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 Rhizoglyphusدر تغذیه از  Hypoaspis aculeifer (Acari: Laelapidae)پارامترهاي جدول زندگی 

echinopus (Acari: Acaridae)  
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  13/3/1393: تاریخ پذیرش          28/12/1392تاریخ دریافت: 

  چکیده

ها در دها و قارچها، نماتکه در کنترل حشرات، کنهباشد فاژ میپلیاي گونهRaumilben   Hypoaspis aculeiferکنه
شود. فعالیت اکوسیستم خاك نقش مهمی دارد و به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک در شرایط گلخانه و مزرعه استفاده می

H. aculeifer تحقیق حاضر اثر درجه حرارت ثابت روي دموگرافی این کنه در  به همین لحاظ در ،تابع دماي محیط است
، 16دماي ثابت ( 8. این مطالعه در قرار گرفتمطالعه مورد  Rhizoglyphus echinopus Fumouze and Robinتغذیه از کنه 

عت روشنایی سا 16ي نوري و دورهدرصد  60± 5و رطوبت نسبی  )سلسیوسدرجه  5/32و  30، 5/27، 25، 5/22، 20، 5/17
درجه سلسیوس  30و  5/27، 5/22، 20، 16در دماهاي  کنه شکارگر )0R(مثل تاریکی انجام شد. نرخ خالص تولیدساعت  8و 

با افزایش دما افزایش  )mr(ماده/ماده/نسل بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت  38/32و  87/24، 87/21،  67/14، 91/0به ترتیب 
 997/0در کمترین مقدار برابر با  )λ(رسید. نرخ متناهی افزایش جمعیت  C° 30در  252/0ه ب C° 16در   - 002/0یافت و از 

درجه سلسیوس بود. آستانه دمایی پایین  30در دماي بر روز  286/1درجه سلسیوس و در بیشترین مقدار  16بر روز در دماي 
براي ماده، به ترتیب  ل رشدي قبل از بلوغ و ثابت دماییبا استفاده از مدل خطی ایکموتو و تاکاي براي مراح .aculeifer .Hکنه 

درجه تعیین شد. - روز 9/163درجه سلسیوس و ثابت دماي  2/11درجه و براي نر -روز 3/169درجه سلسیوس و  8/10
-آنالیتیس ،2-، آنالیتیس/ اللهیاري1(آنالیتیس برگزیده غیرخطی هايمدل با  نمو باالي آستانه و پایین آستانه بهینه، دماهاي

  ) برآورد شدند. 3-یس، آنالیت1
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  مقدمه
انتشار جهانی  داراي Laelapidae هاي خانوادهنهک
انگل خارجی پستانداران کوچک  هاگونهبسیاري از  بوده و

شکارگرهایی با  ،هاباشند. سایر گونهبندپایان می شکارگریا 
برخی نیز در مواد انباري  و زندگی آزاد و خاکزي هستند

ي نه ادر حال حاضر این خانواده دار .شوندیافت می
 ،Alphalaelapinae، Acanthochelinae يخانوادهزیر

Iphiopsinae، Hypoaspinae،Haemogamasinae 
،Mesolaelapinae ،Melittiphidinae ،Laelapinae  و 

Myonyssinae  1300جنس و بیش از  144که است 
  ). Lindquist 2009)، Zhang 2011 گیردرا در بر میگونه 

توان می را عموماً  Hypoaspinaeياعضاي زیر خانواده
داران ه در النه مهر یاهاي انباري در خاك و بستر فرآورده

و بندپایان و روي حشرات پیدا کرد و تعداد زیادي از 
با زندگی آزاد هاي شکارگر Hypoaspisهاي جنس گونه

سفرگی یا شکارگري بوده که معموال درون خاك روابط هم
دهاي خاك دارند. گونه هاي شکارگر از نمات هابا سایر گونه

ها را کنند. بعضی از گونهو برخی حشرات تغذیه می
ها و حشرات ساکن خاك توان در کنترل بیولوژیک کنهمی

این هاي گونه. )Zhang 2003( در گلخانه به کار گرفت
هاي خاکزاد مثل شفیره طیف وسیعی از طعمه جنس

 پادمان، و )Sciaridae( خوارها، الرو مگس قارچتریپس
 Tyrophagus putrescentiaeيهاکنه

Schrank,Rhizoglyphus echinopus Fumouze and 

Robin،  R. robini Claparèdeمرغ، کنه Dermanyssus  

gallinae De Geer، دها و کرمنماتEnchytraeus 

crypticus Westheide and Graefe  را مورد تغذیه قرار
 يگونه .Kasuga et al. 2006)، (Ali et al. 2012 دندهمی

H. aculeifer  آمریکاي  و سترده در اروپا، آسیاگبه طور
به طور معمول در خاك  انتشار دارد. این کنهشمالی 

هاي هوایی گیاه دیده درت در بخشکند و به نزندگی می
پژوهش هاي دیگر  .Deng 1993)، (Zhang 2003 شودمی

این کنه، براي کنترل الرو  يحکایت از توان بالقوه
 در سطح خاكها به ویژه هنگام شفیره شدن آنها تریپس
 ي پیازهاي غدهکنه رويفعالیت خوبی  این کنهدارد. 

