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 ای القای مقاومت سیستمیک در کدو علیه کنه تارتن دولکه
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 49/40/31تاریخ پذیرش:                                             26/41/35تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
ناپذییری   های جبران ت محصوالت کشاورزی سبب بروز آسیبیهای شیمیایی جهت افزایش کمو کوداز سموم  استفاده

مقاومذت  بذروز   جلذوگیری از زیسذت و   حفظ امنیت غیایی، سالمت محذیط  برای و انسان گردیده است.زیست  محیطبه 

وجذود دارد. مذدیریت    تامذدیریت تلفیقذی آفذ    درهای جدید کنترل  ها نیاز به استفاده از روش آفات نسبت به آفتکش

 دارد و گذه مذی  اقتصادی ن زیان های حفاظت از گیاه است که جمعیت آفات را زیر آستانه ترکیبی از روش ،تلفیقی آفات

بذه   هذا، آبیذاری   مختلفی نظیر مصرف کودهذا و آفذتکش   . عواملاستگیاه میزبان  در تمقاومالقای ها  از این روش ییک

 گذیار تأثیر مختلذ  هذای   نسذبت بذه آفذات و بیمذاری     روی مقاومت گیذاه میزبذان  گیاه  ایجاد شرایط بهینه برایو  موقع

پاشذی   از طریق محلذول  ای در مقابل کنه تارتن دولکه کدو ستمیک درامکان القای مقاومت سیبررسی منظور  به ند.باش می

کذه حذاوی    کا-کود فسفالیمو روی گیاه کدو خورشتی مورد مطالعه قرار گرفت  این کنه ، جدول زندگیپتاسیم و فسفر

ها بذر اسذان نظریذه     آنالیز دادهپاشی شد.  در سه نوبت محلول بر لیترلیتر  میلی 01و  11، 1با سه غلظت  استهر دو عنصر 

نذر  ااتذی افذزایش    صذورت   بذه انجام شد و پارامترهای جدول زنذدگی  زیستی مرحله -یسن دوجنسی ندگیجدول ز

 فذرد و  R0 ،22/11 نر  خالص افذزایش جمعیذت   بر روز، λ ،112/1 نر  متناهی افزایش جمعیت بر روز،r ،111/1 جمعیت

پاشذی کذود در دو    د. مقاومت سیسذتمیک از طریذق محلذول   دست آم روز برای شاهد به T ،12/11 مدت زمان یک نسل

 ای کنذه تذارتن دولکذه   اشذاره شذده بذرای     رهایدار مقادیر پارامت با کاهش معنی( 0)فسفالیم  01و ( 2)فسفالیم  11غلظت 

در گیذاه   روز( 27/11فرد،  20/0بر روز،  11/1بر روز،  111/1روز و  2/11فرد،  22/1بر روز،  11/1، بر روز 111/1ترتیب  )به

 ی هم محاسبه شد.زیستمرحله -یسنامید به زندگی و ارزش تولیدمثلی  کدو القاء گردید.

 

 ، کدوکا-فسفالیم، Koch  Tetranychus urticaeمدیریت آفات، ها: د واژهیکل

 

 مقدمه

و زیسیت   محیی  به دلیل حفظ امنیت غذایی، سالمت 

هیا نییاز بیه     به آفتکش مقاومت آفات نسبتبروز مقابله با 

هییای جدییید کنتییر  آفییات در بحیی      اسییتفاده از روش

وجود دارد. مدیریت تلفیقی آفیات  ها  آن مدیریت تلفیقی

حفاظت از گیاه اسیت کیه جمتییت    های  ترکیبی از روش

هیا   دارد، ایی  روش  نه اقتصادی نگه میی آفات را زیر آستا

های شیمیایی، زراعیی و بیولیوکیکی اسیت و     شامل روش

شییود.  مییی املشیی نیییزرا  اسییتفاده از ارقییام مقییاوم گیییاهی

مقاومیت  ذاتی در گیاه وجود دارد )صورت  بهمقاومت یا 

 ( و یییا از طریییق تقویییت گیییاه در ارقییام موجییود کنتیکییی

 گردد. عوامیل متتلفیی نرییر    می حاصل )مقاومت القایی(

ها، آبییاری بیه موقی  و     افزایش مصرف کودها و آفتکش

توانند روی مقاومت گییاه میزبیان    می سایر عوامل محیطی

 (.Reuveni and Reuveni, 1998) یر بگذارندتأث

  (Tetranychus urticae Koch) دولکه ایکنه تارت  
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گونیه میزبیان    344بییش از   روی گیاهتوار است که از یآفت

 اسیت  یگونه گییاه  654گزارش شده و آفت جدی بیش از 

(Bolland et al., 1998.)     جمتییت ایی  کنیه هیر روز 

. (Shih et al., 1976)افزایش یابید  درصد  04تواند تا  می

از خسیارت مسیتقی    ایجیاد  اهمیت ای  آفیت فقی  بیه دلییل     

 منجیر بیه   نیسیت بلکیه   رییزی گییاه و میرگ آن    طریق برگ

نیز  کاهش فتوسنتز و تترق گیاه از طریقخسارت غیرمستقی  

. به (Brandenburg and Kennedy, 1987) شود می

تدریج فتوسنتز گیاه  دلیل مصرف کلروفیل توس  ای  کنه به

تیرق آن هی    های گییاه ت  روزنهیابد و با بسته شدن  هش میکا

 گیردد  و درنهایت محصیو  کمتیری تولیید میی    شود  ک  می

(Martinez-Ferrer et al., 2006.)   ه ایی   آلیودگی بی

 زییرا تواند خیلی جدی باشد  کنه در مناطق گرم و خشک می

میدت کوتیاهی   توانید در عیر     با تکثیر سری  خود میکنه 

گیاه را نابود کند. جمتیت ای  کنه به دلیل نمیو سیری ، دوره   

سری  به آستانه زییان   رشدی کوتاه و نرخ تولیدمثل باال خیلی

 دهیید رسیید و کیفیییت گیییاه را کییاهش مییی   اقتصییادی مییی 

(Wermelinger et al., 1991؛Wilson, 1994 .) 

