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26/03/99تاریخپذیرش:24/12/98تاریخدریافت:

 چکیده

ممکن است ترکیباتی را ترشح کنند که سیستم  ها( و کنه حشرات) بندپایان دفاع از خود در مقابل گیاهان در

ترکیبات هستند. گیاه های جوانی از جمله این هورمونکند. اکدیستروئیدهای گیاهی و شبهرا مختل  ریز آنهادرون

 به عنوان گیاهی که بهارهمیشهگیاه  و کنداسفناج به عنوان گیاهی که اکدیستروئیدهای گیاهی را سنتز و ذخیره می

 Tetranychus urticaeبا نام علمی ایاند. کنه تارتن دولکهشناسایی شده را دارد جوانی ترکیبات شبه هورمون

Koch از آنجا که . است که نسبت به سموم مقاومت پیدا کرده استی از نقاط دنیا فاژ در بسیارپلی یک آفت

توانند با لم هستند بعضی از این ترکیبات میکنند و برای محیط زیست ساحشرات انتخابی عمل میهای  هورمون شبه

کنه تارتن پارامترهای رشد جمعیت بهار روی در این مطالعه، اثر گیاهان اسفناج و همیشهها رقابت کنند. کشحشره

. نرخ تکرار انجام شد 50آزمایشگاهی و  با در شرایط  برگیهای دیسک با استفاده ازمطالعات  .بررسی شدای دولکه

 ، نرخ متناهی افزایش جمعیت -0199/0 و 2188/0به ترتیب بهار روی اسفناج و همیشه  این آفت  ذاتی افزایش جمعیت

. روز محاسبه شد 75/16 و 14 مدت زمان تکمیل یک نسل و 74/0 و 52/21 نرخ خالص تولیدمثل،  0980/0و 244/1

 % از 10و تنها  گرفتبهار قرار فی تحت تاثیر ترکیبات گیاه همیشهبه طور من ارتنقیق نشان داد که کنه تتح نتیجه

در مرحله مل نموده و خود را کا رشده  روی میزبان اسفناج، به راحتی در حالی کجمعیت آن به مرحله بلوغ رسیدند 

ترکیبات شبه هورمون جوانی است و این گیاه همیشه بهار دارای  .بود اشهای اصلییزبانم مشابهعملکرد آنها لوغ نیز ب

توان در مدیریت کنه تارتن  اثر منفی دارند. لذا از این ترکیبات می T. urticaeترکیبات روی خصوصیات زیستی کنه 

 استفاده نمود.ای  دولکه

 بهار،  همیشهجدول زندگیاسفناج، ، Tetranychus urticae: ها کلیدواژه

 

 مقدمه

درحشر اقتصادی نظر از مهم گروه یک بینات

وبی دگردیسی الروی، رشد کنترل که هستند مهرگان

هاودوهورمونآنهاازطریقفعالیتنوروهورمونتولیدمثل

میجوانیواندازیپوستمهم صورت هورمونگیرد.

ازجوانی هورمونوازغددپیشقفسسینهپوستاندازی

آالتا میاجسام نشوترشح د. وظیفه هورمونمهمترین

اندازی سیکلپوست یک از نمو تحریک حشرات در
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 و است بعدی سیکل تا اندازی وظیفهپوست مهمترین

جوانی بههورمون ای مرحله از حشره ورود از ممانعت

ینهورموندرهنگامدگردیسیوجودمرحلهدیگراست.ا

شدن کامل پساز و گنادوتروپندارد عنوان به حشره

 .(Qu et al., 2018)کندعملمی

اکدیستروئیدهایگیاهییافیتواکدیستروئیدهابالفاصله

 اشعه با اکدیزون کشفساختار شناساییشدند xپساز

(Huber and Hoppe, 1965).Nakanishi et al. 

درخت(1966) از را ترکیباتی بار Podacarpusاولین

به بیولوژیکی فعالیت و ساختار نظر از که کردند جدا

،اکدیزونشباهتداشت.طییکدههمطالعهدراینزمینه

هایمتفاوتازبیشیتواکدیستروئیدهایمختلفباغلظتف

 80از شد شناسایی گیاهی .(Slama, 1979)خانواده

زیمتعلقبهنهاندانگانوگیاهانخشکیدرصد6-5حدود

 دارندبازدانگان، اکدیستروئید توجهی قابل مقادیر

(Dinan, 1995).بهفیتواکدیستر محدود فقط وئیدها

زینیستندبلکهتعدادیازگیاهانآبزیهمگیاهانخشکی

 دارند را ترکیبات .(Chadin et al., 2003)این

عنوانیک به شیمیاییفیتواکدیستروئیدها محافظتکننده

هستند نماتدها و گیاهخوار حشرات علیه گیاهان برای
(Schmelz et al., 1998) .
 علمی نام با از.Spinacea oleracea Lاسفناج