(Rhizoglyphus spp.)  آن علیهتجاري  ورتو به صدارد 
، Lesna 1996 ،1387دماوندیان ( شوداستفاده می

Ydergaard et al. 1997، Ragusa and Zedan 1988.(  

از جمله  Acaridae هاي خانوادهخسارت برخی گونه
هاي روي اندامR. robini  و R. echinopusدو گونه مهم 

هاي گیاهی در کنه سایر زمینی نسبت به خسارتزیر
که طوريه ب ،هاي هوایی عالئم و عوارض متفاوتی دارداندام

خسارت کنه پیاز در مراحل اولیه رشدي گیاه کامال 
اندام هاي پیاز با تغذیه از کنه. باشدمحسوس می

 عالوه برمحل پوسیدگی را گسترش داده و  زمینی، زیر
به  زاانتقال عوامل بیماري باعث، خسارت مستقیم

 Lesna) دنشوشدت خسارت میایش افز  و سالم هاياندام

et al. 1995)، Hughes 1976 ،Diaz et al. 1999.  این دو
 ،گالیول خاك از ریشه گیاهانی نظیر دروندر  گونه کنه

، رحیمی و همکاران (دنکنسیر و زعفران تغذیه می
 استفاده از سموم .  با توجه به خاکزاد بودن آفت)1387

هاي ن ندارد. اما روشتاثیر چندانی در کنترل خسارت آ
تا تواند ضد عفونی بذر یا بستر کشت می جایگزین از جمله

با توجه به طول دوره کشت، . کنترل نمایدحدي آن را 
امکان جلوگیري کامل از خسارت این کنه وجود ندارد، 

 تا حدودي مانع از نیزاي قرنطینه هايروش انجاماگرچه 
 یب رسان شدههاي آسگسترش خسارت این گروه از کنه

هاي شکارگر در مدیریت و توسعه توان از کنهمیولی  ستا
بنابراین در این  پذیر استفاده نمود.سیبآپایدار محصوالت 

 تحقیق به منظور پرورش انبوه و کاربرد بهینه کنه شکارگر
H. aculeifera که در  بهینههاي دمایی و دماي آستانه

رد بررسی قرار کنترل بیولوژیک نقش موثري دارند مو
گرفت. همچنین اثرات دما بر پارامترهاي جدول زندگی 

  این شکارگر  مورد ارزیابی قرار گرفت.
  

  هامواد و روش
    H. aculeiferکنه  جمعیتایجاد 

، پادمان و  R. echinopusپیاز گالیول آلوده به کنه 
آوري شد. پیازهاي هاي قارچ خوار از مزرعه جمعمگس
 30و ارتفاع  40هاي با قطر گلدان آوري شده درجمع

روي  H. aculeiferaکنه  جمعیتسانتیمتر قرار گرفتند و 
رطوبت  ،درجه سلسیوس 25ي این پیازهاي آلوده در دما

و در تاریکی پرورش داده شد. براي  درصد 60± 5نسبی 
ها ها به شرایط آزمایش، تعدادي از آنسازگاري بیشتر کنه

 و براي تخمگذاري داخل به وسیله قیف برلیز جدا
هاي بالغ بعد از گذاشتن ژرمیناتور قرار داده شدند. کنه
ها در شرایط یکسان بالغ تخم حذف شدند تا همه تخم
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ها براي آزمایش  شوند و پس از بالغ شدن، از این تخم
  استفاده شد.

به  شفاف هاي پالستیکیدرون فنجان این مطالعه
نجام شد. یک سانتیمتر از ا سانتیمتر چهارو قطر  ارتفاع

هاي پالستیکی توسط مخلوطی از گچ پاریس و کف فنجان
پوشیده شده بود و به منظور تهویه،  )1به  7زغال چوب (

میلیمتر پوشانده شد. این  1/0ها با توري مش سر فنجان
، 16ثابت (ظروف در یکصد تکرار درون ژرمیناتور با دماي 

درجه  5/32 و 30، 5/27، 25، 5/22، 20 ،5/17
در طول  H. aculeiferaقرار داده شد. کنه  )سلسیوس

 Rآزمایش با تخم، الرو، پوره و بالغین کنه پیاز، .
echinopus هاي شد. براي تهیه تخم تغذیه مخمر نان روي

کلنی ایجاد شده  ازH. aculeifera هاي ماده سن، کنههم
هاي م. از تخندشد تغذیه R. echinopus ي جدا و با طعمه

ساعته در آزمایش استفاده شد. این آزمایش در  24
ساعت  16نوري  درصد و دوره 60± 5رطوبت نسبی 

 .Rانجام گرفت. کنه  تاریکیساعت  8و  روشنایی

echinopus نوري يدوره و درجه سلسیوس 25 در دماي 
روي مخمر نان  تاریکیساعت  8و  روشناییساعت  16

  پرورش داده شد.
به طور انفرادي به ظروف آزمایش  نسهاي همتخم

عدد کنه پیاز  50 انتقال یافت و هریک پس از تفریخ با
تبدیل شدن مورد تغذیه قرار گرفت. براي جلوگیري از 

ها با غذایی، این کنهبر اثر بیبه هایپوپوس هاي پیاز کنه
ها هر روز مقدار کمی مخمر نان تغذیه شدند. بستر فنجان

د و هر سه روز یک بار کنه پیاز و با آب مقطر مرطوب ش
  مخمر به محیط اضافه شد. 

