢ ٨٠٤/٥∗∗ ٠٠٠/٣٥ ٠٠٠/٨٢ ٠٠/٠ Hotelling’s 
Trace

٤٠٣/١١ ٨٣٨/٣٥∗∗ ٠٠٠/٧ ٠٠٠/٢٢ ٠٠/٠ Roy’s 
Largest Root

 ٠١/٠اختالف معني دار در سطح احتمال ∗∗
 

 تجزيه واريانس يك طرفه براي شاخص هاي اندازه گيري -٢جدول 
 ٦ در L. sativaeشده در آزمون آنتي بيوز كه توسط مگس مينوز 

 .رقم لوبيا ايجاد شده است
P F MS نابع تغييراتم 

 سوراخ تغذيه اي  ٥٥٣/٣٥١ ٧٣١/٨∗∗ ٠٠٠/٠
 تونل الروي ٨٩٣/٤٣ ٩٦٤/١٤∗∗ ٠٠٠/٠
 نسبت تونل به سوراخ ٠١٢/٠ ٦٤٢/٥٦∗∗ ٠٠٠/٠
٩٩٩/٠  nsطول دوره ي جنيني ٠٠١/٠ ٠٣٥/٠ 
 طول دوره ي الروي ٨٤٢/٠ ٣٢٨/٣٩∗∗ ٠٠٠/٠
 درصد مرگ و مير الروي ١١٤/٠ ٥٧٠/٧∗∗ ٠٠٠/٠
٩٦٧/٠  nsوزن شفيره ١٥٣/١٥ ١٨٢/٠ 
٩٩٣/٠  nsدوره ي شفيرگي ٠٠٥/٠ ٠٩/٠ 
٨٦١/٠  nsدرصد مرگ و مير شفيرگي ٠٠٧/٠ ٣٧٥/٠
٨٨١/٠  nsنسبت جنسي ٠١٥/٠ ٣٤٣/٠ 

 ٢٤ و درجه ي آزادي اشتباه        ٥در تمامي آزمايش ها درجه ي آزادي تيمار         
 ٠١/٠ اختالف معني دار در سطح احتمال  ∗∗  .بوده است

ns :دم وجود اختالف معني دارع 
 

 داراي  ٤٠/٤١±١٨/٢در اين آزمون رقم ياس با ميانگين            
 داراي كمترين   ٦/١٩±٩٦/١بيشترين و رقم پرستو با ميانگين         

همچنين . تعداد سوراخ تغذيه اي در بين ارقام مورد مطالعه بودند        
 به  ٠٠/٤±٤٥/٠ و   ٨/١٠±٥٨/٠ارقام ياس و پرستو با ميانگين         

و كمترين تعداد تونل الروي را در سطح برگ           ترتيب بيشترين   
تجزيه واريانس يك طرفه اختالف معني داري را در سطح        . داشتند

 بين ارقام نشان داد و ارقام بر اين اساس و با                 ٠١/٠احتمال  
گروه بندي % ٥استفاده از آزمون دانكن در سطح احتمال               

 ننسبت تونل به سوراخ در رقم ناز با ميانگي           ). ٣جدول  (شدند
±٠١/٠ بيشترين و در رقم پرستو با ميانگين            ٣٢٥٧/٠±٠١/٠

تجزيه واريانس  .  كمترين مقدار را به نمايش گذاشت        ٢٠٣٦/٠
 بين ارقام   ٠١/٠يك طرفه اختالف معني داري را در سطح احتمال        

متعاقباً گروه بندي ارقام با آزمون دانكن در سطح            . نشان داد 
 ).٣جدول (  بعمل آمد٠٥/٠احتمال 

 
 ميانگين تعداد سوراخ تغذيه اي، تونل الروي و نسبت تعداد -٣ جدول

  رقم لوبيا٦در  L. sativaeتونل به سوراخ توسط مگس
  ) سانتيمتر مربع برگ٤در ( ميانگين ±خطاي معيار