ای تحیت تیأثیر فاکتورهیای     رشد جمتیت کنه تارت  دولکیه 

شیرای  آ  و هیوایی،   هیا   آن محیطی قیرار دارد کیه در بیی    

کمیییت و کیفیییت غییذا، شییکارگری و رقابییت بییی  و درون  

تیری  عوامیل هسیتند. اهمییت کیفییت غیذا        ای از مهی   گونه

عنوان یکی از عوامل محیطی قبالً مورد توجه قرار گرفتیه و   به

اثیر  (. Wilson, 1994) اتی در ای  زمینه وجیود دارد مطالت

بیا   Dale  (1988)تغذیه گیاه میزبان روی حشیرات توسی   

 جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است. اثر اختصاصی نیتیروکن 

 Vanبررسی گردیده است.Mattson  (1980 )نیز توس 

de Vrie et al.  (1972 )وWatson  (1964 ) اثر مواد

انید.   ای مطالته کیرده  گیاه را بر روی کنه تارت  دولکه متدنی

Van de Geest (1985 ) را منتشیر کیرد کیه در     نتیایجی

آن ستی کرد کنه تیارت  را روی غیذای مصینوعی پیرورش     

در های تیارت ،   روی کنه ر مطالتات صورت گرفتهدهد. بیشت

 اثر نیتروکن میزبان بوده است.بررسی مورد 

و روی دینامیس  جمتییت حشیرات    استفاده از کودها

ها  آن گذارد و اثر مثبت تأثیر میها  آن استراتژی مدیریت

بیه  هیا   آن کلیدی در طغیان بر عملکرد آفات یک فاکتور

 ممکی   یکیودده  (.Bentz et al., 1995) رود شمار میی 

اسییت کیفیییت گیییاه را بییرای حشییرات گیییاهتوار ارتقییا  

گردد و یا بالتکس ها  آن بتشیده و سبب افزایش جمتیت

با تقویت گیاه میزبیان امکیان مقاومیت در برابیر آفیت را      

های مدیریت آفات قیرار   راستای برنامهفراه  نموده و در 

هیا   هیا کیوددهی و اسیتفاده از آفیتکش     . در گلتانیه گیرد

تولید محصو  با کیفیت به های حیاتی در  عنوان فتالیت به

روند. کودهای شیمیایی نیتراتیه سیطن نیتیرات و     شمار می

دهنید و بیا افیزایش     اسیدهای آمینیه گییاه را افیزایش میی    

ذابیت آن را بیرای آفیات   ناخواسته جطور  بهکیفیت گیاه 

عیالوه   (.Najafabadi et al., 2011) دهنید  افزایش میی 

یمیایی نرییر  ترکیبیات شی  پاشیی   محلیو  آن اسیتفاده از   بر

تواند نوعی مقاومت سیسیتمیک   میفسفات ه  های  نمک

در گیاه میزبان در مقابل عوامل بیمیاریزای گییاهی ایجیاد    

 کنیید کییه در اییی  زمینییه نیییز تحقیقییاتی صییورت گرفتییه   

 در زمینیه آفیات،   (.Doubrava et al., 1988) اسیت 

Suski and Badowska (1975 )    بیا افیزایش مییزان

را بیشیتر   اروپاییکنه قرمز  مانی زنده در گیاه میزبان فسفر

ارتباطی بیی   Sharma and Pande  (1986 ).کردند

هییای کییدوئیان و تییراک  جمتیییت   محتییوی فسییفر بییرگ
Tetranychus neocalendonicus Andre  

 

 نشیان دادنید   Fritzsche et al.  (1980).مشاهده نکردند

ای  بب افزایش جمتیت کنه تیارت  دولکیه  کمبود فسفر سکه 

کمبیود  Tulisalo  (1971 )گیزارش بیه   در سیب گردیید. 

پتاسییی  سییبب افییزایش اسیییدهای آمینییه در سییبزیجات و  

 ای  و افیزایش بیاروری کنیه تیارت  دولکیه     گیاهان زینتیی  

 نشان دادند که غلرت  Jesiotr et al. (1979) .یدگرد

ای را در  اسی ، مرگ و مییر کنیه تیارت  دولکیه    مناسب پت

  و Mohiseni et al. (2011) مراحل نابالغ بیشتر کرد.

Motahari et al. (2014) ترتییب   ج مشابهی را بیه نیز نتای

 .Mottaghinia et al .گیزارش کردنید  و خیار روی لوبیا 

کمپوسیت بیه    متتلی  ورمیی  هیای   نیز تأثیر نسیبت ( 2015)

سیتی و رشید جمتییت کنیه تیارت       خاک را بر پارامترهای زی

ای روی خیار بررسی کردند و بیه ایی  نتیجیه رسییدند      دولکه
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کمپوسییت بییه خییاک، رشیید  کییه در بیشییتری  نسییبت ورمییی

 جمتیت کنه کمتری  بود.