طول دوره هر یک از مراحل زیستی پیش از بلوغ و 
ها پس از بلوغ کنه شکارگر تا هنگام مرگ ثبت شد. کنه

و باالتر  درجه سلسیوس 5/22 قبل از بلوغ در دماهاي 
 درجه سلسیوس 5/22روزي دو مرتبه و در دماهاي زیر 

روز مورد بازدید قرار گرفتند و پس از بلوغ بار در یک 
ها به صورت روزانه در تمام دماها انجام شد. برداريداده

میکروسکوپ در زیر نور سرد انجام مشاهدات توسط استریو
ها در تمام مراحل به وسیله قلم موي . تمام جابجاییشد

  سه صفر انجام گرفت.
  

  تجزیه وتحلیل داده ها
   مدل خطی

هاي خطی ایکموتو خ نمو با استفاده از مدلمقادیر نر
 مدل 23و  )Ikemoto and Takai 2000(و تاکاي 

خطی مرسوم برازش داده شد. دماي آستانه پایین نمو، غیر
هاي دماي بهینه و دماي آستانه باالي نمو توسط مدل

  خطی برگزیده تخمین زده شد.غیر
ت گرمایی ثابو ) tهاي دماي آستانه پایین نمو (پارامتر

)thermal constant)(k( مدت  با در دست بودن داده هاي
بـا اسـتفاده از    )T(ي ثابت محـیط  هادما در )D(زمان نمو 

  معادله ي زیر محاسبه شدند.
DT = k + tD  
مورد نیاز براي  گرمايثابت گرمایی بیانگر میزان 

تکمیل هر مرحله از چرخه زندگی موجود زنده است. این 
جمع شود و شروع ه محاسبه میدرج-روز با واحدمقدار 

  درجه از دماي آستانه پایین نمو است. -روز زدن
 با دما غیرخطی توابع عنوان به نمو نرخ مقادیر

شدند.  ) برازش داده2جدول خطی مرسوم (هاي غیرمدل
 نمو نرخ سازيدر مدل ترین کاربرد رابیش توابع این
 ,SAS Institute)فرم غیرخطی  از پالت .پایان دارندبند

)2007 v8.0  ®JMP  کننده روش تکرار (دو Gauss  - 
Newton و  Newton - Raphson( مجموع  تخمین براي

شد. تخمین دماهاي  ها استفادهمربعات خطاها، مدل
بیشینه به روش مستقیم گرافیکی  و بهینه کمینه،

  ) انجام شد.Excelمعادله مدل و نرم افزار  وسیله(به
به   AIC (Akaike Information Criteria)شاخص

 استفاده غیرخطی هايمدل انطباق میزان سنجش منظور
 ترینبیش ،AICمقدار  کمترین .(Akaike 1974) شد 

 دهد.را نشان می مدل پذیريانطباق
بر اساس مقدار مجموع مربعـات خطاهـا     AICضریب 

SSE مدل  يو تعداد پارامترهاp    و تعـداد مشـاهداتn    بـا
  دله زیر محاسبه شد.  معا

AIC = n ln(SSE/n) + 2p  
ترسیم  SigmaPlot v11.0افزار وسیله نرمها به نمودار

  شدند.
ویـژه سـنی    زادآوريو  )xl(بقاي ویـژه سـنی    ،)x(سن

)xm(  در هشت رژیم دمایی بـه روش (Chi 1985)   تجزیـه
مثـل  نرخ ناخـالص تولیـد   ،R)0(شد. نرخ خالص تولیدمثل 

(GRR) افزایش جمعیـت  ، نرخ ذاتی)mr(،   مـدت میـانگین 
 (λ)و نـرخ متنـاهی افـزایش جمعیـت      (T)زمان یک نسل 
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                           افـــــزاربـــــا اســـــتفاده از نـــــرمکنـــــه شـــــکارگر 
two sex life table Age-stage )Chi 2013(  شدمحاسبه.  

  
  نتایج

  مدل خطی
 .Hيهامادهثابت گرمایی از تخم تا بالغ براي 

aculeifera 3/169  درجه محاسبه -روز 1/163و براي نرها
درجه  71/9از تخم تا بالغ  نمو آستانه پاییندماي  شد.

