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پارامترهای زیستی و رشد جمعیت کنهی تارتن دولکهایTetranychus urticae ،

) ،Koch (Acari: Tetranychidaeروی گیاه خیار :تاثیر نسبتهای مختلف
ورمیکمپوست به خاک
لیال متقینیا ، 1جبرائیل رزمجو  ،1مهدی حسنپور ،* 1مژگان مردانی طالیی 1و پژمان تاجمیری
 - 3گروه گیاهپزشکی ،دانشکده ي علوم کشاورزي ،دانشگاه محقق اردبیلی
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(تاریخ دریافت31/7/31 :

تاریخ پذیرش) 34/4/1:

چکیده
کنهي تارتن دولکه اي ،Tetranychus urticae Koch ،از مهمترین آفات خیار محسوب می شود که خسارت زیادي را روي این گیاه
ایجاد میکند .ورمیکمپوست یکی از کودهاي آلی بوده و افزودن آن به خاک میتواند باعث کاهش جمعیت آفات شود .در این تحقیق تاثیر
استفاده از چهار نسبت مختلف ورمیکمپوست:خاک شامل ( 311:1شاهد) 01:31 ،31:31 ،و  71:11درصد حجمی روي پارامترهاي زیستی
کنهي تارتن دولکه اي مورد بررسی قرار گرفت .آزمایشها در ظروف پتري و در دماي  35 ± 3درجه ي سلسیوس ،رطوبت نسبی  55± 5درصد
و دوره ي نوري  35ساعت روشنایی و  0ساعت تاریکی در اتاقک رشد انجام شد .طول دورههاي رشدي کنهي تارتن دولکه اي به طور معنی -
داري تحت تاثیر نسبتهاي مختلف ورمیکمپوست قرار گرفت .بیشترین طول دورهي مراحل نابالغی ،کمترین طول عمر مادهها و کمترین
طول دوره ي تخمگذاري کنه در تیمار  71:11درصد به دست آمد .همچنین ،کاربرد نسبتهاي مختلف ورمیکمپوست به طور معنی داري
پارامترهاي رشد جمعیت کنه را تحت تاثیر قرار داد .نرخ ذاتی افزایش جمعیت ( )rmکنه بین  1/335تا  1/347بر روز متغیر بود که کمترین و
بیشترین مقدار آن به ترتیب در تیمارهاي 71:11درصد و شاهد به دست آمد .همچنین ،کمترین نرخ خالص تولیدمثل (  )R0و نرخ متناهی
افزایش جمعیت ( )λکنه و بیشترین مقدار میانگین مدت زمان یک نسل ( )Tو زمان الزم براي دو برابر شدن جمعیت (  )DTدر تیمار 71:11
درصد به دست آمد .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمار  71:11درصد امکان بیشتري براي کاهش جمعیت کنه ي تارتن دولکه اي دارد و
میتوان از آن در برنامههاي مدیریت تلفیقی این آفت مهم استفاده کرد.
واژه های کلیدی:کنه ي تارتن دولکه اي ،کود آلی ،پارامترهاي زیستی ،نرخ ذاتی افزایش جمعیت
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مقدمه

کیفیت میوه شده و در نهایت باعث افزایش عملکرد محصول

استفاده از برخی نهادههاي کشاورزي نظیرکودهاي شیمیایی

میشود ;(Atiyeh et al., 2000; Arancon et al., 2005

در بستر رشد گیاهان در سالهاي اخیر به نحو چشمگیري

) .Gutierrez-Miceli et al., 2007بر اساس مطالعات

افزایش یافته است .کودهاي شیمیایی به طور معمول براي بهبود

چائوي و همکاران ) (Chaoui et al., 2002افزایش فعالیت

حاصلخیزي خاک مورد استفاده قرار گرفته و میتوانند عناصر

میکروبی خاک در اثر کاربرد ورمیکمپوست موجب کاهش

غذایی مختلف را در اختیار گیاه قرار دهند؛ اما استفادهي

عوامل بیماريزاي گیاهی مانند Verticillium ،Rhizoctonia

غیراصولی از کودهاي شیمیایی میتواند موجب عدم تعادل

و  Pythiumمیشود .همچنین نتایج پژوهشهاي مختلف

عناصر غذایی در گیاه شود و این تغییر در ترکیب عناصر ضمن

حاکی از آن است که استفاده از ورمیکمپوست باعث کاهش

تاثیر در رشد گیاه ،ممکن است میزان مقاومت گیاه به حشرات

جمعیت آفات میشود .به طور مثال ،کاهش جمعیت آفاتی

آفت را نیز تحت تاثیر قرار دهد (Altieri and Nicholls,

مانند سوسکهاي Acalymma vittatum Fab. (Col.,

) 2003چنان که به دلیل مصرف بیرویه و نادرست کودهاي

) Chrysomelidaeو Diabrotica undecimpunctata

شیمیایی ممکن است آفات مختلفی روي محصوالت

) howardi Barber (Col., Chrysomelidaeدر خیار،

کشاورزي شیوع پیدا کرده و آنهارا با تهدید جدي روب هرو

بالپولکدار Manduca quinquemaculata Haworth

سازد .به عنوان مثال ،استفاده از کودهاي ازته جمعیت حشرات

)  (Lep., Sphingidaeدر گوجه فرنگی ( Yardim et al.,

گیاهخوار به ویژه آفات زننده -مکنده را روي گیاهان کوددهی

 ،)2006مگس مینوز

Liriomyza huidobrensis

شده افزایش میدهد ) ،(Strauss, 1987زیرا با افزایش سطح

 (Dip., Agromyzidae ) Blanchardدر سیبزمینی

آمینواسیدهاي آزاد و پروتئین ها مقاومت گیاه به آفات زننده -

) ،(Suryawanand Reyes,2006کنهي Tetranychus

مکنده کاهش مییابد و در نتیجه موجب افزایش بقاء و

) urticae Koch (Acari, Tetranychidaeدر گیاهان

).(Wang et al., 2006

بادمجان و لوبیا ،شپشک آردآلود Pseudococcus sp.

