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 چهار روی   Tetranychus urticae Kochای   لکه الگوی توزیع فضایی کنه تارتن دو         تراکم جمعیت و  

 طی  )لوبیا چشم بلبلی  (پرستو    و )لوبیا قرمز (گلی   ،)لوبیا سفید (صدف  ،  )چیتیلوبیا(شامل تالش   مختلف لوبیا   رقم  
با . برگ لوبیا به عنوان واحد نمونه برداری انتخاب گردید         . در منطقه تهران مورد مطالعه قرار گرفت        1382سال  

برداری   واحد نمونه  40 درصد، معادل     20استفاده از نمونه برداری اولیه، اندازه مناسب نمونه با حداکثر خطای              
 و روش رگرسیونی تیلور برای تعیین الگوی توزیع          نسبت واریانس به میانگین     شاخص در این مطالعه،  . تعیین شد 

ارقام   روی  نسبت واریانس به میانگین     مقادیر مربوط به  . ای مورد استفاده قرار گرفت      فضایی کنه تارتن دو لکه     
 تیلور، فقط   روش رگرسیونی  . بدست آمد  114/13،  869/4،  938/6،  707/7تالش، صدف، گلی و پرستو به ترتیب        

این رگرسیون در مورد سایر ارقام      . برای تعیین الگوی توزیع فضایی کنه روی رقم پرستو مورد استفاده قرار گرفت            
الگوی توزیع فضایی کنه تارتن با استفاده از شاخص نسبت واریانس به میانگین روی هر چهار رقم                 . دار نبود  معنی

 استفاده از روش رگرسیونی روی رقم پرستو از نوع تصادفی تعیین             این الگو با  . لوبیا از نوع تجمعی بدست آمد     
برداری به ترتیب روی رقم تالش و        های مختلف نمونه   بیشترین و کمترین تراکم جمعیت کنه تارتن در تاریخ        . شد

 . پرستو مشاهده گردید
 

 ای، توزیع فضایی، تراکم جمعیت، ارقام لوبیا   کنه تارتن دولکه:هاي كليدي واژه
 

 مقدمه
  يكي   Koch Tetranychus urticae اي لكهكنه تارتن دو    

 در صورت عدم    ومحصوالت زراعي بوده      اقتصادي  و از آفات مهم  
 از  ت كشاورزي را  محصوالبرخي از   % ١٥-١٠مبارزه با اين آفت      

 توليد مثل باال همراه با نشو و نمای سريع، به            .)۱۵( برد بين مي 
دهد که اين نيز بنوبه خود موجب        اين کنه ها امکان طغيان می      

 اين كنه  بر روي بيش       ).٦،  ١(گردد    می ايجاد خسارت اقتصادی  
 به عنوان ميزبان فعاليت داشته و ايجاد           هی گيا گونه ١٥٠از  

روی اين کنه   ) ١٣٨٢( شيردل ترکمبور    ).١٥(خسارت مي كنند   
مهمترين  کرده و آنرا يکی از       در منطقه آذربايجان شرقی مطالعه    

. کند های خسارت زای گياهان در اين استان معرفی می             گونه

كاهش محصول توسط اين كنه هاي تارتن موجب مي شود               
 و نيز كنترل كنندگان آفت به منظور          هانپرورش دهندگان گيا 

هاي مناسب كنترل،    ارزيابي ميزان كاهش محصول و تعيين روش      
 ).۲۲( نمايند T. urticae  جمعيت اقدام به نمونه  گيري از     

مطالعه بسياري از ويژگي هاي جمعيتي آفات در شرايط صحرايي         
در اين   .  مي باشد  نهامستلزم نمونه برداري از جمعيت آ          

نمونه برداري بايستي برنامه مناسب نمونه برداري را نيز در كنار           
 انتخاب تكنيك مناسب براي نمونه برداري مورد توجه قرار داد           

ي شامل انتخاب زمان       يك برنامه مناسب نمونه بردار      ). ١۸(
 تعيين   واحد نمونه برداري،   انتخابمناسب براي نمونه برداري،      

تعداد مناسب نمونه و تعيين توزيع مكاني واحد نمونه برداري             
         e-mail:fathi@modares.ac.ir               يعقوب فتحي پور : مكاتبه كننده
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، كه در اين ميان تعيين الگوي توزيع فضايي آفت           )١٣( مي باشد
 ).۳(عامل مهمي در طراحي يك برنامه مناسب نمونه برداري است