و  )r y = 0.0155x ;0.1505 − 0.99652 =سلسیوس (
 )y = 0.0142x − 0.1354; r 2 = سلسیوسدرجه  54/9

مقدار  ها و نرها محاسبه شد.به ترتیب براي ماده (0.9517
k  4/357ها و درجه براي ماده-روز 4/337از تخم تا بالغ 

. این در حالی است گیري شدهدرجه براي نرها انداز- روز
ي دما براي این کنه شکارگر روي این که مقدار آستانه

درجه  2/11ها و سلسیوس براي ماده درجه 8/10طعمه 
از تخم تا بالغ براي  k و مقدار سلسیوس براي نرها است

 درجه محاسبه شد-روز 1/163رها و براي ن 3/169ها ماده
  . )1(جدول 
  

   مدل غیر خطی
هاي نرخ نمو مراحل نابـالغ  هاي غیر خطی با دادهمدل

. از )1(شـکل   برازش داده شـد  H. aculeiferکنه شکارگر 
 هاي با ضریب آکایـک هاي برازش داده شده مدلبین مدل

)AIC(  .ضریب آکایک بر اساس مقـدار  کمتر انتخاب شدند
تعداد پارامترها و تعداد مشاهدات متفاوت  ،مربعات مجذور

آکایــک و مجــذور  هــا، ضــریبمــدل ،2اســت. در جــدول 
هـا در نظـر   مربعات آمده است. در این برازش بهترین مدل

 -این مـدل هـا بـه ترتیـب مـدل آنـالیتیس      گرفته شد که 
ــاري ( ــالیتیس)2005اللهی ــالیتیس1980( 2 -، آن  3 -)، آن

 -) و لوگان1974)، استینر (1977( 1 -)، آنالیتیس1977(
هینـه  هـاي بـاال، پـایین و ب   ها آسـتانه در این مدل بودند. 6

الهیـاري دمـاي بهینـه    -یستخمین زده شد. در مدل آنالیت
درجـه   12دماي آستانه پایین نمو  ،درجه سلسیوس  9/30

درجـه سلسـیوس    9/33و دماي آستانه باال نمو سلسیوس 
ي پـایینی  دمـاي آسـتانه   2-یسبرآورد شد. در مدل آنالیت

 5/32 ي بـاالیی ، دماي آسـتانه درجه سلسیوس  8/11نمو 
درجه سلسـیوس   2/32و دماي بهینه نمو  درجه سلسیوس

دمـاي کمینـه نمـو     3-تخمین زده شد. در مدل آنالیتیس

درجـه   5/32، دمـاي بیشـینه نمـو    درجه سلسیوس  8/11
د. درجه سلسـیوس بـو   1/32ترین دما و مناسبسلسیوس 

هـا در بیشـترین مقـدار    هـم آسـتانه   1-در مدل آنـالیتیس 
درجـه   6/9و در کمتـرین مقـدار   درجه سلسیوس  52/32

درجــه سلســیوس  5/31سلســیوس و دمــاي بهینــه نمــو  
 2/30دماي بهینه نمـو    6-تخمین زده شد. در مدل لوگان

درجـه   -3/1ي پایینی نمـو  ، دماي آستانهدرجه سلسیوس 
بود  درجه سلسیوس 36ه باال نمو و دماي آستان  سلسیوس

خـوانی  که با بیولـوژي مشـاهد شـده در ایـن تحقیـق هـم      
نداشتند. همچنین مدل استینر نیز داراي دماي آستانه باال 
بود که با شـواهد بیولوژیـک ایـن تحقیـق تاییـد نشـده و       

  هاي مناسبی باشند.توانند مدلنمی
  

 H. aculeifer کنه کامل ویژه سنی  الگوي بقاي
 20تـر از  میر در دماهاي پـایین  یشترین نرخ مرگ وب

درجـــه  5/17و  16درجــه سلســیوس یعنــی دماهــاي     
سلسیوس مشاهده شد. نرخ مـرگ و میـر بـا افـزایش دمـا      

دما دوباره افزایش یافـت.  بیشتر کاهش یافت اما با افزایش 
طول عمر با افزایش دما کاهش پیدا کـرد. کمتـرین طـول    

و بیشترین درجه سلسیوس  5/27ها در دماي عمر در ماده
درجـه سلسـیوس ثبـت     20طول عمر در دماهاي کمتر از 

درجـه   5/32شد. در نرها کمتـرین طـول عمـر در دمـاي     
 )xl( بقاي ویژه سنیمقادیر . )5(شکل  سلسیوس ثبت شد

نه هاي کامل در دماهاي مورد آزمایش این پـژوهش، بـا   ک
ن داد کـه  داده شد. بقاي ویژه سنی نشـا  برازش ویبلمدل 

دماهاي پایین براي این شکارگر نامناسب بوده و در مراحل 
اولیه رشدي خصوصا تخـم، الرو و پروتونمـف و دئوتونمـف    

افزایش اندك دما و رسیدن  برداشت ولی باتلفات زیادي در
درجه سلسیوس این تلفات کاهش و کمترین تلفات  20 به

ر اگـ  ،مشـاهده شـد  سلسیوس درجه  25در دماهاي باالي 
ي باالیی تلفات دوبـاره زیـاد ولـی بـه     چه در دماي آستانه

  اندازه دماي پایین نبود.
  