جایگزینی کودهاي شیمیایی با کودهاي آلی میتواند ضمن

) (Hem., Pseudococcidaeدر خیار و گوجه فرنگی و شته -

کاهش استفاده از کودهاي شیمیایی ،از اثرات سوء آنها نیز

هاي ) Myzus persicae Sulzer (Hem., Aphididaeدر

جلوگیري کند .ورمیکمپوست نوعی کود آلی است که

Aphis gossypii

زادآوري آنها روي گیاه میشود

کلم ) (Arancon et al., 2007و

محصول هضم کرم هاي خاکی بوده و در فرایند تولید آن ماده -

) Glover (Hem., Aphididaeدر خیار ( Razmjou et al.,

ي آلی از طریق برهمکنشهاي بین کرم خاکی و

 )2011, 2012در اثر استفاده از ورمیکمپوست گزارش شده

میکروارگانیسم هاي مختلف مورد تجزیه قرار میگیرد و چون

است.

تجزیهي مواد آلی توسط این کرمها در شرایط غیرگرمایی

کنهي تارتن دولکهاي ،T. urtica ،آفتی چندینخوار و با

انجام می گیرد میزان تنوع و فعالیت میکروبی آن بیشتر

دامنهي میزبانی وسیع بوده و به عنوان یکی از مهمترین و

است ) .(Edwards and Fletcher, 1988این کود منبع غنی

فراوانترین آفات گیاه خیار به شمار میرود .این کنه در سطح

از عناصر ماکرو و میکروبوده و به راحتی توسط گیاه جذب و

زیرین برگها مستقر شده و با پاره کردن سلولهاي پارانشیم از

مورد استفاده قرار میگیرد (Edwards and Fletcher,

محتویات آنها تغذیه میکند ( .)Park and Lee, 2002

) .1988; Arancon et al., 2005اضافه کردن این کود به

تغذیهي آفت از برگها باعث ایجاد لکههاي زرد روي برگ،

خاک باعث بهبود و افزایش جوانهزنی بذور ،رشد گیاه و

کاهش سطح فتوسنتز و کاهش عملکردگیاه میشود (Meck
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 .)et al., 2013گیاهان خیار آلوده معموالً داراي تعداد برگ

(دماي  37درجهي سلسیوس و دورهي نوري  35ساعت

کمتري نسبت به گیاهان سالم میباشند و حتی گزارش شده

روشنایی و هشت ساعت تاریکی) خیسانده شده و بعد از جوانه -

است که وجود حدود  34درصد آلودگی در برگ باعث

زنی ،یک عدد بذر در هر گلدان کاشته شد.آبیاري گلدانها هر

کاهش عملکرد محصول میشود ).(Park and Lee, 2005

سه روز یکبار صورت میگرفت .گیاهان در مرحلهي چهار تا

کنترل کنهي تارتن دولکه اي به طور معمول با استفاده از سموم

شش برگی در آزمایشها مورد استفاده قرار گرفتند.

شیمیایی انجام میگیرد ،اما دارا بودن ظرفیت تولیدمثلی باال و

کنهي تارتن دولکهاي از گلخانههاي خیار اطراف اردبیل

تعدا د نسل زیاد موجب شده است که این آفت نسبت به آفت -

جمعآوري شد .به منظور تعیین دقیق گونهي کنه ،از افراد نر

کشهاي مختل ف مقاومت نشان دهد ;(Sato et al., 2005

اسالید میکروسکوپی تهیه و با استفاده از کلیدهاي شناسایی

) .Vassiliou and Kitsis, 2013با توجه به اینکه توانایی -

معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند ) .(Zhang, 2003کنهها

هاي زیستی آفات میتواند تحت تاثیر کوددهی گیاهان میزبان

روي نسب تهاي مورد آزمایش ورمیکمپوست:خاک به طور

قرار گیرد ) ،(Zarghami et al., 2010بنابراین مطالعهي این

جداگانه براي چند نسل پرورش داده شدند  .در طی پرورش هر

پارامترها میتواند روش مناسبی براي مطالعهي اثرات کوددهی

هفته گیاهان شدیداً آلوده با گیاهان غیر آلوده جایگزین می -

روي حشرات گیاهخوار باشد ( .)Tanga et al., 2013با توجه

شدند و با قرار دادن برگ هاي آلوده روي گیاهان غیر آلوده،

به اهمیت ورمیکمپوست در کاهش جمعیت آفات ،مطالعهي

کنه ها به گیاهان جدید انتقال مییافتند.

اثرات مقادیر مختلف این کود روي تواناییهاي زیستی آنها

نحوهی انجام آزمایش

میتواند در توصیهي کودي مورد نیاز در مدیریت تلفیقی مورد

به منظور بررسی پارامترهاي زیستی کنهي تارتن دولکهاي از

استفاده قرار گیرد .بنابراین ،این تحقیق به منظور بررسی اثر

ظروف پتري پالستیکی (به قطر هشت سانتی متر) استفاده شد.

