
 دانش گیاهپزشکی ایران

 (123-113)ص  3131زمستان پاییز و ، 2 ة، شمار54 ةدور

 E-mail: hamidsarrafm@gmail.com              03322830030* تلفن: 

  Carpoglyphus lactisخشک ۀمیو ۀپارامترهاي رشد جمعیت كن
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 چکیده

از آفات مهم و اقتصادی برخی محصوالت  عالوه بر اینکه Carpoglyphus lactis (L)خشك  ۀمیو ۀکن

ی ها کنهجایگزین برای پرورش انبوه  ۀیك طعمبه عنوان  رود، میشمار  ویژه خشکبار به انباری به

 کنۀ میوۀ خشك یزندگجدول در این مطالعه پارامترهای  .نیز کاربرد داردت تجاری صور بهشکارگر 

 02±1سلسیوس، رطوبت نسبی  ۀدرج 21و  22یشگاهی و در دو دمای روی مخمر نان در شرایط آزما

 یذاتنرخ  .شدبررسی مرحله  -سن دوجنسی زندگی تئوری جدول اساس درصد و تاریکی مطلق بر

 22در دمای ( T) نسل كی زمان متوسط و (λ) جمعیت افزایش متناهی نرخ ،(r) تیجمع شیافزا

سلسیوس  ۀدرج 21روز و در دمای  0/16و  -1روز 333/1، -1روز 280/2ترتیب  سلسیوس به ۀدرج

ری بین پارامترهای عناداروز محاسبه و اختالف م 80/11و  -1روز 460/1 ،-1روز 383/2ترتیب  به

اختالف  نیز( GRR) تولیدمثل(. بین مقادیر نرخ ناخالص >21/2Pمذکور در دو دما مشاهده شد )

( در دو دما اختالف R0) تولیدمثلنرخ خالص ولی  (>21/2Pری در دو دما وجود داشت )عنادام

سازی شرایط  بهینه زمینۀدر د توان میاطالعات حاصل از این پژوهش  .(<21/2Pری نداشت )عنادام

 د.کار رو به C. lactis ۀپرورش انبوه کن

 

 ،افزایش جمعیت ذاتی نرخ ،زمان نشو و نما دوجنسی، زندگی جدولباروری،  كلیدي: هايهواژ

Carpoglyphus lactis. 

 

 مقدمه

 ۀمتعلق به راست .Carpoglyphus lactis L ۀكن

Sarcoptiformes ةخانواد و Carpoglyphidae این. است 

 شمالی، آمریکای اروپا، از و دارد جهانی گسترشی كنه

 است شده گزارش كراینوا و قزاقستان روسیه،

(Zakhvatchin, 1941) .نخستین بار برای نیز ایران در 

این كنه را شناسایی و  3143اریان در سال سپاسگز

 ,Khanjani & HaddadIrani-Nejad) گزارش كرده است

 و انباری محصوالت از بسیاری به C. lactis ۀكن. (2006

 و انجیر كشمش، آلو، هلو، ۀبرگ خرما، مانند خشکبار

 ,Chmielewski) دزن می خسارت طبیعی عسل همچنین

1971; Ibrahim, 2006.) های  سال ه همچنین دراین كن

از روی خرما در ایران و از  مهماخیر به عنوان یك آفت 

كشور تركیه گزارش شده است  درروی انجیر خشك 

(Aksoy et al., 2004; Asadi et al., 2011). آفت این 

 برای را زمینه ،به محصول عالوه بر خسارت مستقیم

 باعث كه دكن می مساعد ها نیسممیکروارگا دیگر رشد

. دشو می انبارها در كشاورزی محصوالت تخریب تشدید
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 ۀیك طعم عنوان به C. lactis ۀكن ،افزون بر این

ی شکارگر به عنوان عوامل ها كنهجایگزین برای پرورش 

د شو میت تجاری استفاده صور بهكنترل بیولوژیك 

(Koppert, 2011). 