ارتباط بی  میزان کودها و ترکیباتشان و بروز مقاومت 

توسی  دانشیمندان میورد    هیا   در گیاهان نسبت بیه پیاتوکن  

د مطالتیه در میور   2004بررسی قرار گرفته است. بییش از  

ارتباط بی  پتاسی  به تنهایی و یا در ترکیب با سایر عناصر 

 مرور گردیدهPerrenoud  (1990 )توس و سالمت گیاه 

شده  ذکرآفت و بیماری  044 است. در گزارش وی بیش از

ت نیتیروکن حساسیی   که بیشتر دانشمندان عقیده دارند است و

دهید. در   هیا افیزایش میی    گیاه را نسیبت بیه آفیات و بیمیاری    

سیالمت گییاه را ارتقیا      پتاسیی  و  فسیفر حالت کلی عناصیر  

نییز بیه انیدازه     تتاد  بی  عناصر گییاهی اهمیت دهند ولی  می

استفاده از به گزارش وی میت تک تک ای  عناصر است. اه

ها را کیاهش و در   موارد بیماری درصد 15فسفر و پتاسی  در 

 داده اسیت  هیا را افیزایش   میوارد آفیات و بیمیاری    درصد 22

(Perrenoud, 1990).  Reuveni et al.(1993 )

نشان دادنید کیه اسیپری فسیفات روی خییار تیا حید زییادی         

بییه نرییر  .دادمقاومییت آن را بییه سییفیدک سییطحی افییزایش  

روی گییاه روش میرثری بیرای     فسیفر پاشیی   محلو رسد  می

استفاده از روش القیا    در گیاه باشد. القا  مقاومت سیستمیک

هیای   در گییاه بیه همیراه انتتیا  واریتیه     مقاومت سیستمیک 

ها را کاهش دهد. ایی    تواند میزان مصرف آفتکش مقاوم می

های گیاهی اثبات گردیده ولی در میورد   مورد بیماریامر در 

بیوشیییمیایی اگرچییه مکانیسیی   آفییات نیییاز بییه بررسییی دارد. 

نوز شناخته نشده ولیی  چگونگی القای مقاومت سیستمیک ه

ی، رهاسیازی و انتقیا    رسید کیه ترکیبیات شییمیای     به نرر می

هییای  هیای آلیوده بیه بیرگ     هیای ایمنیی از بییرگ   پییام سیری   

کاهش هزینه تولید محصیوالت،   شوند. سبب می را غیرآلوده

زیسییت،  حفاظییت از دشییمنان طبیتییی، سییال  مانییدن محییی   

وانید  ت میی  هیا  هش سرعت مقاوم شدن آفیات بیه آفیتکش   کا

در آینیده   القیای مقاومیت سیسیتمیک   اثرات مفید استفاده از 

هییدف از  (.Reuveni and Reuveni, 1998) باشیید

اجرای ای  پژوهش القای مقاومت سیستمیک در کیدو علییه   

 -کود فسفالی پاشی  محلو کنه تارت  دولکه ای با استفاده از 
 

 است.ها  در جهت کاهش مصرف آفتکش کا

 ها مواد و روش

 گیاه میزبان
عنوان گیاه میزبان  به EZRA F1کدو خورشتی رق  

دانشگاه مراغیه بیا شیرای     دانشکده کشاورزی در گلتانه 

 درصد کشیت گردیید.   14 نسبی رطوبت و C° 2±25 دمای

ظروف کاشت و عنوان  بهلیتری  62های پالستیکی  گلدان

. بیرای اطمینیان از   بستر کاشت استفاده شید عنوان  بهماسه 

سییه عییدد بییذر داخییل هییر یییک از  هییا شییدن گلییدانسییبز 

متری کشت گردیدند و پس از  سانتی 2ها در عمق  گلدان

نگیه داشیته شید. محلیو  غیذایی      ها  آن سبز شدن یکی از

 Ca(NO3)2 ،9/4گرم بر لیتیر   04/4مورد استفاده شامل 

 MgSO4 ،41/4گرم بر لیتر  KNO3 ،25/4گرم بر لیتر 

 Fe ،21/2گرم بیر لیتیر    NH4H2PO4 ،6/4گرم بر لیتر 

، MnCl2گرم بر لیتیر   میلی H3BO3 ،26/6گرم بر لیتر  میلی

گیرم بیر لیتیر     میلیی  ZnSO4 ،42/4گیرم بیر لیتیر     میلی 22/4

CuSO4 گییرم بییر لیتییر میلییی 42/4 و NaMOO4  بییاpH 

صادفی و در ت کامالً آزمایش در قالب طرح بود. 1حدود 

در هزار از محلو   94و  64، 6های  تیمار شامل غلرت سه

 نامییده  9و  2، 6ترتییب فسیفالی     )در اینجا بیه  کا-فسفالی 

 کیا -فسیفالی   در چهار تکرار انجام شد. شاهد و شود( می

(Fosfalim-k)    ( 9/09یک فرموالسییون میای  از فسیفر 

فسفید پتاسی  صورت  به( درصد 20/96( و پتاسی  )درصد

 کشور اسپانیا اسیت  Bioverg agroو محصو  شرکت 

 هیای  غلریت  .در هزار توصیه شده است 22-9که در غلرت 

، کمتیر، بیشیتر و در   پیژوهش در نرر گرفته شیده در ایی    

پاشی  محلو  دامنه توصیه شده توس  شرکت سازنده بود.

)بیر اسیاد دسیتورالتمل منیدره شیده روی       در سه نوبت

بیا  دفتیات بتید   ، او  مرحله دو برگی گیاه میزبیان و  کود(

هیای   نمونیه فاصله زمانی یک هفته به هنگام صبن انجام شید.  