نسبتهاي مختلف ورمیکمپوست به خاک روي پارامترهاي

براي تهویهي این ظروف سوراخی به قطر دو سانتی متر در

زیستی کنهي تارتن دولکه اي صورت گرفت.

سرپوش هر ظرف ایجاد و با پارچهي توري ظریف پوشانده شد .
دیسک برگی (به قطر پنج سانتیمتر) تهیه شده از گیاهان

مواد و روشها

کوددهی شده با نسبتهاي مختلف ورمیکمپوست روي یک

پرورش گیاه میزبان و کنهی تارتن دولکهای

الیه پنبهي مرطوب در داخل هر ظرف پتري قرار داده شد.

این تحقیق در سال  3133در آزمایشگاه تحصیالت تکمیلی

دیسکهاي برگی طوري روي پنبه قرار گرفتند که سطح زیرین

گروه گیاهپزشکی دانشکدهي علوم کشاورزي دانشگاه محقق

آنها رو به باال باشد .براي جلوگیري از فرار کنهها اطراف

اردبیلی انجام شد .ورمیکمپوست مورد استفاده در این تحقیق

دیسک برگی با پنبهي مرطوب محصور گردید .دیسکهاي

از شرکت انوشهي آراب واقع در ورامین تهیه گردید .در این

برگی در طی آزمایش در صورت نیاز هر سه روز یک بار با

بررسی ،چهار نسبت مختلف ورمیکمپوست :خاک شامل

دیسکهاي برگی جدید تعویض میشدند .براي تهیهي تخم -

( 311:1شاهد) 01:31 ،31:31 ،و  71:11درصد حجمی مورد

هاي هم سن کنهي دولکه اي ،یک جفت نر و ماده به طور

ارزیابی قرار گرفت ) .(Razmjou et al., 2012نسبتهاي

تصادفی از کلنی انتخاب و در ظروف آزمایش روي دیسک

آماده شده به گلدانهاي پالستیکی به قطر  31و ارتفاع 35

برگی خیار تهیه شده از تیمارهاي مورد بررسی رهاسازي

سانتی متر اضافه شد .در این تحقیق از گیاه خیار رقم خسیب

گردید .بعد از گذشت  34ساعت ،یک عدد تخم در داخل هر

استفاده شد .بذور ب ه مدت  40ساعت روي پنبهي مرطوب

ظرف آزمایش حفظ و کنههاي نر و ماده و بقیهي تخمهاي

متقینیا و همکاران ،پارامترهاي زیستی و رشد جمعیت کنه ي تارتن دولکه اي
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گذاشته شده از سطح دیسکهاي برگی حذف شدند .تخمها

مدت زمان دو برابر شدن ))4( (DT

( 41تخم براي هر نسبت ورمیکمپوست) تا زمان تفریخ روزانه
در زیر استریومیکروسکوپ بررسی و پس از تفریخ تخمها،
طول مراحل مختلف الروي و پورگی کنه و زمان ظهور کنه -

متوسط مدت زمان یک نسل )(T

()5

هاي کامل در هر تیمار ثبت شد .پس از تبدیل پورهها به کنه -
هاي کامل ،یک جفت نر و ماده از این کنهها در داخل هر
واحد آزمایشی روي دیسک برگی خیار قرار داده شد .تعداد
 31جفت براي هر نسبت ورمیکمپوست در نظر گرفته شد .
تخمهاي تولید شده توسط کنههاي ماده روزانه شمارش و به

تعیین واریانس پارامترهاي رشد جمعیت به روش جکنایف
انجام شد (Sokal and Rohlf, 1981; Meyer et al.,

 .)1986همچنین ،براي تعیین امید زندگی که احتمال زنده
ماندن یک فرد تا رسیدن به سن  xمشخص میباشد ،از فرمول
استفاده شد .در این فرمول Tx ،تعداد روزهایی است

وسیلهي قلم مو از سطح برگ حذف شد .آزمایش تا زمان
مرگ آخرین کنهي بالغ ادامه پیدا کرد و بدین ترتیب طول هر

که افراد بعد از سن  xزنده ماندهاند.

یک از دوره هاي رشدي قبل از بلوغ ،طول عمر کنههاي کامل
نر و ماده ،زادآوري و طول دورهي تخمگذاري محاسبه شد.

تجزیههای آماری
قبل از تجزیهي دادهها ،توزیع نرمال دادهها در نرمافزار

آزمایشها در دماي  35 ± 3درجهي سلسیوس ،رطوبت نسبی 5

 SPSSارزیابی شد و در صورت نیاز ،تبدیل دادهها )(Log 10

 55 ±درصد و دورهي نوري  35ساعت روشنایی و  0ساعت

صورت گرفت .براي تجزیهي دادههاي مربوط به پارامترهاي

تاریکی در داخل اتاقک رشد ( )Binder KBWF-720انجام

زیستی و رشد جمعیت کنهي تارتن دولکهاي در نسبتهاي

شد.

مختلف ورمیکمپوست:خاک از روش تجزیهي واریانس یک

محاسبهی پارامترها

طرفه ) (one-way ANOVAدر نرم افزار  SPSSاستفاده شد.

ابتدا داده ها بر اساس سن حشرات ماده ( ،)xنسبت بقاي
حشرات ماده در سن  )lx( xو میانگین تعداد مادههاي حاصل از

مقایسهي میانگینها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال
پنج درصد انجام گرفت.

