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تارتن روي پارامترهاي جدول زندگی کنه  پیروکسیمیتفنکش اثر کنه

Tetranychusايدولکه urticaeدر شرایط آزمایشگاهی

4و مریم آل عصفور 3، محمدعلی اکرمی2، کامبیز مینایی*1سعیده قادري

ز، دانشجوي ارشد، استادیار، دانشیار، استادیار دانشکده کشاورزي دانشگاه شیرا4، 3، 2، 1

)11/7/91تاریخ تصویب:  -28/10/90(تاریخ دریافت:  

چکیده

Tetranychusاي کنترل کنه تارتن دولکه urticae Koch به عنوان یکی از مهمترین ،

کش ها استوار است. اثر کنهکشآفت زبر اساس استفاده ا اًآفات کلیدي در کشاورزي، عمدت

ی این کنه در شرایط آزمایشگاهی در دماي پیروکسیمیت روي پارامترهاي جدول زندگفن

(روشنایی: تاریکی) 16:8ي نوري  % و دوره65±5و رطوبت نسبی  سلسیوسي  درجه 2±25

مرحله رشدي دوجنسی تجزیه و -ها بر اساس تئوري جدول زندگی سنیبررسی شد. داده

ml/l380حدودپیروکسیمیت کش فنکنهLC50تحلیل شدند. در آزمایش زیست سنجی مقدار

ریزي پس از بلوغ و دوره ي پیش از تخمتعیین و در آزمایش جدول زندگی بکار رفت. دوره

و36/2پیروکسیمیت (به ترتیب  اي تیمار شده با فنریزي واقعی کنه تارتن دولکهپیش از تخم

تیب هاي بدست آمده در تیمار شاهد (به ترتر از دورهروز) به طور معنی داري طوالنی 64/12

اي تیمار شده با ي زندگی کنه تارتن دولکهروز) به دست آمد. باروري کل دوره 56/11و1

، نرخ رشد )r(بود. نرخ رشد ذاتی جمعیت  27/52و در شاهد  35/1پیروکسیمیت  سم فن

و نرخ  )T(، متوسط طول مدت هر نسل )R0(، نرخ رشد خالص جمعیت )λ(محدود جمعیت 

روز، بر -001/0پیروکسیمیت (به ترتیب  ) تیمار شده با فنGRRرشد ناخالص جمعیت (

و25/14( فرد)،  96/0روز، بر 998/0 نتایج این پژوهش نشان فرد) برآورد شد. (94/2(روز)

پیروکسیمیت میزان باروري کنه تارتن کش فند کنهــدرص 50ده ــداد که غلظت کشن

شود تا شمگیري کاهش داده و باعث میاي را تحت شرایط آزمایشگاهی به میزان چدولکه

توان از آن در کنترل این آفت د و میدرشد جمعیت این آفت تقریبا با انقراض مواجه گر

استفاده نمود.

اي، جدول زندگیکش ، کنه تارتن دو لکهکنه واژه هاي کلیدي:

مقدمه

Tetranychusاي با نام علمیدو لکهتارتنکنه

urticae Koch گیاهان صیفی، باغی، مهم آفاتازیکی

,Cagleزینتی و زراعی بوده ( 1949; Hell & Sabelis,

و1985 Fasulo(از جمله اروپا نقاطبسیاريدر) &

Denmark, Tuttle)، آمریکا (2000 & Baker, 1968،(

Saunyamaآفریقا ( & Knapp, Takafuji) و آسیا (2003

et al., 2000; Ho, Arbabiان () از جمله ایر2000 et al.,

تغذیهباايلکهدوتارتنکنه ) گسترش دارد.1997

گیاهی و از بین بردن سلول هاي گیاهی باعث شیرهاز
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Huffakerآسیب رساندن به برگ ( et al., ) و با 1969