   )xm(ویژه سنی  زادآوريالگوي 
درجـه   30 ویژه سنی با افـزایش دمـا تـا    زادآورينرخ 
 1/1کاهش و بـه   5/32افزایش یافت و در دماي  سلسیوس

گذاري با کاهش رسید. اما طول دوره تخم سلسیوسدرجه 
فزایش یافت. همین امر باعث شد که تعـداد تخـم در   دما ا

درجـه   30بـا دمـاي   سلسـیوس  درجـه   5/22و  20دماي 



  1393امین و همکاران  14

 زادآوريتقریبا برابر شود. بـا افـزایش دمـا نـرخ     سلسیوس 
 گذاري کاهش یافـت ي تخمویژه سنی افزایش و طول دوره

با دو مدل بـرازش شـد کـه مـدل      زادآوري. نرخ )3(شکل 
جـه سلسـیوس بـرازش خـوبی از     در 16انکگارد در دمـاي  

ها نداشت اما مدل پلی نومیال برازش خوبی به نمایش داده
  گذاشت.

ي نتایج نشان داد که کنه شکارگر در اوایل دوره
اما با گذشت زمان  گذاشت، گذاري تعداد کمی تخمتخم

این مقدار به سرعت زیاد و بسته به دما مدتی حفظ شد و 
فت. این روند در دماهاي گذاري کاهش یابعد میزان تخم

به خوبی قابل مشاهده سلسیوس درجه  5/22تر از پایین
گذاري افزایش دما به علت کاهش تعداد روزهاي تخم .بود

با شیب زیاد باال رفته و  نمودارهایی ایجاد کرد که ابتدا
این  سپس بعد از مدت کوتاهی به سرعت کاهش یافت.

کامال مشهود سلسیوس درجه  20روند در دماي باالي 
  بود.

  
  H. aculeifer امید به زندگی کنه 

در اولین روز آزمایش امید به زندگی کنه شـکارگر در  
 5/32، 30، 5/27، 25، 5/22، 20، 5/17، 16هشت دمـاي  

، 75/23، 68/26، 95/22، 6/31به ترتیب  سلسیوسدرجه 
بود که کمترین امید بـه   روز  64/15و  38/20، 1/21، 18

و بیشترین امید به  سلسیوسدرجه  5/32اي زندگی در دم
 مشاهده شد سلسیوسدرجه  20و  16زندگی در  دماهاي 

هـاي  . امید به زندگی زیـاد بعـد از گذشـت دوره   )4(شکل 
قبل از بلوغ به کمترین میزان امید به زندگی رسید که بـه  
دلیل بروز تلفات باال در مراحل نابـالغ بـود. بعـد از سـپري     

مید به زندگی به صـورت قابـل تـوجهی    شدن این مرحله ا
که به بلـوغ   دهد که اکثر افراديافزایش یافت که نشان می

  باشند.  رسند داراي زندگی طوالنی میمی
  

  H. aculeifer کنه  ينرخ بقا
میـر هـر مرحلـه از    ونمودارهاي نرخ بقا شـامل مـرگ  

زندگی کنه شکارگر است که به صـورت جداگانـه رسـم و    
ایـن  در شده است. این نمودارها نشان داد که هم مقایسه با

ي بلـوغ  ي قبل از بلوغ کنه نسـبت بـه دوره  طول دوره کنه
بسیار کوتاه بود اما حداکثر طول عمر کنه در مرحلـه بـالغ   
ــرخ     ــایین ن ــاي پ ــه در دماه ــان داد ک ــا نش ــود. نموداره ب

که طوريمیر در مرحله قبل از بلوغ بسیار زیاد بود بهومرگ

درصد بـود. ایـن در    18فراد به بلوغ رسیده کمتر از تعداد ا
درصـد   20حالی است که در دماهاي باال این نرخ به باالي 

درجه سلسیوس بـه حـداکثر    30و  5/27رسید و در دماي 
  .)2(شکل  رسید

  
 .Hشـکارگر  پارامترهاي رشد جمعیت پایـدار کنـه   

aculeifer  
اسـاس نتـایج بـه دسـت آمـده نـرخ ذاتـی افـزایش         بر

درجـه سلسـیوس    16در دماي  کنه شکارگر )mr(جمعیت 
باشـد کـه کنـه    منفی بود که نشان دهنده این مطلب مـی 

مربـوط   mrشود. بیشـترین  شکارگر در این دما منقرض می
ــاي  ــه دمـ ــه   30و  5/27بـ ــود کـ ــوس بـ ــه سیلسـ درجـ

ي مناسب بودن دما براي رشد کنه مـی باشـد.   دهندهنشان
 30مربـوط بـه دمـاي     )T(کمترین میانگین طول هر نسل 

