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  1390، اسفند ماه 2شماره  34، جلد  )مجله علمی کشاورزي(گیاه پزشکی 

  

 Oligonychus  sacchari McGregorر ـشکـه نیـی کنـدگـجدول زنزیست شناسی و 
(Acari:Tetranychidae)     در شرایط آزمایشگاهیتجاري نیشکر ۀروي سه واریت  

  3و پرویز شیشه بر 2، فرحان کچیلی* 1ندا سرادارزاده

 
 

  ده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشکسابق دانشجوي  :نویسنده مسؤول -*1
)Neda-saradar @ yahoo.com(  
  ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه گیاه پزشکیاستاد  و دانشیارترتیب ه ب -3و2

  11/8/90 :تاریخ پذیرش        2/4/88 :تاریخ دریافت
  

  چکیده
ـ  وزستان مـی ـشکر در خـآفات مهم نییکی از ، Oligonychus  sacchari Mc.G ،رـه نیشکـکن طـی دو  . دـباش

-1062 و 48Cp  ،614-57Cp-103کنه نیشکر روي سـه واریتـه تجـاري    زیست شناسی  )1386-87(سال مطالعه 
69Cp  درصـد و دوره نـوري   60±5 گـراد، رطوبـت نسـبی    سانتی  درجه30±1 دماي(  تحت شرایط آزمایشگاهی )L:D( 

نـایف محاسـبه    کنه نیشکر با اسـتفاده از روش جـک  جدول زندگی  و پارامترهايرفت ی قرار گمورد بررس) ساعت 16:8
، )T(  ، میانگین طـول یـک نسـل   )Ro(  ، نرخ خالص تولید مثل)rm(داد که نرخ ذاتی افزایش جمعیت  نتایج نشان. گردید

ـ ) DT( و زمان دو برابر شدن جمعیت) λ(  جمعیت نرخ متناهی افزایش بـه ترتیـب   Cp 48-103 ۀکنه نیشکر روي واریت
ـ  2/ 73 و 3/1روز ، 2/12، )ماده تولید شـده بـه ازاء هـر مـاده    (02/22، /.253برابر با    57Cp-614 ۀروز و روي واریت

ــ 03/3و  3/1روز،  95/9، )مــاده تولیــد شــده بــه ازاء هــر مــاده( 9 ./، 23/7 ، /.69Cp 172-1062 ۀروز و روي واریت
ـ    ۀطول عمر کن. روز بودند 02/4و  2/1روز،  25/12 ، )هماده تولید شده به ازاء هر ماد(25/8  ۀبالغ مـاده روي سـه واریت

103-48Cp  ،614-57Cp 69-1062وCp  روز بود که از نظر آمـاري اخـتالف    75/18و  14، 7/18به ترتیب برابر با
اخـتالف   ظـر آمـاري  از ن فـوق  ۀشده توسط کنه نیشکر روي سه واریت هاي گذاشته میانگین کل تخم. معنی داري داشتند
  .برآورد گردیدعدد  45/16و  1/20، 9/41به ترتیب  و معنی داري داشتند

  
  زیست شناسیکنه نیشکر، جدول زندگی، :واژه ها کلید

  
  مقدمه

 Saccharum  officinarumلمینیشکر با نام ع
L.   تیرهاز Poaceae   گیاهی است چند ساله کـه در

ــات رویــد و از لحــاظ عم منــاطق گرمســیري مــی لی
). 5(باشـد   کربنـه مـی   گیاهان چهـار  گیري جزء کربن

دود گیاهـان زراعـی اسـت کـه دورة     عـ نیشکر جزء م
). 5(  باشــد یـمــاه مــ 18تــا  7برداشــت آن در ایــران

بهترین زمان برداشت نیشکر از اوایـل آبـان مـاه تـا     
 طـوالنی بـودن   بهبا توجه ). 3(اواخر فروردین است 

ر زنـده  ـغیـ  نـده و دوره داشت گیاه نیشـکر عوامـل ز  

بسـیاري در خـالل ایـن دوره بــه ایـن گیـاه آســیب      
ترین آفات مهـم نیشـکر در   از جمله مهم . رسانند می

 Sesamia  nonagrioides خـوار  ایـران دو سـاقه  
Lef.  و S. cretica Led. (Lep. : Noctuidae) 

ــکر  و  ــه  نیشـ  Oligonychus sacchariکنـ
McGregor (Acari:Tetranychidae)  ــی  مــ

بـه ایـن    را ه خسارت بسیار زیاديـکه ساالن  دـاشنـب 
هاي  کنه نیشکر از خانواده کنه). 4( کنند گیاه وارد می