گیاهدرفتوسنتزوتعرقعملازمانعتارتنیدن

Brandenburgشود (می & Kennedy, ) که در 1987

کاهش عملکرد را به دنبال خواهد داشت نهایت 

)Huffaker et al., 1969.(

رهاي گوناگونی براي کنترل کاهاي اخیر راهدر سال

بر  هاشده است که بیشترین آن کنه تارتن به کار گرفته

هاي کشها به ویژه کنهکشاستفاده از کنه مبناي

Rubersonد (ــباشابی میــانتخ et al., -). فن1998

از گروه سموم پیرازول است که در سال روکسیمیت پی

کش موثر علیه الرو، پوره و بالغ به عنوان کنه 1991

Tetranychidaeهاي خانواده ها از جمله کنهبرخی کنه

,Tomlin؛ 1385طالبی جهرمی، (معرفی شد  2000.(

کش که تنها یک عامل سنجی آفتهاي زیستآزمون

اثر  ارزیابیبه تنهایی براي  مرگ و میر را بررسی می کند

Brattstenمزرعه کافی نیست (سطح در  آن et al.,

امروزه جدول زندگی به عنوان یک روش قابل .)1986

ها و بهترین زمان کشاطمینان براي تعیین سمیت آفت

,Chiمبارزه با آفات ( و از ابزار مهم در مطالعه  )1990

Sakaiجمعیت آفات ( et al., اد شده است. پیشنه )2001

در واقع جدول زندگی تاثیر سم بر بقا و عوامل محدود 

کند کننده نرخ رشد جمعیت آفت را مشخص می

)Marcic, جدول زندگی آفت با در دست داشتن  ).2003

اطالعاتی نظیر میزان مرگ و میر در اثر عوامل مختلف، 

ت در ـنسبت زاد و ولد، نرخ افزایش یا کاهش جمعی

 هـساختوجود زنده و نرخ مهاجرت، هاي بعدي منسل

توان از آن در مدیریت تلفیقی آفات به شود که میمی

جداول زندگی  ).1387بهترین نحو استفاده کرد (سراج، 

به روش سنتی بر اساس جنس ماده، تنها با در نظر 

گرفتن سن موجودات و بدون در نظر گرفتن جنس نر 

,Lotkaشوند (تهیه می 1907; Lewis, 1942; Lesli,

تفاوت در دوره رشد و نموي افراد ). لحاظ نکردن 1945

ها منجر به ایجاد خطا در در بعضی از حشرات و کنه

در ضمن در نظر گردد محاسبه پارامترهاي جمعیتی می

نگرفتن جنس نر باعث ناکافی بودن اطالعات بدست 

,Chi)شود آمده می بنابراین با روش جدول  .(1988

هر دو ه زیستی دوجنسی و احتساب مرحل-زندگی سنی

و اختالف  برطرف کردرا  هاتوان خطاجنس نر و ماده می

و نیز اطالعات مربوط به جنس نر را بین مراحل زیستی 

Chi(نشان داد  نیز & Liu, 1985.(

Kim) کش و ) سمومی از حشره2006و همکاران

روي قدرت پیروکسیمیت کش فنمنجمله کنهکش کنه

اي مورد آزمایش  ل نسل کنه تارتن دولکهباروري و طو

پروکسیمیت از جمله  ها دریافتند که فنقرار دادند. آن

و باروري این  هاي موثر علیه این کنه می باشد کش کنه

جدول زندگی .دهدآفت را به طرز چشمگیري کاهش می

هاي لوبیا تحت شرایط روي برگاي کنه تارتن دولکه

تان، پاییز و زمستان  آزمایشگاهی طی سه فصل تابس

بررسی شد. این )2008و همکاران (Hoqueتوسط 

ي رشد و نمو کنه تارتن محققین مشاهده کردند که دوره

رخ ــترین نــود و بیشـروز ب 24تا  7از تخم تا بالغ 

از سوي دیگرجدول  گذاري در پاییز و تابستان بود. تخم

و  هاي برگیاي روي دیسکزندگی کنه تارتن دولکه

و همکاران Kavousiهاي کامل لوبیا توسط برگ

مطالعه شد. دوره رشدي پوره سن دوم، دوره )2009(

هاي کامل ریزي روي برگقبل از بلوغ و دوره قبل از تخم

ها روي دیسک تر از این دورهداري کوتاهبه طور معنی

برگی بود و همچنین نتایج نشان داد که نرخ ذاتی 

به دلیل  "هاي کامل احتماالبرگافزایش جمعیت روي 

هاي برگی باال بودن میزان مواد غذایی بیشتر از دیسک

پیروکسیمیت روي کش فندر پژوهش حاضر اثر کنهبود.