در چهیار  پاشیی   محلیو  گیاهی ییک هفتیه پیس از آخیری      

 آوری شد. تکرار جهت بررسی صفات زیر جم 

 برگ گیاه وزن تر و وزن خشکتعیین 

وسیله ترازوی دیجیتیا  بیا    مارها بهیه تیلکوزن تر برای 

( Sartorius, Basic, Germany)گییرم  46/4دقییت 

اغذی قیرار گرفتیه و بیه    کت کمحاسبه و سپس در درون پا



 0 ... القای مقاومت سیستمیک در کدو علیه کنه تارت : عابدینی و خدایاری

تگاه درجه سیلسییود در دسی   24ساعت در دمای  02مدت 

   گردد.ییتتها  آن تا وزن خشک   قرار داده شدک خشک

   غلظت عناصر فسفر و پتاسیمتعیین 
های گیاهی بیه روش همی  نمونیه تیر      سازی نمونه آماده

(Dong et al., 2006 )ترتییب زییر انجیام شید: ابتیدا       و به

 یتجیار  کیدریلرکدیاز بیا اسی  یمورد ن ای شهیتمام ظروف ش

اهی یی گ گرم از میاده خشیک   5/4درصد شسته و سپس  6/4

اسییدنیتریک   لیتیر  یلیی م 64هم  منتقل و  یها لولهبا دقت به 

 هیا  لولهدن یشد. پس از چ د( به هر لوله اضافهدرص 15غلیظ )

بییا درپییوش  هییا لولییهاجییاق همیی ، روی  یهییا حفییرهدرون 

 9بیه میدت    هیا  نمونیه د. در روز بتید  ته شی بسی متصوص آن 

. بتید از  ندداده شید  قراردرجه سلسیود  14ساعت در دمای 

بیه  درجه سیلسیود افزایش و  664ساعت دما به تدریج به  9

نشانه اتمام هم  گرفت.  ساعت عمل هم  صورت 1مدت 

منریور   بیه . پس از آن بود رنگدست آمدن مای  زال  زرد  به

عصیاره و شیاهد را بیه     یهیا  محلو تتیی  غلرت عنصر فسفر 

از  لیتیر  یلیی م 5منتقل کرده و سیپس   لیتری یلیم 25بال  کوکه 

وانادات را اضافه کرده و به حج  -محلو  آمونیوم مولیبدات

عنصیر فسیفر    نهاییت غلریت  و در شید  رسانده لیتری یلیم 25

 ,Shimadzu, Japan) تومترسیی  دسییتگاه اسییپکتروف تو

model UV-1800 ) شید نانومتر قرائت  114در طو  موه .

گییری   از محلو  کلرور سزی  ه  با همی  روش برای انیدازه 

ها بیه کمیک    شد و غلرت آن در نمونهعنصر پتاسی  استفاده 

 .قرائت شد( Sherwood, 410)دستگاه فلی  فتومتر 

 پروتئین کل محلولگیری  اندازه

 بردفیییورد محلیییو  بیییه روش کیییل پیییروت ی مییییزان 

 هیا  نمونیه . جذ  (Bradford, 1976) شد یریگ اندازه

نیییانومتر بیییا اسیییتفاده از دسیییتگاه   535در طیییو  میییوه 

شید و آلبیوم  سیرم گیاوی      ییری گ انیدازه اسپکتروفتومتر 

 جهت ترسی  منحنی استاندارد مورد استفاده قرار گرفت.

 اکسذیدان  تیآن یمآنزگیری میزان فعالیت  اندازه

 آسکوربات پراکسیداز
با  (APX)پراکسیداز فتالیت آنزی  آسکوربات میزان 

 Nakano and Asada روش مترفییی شییده در مقالییه  

 244واکیینش شییامل   شیید. متلییوط  یییریگ انییدازه( 1987)

 فسیفات موالر( محلو  در بافر  میلی 2میکرولیتر آسکوربات )

 پراکسیییدمیکرولیتییر  244(، pH=7) لیتییر یلیییم 644پتاسییی  

میکرولیتییر عصییاره  24و  مییوالر یلیییم 2( H2O2هیییدروکن )

بییه متلییوط  H2O2واکیینش بییا اضیافه نمییودن   .بییودگییاهی  

 مصیرف پراکسیید   و فتالیت آنزی  به دلیل شدموردنرر آغاز 

نییانومتر  234هیییدروکن بییا کییاهش جییذ  در طییو  مییوه   

mM ضیریب خاموشیی متیاد      شید.  ییری گ اندازه
-1

 cm
-

 .شددر محاسبه آنزی  در نرر گرفته  12/2

 bو  a گیری شاخص کلروفیل برگ کلروفیل اندازه
  Arnonگیییری کلروفیییل بییرگ بییه روش  انییدازه 

 5گرم ماده تر گیاهی بیه همیراه    5/4انجام شد.  (1949)

درصد درون هاون چینی ساییده شد و  24استون  لیتر یلیم

دست آمد. جیذ  محلیو  روییی     نهایتاً عصاره همگنی به

نیییانومتر در دسیییتگاه    119و  105 یهیییا  میییوه طیییو  در 

( بررسییی شیید و بییا   UNIC V-2100) اسییپکتروفتومتر

 زیر میزان کلروفیل تتیی  گردید: استفاده از متادالت

Ca mg/g F.W= {12.7 (A663) - 2.79 (A645)}  
Cb mg/g F.W= {21.50 (A645) - 5.10 (A663)} 
 

 توکی آزمونو  SPSSافزار  ها توس  نرم میانگی مقایسه 

 انجام شد.