ــارتن ــی) Tetranychidae( تـ ــد مـ ــتر . باشـ بیشـ
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 ...زیست شناسی و جدول زندگی کنه نیشکر: سردارزاده و همکاران

 

هاي متعلق به این خانواده خسارات فراوانـی را   جنس
. )14و11،12 ،4(به میزبان هاي خود وارد می سـازند  

سال به صـورت مراحـل    هاي سرد کنه نیشکر در ماه
هـاي   روي بوتـه  مختلف تخم، الرو، پوره و کنه بـالغ 

چون  يعلف هاي هرز و 1د ـجوان مزارع کشت جدی
ــرغ  ــه .Cynodon  ductylon Lمـ  ،و حلفـ

Imperata  sp. فعالیت ایـن  . کند زمستانگذرانی می
آغـاز    ) دهۀ سوم اردیبهشـت  ( کنه با گرم شدن هوا

 آن نیـز افـزایش    جمعیـت   دمـا   افـزایش بـا   ،شود می
مرداد جمعیـت آن بـه اوج     و  یابد و معموالَ در تیر می
ا، ـاز اوایل شهریور ماه با کاهش نسـبی دمـ  . رسد می

ــ ــ ـافزای ــت نسب ـــش رطوب ـــط و افـی محی ش ـزای
 ت رو بـه ـعیت آفـ ـی، جمـ ـان طبیعـمعیت دشمنـج

رسـد   ماه به حداقل می مهر در اواخرگذاشته و  کاهش
هاي  در پشت برگ معموالَ کنه نیشکر. )8و  5، 2، 1(

و  می نمایـد  هاي میانی زندگی رگبرگ رکنا نیشکر در
منجر بـه ایجـاد نقـاط     ،با تغذیه از شیره گیاهی برگ

تعداد ایـن   ،با افزایش آلودگی .شود می یریز زرد رنگ
سـطح بـرگ نکـروزه شـده و      ومـی گـردد  نقاط زیاد 

 ها از نوك و حاشـیه شـروع بـه خشـک شـدن      برگ
 نیشکر به دلیلکنه ، عالوه بر خسارت فوق. کنند می

 ،اي از گرد و غبـار روي گیـاه   تنیدن تار و جذب الیه
 و مختـل شـدن  میزان فتوسـنتز   کاهش شدید باعث
بـه  . گـردد  مـی گیاه  یو سیستم تنفسي گاز تتبادال

 هاي آثار خسارت کنه نیشکر ابتدا در حاشیه طورکلی
و با افزایش  شود یماي مشاهده  مزارع به صورت لکه

میانی مزرعه نیـز   هاي آلودگی به بخش آن جمعیت
نیشـکر   هـاي  بوتـه  بیشتر رشد). 8و4(کند  می سرایت

، لـذا  شـود  تا مرداد انجام میهاي خرداد  در خالل ماه
 ،هر گونه تنشی که در این زمان بـه گیـاه وارد شـود   

مانع رشد عادي آن گشـته و باعـث ایجـاد خسـارت     
از آن جا که فعالیت کنه نیشـکر  . )8( گردد فراوان می

آن از و تغذیـۀ   )8( هم مصادف با همین زمان اسـت 

                                                
 Plant-1 

ســبب خشــکیدگی و کــاهش ســطح فتوســنتز  گیــاه
تواند باعث کـاهش   می لذا این آفت گردد، ها می برگ

خســارت  ،شــدید رشــد نیشــکر گــردد و در مجمــوع
ــی  ــادي فراوان ــد  را اقتص ــاد کن ــتان. ایج  ،در خوزس

) واریتــه  7حــدود (نیشــکر  ی ازلفــهــاي مخت واریتــه
-103هـا سـه واریتـه     گردد که از بـین آن  کشت می

48Cp  ،614-57Cp 69-1062وCp  ــت از اهمیـــ
. )5( برخــوردار هســتند وســطح زیــر کشــت بــاالیی

واریته هـاي مقـاوم یـا     در صورت شناسایی ،بنابراین
 تـوان  ، مـی کشت واریتۀ مقاومو حساس به این آفت 
  .لوگیري نموداز خسارت این آفت ج

   
  مواد و روش ها

  در آزمایشگاهتشکیل کلنی  -1
   73 -21ۀ هـاي تـازه واریتـ    ابتدا قطعاتی از برگ

Cp متـر تهیـه    سـانتی  4و عرض تقریبی  14به طول
در ظــروف یکبـار مصــرف بـه ابعــاد    ،سـپس . ندشـد 