اي پارامترهاي جدول زندگی دو جنسی کنه تارتن دولکه

کش روي مورد بررسی قرار گرفت و کارایی این کنه

اي ن دولکهباروري و نرخ افزایش جمعیت کنه تارت

بررسی شد.

هامواد و روش

پرورش گیاه میزبان

Phaseolusلوبیا (گیاه  vulgaris L.(  رقم تالش

لوبیا چیتی در گلدان هاي پالستیکی با قطر  موسوم به

27±2سانتیمتري کاشته شد و در دماي  20دهانه 

ي رو دوره نو%65±5ت نسبیدرجه سانتی گراد و رطوب

نگهداري شد.  ریکی)(روشنایی: تا16:8

پرورش کنه تارتن دولکه اي 

اي، از مزارع لوبیا آلوده به این  لکه ي تارتن دو کنه

آباد شهرستان مرودشت آفت واقع در روستاي فتح
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هاي رشد،  در اتاقکآوري و سپس روي گیاهان لوبیا جمع

و رطوبت نسبی  سلسیوسي  درجه 25±2در دماي 

(روشنایی: تاریکی)، 16:8ي نوري  % و دوره5±65

پرورش داده شد.

زیست سنجی هاي آزمایش

پیروکسیمیت با در این آزمایش کنه کش فن

ساخت ®Ortusو نام تجاري SC%5فرموالسیون تجاري 

استفاده گردید. شرکت شمیایی مشکفام فارس 

زیست سنجی هاي آزمایش

درصد  50دست آوردن غلظت کشنده ه براي ب

تدا آزمایشات اولیه براي تعیین چهار ، اب(LC50)جمعیت 

کش مورد آزمایش اجرا شد. بدین منظور غلظت از کنه

به پیروکسیمیت کش فنچهار غلظت دلخواه از کنه

-استفاده گردید دیسک به عنوان شاهد آب مقطرهمراه 

هاي اصلی گیاه متر از برگمیلی 20هاي برگی به قطر 

هاي تهیه شده ظتثانیه در غل 15لوبیا تهیه و به مدت 

خشک گذشت یک ساعت از فرو برده شدند. پس از 

کنه ماده 15کش روي برگ، تعداد شدن باقیمانده کنه

در  آلودههاي برگی روي دیسکهمسن یک روزه کامل

ظروف پتري حاوي پنبه مرطوب منتقل کرده و داخل 

گراد، رطوبت درجه سانتی 25±2انکوباتور با دماي 

ساعت روشنایی و  16صد و دوره نوري در 65±5نسبی 

ساعت تاریکی نگهداري شدند. غلظتی که در آن  8

 70بیشترین مرگ و میر وجود داشت (مرگ و میر بین 

درصد) به عنوان باالترین دز و غلظتی با کمترین  80تا 

درصد) به عنوان  20تا  10مرگ و میر ( مرگ و میر بین 

ی که با وجود هاین دز در نظر گرفته شد.کنهیکمتر

تحریک پس از گذشت پنج ثانیه قادر به راه رفتن 

Kabirنبودند، مرده تلقی شدند ( et al., 1993.(

 240تعداد  در مجموع براي زیست سنجی نهایی

کنه در چهار تکرار)  15سن یک روزه (کنه کامل هم

هاي روي دیسک هاي در نظر گرفته شدهبراي غلظت

روش و شرایط  .ارداده شدکش قربرگی آغشته به کنه

آزمایش مانند آزمایشات اولیه بود.

