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  چکیده

فاژ در هاي بسیار مهم و پلیاز گونه Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)اي با نام علمی کنه دو لکه            
بسیاري از نقاط دنیا بوده و به عنوان یک آفت جدي روي اغلب گیاهان زینتی از جمله گل رز مطرح است. در این تحقیق 

، Valentine ،Pink ،Yellow ،Roulette ،Tea ،Marusyaشامل  .Rosa spرقم گل رز  10ترهاي تولیدمثلی این آفت رويپارام
Cool water ،Dolcevita ،Bella vita  وOrange  نسبی رطوبت سلسیوس، درجه 24 ± 1در اتاقک رشد و در شرایط دماي      

داد که نرخ ناخالص  نشان نتایج. گرفت قرار بررسی مورد تاریکی ساعت 8 و روشنایی ساعت 16 نوري يدوره و درصد 65 ± 5
بیشترین نرخ ناخالص و خالص باروري روي رقم  .داري متفاوت بودو نرخ خالص باروري بین ارقام مختلف گل رز به طور معنی

Pink  خالص و ناخالص نرخ مقدار بیشترین همچنین. آمد دست به تخم )64/84 ± 10/8و 86/113 ± 50/11(به ترتیب 
 تعداد نظر از داريمعنی تفاوت. شد مشاهده تخم )54/70 ± 50/7 و 89/94 ± 57/9(به ترتیب  Pink رقم روي زادآوري

 ارقام روي روز هر در ماده هر توسط شده گذاشته بارور هاي تخم میانگین و روز هر در ماده هر توسط شده گذاشته هايتخم
مشاهده   Cool waterو کمترین آنها روي رقم Orange رقم روي پارامترها این مقدار بیشترین و داشت وجود رز گل مختلف

  Bella vitaو کمترین مقدار آن روي رقم   Pinkهاي بالغ روي رقم  امید به زندگی در زمان ظهور کنه شد. بیشترین مقدار
ترین میزبان براي ان ارقام مورد مطالعه مطلوبدر می Pinkگیري کرد که رقم بود. بر اساس نتایج حاصل میتوان نتیجه

  باشد.اي میتولیدمثل کنه دولکه
  

  .اي، گل رزارقام مقاوم، پارامترهاي تولیدمثل، جدول زندگی، کنه دولکه: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
ي گلسرخیان ) از تیره.Rosa spرز ( يدرختچه

)Rosaceaeترین گیاهان است که قدمت ) و از قدیمی
 Akhtar( رسدهاي ماقبل تاریخ میشت و کار آن به زمانک

and Khaliq 2003( گل رز یکی از زیباترین و .
هاي زینتی جهان است که به علت دارا طرفدارترین گلپر

هایی مانند پایدار بودن، طوالنی بودن دوران بودن ویژگی
گلدهی و وجود ارقام مختلف عالوه بر تزیین منازل، در 

اي ایفا نموده و از این نظر دومین گل عمده تجارت نقش
 Larson( شودشاخه بریده بعد از داوودي محسوب می

هاي ارقام مختلف گل رز هر کدام داراي ویژگی ).1992
خاص خود هستند و مشخص شدن میزان مقاومت هر یک 

اي برخوردار ها از اهمیت ویژهاز آنها به آفات و بیماري
 Flint and Karlik 1999 ،Akhtar and Khaliq(است 

هاي مختلف گل رز نیز داراي آفات و بیماري) 2003
 Tetranychusاي ي دولکهباشد، در این میان کنهمی

urticae Koch (Acari: Tetranychidae) مهمترین و 
شود اي محسوب میترین آفت رزهاي گلخانهجدي

Larson 1992)(.  
ان تـرین آفـات   از فـراو    T. urticaeايدولکـه  يکنـه 

ي کشاورزي بوده و به عنوان یک گونـه مهـم داراي دامنـه   
میزبانی وسیعی است که خسارت هـاي شـدید مسـتقیم و    

کنـد و بـه علـت تولیـدمثل     غیر مستقیم در گیاه ایجاد می
هـا، از  کـش زیاد و توانایی ایجاد سـریع مقاومـت بـه آفـت    

 . (Nicholls et al. 1998)اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت    
هـا از  هـاي تـارتن در سـطح زیـرین بـرگ     بسیاري از کنـه 

کنند و با فرو بردن ي گیاهی تغذیه میکلروپالست و شیره
هاي خود در بافت اپیدرم و ایجاد سـوراخ در آن از  استایلت