 ای دولکه کنه تارتنجدول زندگی دوجنسی 

از  (T. urticae) ای کلنییییی کنییییه تییییارت  دولکییییه

آوری  جمی   30های شهرستان مراغه در تابسیتان   کاری صیفی

 14، رطوبت C° 25 و در گلتانه روی لوبیا در شرای  دمای

ساعت مستقر شدند. پس از طیی   61و دوره روشنایی  درصد

ییری کیرده از کلنیی    عدد کنه میاده بیالغ جفتگ   24چند نسل 

متیر بیه    سیانتی  3های برگ کدو به قطیر   جدا و روی دیسک

ریزی انجام دهنید. پیس    ت ساعت قرار گرفتند تا ت 20مدت 

کمیک   تک تک بهصورت  بهگذاشته شده  تت  644از آن 

متیری   سیانتی  9هیای برگیی    ازک به دیسیک قل  موی بسیار ن

ساعت مورد بررسی قرار گرفتنید. پیس    20انتقا  یافتند و هر 

ثبیت  هیا   آن ها، مرحلیه سینی   آناز بررسی زنده یا مرده بودن 

 ها بیا یکیدیگر    نرها و ماده ،بلوغرسیدن به مرحله شد. پس از 
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های گذاشته شیده بیه ازای هیر فیرد      جفت شده و تتداد تت 

 ییک نیر از کلنیی    نیر  میرگ فیرد  ماده ثبیت شید. در صیورت    

شد. بیرای تهییه    ثبت نمیها  آن شد ولی اطالعات می جایگزی 

 جنسییت افیراد، طیو  عمیر    هیا بیر اسیاد     جدو  زندگی، داده

گذاشیته  هیای   همچنی  تتداد تت و در هر مرحله رشدی ها  آن

پید   افزار نیت  شده توس  افراد ماده در هر روز مرتب و وارد نرم

 دست آمده بر اسیاد ت یوری جیدو  زنیدگی     های به . دادهشد

 Chi and Liu  (1985)زیسیتی  لهمرحویژه س ،  دوجنسی

تجزیییه  TWOSEX-MSChartو بییا اسییتفاده از برنامییه  

تارت  با گذر زمان بر اساد بینی رشد جمتیت کنه  شد. پیش

زیسیتی  مرحلیه  سنی،  دوجنسی ویژه های جدو  زندگی داده

  انجام شد. TIMING-MAChartبه کمک برنامه 

 

 نتایج

 گیاه میزبانهای  ویژگی
رخیی  کیا را بیر ب  -پاشی کود فسفالی  اثر محلو  6جدو  

کود بیا  پاشی  محلو دهد.  گیاه میزبان نشان میهای  ویژگیاز 

یک روند افزایشی وزن تر و وزن خشک گیاه را تحت تأثیر 

 9و  2تیمارهیای فسیفالی    قرار داد. پروت ی  کل گییاه هی  در   

. کلروفیل کل گیاه (6)جدو   و شاهد بود 6بیشتر از فسفالی  

بییود و  از سییایری  بیشییترداری  طییور متنییی بییه 9در فسییفالی  

 2و فسفالی   6شاهد، فسفالی   :ترتیب کاهش عبارت بود از به

که کمتری  میزان کلروفیل را داشیت. مییزان فتالییت آنیزی      

از  2در فسیفالی   داری  طیور متنیی   بیه آسکوربات پراکسییداز  

و کمتیری    6همه بیشیتر بیود و پیس از آن شیاهد و فسیفالی       

)جیدو    مشیاهده شید   9میزان فتالیت ای  آنزی  در فسیفالی   

طیور   بیه  2و  9ترتییب در فسیفالی     به غلرت عنصر پتاسی  .(6

 و شاهد بیشتر بود ولیی عنصیر فسیفر    6از فسفالی  داری  متنی

 .(6)جدو   در شاهد از همه بیشتر بود

 پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن دولکه ای
ای  هیای نمیوی کنیه تیارت  دولکیه      مقایسه میانگی  دوره