مراحل نابالغ این كنه شامل تخم، الرو، پروتونمف، 

طور  . دئوتونمف این كنه بهاستف و تریتونمف دئوتونم

د و شو مینامیده  (Hypopusاختصاصی هیپوپوس )

د و كن میزندگی است كه تغذیه ن ۀای از چرخ مرحله

برای انتشار كنه و مقاومت در برابر شرایط سخت 

(. Chmielewski, 1971محیطی سازگار شده است )

مکن است ، مC. lactisبسته به شرایط محیطی و زندگی 

 در چرخۀ زندگی كنه (Deutonymph)مرحلۀ دئوتونمف 

(. Zhang, 2003یا از آن حذف شود ) ،وجود داشته باشد

جدول زندگی توصیفی جامع از نشو و نما، بقا، باروری و 

 . دراستزندگی جمعیت موجودات به امید 

مرسوم كه به روش جدول زندگی باروری  نگاری جمعیت

 ،(Leslie, 1945; Birch, 1948) ویژة سن معروف است

 & Chi) دشو مینر نادیده گرفته  های افراد ویژگی معموالً

Yang, 2003) ها كنه. با توجه به اینکه در حشرات و 

افراد وجود  بین نمو و رشد های نرخ در تفاوت و تنوع

 در اشتباه بروز به ها تفاوت به حساب نیاوردن این ،دارد

د و این شو می منجر زندگی جدول تحلیل و تجزیه

 نتایج تخمین نادرست در بروز د باعثتوان می مسئله

 جدول تئوری د معرفیرس میبه نظر . (Chi, 1988) گردد

اشکاالت مورد اشاره را  مرحله -سن دوجنسی زندگی

 .(Chi & Liu,  1985; Chi, 1988) برطرف كرده است

 ةمیو ۀكن زندگی جدول بررسی اولین حاضر تحقیق

 زندگی جدول تئوری كاربرد اولین و ایران خشك در

هدف از این  .است جهان در كنه این روی دوجنسی

سلسیوس  ۀدرج 24و  20دو دمای  تأثیرپژوهش بررسی 

شرایط  در C. lactis ۀروی پارامترهای جدول زندگی كن

های حاصل از این پژوهش  داده .استآزمایشگاهی 

عیت این كنه بینی تغییرات كمی جم د برای پیشتوان می

 د.كار رو بهسازی پرورش انبوه آن  و بهینه

 
 ها مواد و روش

  C. lactis ۀکن پرورش و یآورر معج

 استان ةآلود انباری خرماهای روی از C. lactis ۀكن

 برای. شد ریآور معج مرند شهر شرقی، آذربایجان

 نی انتخابوكل از كنه 34 تصادفی صورت هب شناسایی،

 C. lactis ۀگون ،سالید از آنهاا ۀتهی از پس و شد

 آزمایشگاه كنه در این پرورش. گردید تأییدشناسایی و 

 و فیزیولوژی ةپژوهشکد بیولوژیك كنترل و اكولوژی

 دار در ظروف داخل زنجان دانشگاه بیوتکنولوژی

ی و در شرایط متر نتیسا 31×32 ابعاد به ای استوانه

طوبت سلیسیوس، ر ۀدرج 24±1آزمایشگاهی با دمای 

 نسل( 30 درصد و تاریکی مطلق )حدود 40±4نسبی 

 گرفت. نان صورت مخمر روی

 
 زندگی جدول آزمایش

 3 تشتك پالستیکی از ها مایشآز انجام منظور به

سلول  4 تشتك هر داخل و شد استفاده یمتر نتیسا

 به متر لیمی 3و ارتفاع  3ای پالستیکی به قطر  استوانه

شد و برای  ابتث آن كف به حرارتی چسب كمك

ها با آب مقطر  داخل تشتك ها، كنهجلوگیری از فرار 

های جدول  ها پر شد. آزمایش برای محصور كردن سلول

 به منظور سن شروع شد. هم از تخم 80زندگی با 

 به كرده گیری جفت ماده بالغ یها كنه سازی، سن هم

 از پس و شد رهاسازی نان مخمر روی ساعت 25 مدت

 مخمر بستر روی شده گذاشته های تخم ،زمان این طی

های زیستی  فعالیت ها كنهبلوغ  زمان تا. شدند جداسازی

بار بررسی و ثبت شد. پس از  ساعت یك 25آنها هر 

شد  داده قرار نر ۀكن یك ماده ۀكن هر بلوغ همراه ۀمرحل

(Chi & Yang, 2003)  ها، كنهو پس از جفت كردن 

آنها نیز ثبت  ۀروزان لتولیدمثمانی افراد و میزان  زنده

انباری از  از شد. با توجه به اینکه برای پرورش این كنه

ها در  های مخمر نان استفاده شد و این گرانول گرانول

دهند و حالت چسبندگی  یر شکل مییدماهای باال تغ

 و 20±3 دو دمای در ها مایشلذا آز ،ندكن میایجاد 

 ودرصد  10±4نسبی  رطوبت سلسیوس، ۀدرج 3±24

 .گرفت انجام رشد های اتاقك در مطلق تاریکی

 