نماینـد،  ي سـلولی تغذیـه مـی   هـا و شـیره  محتویات سلول
هـاي بزاقـی کنـه، باعـث     برخی محققان معتقدند که آنزیم

هاي گیاهی شده و خسارت مکـانیکی ایجـاد   یب سلولتخر
ارقام مقاوم به حشرات و کنه ها  (Mitchell 1973). کندمی

ي جمعیـت آفـت را   اثر عوامل بیولـوژیکی کـاهش دهنـده   
کنند و بـا کـاهش توانـایی جسـمی و وضـعیت      تشدید می

-ي آفت باعث افزایش کـارآیی میزبـان  فیزیولوژیکی حشره
و همچنـــین افـــزایش تـــأثیر یـــابی دشـــمنان طبیعـــی 

یک   (Dent 2000). شوندکنندگی عوامل بیمارگر میکنترل
آفت روي گیاهان میزبان حساس به دلیل داشتن نرخ رشد 

هـاي مقـاوم خسـارت    جمعیت باالتر در مقایسه با میزبـان 

سازد. بنابراین میزان رشـد جمعیـت یـک    بیشتري وارد می
د معیـاري از  توانـ میزبـان مختلـف مـی   آفت روي گیاهـان  

 Ozgokce and ( هـا باشـد  مقاومت یا حساسـیت میزبـان  

Atlihan 2005(. بیوز ممکن است گیاهان با مکانیسم آنتی
باعث کاهش بقا، اندازه، وزن، طول عمر و تولیـدمثل افـراد   

طـور غیـر مسـتقیم بـا طـوالنی کـردن       شده و بهآفت بالغ 
رگیـري  ي نشو و نماي آن آفت باعث افزایش دوره قرادوره

، Dent 2000( آن آفت در معـرض دشـمن طبیعـی شـوند    
Sarfraz et al. 2006(. 

با جـدول زنـدگی    توانافزایش جمعیت کنه ها را می 
ــه ــاروري ک ــه  ب ــدمثلی کن ــایی تولی ــاده را در  توان ــاي م ه

کند نشان داد. جـداول زنـدگی   هاي متفاوت بیان میزمان
تولد شـده در  باروري با دنبال کردن بقاي گروهی از افراد م

یک زمان و ثبت بقاء و زمان مرگ آنها تا مرگ آخرین فرد 
توان گردند. چنین جداول زندگی را میاز گروه تشکیل می

ي هـر مرحلـه  براي توصیف زمان رشد و نمو و نـرخ بقـاي   
رشدي، پیش بینی اندازه جمعیت یک آفت و ساختار سنی 

 Askari, and Stern( آن در یک زمان مشخص به کار برد

1972، Otman et al. 1976، Maia et al. 2000 .(  آگاهی
هـاي  هاي حساس یـا مقـاوم یـک گیـاه و پـارامتر     از واریته

توانـد از اجـزاي اصـلی یـک     ک آفـت مـی  جدول زندگی ی
 .Razmjou et al( ي مـدیریت تلفیقـی آفـت باشـد    برنامه

2006.(  
اي و ي دولکـه به طیـف میزبـانی وسـیع کنـه     با توجه

بـاالي اقتصـادي آن روي اغلـب گیاهـان میزبـان،      اهمیت 
مطالعات متعددي روي این کنه در جهـت بررسـی وجـود    
ارقام حساس و غیر حساس صورت گرفتـه اسـت. در یـک    

رقم پنبه براي مقاومت به آفات مکنده از جمله  17مطالعه 
این کنه در شرایط مزرعه اي مورد ارزیابی قرار گرفتند که 

اي ي دولکـه ه عنوان رقم مقاوم به کنهب Raviدر پایان رقم 
رقـم   17اي روي دولکـه ي ي تعداد کنـه معرفی شد. دامنه

ي میــزان عــدد و دامنــه 02/1-94/5پنبــه مــورد بررســی 
 Knapp et( درصد بود 57/12-12/13خسارت ناشی از آن 

al. 2003.( ــه ــه منظــور در یــک آزمــایش مزرع اي کــه ب
روي چغنـدر قنـد    ايلکهي دوشناسایی ارقام مقاوم به کنه

ي خسـارت کنـه  انجام شد، وجود درجاتی از مقاومـت بـه   
 .Dewar et alشـد (  گـزارش   Robertاي در رقـم دولکـه 

2000.( Posylaeva and Bondarenko (1984) یــک  در
 1000تحقیق روي گیـاه سـویا نشـان دادنـد کـه از بـین       
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ي سویا، هـیچ یـک از خسـارت کنـه     ژنوتیپ مورد مطالعه
دیـررس بیشـترین حساسـیت را    هـاي  نبوده و رقـم  مصون

