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 تحقیقات آفات گیاهی

44-13( :1) 5-3134 

 

 Tetranychus urticaeای،دولکه تارتن یکنهو رشد جمعیت پارامترهای زیستی 

Koch (Acari: Tetranychidae)، های مختلف نسبتتاثیر : روی گیاه خیار

 خاک بهکمپوست ورمی

 
 1میریو پژمان تاج 1طالیی، مژگان مردانی *1پورمهدی حسن ،1، جبرائیل رزمجو 1نیالیال متقی

 ي علوم کشاورزي، دانشگاه محقق اردبیلیپزشکی، دانشکدهگروه گیاه -3

 
 ( 1/4/34:تاریخ پذیرش        31/7/31: تاریخ دریافت)

 

 چکیده
ن گیاه شود که خسارت زیادي را روي ایآفات خیار محسوب میترین مهماز  ،Tetranychus urticae Koch ،ايدولکه تارتن يکنه

در این تحقیق تاثیر . آفات شود جمعیت تواند باعث کاهشآن به خاک می افزودنبوده و کمپوست یکی از کودهاي آلی ورمی .کندمیایجاد 

روي پارامترهاي زیستی  حجمی درصد 71:11و  01:31، 31:31، (شاهد) 311:1خاک شامل :کمپوستچهار نسبت مختلف ورمیاستفاده از 

درصد  55±5ي سلسیوس، رطوبت نسبی درجه 35 ±3در دماي در ظروف پتري و  هاآزمایش. اي مورد بررسی قرار گرفتولکهد تارتن يکنه

-به طور معنی ايدولکه تارتن يکنه هاي رشديطول دوره .انجام شد ساعت تاریکی در اتاقک رشد 0ساعت روشنایی و  35ي نوري و دوره

ترین ها و کمترین طول عمر ماده، کمیي مراحل نابالغطول دورهترین بیش .کمپوست قرار گرفترمیهاي مختلف ونسبتداري تحت تاثیر 

داري کمپوست به طور معنیورمی مختلف هاينسبتکاربرد چنین، هم. به دست آمددرصد  71:11کنه در تیمار  گذاريتخمي طول دوره

ترین و بود که کممتغیر بر روز  347/1تا  335/1بین  کنه(rm)نرخ ذاتی افزایش جمعیت  .پارامترهاي رشد جمعیت کنه را تحت تاثیر قرار داد

نرخ متناهی  و (R0)نرخ خالص تولیدمثل  ترینکمچنین، هم. به دست آمد شاهدو درصد  71:11ترین مقدار آن به ترتیب در تیمارهايبیش

 71:11در تیمار  (DT)زمان الزم براي دو برابر شدن جمعیت  و (T)ک نسل ترین مقدار میانگین مدت زمان یبیشو کنه  (λ)افزایش جمعیت 

اي دارد و دولکه تارتن يکنهتري براي کاهش جمعیت بیش امکاندرصد  71:11تیمار نتایج تحقیق حاضر نشان داد که . به دست آمددرصد 

 .استفاده کرد این آفت مهم هاي مدیریت تلفیقیدر برنامهاز آن توان می

 نرخ ذاتی افزایش جمعیت، پارامترهاي زیستی، کود آلیاي، دولکهتارتن ي کنه:کلیدی هایهژوا
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 مقدمه