 بر پايه    اي لكهدر مورد كنه هاي تارتن دو         مديريت آفت    
. )۵( رديابي دقيق آفت و جمعيت دشمن طبيعي آن مي باشد           

متاسفانه اندازه كوچك كنه ها و وجود تار زياد در محيط زندگي            
بدليل  ).۱۵( بر مي كند  آنها، شمارش آنها را بسيار مشكل و زمان       

ي، گسترش  باال بودن دامنه ميزباني كنه هاي تارتن دو نقطه ا           
برداري براي هريك از اين گياهان اقتصادي و            برنامه هاي نمونه 

 زمانيكه مجموعه اي از گونه هاي مختلف       بويژهمنطقي نمي باشد   
بطور عمده جهت حل    .  تارتن روي گياهان ميزبان باشد      هایكنه

). ۱۵( برداري عمومي صورت گيرد    اين مشكل بايستي يك نمونه    
 گرين  اولين بار بصورت آماري توسط         ايده نمونه برداري عمومي  

) ٢١،  ٢٠( که بر گرفته از نظريات تيلور           مطرح گرديد  )١٩٧٠(
 به اين نتيجه رسيد كه هزينه باالي اجراي برنامه هاي            وی. بود

نمونه برداري از گونه هاي مشخص موجب مي شود اجرا كنندگان         
بندرت از برنامه هايي استفاده كنند كه تخمين درستي از                 

براي حل اين مشكل او       . انگين تراكم جمعيت داشته باشد      مي
پيشنهاد داد برنامه هاي نمونه برداري بايستي براساس نسبت            

 ، شده بود   ارائه )١٩٦١(تيلور   واريانس كه توسط       –ميانگين  
 و پالنت و    )١٩٨٤ (ناكمن،  )١٩٨٣( ويلسون و روم     .تنظيم شود 

 تارتن دونقطه ای    ازکنه      برنامه  نمونه برداري   )١٩٨٥(ويلسون  
طراحی کرده و از نتايج آن        را  پنبه و خيار گلخانه اي    ،روي غالت 

 همكاران  و    كيجونگ. در کنترل جمعيت آفت استفاده کردند       
 قديمي شمارش مستقيم كنه هاي      روشبا استفاده از     ) ١٩٩٨(

  كن و    لورنس. ندتارتن در هر برگ، نمونه برداري را انجام داد          
 را روي رازك بررسي     اي لكهه تارتن دو     كن  وضعيت  كه )١٩٩٩(

 نمونه برداري را هنگامي شروع كردند كه          برنامه اصلی  كرده اند،
 هم  ها آن  روش  و وجود داشت  كنه ماده بالغ در هر برگ        ۵ حداقل

 پاتريک و    .بصورت شمارش مستقيم كنه در هر برگ بود             
از نمونه برداري های متوالی برای تخمين         ) ٢٠٠٣(همکاران   
 آفات استفاده کردند و هدف آنها از اين برنامه                    جمعيت

نمونه برداری، تخمين جمعيت بصورت آماری و انتخاب                 
تصميمات مناسب کنترلی در قالب يک برنامه مديريت تلفيقی           
آفات بود، که به اين منظور از روش تخمين  تيلور استفاده                  

 ، برای طراحی برنامه   )٢٠٠٢(بنا به نظر ليو و همکاران        . کردند
مناسب نمونه برداری يک حشره، ابتدا بايد الگوی توزيع فضايی           

 .Tنيز برای تعيين تراکم      ) ٢٠٠٣(ناکمن  . گونه را تعيين کرد   
urticae            و نيز تعيين ميزان خسارت وارده به گياه از برنامه های 

نمونه برداری  هفتگی بصورت شمارش مستقيم کنه روی برگ            
ده را بصورت آماری تجزيه      استفاده کرده و داده های بدست آم       

  .  نمود
هدف از انجام اين تحقيق تعيين برنامه دقيق و علمي                 

 دراي   لكهنمونه برداري و الگوي توزيع فضايي كنه تارتن دو              
 در منطقه تهران     محصول لوبيا   مختلف ارقامو روي    مزارع لوبيا 

مي باشد تا اطالعات بدست آمده از اين تحقيق در برنامه مديريت           
 مقايسه تراکم    . مورد استفاده قرار گيرد       مذکوريقي كنه    تلف

جمعيت کنه تارتن دو نقطه ای و روند تغييرات جمعيت آن طی            
فصل زراعی روی ارقام مختلف لوبيا از اهداف ديگر اين تحقيق             