ــد.   14مقاومــت  Sedaratian et al. (2009)نشــان دادن
اي بررسی کردنـد کـه مقـدار    ژنوتیپ سویا را به کنه دولکه

از  باروري کل روي ژنوتیپ هـاي مختلـف سـویا مقـدارش    
  تخم متغیر بود. 22/153تا  62/33

اي روي ي دولکـه بررسی پارامترهاي تولیـدمثلی کنـه  
 Bella vita ،Cool water،Dolceرقـم گـل رز شـامل     10

vita  ،Marusya ،Orange،Pink  ،Roulette،Tea ، 
Valentine وYellow ــراي او ــران صــورت  ب ــار در ای ــین ب ل

 مشـخص شـود کـه کـدام رقـم بـه عنـوان       تا گرفته است 
ــرا  ــان ب ــرین میزب ــوب ت اي ي تولیــدمثل کنــه دولکــهمطل

  شد.بامی
  

  اهمواد و روش
 پرورش گیاه میزبان و کلنی کنه

اساس کاربرد تجاري آنها در رقم گل رز بر10تعداد        
 هايو ارقام مورد نظر داخل گلدان کشور انتخاب شد

دو قسمت خاك زراعی، دو قسمت ماسه بادي و حاوي 
شد تا از نظر میزان مواد  کاشتهیک قسمت کود حیوانی 

یاهان وجود داشته غذایی و فضا، شرایط مطلوبی براي گ
ي کشاورزي دانشگاه ها در گلخانه دانشکدهگلدان باشد،

محقق اردبیلی پرورش داده شدند. ارقام مورد مطالعه 
هاي با گل Pinkهاي قرمز، با گل Valentineشامل: 

هاي با گل Rouletteهاي زرد، با گل Yellowصورتی، 
ویی)، هاي سبز (زرد لیمبا گل Teaاي، نقره قرمز پشت
Marusya هاي سفید، با گلCool water هاي گل با

 Bella vitaهاي ماتیکی کمرنگ، با گل Dolcevitaبنفش، 
هاي قرمز با گلOrange هاي ماتیکی پررنگ و با گل

تهران تهیه  وده که از شرکت مزرعه گل محمدينارنجی ب
هاي رز اي از روي گلشده بودند. جمعیت اولیه کنه دولکه

آوري شده و پس از اطمینان از دانشگاه جمع محوطه
به مدت یک ماه قبل از انجام  شناسایی آنها، جمعیت کنه

هاي رز در گلخانه مستقر و پرورش ها روي گلآزمایش
  داده شدند.

  
  انجام آزمایش

 24 ± 1ها در اتاقک رشد، در شرایط دمایی آزمایش       
ي و دوره درصد 65 ± 5ي سلسیوس، رطوبت نسبی درجه
ساعت تاریکی انجام شدند.  8ساعت روشنایی و  16نوري 

گیري پارامترهاي زیستی براي ارزیابی نشو و نما و اندازه
اي روي ارقام مختلف گل رز از  ظروف پتري ي دولکهکنه

به استفاده شد.  مترو ضخامت ارتفاع یک سانتی 8به قطر 
قسمتی از ي مناسب در داخل پتري، ایجاد تهویه منظور

اي پوشانده ها برداشته شده و با توري پارچهدرپوش پتري
شد. سپس جهت انجام آزمایش، برگ گیاه میزبان در 

ها داخل پتري قرار داده شد و براي جلوگیري از فرار کنه
 ي خیس محصوراطراف برگ مورد نظر با استفاده از پنبه

ه یک ي ماده به همراگردید. جهت انجام آزمایش، یک کنه
ي نر به طور تصادفی از کلنی پرورشی انتخاب شده و کنه

ظریفی روي برگ داخل پتري قرار  يموبا استفاده از قلم
 24هاي ماده به مدت کنهبه گیري کنند. داده شد تا جفت

ریزي نمایند. پس از آن، ساعت فرصت داده شد تا تخم
ک هاي گذاشته شده به جز یافراد بالغ و نیز تمامی تخم

ها تخم از داخل پتري حذف شد. به صورت روزانه این تخم
مورد بررسی قرار گرفته، طول دوره نشو و نما و تبدیل آنها 

ي بلوغ به مراحل نابالغی الرو و پوره تا رسیدن به مرحله
سن که به این صورت روي هاي همثبت شد. تعداد تخم

طور  هاي گل رز بررسی شد (تعداد تکرار) بههریک از رقم
. پس از بالغ شدن عدد در نظر گرفته شد 60میانگین 

هاي گذاشته شده توسط هر ماده ها، روزانه تعداد تخمکنه
شمارش شد.  زیر استریومیکروسکوپتا زمان مرگ آنها 

هاي بدین ترتیب طول عمر، باروري روزانه و طول دوره
مورد مطالعه  تولیدمثلی براي  کنه بالغ روي هریک از ارقام

 تعیین گردید.
  