متر یک قطعه اسفنج به ضـخامت   سانتی 18×15×5
 ًب مقطـر کـامال  قرار داده شـد و بـا آ  متر  سانتی 5/0

هـر یـک از قطعـات بریـده      ،سپس .گردید مرطوب 
 و روي اسـفنج مرطـوب   یک ظـرف  ونشدة برگ در

 ،هـا  به منظور حفظ تازگی و دوام بـرگ . داده شد قرار
متـري بریـده شـده از دسـتمال      هاي یک سـانتی  نوار

کاغذي، در چهار طرف هر قطعۀ بـرگ روي اسـفنج   
با اضـافه نمـودن   . ندمرطوب مورد استفاده قرار گرفت

ها، رطوبـت و   صورت روزانه روي اسفنجه آب مقطر ب
از آماده نمـودن   پس). 11(شد  ها حفظ می دوام برگ

 -21واریتـه  ةهاي آلود ها از برگ ظروف پرورش، کنه
73Cp هـاي   دستگاه بینوکولر و توسط بـرس  در زیر
آوري گردیدند و در داخـل ظـروف    ی ظریف جمعیمو

ظـروف پـرورش در   . گرفتنـد  رقرا روي برگها پرورش
ــاي   ــاتور و در دم ــانتی30±1انکوب ــه س ــراد،  درج گ

) L:D(درصـد و دوره نــوري   60±5رطوبـت نســبی  
   .ساعت نگهداري شدند 16:8
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  1390، اسفند ماه 2شماره  34، جلد  )مجله علمی کشاورزي(گیاه پزشکی 

  

  بررسی زیست شناسی  -2
ــ  ــه واریت ــایش روي س ــن آزم ــاري ۀای -103 تج

48Cp ،614-57Cp 69-1062وCp  در انکوبــــاتور
دروة رشد پـیش از   گیري طول براي اندازه. انجام شد

طول عمر، میزان تخـم و نسـبت جنسـی کنـه      ،بلوغ
از روش دیسـک   ،نیشکر روي سه واریته مـورد نظـر  

ابتـدا   ،در ایـن روش . )13و 6( اسـتفاده شـد   1برگـی 
متـر از   سانتی 4و عرض تقریبی  14قطعاتی به طول 

سـپس در  . هاي تازه و سبز سه واریته تهیه شـد  برگ
متـر   سـانتی  18×15×5اد ظروف یکبار مصرف به ابع

قـرار  متـر   سـانتی  5/0یک قطعه اسفنج به ضـخامت  
 ،سـپس  .مرطوب گردید ًداده شد و با آب مقطر کامال

در یـک ظـرف جداگانـه     یهر یـک از قطعـات برگـ   
به کمک نوارهاي باریـک دسـتمال    ابتدا. گرفتند قرار

سطح قطعات برگی بـه    متر میلی 4کاغذي به عرض 
 ،دشـ رش جداگانه کنه تقسیم چندین سلول براي پرو

صورت طولی روي رگبـرگ  ه طوري که یک نوار ب هب
متر به  سانتی 4میانی و تعدادي نوار باریک به فاصلۀ 

 ند وداده شـد  صورت عرضی روي پهنک بـرگ قـرار  
، يمتـر  سـانتی  14صورت روي یک قطعه برگ بدین

متري در باالي رگبرگ میانی و  سانتی 4×2سلول  3
. گردیـد   ن ابعـاد در پـایین آن ایجـاد   سلول با همی 3

استفاده از دستمال مرطوب در اطراف قطعات برگـی  
هـا   ها از فـرار کنـه   عالوه بر حفظ تازگی و دوام برگ

هـا هـر روز    آب درون ظـرف . کـرد  جلوگیري مینیز 
 گرفت و در صـورت نیـاز تجدیـد    میمورد بازدید قرار

  .شد می
حل ي مرانما  ونشو بررسی طول دوره  -1- 2 

  نارس
، ابتدا بـا اسـتفاده از    تخم جنینیبراي تعیین دورة 

 یک قلم موي باریک یک عدد کنه بالغ ماده از کلنی
ــی ــته پرورشـ ــد برداشـ ــدام ازو در درون هر شـ  کـ

پـس از  . گرفـت ها قرار  موجود روي برگهاي  سلول

                                                
  Leaf-disk method-1  

کنه ماده از درون سـلول برداشـته    ،ساعت 6گذشت 
ي گذاشـته شـده   ها جز یک تخم، سایر تخمه شد و ب

در شـرایط ذکـر شـده بـه درون      ،سپس. حذف شدند
 4 هاي برگی هر کدام از سلول .انتقال یافتند انکوباتور

