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چکیده
 بقا و تولیدمثل کنۀ تارتن روی گیاه لوبیا تحت تأثیر بیولوگ سیدروفوریک (ترکیب القاکنندۀ مقاومت در،در این پژوهش به بررسی طول عمر
31±1 ،25±1  ساعت تاریکی و سه دمای1  ساعت روشنایی به11  دوره نوری، درصد15 ±11 گیاه) در شرایط آزمایشگاهی با رطوبت نسبی
 میلیلیتر آب مقطر حل111  میلیلیتر از بیولوگ سیدروفوریک در1/2  برای هر گلدان، برای تیمار گیاهان. درجه سلسیوس پرداخته شد35±1 و
 ساعت قبل از شروع آزمایش تیمار شده بودند استفاده81  برای آزمایشها از دیسکهای برگی گیاه لوبیا که.شد به خاک گلدانها اضافه شد
 و51/85±1/15 ،35/11 ±1/12  درجۀ سلسیوس به ترتیب35  و31 ،25  میانگین کل دوره رشدی کنه از تخم تا کنه کامل در دماهای.شد
 درجۀ35  به31  درجۀ سلسیوس افزایش و از31  به25  طول دورههای رشدی مختلف با افزایش دما از. روز به دست آمد31/23±1/12
 و1/11±1/1111 ،1/11±1/1111 ( برای این کنه در سه دمای مذکور به ترتیبr)  نرخ ذاتی افزایش جمعیت.سلسیوس کاهش یافت
( این کنه در سه دمای مذکور بهR0)  همچنین نرخ خالص تولیدمثل. بود که بین سه دما اختالف معنیداری مشاهده شد-1 روز1/11±1/1111
 نتایج این پژوهش نشان میدهند. نتاج بود که بین سه دما اختالف معنیداری مشاهده شد33/82±1/83  و25/11±1/83 ،81/25±1/12 ترتیب
 درجۀ سلسیوس با داشتن کمترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت و بیشترین طول عمر بهترین تأثیر31 که ترکیب بیولوگ سیدروفوریک در دمای
.در جهت کاهش جمعیت کنه دو لکهایی داشته است
. مقاومت القایی، کنه تارتن، جدول زندگی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this paper, developmental time, survival rate, and reproduction of Tetranychus urticae Koch on common bean
under the influence of Biolog siderophoric (an induced resistance compound in plants) were investigated. The
laboratory conditions in this study were 75±10% R.H. and 16L: 8D at three constant temperatures (25± 1, 30±1 and
35±1 °C). The soil of each pot received 0.2 ml of Biolog siderophoric diluted in 100 ml water. Leave discs of the
treated plants were collected after 48 h for the experiments. Results showed that total developmental time of T.
urticae was 35.87± 0.02, 56.45±0.05, and 30.23±0.02 days at 25, 30 and 35 °C, respectively. Developmental time of
different stages increased as the temperature elevated from 25 to 30 °C, but decreased as the temperature was raised
from 30 to 35 °C. The intrinsic rate of increase (r) was 0.16±0.0007, 0.10±0.0006, and 0.18±0.0007 day-1, at 25, 30
and 35°C, respectively. There was a significant difference among the intrinsic rate of increase at the three
temperatures. The net reproduction rate (R0) was 48.25±0.72, 25.76±0.43 and 39.42±0.49 offspring at the mentioned
temperatures. There was a significant difference between the net reproduction rates at the three temperatures. Our
results showed that biolog siderophoric had the best effect on reducing the population of T. urticae at 30 °C, due to
the lowest intrinsic rate of increase and the most longevity occurred in this temperature.
Keywords: Induced resistance, life table, two spotted spider mite.
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مقدمه
کنۀ تارتن  Tetranychus urticae Kochاز بیشتر از
 1155گونه گیاهی تغذیه میکند ( Dermauw et al.,
 )2013و یک آفت خطرناک برای بسیاری از محصوالت
کشاورزی است .تاکنون استفاده از سموم شیمیایی و
کنههای شکارگر روشهای اصلی کنترل این کنه بودهاند.
ازآنجاکه استفاده از روشهای کنترل شیمیایی علیه
آفات ،مخاطرات زیستمحیطی متعددی داشته و
همچنین احتمال گزینش بیوتیپهای مقاوم به سموم را
افزایش داده در سالهای اخیر مقاومت القایی در گیاهان
بهعنوان یک روش مؤثر برای کنترل این کنه مورد توجه
قرار گرفته است ( ;Warabieda & Olszak, 2010
 .)Doares et al., 1995مقاومت القایی یک روش
محافظت زیستی است که هدف آن فعال کردن سامانۀ
دفاعی گیاه و درنتیجه محدود کردن فعالیت آفت و یا
بیمارگر است ( .)Edreva, 2004القا مقاومت به مفهوم
بیشتر شدن مقاومت گیاهانی است که در حالت عادی
حساس بوده بدون اینکه ساختار ژنتیکی این گیاهان از
طریق اصالح نژاد یا مهندسی ژنتیکی دچار تغییر شده
باشد ( .)Schonbek, 1995استفاده از بعضی از ترکیبات
طبیعی یا سنتز شده در گیاهان میتواند منجر به بروز
مقاومت القایی شود ( ;Gomez-Vasques et al., 2004
 .)Menzel et al., 2014بیشتر پژوهشهای انجامشده
درزمینۀ استفاده از ترکیبات القاگر علیه بیماریهای
گیاهی است ( Cohen, 2000; Cohen, 2001; Cohen,
;.2002; Sharma et al., 2012; Wolf et al., 2012
 .)Araujo et al., 2015پژوهشهای انجامشده درزمینۀ
استفاده از القاگرها در کنترل آفات بسیار کمتر از عوامل
بیماریزا است ازجمله :استفاده از سیلیکون در گندم علیه
Gomes et al., 2005; ( Scizaphis graminum
 )Goussain et al., 2005و Dias et ( Sitobion avanae
 ،)al., 2014در نیشکر علیه Diatrae saccharalis
( )Vilela et al., 2014و در برنج علیه Cnaphalocrocis
 ،)Han et al., 2015( medinalisاستفاده از متیل
Helicoverpa
جاسمونات در گوجهفرنگی علیه
 ،)Tan et al., 2012( armigera,استفاده از اسید
Helicoverpa
سالیسیلیک در گوجهفرنگی علیه
 ،)Peng et al., 2004( armigeraاستفاده از جاسمونیک