 ها تجزیه و تحلیل داده

 ةویژ دوجنسی زندگی جدول تئوری مبنای بر ها داده

و  تجزیه (Chi & Liu, 1985; Chi, 1988) مرحله -سن

 ,Chi) افزار نرم از انجام محاسبات برای. ندتحلیل شد
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1988, 2008) Age-stage, two-sex life table 

analysis-MSChart جمعیتی  استفاده شد. پارامترهای

( با استفاده از روش rجمعیت ) افزایش ذاتی نرخ شامل

 ,Goodmanبرآورد شد ) (3 ۀ)رابط ۀگودمن و با معادل

1982): 

(3 )                   1
0

1 






xx

x

)x(r mle 

 یتعجم افزایش متناهی نرخ ، ( R0)تولیدمثل خالص نرخ

(λ) یك زمان مدت متوسط و ( نسلT نیز با استفاده از )

 :های زیر محاسبه شدند فرمول

(2)         R0 =∑ lxmx 

(1)     λ =e
r

 

(5)          T =lnR0/r  

ی ویژة تولیدمثلارزش  شده، عالوه بر پارامترهای ذكر

(، باروری sxjمرحله ) -(، نرخ بقای ویژة سنvxjمرحله ) -سن

( و باروری lx(، نرخ بقای ویژة سنی )fxjمرحله ) -ویژة سن

 (.Chi & Su, 2006( نیز برآورد شدند )mxسنی ) ویژة

میانگین و خطای استاندارد پارامترهای رشد جمعیت با 

 & Bootstrap( )Sokal) بوت استرپاستفاده از روش 

Rohlf, 1995; Huang & Chi, 2012مقایسۀ  .( محاسبه شد

جز دربارة باروری كه از  های زیستی، به ویژگی میانگین 

استفاده شد، با روش  (t - Student)نت استیود-آزمون تی

بررسی گردید. برای  (Mann-Whitney test)ویتنی-من

مقایسۀ معناداری پارامترهای جدول زندگی نیز از آزمون 

 استفاده شد. (Tukey-Kramer)كرامر -توكی
 

 نتایج
 مراحل مختلف رشدی ۀطول دور

نشان داد  C. lactisمقایسۀ مراحل مختلف رشدی كنۀ 

های رشدی تمام مراحل  ف معناداری بین طول دورهاختال

درجۀ سلسیوس وجود  24و  20قبل از بلوغ در دو دمای 

(. طول دورة رشدی مراحل پیش از بلوغ در >03/0Pدارد )