در  و)  24و  18، 12، 6هاي ساعت( بار در شبانه روز 
ها ثبـت   و زمان تفریخ تخم شدند بینوکولر بررسی زیر

 هتخــم روي ســ جنینـی  دوره ،بــدین ترتیــب گردیـد 
  .گردیدد ر برآورمورد نظ ۀواریت

ها، هر  در ادامۀ آزمایش قبل و پس از تفریخ تخم
سـایر مراحـل    نمـاي  وذکر شده نشـو روز در ساعات 

بــدین  و کنـه در زیــر بینوکـولر بررســی شـد    رسنـا 
ــا هــر کــدام از طــول دورة ،ترتیــب   و رسمراحــل ن

ها شـامل الرو، اسـتراحت اول، پروتونمـف،     استراحت
تراحت سـوم تعیـین و   استراحت دوم، دئوتونمف و اس

  .ثبت گردید
  تعیین درصد مرگ و میر پیش از بلوغ - 2-2

طـول دورة   تعیین در طی انجام آزمایش مربوط به
 نیزتخم هاي تفریخ نشده و  تعدادرشد پیش از بلوغ، 

تعـداد الروهــا و پـوره هــاي از بـین رفتــه در طــول    
 آنهـا میـر    و  آزمایش یادداشت گردید و درصد مـرگ 

  .محاسبه شد
بالغ،  کنه هاي طول عمر میانگین تعیین - 2-3 

   گذاشته شده کل تخمتعدادروزانه و میانگین
 و هـاي بـالغ   کنـه  طول عمر میانگین براي تعیین

هـاي بـالغ بدسـت     از کنـه  تخمگذاري آنها، میانگین
یک جفت کنه نر و  .آمده از آزمایش قبل استفاده شد

 دام از ک ساعت درون هر 6عمر کمتر از  طول ماده با
هـاي واریتـه هـاي     روي بـرگ  ه هـاي موجـود  حجر

هـا هـر روز در    این کنـه  ،سپس. داده شد مختلف قرار
 تعــداد و زیــر بینوکــولر مــورد بازدیــد قــرار گرفتنــد 

مـاده شـمارش و    کنـۀ اشته شده توسط ذهاي گ تخم
حذف گردید و این عمل تا مـرگ آخـرین کنـه بـالغ     

هـاي   کنـه  طول عمـر  ،بدین ترتیب. ماده ادامه یافت
هاي گذاشته شـده در   تعداد تخم نیز بالغ نر و ماده و

  .برآورد گردید گذاريو کل میزان تخم یک روز
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  تعیین نسبت جنسی  - 2-4
 هـاي  کنه جهت تعیین نسبت جنسی، چند جفت از

 و نشونر و ماده بدست آمده در آزمایش بررسی دورة 
بـه صـورت تصـادفی انتخـاب      ،پیش از بلـوغ  نمایی
هاي برگـی   به صورت جداگانه درون دیسکو  شدند

داده شـدند تـا جفتگیـري و     قـرا  از سه واریته مذکور 
هـاي نـر و    کنـه  ،روز 6تا 5بعد از . نمایند تخم ریزي

هــا و  هــا خــارج کــرده و دیســک مــاده را از حجــره
 .داشته شدند نگهدر همان شرایط  هاهاي روي آن تخم

 گردیـد و ها روزانه پایش  سرنوشت این تخم سرانجام
ـ      آنهـا دسـت آمـده از    هتعداد کنه هـاي نـر و مـاده ب

کـل   تعـداد  هاي ماده به نسبت کنه گردید وشمارش 
بـراي  . کنه ها به عنوان نسبت جنسی محاسـبه شـد  

تجزیه و تحلیل آماري اطالعات جمع آوري شـده در  
،  پـیش از بلـوغ  نشو و نمایی زمینه طول دوره مراحل 

هـاي   کنـه طول عمر ،میزان مرگ و میر پیش از بلوغ
 جهـت  از آنـالیز واریـانس و   گذاريو میزان تخم بالغ

برنامــه ( LSDمقایســۀ میــانگین هــا از آزمــون    
میزان مـرگ و میـر   . استفاده شد)  SASکامپیوتري 
  هـاي مختلـف توسـط    کنه روي واریته رسمراحل نا

  .مقایسه شدند 1 اسکویر آزمون کاي
   :محاسبه پارامتر هاي جدول زندگی  - 2-4

پارامترهاي جدول زندگی از قبیـل نسـبت افـراد    
 اولیـه ها از گروه نسبت مرده  ،)x )lx زنده مانده تا سن