تولیدمثل هر ماده در سن  )mx( xتنظیم شد .پارامترهاي رشد
جمعیت کنهي دولکهاي با استفاده از فرمولهاي کري (Carey,

نتایج

) 1993به شرح زیر محاسبه شدند :

طول دورهی مراحل نابالغ
نتایج مقایسهي میانگین طول دورهي مراحل نابالغ کنهي

نرخ خالص تولیدمثل ) )3( (R0

تارتن دولکهاي روي خیار پرورش یافته در نسبتهاي مختلف
ورمیکمپوست:خاک در جدول  3نشان داده شده است .بر

نرخ ذاتی ا فزایش جمعیت ) )3( (rm

اساس نتایج حاصل از تجزیهي واریانس ،طول دورهي جنینی
کنهي دولکهاي بین تیمارهاي مورد مطالعه به طور معنیداري
متفاوت بود (353 =4/75 ; P =1/114و .)F1بیشترین طول

نرخ متناهی افزایش جمعیت ))1( (λ

دورهي جنینی در تیمارهاي  11و  31درصد ورمیکمپوست و
کمترین مقدار آن در تیمار شاهد به دست آمد (جدول .)3
طول دورهي الروي کنه نیز در تیمارهاي مختلف ورمی -
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کمپوست اختالف معنیداري را نشان داد (5/13, P = 1/113

مختلف ورمیکمپوست :خاک روي طول دورهي مراحل نابالغ

=353و(F1؛ به طوري که بیشترین طول دورهي الروي در

کنهي تارتن دولکهاي معنیدار بود (34/73, P <1/113

تیمار 11درصد ورمیکمپوست و کمترین آن در تیمارهاي 31

=353و .)F1طول دورهي مراحل نابالغ در تیمار  11درصد ورمی -

درصد و شاهد مشاهده شد .در این بررسی اختالف معنیداري

کمپوست به طور معنیداري بیشتر از سایر تیمارها و در تیمار

بین تیمارهاي مورد مطالعه از نظر طول دورهي پورگی کنه به

شاهد کوتاهتر از بقیهي تیمارها بود (جدول .) 3

دست نیامد (353= 3/74, P =1/15و .)F 1تأثیر نسبتهاي
جدول  - 3میانگین ) (± SEطول دورهي نشوونماي مراحل نابالغی کنهي  Tetranychus urticaeروي گیاه خیار کوددهی شده با
نسبتهاي مختلف ورمیکمپوست
Table 1. Mean (± SE) developmental times of immature stages (days) of Tetranychus urticae on
cucumber plants amended with different vermicompost ratios
Vermicompost:
Incubation
Larval period
Nymphal period
Total immature stages
Soil ratio
8.22 ± 0.12c

3.62 ± 0.08a

1.42 ± 0.09b

3.17 ± 0.08b

0:100

8.52 ± 0.11bc

3.67 ± 0.07a

1.45 ± 0.08b

3.40 ± 0.09ab

10:90

8.90 ± 0.15b

3.62 ± 0.13a

1.72 ± 0.09ab

3.55 ± 0.09a

20:80

9.37 ± 0.13a

3.97 ± 0.10a

1.82 ± 0.10a

3.57 ± 0.08a

30:70

In columns, means followed by different letters are significantly different (P< 0.05; Tukey test).

طول عمر بالغین ،طول دورهی تخمگذاری و میزان

ترین طول عمر را داشتند (جدول  .)3همچنین ،طول دورهي

تخمگذاری

تخمگذاري کنه بین تیمارهاي مورد مطالعه به طور معنیداري

در این بررسی نسبتهاي مختلف ورمیکمپوست :خاک به
طور معنیداري طول عمر افراد نر ( 54= 4/33, P =1/114و)F1

متفاوت بود ( 73 = 4/50, P =1/115و)F1؛ به طوري که کمترین
طول دورهي تخمگذاري کنه در تیمار  11درصد ورمی -

و مادهي ( 73= 4/15 , P =1/131و )F1کنهي تارتن دولکهاي را

کمپوست به دست آمد (جدول  .)3بین سطوح مختلف ورمی -

تحت تاثیر قرار دادند  .کوتاهترین طول عمر مادهها در تیمار 11

کمپوست از نظر طول دورهي پیش از تخمگذاري (, 1/315

درصد ورمیکمپوست مشاهده شد ،در حالی که در تیمارهاي

=  73= 3/45Pو )F1و پس از تخمگذاري (1/17, P =1/375

شاهد و  31درصد ورمیکمپوست افراد ماده بیشترین طول

= 73و )F1کنه و زادآوري کل ( 73=1/735, P =1/541و)F1

عمر را داشتند (جدول  .)3افراد نر کنه نیز در تیمارهاي  31و

اختالف معنیداري به دست نیامد .