  هاتجزیه و تحلیل داده
براي تشکیل جداول زندگی و تولیدمثلی، محاسبه و       

همچنین تجزیه و تحلیل پارامترهاي مربوط به آنها از 
شد. در جدول زندگی  استفاده  Carey (1993)روش
و تعداد  xهاي حاصل از انجام آزمایش شامل سن داده

، در یک جدول و در دو )x )xNافراد زنده مانده در سن 
ستون قرار داده شدند و سایر پارامترها با استفاده از اعداد 

هاي مربوطه محاسبه شدند، این دو ستون و فرمول
  پارامترهاي محاسبه شده عبارت بودند از:
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xe = امید به زندگی(Life expectancy)  در سن مشخص 
x ، که به معنی متوسط تعداد روزهایی است که یک فرد

ي ماند. براي محاسبهزنده می xرسیدن به سن  پس از

 يزندگی از رابطهبه امید 
x

x
x

l
Te  استفاده شد. 

'H =در آغاز تولد  عکس امید به زندگی
e

تحت عنوان  1
نوع  براي تعیین شود.معدل تلفات روزانه نامیده می

رح زیر استفاده شد ل آنتروپی به شمنحنی بقا از فرمو
      ).1(شکل 

                                 H= 
  

     باشد منحنی بقا به صورت محدب و اگر> H 5/0اگر 
5/0 H >  5/0منحنی به صورت مقعر و اگر H = به صورت

  ).Carey 1993خطی است (
که براي تشکیل جدول تولید مثلی، چهار ستون مهم    

متوسط تعداد  ،x(L(گروه سنی ، بقا بین دو )x(سن شامل 
 xي سنی تخم گذاشته شده توسط حشرات ماده در فاصله

باشد ایجاد شد و سپس می x(h(و نرخ تفریخ تخم  x+ 1تا 
ي پارامترهاي تولید مثلی اقدام گردید. نسبت به محاسبه

 (β)ریزي، بتا سن اولین تخم (α)درمعادالت مربوطه آلفا 
آخرین سن ممکن  (ω) و امگا ریزيسن آخرین تخم

هاي باشد. پارامترهاي محاسبه شده شامل نرخمی
هاي تولیدمثل در طول عمر تولیدمثل روزانه و نرخ

  ).1باشد (جدول می
  

  هاي تولید مثل روزانهنرخ
ترین مقیاس تولید مثلی روزانه را باید باروري اساسی

ناخالص دانست که به عنوان متوسط تعداد نتاج تولید 
 x+1تا x ي سنی ي یک ماده در فاصلهه وسیلهشده ب

سایر  شود.نشان داده می xMتعریف شده و با عالمت 
میانگین تعداد تخم به ازاي هر ماده در هر پارامترها شامل 

                                  :)Eggs/ female/ dayروز (
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استفاده از روش  براي مقایسه، پارامترهاي مزبور با
ي تکراردار شده و مقایسه Excel نایف در نرم افزار  جک

در صورت  (Meyer et al. 1986).شد آماري انجام 
از  ها در بین ارقام گل رز با استفادهدار شدن میانگینمعنی
  ي آماري انجام شد. ، مقایسهSNKروش 

  
  نتایج

  )xeامید به زندگی (
روي ارقـام  T. urticae  هاي امیـد بـه زنـدگی   منحنی   

نشان داده شده است. در اوایـل   1مختلف گل رز در شکل 
، Bella vitaزندگی، مقـادیر امیـد بـه زنـدگی روي ارقـام      

Cool water ،Dolce vita ،Marusya ،Orange،Pink  ،
Roulette،Tea  ،Valentine وYellow    37/20به ترتیـب ،

40/19 ،11/30 ،18/24 ،28/23 ،19/33 ،83/29 ،
روز بود، کمترین مقـدار آن روي   64/24و  30/21، 50/20