ــه  ــیوس درج ــپس سلس ــه 5/27و س ــیوس درج و   سلس
درجـه   5/17و  16بیشترین طول هر نسل مربوط به دماي 
، 30در دمـاي  )0R(سلسیوس بود. نرخ خالص تولیـد مثـل   

درجه سلسیوس بیشترین مقـدار را داشـت.    5/22و  5/27
 16کمترین مقدار نرخ خالص تولیدمثل مربوط بـه دمـاي   

بـا   (GRR)نـرخ ناخـالص تولیـدمثل     س بـود. درجه سـلیو 
درجـه   30و  5/22یافـت و در دمـاي   افزایش دما افـزایش  

درجـه   5/32رسید و در دمـاي  سلسیوس به حداکثر خود 
  .)3(جدول  به شدت کاهش یافتسلسیوس 

  
  بحث

مـا  افـزایش د  ي هر نسل به طور میانگین بـا طول دوره
 13بـه  سلسـیوس  درجـه   16 روز در 63کاهش یافت و از 

رسید اما با افزایش دما و عبور سلسیوس درجه  30 روز در
یافت. ایـن  روز افزایش  17نمو این مقدار به بهینه  ياز دما
 Tyrophagus طعمه ويرنیز  Kasuga (2006)توسط  روند

similis Volgin   ــا ــده اســت.   در چهــار دم ــزارش ش گ
Enkegaard et al. (1997) ي کنه طول دوره هر نسل را رو

 روز 28/44روز و روي مگس قارچ خوار  67/40 قارچ خوار
 .H میانگین طول نسـل کنـه   Chi (1981)گزارش کردند. 

aculeifer   را روي طعمــه اصــلی خــود )Onychiurus 

fimatus Gisin(  3/134 سلســیوس درجــه 15در دمــاي 
روز و در دمـاي   1/36 سلسـیوس  درجـه  22در دماي ، روز
   .روز گزارش کرده است 9/23 سلسیوس درجه 28
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  .ایکموتو و تاکاي با مدل خطی H. aculeiferمراحل نارس کنه  (k)و ثابت گرمایی  (t)آستانه پایین نمو . برآورد دماي 1 جدول

  دماي کمینه  رگرسیون خطی  مرحله ي رشدي
  (درجه ي سلسیوس)

  ثابت گرمایی
  درجه-روز

  (درجه سلسیوس)
 2r  معادله

  x66/10=y 9065/0  7/10  05/50+  05/50  ♀تخم 
  x 25/10=y 8783/0  3/10  33/52+  33/52  ♂تخم 
  x75/14=y 9278/0  7/14  18/10+  18/10  ♀الرو
  x92/14=y 9380/0  9/14  30/9+  29/9  ♂الرو 

  x21/12=y  8988/0  2/12  64/43+  64/43  ♀پروتونمف 
  x64/12=y 9666/0  6/12  11/42+  11/42  ♂پروتونمف 
  x74/12=y 9162/0  7/12  92/39+  92/39  ♀دئوتونمف
  x89/11=y 9159/0  9/11  12/40+  12/40  ♂دئوتونمف 

  x81/10=y 9676/0  8/10  33/169+  33/169  ♀بالغ -تخم 
  x15/11=y 9734/0  2/11  10/163+  10/163  ♂بالغ -تخم 

 

  .H. aculeiferهاي ماده نههاي نرخ نمو مراحل نابالغ کهاي غیر خطی با داده. میزان برازش مدل2 جدول

  )Rرتبه مدل (  )AICضریب آکایک (  )SSEمجذور مربعات (  تعداد پارامترها  مدل هاي غیرخطی
Analytis (1) modified by Allahyari 2005 5  0092544365/0  157532/2030-  1  

Analytis (2) 1980 5  0092618456/0  994275/2029-  2  
Analytis (3) 1977 5  0092618456/0  994275/2029-  3  
Analytis (1) 1977 5  0093100515/0  925253/2028-  4  

Stinner 1974 4  0095339054/0  088251/2026-  5  
Logan (6) 1976 4  0101410516/0  493849/2013-  6  

Janisch modifief by Rochat 2001 4  0105229312/0  952969/2005-  7  
Briere (1) 1999 3  0110808899/0  413269/1997-  8  

Janisch modified by Analytis 3P 1980-1 3  0112120478/0  012821/1995-  9  
Harcourt 1982 4  0111865634/0  47703/1993-  10  

Hilbert and Logan 1983 5  0115117958/0  63062/1985-  11  
Taylor 1982 3  0119294074/0  361217/1982-  12  

Analytis (3) modified by Kontodimas (16) 2004 3  0121521668/0  587027/1978-  13  
Sh and DeMi modified by School field1981 7  0117523747/0  41127/1977-  14  

Taylor modified by Lamb 1984 4  012775757/0  378478/1966-  15  
Holling III 1965 4  0129882414/0  01349/1963-  16  
Davidson 1942 3  014596494/0  19916/1941-  17  