 11درصد ورمیکمپوست کوتاهترین و در تیمار شاهد بیش -

متقینیا و همکاران ،پارامترهاي زیستی و رشد جمعیت کنه ي تارتن دولکه اي
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جدول  - 3میانگین ) (± SEپارامترهاي زیستی و تولیدمثلی مرحلهي کامل کنهي  Tetranychus urticaeروي گیاه خیار کوددهی
شده با نسبتهاي مختلف ورمیکمپوست
Table 2. Mean (± SE) biological and reproduction parameters of adult stage of Tetranychus urticae on
cucumber plants amended with different vermicompost ratios
Vermicompost: Soil
ratio

30:70

20:80

10:90

0:100

11.95 ± 0.52b

13.15 ± 0.98ab

15.60 ± 1.13a

16.00 ± 1.10a

)Female longevity (day

5.69 ± 0.36b

6.38 ± 0.47b

7.28 ± 0.77ab

8.50 ± 0.44a

)Male longevity (day

1.30 ± 0.13a

1.10 ± 0.07a

1.30 ± 0.10a

1.10 ± 0.06a

)Pre-oviposition (day

9.50 ± 0.58b

10.90 ± 0.92ab

13.10 ± 1.09a

13.80 ± 0.98a

)Oviposition (day

1.15 ± 0.11a

1.15 ± 0.15a

1.20 ± 0.14a

1.10 ± 0.20a

)Post-oviposition (day

65.05 ± 3.76a

69.55 ± 7.61a

74.00 ± 5.86a

76.10 ± 5.17a

Total fecundity

In rows, means followed by different letters are significantly different (P< 0.05; Tukey test).

بقای ویژه سنی ( ،)lxزادآوری ویژهی سن ی (  )mxو

یافت .امید زندگی کنهها در زمان تولد در تیمارهاي فوق به

امید زندگی ()ex

ترتیب 37/11 ،33/51 ،31و  35/75روز و در زمان ظهور کنه -

منحنیهاي بقا ) (lxو زادآوري ویژهي سنی ) (mxکنهي

هاي کامل به ترتیب  33/71 ،34/31 ،35/05و  33/15روز بود

تارتن دولکه اي در تیمارهاي مختلف در شکل  3نشان داده شده

که به تدریج با گذشت زمان مقدار آن تا رسیدن به صفر

است .بررسی منحنیهاي بقاي ویژهي سنی کنهي تارتن دولکه -
اي بیانگر روند مشابه روي تیمارهاي مختلف ورمی -

کاهش یافت (شکل .)3
پارامترهای رشد جمعیت

کمپوست:خاک بود؛ به طوري که با گذشت زمان و افزایش

مقایسهي میانگین پارامترهاي رشد جمعیت کنهي تارتن

سن کنهها از میزان بقاي آنها کاسته شد .بر اساس منحنیهاي

دولکه اي در جدول  1نشان داده شده است .بر اساس نتایج

زادآوري ویژهي سنی مشخص شد که تخمگذاري در

تجزیه ي واریانس بین تیمارهاي مورد مطالعه ،از نظر نرخ ذاتی

تیمارهاي شاهد و  31درصد ورمیکمپوست از روز  31و در

افزایش جمعیت ( )rmکنه اختالف معنید اري مشاهده شد

تیمارهاي  31و  11درصد ورمیکمپوست از روز  33زندگی

( 73 = 7/35 ;P <1/113و .)F1مقدار این پارامتر بین  1/335تا

شروع شد .بیشترین مقدار تخمگذاري در تیمارهاي شاهد،

 1/347برروز در نوسان بود که کمترین و بیشترین مقدار آن

 31 ،31و  11درصد ورمیکمپوست به ترتیب در روزهاي ،35

به ترتیب در تیمارهاي  11درصد ورمیکمپوست و شاهد به

 35 ،37و  35زندگی مشاهده شد .سپس میزان تخمگذاري سیر

دست آمد .نرخ خالص تولیدمثل ( )R0کنه نیز در تیمارهاي

نزولی یافت ،به طوري که در تیمارهاي فوق به ترتیب در

مختلف ورمیکمپوست به خاک اختالف معنیداري نشان داد

روزهاي  13 ،11 ،11و  35زندگی تخمگذاري کنهها پایان

( 73 = 5/11 ;P =1/111و ) F1به طوري که بیشترین مقدار این
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پارامتر در تیمارهاي شاهد و  31درصد ورمیکمپوست و کم -

افزایش جمعیت مشاهده شد .از نظر زمان دو برابر شدن جمعیت

ترین مقدار آن در تیمار  11درصد ورمیکمپوست محاسبه شد .

( )DTو میانگین مدت زمان یک نسل ( )Tکنه هم در

تیمارهاي مختلف ورمیکمپوست:خاک نرخ متناهی افزایش

تیمارهاي مورد مطالعه اختالف معنیداري به دست آمد (به

جمعیت ( )λکنه را به طور معنیداري تحت تاثیر قرار دادند

ترتیب  73=7/43, P <1/113و F1و  73 = 4/33, P = 1/110و)F1

( 73= 7/33 ; P <1/113و ، )F1به طوري که در تیمارهاي 11

و بیشترین و کمترین مقدار این پارامترها به ترتیب در تیمار

درصد و شاهد به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار نرخ متناهی

 11درصد ورمیکمپوست و شاهد تخمین زده شد .