اسید علیه  )War et al., 2011a( Spodoptera lituraو
.)War et al., 2011b( Helicoverpa armigera
کنه تارتن یکی از شایعترین و خطرناکترین آفات
خیار در گلخانهها است که برای مبارزه با آن سموم
شیمیایی مختلفی استفاده میشود .استفاده از سم
علیه این کنه روی خیار و درنتیجه باقی ماندن سم در
میوه پس از برداشت و اثرات سویی که روی
مصرفکننده و محیطزیست ایجاد میکنند و بسیاری
موارد دیگر ضرورت استفاده از روشهای غیر شیمیایی
نشان میدهد .پس در پژوهش گذشته ( Dahmardeh
 )et al., 2018تأثیر بیولوگ سیدروفوریک بهعنوان یک
القاگر در کاهش جمعیت و کارایی کنه تارتن تأیید
شده است و ازآنجاکه القاء مقاومت در گیاهان شدیداً
تحت تأثیر شرایط محیطی بهویژه درجۀ حرارت و
وضعیت رشد گیاه است و دما بهعنوان یک عامل
تأثیرگذار بر مقاومت گیاهان به عوامل بیماریزا مانند
باکتریها ،قارچها ،ویروسها شناخته شده است
)،(Garrett et al., 2006; Alcazar and Parker, 2011
لذا پژوهش حاضر بهمنظور بررسی دمای بهینه برای
استفاده از این ترکیب جهت کنترل این آفت انجام
شد .در این پژوهش به تأثیر متقابل سه دمای 95 ،20
و  90درجۀ سلسیوس و القاگر بیولوگ سیدروفوریک،
رطوبت نسبی 50±15درصد ،دوره نوری  11ساعت
روشنایی به  1ساعت تاریکی بر فراسنجههای
دموگرافی کنه تارتن  T. urticaeدر گیاه خیار پرداخته
شد .بررسیها نشان میدهند که هر دو دمای باال و
پایین باعث کاهش مقاومت گیاه به عوامل بیماریزا و
آفات میشوند ) .(Dropkin, 1969لذا در این پژوهش
عالوه بر مشخص کردن تأثیر ترکیب القاگر بر
فراسنجههای زیستی کنه تارتن ،سعی شد دمای بهینه
جهت فعالیت این القاگر نیز تعیین شود.
مواد و روشها
پرورش گیاه میزبان در گلخانه

برای تهیه کلنی از بذر خیار رقم  Atilganاستفاده شد.
بذرها ابتدا جهت جوانهزنی در ظروف پالستیکی به
مدت  11ساعت خیسانده شده و در دمای اتاق
نگهداری شدند .بذرهای جوانهزده در گلدانهای
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پالستیکی (قطر  1سانتیمتر و ارتفاع  25سانتیمتر)
کشت شدند و در قفس توری دار گلخانهای با ابعاد
 45×95×25سانتیمتر در شرایط گلخانه (دمای
 20±1درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  10±0درصد
و دوره نوری  11:1ساعت) نگهداری شدند.