ها در فاصـله  ، نسبت زنده)x+1  )dx تا x ه سنیلدر فاص
تـا   xدر فاصله سنی  هامرده نسبت، )x+1 )Px تا xسن 
x+1  )qx( ،در فاصـله   همیانگین تعداد افراد زنده ماند
 x مـانی بعـد از سـن   مدت زنده، )x+1 )Lx تا xسنی 

)Tx ( امید بـه زنـدگی   و )ex (    بـراي کنـه نیشـکر در
-103  گـراد روي سـه واریتـه    درجه سانتی 30ايدم
48Cp   ،614-57Cp  69-1062وCp    بـا روش

، ) rm(نـرخ ذاتـی رشـد    . محاسبه گردید 2جک نایف 
، نـرخ خـالص تولیـد     )λ(جمعیت  نرخ متناهی افزایش

                                                
 Chi-square-1 

2- Jack Knife 

و ) T(متوســط طــول دوره یــک نســل  ، )Ro(مثـل  
بـا  ) DT(دو برابـر شـدن جمعیـت     الزم بـراي  زمان

مایش در زمینه طول زهاي حاصل از آ استفاده از داده
پـیش از   مـانی   زنـده  پیش از بلـوغ،  نشو ونمایی دوره

 گـذاري مـاده، میـزان تخم   هـاي  کنهبلوغ، طول عمر
ـ  هـاي   افـزار   نـرم ه کمـک  روزانه و نسبت جنسی و ب

SAS ،Pop tools  در این تحقیق. ندمحاسبه شدو، 
ــۀ     ــد از معادل ــی رش ــرخ ذات ــبۀ ن ــراي محاس  1ب

( )∑ =− xxm mlXrexp  آناستفاده شد که در :  
 X :سن هر فرد به روز  
lx  : ،افـرادي کـه درسـن    جمعیتبقاي سن ویژه 

xدان هنوز زنده.  
mx  : ،بـه   مـاده  اننـوزاد تعداد زاد و ولد سن ویژه
  .باشند ماده می فردهر ازاي

  :سایر پارامترها به کمک روابط زیر محاسبه شدند
Ro :نرخ خالص تولید مثل  

    ∑= xx mlR
o

  
λ  :نرخ متناهی رشد    

)rexp( m=λ 
T :تولـد والـدین    میانگین طول یک نسل از زمان

  تا تولد نوزادان
                 

∑
∑=

xx

xx

ml
mXl

T  
  

DT:     زمان مورد نیاز براي دو برابـر شـدن انـدازه
    DT = ln(2)/rm          جمعیت

  
  نتایج

 شناسی  زیست -3
       پیش از بلوغ نماي نشو و طول دوره - 3-1

کنه نیشکر  نمایی نشو وطول دوره 
Oligonychus sacchari  ارائه شده  1در جدول

 ییمیانگین طول مجموع مراحل نشو ونما. است
 48Cp -103براي کنه نیشکر روي سه واریته نارس

 ،614-57 Cp 69-1062 وCp  7/8به ترتیب  ،
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  1390، اسفند ماه 2شماره  34، جلد  )مجله علمی کشاورزي(گیاه پزشکی 

  

نتایج حاصل از آنالیز . روز محاسبه گردید 9و 7/7
داده ها نشان داد که نوع واریته روي کل دورة پیش 

  داشته است داري اثر معنی از بلوغ کنه نیشکر
)0001/0 ,  P<2 df = 17/27F =( .دورة  طول
 57Cp-614هاي روي واریتهنیشکر کنه  رسنا
ترین  ترین و طوالنی به ترتیب کوتاه 69Cp-1062و

) 7( نامقی صادقی. مقدار را به خود اختصاص داد
 هايطول دورة پیش از بلوغ کنه نیشکر را در دما

گراد و رطوبت نسبی  درجه سانتی 32±1و  1±25
روز محاسبه  5/8و  35/11درصد به ترتیب  5±70

طول ) 11(  1رسندیس گارسیا و آنایا-سالیناس .کرد
  Oligonychusکنه  نمایی نارس نشو ودورة 

perseae Tuttle  گراد  درجه سانتی 25را در دماي
روز گزارش  28/14 ،درصد 60و رطوبت نسبی

  .نمودند
  نارسدرصد مرگ و میر مراحل  - 3-2

کنـه   نـارس میـر مراحـل     و  نتایج حاصل از مرگ
  میانگین درصد. شده است هـارائ 2ل دوـنیشکر در ج

-48Cp، 614-103 ۀمیــر روي ســه واریتــ  و  مــرگ
57Cp69 -1062 وCp   ــه ترتیــب و  32/36،  5/32ب
ۀ آمـاري داده  ـمقایسـ . درصد محاسـبه گردیـد   2/22