 ۀدرج 24روز و در دمای  35/3درجۀ سلسیوس  20دمای 

(. میانگین 3دست آمد )جدول  هروز ب 85/3سلسیوس 

 ۀدرج 24و  20ی در دمای ریز پیش از تخم ةكل دور

روز برآورد شد كه  884/1و  88/30ترتیب  سلسیوس به

. (3 )جدول (>03/0P)ری با هم داشتند عنادااختالف م

 24و  20 در دماهای C. lactis ۀمیانگین باروری كن

تخم بود كه  1/223و  1/151ترتیب  سلسیوس به ۀدرج

ری وجود داشت عنادانیز اختالف م نتیجهدر این 

(03/0P<طول عمر بالغ3 ( )جدول .)ن به تفکیك نر و ا

 24و  20ماده محاسبه شد كه برای جنس نر در دماهای 

روز و برای  01/3و  45/23ب ترتی بهسلسیوس  ۀدرج

دست آمد كه با هم  هروز ب 34/31و  48/24ها  ماده

(. 3 ( )جدول>03/0Pداری داشتند )ااختالف معن

در هر دو دما  3ه در شکل شد ئه( اراsxjهای بقای ) منحنی

احتمال رسیدن یك فرد تازه متولدشده به هر سن و 

ت صور بهدهند و میزان بقا  زیستی را نشان می ۀمرحل

در این  C. lactis ۀتفکیك مراحل مختلف زیستی كن

( fx5ماده ) ةویژ -باروری سن داده شده است. شکل نشان

های  كه توسط ماده را های باروری میانگین تعداد تخم

(. 2 دهد )شکل شود نشان می بالغ در هر سنی تولید می

( شروع mxسنی كل جمعیت ) ةدر منحنی باروری ویژ

سلسیوس  ۀدرج 24و  20در دو دمای  تولیدمثل

باروری در  بود. حداكثر نرخ 3و  30ترتیب در روز  به

 30و  33 روز سلسیوس در ۀدرج 24و  20دمای 

 10و  50د كه تا روز تخم محاسبه ش 11و  21ب ترتی به

(، exjسنی ) ةزندگی ویژبه (. امید 2 )شکل ادامه داشت

هایی را كه یك فرد در هر سن و مرحله  مدت زمان

زندگی در به دهد. امید  تواند زنده بماند نشان می می

سلسیوس  ۀدرج 24سلسیوس بیشتر از  ۀدرج 20دمای 

زندگی برای یك فرد تازه به (. امید 1بود )شکل 

سلسیوس  ۀدرج 24و  20دشده در دماهای متول

افراد نر و  میان ۀروز بود. در مقایس 33و  15ترتیب  به

سلسیوس  ۀدرج 24ویژه در دمای  هب ماده یها كنه ،ماده

 (.1 شکل) داشتند نرها به نسبت بیشتری زندگیبه  امید

( سهم یك فرد در هر سن و vxjی )تولیدمثلارزش 

 شود آینده تعریف می وجود آوردن نسل همرحله در ب

(Atlihau & Chi, 2008 این شاخص معیار5( )شکل .) 

ای است كه مشاركت نسبی هر گروه سنی را برای  ویژه

 ,Fisher, 1930; Piankaدهد ) های آینده نشان می نسل

 5مرحله در شکل -سن ةی ویژتولیدمثلارزش  .(1994

نشان داده شده است و مقدار آن برای یك فرد تازه 

سلسیوس  ۀدرج 24و  20لدشده در دماهای متو

بیانگر نرخ  بود كه دقیقاً 531/3و  111/3ب ترتی به

نرخ ذاتی افزایش  .استمتناهی افزایش جمعیت 

( و متوسط λ(، نرخ متناهی افزایش جمعیت )rجمعیت )
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در دمای  C. lactis ۀ( برای كنTزمان یك نسل ) مدت

و  -3زرو 111/3،  -3روز 281/0سلسیوس  ۀدرج 20

 -3روز 181/0سلسیوس  ۀدرج 24روز و در دمای  1/33

ری عناداروز بوده كه اختالف م 81/33و  -3روز ،531/3

(. نرخ ناخالص 2 ( )جدول>03/0P)بین آنها مشاهده شد 

 1/313سلسیوس  ۀدرج 20( در دمای GRR) تولیدمثل

فرد بود كه  4/381سلسیوس  ۀدرج 24فرد و در دمای 

ری در دو دما وجود عنادااختالف مدر این مورد نیز 

(. برخالف پارامترهای ذكرشده كه با هم >04/0P)داشت 

 تولیدمثلبین نرخ خالص  ،داری داشتندااختالف معن

(R0 )ۀكن C. lactis  در دو دمای مذكور اختالف

 20( در دمای R0مقدار ) (.<04/0P)داری دیده نشد امعن

 ۀجدر 24فرد و در دمای  5/320سلسیوس  ۀدرج

 (.2فرد تخمین زده شد )جدول  3/31سلسیوس 

 
 درجۀ سلسیوس 24و  20یافته روی مخمر نان در دو دمای  پرورش Carpoglyphus lactisهای زیستی كنۀ  . ویژگی3جدول 

    درجۀ سلسیوس 20دمای   درجۀ سلسیوس 24دمای  

p  ل رشدمراح تعداد  خطای معیار ±میانگین   تعداد خطای معیار ±میانگین 
< 003/0  038/0 ± 12/2  b 48  033/0 ± 24/1  a  14 )تخم )روز 