شدند بهطوریکه پشت برگها به سمت باال قرار
گرفته بود .در آزمایشهای مربوط به دموگرافی از افراد
همسن استفاده میشود ،لذا در ابتدای آزمایش 05
دیسک برگی آماده شد و با قلمموی چهار صفر ،یک
کنۀ ماده از کلنی برداشته و به هر دیسک برگی منتقل
شد .به کنهها  1ساعت فرصت تخمگذاری داده شد.
سپس با قلممو ،کنۀ ماده و همه تخمها به جز یک
عدد تخم حذف شدند و به تخمها اجازة تفریخ داده
شد و سپس الروهای هم سن به دست آمدند .در
مرحلۀ بعد دیسکها به درون اتاقک رشد با شرایط
دمایی  95±1 ،20±1و  90±1درجۀ سلسیوس،
رطوبت نسبی  50±0درصد و دورة نوری  11:1ساعت
منتقل شده و هر  12ساعت یکبار بازبینی شدند و
مدتزمان مراحل مختلف رشدی و همچنین مرگومیر
مراحل مختلف ثبت شدند .پس از ظهور کنههای بالغ،
بالفاصله کنههای نر و ماده با هم جفت شده و به
دیسکهای برگی جدید انتقال یافتند .هر کنۀ نر
خارجشده در کنار یک کنۀ ماده قرار داده شد و شمارة
دیسکی که نر از آن برداشته شد ،یادداشت و در
صورت کمبود ،افراد نر از کلنی برداشته میشد .پس از
جفت شدن کنهها از زمانی که کنهها شروع به
تخمریزی نمودند بازدیدها هر  24ساعت انجام و تعداد
تخم گذاشته شده در هر روز ثبت شد .ثبت روزانۀ
تعداد تخمها تا پایان دورة تخمریزی ادامه یافت و
پسازآن طول دورة پس از تخمریزی نیز ثبت گردید.
آزمایشها تا زمان مرگ آخرین فرد ادامه یافتند .این
آزمایشها با  05تکرار انجام شدند.

بررسی فراسنجههای دموگرافی کنه تارتن T. urticae

تجزیهوتحلیل دادهها

بهمنظور بررسی پارامترهای دموگرافی کنه تارتن
دولکهای آزمایشهای دموگرافی با استفاده از
دیسکهای برگی تیمارشده ،انجام شد .هر واحد
آزمایشی از یک ظرف پتری به قطر  1سانتیمتر و
ارتفاع  5/0میلیمتر تشکیل شده بود .الیهای از پنبه
به ضخامت یک میلیمتر در کف پتری دیش قرار داده
شد و مقداری آب به پنبه اضافه شد .سپس
دیسکهای برگ خیار به قطر  2/1میلیمتر ،تیمار
شده با بیولوگ سیدروفوریک روی پنبه قرار داده

تجزیه دادههای مربوط به جدول زندگی با استفاده از
نرمافزار ) TWOSEX-MSchart (Chi, 2016انجام شد.
در این آزمایش اثر دماهای  95±1 ،20±1و 90±1
درجۀ سلسیوس روی طول دورة مراحل رشدی،
فراسنجههای تولیدمثلی و فراسنجههای اصلی جمعیت
کنۀ تارتن تحت تأثیر القاگر بیولوگ سیدروفوریک در
قالب طرح کامالً تصادفی ارزیابی شد .تجزیۀ واریانس و
مقایسۀ میانگین با استفاده از آزمون  Fبا مقایسهای
تکمیلی توکی در سطح احتمال پنج درصد با نرمافزار