اخـتالف معنـی داري را    ،هاي حاصل از این آزمایش
هـاي مختلـف    میر کل در واریتـه   و  مرگ بین درصد

 ).= P>  2  , df = 11/1 F ,0001/0 (  نشـان نـداد  
-614 ۀمیـر کنـه نیشـکر روي واریتـ      و  مرگ درصد

57Cp ــ بیشـــــترین  69Cp-1062 ۀو روي واریتـــ
  .خود اختصاص دادند  مقادیر را بهکمترین 

هاي بالغ نر  طول عمر کنه میانگین تعیین - 3-3
روزانه، کل میزان  گذاريو ماده، میانگین تخم

  نسی و نسبت ج گذاريتخم
پیش از  هاي رهنتایج حاصل از بررسی طول دو

ذاري و ـگذاري، پس از تخمگـتخمگذاري، تخم
ه ـارائ 4دول ـدر ج غـالـاي بهـ هـر کنـمـول عـط

                                                
1-Salinas & Resendiz-Garcia.    

جزیه ـدول تـل از جـاصـج حـنتای. تـشده اس
داري  عنیـته اثر مـوع واریـه نـداد ک انـشـواریانس ن

 , 0001/0(از تخمگذاري  پیش هاي هروي طول دور
P<2  , df = 17/27 F =( تخمگذاري ،)0001/0  , 

P <2  , df = 05/31 F= ( و پس از تخمگذاري
)0001/0 , P<  2   , df = 17/27 F = (داشته است.  

ترین طول دورة پیش از بلوغ و دورة  کوتاه
 ، 57Cp-614 ۀتخمگذاري مربوط به واریت

یته ترین دورة پیش از بلوغ مربوط به وار طوالنی
1062-69Cp ترین دورة تخمگذاري  و طوالنی

اصل از حنتایج . بود  48Cp-103مربوط به واریته 
شان ـشکر نـنیاي بالغ ـه هـول عمر کنـبررسی ط

هاي بالغ ماده روي  ه بین طول عمر کنهـداد ک
داري وجود  اختالف معنی ،هاي مورد آزمایش واریته
در  ،)= P< 2 , df = 61/18 F   ,0001/0( داشت

غ نر روي سه ـهاي بال هـول عمر کنـی که طـالـح
با یکدیگر داري  واریته مورد نظر اختالف معنی

). = P> 2   , df = 32/2 F ,0001/0(نداشتند 
طول دورة تخمگذاري کنه نیشکر ) 7(نامقی صادقی 

گراد و  درجه سانتی 32±1و  25±1دماي دو را در 
 19و  25/21درصد به ترتیب  70±5رطوبت نسبی 

به ترتیب  روز و طول دورة بعد از تخمگذاري را
ن کل ـانگیـمی. مودـروز محاسبه ن 25/1و  25/1
توسط کنه نیشکر روي  شده  ذاشتهـهاي گ مخـت

 -1062  و  48Cp  ،614-57Cp-103 هاي  واریته
69Cp   گراد به ترتیب  درجه سانتی 30در دماي
). 4ل جدو(عـدد تـخم بود  45/16و  1/20،  9/41

نتـایج حاصـل از تجزیـه واریانس نشان داد که اثر 
 دار بوده است واریته روي تعداد کل تخم معنی

)0001/0 , P<2 , df = 41/88 F =  ( ولی تعداد
-614هاي گذاشته شده روي دو واریته  کل تخم

57Cp 69 -1062وCp  داري  اختالف معنی
  یتهمیانگین تخمگذاري روزانه روي سه وار .نداشتند
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ه روي س .sacchari  O ربلوغ کنه نیشک پیش از نماي و مراحل نشو طول دوره)±SE(میانگین - 1جدول
   ددرص 60±  5 یگراد، رطوبت نسب یدرجه سانت 30±1اياریتۀمختلف نیشکر در دمو

 L:D( 16:8( دوره نوري و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .ندارند 05/0سطح احتمال  داري در هاي داراي حروف مشابه در هر ردیف اختالف معنی میانگین  
  
  

 ايدر دم ۀ مختلف نیشکرروي سه واریت .sacchari O کنه مراحل نارسمیر   و  مرگ  صددر - 2 جدول
 L:D(16:8( دوره نوري و ددرص 60±  5 یگراد، رطوبت نسبیدرجه سانت 1±30