< 003/0  033/0 ± 41/3  b 48  035/0 ± 31/2  a  13 )الرو )روز 

< 003/0  011/0 ± 01/3  b 48  035/0± 01/2  a  10 )پروتونمف )روز 

< 003/0  012/0 ± 431/3  b 43  058/0 ± 05/2  a  38 )تریتونمف )روز 

< 003/0  350/0 ± 88/1  b 23  251/0 ± 88/30  a  24 ریزی )روز( كل دورة پیش از تخم 

< 003/0  432/0 ± 01/3  b 10  352/0 ± 45/23  a  52 )طول عمر بالغ نر )روز 

< 003/0  38/0 ± 34/31  b 23  240/3 ± 48/24  a  23 )طول عمر بالغ ماده )روز 

< 003/0  80/31 ± 10/223 b 23  80/22 ± 10/151 a  23 تخم/ ماده( باروری( 
 Mann – Whitney test استفاده شد، با روش t - Studentجز دربارة باروری كه از آزمون  ها به میانگین دهندة اختالف معنادار است. حروف غیرمشابه در هر ردیف نشان

 در سطح یك درصد مقایسه شد.

 
درجۀ سلسیوس.  24و  20ته روی مخمر نان در دو دمای یاف پرورش Carpoglyphus lactis. مقایسۀ پارامترهای جمعیت كنۀ 2جدول 

 درصد مقایسه گردید. 4در سطح  Tukey- Kramerها با روش  دهندة اختالف معنادار است. میانگین حروف غیرمشابه در هر ردیف نشان

     درجۀ سلسیوس 20دمای   درجۀ سلسیوس 24دمای  

p  پارامترهای جمعیت  تعداد  عیارخطای م ±میانگین  تعداد خطای معیار ±میانگین 

< 04/0  034/0 ± 181/0  a 31 032/0 ± 284/0  b  14  جمعیت افزایش ذاتی نرخr) )  (-3)روز 
< 04/0  022/0 ± 531/3  a 31 033/0 ± 111/3  b  14  جمعیت  افزایش متناهی نرخ(λ) (-3) روز 

< 04/0  2/14 ± 4/381  a 31 8/22 ± 1/313  b  14  دمثلتولی ناخالص نرخ (GRR) )فرد( 

> 04/0  8/34 ± 2/31  31 ± 03/320  4/20  )فرد( (R0) تولیدمثل خالص نرخ  14  

< 04/0  232/0 ± 81/33  a 31 213 /0± 1/33  b  14  زمان یك نسل متوسط مدت (T) )روز( 
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 یافته  پرورش Carpoglyphus lactis كنۀ (sxj)مرحله -های نرخ بقا ویژة سن . منحنی3شکل 

 درجۀ سلسیوس 24و  20روی مخمر نان در دو دمای 
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  (lxmx)، زایش ویژة سنی  (mx)باروری ویژة سنی كل جمعیت، (fx5)ه ،  باروری ویژة سنی ماد (lx). نرخ بقای ویژة سنی2 شکل

 درجۀ سلسیوس 24و  20یافته روی مخمر نان در دو دمای  پرورش Carpoglyphus lactisكنۀ 

 

     
 یافته  پرورش Carpoglyphus lactis مرحلۀ كنۀ-های امید به زندگی ویژة سن . منحنی1شکل 

 درجۀ سلسیوس 24و  20روی مخمر نان در دو دمای 
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 یافته  پرورش Carpoglyphus lactisمرحلۀ كنۀ -های ارزش تولیدمثلی ویژة سن . منحنی5شکل 

 درجۀ سلسیوس 24و  20روی مخمر نان در دو دمای 

 

 بحث

های زیستی و  را بر ویژگی نتایج این پژوهش تأثیر دما

در دو دمای مورد  C. lactis پارامترهای جدول زندگی كنۀ

میانگین طول (. 2و  3های  دهد )جدول آزمون نشان می

 .Cو تریتونمف كنۀ  دورة رشدی تخم، الرو، پروتونمف

lactis  درجۀ سلسیوس با بستر غذایی گندم  24در دمای

 ز گزارش شده استرو 54/2، و 8/2، 44/3، 8/2ترتیب  به

(Ibrahim, 2006) در مطالعۀ ذكرشده زمان نشو و نمای .