تهیه کلنی کنه تارتن T. urticae

جمعیت اولیۀ کنۀ تارتن  T. urticaeاز گیاهان خیار
آلوده به کنۀ تارتن واقع در گلخانه پژوهشی بخش
حشرهشناسی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
جمعآوری شد .پسازاینکه گیاهان به مرحله ظهور
سومین برگ رسیدند عمل انتقال کنهها به بوتهها و
استقرار کلنی آغاز شد .بهمنظور حفظ کلنی کنۀ تارتن
هر  2-9هفته به تعداد مورد نیاز گلدان خیار به
گلدانهای موجود اضافه و جایگزین آنها شدند .کلنی
در شرایط گلخانه (دمای  20±1درجۀ سلسیوس و
رطوبت نسبی  10±0درصد و دوره نوری  11:1ساعت)
نگهداری شد .برای تیمار کردن گیاهان با بیولوگ
سیدروفوریک (ترکیبی است که توسط باکتری
سودوموناس فلورسنس استرین  VUPF5تولید
میشود .این ترکیب در حال حاضر توسط شرکت
پرشین بنیان آریا بهصورت تجاری درآمده است) ،برای
هر گلدان بهصورت جداگانه  5/2میلیلیتر از این
ترکیب در  155میلیلیتر آب مقطر حل شد و در
مرحله سه برگی خیار به خاک گلدانهای مختلف
اضافه شد .بعد از  41ساعت از برگ گیاهان تیمار شده
برای تهیه دیسک برگی استفاده شد.
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 SPSS ver. 20انجام شد .رسم نمودارها با استفاده از
نرمافزار  Sigma plot 12.0انجام شد.
نتایج
نتایج حاصل از تجزیۀ واریانس طول دورة مراحل
مختلف رشدی کنۀ تارتن ( )T. urticaeروی گیاه خیار
تحت تأثیر القاگر بیولوگ سیدروفوریک در سه دمای
 95±1 ،20±1و  90±1درجۀ سلسیوس نشان دادند
که اختالف معنیداری بین طول دورة مراحل مختلف
رشدی در تیمارهای مختلف وجود دارد (مرحله تخم:
 F=12/45 ،P<5/5551مرحله الرو،p<5/5551 :
 F=99/0مرحله استراحت اولF=01/91 ،p<5/5551 :
مرحله پوره سن اول F=11/92 ،p<5/5551 :مرحله
استراحت دوم F=54/53 ،p<5/5551 :مرحله پوره سن
دوم F=49/02 ،p<5/5551 :مرحله استراحت سوم:
 F=91/05 ،p<5/5551دوره پیش از بلوغ:
 F=019/52 ،p<5/5551دوره بلوغ،p<5/5551 :
 F=231/23طول عمر کل.)F=192/11 ،p<5/5551 :
مقایسۀ میانگین طول دوره مراحل مختلف رشدی و
طول عمر کنه تارتن با آزمون توکی انجام گرفت

(جدول  .)1کوتاهترین میانگین طول دورة رشدی
( )95/29±5/52و طول عمر کل ()21/53±5/51
(جدول  )2مربوط به دمای  90درجۀ سلسیوس و
بیشترین آن با اختالف معنیدار ( )p<5/5551مربوط
به دمای  95درجۀ سلسیوس است .با توجه به اینکه با
افزایش دما انتظار کاهش طول دوره رشدی وجود
دارد ،در این پژوهش پس از کاربرد بیولوگ
سیدروفوریک طول دورههای مختلف رشدی و طول
عمر کل از  20به  95درجۀ سلسیوس افزایش و
پسازآن مجدداً از  95به  90کاهش یافته است.
جدول  2نشان میدهد که بیشترین میزان طول
(Oviposition
)period
دورههای تخمریزی
( ،)11/19±5/54پیش از تخمریزی )(APOP
( )1/10±5/91و پیش از تخمریزی کل )(TPOP
( )21/00±5/51مربوط به دمای  95درجۀ سلسیوس
بودند که طول دورههای تخمریزی و پیش از تخمریزی
کل با دو دمای دیگر اختالف معنیدار دارند .بیشترین
باروری کنۀ ماده ( )15/5±2/01با اختالف معنیدار در
دمای  20و کمترین آن ( )10/00±2/3در دمای 95
درجۀ سلسیوس مشاهده شد.

جدول  .1مقایسۀ میانگین طول دورة رشدی (روز) و طول عمر کنۀ  Tetranychus urticaeدر دماهای مختلف
Table 1. Means comparison of the developmental time and longevity (days) of Tetranychus urticae at different temperatures
)35(n
)4.3±0.06a(50
)3.56±0.08a(50
)1.97±0.04a(48
)1.29±0.07a(45
)1.35±0.07a(45
)1.24±0.06a(45
)1.44±0.07a(45
)15.17±0.14a(45
)15.06±0.12a(45
)15.56±0.09a(29
)14.19±0.11a(16
30.23±0.02a

)30(n
)5.46±0.14b(50
)4.76±0.15c(50
)3.04±0.12b(45
)2.81±0.14c(39
)2.6±0.1c(36
)2.39±0.13c(34
)2.46±0.09c(32
)24.55±0.34c(32
)20.97±0.24c(32
)21.6±0.25c(20
)19.58±0.36c(12
45.56±0.05c

)25(n
)4.48±0.07a(50
)3.9±0.08b(50
)2.14±0.05a(41
)2±0b(40
)1.9±0.05b(40
)1.75±0.07b(40
)1.72±0.07b(40
)17.8±0.13b(40
)18.05±0.16b(40
)18.67±0.09b(27
)16.77±0.16b(13
35.87±0.02b

Age stage
Egg
Larva
Protochrysalis
Protonymph
Deutochrysalis
Deutonymph
Teliochrysalis
Pre adult
Adult
Female
Male
Total

حروف نامشابه در هر ردیف نشاندهندة اختالف معنیدار در سطح احتمال  0درصد هستند.
)Mean within a row followed by different letters are significantly different (p ˂ 0.05, Tukey’s test