 .می باشد
 

 ها مواد و روش
مزرعه  ( در منطقه تهران    ۱۳۸۲مطالعات صحرايي در سال      

 . انجام شد  )زي دانشگاه تربيت مدرس   تحقيقاتي دانشكده كشاور  
،  صدف ، رقم  تالش رقمبرای انجام تحقيق چهار رقم لوبيا شامل         

پرستو انتخاب و در قالب طرح بلوک های کامل         و رقم    گلي   رقم
آزمايش .  مترکشت گرديد  ۳۵ ×۱۸تصادفی در مزرعه ای به ابعاد      

 متر  ۸×۴در چهار بلوک و هر بلوک نيز در چهار کرت به ابعاد               
طراحی گرديد و ارقام لوبيا بصورت تصادفی داخل کرت های              

 در طي اين سال نمونه برداري      .موجود در هر بلوک کاشته شدند     
.  لوبيا انجام گرفت    رقم چهاراز روي   اي   لكهاز جمعيت كنه دو      

طول فصل   در   نيزاي   لكه جمعيت كنه تارتن دو       روند تغييرات 
 .يد بررسي گردزراعی روی هر چهار رقم لوبيا

 لوبيااي  لكهبرنامه نمونه برداري از كنه تارتن دو 
  واحد نمونه برداري -الف

 احد نمونه برداري با توجه به روش كي جونگ و همكاران             و
کنه تارتن دو نقطه ای بيشتر     . برگ  لوبيا انتخاب گرديد   ) ١٩٩٨(

در سطح پشتی برگ ها فعاليت داشته و در اين ناحيه از برگ نيز             
 ها بصورت تصادفی از کل     نمونه برداري از برگ   . کند تخمريزی می 
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از اي   لكهتراكم جمعيت كنه  تارتن دو      گرفت و    انجام   بوته لوبيا   
طريق شمارش مستقيم كنه هاي بالغ و تخم هاي آنها در سطح             

 اعداد. پشتي برگ توسط استريوميكروسكوپ تعيين گرديد          
 . گرديدبدست آمده روي هر رقم لوبيا بطور جدا گانه ثبت

  اندازه نمونه -ب
عامل تعيين كننده در اندازه نمونه، اختالف بين داده هاي            

به اين منظور ابتدا يك       . حاصل از نمونه برداري اوليه مي باشد      
سپس با  .  نمونه انجام شد     ٤٨٠نمونه برداري اوليه با تعداد        

استفاده از داده هاي بدست آمده، فاكتور خطاي نسبي                   
(Relative variation)  اين فاكتور   .  تعيين گرديد(RV)  دقت 

 از فرمول   RVبراي تعيين   . نمونه برداري اوليه را نشان مي دهد     
 : زير استفاده شد

RV= (SE/m)100 
m     ميانگين داده ها و SE     خطاي معيار داده هاي نمونه برداري 

 تعداد نمونه ها از طريق فرمول زير محاسبه و              .اوليه مي باشد 
 .)١۷( تعيين گرديد

N= [ ts/Dm]2 
N = نمونه  مناسب تعداد  
t = مقدار جدول استيودنت 
s =  اوليهانحراف معيار داده هاي نمونه برداري 

D = خطاي قابل قبول نسبت حداكثر  
m =  نمونه برداری اوليهميانگين داده هاي 

  زمان نمونه برداري -ج
 روزه  ١٠نمونه برداري از جمعيت كنه ها به صورت دوره هاي         

تنظيم شد و با توجه به فعاليت شبانه روزي كنه در پشت برگ،              
 محدوديتي از بابت زمان نمونه برداري در طول روز وجود نداشت          
ولی با اين حال سعی شد تمام نمونه برداری ها در ساعت معينی            

نمونه برداري از شروع  ورود كنه به مزارع لوبيا         . از روز انجام گيرد   
از و تا پايان دوره فعاليت كنه در اواخر           در اواخر خرداد ماه آغ     

 بار  ١٠ روزه و در مجموع طي         ١٠مهرماه به صورت دوره هاي      
شمارش مراحل نابالغ   در هر نمونه برداري عالوه بر        . انجام شد 

 .شدند شمارش نيز) نر و ماده( مراحل بالغ ،)تخم، الرو و نمف(
 عيين الگوي توزيع فضايي آفتت

طريق نسبت واريانس به      دو    ازتعيين توزيع فضاي آفت       

شاخص ). ١۸(انجام شد    ١تيلور رگرسيوني وروش (S2/m)ميانگين
 : از طريق فرمول زير محاسبه شد(ID)پراكندگي 