شیمیایی  هايکودنظیرهاي کشاورزي نهادهبرخی استفاده از 

 به نحو چشمگیري هاي اخیرالس بستر رشد گیاهان در در

کودهاي شیمیایی به طور معمول براي بهبود  .افزایش یافته است

توانند عناصر و می گرفتهحاصلخیزي خاک مورد استفاده قرار 

 يغذایی مختلف را در اختیار گیاه قرار دهند؛ اما استفاده

تواند موجب عدم تعادل غیراصولی از کودهاي شیمیایی می

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

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

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

ه  (2003 کودهاي  و نادرست رویهبیمصرف  دلیلچنان که ب

روي محصوالت آفات مختلفی است  ممکنشیمیایی 

رو هرا با تهدید جدي روبهاآنو کرده ع پیدا شیوکشاورزي 

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

مکنده را روي گیاهان کوددهی -خوار به ویژه آفات زنندهگیاه

با افزایش سطح زیرا  ،(Strauss, 1987) دهدشده افزایش می

-آفات زنندهها مقاومت گیاه به هاي آزاد و پروتئینآمینواسید

افزایش بقاء و  موجبدر نتیجه و  یابدمکنده کاهش می

 .(Wang et al., 2006)شود روي گیاه می هانآزادآوري 

 ضمنتواند آلی می شیمیایی با کودهاي جایگزینی کودهاي

نیز ها آناز اثرات سوء ، کودهاي شیمیاییاز  استفاده کاهش

ست که کود آلی ا یکمپوست نوعورمی .کندجلوگیري 

-هاي خاکی بوده و در فرایند تولید آن مادهمحصول هضم کرم

بین کرم خاکی و  هايبرهمکنشي آلی از طریق 

چون گیرد و هاي مختلف مورد تجزیه قرار میمیکروارگانیسم

گرمایی ها در شرایط غیري مواد آلی توسط این کرمتجزیه

تر بیشآن گیرد میزان تنوع و فعالیت میکروبی انجام می

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

به راحتی توسط گیاه جذب و  بوده ومیکرو ماکرو وعناصر  از

 ,Edwards and Fletcher)گیردمورد استفاده قرار می

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

ه هبود و افزایش جوان و رشد گیاه  ،بذور زنیخاک باعث ب

افزایش عملکرد محصول باعث و در نهایت شده کیفیت میوه 

 ;Atiyeh et al., 2000; Arancon et al., 2005)شودمی

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

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

کمپوست موجب کاهش ورمی میکروبی خاک در اثر کاربرد

 Rhizoctonia ،Verticilliumزاي گیاهی مانند بیماري عوامل

هاي مختلف نتایج پژوهشچنین هم .شودمی Pythiumو 

باعث کاهش  کمپوستحاکی از آن است که استفاده از ورمی

کاهش جمعیت آفاتی  ،به طور مثال. شودجمعیت آفات می

 ,.Acalymma vittatum Fab. (Colهايسوسک مانند

Chrysomelidae) وDiabrotica undecimpunctata 

howardi Barber (Col., Chrysomelidae) ،در خیار 

 Manduca quinquemaculata Haworth بالپولکدار

(Lep., Sphingidae)  فرنگیدر گوجه  (Yardim et al., 

 Liriomyza huidobrensis مگس مینوز، (2006

Blanchard (Dip., Agromyzidae)  زمینی سیبدر

(Suryawanand Reyes,2006)، يکنهTetranychus 

urticae Koch (Acari, Tetranychidae) ر گیاهان د

 .Pseudococcus sp شپشک آردآلودبادمجان و لوبیا، 

(Hem., Pseudococcidae) و شتهفرنگی خیار و گوجه در-

 در Sulzer (Hem., Aphididae) Myzus persicae هاي

 Aphis gossypii و (Arancon et al., 2007) کلم

Glover (Hem., Aphididae)  در خیار(Razmjou et al., 

کمپوست گزارش شده در اثر استفاده از ورمی (2012 ,2011

 .است

خوار و با آفتی چندین ،T. urtica اي،دولکه تارتن يکنه

 و ترینیکی از مهمو به عنوان بوده ي میزبانی وسیع دامنه

این کنه در سطح . رودیار به شمار میخگیاه آفات  ترینفراوان

ا پاره کردن سلولشده ها مستقر زیرین برگ از پارانشیم هاي و ب

. (Park and Lee, 2002) کندتغذیه می هامحتویات آن

 ،روي برگهاي زرد ها باعث ایجاد لکهآفت از برگ يتغذیه

 Meck) شودمیگیاه کاهش عملکردکاهش سطح فتوسنتز و 
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et al., 2013) . داراي تعداد برگ  آلوده معموالًخیار گیاهان

ه گیاهان سالم میکم باشند و حتی گزارش شده تري نسبت ب

درصد آلودگی در برگ باعث  34است که وجود حدود 

 .(Park and Lee, 2005) شودکاهش عملکرد محصول می

اي به طور معمول با استفاده از سموم دولکه تارتن يکنترل کنه

اما دارا بودن ظرفیت تولیدمثلی باال و ، گیردانجام میشیمیایی 

-نسبت به آفتاین آفت د نسل زیاد موجب شده است که اتعد

 ;Sato et al., 2005)ف مقاومت نشان دهدهاي مختلکش

Vassiliou and Kitsis, 2013). ه این -که تواناییبا توجه ب

زبان هی گیاهان میدتواند تحت تاثیر کودت میاهاي زیستی آف

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

 کوددهیاثرات  يبراي مطالعه مناسبی روش تواندمی پارامترها

با توجه . (Tanga et al., 2013) خوار باشدروي حشرات گیاه

 يکمپوست در کاهش جمعیت آفات، مطالعهورمی اهمیتبه 

 هانهاي زیستی آواناییروي تمقادیر مختلف این کود  اثرات

کودي مورد نیاز در مدیریت تلفیقی مورد  يتواند در توصیهمی

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

هاي پارامترروي  به خاک کمپوستمختلف ورمیهاي نسبت

 .اي صورت گرفتدولکه تارتن يزیستی کنه

 

 هامواد و روش

 ایدولکهتارتن ی و کنه انپرورش گیاه میزب

در آزمایشگاه تحصیالت تکمیلی  3133این تحقیق در سال 

ي علوم کشاورزي دانشگاه محقق پزشکی دانشکدهگروه گیاه

کمپوست مورد استفاده در این تحقیق ورمی. شداردبیلی انجام 

در این . گردیدتهیه  ورامیندر واقع  آراب ياز شرکت انوشه

خاک شامل  :کمپوستمختلف ورمیچهار نسبت  ،بررسی

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

هاي نسبت .(Razmjou et al., 2012) ارزیابی قرار گرفت

 35و ارتفاع  31هاي پالستیکی به قطر گلدان آماده شده به

گیاه خیار رقم خسیب از  در این تحقیق .شد ضافهامتر سانتی

ي مرطوب ساعت روي پنبه 40ه مدت ببذور . شداستفاده 

ساعت  35نوري ي ي سلسیوس و دورهدرجه 37دماي )