جدول  .2میانگین طول دورههای تخمریزی و باروری کنه  Tetranychus urticaeدر دماهای مختلف
Table 2. Means (±Se) of oviposition and fecundity durations of of Tetranychus urticae at different temperatures
Longevity
31.2±0.15b
36.78±0.18c
28.79±0.06a

)Oviposion period(day
15.63±0.04b
16.63±0.04c
12.59±0.03a

)TPOP(day
18.92±0.36b
26.55±0.71c
15.72±0.31a

)APOP(day
1.1±0.28a
1.85±0.36a
0.90±0.25a

)Fecundity (eggs/female
87.7±2.56c
65.55±2.9a
68±1.4b

)Temperature (˚C
25
30
35

حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار در سطح احتمال  0درصد هستند.
( :APOPدوره پیش از تخمریزی کنه بالغ :TPOP ،زمان پیش از تخمریزی کل)
Mean within a column followed by different letters are significantly different (p ≥ 0.05).
)(APOP: adult preoviposition period, TPOP: total preoviposition period
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نرخ بقا ویژة سن ( ،)sxjاحتمال اینکه یک تخم تازه
گذاشته تا سن  ،xهنگامیکه در مرحله رشدی  jباشد
زنده بماند را نشان میدهد .شکل  1نشان میدهد که در
دورة رشد و نمو ،مراحل رشدی مختلف همپوشانی دارند.
همپوشانی بین منحنیهای ویژه مرحله رشدی درنتیجه
اختالف بین افراد در نرخ رشد و نمو است .احتمال اینکه
یک الرو تازه از تخم خارج شده تا مرحله رشدی بالغ
زنده بماند در دمای  20درجۀ سلسیوس  5/04در دمای
 95درجۀ سلسیوس  5/45و در دمای  90درجۀ
سلسیوس  5/01به دست آمد (شکل .)1
امید به زندگی ویژة سن-مرحله رشدی ( ،)exjبیانگر
احتمال مدتزمانی است که انتظار میرود یک فرد در
سن  xو مرحلۀ رشدی  jزندگی کند .امید به زندگی
بهتدریج با افزایش سن کاهش مییابد ،چراکه در
آزمایشگاه هیچگونه اثرات نامطلوبی شبیه آنچه در مزرعه
روی میدهد ،وجود ندارد ( .)Jha et al., 2012انتظار زنده
ماندن و رشد و نمو مراحل مختلف رشدی  T. urticaeدر
دمای  20درجۀ سلسیوس به ترتیب تخم تا  91/54روز،
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الرو تازه از تخم خارج شده تا  25/54روز ،استراحت اول
تا  25/51روز ،پروتونمف تا  21/19روز ،استراحت دوم تا
 24/14روز ،دئوتونمف تا  22/14روز ،استراحت سوم تا
 25/55روز ،کنۀ ماده تا  13/41روز ،کنۀ نر تا 11/09
روز ،در دمای  95درجۀ سلسیوس به ترتیب تخم تا
 95/54روز ،الرو تازه از تخم خارج شده تا  90/51روز،
استراحت اول تا  99/55روز ،پروتونمف تا  92/55روز،
استراحت دوم تا  91/43روز ،دئوتونمف تا  23/11روز،
استراحت سوم تا  25/51روز ،کنۀ ماده تا  21/9روز ،کنۀ
نر تا  29/0روز و در دمای  90درجۀ سلسیوس به ترتیب
تخم تا  21/12روز ،الرو تازه از تخم خارج شده تا 24/12
روز ،استراحت اول تا  22/91روز ،پروتونمف تا 21/51
روز ،استراحت دوم تا  25/25روز ،دئوتونمف تا 13/94
روز ،استراحت سوم تا  11/94روز ،کنۀ ماده تا 15/95
روز و کنۀ نر تا  10روز به دست آمد (شکل  .)2بیشترین
امید به زندگی مراحل مختلف رشدی مربوط به دمای 95
درجۀ سلسیوس و کمترین آنها مربوط به دمای 90
درجۀ سلسیوس است.
1.0
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شکل  .1نرخ بقای ویژة سن-مرحله رشدی ( ،)Sxjکنه  Tetranychus urticaeدر دماهای 90 )c ،95 )b ،20 )a :درجۀ سلسیوس
Figure 1. The age stage specific survival rates (Sxj) of Tetranychus urticae at temperatures of: a) 25, b) 30, and c) 35 ˚C
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Figure 2. Life expectancies (exj) of Tetranychus urticae at temperatures of: a) 25, b) 30, and c) 35 ˚C

 درجۀ95  در دمای-1 روز45/10  به مقدار15 روز
 و در-1 روز44/12  به مقدار25 سلسیوس در روز
95/91  به مقدار19  درجۀ سلسیوس در روز90 دمای
.)9  بود (شکل-1 روز