ايآزمایش جدول زندگی کنه تارتن دو لکه

مرحله  –اساس این آزمایش، جدول زندگی سنی 

Chiزیستی دو جنسی است ( & Liu, 1985; Chi,

با )2009و همکاران (Kavousi) که از روش 1988

براي کنه تارتن در تهیه واحدهاي آزمایشیاندکی تغییر 

اي استفاده شد. غلظت تعیین شده در زیست دولکه

کش  کنه ازدرصد  50سنجی با احتمال اثر کشندگی 

تعداد تهیه و در تیمار شاهد از آب مقطر استفاده شد. 

گیاه لوبیا از دمبرگ جدا و یک عدد کنه ماده  برگ 60

به همراه یک عدد کنه نر به روي برگ منتقل گردید. 

داخل انکوباتور قرار  شرایط مشابههاي آزمایشی در واحد

ساعت یک عدد تخم در هر  24گرفت. پس از گذشت 

واحد آزمایشی نگه داشته شد و بقیه تخم ها به همراه 

مانی کنه ماده و نر حذف شدند. سپس رشد و نمو و زنده

ساعت بررسی  24هاي آزمایشی هر موجود در واحد کنه

ی که به مرحله کامل رسیدند روي هایو ثبت گردید. کنه

ثانیه فرو  15اي که در محلول سمی به مدت تازه برگ

ها خشک گردیده و باقیمانده سمی روي آن برده شده

ها در آب بود، انتقال داده شدند. در مورد شاهد، برگ

ها و همراه کردن مقطر فرو برده شدند. پس از بلوغ کنه

ه بر زنده مانی کنه نر و هر کنه ماده با یک کنه نر عالو

کنه ماده، زادآوري کنه ماده مربوط به هر واحد آزمایشی 

نیز ثبت گردید.

روش تجزیه و تحلیل جدول زندگی 

داده هاي خام بدست آمده از آزمایشات جدول 

مرحله -زندگی بر اساس تئوري جدول زندگی سنی

;زیستی، دو جنسی ( Chi 1988Chi & Liu, و1985 (

مورد تجزیه و تحلیل )Chi)1988ه شده توسط روش ارائ

)، زادآوري ویژه lxقرار گرفتند. زنده مانی ویژه سنی (

)، زادآوري ویژه سن و مرحله mxسنی کل جمعیت (

)،Sxj)، زنده مانی ویژه سن و مرحله زیستی (fxjزیستی (

)، ارزش تولید exjامید زندگی ویژه سن و مرحله زیستی (

) محاسبه گردید که vxjه زیستی (مثل ویژه سن و مرحل

xوj گر سن و مرحله زیستی می باشد. به ترتیب نمایان

که از  ١همچنین دوره پیش از تخمریزي کنه ماده بالغ

زمان آغاز مرحله کنه بالغ تا آغاز تخمریزي می باشد و 

کل دوره پیش از تخمریزي کنه ماده به عنوان دوره 

تولد تا آغاز تخمریزي از زمان  ٢پیش از تخمریزي واقعی

)، نرخ محدود افزایش rبرآورد شد. نرخ ذاتی رشد (

متوسط طول )، R0)، نرخ خالص تولید مثل (λجمعیت (

1. APOP
2. TPOP
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)GRRو نرخ ناخالص رشد جمعیت ( )T(مدت هر نسل 

-Eulerمحاسبه گردید. نرخ ذاتی رشد جمعیت از فرمول 

Lotka که در زیر آمده برآورد شد و سن شروع جدول

از صفر )Goodman)1982بر اساس روش   زندگی

تعیین گردید.

  1
0

1 






x
xx
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روش تجزیه و تحلیل آماري نتایج