شکل  - 3منحنیهاي بقا ) (lxو زادآوري ویژهي سنی ) (mxکنهي  Tetranychus urticaeروي گیاهان خیار کوددهی شده با نسبت -
هاي مختلف ورمیکمپوست
Figure 1. Age-specific survivorship (lx) and fecundity (mx) of Tetranychus urticae on cucumber plants
amended with different vermicompost ratios

 پارامترهاي زیستی و رشد جمعیت کنه ي تارتن دولکه اي،متقینیا و همکاران
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 روي گیاهان خیار کوددهی شده با نسبتهاي مختلف ورمیکمپوستTetranychus urticae ( کنهيex)  امید زندگی- 3 شکل
Figure 2. Life expectancy (ex) of Tetranychus urticae on cucumber plants amended with different
vermicompost ratios

 روي گیاه خیار کوددهی شده با نسبتهايTetranychus urticae ( پارامترهاي رشد جمعیت کنهي± SE)  میانگین- 1 جدول
مختلف ورمیکمپوست
Table 3. Mean (± SE) population growth parameters of Tetranychus urticae on cucumber plants amended
with different vermicompost ratios
Vermicompost:
rm
R0
λ
DT
T
Soil ratio
0:100

0.247 ± 0.004 a

36.5 ± 1.47a

1.28 ± 0.005a

2.8 ± 0.04b

14.6 ± 0.16b

10:90

0.232 ± 0.004 ab

35.2 ± 1.85a

1.26 ± 0.005ab

2.9 ± 0.05b

15.3 ± 0.26ab

20:80

0.233 ± 0.006 ab

30.5 ± 2.42ab

1.26 ± 0.008ab

2.9 ± 0.08b

14.7 ± 0.23ab

30:70

0.216 ± 0.003b

27.9 ± 1.09b

1.24 ± 0.004b

3.2 ± 0.05a

15.4 ± 0.19a

In columns, means followed by different letters are significantly different (P<0.05; Tukey test).
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بحث
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نامناسب شده و طول دورههاي مختلف نشوونمایی آن تحت

نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که اضافه کردن

تاثیر تغییر کیفیت گیاه قرار میگیرد .این تغییر ممکن است

نسبتهاي مختلف ورمیکمپوست به بستر رشد گیاه خیار سبب

ناشی از متفاوت بودن ترکیبات شیمیایی اولیه و ثانویه در

ایجاد تفاوت معنی دار در برخی پارامترهاي زیستی کنهي تارتن

گیاهان کوددهی شده با نسبتهاي مختلف ورمیکمپوست

دولکهاي شد .دورهي جنینی کنهي تارتن دولکهاي در تیمار

) (Edwards et al., 2010; Rao, 2013باشد که ضمن تاثیر

فاقد ورمیکمپوست کمترین و در دو نسبت باالتر ورمی -

بر طول دوره هاي نشوونمایی مختلف کنه  ،ممکن است در

کمپوست ( 31و  11درصد) بیشترین بود .با توجه به این که

نهایت روي زادآوري آن نیز تاثیر بگذارد( (Awmack and

تخمها حاصل تخم گذاري کنههایی بودندکه پیش از شروع

) .Leather, 2002; Razmjou et al., 2011چنان که

آزمایش روي هر نسبت ورمیکمپوست به طور جداگانه

کاهش طول عمر مادهها روي تیمارهاي ورمیکمپوست در

پرورش یافته بودند ،بنابراین به نظر میرسد طول دورهي جنینی

مقایسه با تیمار فاقد ورمیکمپوست ممکن است منجر به کاهش

متاثر از نسبتهاي مختلف ورمیکمپوست بوده است .طول

شانس تولید مثل کنه براي ایجاد جمعیت بیشتر شود .هر چند

دورهي قبل از بلوغ کنه بین  0/33تا  3/17روز و طول دورهي

در بررسی حاضر با افزودن ورمیکمپوست به خاک ،زادآوري

تخم گذاري آن بین 3/51تا  31/01روز بود .مطهري و همکاران

کل کنهي تارتن دولکهاي به طور معنیداري تحت تاثیر ورمی -

(  )Motahari et al., 2013طول دورهي قبل از بلوغ افراد

کمپوست قرار نگرفت ،اما زادآوري آن در تیمارهاي حاوي

مادهي کنهي تارتن دولکهاي را روي گیاه خیار کوددهی شده

نسبتهاي باالتر ورمیکمپوست نسبت به تیمار فاقد ورمی -

با نسبتهاي مختلف کود پتاسیم بین  31/17تا  33/31روز و

کمپوست کاهش یافت .ویلسون و همکاران (Wilson et al.,

طول دورهي تخم گذاري آن را بین  0/30تا  31/73روز تعیین

) 1988و مدرس نجف آبادي و همکاران (Modarres

کردند .اختالف در نتیجهي این دو مطالعه را میتوان به متفاوت

) Najafabadi et al., 2011به ترتیب گزارش کردند که

بودن نوع کود مصرفی و شرایط آزمایش نسبت داد .در بررسی

زادآوري کنهي ) Tetranychus pacificus (McGregorو

حاضر ،افزایش نسبت ورمیکمپوست عالوه بر افزایش معنیدار

کنهي تارتن دولکهاي ب ا افزایش مقدار نیتروژن در برگها

در طول دورهي نشوونماي قبل از بلوغ کنهي تارتن دولکهاي

افزایش مییابد .با این حال ،مطهري و همکاران (Motahari

به ویژه دوره هاي جنینی ،الروي و پورگی ،سبب کاهش طول

) et al., 2013گزارش کردند که کاربرد نسبتهاي باالتر

عمر کنههاي کامل و کوتاه شدن طول دورهي تخمگذاري

پتاسیم در گیاه خیار موجب کاهش زادآوري کنهي تارتن

مادهها شد .در مطالعهي رزمجو و همکاران (Razmjou et al.,

دولکهاي میشود .متفاوت بودن نوع کود مصرفی میتواند دلیل

) 2011نیز افزایش سطح ورمیکمپوست تا  11درصد موجب

اصلی کاهش یا افزایش زادآوري کنه در این بررسیها باشد.