نسبت تونل به سوراخ تعداد سوراخ تغذيه اي تعداد تونل الروي رقم
b٣٠/٠±٠١/٠ a٤٠/٩±٩٣/٠ b بهمن ٢٠/٣١±٢٩/٣
d٢٠/٠±٠١/٠ b٠٠/٤±٤٥/٠ cپرستو ٦٠/١٩±٩٦/١
d٢١/٠±٠٠/٠ b٦٠/٤±٤٠/٠ cتالش ٦٠/٢١±٥٤/١
c٢٧/٠±٠١/٠ a٦٠/٩±٨١/٠ abصياد ٤٠/٣٦±٥٠/٣
a٣٣/٠±٠١/٠ a٠٠/١٠±١٤/١ bناز ٨٠/٣٠±٧٧/٣ 
c٢٦/٠±٠٠/٠ a٨٠/١٠±٥٨/٠ aياس ٤٠/٤١±١٨/٢ 

ن در  ميانگين ها با حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانك              
 .اختالف معني داري با هم ندارند% ٥سطح احتمال 

 
طول دوره ي جنيني حشره روي كليه ي ارقام مورد آزمايش          

  روز در رقم بهمن تا           ٣٣/٣±٠٢/٠تقريباً مشابه بود و از           
تجزيه واريانس  .  روز در رقم تالش نوسان داشت         ٣٧/٣±١٧/٠

 نشان  يك طرفه اختالف معني داري را از اين لحاظ بين ارقام            
اما تجزيه و تحليل داده ها بيانگر اين بود كه ارقام مورد               . نداد

آزمايش از لحاظ طول دوره ي الروي و نيز درصد مرگ و مير                
الروي اختالفات فاحشي با هم دارند و تفاوت بين ارقام در هر دو             

بنابراين .  معني دار شناخته شد    ٠١/٠شاخص در سطح احتمال      
  گروه بندي شدند  ٠٥/٠ سطح احتمال     ارقام با آزمون دانكن در     

 طول دوره ي الروي در رقم پرستو با ميانگين             ). ٤جدول  (
  روز داراي بيشترين و در رقم بهمن با ميانگين              ٠٥/٨±٠٥/٠
به همين ترتيب رقم    .  روز داراي كمترين مقدار بود     ٩٤/٦±١٢/٠

 درصد و رقم ياس با ميانگين        ٦٧/٣٦±٢٢/١٠پرستو با ميانگين    
 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين مرگ و مير             ٨٩/٣±٤٢/٢

 ).٤جدول ( الروي را ايجاد نمودند



 ١٣٨٤، سال ٦، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٤٥٠

 ميانگين طول دوره ي جنيني و الروي و درصد مرگ و مير -٤جدول 
  رقم لوبيا٦ روي  L. sativaeالروي در مگس مينوز 

   ميانگين±خطاي معيار
مرگ و مير 

 (%)الروي
طول دوره ي 

 )روز(الروي
طول دوره ي 

 رقم )روز(نيجني

b٣٧/٧±٢٦/٣ c٩٤/٦±١٢/٠ a بهمن ٣٣/٣±٠٢/٠
a٦٧/٣٦±٢٢/١٠ a٠٥/٨±٠٥/٠ aپرستو ٣٥/٣±٠٦/٠
a٦٧/٣٠±٢٩/٥ bc١٣/٧±٠٥/٠ aتالش ٣٧/٣±١٧/٠
b٠٠/٤±٤٥/٢ bc٠٨/٧±٠٣/٠ aصياد ٣٤/٣±٠٦/٠
b٩٤/٩±٦٣/٢ bc٠٢/٧±٠٥/٠ aناز ٣٦/٣±٠٤/٠ 
b٨٩/٣±٤٢/٢ b١٥/٧±٠٥/٠ aياس ٣٥/٣±٠٥/٠ 

نگين ها با حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانكن در                ميا
 .اختالف معني داري با هم ندارند% ٥سطح احتمال 

 
بررسي احتمال وجود اختالف آماري در تمامي شاخص هاي         
اندازه گيري شده در مرحله ي شفيرگي با تجزيه واريانس                

يري يك طرفه به انجام رسيد اما هيچكدام از شاخص هاي اندازه گ         
 .شده در اين مرحله اختالف معني داري را بين ارقام نشان ندادند          

  روز در رقم بهمن تا       ٠٤/١٠±٠٣/٠طول دوره ي شفيرگي از       
وزن شفيره هاي توليد   .  روز در رقم ياس متغير بود      ١٣/١٠±٢٣/٠