 نتاجی است که انتظار،)vxj( مقدار تولیدمثل
 وx  که در سنT. urticae میرود توسط هر فرد
 اوج نرخ. در آینده تولید شوند، استj مرحلۀ رشدی
 درجۀ سلسیوس در20 تولیدمثل کنۀ ماده در دمای
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شکل  .9مقدار تولیدمثل ( ،)Vxjکنه  Tetranychus urticaeدر دماهای :الف)  ،20ب)  ،95ج)  90درجۀ سلسیوس
Figure 3. Reproductive values (Vxj) of Tetranychus urticae at temperatures of: a) 25, b) 30, and c) 35 ˚C

منحنی  lxنرخ بقا ویژة سن ،احتمال این است که
یک تخم تازه متولدشده تا سن  xزنده بماند و شامل
همۀ افراد دسته همسن ،بدون تمایز بین مراحل
رشدی است .نتایج نمودار  lxنشان میدهد که شروع
کاهش نرخ بقا برای کنههای تارتن دولکهای در
دمای  20درجۀ سلسیوس در روز  ،1در دمای 95

درجۀ سلسیوس در روز  14و در دمای  90درجۀ
سلسیوس در روز  15بود .آخرین روز بقا برای افراد
ماده در دمای  20درجۀ سلسیوس در روز  ،91در
دمای  95درجۀ سلسیوس در روز  05و در دمای 90
درجۀ سلسیوس در روز  92بود (شکل .)4
نتایج نشان دادند که شروع تولید نتاج توسط هر
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مذکور به ترتیب  0/10تخم /ماده /روز در روز ،21
 9/53تخم /ماده /روز در روز  23و  4/31تخم /ماده /روز
در روز  11بود (شکل  .)4بیشترین مقدار تولید
نتاج و بیشترین باروری مربوط به دمای  20و
کمترین این مقادیر مربوط به دمای  95درجۀ
سلسیوس بودند.

فرد ماده ( )fxjکنۀ تارتن دولکهای در دمای  20درجۀ
سلسیوس در روز  ،15در دمای  95درجۀ سلسیوس در
روز  25و در دمای  90درجۀ سلسیوس در روز  19بود
و سپس بهتدریج کاهش یافت .بیشترین مقدار تولید
نتاج در دماهای مذکور به ترتیب  1 ،3/40و  3بود
(شکل  .)4بیشترین مقدار باروری ) (mxدر دماهای
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شکل  .4نرخ بقا ویژة کل گروه همسن ( ،)lxباروری ویژة سن ماده ( ،)fxjباروری ویژة سن کل جمعیت ( )mxو زادآوری ویژة سن
( )lxmxکنه  Tetranychus urticaeدر دماهای 90 )c ،95 )b ،20 )a :درجۀ سلسیوس
)Figure 4. Age specific survival rates (lx), age stage specific fecundities (fx), fecundities (mx), and maternities (lxmx
of Tetranychus urticae at temperatures of a) 25, b) 30, and c) 35 ˚C
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نتایج تجزیۀ واریانس نشان دادند که فراسنجههای
اصلی جمعیت کنه  T. urticaeتحت تأثیر القاگر بیولوگ
سیدروفوریک در سه دمای موردبررسی تفاوت معنیداری
دارند (جدول  .)9کمترین مقادیر نرخ ذاتی افزایش
جمعیت ) ،)5/15±0/5551( (rنرخ خالص تولیدمثل )(R0

( )20/51±5/4و نرخ متناهی رشد ))1/11±5/5555( (λ
در دمای  95درجۀ سلسیوس و بیشترین این مقادیر در
دمای  90درجۀ سلسیوس مشاهده شد (جدول .)9
هرچه مقدار  rکمتر باشد افزایش جمعیت کمتر و دوره
نشو و نما افزایش خواهد یافت؛ بنابراین ازآنجاکه کمترین
میزان  rمربوط به دمای  95درجۀ سلسیوس است،
بیشترین طول دوره یک نسل با اختالف معنیدار ،نیز در
این دما مشاهده میشود.
جدول  .9فراسنجههای اصلی جدول زندگی کنۀ
 Tetranychus urticaeدر دماهای مختلف
Table 3. Life table parameters of Tetranychus urticae
at different temperatures
)r(n
)(day-1

)R0 (n
)(offspring

)λ(n
)(day-1

)T(n
)(day

48.25±0.72c

0.16±0.0007b

23.93±0.03b

1.17±0.0009b

25.76±0.43a

0.10±0.0006

31.39±0.08

1.11±0.0007

39.42±0.49b

0.18±0.0007

19.91±0.03

1.20±0.0009

a
c

c

a

a
c

Temperat
)ure (˚C
25
30
35

حروف نامشابه در هر ستون نشاندهندة اختالف معنیداری در سطح
احتمال  0درصد هستند.
Mean within a column followed by different letters are significantly
different (p ≥ 0.05).