Logan (10) 1976 5  0145964938/0  19916/1937-  18  
Logan (6) modified by Lactin (2) 1995 4  0159858922/0  65041/1920-  19  

Enkegaard, 1977 4  0162095610/0  8159/1917-  20  
Briere (2) 1999 4  0273085328/0  409917/1811-  21  

Sh and DeMi Modified by Kontodimas 2004 6  2736566217/0  256236//1337-  22  
Sharp and DeMichele 1977 7  2746516898/0  515798/1334-  23  
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ها به وسیله آزمون در هشت دماي ثابت، مقایسه میانگین H. aculeifer تولید مثل کنه شکارگر  . پارامترهاي رشد جمعیت و3  جدول
  .توکی

  دما
(درجه 

  سلسیوس)

ش نرخ ذاتی افزای
  )mrجمعیت (

نرخ متناهی افزایش 
  )جمعیت (

نرخ ناخالص تولیدمثلی 
)GRR(  

نرخ خالص تولیدمثلی 
)0R(  

متوسط مدت زمان یک 
  )Tنسل (

16  g01/0 ± 002/0-  h 005/0 ± 9978/0  h 02/0 ± 7690/5  g 003/0 ± 9118/0  a 08/0 ± 7424/63  
5/17  f 01/0 ± 011/0  g 01/0 ± 0109/1  g 04/4 ± 6040/13  f 63/0 ± 6864/1  b 439/5 ± 213/41  

20  e 01/0 ± 080/0  f 011/0 ± 0830/1  c 22/8 ± 205/59  d 83/2 ± 6711/14  c 63/0 ± 468/33  
5/22  c 01/0 ± 156/0  c 01/0 ± 1690/1  b 664/9± 825/63  c 70/4 ± 8721/21  d 23/0 ± 618/19  

25  c 02/0 ± 144/0  d 02/0 ± 1552/1  e 48/10 ± 326/46  d 17/4 ± 5615/14  e 20/0 ± 282/18  
5/27  b 01/0 ± 221/0  b 01/0 ± 2473/1  d  59/5 ± 751/51  b 86/3 ± 8753/24  g 20/0 ± 491/14  

30  a 01/0 ± 252/0  a 01/0 ± 2863/1  a 60/5 ± 481/71  a 23/4 ± 3778/32  g 16/0 ± 785/13  
5/32  d 01/0 ± 112/0  e 02/0 ± 1191/1  f 13/4 ± 672/21  e 53/1 ± 7200/6  f 48/0 ± 705/16  

  .)P< 0.05(در هر ستون حروف غیر مشابه بیانگر وجود اختالف معنی دار می باشد 

  
 
 
 
 
  
  
  
  

  
  .H. aculeiferهاي نرخ نمو مراحل نابالغ کنه شکارگر با داده شده توسط چهار مدل غیر خطیداده . نمودارهاي برازش 1شکل       



                  1393، بهار 1، شماره 1جلد ، مدیریت آفات کشاورزي 17

 
 

 

 .برازش داده شده با مدل ویبول aculeifer. Hکنه   )xl(خ بقاي  ویژه سنینر .2شکل  

Ydergaard et al. (1997)      مـدت زمـان دو برابـر شـدن
هـاي  مخلـوطی از طعمـه   رويرا H. miles  جمعیت کنـه  

Bradysia pauper  وB. tritici  درجـــه 15در دمـــاي 
 63/9 سلسـیوس  درجـه  20دمـاي   ،روز 36/22 سلسیوس

 سلسـیوس  درجه 30روز و  23/5 سلسیوس درجه 25 ،روز
ایـن   Ydergaard et al. (1997) گـزارش کـرد.   روز 19/6

ــه  ــراي کن ــد را ب ــه   .miles H رون ــه کن ــر دو طعم روي ه
 15خـوار، پـس از افـزایش دمـا از     خوار و مگس قـارچ قارچ

افـزایش  به صورت سلسیوس درجه  25به  سلسیوس درجه
خـوار از  خ براي کنه قـارچ و این نرگزارش کرد ي رنرخ بارو

بـه   3/0ر از عدد تخم و در طعمه مگس قارچ خوا 2به  7/0

ــا افــزایش دوبــاره بــه  عــدد تخــم بــود 3/2  درجــه 30و ب
  عدد تخم کاهش یافت. 3/1به  سلسیوس

درجـه   30خـالص تولیـد مثـل تـا      با افزایش دما نرخ
) سلسـیوس  درجه 25افزایش  (به جز در دماي سلسیوس 

کـــاهش یافـــت.  سلســـیوسدرجـــه  5/32و در دمـــاي 
Ydergaard et al. (1997) مثل کنه نرخ خالص تولید  H. 

miles  هاي مخلوطی از طعمه رويراBradysia pauper  و
B. tritici  گـزارش   57/15 سلسـیوس  درجـه  15در دماي