 ميكروگرم  ٠٠/٣٤٩±٧٧/٢شده روي رقم پرستو با ميانگين           
٤٠/٤در رقم ناز با ميانگين      كمتر از ساير ارقام مشاهده گرديد و        

درصد مرگ و   .  ميكروگرم بيشترين مقدار را نشان داد      ٨٠/٣٥٣±
مير شفيرگي نيز با وجود نوسانات كم، فاقد هر گونه اختالف               

 ).٥جدول ( معني دار در بين ارقام بود
 

 ميانگين وزن شفيره، طول دوره ي شفيرگي و درصد مرگ -٥جدول 
  رقم لوبيا٦ روي  L. sativaeو مير شفيرگي در مگس مينوز 

   ميانگين±خطاي معيار
مرگ و مير 

 (%)شفيرگي
طول دوره ي 

 )روز(شفيرگي
وزن 

)ميكروگرم(شفيره  رقم

 بهمن ٤٠/٣٥٠±٧٦/٤ ٠٤/١٠±٠٣/٠ ٣٦/٩±٤٨/٢
٦٧/١٦±٥٤/١٠  پرستو ٠٠/٣٤٩±٧٧/٢ ٠٩/١٠±٠٣/٠
 تالش ٠٠/٣٥٠±٣٦/٣ ٠٧/١٠±٠٨/٠ ٦٧/١١±٢٦/٧
 صياد ٤٠/٣٥٢±٩٨/٣ ٠٥/١٠±٠٣/٠ ١١/٨±٠٩/٤
 ناز ٨٠/٣٥٣±٤٠/٤ ٠٨/١٠±٠٦/٠ ٨٣/٧±٣٧/٣
 ياس ٤٠/٣٥١±٨٢/٤ ١٣/١٠±٢٣/٠ ١٤/٨±١٣/٢

با هم  % ٥ارقام لوبيا در هيچكدام از صفات اندازه گيري شده در سطح            
 ). مراجعه شود٢به جدول (اختالف معني داري نداشتند

ده نسبت جنسي با شمارش تعداد حشرات ماده و نر توليد ش          
فرض صفر  . در هر تكرار و روي هر رقم، تجزيه و تحليل شد              

مبني بر عدم وجود اختالف معني دار بين تعداد افراد نر با تعداد             
 مورد قبول   χ2افراد ماده در ارقام مختلف با استفاده از آزمون             

بنابراين نسبت جنسي مساوي در جمعيت حشرات          . واقع شد 
بطور كلي  ). ٦جدول  (  است كامل توليد شده روي هر رقم برقرار      

براي طبقه بندي شش رقم لوبيا از لحاظ خاصيت آنتي بيوزي از            
براي اين منظور صفات مهمي       . تجزيه ي كالستر استفاده شد    

طول دوره ي جنيني، طول دوره ي الروي، درصد مرگ و           : نظير
مير الروي، وزن شفيره، دوره ي شفيرگي، درصد مرگ ومير              

در . ورد استفاده قرار گرفتند      شفيرگي و نسبت جنسي م        
 مجزا  ١٥صورتيكه ارقام مورد مطالعه را بر اساس فاصله ي               

 گروه عمده تقسيم خواهند شد كه          ٣بور به    زنماييم، ارقام م   
 بهمن و صياد    -٣ ياس و ناز،     -٢ پرستو و تالش،     -١: عبارتند از 

 ).١شكل (
 

  L. sativae براي نسبت جنسي در مگس مينوز χ2 آزمون -٦جدول 
  رقم لوبيا٦روي 

P df χ2 رقم تعداد نر تعداد ماده 
 بهمن ١٨ ٢١ ٢٣١/٠ ١ ٦٣١/٠
 پرستو ٤ ٦ ٤٠٠/٠ ١ ٥٢٧/٠
 تالش ٥ ٩ ١٤٣/١ ١ ٢٨٥/٠
 صياد ٢١ ٢١ - - -
 ناز ١٨ ٢٤ ٨٥٧/٠ ١ ٣٥٥/٠
 ياس ٢٢ ٢٦ ٣٣٣/٠ ١ ٥٦٤/٠

 