کیا نشیان داد کیه    -پاشی شده با فسیفالی   روی کدوی محلو 

داری در مراحل متتل  نموی بیی  تیمارهیای    اختالف متنی

(. بییه جییز طییو  مرحلییه 2متتلیی  وجییود نداشییت )جییدو  

کاهش یافیت   9داری در فسفالی   طور متنی پروتونمفی که به

داری طو   طور متنی های بالغ ماده در شاهد به و همچنی  کنه

پاشیی کیود را بیا     اثیر محلیو    9عمر بیشتری داشتند. جیدو   

های متتل  بر پارامترهای رشد جمتییت کنیه تیارت      غلرت

داری  طور متنیی  به λو  R0 ،rدهد. مقادیر  ای نشان می دولکه

د. بو 9و  2( بیشتر از فسفالی  R0)به جز  6در شاهد و فسفالی  

ای نییز در شیاهد و    میانگی  طو  یک نسل کنه تارت  دولکیه 

 بود. 9و  6داری بیشتر از فسفالی   طور متنی به 2فسفالی  

-یمیانی وییژه سین    )سمت راست( منحنی زنده 6شکل 

ای تحیت شیرای     زیستی را برای کنه تیارت  دولکیه  مرحله 

هیای میاده در تیمیار شیاهد      دهید. کنیه   اعما  شده نشان می

درصید( و   14میانی بیشیتری داشیتند )حیدود        زنیده احتما

مدت زمان بیشتری را زندگی کردند )تیا روز سیی و دوم(   

کیا  -پاشی شده بیا کیود فسیفالی     های محلو  ولی در میزبان

درصد رسید و  54های ماده به حدود  مانی کنه احتما  زنده

)سییمت چیی (   6تییا روز بیسییت  زنییده بودنیید. در شییکل   

ای  مرحله زیسیتی کنیه تیارت  دولکیه    -یزادآوری ویژه سن

روی تیمارهییای متتلیی  نیییز نشییان داده شییده اسییت. در    

هیا از   ریزی ماده یافته روی گیاه شاهد تت  های پرورش کنه

روز شش  آغیاز شید و تیا روز بیسیت وششی  ادامیه یافیت        

تتی  گذاشیتند    2طور متوس  روزانه  روز( و به 24)حدود 

کیا نیه تنهیا    -کیود فسیفالی   ولی در تیمارهای اعما  شده با 

ریییزی کنییه مییاده کییاهش یافییت، بلکییه    طییو  دوره تتیی 

 2های گذاشیته شیده نییز کیاهش یافیت. شیکل        تتدادتت 

مرحلیه زیسیتی   -ی)سمت راست( امید به زندگی وییژه سین  

ای را نشییان  مراحییل متتلیی  رشییدی کنییه تییارت  دولکییه  

پاشی گیاه میزبان  دهد و کاهش مقدار آن در اثر محلو  می

ییا   vxj)سیمت چی ( مقیادیر     2مالً مشهود است. شیکل  کا

مرحله زیستی مراحل متتل  -یارزش تولید مثلی ویژه سن

در  64دهید کیه از حیدود     ای را نشان میی  کنه تارت  دولکه

در  1افراد بالغ پرورش یافته روی گیاهان شیاهد بیه حیدود    

پاشی شده تنیز    یافته روی گیاهان محلو  افراد بالغ پرورش

، لگیاریت  انیدازه جمتییت کنیه تیارت       9کیرد. شیکل   پییدا  

 94تتی  پیس از گذشیت     64ای را با در نرر گرفت   دولکه

دهید؛ رونید کاهشیی آن بیا افیزایش غلریت        روز نشان میی 

 محلو  مورد استفاده مشتص است.
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 گیاه کدو (APX)کا بر وزن تر، وزن خشک، پروتئین کل، کلروفیل کل، فسفر، پتاسیم و میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز -فسفالیمپاشی  محلولاثر  -1جدول 
Table 1: Effects of spraying of fertilizer (Fosfalim-k) on the fresh mass, dry mass, total protein contents, total chlorophyll P, K

+
 contents and ascorbate 

peroxidase (APX) activities of zucchini plant 

K
+
 

(mg kg
-1

 DM) 
P 

(mg kg
-1

 DM) 
APX 

(µm min
-1

 g
-1

 FM) 
Total Chlorophyll 

(mg g
-1

 FW) 
Total protein 

(mg g
-1

 FW) 
Dry mass 

(g plant
-1

) 
Fresh mass 

(g plant
-1

) 
Treatment 

11.21±1.03
c
 0.154±0.005

a 0.126±0.005
b
 59.43±2.92

ab
 0.700±0.043

ab
 0.392±0.026

c
 2.20±0.158

b
 Control 

15.41±2.11
c
 0.084±0.004

b
 0.104±0.029

b 54.79±0.40
b
 0.640±0.005

b 0.410±0.029
c
 2.20±0.328

b
 Fosfalim 1 

27.85±0.15
b
 0.099±0.031

a
 1.458±0.040

a
 46.64±0.67

c
 1.023±0.076

ab 0.510±0.013
b
 2.70±0.147

ab
 Fosfalim 2 

44.81±4.90
a
 0.117±0.007

a
 0.036±0.014

b 61.44±3.73
a
 1.076±0.186

a
 0.626±0.018

a
 3.17±0.103

a
 Fosfalim 3 

For each experimental condition, means (±S.E) of a given column with distinct letters depict significant differences (Tukey, P<0.05). 

 

 

 کا-فسفالیم سه غلظت کود باشده پاشی  محلولکدوی های  برگای بر روی  کنه تارتن دولکهمراحل مختل  رشدی  ل خطای استاندارد طو±میانگین -2جدول 
Table 2. Mean (±SE) duration (days) of the different developmental stages of Tetranychus urticae, grown on leaves collected from zucchini plants treated with 

three fertilizer (Fosfalim-k) concentrations 

Male longevity Female longevity Deutonymph Protonymph Larva Egg Treatment 

10.4±3.74
a
 11.73±0.95

a
 2.38±0.15

a
 2.21±0.13

ab
 2.46±0.12

ab
 2.28±0.13

a
 Control 

7.25±1.79
a
 6.72±0.98

b
 2.13±0.21

a
 2.00±0.16

ab
 3.13±0.29

a
 1.94±0.19

a
 Fosfalim 1 

8.00±1.45
a
 5.70±0.54

b
 2.32±0.15

a
 2.25±0.15

a
 2.86±0.19

ab
 2.39±0.18

a
 Fosfalim 2 

11.57±1.28
a
 6.76±0.62

b
 1.81±0.13

a
 1.61±0.11

b
 2.12±0.11

b
 1.97±0.17

a
 Fosfalim 3 

For each experimental condition, means (± S.E) of a given column with distinct letters depict significant differences (Tukey, P<0.05). 
 