نتایج بدست آمده از آزمایشات زیست سنجی با 

POLO-PC)Leoraاستفاده از نرم افزار  Software,

I987هاي کشنده مورد ) تجزیه و تحلیل شد و غلظت

دیر میانگین و خطاهاي استاندارد نظر برآورد گردید. مقا

Jackknifeپارامترهاي جدول زندگی با استفاده از روش 

)Sokal & Rohlf, براي تجزیه و ) برآورد شد.1995

ها و برآورد جک نایف از نرم افزار تحلیل داده

TWOSEX-MSChart)Chi, تفاوت ) استفاده شد. 2005

دآوري هاي رشدي و زادر پارامترهاي جمعیتی، دوره

Studentتیمارها توسط آزمون  t-test  16و نرم افزار

SPSS.تعیین گردید

نتایج

ش ــکهــ) کنLC50درصد ( 50غلظت کشندگی 

اي با محدوده پیروکسیمیت براي کنه تارتن دولکهفن

رابطه نشان داده شده است. 1% در جدول 95اطمینان 

تن پاسخ بین کنه کش فن پیروکسیمیت و کنه تار-دز

نشان داده شده است.  1دولکه اي در شکل 

پاسخ بین کنه کش -رابطه دز -1شکل 

فن پیروکسیمیت و کنه تارتن دولکه اي 

اطالعات زیست شناختی طی مطالعه جدول زندگی 

نشان داده شده است. تفاوت معنی داري  2در جدول 

پیش از تخمریزي قبل از بلوغ و دوره پیش از  بین دوره

). باروري کنه 2زي واقعی  وجود داشت (جدول تخمری

داري پیروکسیمیت به طور معنیتارتن تیمار شده با فن

. منحنی مربوط به تعداد نسبی افراد کمتر از شاهد بود

مطابق  )Sxj(مرحله زیستی -زنده مانده در هر گروه سنی

پیروکسیمیت به تفکیک کش فنبراي کنه 2شکل 

ین همپوشانی بین این مراحل مختلف زیستی و همچن

هاي نرخ بقا ویژه سنی منحنی دهد.مراحل را نشان می

)lx) باروري ویژه سنی ماده ،(fx8 باروري ویژه سنی کل ،(

نشان  3) در شکل lxmx)، زایش ویژه سنی (mxجمعیت (

)lxویژه سنی (داده شده است. بر اساس منحنی بقاء

شد. ویژه بیشترین طول دوره زنده مانی در شاهد دیده 

طول دوره نشان داده شده است.  3) در شکل lxmxسنی (

(ماده/تخم)  27/52اي در شاهد باروري کنه تارتن دولکه

(ماده/تخم)  35/1بود که این مقدار در تیمار سمی به 

) نشان fx8منحنی باروري ویژه سنی ماده (کاهش یافت. 

 وداد تولیدمثل در شاهد از روز دهم شروع گردید 

دیده  24ین میزان تخمریزي در شاهد و تا روز بیشتر

) نسبت به 12شد. زمان باروري حداکثر در شاهد (روز 

پیروکسیمیت (روز اي تیمار شده با فنکنه تارتن دولکه

مرحله  -منحنی امید زندگی ویژه سنی ) زودتر بود.14

jو مرحله xمدت زمانی که هر فرد با سن  )exj(زیستی 

). امید زندگی نر 4دهد (شکل نشان میزنده می ماند را 

) بیشتر از تیمار 16و  8و ماده در شاهد (به ترتیب روز 

) بود. منحنی 10و  6پیروکسیمیت (به ترتیب روز فن

انتظار )Vxj(مرحله زیستی -ارزش باروري ویژه سنی

jو مرحله xاي در هر سن باروري هرکنه تارتن دولکه

باروري در هر مرحله ارزش  ).5دهد (شکل نشان می

زیستی در شاهد از مقدار بیشتري نسبت به تیمار سمی 

نقطه اوج مشاهده شده در منحنی ارزش برخوردار است. 