بحث
نتایج این پژوهش نشان دادند که با کاربرد بیولوگ
سیدروفوریک که یک ترکیب القاکنندة مقاومت در
گیاه خیار است علیرغم اینکه انتظار میرفت طول
دورههای مختلف رشد و نمو و تخمریزی با افزایش دما
از  20به  90درجۀ سلسیوس کاهش یابند ،طول
دورههای مختلف رشد و نمو دورههای تخمریزی ،پیش
از تخمریزی و پیش از تخمریزی کل ،متوسط
مدتزمان یک نسل از  20به  95درجۀ سلسیوس
افزایش و پسازآن از  95به  90درجۀ سلسیوس
کاهش یافتند .میزان نرخ ذاتی ،نرخ متناهی و نرخ
خالص افزایش جمعیت در دمای  95درجۀ سلسیوس
بهطور معنیداری کمتر از دو دمای دیگر بود .ازآنجاکه
عوامل زیادی از قبیل باروری ،بقا و طول نسل در
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محاسبه نرخ ذاتی افزایش جمعیت نقش دارند لذا این
پارامتر شاخصی بسیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد
یک حشره روی گیاهان مختلف میزبان و مقاومت گیاه
میزبان خواهد بود ( .)Frel et al., 2003این شاخص در
دمای  95درجۀ سلسیوس نسبت به دو دمای دیگر
کمتر بود که نشاندهنده کارایی کمتر کنه در این دما
یا به عبارتی تأثیر بیشتر ترکیب بیولوگ سیدروفوریک
در این دما است.
 )2018( Dahmardeh et al.در بررسی برخی
ترکیبات القاگر ازجمله بیولوگ سیدروفوریک روی کنه
تارتن روی گیاه لوبیا در دمای  20درجۀ سلسیوس نشان
دادند که این ترکیب باعث افزایش آنزیمهای دفاعی
(دادههای چاپنشده) و مقاومت گیاه و درنتیجه کاهش
نرخ ذاتی و کارایی کنه نسبت به گیاه شاهد بود.
همچنین تأثیر منفی کاربرد جاسمونیک اسید که یک
ترکیب القاگر است ،روی کنۀ  T. urticaeتوسط برخی
پژوهشگران نشان داده شده است ،آنها نشان دادند
کاربرد این القاگر باعث کاهش تولید تخم در این کنه
شده است (.)Choh et al., 2004; Lie et al., 2002
 )2018( Khodayari & Abediniنشان دادند که با القا
مقاومت در گیاه کدو علیه کنۀ تارتن با کاربرد کود
فسفالیم-کا نرخ ذاتی افزایش جمعیت و طول عمر کل
کنه در مقایسه با شاهد کاهش یافت .همچنین کاهش
معنیدار نرخ تولیدمثل و بقا کنۀ تارتن در بذرهای
گوجهفرنگی تیمارشده با جاسمونیک اسید ( Worrall et
 )al., 2012و کاهش تعداد تخم این کنه در برگهای
تیمار شده با همین ترکیب ( )Ataide et al., 2016در
مقایسه با شاهد گزارش شده استFarouk & Osman .
) (2011نشان دادند که القا مقاومت در گیاه تأثیر منفی
بر فعالیت کنه داشته است .آنها نشان دادند کاربرد
جاسمونیک اسید و سالیسیلیک اسید روی لوبیای
معمولی ) (Phaseolus vulgarisباعث کاهش معنیدار
جمعیت (کاهش تعداد تخم ،الرو ،پوره و بالغ) کنۀ تارتن
شد .نتایج بررسی کاربرد بیرونی القاگر جاسمونیک اسید
روی کنۀ تارتن  Tetranychus urticaeنشان داد که
تعداد تخمهای کنۀ تارتن تغذیهکننده از برگهای
القاشده با این محلول در مقایسه با برگهای شاهد
کاهش یافتند ( .)Omer et al., 2000در پژوهشی دیگر
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تأثیر متیل جاسمونات در القای سازوکارهای مقاومت در
توتفرنگی آلوده به کنۀ  T. urticaeبررسی شد .نتایج
کاهش تخمریزی کنه را در برگهای تیمارشده با
متیلجاسمونات نشان دادند (.)Warabieda et al., 2005
همچنین آنها در سال  2515به بررسی جمیعت کنۀ
تارتن در گیاهان تیمارشده با متیل جاسمونات با
غلظتهای مختلف در درخت سیب و گیاه توتفرنگی
پرداختند .نتایج کاهش جمیعت کنه را در درخت سیب و
گیاه توتفرنگی نسبت به شاهد نشان دادند .متیل
جاسمونات سبب وقوع سازوکار مقاومت و آنتیبیوز در
درخت سیب و گیاه توتفرنگی نسبت به کنه شده بود .بر
اساس یافتههای  )2013( Smart et al.تخمگذاری کنۀ
تارتن دولکهای روی گوجهفرنگی که بذرهای آن قبل از
کشت بهمدت  24ساعت در محلول جاسمونیک اسید
قرار داده شده بودند ،کاهش یافتMotahari et al. .
( )2013گزارش کردند که کاربرد برخی ترکیبات
القاکنندة مقاومت مانند فسفیت پتاسیم در گیاه خیار
سبب کاهش زادآوری کنۀ تارتن میشود .کاهش طول
دورههای رشدی و تخمریزی در گیاهان تیمارشده با
ترکیبات القاکننده در مقایسه با شاهد بیانگر نامناسب
بودن ترکیبات القاکننده برای رشد این کنۀ آفت است .در
تمامی پژوهشهای انجامشده مشاهده میشود که کاربرد
ترکیبات مختلف القاگر در گیاهان مختلف سبب کاهش
نرخ ذاتی ،جمعیت و تولید تخم در کنۀ تارتن شده است.
نتایج بهدستآمده از پژوهشهای مختلف حاکی از اثرات
منفی استفاده از القاگرها بر کنه تارتن و مؤید نتایج
بهدستآمده در پژوهش حاضر هستند.
همچنین القای مقاومت در بسیاری از گیاهان علیه
سایر آفات توسط برخی پژوهشگران بررسی شده و در
تمامی موارد کاربرد ترکیبات القاگر منجر به کاهش
کارایی و یا فعالیت آفت شده است ( Pascual et al.,
.2003; Goussain et al., 2005; Massey et al.,
.2006; Ranger et al., 2009; Venter & Mansoor
;.2012; Tiwari et al., 2013; Thaler et al., 2015
.)Mohamed et al., 2016; Mohamadi et al., 2017
بررسیهای بسیاری در مورد تأثیر دما بر فعالیت
القاگرها در بروز مقاومت در گیاهان علیه عوامل
بیماریزا انجام شده است که نشاندهندة تأثیر متفاوت