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      واریته نیشکر  
 نماي و مرحله نشو    48Cp- 103واریته   Cp 57-614واریته  Cp 69- 1062واریته 

  a01/0±2/4 1/..0±5/3  b a 01/0±03/4 تخم 

  b003/0±9/0  b002/0±93/0 a 004/0±86/0 الرو 

   ab002/0±9/0   b002/0±94/0 a 003/0±83/0  استراحت اول 

  b002/0±9/0  a 01/0±6/0  a005/0±73/0 پوره سن یک 

  a002/0±84/0   a01/0±7/0 a004/0±77/0 حت دوماسترا 

  a002/0±93/0    b01/0±6/0 a01/0±82/0 پوره سن دوم 

  a 002/0±91/0   a01/0±9/0 a 003/0±96/0 استراحت سوم 

  c01/0±9  b02/0±7/7  a01/0±7/8 کل 

      واریته نیشکر   

 نشو و نمایی مرحله 48Cp-103واریته 57Cp-614واریته 69Cp-1062واریته

 تخم 15) 6( 1/6)2( 4/7)2(

 الرو 5/7)3( 1/9)3( 7/3)1(

 استراحت اول 0)0( 1/6)2( 7/3)1(

 پوره سن یک 5/2)1( 1/6)2( 7/3)1(

 استراحت دوم 5/2)1( 12/2)1( 0)0(

 پوره سن دو 5) 2( 03/3)1( 7/3)1(

 استراحت سوم 0)0( 03/3)1( 0)0(

 )n(کل 5/32)40( 49/36)33( 2/22)27(
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 با یکدیگر داشتند داري الف معنیمورد نظر اخت
)0001/0,  P< 2   , df = 12/91 F =( )4جدول  .(

 -103ۀروي سه واریت تخمگذاري میانگین روزانه
48Cp  ،614 -57Cp  69- 1062وCp  4یب تبه تر 
صادقی  هاي در بررسی. استعدد بوده  3/1و  3/2، 

شده توسط  هاي گذاشته کل تخم تعداد )7(نامقی 
درجه  32±1و 25±1ي دمادو  کنه ماده در

گزارش شده عدد  76و  59گراد به ترتیب  سانتی
در این  نیشکر متوسط نسبت جنسی کنه. است

بود  51/0-52/0مطالعه روي سه واریته مورد نظر 
% 78نسبت جنسی این کنه را ) 7(نامقی اما صادقی 

  . ه استنر محاسبه نمود% 22ماده و 
کنه تأثیر جفتگیري روي میزان باروري  - 3-4

  ماده 
هاي  نتایج نشان داد که تمامی نتاج حاصل از کنه

، ) 1بکرزائـی نرزائـی  ( نر بودند ،جفتگیري نکرده ةماد
جفتگیـري کـرده    ةهـاي مـاد   اما نتاج حاصل از کنـه 

 آنایـا -سالیناس. بودند 1:1 ًداراي نسبت جنسی تقریبا
نتاج حاصل  تمام مشاهده کردند که) 11( و همکاران

  Oligonychus ةگیـري نکـرد   هـاي جفـت   از کنه
perseae  باشند مینر.  

  جدول زندگی  پارامترهاي رشدي و - 3-5
نتــایج حاصــل از بــرآورد پارامترهــاي رشــدي و  

نرخ  مقدار. است ارائه شده 3در جدول  جدول زندگی
ــزایش جمعیــت  ــه) rm(ذاتــی اف -103در ســه واریت

48Cp ،614-57Cp69-1062 وCp   ــب ــه ترتیـ بـ
مـاده   ماده به ازاء هر فـرد (0/ 172 و 23/0 ، 253/0

افـراد پـرورش یافتـه روي    . محاسـبه گردیـد   )در روز
هـاي   باالتري نسبت به کنـه  48Cp rm-103 ۀواریت

نتـایج  . داشـتند  دیگـر  ۀواریتـ  دو پرورش یافتـه روي 
ها نشان داد که اثـر واریتـه روي    حاصل از آنالیز داده

 0001/0(دار بود  نرخ ذاتی افزایش جمعیت کنه معنی
P<( .2زو و همکاران )در چین نشان دادنـد کـه   ) 15

                                                
1-Arrhenotoky َ  
2- Xu et al.  