 
 رقم لوبيا به مگس ٦ دندروگرام مقاومت آنتي بيوزي -١شكل 

 Ward (1963) به روش L. sativaeنوز مي

 
 
 صياد 

 بهمن
 ناز

 ياس
 تالش
 پرستو
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 بحث
شاخص هاي اندازه گيري شده در آزمون آنتي بيوز و تجزيه و          
تحليل آماري آنها نشان داد كه تأثير ارقام مختلف لوبيا روي               

حشره بيشتر در مرحله ي الروي بروز           شاخص هاي زيستي     
مي نمايد و مرحله ي جنيني و شفيرگي را به طور معني داري              

شمارش تعداد سوراخ هاي تغذيه اي     . أثير قرار نمي دهد   تحت ت 
-Noوتعداد تونل الروي در آزمون آنتي بيوز كه به روش                  

Choice Assay             انجام شد نشان داد كه ارقام مورد مطالعه 
تفاوت در تعداد تونل هاي     . تفاوت هاي معني داري با هم دارند      

ات آنتي زنوز  الروي در ارقام مورد آزمايش مي تواند به دليل اثر           
در اين آزمايش تفكيك اين     . تخم ريزي و آنتي بيوزي برگ ها باشد    

 زيرا شمارش تعداد      ،دو سازوكار به راحتي امكان پذير نبود          
 تخم هاي گذاشته شده توسط ماده هاي بالغ در بافت گياهي فقط          

بنابراين در اين آزمون      . با روش رنگ آميزي امكان پذير است       
) ١٩٨٩(ن اول به روش پاركمن و همكاران        تعداد تونل الروي س   

. به عنوان تعداد تخم هاي گذاشته شده مورد قضاوت قرار گرفت          
هرچند در آزمون آنتي بيوز تفاوت معني داري از لحاظ طول               
دوره ي جنيني مينوز روي ارقام مشاهده نشد اما در صورتيكه             

 ي سن  اثرات آنتي بيوزي برگ، تخم ها يا الرو هاي تازه تفريخ شده        
اول را تحت تأثير قرار دهد آنگاه قضاوت تعداد تخم هاي گذاشته           
شده توسط ماده هاي بالغ از روي تونل هاي سن اول الروي با               

 .خطاي زيادي همراه خواهد بود
سطوح تغذيه اي و تخمگذاري ماده هاي بالغ در آزمون               

 انجام گرفت بسيار    No-Choice Assayآنتي بيوز كه به روش      
اما . از آزمون آنتي زنوز در همين ارقام مشاهده گرديد           باالتر  

نسبت تعداد تونل به سوراخ در هر دو آزمايش براي اين ارقام                
 Freeمثالً در آزمون آنتي زنوز كه به روش          . تقريباً يكسان بود  
Choice Assay           انجام گرفت، نسبت تونل به سوراخ در رقم ناز 

). ٢(  بود ٢٢/٠±٢٢/٠ و   ٣٥/٠±٠٤/٠و پرستو به ترتيب معادل       
همچنين اين ارقام در آزمون آنتي بيوز نيز به ترتيب با ميانگين             

 داراي بيشترين و كمترين نسبت        ٢٠/٠±٠١/٠ و   ٣٣/٠±٠١/٠
مقايسه ي اين ميانگين ها نشان مي دهد كه      . تونل به سوراخ بودند   
 ميزان تغذيه و        No-Choice Assayاگرچه در روش        

روي ارقام افزايش مي يابد اما روند اين       تخم گذاري ماده هاي بالغ    

افزايش تقريباً ثابت مانده و تغييرات زيادي در نسبت تعداد تونل           
لذا مي توان از اين شاخص به عنوان         . به سوراخ ايجاد نمي شود    

اين . يك معيار خوب جهت ارزيابي ارقام لوبيا استفاده نمود             
اين .  شد نيز بخوبي آشكار  ) ١٩٨٧(موضوع در تحقيقات پارال      

محقق بيان كرد كه مي توان از اين نسبت جهت ارزيابي گياهان            
ميزبان و تعيين خصوصيات زيستي گونه هاي مختلف                  

Liriomyza  البته اين نسبت ها عالوه بر گياه         . استفاده نمود
ميزبان مي توانند تحت تأثير دما و موقعيت برگ روي بوته نيز              