 کهAmaranthaceaeخانواده گیاهی عنوان به
میفیتوا ذخیره و سنتز را شدهکدیستروئیدها شناخته کند

یهیدروکس-20رابیشتربهفرماست.اینگیاهاینترکیبات

برگ انتهایی قسمت در و اکدیزون و ذخیرهساقهها ها
اسفناجمی در رشد،کند. حال در درهای اکدیستروئیدها

قدیمیبرگ قسمتهای در و شده سنتز انتهاییتر های

میهایجوانبرگ ذخیره تر  (,.Grebenok et alشوند

(1991; Grebenok and Adler, 1993. -20اثر
 Bradysiaبرالروهیدروکسیاکدیزوندرگیاهاسفناج

impatiens (Johannsen)توسطSchmelz et al. 

آنهانشاندادندکهاین(2002) موردمطالعهقرارگرفت.
شد. آفت این الروهای مانی زنده کاهش سبب ترکیب
توسطسایرحشراتنیزسبب شده اکدیستروئیدهایخورده

(Linnaeus, 1758) مانیآنهابهعنوانمثالدرکاهشزنده
Bombyx mori(Kubo et al., 1983)و

Pectinophora gossypiella (Saunders, 1844)

(Kubo et al., 1981).استخراجوعصارهاثراسانسشد
 از شده سایر خانواده مثلAmaranthaceaeگیاهان

Chenopodium ambrosioides (L.) Mosyakin & 

Clemants توسط Chiasson et al. (2004)  و

Kochia scoparia (L.) توسط Shi et al. (2006) بر
  ایموردمطالعهقرارگرفتهاست.دولکه کنهتارتن

جوانی هورمون کشف زمان سنتزاز برای تالش ،

عواملکنترلآنالوگ عنوان به آنها از استفاده و هایآن

که(Toong et al., 1988)کنندهحشراتآغازگردید

درمحصوالت هورمونجوانیمنجربهکشفخاصیتشبه

 گیاه  (SlamaشدAbies balsamea (L.) Millکاغذ

(and Williams, 1966.هایهایزیادیازهورمونمثال

از عبارتند که دارد وجود گیاهان از شده جدا جوانی

juvocimene I, IIوbakuchiolکهبهترتیبازروغن

 شیرینریحان بذر .Psoralea corylifolia Lو

است بیشتر(Bede and Tobe, 2000)جداسازیشده .

 مورد در گرفته صورت هورمونمطالعات شبه ترکیبات

رویحشراتموضعی کاربردبهصورتجوانیدرگیاهان

بودهاستوازآنجاکهاینترکیباتچربیدوستهستند

کنند.درمورداثرمیریقکوتیکولبهبدنحشرهنفوذازط

ازطریقتغذیهواردگیاهیکههایجوانیبامنشاورمونه

شونداطالعاتزیادیوجودندارد.بدنحشراتمی

Alexenizer and Dorn (2007)اثر مطالعه با
حشره سن121کشی روی زینتی و دارویی گیاه

Oncopeltus fasciatus (Dallas)بهایننتیجهرسیدند

 در که آنها بیش5بین بودگیاه موثر بقیه از گیاهندتر .

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Steven_Eart_Clemants&action=edit&redlink=1
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همیشه علمی نام با از.Calendula officinalis Lبهار

همیکیازآنهابودکهباافزایشسنAsteraceaeخانواده
پوست در اختالل پورگی، دوره طول افزایش پورگی،

بلوغوکاهشباروریسببکاهش تاخیردر اثراندازی،
 Abd-El-MegeedوRawi et al (1996)اینسنشد.