حـدود    .Oligonychus perditus  P.&Bگونـه  
متوسط طـول یـک    .کند نسل در سال تولید می 11

ــل  ــه روي )T(نس ــه    کن ــه واریت ،  48Cp-103س
614-57Cp 69-1062وCp  ــه ترتیــــب  ، 2/12بــ
ــر     25/12و  95/9 ــه از نظ ــد ک ــبه گردی روز محاس

با دو واریته  48Cp-103بین واریته   اختالف ،آماري
ولــی بــین دو ، )>P 0001/0(معنــی دار بــود دیگـر  

اخـــــتالف  69Cp-1062و 57Cp-614واریتـــــه 
) 10( 3گوتــو و ناگاتــا. مشــاهده نگردیــدداري  معنــی
 Oligonychus  coffeae Nietner ۀکن rmمیزان 

مـاده بـه ازاء   (18/0 ،گراد درجه سانتی 25را در دماي 
و  زاکوسـکا . محاسـبه نمودنـد   ) ه در روزهر فردمـاد 
  Oligonychus ۀبـا پـرورش کنـ   ) 9( 4همکـاران 

ununguis Jacobi کـاج  هاي مختلـف  هروي گون 
)Picea sp. (تفـاوت بـین نـرخ رشـد      که دادند نشان

ذاتی این کنـه را روي گونـه هـاي مختلـف میزبـان      
 rm بزرگتـرین مقـدار  طوري کـه   باشد به دار می معنی
ـ ـگ روي  Picea   pungens  Koster هـاي  هـون

مقدار کمترین  و )17/0( P. abies Nana و) 18/0(
 P. omorica Nana ۀروي گونــــ) 08/0( آن

ـ ـایج بـنت .محاسبه گردید دگی کنـه  ـررسی جدول زن
 48Cp، 614-103تجـاري    ۀه واریتـنیشکر روي س

-57Cp 69-1062 وCp  نشـان داد   در این مطالعـه
ل عمـر کنـه نیشـکر اثـر     واریتـه روي طـو  که نـوع  

داري دارد و این کنه از بـین سـه واریتـه مـورد      معنی
کوتـاه تـرین دوره    48Cp-103واریته  آزمایش روي

. تخمریزي را داشـته اسـت   بیشترین میزان رشدي و
همچنین به دلیل تأثیر نوع واریته روي باروري کنـه،  

اي که کنه روي آن کمترین  توان با کاشت واریته می
م را داشته باشد مـانع از افـزایش جمعیـت    میزان تخ

  .کنه نیشکر شد
  

                                                
3- Gotoh & Nagata 
4- Czajkowska et al. 
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 و گذاريروزانه،کل میزان تخم گذاريتخم ماده، و هاي بالغ نر طول عمر کنه )±SE( میانگین - 3ولجد
گراد، یدرجه سانت 30±1ايمختلف نیشکر در دم روي سه واریتۀ .sacchari  O نسبت جنسی کنه نیشکر

 L:D( 16:8( ه نوريدور و ددرص60± 5 یرطوبت نسب
 

  .ندارند 05/0داري درسطح احتمال  هاي داراي حروف مشابه در هر ردیف اختالف معنی میانگین                     
  
  
  

 در در ۀ مختلف نیشکرسه واریت  روي   .sacchari  O ۀکن زندگی  جدول  پارامترهاي - 4جدول
 درجه سانتی گراد30±1دماي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      وارینه نیشکر  

 نمایی و نشو دوره   Cp 48-103واریته  57Cp-614واریته   69Cp-1062واریته

  a01/0±95/0   b01/0±31/0   a02/0±46/0 دوره پیش از تخمگذاري 

  c05/0±2/9   b03/0±3/7   a04/0±25/10 دوره تخمگذاري 

  b02/0±13/3   b03/0±1/3   a03/0±33/2 دوره پس از تخمگذاري 

  a05/0±75/18   b2/0±18   a6/0±17/14 طول عمر ماده 

  a44/0±17   a3/0±9/14   a19/0±28/14 طول عمر نر 

  c43/0±3/1   b003/0±3/2  a 001/0±4 روز/ تخم 

  b1/0±45/16   b2/0±1/20   a12/0±9/41 کل میزان تخم 

 سبت جنسین  01/0±51/0  02/0±52/0  01/0±51/0

    نیشکر واریته    

 69Cp-1062واریته  57Cp- 614واریته  48Cp-103  واریته پارامتر

Ro a    022/22  b7/9  b8/25 

rm a 253/0    b23/0  c172 

T a2/12   b95/9   a12/25 

λ a3/1  b3/1   c2/1 

DT   a73/2   a03/3 a02/4 
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  1390، اسفند ماه 2شماره  34، جلد  )مجله علمی کشاورزي(گیاه پزشکی 

  

  سپاسگزاري
ــرم اداره    ــت محت ــات معاون ــیله از زحم ــدین وس ب

ون جناب آقاي مهندس تحقیقات کشت و صنعت کار
  .فریدون امیرنیا تشکر و قدردانی می نماییم
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