هاز و بعد  هخیسانده شد( روشنایی و هشت ساعت تاریکی -جوان

ها هر گلدانآبیاري .کاشته شد گلدانهر در  ، یک عدد بذرزنی

ا گیاهان در مرحله. گرفتصورت میسه روز یکبار  ي چهار ت

 .مورد استفاده قرار گرفتند هاششش برگی در آزمای

هاي خیار اطراف اردبیل گلخانهاي از دولکه تارتن يکنه

ي کنه، از افراد نر گونهدقیق تعیین به منظور . آوري شدجمع

و با استفاده از کلیدهاي شناسایی اسالید میکروسکوپی تهیه 

ها کنه. (Zhang, 2003) معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند

خاک به طور :کمپوستهاي مورد آزمایش ورمیتروي نسب

در طی پرورش هر . چند نسل پرورش داده شدندبراي جداگانه 

-جایگزین می غیر آلودهآلوده با گیاهان  هفته گیاهان شدیداً

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

 .یافتندها به گیاهان جدید انتقال میکنه

 ام آزمایش ی انجنحوه

اي از دولکهتارتن ي به منظور بررسی پارامترهاي زیستی کنه

. شداستفاده ( متربه قطر هشت سانتی)ظروف پتري پالستیکی 

متر در ي این ظروف سوراخی به قطر دو سانتیبراي تهویه

. ي توري ظریف پوشانده شدپوش هر ظرف ایجاد و با پارچهسر

گیاهان تهیه شده از  (ترمپنج سانتیبه قطر ) دیسک برگی

یک روي کمپوست مختلف ورمی هايکوددهی شده با نسبت

. قرار داده شددر داخل هر ظرف پتري مرطوب  يپنبهالیه 

طوري روي پنبه قرار گرفتند که سطح زیرین  یبرگهاي دیسک

ها اطراف براي جلوگیري از فرار کنه. رو به باال باشدها آن

هاي دیسک. دگردیوب محصور مرط يدیسک برگی با پنبه

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

-ي تخمبراي تهیه. شدندمیهاي برگی جدید تعویض دیسک

اي، یک جفت نر و ماده به طور ي دولکههاي هم سن کنه

انتخاب و در ظروف آزمایش روي دیسک از کلنی تصادفی 

رهاسازي ورد بررسی تهیه شده از تیمارهاي مبرگی خیار 

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

هاي ي تخمهاي نر و ماده و بقیهظرف آزمایش حفظ و کنه
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 هاتخم .ندبرگی حذف شد هايگذاشته شده از سطح دیسک

تا زمان تفریخ روزانه ( کمپوستبراي هر نسبت ورمیتخم  41)

ها، س از تفریخ تخمپ وزیر استریومیکروسکوپ بررسی در 

-طول مراحل مختلف الروي و پورگی کنه و زمان ظهور کنه

-کنهها به تبدیل پورهپس از . شدثبت  تیمارهاي کامل در هر 

در داخل هر ها از این کنههاي کامل، یک جفت نر و ماده 

تعداد . داده شدواحد آزمایشی روي دیسک برگی خیار قرار 

 .پوست در نظر گرفته شدکمورمی نسبتجفت براي هر  31

روزانه شمارش و به هاي ماده توسط کنههاي تولید شده تخم

آزمایش تا زمان . شدقلم مو از سطح برگ حذف  يوسیله

هر ي بالغ ادامه پیدا کرد و بدین ترتیب طول مرگ آخرین کنه

کامل هاي کنهعمر هاي رشدي قبل از بلوغ، طول یک از دوره

 .دشمحاسبه ي گذاري تخمطول دورهو  وريزادآنر و ماده، 

 5ي سلسیوس، رطوبت نسبی درجه 35 ± 3در دماي ها آزمایش

ساعت  0ساعت روشنایی و  35ي نوري درصد و دوره 55 ±

انجام  (Binder KBWF-720) اتاقک رشد داخل درتاریکی 

 . شد

 ی پارامترها محاسبه

اي نسبت بق ،(x)ها بر اساس سن حشرات ماده ابتدا داده

هاي حاصل از و میانگین تعداد ماده x (lx)حشرات ماده در سن 

پارامترهاي رشد  .تنظیم شد x (mx)ماده در سن هر  تولیدمثل

 ,Carey)کري هايبا استفاده از فرمولاي ي دولکهکنهجمعیت 

 :زیر محاسبه شدندشرح به  (1993

 

   (3) (R0)نرخ خالص تولیدمثل 

  

   (3) (rm)فزایش جمعیت نرخ ذاتی ا

  

  ( 1) (λ)نرخ متناهی افزایش جمعیت 

  