آن روي  روز) و بیشترین مقـدار  Cool water )40/19رقم 
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روز) محاسبه شد. امیـد بـه زنـدگی در     Pink )19/33رقم 
 Bella vita ،Coolهـاي بـالغ روي ارقـام    زمان ظهور کنـه 

water ،Dolce vita ،Marusya ،Orange،Pink  ،
Roulette، Tea ،Valentine  وYellow   40/15به ترتیـب ،

10/16 ،40/24 ،60/19 ،95/20 ،60/28 ،65/23 ،05/17 ،
کمترین مقـدار آن روي رقـم   روز بود که  45/17و  10/18

Bella vita )40/15  روز) و بیشــترین مقــدارآن روي رقــم
Pink  )60/28    روز) محاسبه شد. . معدل تلفـات روزانـه 

e
ــام 1 ، Bella vita ،Cool water ،Dolce vitaروي ارق

Marusya ،Orange، Pink ،Roulette، Tea ،Valentine  و
Yellow   ــب ــه ترتی ، 05/0  ،04/0  ،03/0  ،03/0  ،03/0ب

  به دست آمد. 04/0و  04/0  ،04/0  ،04/0  ،05/0
  

  پارامترهاي تولیدمثلی
 T. urticae اي ي دولکـه پارامترهاي تولیـدمثلی کنـه  

نشـان داده شـده    1روي ارقام مختلف گـل رز در جـدول   
است. پارامتر نرخ ناخالص باروري روي ارقام گل رز تفـاوت  

ــی ــان داد (معنـ  و = 9dfو P  ،190>01/0داري نشـ

983/3F= و کمتــرین مقــدار آن روي رقــم (Cool water 
ــم   63/65 ± 20/5( ــدار آن روي رق تخــم) و بیشــترین مق

Pink )50/11 ± 86/113    ،ــابه ــور مش ــه ط ــود. ب تخــم) ب
پــارامتر نــرخ خــالص بــاروري نیــز در بــین ارقــام تفــاوت  

 4F/ 927 و = df 9و P  ،190 > 01/0داري داشته (معنی

ــرین مقــدار آن روي رقــم   =  ± 97/3( Valentine)، کمت
 10/8( Pinkتخم) و بیشترین مقدار آن روي رقـم   73/45
خـالص  ر نـرخ نـا  دو پـارامت   تخم) به دست آمد. 64/84 ±

) و نـرخ    = 6F/ 485 و  = df 9وP  ،190>01/0زادآوري (
) =789/7F و = df 9و P  ،190 > 01/0خـالص زادآوري ( 
  مقادیر . ندداد نشان  داري در بین ارقام نیز اختالف معنی

روي رقـم    تخم 13/48 ± 81/3 زادآوري از  نرخ ناخالص 
Cool water   قـم  تخـم روي ر  89/94 ± 57/9تـاPink  در

نوسان بود. بیشترین مقدار نرخ خالص زادآوري مربوط بـه  
تخــم) و کمتــرین مقــدار آن  Pink )50/7 ± 54/70رقــم 

تخـم) بـود.    Valentine  )78/2 ± 00/32مربوط بـه رقـم   
هاي گذاشته شده توسط هر ماده در هـر روز در  تعداد تخم

 P > 01/0داري نشان داد (بین ارقام گل رز اختالف معنی
رین مقـدار آن روي  ت) و بیشـ = 6F/ 116 و = df 9و 190، 

) و کمترین مقدار این پـارامتر  Orange )21/0 ±98/2رقم 

) مشـاهده شـد. از   Cool water )18/0 ± 40/1روي رقـم  
تخم بارور گذاشته شده توسط هر ماده در هـر   لحاظ تعداد

 > 01/0دار مشاهده شـد ( روز نیز بین ارقام اختالف معنی
P  ،1909و df = 7/ 519 وF= کمترین و بیشترین مقدار .(

 Cool water )13/0 ± 03/1هـاي  آن به ترتیب روي رقـم 
ــم) و  ــاهده شــد   تخــم) Orange )16/0  ±19/2تخ مش

 ).1 (جدول
  

  بحث
عبارت  خوارمقاومت گیاهان نسبت به موجودات گیاه       

ـ  درهاي وراثتی گیاه، که خسـارت آن  است از کیفیت ر براب
دهـد، بـه طـوري کـه در     خوار را تحت تأثیر قـرار مـی  گیاه

ر و بـا  هاي مساوي از جمعیت آفـت، محصـول بیشـت   تراکم
کیفیت باالتر در مقایسه با ارقـام معمـولی کـه فاقـد ایـن      