باشد.می 10باروري ماده در تیمار شاهد زودتر و در روز 

اي پارامترهاي جدول زندگی مربوط به کنه تارتن دولکه

در  3دول پیروکسیمیت و شاهد در جتیمار شده با فن

اند. نرخ رشد درصد نشان داده شده 95سطح اطمینان 

، نرخ )λ(، نرخ رشد محدود جمعیت )r(ذاتی جمعیت 
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، متوسط طول مدت هر نسل )R0(رشد خالص جمعیت 

)T( ) و نرخ رشد ناخالص جمعیتGRRا ـده بـار شـ) تیم

پیروکسیمیت به طور معنی داري کمتر از شاهد بود.  فن

 50در تیمار شاهد و غلظت کشنده ايکنه تارتن دولکه)Sxj(مرحله زیستی –تعداد نسبی افراد زنده مانده در هر گروه سنی -2شکل 

درصد فن پیروکسیمیت

پیروکسیمیتکش فندرصد کشندگی کنه 50غلظت با احتمال  -1جدول 

شیب خط)LC50)ppmغلظت تعداد کنهنام کنهکشآفت

.Tروکسیمیتپیفن urticae240380)565-284(305/0±52/1

lx)، زایش ویژه سنی (mx)، باروري ویژه سنی کل جمعیت (fx8)، باروري ویژه سنی ماده (lxنرخ بقا ویژه سنی ( -3شکل  mx کنه تارتن (

در غلظت کشنددولکه اي

بحث

کش کنهLC50ی مقدارــدر آزمایش زیست سنج

تاثیر به دست آمد. ml/l380ت حدود پیروکسیمیفن

اي توسط پیروکسمیت روي کنه تارتن دولکهکش فنکنه

پژوهشگران مختلف مورد آزمایش قرار گرفته است. 

ها به روش پاشش مستقیم روي کنه و بسیاري از بررسی

هاي مقاوم یا حساس انجام شده است با استفاده از سویه

)Sato et al., 2004; Kim et al., 2006; Suh et al.,

درصد جمعیت  50). طی مطالعه اثر غلظت کشنده 2006

پیروکسیمیت بر جدول زندگی کنه تارتن کش فنکنه

ریزي ي پیش از تخماي، مشخص گردید که دورهدولکه

ریزي از بدو تولد تا آغاز پس از بلوغ و دوره پیش از تخم

به  پیروکسیمیت ي تیمار شده با فنریزي این کنهتخم

تر روز به طور معنی داري طوالنی 64/12و36/2ترتیب 
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) روز بوده است.56/11و  1هاي بدست آمده در تیمار شاهد (به ترتیب از دوره

درصد فن پیروکسیمیت  50کنه تارتن دولکه اي در غلظت کشنده )exj(مرحله زیستی -امید زندگی ویژه سنی -4شکل 

درصد فن پیروکسیمیت  50کنه تارتن دولکه اي در غلظت کشنده )Vxj(مرحله زیستی-ارزش باروري ویژه سنی -5ل شک

27/52اي در شاهد باروري کل کنه تارتن دولکه

پیروکسیمیت بدست آمد که تیمار این کنه با سم فن

دهد که این نتیجه با کاهش می 35/1باروري کل را به 

) در رابطه با کاهش 2006ان (و همکارKimمطالعه 

اي در اثر کاربرد غلظت باروري کنه تارتن دولکه

نرخ پیروکسیمیت مطابقت دارد.درصد فن 50کشندگی 

)،λ)، نرخ رشد محدود جمعیت (rرشد ذاتی جمعیت (

)، متوسط طول مدت هر R0نرخ رشد خالص جمعیت (

) تیمار GRR) و نرخ رشد ناخالص جمعیت (Tنسل (

روز، بر -001/0پیروکسیمیت (به ترتیب  نشده با ف

و25/14( فرد)،  96/0روز، بر 998/0 فرد)  94/2(روز)