 

  کا-فسفالیم سه غلظت کود پاشی شده با کدوی محلولهای  برگروی بر ای  ترهای رشد جمعیت کنه تارتن دولکهکا بر پارام-کود فسفالیمپاشی  محلولاثر  -0جدول 
Table 3. Population growth parameters of Tetranychus urticae reared on leaves collected from zucchini plants treated with three fertilizer (Fosfalim-k) 

concentrations 

T λ r R0 Treatment 

14.17±0.31
a
 1.18±0.015

a 0.166±0.013
a
 10.72±1.85

a
 Control 

12.58±0.33
b
 1.13±0.016

a
 0.130±0.014

a
 5.19±0.81

b
 Fosfalim 1 

14.20±0.41
a
 1.11±0.012

b
 0.111±0.010

b
 4.92±0.75

b
 Fosfalim 2 

11.75±0.47
b
 1.11±0.019

b
 0.111±0.017

b
 3.73±0.65

b
 Fosfalim 3 

The standard errors were calculated using the bootstrap procedure with 40000 bootstraps. Within each column, means (±SE) followed by the same letter are not significantly different 

(Paired bootstrap test, P<0.05). 1
                                     

ی
خدایار

 و 
عابدینی
 :

ک در کدو علیه کنه تارت 
ت سیستمی

ی مقاوم
القا

 
......
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و  lxmx، (mx)، زادآوری ویژه سنی به ازای هر فرد (lx)مانی ویژه سنی  ، زنده(sxj)زیستی مرحله  -مانی ویژه سنی زنده -1شکل 

 کا -فسفالیمسه غظت کود پاشی شده با  ای روی کدوی محلول کنه تارتن دولکه (fxj)زادآوری ویژه سنی به ازای هر فرد ماده 
Figure 1. Age-stage-specific survival rate (sxj), age-specific survival rate (lx), age- fecundity (mx), and 

age-specific maternity (lxmx) and age-stage specific fecundity of female adult (fxj) of Tetranychus  

urticae grown on leaves collected from zucchini plants treated with three fertilizer (Fosfalim-k) 
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 سه غلظت کود پاشی شده با ای روی کدوی محلول کنه تارتن دولکه (vxj)ارزش تولید مثلی و  (exj)امید به زندگی  -2شکل 

 کا-فسفالیم
Figure 2. Age-stage-specific life expectancy (exj) and age-stage-specific reproductive value (vxj) of 
Tetranychus urticae grown on leaves collected from zucchini plants treated with three fertilizer 

(Fosfalim-k) concentrations 
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 تخم  11ای با در نظر گرفتن  جمعیت کنه تارتن دولکه رشد -0شکل 
Figure 3. Population growth of Tetranychus urticae, beginning with an initial population of 10 eggs 

 

 بحث
 تواننیید ارزش غییذایی گیییاه   کودهییای شیییمیایی مییی 

 میزبان را برای حشیرات گییاهتوار تغیییر دهنید و مسیلماً      

هیا روی گییاه میزبیان     و عملکیرد آن  درنتیجه آن اسیتقرار 

 ,Jansson and Ekbom)تحت تأثیر قرار خواهد گرفت 

، Nمطالتات نشان داده است که کمبیود عناصیر    (.2002

P  وK ها و عناصر ریزمغیذی سیبب    و همچنی  سایر یون

 افیزایش درصید نیتیروکن محلیو  در بافیت گییاهی شیده        

 گیردد  و به دنبیا  آن سیبب افیزایش جمتییت آفیات میی      

(Cowling and Bilstow, 1979؛White, 1984 .) 

هایی از  مثا  Van Emden et al.  (1969)در مطالته

وجود دارد کیه  کمبود نیتروکن، فسفر و پتاسی  در خاک 

جمتیت سبب افزایش نیتروکن محلو  بافت گیاهی شده و 

  White (1984)بیشیییتری از آفیییات را جلیییب کردنییید.   

نحوه خوردن تتاد  متابولیس  گیاه و  دلیل ای  امر را به ه 

. در دانید  هیای متتلی  آن میی    اختصاص نیتیروکن در بافیت  

 2پاشی شده با فسفالی  سطن  تحقیق حاضر گیاهان محلو 

وزن تر و خشک و پروت ی  کل بیشیتری داشیتند کیه     9و 

دهد گیاه تقویت گردیده است. کلروفیل  ای  امر نشان می

داری را  کاهش متنی 2و  6ترتیب در فسفالی   کل گیاه به

نشان داد؛ در نتیجه ای  دو تیمار میزبان مناسبی برای کنیه  

آنییزی  آسییکوربات تییارت  نتواهنیید بییود. میییزان فتالیییت  

است و در پاسخ بیه   اکسیدان اکسیداز که یک آنزی  آنتیپر

های واکنشگر اکسیژنی در گیاه نقش حفاظتی  تولید گونه

داری بیشتر بود کیه   طور متنی به 2کند در فسفالی   ایفا می

توانید از خیود    دهد در ای  تیمیار گییاه بهتیر میی     نشان می

 پاشیی  محافرت کند. غلرت عنصر پتاسی  ه  در اثیر محلیو   

 فسفید پتاسی  در بافت گیاهی افزایش یافت.