ID= (n-1) S2/m 
در مرحله .  ميانگين داده هاستm واريانس و S2كه در آن 

                         .محاسبه شد  از طريق فرمول زيرZبعد از مقدار عددي 
12(2 −−= vIZ D 

n =  تعداد نمونه 
ν = درجه آزادی (n-1)   

آوري شده براي تعيين الگوی  توزيع فضايي           هاي جمع  داده
کنه روی چهار رقم لوبيا با استفاده از روش رگرسيوني نيز مورد             

ر تاريخ  در اين روش، داده هاي مربوط به ه       . تجزيه قرار گرفتند  
بصورت جداگانه در نظر گرفته شده و واريانس و ميانگين هر               

فرمول مورد استفاده در روش رگرسيوني         . تاريخ محاسبه شد   
 : تيلور بصورت زير است

Log S2 = log a + b log m 
S2       واريانس نمونه ها و m         ميانگين نمونه ها در هر تاريخ 

تالقي خط   محل   a شيب خط رگرسيون و       b.نمونه برداري است 
 . استyرگرسيون با محور 

ميانگين و واريانس مربوط به هر تاريخ نمونه برداري در سال           
 محاسبه و پس از گرفتن لگاريتم با استفاده از نرم افزار               ١٣٨٢

Minitab          پس از  .  رابطه رگرسيون خطي بين آنها بدست آمد
 t.  انجام گرديد  b=1 و براي اثبات آماري، آزمون       bتعيين مقدار   

 :محاسبه شده از فرمول زير بدست آمد
t=(b-1) / SEb                  وn SEb = SDb / 

t       محاسبه شده با t        جدول با درجه آزادي n-2    و سطح 
 . مقايسه گرديد% ٥اطمينان 

  روي چهار رقم لوبيااي لكه جمعيت كنه تارتن دو تعيين تراکم
هاي نر، ماده، الرو و      كنه(اي    لكه تراکم جمعيت کنه تارتن دو    

، روی چهار رقم لوبيا شامل ارقام تالش، صدف، گلی و                )نمف
 آبان ماه    ١٠ تير ماه تا      ٢٥ از   ١٣٨٢پرستو طی فصل زراعی      

های  برداری از هر چهار رقم لوبيا طی دوره          نمونه. تعيين گرديد 

                                                                                    
1 . Taylor 's power law 



 ١٣٨٤، سال ٥، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٠٩٠

 

های بدست آمده از کنه روی       تراکم.  روزه انجام گرفت   ١٠حدود  
ها تجزيه   هر برگ در هر تاريخ و بصورت کلی در تمام تاريخ               

آماری شدند و تراكم كنه روي چهار رقم مورد مقايسه قرار                 
 .گرفتند

 
 نتايج و بحث

  لوبيااي لكهبرنامه نمونه برداري از كنه تارتن دو 
  در هر چهار رقم،     با توجه به محل فعاليت كنه ها در گياه،         

 .مونه برداري انتخاب شدبرگ لوبيا به عنوان واحد ن
 نشان داد  كه تعداد نمونه        اوليه برداري نتيجه حاصل از نمونه   

% ٢٠مورد نياز جهت برنامه نمونه برداري با خطاي قابل قبول              
 نمونه برداري  RVمقدار  . برداري مي باشد   واحد نمونه  ٤٠برابربا  

برای اهداف اين تحقيق بسيار        بود كه    % ١٢/١٠اوليه برابر    
 .بودمناسب 
 روي چهار رقم لوبيااي  لكه جمعيت كنه تارتن دو تراکم

روي چهار  های بالغ     کنه ارقام بدست آمده از نمونه برداري      
 . بدست آمد١رقم لوبيا در هر تاريخ به شرح جدول 