بهارکشیگیاهتنخاصیتنرم(1999) گزارشهمیشه را

 CalendulaاسانسگیاهHussein (2005).ندبودکرده

micrtantha Tineo. & Guss.استخراجوخاصیت را
مدیترانهحشره مگس روی را آن  (Ceratitisایکشی

(capitata Wiedنتایج داد. بررسیقرار مطالعاتمورد
هورمونوی شبه ترکیبی گیاه این اسانس که داد نشان

د میجوانی حشره تولیدمثل از مانع که ارد نظرشود. به

اثرمی مکانیسم با کش حشره ترکیب چندین که رسد
باشد. داشته وجود گیاه این در کشی متفاوت کنه اثر

Asteraceaeیاهانخانوادهگسایراسانساستخراجشدهاز

  Tanacetumو.Arthemisia absinthium Lمثل

vulgare L. ، Chiasson et al. (2001)توسط

Santolina africana Jord & Fourr.،Hertia 

cheirifolia (L.)وChrysanthemum coronarium 

L.  تارتنAttia et al. (2012a,b)توسط کنه بر
قرارگرفت.ایموردمطالعهدولکه

،Tetranychus urticae Koch،ایکنهتارتندولکه

گونهمیزبان3877آفتیگیاهخواراستکهازرویبیشاز

گونهگیاهیاست150گزارششدهوآفتجدیبیشاز

(Attia et al., 2013) .تواندجمعیتاینکنههرروزمی

 این.(Johnson and Lyon, 1991)%افزایشیابد40تا

مثلزیادوتواناییدرایجادسریعمقاومتبهعلتتولیدکنه

آفت برکشبه باالیی اهمیت از مقاومتها، است. خودار

تحریکتخمدان طبیعی، دشمنان رفتن بین از هاینتیجه

وممانعتتارهایتنیدهشدهتوسطسمومخوارگیاههایکنه

کنه به سم رسیدن آناز زیر در فعال های باشدمیها

(Tehri, 2014.)حشراتدرهایازآنجاکهشبههورمون

انتخابیعملمی برایمحیطزیستساگیاهان، و لمکنند

هارقابتکشکنهتوانندباهستندبعضیازاینترکیباتمی

شبهکنند.بنابراینمطالعهدرزمینهارتباطبینگیاهانحاوی

ضروریبهنظرگیاهخوارکنههایهایحشراتوهورمون

می میزبانرسد. دو اینتحقیقبررسیاثر  انجام هدفاز

وهایزیستیبرویژگیبهاروهمیشهاسفناجگیاهیشامل

.استایترهایرشدجمعیتکنهتارتندولکهپارام

 

 ها مواد و روش

 کشت گیاهان

آزمایش این اسفناجدر وS. oleraceaگیاهان

ازبازاروبذرآنهاانتخابشدC. officinalisبهارهمیشه

ابتدابهاراسفناجوهمیشهبرایکاشت.مراغهتهیهشدمحلی

وبذ ر بیماریآنها برخی به ابتال از جلوگیری بابرای ها

ازخشکقارچ بعد و ضدعفونی تیرام کربوکسین کش

لیتری3هایپالستیکیگلدانداخلعدد4شدن،بهتعداد

خاکزراعی مخلوطیازهانیزخاکگلدانشدند.کاشته

هایاسفناجوقتیکهبوتهپرلیتانتخابشد. وکوکوپیتو

برگیرسیدندیکبرگازقسمت6بهاربهمرحلهوهمیشه

باال قرارگرفت. استفاده گردیدومورد هااینگلدانجدا

 درگلدان20گونهبرایهروسطرحکامالًتصادفیاسا بر

شدنظر گرفته بوته. شدن آلوده از جلوگیری بهبرای ها

آفاتگلخانهسفیدبالک سایر کارتو از بهای زرد های

عنوانتلهاستفادهشد.

  (T. urticae)ای  پرورش کنه تارتن دولکه

هایکاریازصیفی(T. urticae)ایکنهتارتندولکه

 تابستان در مراغه گلخانه96شهرستان در و آوری جمع

شرایطدمای چیتیرقممحلیدر درجه25±2رویلوبیا

تاریکی60±5سلسیوس،رطوبت درصدودورهروشنایی:

16 ها8: کنه نسل، طیچند پساز شدند. ساعتمستقر

هامورداستفادهقرارگرفتند.برایانجامآزمایش
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(T. urticae)ای  کنه تارتن دولکهسنجی روی زیست
 کلنی20تعداد از بالغجفتگیریکرده ماده کنه عدد

مترسانتی5/3هایبرگمیزبانبهقطرجداورویدیسک

مدت دهند.24به تخمریزیانجام تا گرفتند ساعتقرار

بهو5/3قطرابپالستیکییهاازپتریزیستسنجییبرا

ابتدادرزیرپتریسوراخی.استفادهشدمترسانتی1ارتفاع

ایالیهکفپتریدرسپسبرایعبورفتیلهپنبهایجادشد،

ایگذاشتهشدوبرایتأمینرطوبتبستر،فتیلهپنبهپنبهاز

ایازقطعهازآنپستهیهوازسوراخپتریعبوردادهشد.