شد که طول دورهي نشوونماي شتهي جالیز افزایش و طول عمر

در مطالعهي حاضر پارامترهاي رشد جمعیت کنهي دولکهاي

افراد بالغ آن کاهش یابد.کسایی فرادنبه و همکاران (Kasaei

به طور معنیداري متأثر از تیمارهاي ورمیکمپوست بود .در

) Faradonbeh et al., 2015در بررسی اثر کاربرد نسبت -

تیمار  11درصد ورمیکمپوست ،کمترین نرخ ذاتی افزایش

هاي حجمی مختلف ورمیکمپوست:خاک در گیاه خیار ،نتایج

جمعیت ( )rmکنه به دست آمد .رزمجو و همکاران

مشابهی را روي شتهي جالیز پرورش یافته در تیمار  11درصد

) (Razmjou et al., 2009مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت

ورمیکمپوست مشاهده کردند .به نظر میرسد با افزایش نسبت

کنهي تارتن دولکه اي را روي سه گیاه مختلف تیرهي بقوالت

ورمیکمپوست مصرفی ،کیفیت گیاه براي نشوونماي آفت

شامل سویا ،لوبیاي چشم بلبلی و لوبیاي معمولی به ترتیب

متقینیا و همکاران ،پارامترهاي زیستی و رشد جمعیت کنه ي تارتن دولکه اي
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 1/343 ،1/335و  1/311بر روز به دست آوردند .این مقادیر به

بودن این تیمار براي رشد کنه میباشد .در مطالعات رزمجو و

طور تقریبی نزدیک به مقدار به دست آمده در تیمار شاهد

همکاران ) (Razmjou et al., 2011نیز کاهش نرخ خالص

بررسی حاضر میباشد ( 1/347بر روز) .خردپیر و همکاران

تولیدمثل و افزایش زمان دو برابر شدن جمعیت شتهي جالیز با

(  )Kheradpir et al., 2008نرخ ذاتی افزایش جمعیت کنهي

افزایش نسبت ورمیکمپوست به خاک مشاهده شد .کسایی

دولکهاي را روي گیاه خیار (رقم فادیا)  1/355بر روز برآورد

فرادنبه و همکاران ( )Kasaei Faradonbeh et al., 2015

(Modarres Najafabadi,

نیز گزارش کردند که شتهي جالیز کمترین مقدار نرخ خالص

کردند .مدرس نجفآبادي

) 2012نیز نرخ ذاتی افزایش جمعیت کنهي تارتن دولکهاي را

تولیدمثل را در تیمار  11درصد ورمیکمپوست نشان میدهد.