 (Painter 1951).  کندباشند تولید میهاي ارثی میویژگی
مختلف نشـان داده اسـت کـه کیفیـت گیـاه       هايپژوهش

و نمـا و   میزبان یکی از مهمترین عـواملی اسـت کـه نشـو    
دهـد  تولیدمثل حشرات گیاهخوار را تحت تـأثیر قـرار مـی   

)Awmak and leather 2002.(  پارامترهــاي تولیــدمثلی
یکی از اجزاي ضـروري در مـدیریت تلفیقـی آفـات اسـت      

)Naseri et al. 2011اي تحـت  ر کنه دولکـه ). تولیدمثل د
تاثیر عوامل داخلی و خارجی قـرار مـی گیـرد کـه عوامـل      

وضـعیت   ها،داخلی شامل نژاد کنه، تراکم کلونی، سن ماده
باروري و پارامترهاي رفتاري و عوامل خارجی شـامل دمـا،   

باشــد هــاي گیاهــان میزبــان مــیرطوبــت، نــور و ویژگــی
)Adango et al. 2006ما روي یک ي نشو و ن). هرچه دوره

ي باالتر باشد نشان دهنـده  تر و میزان تولیدمثلگیاه کوتاه
 Vanباشد (یزبان میمطلوب بودن آن به عنوان یک گیاه م

Lenteren and Noldus 1990 .(  
کنه ها بیشترین مقدار و  مید به زندگی در ابتداي ظهورا

ها به طور یکنواخت شروع به کاهش با افزایش سن کنه
هاي افزایش ناگهانی در برخی قسمتلت ع نماید.می

ي زندگی به منحنی امید به زندگی، ورود از یک مرحله
 اي ي دولکهامید به زندگی کنه  باشد.ي دیگر میمرحله

T. urticae  در زمان آغاز زندگی (در مرحله ي تخم) و
 و Bella vita ، Cool waterظهور کنه کامل روي ارقام 

Tea ي ام کمتر بود که نشان دهندهنسبت به سایر ارق
ايي دولکهنامناسب بودن این ارقام براي نشو و نماي کنه
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 گل رز تحت شرایط آزمایشگاهی روي ارقام مختلف  T. urticaeاي ي دولکهکنه )xe( امید به زندگی  .1 شکل   
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 ارقام مختلف گل رز روي T. urticaeاي ي دولکهکنه اي تولیدمثلیخطاي معیار) پارامتره±میانگین ( .1جدول

          نرخ ناخالص  ارقام    

  زادآوري

نرخ خالص 

  زادآوري

نرخ خالص   باروري نرخ ناخالص

  باروري

تعداد تخم در هر 

  روز

تعداد تخم بارور 

  در هر روز

Bella vita  92/52  ± 60/3 bc 80/35  ± 07/2 cd 59/75  ± 20/5 b 15/51  ± 97/2 b abc11/0  ±52/2  abc07/0±  76/1  
Cool water  13/48  ± 81/3 c 38/38  ± 61/2 cd 63/65  ± 20/5 b 33/52  ± 55/3 b 40/1  ± 18/0 d 03/1  ± 13/0 d 
Dolce vita  13/76  ± 97/6 b 34/58  ± 65/5 b 57/89  ± 20/8 ab 64/68  ± 65/6 ab 25/2  ± 18/0 abc 92/1  ± 15/0 abc 
Marusya  86/63  ± 01/4 bc 93/47  ± 30/3 bcd 52/81  ± 20/5 b 19/61  ± 21/4 b 54/2  ± 14/0 abc 99/1  ± 11/0 ab 
Orange  10/70  ± 43/5 bc 84/50  ± 73/3 bc 82/96  ± 40/7 ab 32/69  ± 01/5 ab 98/2  ± 21/0 a 19/2  ± 16/0 a 

Pink  89/94  ± 57/9 a 54/70  ± 50/7 a 86/113  ± 50/11 a 64/84  ± 10/8 a 39/2  ± 17/0 abc 99/1  ± 41/0 ab 
Roulette  24/59  ± 94/5 bc /21/42  ± 99/3 bcd 27/77  ± 74/7 b 24/59  ± 94/5 b 01/2  ± 20/0 c 44/1  ± 13/0 cd 