یک دمای یکسان بر گیاهان ،عوامل بیماریزا و یا
آفات مختلف هستند ( Samuel, 1931; Hwang et al.,
;.2000; Xiao et al., 2003; Yang & Hua, 2004
 .)Jablonska et al., 2007; Wang et al., 2009نتایج
برخی پژوهشهای انجامشده حاکی از غیرفعال شدن
مقاومت در دماهای باال هستند ( Yalpani et al.,
.1991; Malamy et al., 1992; Carstens et al.,
.)2014; Wang et al., 2009; Jablonska et al., 2007
در بررسیهای متعددی نشان داده شده است که با
افزایش دما کاهش مقاومت به عوامل بیماریزا مشاهده
میشود که علت آن را مربوط به غیرفعال شدن
ژنهای مؤثر در القا مقاومت میدانند؛ یعنی افزایش
درجه حرارت مانع بروز پاسخهای دفاعی در گیاهان
میشود ( Whitham et al., 1996; Hwang et al.,
;.2000; de Jong et al., 2002; Wang et al., 2009
.)Carstens et al., 2014
این نتایج مؤید نتایج بهدستآمده در پژوهش
حاضر هستند که به دلیل بروز مقاومت در دمای 95
درجۀ سلسیوس ،تولیدمثل و نرخ ذاتی افزایش
جمعیت کنه در این دما نسبت به دمای  90درجۀ
سلسیوس کاهش معنیداری داشته است و در دمای
 90درجۀ سلسیوس به علت باال بودن دما ،توقف القا
مقاومت و افزایش میزان این فراسنجهها در مقایسه با
دمای  95درجۀ سلسیوس مشاهده میشود .متأسفانه
در هیچکدام از پژوهشهای حاضر به تأثیر دما بر
ترکیبات القاگر در مقابل کنه تارتن یا حشرات آفت
پرداخته نشده است لذا قادر به مقایسه نتایج
بهدستآمده در پژوهشهای مختلف با پژوهش حاضر
نیستیم .با توجه به دامنه میزبانی وسیع ،ایجاد خسارت
باال ،توانایی افزایش سریع جمعیت در کنۀ تارتن و با
توجه به خطرات استفاده از سموم شیمیایی لزوم انجام
پژوهشها درزمینۀ کنترل غیر شیمیایی این آفت
احساس میشود .ازآنجاکه ترکیبات القاکننده مقاومت
در گیاهان فاقد اثرات مخرب زیستمحیطی هستند
) (Buonaurio et al., 2009و بر اساس نتایج این
پژوهش استفاده از ترکیب بیولوگ سیدروفوریک در
دمای  95درجۀ سلسیوس جهت کنترل کنه تارتن
پیشنهاد میشود.
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