افزایش یافت  سلسیوسدرجه  25کرد که با افزایش دما تا 
دوباره با افزایش دما بـه  ماده/ماده/نسل رسید و  7/49و به 

    7/19کاهش یافته و به  سلسیوسدرجه  30
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  .نومیالهاي انکگارد و پلیبرازش شده با مدل .aculeifer H کنه )xm( ویژه سنی زادآورينمودار نرخ . 3شکل              
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  .دماي ثابت 8در  H. aculeifer . نمودار امید به زندگی کنه4شکل           

  

( مرگ و میر در هر مرحله از  . نرخ بقاي ویژه سنی5شکل 
  .دماي ثابت 8در  H. aculeiferزندگی) کنه 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  دماي ثابت 8در  H. aculeifer. نرخ بقاي ویژه سنی( مرگ و میر در هر مرحله از زندگی) کنه 5شکل                 
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میـزان   Enkegaard et al. (1997)ماده/نسل رسـید.  ماده/
درجـه   20را در دماي  .miles Hمثل کنه نرخ خالص تولید

و روي طعمـه   097/9خوار قارچ روي طعمه کنه سلسیوس
 Chi ماده/ماده/نسل محاسبه کرد. 35/27خوار مگس قارچ

 سهرا در  H. aculeifer کنهمثل نرخ خالص تولید (1981)
ــه ترتیــب  سلســیوس درجــه 28و 22، 15 يدمــا ، 6/38ب

ــا مقــدار  ماده/ماده/نســل گــزارش کــرد کــه 6/8و  1/36 ب
متفـاوت اسـت کـه یکـی از     گزارش شده در این آزمـایش  

  دالیل آن کیفیت طعمه مصرفی می تواند باشد. 
نرخ ذاتی افزایش جمعیت نیز مثل سایر فاکتورها با 

 و سپس درافزایش  سلسیوس درجه 30افزایش دما تا 
 Ydergaard  etکاهش یافت. سلسیوس درجه  5/32دماي 

al. (1997)  بیان کرد که نرخ ذاتی افزایش جمعیت کنه
miles H.  درجه سلسیوس از  25تا  15با افزایش دما از
 30یابد ولی در دماي بر روز افزایش می 133/0به  031/0

ریزي به مقدار اندك به علت کاهش تخمسلسیوس درجه 

کنترل هاي مهم در رسد. یکی از شاخصوز میبر ر 112/0
بیولوژیک آن است که نرخ ذاتی افزایش جمعیت شکارگر 
باید برابر یا بیشتر از نرخ ذاتی افزایش جمعیت آفت باشد 

  ).Huffaker 1997( تا شکارگر قادر به کنترل آفت باشد
و بعد نرخ متناهی افزایش جمعیت افزایش با افزایش دما 
اي بهینه کاهش یافت. این وضعیت در از عبور از دم

شود نیز دیده می Ydergaard  et al. (1997)مطالعه 
از  درجه 15که مقدار این پارامتر در دماي طوريبه

 25بر روز در دماي  142/1بر روز به  031/1 سلسیوس
رسید. سپس با اندکی کاهش در دماي سلسیوس درجه 

 Chi (1981) بر روز رسید. 118/1به  سلسیوس درجه 30
، 15را در سه دماي H. aculeifer  کنه نرخ متناهی رشد

و  891/2، 3125/1به ترتیب  سلسیوس درجه 28و  22
بر روز گزارش کرد که بسیار بیشتر از نرخ بدست  4760/2

 آمده در تحقیق حاضر است.
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Abstract 
The Hypoaspis aculeifer Raumilben is a polyphagous species which has an important role in control of insects, 

mites, nematodes and fungus in the soil habitats and also is used as a biological control agent in greenhouses 

and fields. In this paper, the effects of constant temperature on the demography of H. aculeifer fed on 

Rhizoglyphus echinopus have been investigated. This study was done at eight constant temperatures (16, 17.5, 

20, 22.5, 25, 27.5, 30, 32.5) °C, 60 ± 5% RH and photoperiod of 16:8 (L: D). Net reproductive rate (R0) of the 

predacious mite was 0.91, 14.67, 21.87, 24.87 and 32.38 ♀/♀/G at 16, 20, 22.5, 27.5 and 30 °C respectively. 

The intrinsic rate of increase (rm) values ranged from -0.002 (16 °C) to 0.252 (30 °C) d-1. The finite rate of 

increase (λ) was 0.997 d-1 at 16 °C, and 1.286 d-1 at 30 ◦C. Using the linear model (Ikemoto and Takai), the low 

temperature threshold of H. aculeifer estimated for pre-adult stages and also for constant temperature were 10.8 

°C and 169.3 degree days for females and 11.2 °C and 163.9 degree days for males. The estimations of the 

optimum temperature, low threshold and high threshold of development were estimated by chosen models 

(Analytis (1) / Allahyari, Analytis (2), Analytis (3), Analytis (1)).  

  
Keywords:   Predator, modeling, fecundity, bulb mite, temperature thresholds.

                        

 

  
  
  

 