Tea  40/52  ± 16/3 bc 70/36  ± 21/2 cd 87/69  ± 22/4 b 93/48  ± 94/2 b 38/2  ± 10/0 abc  79/1 ± 07/0 abc 
Valentine  51/49  ± 57/5 c 00/32  ± 78/2 d 73/70  ± 95/7 b 73/45  ± 97/3 b 15/2  ± 17/0 bc 50/1  ± 12/0 bc 
Yellow  21/70  ± 39/6 bc 96/47  ± 00/5 bcd 00/81  ± 34/7 b 34/55  ± 78/5 b 84/2  ± 28/0 abc 95/1  ± 14/0 ab 
 (SNK, p<0.01)حروف مشابه در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی دار میانگین ها می باشد                

 Pink و  Dolce vita ، Rouletteاست و روي ارقام 
تواند به دلیل کیفیت بیشترین مقدار را داشت که می

کم بودن میزان باشد. اي ي دولکهباالي این ارقام براي کنه
  بودن درصد بقاي آفات روي گیاهان یا به عبارتی دیگر باال

تواند دلیلی بر میر آنها روي گیاهان میزبان میومرگ
آفات باشد. مقدار آنتروپی در مقاومت گیاهان نسبت به 

بود  5/0کمتر از  Pinkو  Orangeهمه ارقام گل رز به جز 
  I که در این ارقام منحنی بقا به صورت محدب و نوع

 IIو از نوع  5/0مساوي   Pinkو Orange خواهد بود و در
  .خواهد بود

هـاي مربـوط بـه پارامترهــاي    ي واریـانس داده تجزیـه 
اي روي ارقــام مختلــف گــل رز ي دولکــهتولیــدمثلی کنــه

بنـابر نتـایج ایـن تحقیـق،      تفاوت معنی داري را نشان داد.
باالن بودن میانگین نرخ خالص و ناخـالص زادآوري و نـرخ   

ي نشـان دهنـده   Pinkخالص و ناخالص باروري روي رقـم  
میزبـان مناسـب و مطلـوبی بـراي      ،که ایـن رقـم   این است

کـه در  رود. شـمار مـی  اي به تغذیه و تولیدمثل کنه دولکه
اي ي دو لکـه یک رقـم حسـاس بـه کنـه     Pinkنتیجه رقم 

است. نامناسب بودن برخی از ارقام یا گیاهـان میزبـان بـه    
توانـد بـه علـت وجـود برخـی ترکیبـات       اي میکنه دولکه 

راي رشد و یا عدم وجود برخی مواد اولیه ضروري ب ثانویه و
در  (Khanamani et al. 2012). اي باشـد نمو کنـه دولکـه  

 روي رقـم  تخـم)  00/32(مطالعه مـا نـرخ خـالص زادآوري    
Valentine ) تخم) روي رقـم   54/70تاPink   متغیـر بـود. 

Khanamani et al. (2012) ارامترهاي تولید مثل کنه ي پ
، دزفـول،  روي هفت رقـم بادمجـان (اصـفهان    را دولکه اي

اسـبه  ) محشند آباد، نیشابور، بندر عباس، جهرم و برازجان
بیشترین و کمترین مقدار نرخ خـالص  کردند این محققین 

 495/3روي رقـم اصـفهان و   735/20به ترتیب  را آوريزاد
همچنــین، بیشــترین مقــدار نــرخ  وروي رقــم بنــدرعباس 

روي رقــم اصــفهان و  تخــم 994/47 را آوريزادناخــالص 
روي رقــم  تخــم 390/11را کمتــرین مقــدار ایــن پــارامتر 

وردنــد. تفــاوت مشــاهده شــده بــین بدســت آبنــدرعباس 
تواند به دلیل متفاوت بـودن  هاي ما و این بررسی مییافته
اي باشـد. بـر    هاي پرورش کنه دولکـه میزبان و روشگیاه 

اصل از این تحقیق، کمترین مقـدار بـاروري   اساس نتایج ح
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و بیشترین مقـدار  Valentineتخم روي رقم  73/45الص خ
 .Razmjou et alبــود. Pink تخـم روي رقــم  64/84آن 

اي را روي سه رقـم سـویا،   باروري کل کنه دولکه  (2009)
و  53/65، 16/83لوبیاي چشـم بلبلـی و لوبیـا بـه ترتیـب      

به دست آوردند. در تحقیق حاضر تعداد تخـم  تخم  50/34
 98/2تـا   40/1گذاشته شده توسط هر ماده در هـر روز از  

بـا بررسـی    Kazak and Kibritci (2008 ) متغیـر بـود.  
اي روي هشــت رقــم پارامترهــاي تولیــدمثلی کنــه دولکــه

 بدسـت  46/8تـا   33/4پـارامتر را از  این فرنگی مقدار توت
  آوردند.
 )et al. (2012 Khanamani تعداد تخم گذاشـته   نیز