ایبهبسترپنبهودررویتهیهکفپتریبهاندازهقطربرگ

نحویکهسطحپشتیبرگروبهباالباشد،قراردادهشد؛

برگ دور پوشانددورتا پنبه هبا وشده گردید.مرطوب

دیسک تیمار هر به مربوط برگی قراریکدرهای سینی

شدداد سینیآبریختاخلدوه شد. صورتته بخیردر

می اضافه آب دوباره سینی آب تهویهشد. تامین برای

،هاپتری به سوراخی درسانتی2قطر در ایجادبمتر آنها

باتوریپوشاندهکامالًهابرایجلوگیریازفرارکنهشدهو

کاهشکیفیت.شد از جلوگیری منظور هر،به برگها

 تعویضمیشدند. صورتتخم50هفته به شده گذاشته

د نازکبه بسیار موی کمکقلم هاییسکتکتکبه

 هر و یافتند انتقال قرار24برگی بررسی مورد ساعت

گرفتند.پسازبررسیزندهیامردهبودنآنها،مرحلهسنی

نرهاوماده پسازرسیدنبهمرحلهبلوغ، ثبتشد. هاآنها

یکدیگر تخم با تعداد و بهجفتشده شده هایگذاشته

یکنرازایهرفردمادهثبتشد.درصورتمرگفردنر

ثبتنمیمیازکلنیجایگزین شد.شدولیاطالعاتآنها

در کنه پرورش شرایط در آزمایش درجه25±2دمای

تاریکی60±5سلسیوس،رطوبت درصدودورهروشنایی:

هابربرایتهیهجدولزندگی،دادهساعتانجامشد.16:8

رمرحلهرشدیواساسجنسیتافراد،طولعمرآنهادره

درچنینتعدادتخمهم ماده توسطافراد هایگذاشتهشده

نتپد افزار نرم وارد مرتبو روز داده1هر بهشد. های

دستآمدهبراساستئوریجدولزندگیدوجنسیویژه

و(Chi and Liu, 1985)وچیولییزیستیسن،مرحله

تجزیهشد.TWOSEX-MSChartبااستفادهازبرنامه

 

 نتایج و بحث

د تارتندولکهمیانگینطول کنه مراحلزیستی ایوره

نشانداده1بهاردرجدولرویدومیزباناسفناجوهمیشه

هشودمیانگینطولدورشدهاست.همانطورکهمشاهدهمی

طولدارینداشت.میانگینجنینیدردومیزبانتفاوتمعنی

پروتونمفی،دئوتونمفیوبلوغبه طوردورهمراحلالروی،

همیشه میزبان روی داری اسفناجمعنی با مقایسه در بهار

دور طول داد. وافزایشنشان تخمگذاری پیشاز میزانه

ود،بهطوریهاهمبهشدتتحتتاثیرمیزبانبباروریماده

همیشه رویمیزبان دورهکه طول تخمگذاریبهار پیشاز

(TPOP)کل بهطورمعنیداریبیشترازماده جواسفناها

تماالاح.بودازاسفناجداریکمترهابهطورمعنیباروریماده

ترکیباتشبه تاثیر آن دلیل در موجود جوانی گیاههورمون

.هاستبودایدولکهبهاررویبیولوژیکنهتارتنهمیشه

راایترهایرشدجمعیتکنهتارتندولکهپارام2جدول

دهد.اینپارامترهایبهارنشانمرویدومیزباناسفناجوهمیشه

معنی طور بیشبه اسفناج روی همیشهداری از کهتر بود بهار

ایبانمناسبیبرایکنهتارتندولکهدهداسفناجمیزنشانمی

نشاندهندهفاکتورهایزیادیازجملهزندهrباشد.پارامترمی

مانی،باروریوطولمدتیکنسلآفتاستوبراینشان

مختلفداد شرایط میزبانشدر یکآفتروی عملکرد ن

میم مشاهده که همانطور درناسباست. پارامتر این شود

شدنشاندهندهروندکاهشیرومیزبانهمیشهبهارمنفیاست

تا دولکهجمعیتکنه احرتن تاثیرایاستکه دلیل به تماال

باشد.هورمونجوانیگیاهمیزبانمیترکیباتشبه

                                                           
1- Notepad 
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 بهار های اسفناج و همیشهروی میزبان T. urticaeهای رشدی )روز( کنه  خطای استاندارد طول دوره±میانگین :1جدول 
Table 1. Mean (±SE) duration of the different developmental stages (days) of Tetranychus urticae, grown on leaves of 