  (4) (DT)مدت زمان دو برابر شدن 

  

 (5)             (T) متوسط مدت زمان یک نسل

   

نایف روش جک به رشد جمعیتتعیین واریانس پارامترهاي 

 ,.Sokal and Rohlf, 1981; Meyer et al) شد نجاما

که احتمال زنده  براي تعیین امید زندگیچنین، هم .(1986

از فرمول  باشد،میمشخص  xماندن یک فرد تا رسیدن به سن 

تعداد روزهایی است  Txدر این فرمول، . استفاده شد 

 .اندزنده مانده xکه افراد بعد از سن 

 های آماریتجزیه
افزار در نرمها ها، توزیع نرمال دادهداده ياز تجزیه قبل

SPSS ها ارزیابی شد و در صورت نیاز، تبدیل داده(Log 10) 

هاي مربوط به پارامترهاي ي دادهبراي تجزیه. صورت گرفت

هاي نسبت دراي دولکهتارتن ي زیستی و رشد جمعیت کنه

س یک ي واریانخاک از روش تجزیه:کمپوستمختلف ورمی

. استفاده شد SPSSدر نرم افزار  (one-way ANOVA)طرفه 

 احتمال سطح در توکی آزمون از استفاده با هامیانگین يمقایسه

 .گرفت انجام درصد پنج

 

 نتایج

 مراحل نابالغ یطول دوره

ي ي مراحل نابالغ کنهي میانگین طول دورهمقایسهنتایج 

هاي مختلف در نسبتپرورش یافته  اي روي خیاردولکهتارتن 

بر . نشان داده شده است 3در جدول خاک :کمپوستورمی

ي جنینی طول دوره ،ي واریانسنتایج حاصل از تجزیهاساس 

داري معنی به طورتیمارهاي مورد مطالعه  بیناي ي دولکهکنه

ترین طول بیش .(1FوP=75/4=353 ; 114/1) متفاوت بود

 کمپوست ودرصد ورمی 31و  11ي جنینی در تیمارهاي دوره

(. 3جدول )به دست آمد  شاهدترین مقدار آن در تیمار کم

-ي الروي کنه نیز در تیمارهاي مختلف ورمیطول دوره
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 P= 13/5 ,113/1) را نشان دادداري کمپوست اختالف معنی

ي الروي در ترین طول دورهبه طوري که بیش ؛F)1و353=

 31تیمارهاي  ن آن درتریو کم کمپوستدرصد ورمی 11تیمار

داري اختالف معنیدر این بررسی . مشاهده شددرصد و شاهد 

ي پورگی کنه به طول دورهبین تیمارهاي مورد مطالعه از نظر 

هاي نسبتتأثیر . (1FوP=74/3 =353 ,15/1) دست نیامد

ي مراحل نابالغ طول دوره رويخاک  :کمپوستمختلف ورمی

 P<73/34 ,113/1) ار بوددمعنیاي دولکه تارتن يکنه

-ورمیدرصد  11ي مراحل نابالغ در تیمار طول دوره. (1Fو353=

 و در تیمارتر از سایر تیمارها داري بیشبه طور معنیکمپوست 

 (.3جدول )بود تیمارها  يتر از بقیهکوتاه شاهد

 

روي گیاه خیار کوددهی شده با  Tetranychus urticaeي ي نشوونماي مراحل نابالغی کنهطول دوره (SE ±)میانگین  -3جدول 

 کمپوستهاي مختلف ورمینسبت
Table 1. Mean (± SE) developmental times of immature stages (days) of Tetranychus urticae on 

cucumber plants amended with different vermicompost ratios  

Vermicompost:
Soil ratio 

Incubation Larval period Nymphal period Total immature stages 

0:100 3.17 ± 0.08
b
 1.42 ± 0.09

b
 3.62 ± 0.08

a
 8.22 ± 0.12

c
 

10:90 3.40 ± 0.09
ab

 1.45 ± 0.08
b
 3.67 ± 0.07

a
 8.52 ± 0.11

bc
 

20:80 3.55 ± 0.09
a
 1.72 ± 0.09

ab
 3.62 ± 0.13

a
 8.90 ± 0.15

b
 

30:70 3.57 ± 0.08
a
 1.82 ± 0.10

a
 3.97 ± 0.10

a
 9.37 ± 0.13

a
 

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

 