شـده توسـط هـر مــاده در هـر روز را روي ارقـام مختلــف      
ي هـا بدست آوردند. تعداد تخـم  56/6تا  04/2بادمجان از 
تـاثیر  ت توانـد تحـ  خـوار مـی  ده توسط یک گیاهگذاشته ش

 Verkerk and( ارزش غـذایی گیـاه میزبــان قـرار گیــرد   

Wright 1996، Awmak and Leather 2002 ،Hamilton 

et al. 2005(    از آنجا که در این مطالعـه بیشـترین مقـدار .
مشاهده شد  Pinkو  Orangeروي ارقام  تخم گذاشته شده

این ارقام نسـبت بـه سـایر ارقـام گـل رز از      توان گفت می
کیفیت باالتري برخوردار بوده و میزبان مناسب تري بـراي  

در مقایسـه بـا کـار سـایر      اي به شمار می روند.کنه دولکه
توان نتیجه گرفت که ارقام گل رز نسـبت بـه   محققین می

ارقام توت فرنگی و بادمجان از کیفیت کمتري بـراي کنـه   

هـاي مشـاهده شـده در    ار اسـت. تفـاوت  اي برخـورد دولکه
ي وسـیله گیـري شـده بـه   برآورد پارامترهاي مختلف اندازه

دست آمده در تحقیق حاضر را محققین مختلف با نتایج به
ها و ارقام مختلف توان به متفاوت بودن گیاهان، ژنوتیپمی

به کار رفته در این تحقیقات و در نتیجه اخـتالف آنهـا در   
ژیکی و فیزیولوژیکی خـاص هـر گیـاه و    خصوصیات مرفولو

ي آنهـا نسـبت   ي پـرورده نیز تفاوت در ارزش غذایی شیره
  داد.

ي نتایج بررسـی حاضـر نشـان داد کـه عملکـرد کنـه      
بـاال   باشـد. اي روي ارقام مختلف گل رز متفاوت مـی دولکه

اي روي رقـم  بودن پارامترهاي مطالعـه شـده کنـه دولکـه    
Pink فیت بـاالي غـذایی ایـن رقـم     توان به دلیل کیرا می

توانـد  ي دولکـه اي مـی  کاربرد ارقام مقاوم به کنـه  .دانست
رویه از سـموم شـیمیایی را کـاهش دهـد و در     استفاده بی

سـالمت محـیط زیسـت و جامعـه     در نتیجه نقش مهمـی  
ــه اینکــه آزمایشــها  داشــته ــا توجــه ب در شــرایط  باشــد. ب

رسـی  آزمایشگاهی صورت گرفته اسـت لـذا بـه منظـور بر    
شـود  تر مقاومت و حساسیت این ارقام پیشـنهاد مـی  دقیق

صـورت  نیـز  اي در شرایط صـحرایی یـا گلخانـه    که بررسی
بگیرد. مطالعه و شناسـایی عوامـل غـذایی و یـا ترکیبـات      

ي ي دخیل در مقاومت ارقام نسبت به کنهشیمیایی ثانویه
تواند در درك بهتر مقاومت یا حساسیت ارقام اي میدولکه
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Abstract 
Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) is an important pest of ornamental 

plants such as rose in many regions of the world. Reproductive parameters of this mite were evaluated on 10 

roses cultivars, including Valentine, Pink, Yellow, Roulette, Tea, Marusya, Cool water, Dolcevita, Bella vita 

and Orange in a growth chamber at 24 ± 1°C, 65 ± 5% RH and 16 L and 8 D. Results showed that the gross and 

net fecundity rate were significantly different on rose cultivars. The highest gross and net fecundity rates were 

calculated on the Pink cultivar (113.86 ± 11.50 and 84.64 ± 8.10, respectively). Also, the highest gross and net 

fertility were observed on the same cultivar (94. 89 ± 9.57 and 70.54 ± 7.50, respectively). Mean eggs per 

female per day and mean fertile eggs per female per day were significantly different among the rose cultivars, 

and the value of these parameters were the highest on the Orange cultivar and lowest on the Cool water cultivar. 

The life expectancy at adult emergence was highest on the Pink and the lowest on the Bella vita. Based on the 

results, it could be concluded that the Pink cultivar is the most suitable host plant among the examined rose 

cultivars for the reproduction of two spotted mite. 

 

Keywords:   Resistant cultivars, reproductive parameters, life table, two-spotted mite, rose flower.

  

  

  

  

  
 

  

 