Spinacea oleracea and Calendula officinalis 

Developmental stages are: larvae (this includes larvae+protochrysalis), protonymph (this includes protonymph+deutochrysalis), and 

deutonymph (this includes deutonymph+tritochrysalis) APOP: adult pre-oviposition period, which corresponds to the number of days that 

mite females have spent before oviposition starts. TPOP: total pre-oviposition period, which corresponds to the number of days from the first 

day of life to the oviposition period. Means were compared with paired bootstrap test (P<0.05). ns=not significant. 

 



 بهار های اسفناج و همیشهروی میزبان T. urticaeپارامترهای رشد جمعیت کنه  :2جدول 

Table 2. Population growth parameters (r, intrinsic rate of increase, λ, finite rate of increase, R0 , net 

reproductive rate, T, mean generation time and GRR, gross reproductive rate) of Tetranychus urticae 

reared on leaves of Spinacea oleracea and Calendula officinalis 

GRR T (d) (d
-1

)  λ r (d
-1

) R0 

(offspring/individual) 
Host 

48.37±3.79 14±0.2 1.244±0.0091 0.2188±0.0074 21.52±2.33 Spinacea 

oleracea 
5.7±0.91 16.75±0.16 0.9804±0.0158 -0.0199±0.0162 0.74±0.19 Calendula 

officinalis 
* * * * * Sig 

The standard errors were calculated using 100000 bootstraps. Means were compared with paired bootstrap test (P<0.05). 



مرحلهزیستیرارویدو-نرخزندهمانیویژهسنی1شکل

میز و اسفناج میبهارهمیشهبان احنشان دهد. مانیزندهتمال

پسازمرحلهالرویبهشدتکاهشبهارهمیشهرویمیزبان

%10لهبلوغهمبهحدود.درمرحرسید%20وبهحدودیافته

فقطیافتکاهش معنیکه این ها10به جمعیتکنه از %

.ردند%قبلازبلوغم90وشتهراداشانسرسیدنبهمرحلهبلوغ

هادرمراحلمختلفقبلازمانیکنهرویاسفناجاحتمالزنده

20هاو%درماده60مبلوغبهبلوغبهتدریجکاهشیافتهوهنگا

 نرها در .رسید% گیاه همC. ambrosioidesاسانس که

%ازمادههای95رگومیرحدودخانوادهاسفناجاستسببم

Chiasson et al. (2004)هتارتندولکهایدرمطالعاتکن

Attia et al. (2012a,b)وChiasson et al. (2001)شد.

کشیاسانستعدادیازدرمورداثرکنهدرمطالعاتخودنیز

بهنتایجمشابهیرسیدند.Asteraceaeگیاهانخانواده

مرحلهزیستیوزادآوری-باروریویژهسنی2شکل

میز دو روی را سنی همیشهویژه و اسفناج نشانبان بهار

میمی مشاهده که طور همان دهد. تخمریزیشود شروع

یافتهادامه24شروعوتاروز8ازحدودروزرویاسفناج

بیشترینمیزانتخمریزیبهازایهرمادهدرهاست رروز.

 بود6حدود رویهمیشهتخم تخمریزی. دوره طول بهار

هبود20وپایانآنروز11فتهوشروعآنازروزکاهشیا

بیشترینمیزانتخمریزیبهازایاست هرمادهدرهرروز.

 Attia etوChiasson et al. (2001)تخمبود.عدد2

al. (2012a) که دادند نشان خود تحقیقات نتایج در

 خانواده از آنها مطالعه Asteraceaeاسانسگیاهانمورد

ایداشتهبلکهسببنهتنهااثرکشندگیبرکنهتارتندولکه

است.کاهشمیزانتخمریزیآنهانیزشده

TPOP APOP Fecundity Female Male Deutonymph Protonymph Larva Egg Host 

10.15±0.

1 
0.85±0.09 33.96±4.1

8 
8.12±0.62 8±0.2

6 
1.76±0.07 1.89±0.06 2.17±0.07 3.49±0.08 Spinacia  

oleracea 
13.67±1.