 2دول ــجه ازـــونه کـــد. همانگــــــبرآورد ش

دول ـــــاي جــــــارامترهــــوم است پـــــمعل

ار ــــه تیمــــاهد نسبت بـــــوط به شــزندگی مرب

د. نتایج نشان ـــــر هستنــــروکسیمیت بیشتـــپیفن

پیروکسیمیت رشد کنه تارتن کش فنه کنهــداد ک

ش ـاهــکروزبر -001/0د ـــا حـاي را تهـــــدولک

وط به ــات مربـــــدهد. یکی از دالیل این اختالفمی

اده (شکل ــــاي مــــهانی ویژه کنهــده مـــمنحنی زن

هاي هــد نسبی کنداـــد.به طوریکه تعــــباش) می2

ار شاهد بیشتر ــن مختلف در تیمـــاده در سنیــــم

هاي ماده دلیل دیگر به باروري ویژه سنی کنهد.ــباشمی

) مربوط است. 3و زایش ویژه سنی کل جمعیت (شکل 

ها در هاي مربوط به این ویژگیبر این اساس منحنی

 دهد. همچنین درتیمار شاهد مقادیر بیشتري نشان می

هاي مربوط به ارزش باروري مربوط به تیمار منحنی
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باشد. می 12پیروکسیمیت در روز تیمار فنباشد، در حالی که در می 10شاهد نقطه اوج در روز 

 95در سطح اطمینان فن پیروکسیمیت  درصد 50کشنده غلظتویژگی هاي زیستی کنه تارتن دو لکه اي تیمار شده با  -2جدول 

Mean(درصد  ± SE(

ویژگی تاریخچه زیستی

)LC50(فن پیروکسیمیتشاهد

t
احتمالدرجه آزادي اندازه 

جمعیت

)N(

خطاي 

میانگین±استاندارد

اندازه 

جمعیت

)N(

خطاي 

میانگین±استاندارد

طول دوره 

رشد و 

نموي 

(روز)

63/3570/01035341/0±96/352091/0±53089/0تخم

---1±1520±530الرو

38/1214/01037801/0±64/152068/0±53067/0استراحت اول

---1±1510±520پوره سن یک

---1±1510±520استراحت دوم

---1±1510±520پوره سن دو

ــتراحت  اســـ

سوم
520±1510±1---

کــــــل دوره 

پیش از بلوغ
52459/0±6/1051101/0±04/10138/01016731/0

طول عمر 

کنه بالغ 

(روز)

73/13028/1771000/0±61/213736/0±3627/0جنس ماده

5/12710/528000/0±44/1529/0±27/0جنس نر

دوره پیش از تخمریزي پس 

از بلوغ (روز)
360±1222137/0±36/2382/656000/0

دوره پیش از تخمریزي 

واقعی (روز)
36084/0±56/11221807/0±64/12423/556000/0

35/1123/3471000/0±27/523725/0±3662/1)تخم ♀/(باروري

در سطح اطمینان فن پیروکسیمیت درصد  50کشنده  غلظتپارامترهاي جدول زندگی کنه تارتن دولکه اي تیمار شده با  -3جدول

Mean(درصد  95 ± SE(

احتمالدرجه آزاديLC50(t(فن پیروکسیمیتشاهدپارامتر

177/15103000/0-001/0±245/001472/0±00689/0)-1(روز)r(نرخ رشد ذاتی جمعیت 

9987/0345/16103000/0±279/10147/0±0088/0)-1(روز)λ(نرخ رشد محدود جمعیت 

96/0802/9103000/0±91/382/0±87/3(نتاج) )R0(نرخ رشد خالص جمعیت 

25/14186/31030019/0±93/142/0±08/0(روز))T(وسط طول مدت هر نسل مت

94/2678/15103000/0±72/4742/0±82/2) (نتاج)GRRنرخ رشد ناخالص جمعیت (

رشد و نمو، باروري و پارامترهاي جمعیت به 

Wermelingerفاکتورهاي مختلفی مثل دما ( et al.,

1990; Bounfour & Tanigoshi ) و گیاه میزبان 2001

)Skirvin & Williams, 1999; Van den Boom et al,

2003; Praslicka & Huszar, ) بستگی دارد. طول 2003

دوره رشد و نموي مراحل مختلف زیستی در شاهد 

) 2) و نرخ رشد ذاتی مربوط به شاهد (جدول 2(جدول 

ن با نتایج برخی محققان دیگر که از لوبیا به عنوان میزبا
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Kasapاستفاده کردند مطابقت دارد. طی یک مطالعه 

درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  25) در دماي 2002(

روز براي کل دوره پیش از بلوغ گزارش  9/10درصد،  60

کرده است و براي مراحل تخم، الرو، پروتونمف و 

روز گزارش  8/3،7/1،5/1،7/1دئوتونمف به ترتیب 

Fangشده است ( & Chi Praslickaدر حالی که  )1989

& Huszar)2003 درجه سانتیگراد  25) در دماي

روز براي کل دوره پیش از بلوغ گزارش  2/8میانگین 

Bounfourکردند. همچنین  & Tanigoshi(2001)روي

روز) براي کل دوره  9/13تري (گیاه تمشک زمان طوالنی

اند تواند. این اختالفات میپیش از بلوغ گزارش کرده

هاي گیاه میزبان و شرایط آزمایش باشد.مرتبط با تفاوت

وAPOP،TPOPداري بین دوره تفاوت معنی 

پیروکسیمیت وجود دارد باروري شاهد و تیمار فن

داري ها منجر به تفاوت معنی) که این تفاوت2(جدول 

). کوتاه بودن 3شود (جدول در پارامترهاي جمعیتی می

و ماده به دلیل خصوصیات خاصی هاي نر طول عمر کنه

شود که هاي لوبیا دیده میاست که در بعضی از واریته

Fangشود تا باروري کاهش یابد (این باعث می & Chi,

). نرخ رشد ذاتی جمعیت شاهد در این پژوهش 1989

روز)235/0روز) نزدیک به  اعداد گزارش شده ( 245/0(

Kavousiباشد (براي این پارامتر می et al., 2009.(

هاي جدول زندگی نتایج ارائه شده در مورد ویژگی 

مرحله زیستی -برخی مزایاي تئوري جدول زندگی سنی

دهد دو جنسی را نسبت به روش رایج و قدیمی نشان می

ورت سنتی تهیه و ــکه تنها بر مبناي افراد ماده و به ص

م ـال روي هــردد. براي مثــگل میــــه و تحلیــتجزی

هاي زنده مانی ویژه سن و مرحله هاي منحنیافتادگی

توانایی این تئوري را در تفکیک  2) در شکل Sxjزیستی (

دهد. در هاي مربوط به هر مرحله نشان میزنده مانی

واقع تفاوت در میزان رشد و نمو افراد باعث تمایز در 

-Martinezگردد (هاي زندگی ویژه سنی میمنحنی

Villar et al., هاي فردي ) و با نادیده گرفتن تفاوت2005

ها وي یکسان براي آنـــو با فرض دوره رشد و نم

دهند هاي زنده مانی و باروري ناقص ارائه میمنحنی

)Chi, 1988; Chi & & Yang, 2003; Yu et al.,

2005.(

شود دیده می 5و  4هاي همانگونه که در شکل

مختلف از نظر امید  چنین تمایزهایی بین مراحل زیستی

زندگی و ارزش تولید مثلی نیز وجود دارد که با تئوري 

مرحله زیستی، دو جنسی قابل -جدول زندگی سنی

نشان دادن می باشند. مزیت دیگر این تئوري در ارائه 

هاي زنده مانی و امید زندگی براي افراد نر منحنی

دیمی ممکن ـــباشد که با روش رایج قجمعیت می

). بنابراین با در نظر گرفتن 4و  2د (شکل باشنمی

مراحل زیستی مختف هر دو جنس نر و ماده می توان 

اطالعات بیشتري از جدول زندگی به دست آورد.  

نتیجه گیري کلی

ه طور کلی، این پژوهش نشان داد که غلظت ب

پیروکسیمیت میزان کش فند کنهــدرص 50ده ـکشن

تحت شرایط آزمایشگاهی اي را باروري کنه تارتن دولکه

شود تا رشد به میزان چشمگیري کاهش داده و باعث می

جمعیت این آفت تقریبا با انقراض مواجه گردد. این 

تر از دز توصیه شده کش در دزهاي پایینمسئله که آفت

ه داشته باشد ـــتواند اثرات جمعیتی قابل مالحظمی

ها کمک کند. کشتواند به کاهش مصرف آفتمی

ها و آفات کششود در مورد سایر آفتنابراین توصیه میب

مطالعات مشابهی به اجرا درآید. نیز
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