و میزان  گذاریی تخمطول عمر بالغین، طول دوره

 یگذارتخم

خاک به  :کمپوستهاي مختلف ورمینسبتدر این بررسی 

 (1Fو P=33/4 =54 ,114/1)نر افراد داري طول عمر طور معنی

اي را دولکه تارتن يکنه (1Fو P=15/4 =73 , 131/1) يو ماده

ه. تحت تاثیر قرار دادند  11 ها در تیمارماده ترین طول عمرکوتا

در تیمارهاي در حالی که  ،کمپوست مشاهده شدورمی درصد

ترین طول ماده بیشافراد کمپوست ورمیدرصد  31شاهد و 

و  31 هايافراد نر کنه نیز در تیمار. (3جدول ) عمر را داشتند

-بیش شاهد ترین و در تیمارکمپوست کوتاهورمی درصد 11

ي طول دورهچنین، هم .(3جدول ) ترین طول عمر را داشتند

داري تیمارهاي مورد مطالعه به طور معنیبین کنه  گذاريتخم

ترین به طوري که کم ؛(1Fو P=50/4 =73 ,115/1) متفاوت بود

-ورمی درصد 11 کنه در تیمار گذاريتخمي طول دوره

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

 ,315/1) گذاريتخماز  پیشي هکمپوست از نظر طول دور

P=45/3 =73 1وF)  375/1) گذاريتخمو پس از, P=17/1 

 (1Fو P=735/1=73 ,541/1) زادآوري کلو کنه  (1Fو 73=

 .به دست نیامدداري اختالف معنی
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وي گیاه خیار کوددهی ر Tetranychus urticae يي کامل کنهپارامترهاي زیستی و تولیدمثلی مرحله (SE ±)میانگین  -3جدول 

 کمپوستهاي مختلف ورمیشده با نسبت
 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 

0:100 10:90 20:80 30:70 

Female longevity (day) 16.00 ± 1.10
a
 15.60 ± 1.13

a
 13.15 ± 0.98

ab
 11.95 ± 0.52

b
 

Male longevity (day) 8.50 ± 0.44
a
 7.28 ± 0.77

ab
 6.38 ± 0.47

b
 5.69 ± 0.36

b
 

Pre-oviposition (day) 1.10 ± 0.06
a
 1.30 ± 0.10

a
 1.10 ± 0.07

a
 1.30 ± 0.13

a
 

Oviposition (day) 13.80 ± 0.98
a
 13.10 ± 1.09

a
 10.90 ± 0.92

ab
 9.50 ± 0.58

b
 

Post-oviposition (day) 1.10 ± 0.20
a
 1.20 ± 0.14

a
 1.15 ± 0.15

a
 1.15 ± 0.11

a
 

Total fecundity 76.10 ± 5.17
a
 74.00 ± 5.86

a
 69.55 ± 7.61

a
 65.05 ± 3.76

a
 

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

 

و  (mx) ینس یویژهزادآوری  ،(lx) بقای ویژه سنی

 (ex)امید زندگی 

ي کنه (mx)ي سنی و زادآوري ویژه (lx)هاي بقا منحنی

نشان داده شده  3اي در تیمارهاي مختلف در شکل دولکهتارتن 

-دولکهتارتن ي کنهسنی  يهاي بقاي ویژهبررسی منحنی. است

-روند مشابه روي تیمارهاي مختلف ورمی بیانگراي 

به طوري که با گذشت زمان و افزایش  ؛بودخاک :کمپوست

هاي بر اساس منحنی .شدها کاسته ها از میزان بقاي آنسن کنه

در  گذاريتخمسنی مشخص شد که  يویژهزادآوري 

و در  31 از روزکمپوست ورمی درصد 31 و شاهد تیمارهاي

زندگی  33از روز  کمپوستورمی درصد 11و  31 تیمارهاي

شاهد،  در تیمارهاي گذاريتخمترین مقدار بیش. شروع شد

، 35به ترتیب در روزهاي کمپوست ورمی درصد 11و  31، 31

سیر  گذاريتخمسپس میزان . مشاهده شدزندگی  35و  35، 37

ه ترتیب در بفوق تیمارهاي  دربه طوري که یافت، نزولی 

ها پایان کنه گذاريتخمزندگی  35و  13، 11، 11 هايروز

به  فوقهاي در تیمارزمان تولد ها در امید زندگی کنه .یافت

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

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

تا رسیدن به صفر ر آن که به تدریج با گذشت زمان مقدا

 (.3شکل ) کاهش یافت

 پارامترهای رشد جمعیت

 تارتن يي میانگین پارامترهاي رشد جمعیت کنهمقایسه

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

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

اري مشاهده شد دکنه اختالف معنی (rm)افزایش جمعیت 

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

ترین مقدار آن ترین و بیشبرروز در نوسان بود که کم 347/1

کمپوست و شاهد به درصد ورمی 11به ترتیب در تیمارهاي 

کنه نیز در تیمارهاي  (R0)نرخ خالص تولیدمثل . دست آمد

داري نشان داد ختالف معنیکمپوست به خاک امختلف ورمی

(111/1;P= 11/5 =73 1وF) ترین مقدار این به طوري که بیش
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-کمپوست و کمدرصد ورمی 31پارامتر در تیمارهاي شاهد و 

. کمپوست محاسبه شددرصد ورمی 11ترین مقدار آن در تیمار 

خاک نرخ متناهی افزایش :کمپوستتیمارهاي مختلف ورمی

داري تحت تاثیر قرار دادند ر معنیکنه را به طو (λ)جمعیت 

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

ترین مقدار نرخ متناهی ترین و بیشدرصد و شاهد به ترتیب کم

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

(DT)  و میانگین مدت زمان یک نسل(T)  کنه هم در

به ) داري به دست آمدمطالعه اختالف معنیتیمارهاي مورد 

 (1Fو P= 33/4 =73 ,110/1و  1Fو P<43/7=73 ,113/1ترتیب 

ترین مقدار این پارامترها به ترتیب در تیمار ترین و کمبیش و

 .کمپوست و شاهد تخمین زده شددرصد ورمی 11

 
 