مراحل مختلف نابالغ این كنه نسبت به مطالعۀ حاضر 

تر است كه عوامل گوناگونی مانند تفاوت در بستر  طوالنی

غذایی، رطوبت نسبی محیط آزمایشی و سوش مورد 

 در استفاده ممکن است در این تفاوت تأثیرگذار باشند.
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ای انتخابی در  همین مطالعه مرحلۀ دئوتونمف كه مرحله

سیر نموی این كنه است و در شرایط نامناسب ظاهر 

، مشاهده شده است و (Chmielewski, 1971) گردد می

 ,Ibrahim) روز گزارش گردیده 44/3طول دورة آن حدود 

كه در پژوهش حاضر این مرحلۀ رشدی مشاهده  (،2006

میانگین طول عمر بالغان در دو  نشد. در پژوهشی دیگر

درجۀ سلسیوس با تفکیك جنسیت نر و  24و  20دمای 

روز گزارش شده  1/13، 2/13و  8/53، 44ترتیب  ماده به

تر از  كه بیش از دو برابر طوالنی (،Okamoto, 1986) است

آمده در این تحقیق بوده است )جدول  دست طول عمر به

الف را بتوان در بستر رسد دلیل این اخت (. به نظر می3

شده از مخمر  وجو كرد )در مطالعۀ اشاره غذایی جست

استفاده شده  C. lactisخشك و شکر برای تغذیۀ كنۀ 

 .است(

در  C. lactisدر تحقیق حاضر میانگین باروری كنۀ 

تخم  1/223و  1/151درجۀ سلیسیوس  24و  20دماهای 

های مشابه  تعیین شد كه این مقادیر بیشتر از نتایج پژوهش

. هرچند میانگین (Okamoto, 1986; Ibrahim, 2006)است 

 24درجۀ سلسیوس بیشتر از  20كل باروری در دمای 

ریزی روزانۀ  درجۀ سلسیوس بوده است، ولی میزان تخم

درجۀ سلسیوس بیشتر بوده  24كنۀ میوة خشك در دمای 

 Okamotoتخم در هر روز(.  8/31و  18/31ترتیب  است )به

و  20در دو دمای  C. lactisمیانگین باروری كنۀ  (1986)

تخم  5/331و  5/258ترتیب  درجۀ سلسیوس به 24

درجۀ  20خصوص در دمای  گزارش شده است كه به

شود. شایان  سلسیوس اختالف زیادی با نتایج ما دیده می

ذكر است در تحقیق ذكرشده مشابه با نتایج ما میانگین كل 

درجۀ  20اش در دمای  ول زندگیریزی این كنه در ط تخم

 بوده است. درجۀ سلسیوس 24سلسیوس بیشتر از 

همچنین نتایج نشان داد همۀ پارامترهای رشد جمعیت 

و متوسط مدت زمان یك  (R0) تولیدمثلجز نرخ خالص  به

 20درجۀ سلسیوس بیشتر از دمای  24در دمای  (T)نسل 

این (. در این زمینه 2درجۀ سلسیوس بوده است )جدول

نکته قابل ذكر است كه مقادیر باالتر دیگر پارامترهای 

جمعیتی مانند نرخ ذاتی رشد جمعیت لزوماً به معنای 

نیست. به بیان دیگر، در  تولیدمثلباالتر بودن نرخ خالص 

بیشتر است، لزوماً نرخ  تولیدمثلتیماری كه نرخ خالص 

رشد جمعیت باالتر نخواهد بود و بر عکس. دلیل آن را 

های مرتبط با آن  توان در نحوة محاسبه و فرمول یم

 24. در دمای (Huang & Chi, 2012)وجو كرد  جست

درجۀ سلسیوس طول مراحل نابالغ و طول عمر افراد بالغ 

ها در مجموع باعث بیشتر بودن  تر است كه این ویژگی كوتاه

درجۀ سلسیوس  24میزان نرخ رشد جمعیت در دمای 

یسۀ پارامترهای جدول زندگی، تحقیق شده است. دربارة مقا

رسد  های مشابه هرچند كه به نظر می حاضر با پژوهش

های پارامترهای حاصل از جدول زندگی سنتی و دو  مقایسه

، ولیکن در (Huang & Chi, 2012) جنسی صحیح نیست

و  20پژوهشی نرخ ذاتی رشد جمعیت این كنه در دو دمای 

 -3روز 23/0و  228/0ترتیب  درجۀ سلسیوس به 24

(Chmielewski, 1971 و در دماهای )درجۀ  21و  38

 & Guldali) -3روز 2528/0و  2085/0ترتیب  سلسیوس به

Cobanoglu, 2010)  گزارش شده است كه كمتر از مقادیر

(. به نظر 2آمده در این پژوهش است )جدول دست به

رسد سوش كنۀ تحت آزمایش و سابقۀ تغذیۀ متفاوت  می

ری از موم زنبور عسل( در مطالعۀ اول آور )جمع

(Chmielewski, 1971 و كاهش دما و همچنین بستر )