در ای  پژوهش بیولوکی و پارامترهای جدو  زندگی کنه 

پاشی گییاه میزبیان تحیت تیأثیر      ای با محلو  تارت  دولکه
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قیییرار گرفیییت و طیییو  دوره زنیییدگی بیییالغی  میییاده بیییا 

داری در مقایسیه بیا    طور متنیی  پاشی گیاه میزبان به محلو 

ای  پژوهش همچنی  نشیان داد   شاهد کاهش یافت. نتایج

پاشیی   داری بیا محلیو    طور متنیی  به λو  R0 ،rکه مقادیر 

 کا کاهش یافتنید. نیرخ ذاتیی افیزایش جمتییت     -فسفالی 

(r،) مانی، باروری و طیو  عمیر موجیود     دهنده زنده نشان

مورد بررسی است؛ بنابرای  یک پارامتر مفید بیرای نشیان   

باشید   دادن عملکرد یک آفت در شیرای  میورد نریر میی    

(Carey, 1993) دار مقیدار  . با توجه به کاهش متنییr  

تیوان چنیی     کیا میی  -پاشی کود فسیفالی   در نتیجه محلو 

طیور   ای بیه  کیه استنباط کرد که عملکیرد کنیه تیارت  دول   

داری کاهش یافته است کیه ایی  امیر ممکی  اسیت       متنی

 درنتیجه کاهش درصد نیتروکن محلو  در بافت گیاهی یا

اسیدهای آمینه آزاد آن و همچنی  افزایش غلرت عنصیر  

 2پتاسی  باشد. کلروفیل کل گییاه نییز در تیمیار فسیفالی      

د توانی  داری کاهش یافت که به نوبه خود میی  طور متنی به

در عملکرد کنه تارت  مرثر باشید. عیالوه بیر آن افیزایش     

فتالیت آنزی  آسکوربات پراکسیداز در ای  تیمار نییز در  

تقویت دیوار دفیاعی گییاه میزبیان در مقابیل کنیه تیارت        

 تأثیر نبوده است. ای بی دولکه

مطالتات دیگری نیز اثر تیمارهای کودی را بیر گییاه   

ییت آفیت گییاهتوار آن    میزبان و پارامترهای رشید جمت 

نشیان   Mohiseni et al.  (2011)انید.  بررسیی کیرده  

ای روی گییاه لوبییا    دادند که جمتیت کنه تیارت  دولکیه  

گیرد به ایی  ترتییب    قرار می NPKتحت تأثیر کودهای 

اثر منفی بر افزایش جمتیت آن  Kو  Pاثر مثبت و  Nکه 

نشان دادند که افزایش Myers et al.  (2005 )داشت.

ها داشیت.   پتاسی  اثر منفی بر تولیدمثل حشرات مکنده و شته

هیای   اثیر غلریت  Motahari et al.  (2014 )در مطالتیه 

ای  متتل  پتاسی  بر پارامترهیای زیسیتی کنیه تیارت  دولکیه     

گییری کردنید کیه     ها چنی  نتیجیه  روی خیار بررسی شد. آن

گییاهی سیبب بیاال رفیت      های  کاهش میزان پتاسی  در میزبان

شیود.   ای میی  کیفیت آن برای تولییدمثل کنیه تیارت  دولکیه    

باشد با ایی  تفیاوت    تحقیق حاضر نیز در تأیید نتایج ایشان می

که در کار ایشان پتاسی  از طریق ریشه اعما  شده بیود ولیی   

 ها صورت گرفت. پاشی برگ در اینجا محلو 

گییری   هتیوان چنیی  نتیجی    از نتایج پژوهش حاضر می

تواند به انیدازه اسیتفاده از    کرد که تقویت گیاه میزبان می

ها در کنتر  آفات گیاهی مرثر باشد ولی اثیرات   آفتکش

هیای   ها را در پی نداشته باشد و بنابرای  در برنامه سو  آن

مییدیریت تلفیقییی آفییات باییید در اولویییت قییرار گیییرد.    

ه شده کا در دامنه غلرت توصی-پاشی کود فسفالی  محلو 

در هزار( سبب ایجاد مقاومت در گیاه کیدو علییه    9-22)

-ای گردید. لذا کاربرد محلو  فسیفالی   کنه تارت  دولکه

هیای کنتیر  بیرای میدیریت ایی        کا به همراه سیایر روش 

هییا و حفییظ  آفیت و در جهییت کییاهش مصییرف آفییتکش 

 امنیت غذایی قابل توصیه است.

 

 یگزار سپان
و امکانییات گییروه  بییدی  وسیییله از حمایییت مییالی    

گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه تشیکر و  

 شود. قدردانی می
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Abstract 

Heavy agricultural use of fertilizers and pesticides has caused tremendous harm to the 

environment as well as human population. In order to conserve food and environmental 

safety and avoid pesticide resistant pests, application of alternative methods in integrated 

pest management (IPM) is needed. IPM is a combination of crop protection practices to 

keep pests below economic threshold, and one of them is use of resistant host plant. 

Different factors such as application of fertilizers and pesticides, irrigation and creating 

optimum conditions for host plant can affect its resistance to pests and diseases. To 

analyze the effects of foliar spray of phosphorus and potassium on the induction of 

systemic resistance to the host plant against Tetranychus urticae Koch, three Fosfalim-K 

concentrations (1=sub-optimal, 10=optimal and 30=supra-optimal ml L
-1

) and control 

were sprayed on zucchini and life table parameters of T. urticae were studied in the 

laboratory conditions. Foliar treatments were applied three times. The raw data were 

analyzed based on the age-stage, two-sex life table theory. The intrinsic rate of increase 

(r), the finite rate (λ), the net reproduction rate (R0) and the mean generation time (T) of 

T. urticae on control were 0.166d
-1

, 1.18d
-1

, 10.72 offspring and 14.17d respectively. The 

systemic induced resistance by Fosfalim-K is expressed in significantly decreased the 

values of mentioned parameters in the mites fed on plants sprayed with optimal and 

supra-optimal concentrations (0.111d
-1

, 1.11d
-1

, 4.92 offspring, 14.2d and 0.111d
-1

, 

1.11d
-1

, 3.73 offspring, 11.75d respectively). The age-stage life expectancy and 

reproductive value were also calculated.  
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