 

 

 

-خیار کوددهی شده با نسبتگیاهان روي  Tetranychus urticaeي کنه (mx)ي سنی ویژه زادآوري و (lx)بقا هاي منحنی -3شکل 

 کمپوستهاي مختلف ورمی
Figure 1. Age-specific survivorship (lx) and fecundity (mx) of Tetranychus urticae on cucumber plants 

amended with different vermicompost ratios  
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 کمپوستهاي مختلف ورمیخیار کوددهی شده با نسبتگیاهان روي  Tetranychus urticaeي کنه (ex)امید زندگی  -3شکل 
Figure 2. Life expectancy (ex) of Tetranychus urticae on cucumber plants amended with different 

vermicompost ratios 

 

 

هاي روي گیاه خیار کوددهی شده با نسبت Tetranychus urticaeي پارامترهاي رشد جمعیت کنه (SE ±)میانگین  -1جدول 

 کمپوستمختلف ورمی
Table 3. Mean (± SE) population growth parameters of Tetranychus urticae on cucumber plants amended 

with different vermicompost ratios  

Vermicompost:
Soil ratio 

rm R0 λ DT T 

0:100 0.247 ± 0.004
a
 36.5 ± 1.47

a
 1.28 ± 0.005

a
 2.8 ± 0.04

b
 14.6 ± 0.16

b
 

10:90 0.232 ± 0.004
ab

 35.2 ± 1.85
a
 1.26 ± 0.005

ab
 2.9 ± 0.05

b
 15.3 ± 0.26

ab
 

20:80 0.233 ± 0.006
ab

 30.5 ± 2.42
ab

 1.26 ± 0.008
ab

 2.9 ± 0.08
b
 14.7 ± 0.23

ab
 

30:70 0.216 ± 0.003
b
 27.9 ± 1.09

b
 1.24 ± 0.004

b
 3.2 ± 0.05

a
 15.4 ± 0.19

a
 

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

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

سبب کمپوست به بستر رشد گیاه خیار هاي مختلف ورمینسبت

 تارتن يدار در برخی پارامترهاي زیستی کنهتفاوت معنیایجاد 

اي در تیمار دولکه تارتن يي جنینی کنهدوره .دش ايدولکه

-ورمی التردو نسبت با ترین و درکمپوست کمفاقد ورمی

ا توجه به این که  .ترین بودبیش (درصد 11و  31)کمپوست  ب

که پیش از شروع ندبود یهایگذاري کنهها حاصل تخمتخم

 به طور جداگانه کمپوستآزمایش روي هر نسبت ورمی

ي جنینی رسد طول دورهبنابراین به نظر می ،پرورش یافته بودند

طول . بوده استکمپوست هاي مختلف ورمینسبت متاثر از

ي و طول دورهروز  17/3تا  33/0بین  کنه ي قبل از بلوغدوره

مطهري و همکاران . بودروز  01/31تا  51/3گذاري آن بینتخم

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

گیاه خیار کوددهی شده  اي را رويدولکهتارتن ي کنه يماده

و روز  31/33تا  17/31پتاسیم بین  هاي مختلف کودنسبت با

تعیین  روز 73/31تا  30/0گذاري آن را بین ي تخمطول دوره

توان به متفاوت میرا ي این دو مطالعه اختالف در نتیجه .کردند

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

 دارافزایش معنی عالوه بر کمپوستافزایش نسبت ورمی، حاضر

اي دولکه تارتن يي نشوونماي قبل از بلوغ کنهطول دوره در

کاهش طول  سبب ،هاي جنینی، الروي و پورگیبه ویژه دوره

 گذاريتخمي و کوتاه شدن طول دورههاي کامل کنهعمر 

 ,.Razmjou et al)رزمجو و همکاران يهدر مطالع .ها شدماده

موجب د درص 11کمپوست تا نیز افزایش سطح ورمی (2011

طول عمر  وي جالیز افزایش شته يي نشوونماطول دورهشد که 

 Kasaei)کسایی فرادنبه و همکاران .کاهش یابدآن افراد بالغ 

Faradonbeh et al., 2015)  نسبتکاربرد در بررسی اثر-

نتایج در گیاه خیار،  خاک:کمپوستهاي حجمی مختلف ورمی

درصد  11تیمار  در ي جالیز پرورش یافتهروي شتهمشابهی را 

رسد با افزایش نسبت به نظر می .کمپوست مشاهده کردندورمی

 آفت کمپوست مصرفی، کیفیت گیاه براي نشوونمايورمی

تحت  آنهاي مختلف نشوونمایی نامناسب شده و طول دوره

تغییر ممکن است این  .گیردتاثیر تغییر کیفیت گیاه قرار می

یمیایی اولیه و ثانویه در متفاوت بودن ترکیبات ش ناشی از

 کمپوستهاي مختلف ورمیگیاهان کوددهی شده با نسبت

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

ممکن است در  ،هاي نشوونمایی مختلف کنهطول دوره بر

 Awmack and))دگذارب تاثیرنیز  نآ زادآورينهایت روي 

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

کمپوست در ها روي تیمارهاي ورمیکاهش طول عمر ماده

ممکن است منجر به کاهش کمپوست ورمی مقایسه با تیمار فاقد

هر چند  .دشو تربیش کنه براي ایجاد جمعیت مثلشانس تولید

زادآوري  ،کمپوست به خاکدر بررسی حاضر با افزودن ورمی

-داري تحت تاثیر ورمیعنیاي به طور مدولکه تارتن يکل کنه

اما زادآوري آن در تیمارهاي حاوي  ،کمپوست قرار نگرفت

-کمپوست نسبت به تیمار فاقد ورمیهاي باالتر ورمینسبت

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

 Modarres) و مدرس نجف آبادي و همکاران (1988

Najafabadi et al., 2011) زارش کردند که گ به ترتیب

و  Tetranychus pacificus (McGregor)ي زادآوري کنه

ها افزایش مقدار نیتروژن در برگ اب ايدولکه تارتن يکنه

این حال،  .یابدافزایش می  Motahari)مطهري و همکاران با 

et al., 2013) هاي باالتر گزارش کردند که کاربرد نسبت

تارتن ي دآوري کنهپتاسیم در گیاه خیار موجب کاهش زا

تواند دلیل متفاوت بودن نوع کود مصرفی می .شوداي میدولکه

 .ها باشداصلی کاهش یا افزایش زادآوري کنه در این بررسی

اي ي دولکهپارامترهاي رشد جمعیت کنهي حاضر در مطالعه

در  .کمپوست بوداز تیمارهاي ورمی متأثرداري به طور معنی

رخ ذاتی افزایش نترین کم ،کمپوستدرصد ورمی 11تیمار 

رزمجو و همکاران  .به دست آمدکنه  (rm)جمعیت 

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

بقوالت  يتیره اي را روي سه گیاه مختلفدولکهتارتن ي کنه

به ترتیب  معمولیي شامل سویا، لوبیاي چشم بلبلی و لوبیا
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این مقادیر به . روز به دست آوردند بر 311/1و  343/1، 335/1