 نسبت ها را در آزمون ها مالك      براي اينكه بتوان اين   . تغيير نمايند 
ارزيابي قرار داد، آزمايش ها بايد از لحاظ گياهان ميزبان، دما و              

 .وضعيت برگ استاندارد شوند
ابعاد تخم ها پس از تخم گذاري افزايش مي يابد كه احتماالً از          

اما ). ٢١(طريق جذب مايعات از بافت گياهي صورت مي گيرد          
 دوره ي جنيني در ارقام مورد        اختالف معني دار در طول      فقدان

مطالعه ثابت كرد كه طول اين دوره احتماالً تحت تأثير                   
در اين آزمايش امكان بررسي     . ميزبان هاي گياهي قرار نمي گيرد   

درصد مرگ و مير جنيني به داليل ذكر شده فراهم نبود اما پارال             
% ٢٠تا   Liriomyzaعدم تفريخ تخم ها را در جنس         ) ١٩٨٧(

مثالً .  محيط نسبت داد     دمايو تغييرات آنرا به       تخمين زد    
 كافي است تا باعث صددرصد      Cْ١/١شانزده روز ماندن در دماي      

). ١٣(  روي كرفس گردد    L. trifoliiمرگ و مير در تخم ها ي       
 ٨ تا   ٢طول دوره ي رشد و نمو تخم نيز با دما تغيير مي كند و از              

 .روز در نوسان است
به دما و گياه ميزبان تغيير         رشد و نمو الروي با توجه           

 درجه ي   ١٠نرخ متابوليسم الروها به ازاي افزايش هر          . مي كند
سانتيگراد دو برابر مي شود، اما مقدار كل بافت برگ كه توسط              
  الروها مصرف مي شود صرفنظر از دما ظاهراً ثابت باقي مي ماند           

 بعالوه زمان رشد و نمو الروي روي يك ميزبان خاص نيز            ).  ٥(
). ٢١( بطور قابل مالحظه اي با موقعيت و سن برگ ارتباط دارد           

رقابت درون گونه اي الرو هاي مينوز در شرايط آزمايشگاه يا               
مزرعه نيز ممكن است بقاء، اندازه ي الرو ها، شفيره ها و بدين              

همچنين ). ١٧(  بالغ را كاهش دهد       حشره ي ترتيب اندازه ي 
شته ها ممكن است با تأثير بر        رقابت برون گونه اي با كنه ها و         

 گردد Liriomyzaرشد و نمو الروي مانع از افزايش جمعيت            
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در اين تحقيق ثابت شد كه در دماي ثابت و عدم حضور              ). ١٧(
حشرات رقيب، طول دوره ي الروي و درصد مرگ و مير الروي             
به شدت تحت تأثير ميزبان هاي گياهي قرار مي گيرد و ارقام لوبيا           

. اظ تأثيرات معني داري روي اين شاخص ها گذاشتند        از اين لح  
نتايج بدست آمده نشان دادند كه عامل آنتي بيوزي برگ                 
بيشترين تأثير را به ترتيب روي طول دوره ي الروي و درصد               
مرگ و مير الروي داشته است ولي اثر آنتي بيوزي در هيچ يك از            

كامل صفات اندازه گيري شده در مرحله ي شفيرگي و حشره ي           
 .معني دار نبود

به منظور  ) ٢٠٠٠(در تحقيقي كه توسط ترامبل و همكاران         
-Noشناسايي منابع مقاومت در واريته هاي كرفس به روش              

Choice Design           اجرا شد، واريته هاي مقاوم عالوه بر تعداد 
كمتر سوراخ تغذيه اي، امكان كمتري را نيز براي رشد و نمو                

حقيق نشان دهنده ي مقاومت      اين ت  . الروي فراهم نمودند     
 L. trifoliiآنتي زنوزي و آنتي بيوزي واريته هاي كرفس به مينوز        

و  L. trifoliiهمچنين در مطالعه ي بر هم كنش مينوز          . بود
كولتيوار هاي مختلف گل داودي معلوم شد كه فقط بقاي اولين و           

در اين  . دومين سن الروي تحت تأثير مقاومت گياه قرار مي گيرد        
تنوع ). ١٠( حقيق كاهش تخمگذاري نيز مشاهده گرديد          ت