 Guldali) غذایی متفاوت )زردآلوی خشك( در مطالعۀ دوم

& Cobanoglu, 2010) تواند باعث بروز تفاوت در  می

شده در هر دو پژوهش نسبت  مقادیر نرخ ذاتی رشد محاسبه

 به مطالعۀ حاضر باشد.

مزایای مطالعات جدول زندگی دوجنسی یکی از 

 (Population projectionسازی جمعیت ) شبیهاستفاده از 

بینی ساختار و روند رشدی جمعیت با گذشت  برای پیش

ویژه دربارة مطالعاتی كه هدف از  ( كه به4زمان است )شکل 

آنها كسب اطالعاتی مرتبط با پرورش انبوه جانوران مفید 

. (Huang & Chi, 2012) ر رودكا تواند به است، می

نشان داده شده است، روند  4گونه كه در شکل  همان

تر  درجه سریع 24در دمای  C. lactisرشدی جمعیت كنۀ 

طوری كه ظهور جمعیت  درجه است؛ به 20از دمای 

درجه سه روز زودتر از  24های نسل بعد در دمای  تخم

ای بالغ ه درجه است. افزون بر این، جمعیت كنه 20دمای 

شدت روند رو به  به 35درجه در روز  24در در دمای 

كند در صورتی كه این تغییر در ساختار  افزایش پیدا می

اتفاق  33درجه و در روز  20در دمای  C. lactisجمعیت 

(. گاهی در مسائل مرتبط با پرورش 4افتاده است )شکل 

تواند برای  انبوه این تغییرات ساختار جمعیت می
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( حائز harvesting timeسازی در زمان برداشت ) تصمیم

تواند  اهمیت باشد. مطالعات جدول زندگی دو جنسی می

. این امکان را برای محققان و تولیدكنندگان فراهم آورد

 ،برای مثال اگر شکارگری ترجیح به تغذیه از مراحل نابالغ

سازی  ویژه تخم و الرو این كنه را داشته باشد، این شبیه به

درجه و در فاصلۀ زمانی روز  20دهد كه در دمای  ن مینشا

ساختار جمعیت به سمت افراد نابالغ است و  23تا  33

دهد.  درصد بیشتری از جمعیت را مرحلۀ تخم تشکیل می

روز به  1درجه تنها  24در صورتی كه همین روند در دمای 

نسبت ساختار  34تا  8انجامد و در بین روزهای  طول می

 تری( به نفع افراد نابالغ است. بازة زمانی كوتاه جمعیت )در

پارامترهای  مطالعه و بررسی فاكتورهای محیطی روی

جمعیت میزبان جایگزین برای پرورش انبوه دشمنان 

طبیعی امری ضروری در جهت تولید اقتصادی و بهینۀ 

آنها است. در این میان برآورد پارامترهای جدول زندگی 

ی متفاوت همراه با تغییرات دیگر میزبان در شرایط دمای

عوامل محیطی مانند رطوبت و دورة روشنایی، این امکان 

بینی بهتری  دهد تا با دقت بیشتر و با قدرت پیش را می

بتوان شرایط بهینه را برای پرورش آنها تخمین زد كه 

 تواند موضوعی برای مطالعات آتی باشد. این مهم می
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 یافته  پرورش Carpoglyphus lactisسازی جمعیت كنۀ  های شبیه . منحنی4شکل 

 درجۀ سلسیوس 24و  20روی مخمر نان در دو دمای 

 

 سپاسگزاري

 پژوهشگاه علوم و تکنولوژیپژوهش با حمایت مالی این  

ه تحصیالت تکمیلی ، دانشگاپیشرفته و علوم محیطی

، با قرارداد به شمارة كرمان صنعتی و فناوری پیشرفتۀ

 آقای جناب ازهمچنین  به انجام رسیده است. 3848/3

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  استوان دكتر

 ۀگون تأیید و شناسایی رایواحد علوم و تحقیقات فارس ب

C. lactis گرددتشکر و قدردانی می. 
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