 
تراکم جمعيت كنه تارتن روي )  خطاي معيار ±( ميانگين -١جدول 

 هر برگ از ارقام مختلف لوبيا
 تاريخ تالش فصد گلی پرستو

۷۰/۰ ± ۳۲/۰ c ۹۸/۶ ± ۱۴/۱ b ۹۳/۸ ± ۵۶/۱ b ٠٨/١٥ ± ۸۹/۱ a ٢٥/٤/٨٢ 
۵۳/۰ ± ۲۳/۰ b ۸۸/۳۲ ± ۱/۲ a ۶۳/۳۳ ± ۸۷/۱ a ۵۰/۲۸ ± ۶۳/۲ a ١/٥/٨٢ 
۹۸/۰ ± ۱۲/۰ c ۸۵/۳۱ ± ۱۹/۱ b ۰۵/۴۱ ± ۱۳/۱ a ۳۵/۴۳ ± ۶۴/۱ a ١٨/٥/٨٢ 
۲۳/۲ ± ۲۰ / c ۳۵/۳۰ ± ۳۷/۱ b ۶۵/۴۲ ± ۸۲/۰ a ۶۸/۴۳ ± ۲۶/۱ a ١/٦/٨٢ 
۸۰/۳ ± ۳۳/۰ d ۳۰/۳۱ ± ۲۰/۱ c ۰۵/۴۹ ± ۰۷/۱ a ۶۰/۳۷ ± ۷۰/۱ b ١٣/٦/٨٢ 
۲۵/۴ ± ۳۰/۰ c ۴۵/۳۳ ± ۹۶/۰  b ۵۳/۵۹ ± ۳۹/۱ a ۳۸/۵۷ ± ۵۰/۱ a ٢٣/٦/٨٢ 
۴۸/۳ ± ۲۴/۰ c ۸۳/۴۳ ± ۸۳/۰ b ۷۵/۵۷ ± ۰۵/۱ a ۶۰/۵۷ ± ۵۳/۱ a ٣٠/٦/٨٢ 
۰۰/۵ ± ۳۸/۰ c ۵۸/۲۶ ± ۹۷/۰ b ۰۵/۴۷ ± ۳۷/۱ a ۵۵/۴۴ ± ۷۴/۱ a ١٠/٧/٨٢ 
۰۵/۱۷ ± ۵۹/۱ c ۱۸/۲۶ ± ۳۳/۱ b ۴۸/۴۶ ± ۷۱/۲ a ۵۳/۵۱ ± ۹۷/۱ a ٢٠/٧/٨٢ 
۷۳/۲۳ ± ۸۷/۱ b ۱۵/۳۱ ± ۴۴/۱ a ۵۸/۳۵ ± ۴۳/۲ a ۲۵/۲۲ ± ۴۷/۱ b ١/٨/٨٢ 
۱۷/۶ ± ۴۵/۰ c ۴۵/۲۹ ± ۶۰/۰ b ۱۷/۴۲ ± ۸۶/۰ a ۱۵/۴۰ ± ۸۸/۰ a مجموع تاريخ ها

حروف غير مشابه در هر رديف نشانگر اختالف معنی دار ميانگين ها             *
 .می باشد% ۱در سطح احتمال 

 
هاي  طبق نتايج بدست آمده مشخص گرديد که در تاريخ            

ها، بين ميانگين تراکم جمعيت کنه        مختلف و در مجموع تاريخ     

  دار وجود دارد     رقم لوبيا اختالف معنی       تارتن روی چهار    
)P<0.01 .(  ها، باالترين تراکم کنه روی رقم تالش        در اکثر تاريخ

بيشترين موارد  . ترين تراكم روي رقم پرستو مشاهده شد       و پايين 
دار در تراكم جمعيت كنه، روي دو رقم تالش          عدم اختالف معني  

 .و صدف مشاهده شد
نتايج بدست آمده از مطالعات صحرايي نشان داد كه با گرم            

و با سرد     افزايش يافته  اي لكهعيت كنه تارتن دو      شدن هوا جم  
 و اين همان     شدن هوا به تدريج از تراكم آنها كاسته مي شود           

در بررسي های خود به آن      ) ١٩٩١( ای بود که سابليس     نتيجه
برداري انجام شده از جمعيت كنه       آخرين نمونه . اشاره کرده است  

 اين تراكم روي     انجام شد كه   ٢٥/٨/٨٢اي در تاريخ     تارتن دو لكه  
هر چهار رقم بسيار پايين بود ولي در عين حال اين ميزان روي              

 . رقم تالش بيشتر از ساير ارقام بود
  اي لكهتوزيع فضايي كنه تارتن دو الگوی 

 و  (ID)، ضريب پراكندگي    (S2/m)نسبت واريانس به ميانگين   
Z            روي اي   لكه مربوط به نمونه برداري از جمعيت كنه تارتن دو
 . بدست آمد٢رقام مختلف لوبيا به شرح جدول ا