شاهد  طور تقریبی نزدیک به مقدار به دست آمده در تیمار

 پیر و همکارانخرد. (بر روز 347/1) باشدمی بررسی حاضر

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

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

 ,Modarres Najafabadi)آبادي مدرس نجف .دکردن

را اي دولکه تارتن ينرخ ذاتی افزایش جمعیت کنه زنی (2012

 بر 353/1تا  333/1لوبیا چیتی بین مختلف هاي روي ژنوتیپ

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

 رمقادیاختالف بین  .گزارش کردند روز بر 343/1تا  110/1

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

، گیاهانتوان به تفاوت ي حاضر را میمطالعهتیمار شاهد در 

متفاوت بودن ارقام مورد آزمایش و اختالف شرایط فیزیکی 

نرخ ذاتی افزایش جمعیت نشان  .آزمایش نسبت دادانجام 

باشد و یکی از ي پتانسیل افزایش جمعیت یک گونه میدهنده

 شودمحسوب مییک موجود زنده ترین پارامترهاي زیستی مهم

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

بودن میزبان گیاهی و مقدار پایین آن بیانگر نامناسب بودن 

 ,.Mottaghinia et al) دباشمیزبان براي رشد آفت می

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

کمپوست بیانگر پایین بودن سرعت افزایش جمعیت کنه نسبت 

دهد که به سایر تیمارهاي مورد آزمایش است و نشان می

در شرایط نامناسب سبب ایجاد خاک به  کمپوستافزودن ورمی

این علت ممکن است در اثر  .شودآفت می تولیدمثلگیاه براي 

 Edwards) هایبات شیمیایی ثانویه مانند فنلافزایش تولید ترک

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

 ,.Altieri et al)باشدي کودهاي آلی گیاهان دریافت کننده

1998; Murmu et al., 2013). نرخبودن تر کمچنین،هم 

 ودنب ترشیبو  يادولکهتارتن  يکنه (R0)مثل  دیخالص تول

در درصد  11تیماردر  کنه (DT) تیزمان دو برابر شدن جمع

در این تیمار اي ي دولکهکنهکه داد نشان  مارهایت ریسامقایسه با 

نامناسب  بیانگرکه بوده تري برخوردار از توان تولیدمثلی کم

رزمجو و  در مطالعات .باشدکنه میرشد بودن این تیمار براي 

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

ا ي جالیز و افزایش زمان دو برابر شدن جمعیت شتهتولیدمثل  ب

کسایی . مشاهده شد به خاک کمپوستورمینسبت افزایش 

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

ترین مقدار نرخ خالص ي جالیز کمنیز گزارش کردند که شته

 .دهدکمپوست نشان میدرصد ورمی 11تولیدمثل را در تیمار 

-هاي مختلف ورمیافزودن نسبت ،بررسی حاضردر

 اغلب کمپوست به بستر رشد گیاه خیار تاثیر منفی در

 شاهد اي نسبت به تیماردولکه تارتن يپارامترهاي زیستی کنه

مورد  کمپوستهاي مختلف ورمیاز بین نسبت. ایجاد کرد

 درصد 11نسبت حجمی  افزودن ،در این تحقیق آزمایش

 در کاهشبه ویژه ترین تاثیر را کمپوست به خاک بیشورمی

ه با این نتایج مشابه  .داشت نرخ ذاتی افزایش جمعیت نتایج ب

اي ي دولکههاي محققین دیگر روي کنهدست آمده از بررسی

 ,.Arancon et al., 2007; Edward et al)باشد می

حاوي در بسترهاي آفات ه افزایش مقاومت گیاهان ب .(2010

ترین دالیل استفاده از این کود آلی در کمپوست از مهمورمی