ژنتيكي بعضي از الين هاي گوجه فرنگي براي تاثير روي دوره ي           
 Liriomyza trifoliiرشد و نمو، باروري و مرگ  و مير در               

  Lycopersicon hirsutumاكثر الين هاي گونه ي    . مطالعه شد 
ثل و بقاي الروي    كامالً مقاوم بودند كه اساساً در كاهش توليد م         

 ).٢٥(بروز نمود
محيطي كه شفيره شدن در آن اتفاق مي افتد روي رشد و              

). ١٨( نمو موفقيت آميز شفيره به حشره ي كامل تأثير مي گذارد         
به نظر مي رسد كه وزن شفيره، زمان رشد و نمو و درصد ظهور               

اما دما  ). ٢۸( بالغين از شفيره صرفنظر از گياه ميزبان ثابت باشد        
در تحقيق حاضر   . ي تواند طول اين دوره را تحت تأثير قرار دهد        م

±٥ درجه ي سانتيگراد و رطوبت نسبي        ٢٥±١نيز كه در دماي      
 هيچگونه تفاوت معني داري در طول دوره و        ، درصد انجام شد   ٥٥

 . بقاي شفيره ها در ارقام مختلف لوبيا مشاهده نشد
 Liriomyzaمطالعات قبلي روي نسبت جنسي گونه هاي          

 مي باشد و پرورش آزمايشگاهي        ١:١بيانگر نسبت  جنسي        

 را براي بالغين    ١:١ نيز تقريباً نسبت جنسي      L. trifoliiمتمركز  
 انجام شده براي    χ2آزمون  ). ٢١( در حال ظهور نشان داده است     

 در تحقيق حاضر،     L. sativaeنسبت جنسي در مگس مينوز        
 نر و ماده را در ارقام         هرگونه اختالف معني دار بين تعداد افراد      

 ١:١مختلف لوبيا رد كرد و لذا در اين مطالعه نيز نسبت جنسي              
و به اين   . در حشرات كامل خارج شده از شفيره برقرار مي باشد         

 صفاتترتيب عامل آنتي بيوزي ارقام لوبيا در هيچكدام از                 
 حشره در مرحله ي شفيرگي و حشره ي كامل         ياندازه گيري شده 

 .داري را نشان ندادتأثير معني 
نتايج آزمون هاي فوق تنوع ژنتيكي معني داري را در بين             

مثالً درصد مرگ و مير الروي      . ارقام مورد مطالعه به اثبات رساند     
 در رقم پرستو در     ٦٧/٣٦ در رقم ياس تا      ٨٩/٣در ارقام مزبور از     

اين نتايج سطح بااليي از مقاومت به مينوز را در              . نوسان بود 
 لذا استفاده از اين      ،ين رقم يعني پرستو نشان نمي دهد      مقاوم تر

 جمعيت هاي  گزينشرقم در مزارع آلوده نمي تواند منجر به             
سطوح مقاومتي مشاهده شده در       . مقاومت شكن حشره گردد   

ارقام لوبيا نويد بخش استفاده از ارقام مقاوم در مديريت تلفيقي            
انساني ناشي  اين آفت و كاستن از اثرات سوء زيست محيطي و             

استفاده از اين   . از سمپاشي هاي مكّرر روي اين آفت خواهد بود        
تكنيك مصرف آفتكش ها را پايين آورده و سالمت و ايمني                
كشاورزان و مصرف كنندگان را بهبود مي بخشد و پتانسيل               
آلودگي محيط زيست و عوامل مفيد بيولوژيك كه نقش بسيار             

از . را به حداقل مي رساند   ) ١٥( مؤثري در كنترل اين آفت دارند     
اين ارقام مي توان به عنوان منابع ژن مقاوم در اصالح لوبيا                 
بهره برداري كرد و مقاومت به مينوز را در يك برنامه ي اصالحي            

از طرف ديگر ارقام     . به كولتيوار هاي برگزيده ي لوبيا انتقال داد      
مگس حساس لوبيا را مي توان در پرورش آزمايشگاهي الرو هاي           
 . مينوز به منظور توليد انبوه زنبور هاي پارازيتوييد بكار گرفت
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