 
توزيع فضايي كنه تارتن دو الگوی   نتايج مربوط به تعيين-٢جدول 

  واريانس به ميانگين نسبتاز طريق اي لكه
 S2/m ID Z ارقام لوبيا
 ١٩٢/٥٠ ٠٩٣/٣٠٧٥ ٧٠٧/٧ تالش
 ١٧٦/٤٦ ٢٦٢/٢٧٦٨ ٩٣٨/٦ صدف
 ١٠٢/٣٤ ٧٣١/١٩٤٢ ٨٦٩/٤ گلی
 ٠٦٧/٧٤ ٤٨٦/٥٢٣٢ ١١٤/١٣ پرستو

 
نتايج حاصله نشان داد كه توزيع فضايي آفت در هر چهار              

نيز به  ) ٢٠٠٢( ليو و همکاران     .رقم لوبيا از نوع تجمعي مي باشد     
تجمعي . نتيجه مشابهی روی محصوالت ديگر دست يافته بودند        

 روي هر چهار رقم لوبيا      اي لكهبودن توزيع فضايي كنه تارتن دو       
ت كه حضور يك فرد در يك منطقه باعث حضور            نشانگر آن اس  

ساير افراد در اطراف آن شده و احتمال اشغال در هريك از نقاط              
 .زيستگاه توسط افراد آن جامعه برابر نيست

  براي    Log m و Log S2در روش تيلور رگرسيون بين         
داده هاي جمع آوري شده روي ارقام تالش، صدف و گلي معني            

بدست  پرستو رگرسيون مربوطه معني دار      دار نبود ولي براي رقم    



 ...تراكم جمعيت و الگوي توزيع فضايي كنه تارتن دو لكه اي: احمدي و همكاران

 

١٠٩١

.  گرديد تعيين١٤/١شيب خط رگرسيون    مقدار   و   (p<0.01) آمد
كوچكتر بود  )٣١/٢( جدول t از   )٥٩/١ ( محاسبه شده  tاز آنجا كه    

 پذيرفته مي شود و در نتيجه بر         b=1لذا فرض صفر مبني بر        
اساس اين روش مشخص  گرديد كه توزيع فضايي كنه تارتن              

تصادفی بودن الگوی توزيع    .  پرستو از نوع تصادفي است     روي رقم 
توان به پايين بودن تراکم        فضايی کنه روی رقم پرستو را می         

 .نسبی جمعيت کنه روی اين رقم نسبت داد
 ١٩٧٩ در سال     اي لكهنمونه برداري از كنه هاي تارتن دو         

. برداري اوليه انجام شد    به همراه يك نمونه   ) ١٩٧٠(توسط گرين   
 .ز نسبت واريانس به ميانگين استفاده كرد اوی

برداري از جمله شمارش مستقيم        روش هاي مختلف نمونه   
 و شمارش كنه ها    جمع آوري كنه روي برگ، شستن برگ در آب،      

 برس و دستگاه مكنده در نمونه برداري از            از در آب، استفاده   
ه بطوريك. كنه ها كاربرد دارد و دقت هر كدام از آنها فرق مي كند           
ترين دقت   در روش شمارش مستقيم كنه روي برگ، پايين            

نسبت به بقيه روش ها وجود دارد ولي با محاسبه صرفه زماني و             

اقتصادي بودن آن، اين روش به عنوان مناسب ترين روش براي            
 .)۲۳، ۱۴، ۱۰( شمارش كنه هاي تارتن مي باشد

طي تحقيقات خود روي كنه هاي       ) ١٩٩٩ (كنلورنس و    
نمونه برداري از    که  رازك به اين نتيجه رسيدند      اي  لكه تارتن دو 

ها  كنه ها زماني بايستي آغاز گردد كه تراكم كنه در پشت برگ            
برگ باشد و همچنين از بين كليه روش هاي          كنه در هر   ٥حدود  

نمونه برداري  با در نظر گرفتن كليه شرايط، روش شمارش                
 .ردندمستقيم را جهت نمونه برداري خود استفاده ك

گيري  توان نتيجه  با مرور نتايج بدست آمده از اين تحقيق مي        
نمود كه ارقام مختلف لوبيا تاثير قابل توجهي روي الگوي توزيع            

اي ندارند ولي اين تاثير روي تراكم           فضايي كنه تارتن دو لكه      
جمعيت اين كنه كامالً مشهود است بطوريكه تراكم كنه در طول           

داري متفاوت   تلف لوبيا بصورت معني   فصل زراعي روي ارقام مخ     
پايين بودن تراكم كنه روي برخي ارقام لوبيا ممكن است             . بود

ها باشد كه    بيوزي آن  زنوزي و يا آنتي    هاي آنتي  ناشي از مقاومت  
 .  طلبد تر را در اين زمينه مي هاي دقيق بررسي
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