ترین دالیل براي یکی از مهم. باشدکشاورزي میهاي سیستم

، کودهاي آلیاستفاده از در  کاهش جمعیت و خسارت آفات

و جذب تدریجی مورد نیاز  آزاد شدن تدریجی عناصر غذایی

ه استفاده از کود بنابراینباشد؛ آن توسط گیاه می هاي آلی ب

ه  مختلفصر اشود که عنموجب می کمپوستویژه ورمی ب

در اختیار  تري زمانی طوالنیصورت تدریجی و در یک بازه

کاهش  يعمدهتواند دلیل و این عامل می دنگیاه قرار گیر

در  کاهش جمعیت آفات .گیاهان باشداین جمعیت آفت در 

 Arancon)مختلف مطالعاتدر  کمپوستاثر استفاده از ورمی

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

در این تحقیق هر چند  .است شده گزارش (2012 ,2011

به کنه در تیمارهاي نسبت خیار تر گیاه مطلوبیت پایینعلت 

 ,Cardoza)کاردوزا اما  ،کمپوست مطالعه نشدورمیحاوي 

-ت آفت در اثر استفاده از ورمیدلیل کاهش جمعی (2011
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بیوزي گیاهان زنوزي و آنتیآنتی بروز مقاومتکمپوست را به 

نشوونما و  چنان که ،دهداین کود نسبت می يدریافت کننده

بقاء حشرات در چنین گیاهانی به طور منفی تحت تاثیر قرار 

وجود عوامل تواند به علت زنوز میآنتی .گیردمی

اشدیایی در گیاهان میزبان مورفولوژیکی و شیم -گوآنگ. ب

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

هاي کردند که با افزودن کودهاي آلی به خاک تعداد تریکوم

مشخص شده است که  .یابدکوتاه در سطح برگ افزایش می

تواند در ها روي سطح برگ ضمن آن که میتریکوموجود 

خروج ترشحات از نوک د بلکه حرکت آفات ایجاد اختالل کن

ها با این موجب آغشته شدن بدن کنه ممکن استها تریکوم

 شود ها در سطح برگترشحات به هنگام حرکت کنه

Gibson, 1976))،  ها از سطح برگ حذف کرکچنان که

د شوها میبقاء کنهافزایش مقاومت گیاه و  باعث کاهش

(Saeidi and Mallik, 2012) .در ایجاد مقاومت آنتی-

. تواند دخیل باشندمواد شیمیایی و کیفیت گیاهان میبیوزي نیز 

 و Edwards et al., 2010)) ادواردز و همکارانچنان که 

معتقد هستند که افزایش مقدار فنول کل  (Rao, 2013)رائو

کمپوست دلیل کاهش  ورمی ياهان دریافت کنندهدر گی

در توجیه اقتصادي  .باشدفعالیت آفات روي این گیاهان می

 ,.Sinha et al)سینها و همکاران ،کمپوستمصرف ورمی

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

-درصدي مصرف سموم در کشاورزي می 71موجب کاهش 

بود ساختار فیزیکی خاک و افزایش حفظ د بلکه به دلیل بهشو

تواند موجب کاهش دفعات آبیاري خاک رطوبت خاک، می

-ورمیاستفاده از ،بنابراین .شودبدرصد نیز  41تا  11در حدود 

زراعی مناسب براي کاهش  کمپوست به عنوان یک روش

به شرط ها کشجمعیت آفات و در نتیجه کاهش مصرف آفت

-در برنامهتواند میشرایط گلخانه  حصول نتایج قابل قبول در

مورد استفاده ها در گلخانه هاي مدیریت تلفیقی آفات خیار

 .قرار گیرد

 اریسپاسگز

هاي بدین وسیله از خانم مهندس مریم نعمتی جهت همکاري

-تشکر و قدرانی می اي که در اجراي این تحقیق داشتندارزنده

 .شود
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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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