روي ژنوتیپهاي مختلف لوبیا چیتی بین  1/333تا  1/353بر

دربررسی حاضر ،افزودن نسبتهاي مختلف ورمی -

روز و احمدي و همکاران ( )3105روي ارقام مختلف لوبیا بین

کمپوست به بستر رشد گیاه خیار تاثیر منفی در اغلب

 1/110تا  1/343بر روز گزارش کردند .اختالف بین مقادی ر

پارامترهاي زیستی کنهي تارتن دولکه اي نسبت به تیمار شاهد

محاسبه شده در بررسی هاي این محققین با مقادیر به دست آمده

ایجاد کرد .از بین نسبتهاي مختلف ورمیکمپوست مورد

در تیمار شاهد مطالعهي حاضر را میتوان به تفاوت گیاهان،

آزمایش در این تحقیق ،افزودن نسبت حجمی  11درصد

متفاوت بودن ارقام مورد آزمایش و اختالف شرایط فیزیکی

ورمیکمپوست به خاک بیشترین تاثیر را به ویژه در کاهش

انجام آزمایش نسبت داد .نرخ ذاتی افزایش جمعیت نشان

نرخ ذاتی افزایش جمعیت داشت .این نتایج مشابه با نتایج به

دهندهي پتانسیل افزایش جمعیت یک گونه میباشد و یکی از

دست آمده از بررسی هاي محققین دیگر روي کنهي دولکهاي

مهمترین پارامترهاي زیستی یک موجود زنده محسوب میشود

میباشد (Arancon et al., 2007; Edward et al.,

( .)Carey, 1993مقدار زیاد این پارامتر نشان دهندهي مناسب

) .2010افزایش مقاومت گیاهان به آفات در بسترهاي حاوي

بودن میزبان گیاهی و مقدار پایین آن بیانگر نامناسب بودن

ورمیکمپوست از مهمترین دالیل استفاده از این کود آلی در

میزبان براي رشد آفت میباشد (Mottaghinia et al.,

سیستمهاي کشاورزي میباشد .یکی از مهمترین دالیل براي

) .2011پایین بودن مقدار این پارامتر در تیمار 11درصد ورمی -

کاهش جمعیت و خسارت آفات در استفاده از کودهاي آلی،

کمپوست بیانگر پایین بودن سرعت افزایش جمعیت کنه نسبت

آزاد شدن تدریجی عناصر غذایی مورد نیاز و جذب تدریجی

به سایر تیمارهاي مورد آزمایش است و نشان میدهد که

آن توسط گیاه میباشد؛ بنابراین استفاده از کودهاي آلی به

افزودن ورمیکمپوست به خاک سبب ایجاد شرایط نامناسب در

ویژه ورمیکمپوست موجب میشود که عناصر مختلف به

گیاه براي تولیدمثل آفت میشود .این علت ممکن است در اثر

صورت تدریجی و در یک بازهي زمانی طوالنیتر در اختیار

افزایش تولید ترکیبات شیمیایی ثانویه مانند فنلها (Edwards

گیاه قرار گیرند و این عامل میتواند دلیل عمدهي کاهش

) et al., 2010و پایین بودن مقدار نیتروژن آزاد در بافتهاي

جمعیت آفت در این گیاهان باشد .کاهش جمعیت آفات در

گیاهان دریافت کنندهي کودهاي آلی باشد (Altieri et al.,

اثر استفاده از ورمیکمپوست در مطالعات مختلف (Arancon

) .1998; Murmu et al., 2013همچنین،کمتر بودن نرخ

et al., 2007; Edward et al., 2010; Razmjou et al.,

خالص تولید مثل ( )R0کنهي تارتن دولکهاي و بیشتر بودن
زمان دو برابر شدن جمعیت ( )DTکنه در تیمار 11درصد در
مقایسه با سایر تیمارها نشان داد که کنهي دولکهاي در این تیمار
از توان تولیدمثلی کمتري برخوردار بوده که بیانگر نامناسب

) 2011, 2012گزارش شده است .هر چند در این تحقیق
علت مطلوبیت پایینتر گیاه خیار نسبت به کنه در تیمارهاي
حاوي ورمیکمپوست مطالعه نشد ،اما کاردوزا (Cardoza,

) 2011دلیل کاهش جمعی ت آفت در اثر استفاده از ورمی -
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کمپوست را به بروز مقاومت آنتیزنوزي و آنتیبیوزي گیاهان

در گیاهان دریافت کنندهي ورمیکمپوست دلیل کاهش

دریافت کنندهي این کود نسبت میدهد ،چنان که نشوونما و

فعالیت آفات روي این گیاهان میباشد .در توجیه اقتصادي

بقاء حشرات در چنین گیاهانی به طور منفی تحت تاثیر قرار

مصرف ورمیکمپوست ،سینها و همکاران (Sinha et al.,

میگیرد .آنتیزنوز میتواند به علت وجود عوامل

) 2010عنوان کردند که کاربرد این کود عالوه بر آن که

مورفولوژیکی و شیمیایی در گیاهان میزبان باشد .گوآنگ -

موجب کاهش  71درصدي مصرف سموم در کشاورزي می -

هوي و همکاران ) (Guang-hui et al., 2007گزارش

شود بلکه به دلیل بهبود ساختار فیزیکی خاک و افزایش حفظ

کردند که با افزودن کودهاي آلی به خاک تعداد تریکومهاي

رطوبت خاک ،میتواند موجب کاهش دفعات آبیاري خاک

کوتاه در سطح برگ افزایش مییابد .مشخص شده است که

در حدود  11تا  41درصد نیز بشود .بنابراین ،استفاده از ورمی -

وجود تریکوم ها روي سطح برگ ضمن آن که میتواند در

کمپوست به عنوان یک روش زراعی مناسب براي کاهش

حرکت آفات ایجاد اختالل کند بلکه خروج ترشحات از نوک

جمعیت آفات و در نتیجه کاهش مصرف آفتکشها به شرط

تریکومها ممکن است موجب آغشته شدن بدن کنهها با این

حصول نتایج قابل قبول در شرایط گلخانه میتواند در برنامه -

ترشحات به هنگام حرکت کنهها در سطح برگ شود

هاي مدیریت تلفیقی آفات خیار در گلخانهها مورد استفاده

) ،)Gibson, 1976چنان که حذف کرکها از سطح برگ

قرار گیرد.

باعث کاهش مقاومت گیاه و افزایش بقاء کنهها میشود

سپاسگزاری

(  .)Saeidi and Mallik, 2012در ایجاد مقاومت آنتی -
بیوزي نیز مواد شیمیایی و کیفیت گیاهان میتواند دخیل باشند .
چنان که ادواردز و همکاران ( (Edwards et al., 2010و

بدین وسیله از خانم مهندس مریم نعمتی جهت همکاريهاي
ارزنده اي که در اجراي این تحقیق داشتند تشکر و قدرانی می -
شود.

رائو ) (Rao, 2013معتقد هستند که افزایش مقدار فنول کل
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Abstract
Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch, is one of the important pests of cucumber, which
can cause severe damage on it. Vermicompost is one of the organic fertilizers, as its addition to the soil
can decrease the population of the pest. In this research, effect of four different vermicompost: soil ratios
including 0:100 (control), 10:90, 20:80 and 30:70 % was investigated on biological and population
growth parameters of T. urticae. The experiments were carried out in Petri dishes in a growth chamber at
25 ± 2 °C, 65 ± 5 % RH and 16 L : 8 D. The duration of developmental stage, was significantly affected
by vermicompost ratios. The longest immature period, shortest longevity of females and shortest
oviposition period were obtained at 30:70 % ratio. Furthermore, vermicompost ratios significantly
affected population growth parameters of the mite. The intrinsic rate of natural increase (rm ) of the mite
ranged from 0.216 to 0.247 day-1 , which its lowest and highest values were at 30:70 % ratio and control
plants, respectively. The lowest net reproductive rate (R0 ) and finite rate of increase (λ) of the mite and
the highest value of mean generation time (T) and doubling time (DT) were estimated at 30:70 % ratio.
The results of this study showed that 30:70 % ratio had better potential for decreasing the population of
the two-spotted spider mite and it can be used in the mite IPM programs.

Key words: Two-spotted spider mite, Organic fertilizer, Biological parameters, Intrinsic rate of natural
increase
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