2 
2.33±1.33 7.67±3.33 11.33±0.33 11±0 2±0 2±0 4±0.26 3.58±0.10 Calendula 

 officinalis 
* Ns * * * * ns * ns Sig 



 Tetranychus urticae ... 58ای،بررسیپارامترهایزیستیکنهتارتندولکهچاپاریوخدایاری:
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 بهاراسفناج و همیشههای میزبان روی T. urticaeکنه  (Sxj)ی زیستی  مرحله -مانی ویژه سنی: زنده1شکل

Figure 1: Age-stage-specific survival rate (sxj) of Tetranychus urticae grown on leaves collected from 

Spinacia oleracea and Calendula officinalis 
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و زادآوری ویژه سنی به ازای هر  lxmxتولیدمثل ویژه سنی  ،(mx)، زادآوری ویژه سنی (lx)مانی ویژه سنی منحنی زنده :2شکل 

 بهار و همیشه اسفناج های میزبانروی  T. urticaeکنه   (fxj)فرد ماده

Figure 2: Age-specific survival rate (lx), age- fecundity (mx), and age-specific maternity (lxmx), age-stage 

specific fecundity of female adult (fxj) of Tetranychus urticae grown on leaves collected from Spinacia 

oleracea and Calendula officinalis 
 
 
 
 
 



 Tetranychus urticae ... 60ای،بررسیپارامترهایزیستیکنهتارتندولکهچاپاریوخدایاری:
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مرحلهزیستیمراحل-امیدبهزندگیویژهسنی3شکل

 دولکهمختلف تارتن کنه میرشدی نشان را وای دهد

بهاردرمقایسهبااسفناجکاهشمقدارآنرویمیزبانهمیشه

 شکل است. مشهود ویژه4کامال ارزشتولیدمثلی مقادیر

زی-سنی تارتندولکهمرحله ایراستیمراحلمختلفکنه

بررسینشانمیر میزبانمورد همانطورکهویدو  دهد.

و11وزشودحداکثرمقدارآنرویاسفناجدرریمشاهدهم

.بود34/8وبرابر11رهمروزبهاورویهمیشه23/17برابر

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهار اسفناج و همیشههای میزبانروی  T. urticaeکنه (exj)امید به زندگی  :3شکل 

Figure 3: Age-stage-specific life expectancy (exj), of Tetranychus urticae grown on leaves collected from 

Spinacia oleracea and Calendula officinalis  
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 بهار اسفناج و همیشههای میزبانروی  T. urticaeکنه  (Vxj)مثلی ارزش تولید :4شکل 

Figure 4: Age-stage-specific reproductive value (vxj) of Tetranychus urticae grown on leaves collected 

from Spinacia oleracea and Calendula officinalis 
 
 

 



 Tetranychus urticae ... 62ای،بررسیپارامترهایزیستیکنهتارتندولکهچاپاریوخدایاری:

همیشه گیاه که اینتحقیقنشانداد طورنتیجه به بهار

ویژگی داریروی دولکهمعنی تارتن ایهایزیستیکنه

 به%از10تاثیرگذاشتهوتنها جمعیتآنرویاینگیاه

باروریماده نیز بلوغ مرحله در بلوغرسیدند. بهمرحله ها

ایناثرراتاییدrشدتکاهشیافتکهمنفیبودنمقدار

ایبهراحتیکند.رویمیزباناسفناج،کنهتارتندولکهمی

رشدخودراکاملنمودهوبهمرحلهبلوغرسید.درمرحله

هامشابهعملکردآنهارویمانیمادهوزندهبلوغنیزباروری

مقایسهمقدارمیزبان اینامربا رویrهایاصلیشانبود.

( میزبان خیار2188/0این چون هایی میزبان و روز( بر

بر263/0(ولوبیا)Khodayari, 2017برروز()2075/0)

( قابلNematollahi and Khodayari, 2018روز( )

ضیازحشراتنسبتبهوجوداکدیستروئیدها.بعاثباتاست

توانبهشانمقاومهستندکهازجملهآنهامیدررژیمغذایی

Heliothis virescens (Fabricius, 1777)،H. 

armigera (Hübner, 1808)   Ostrinia nubilalisو

(Hübner, 1796)اشارهکرد(Rharrabe et al., 2007).

تواننداکدیستروئیدهاراازطرقمختلفازاتمیاینحشر

کردنگروه بلوکه اسیدهایچربو به آنها اتصال جمله

بدونتغییرسم22هیدروکسیلکربنشماره زداییکنندویا

 Dinan .(Dinan and Hormann, 2005)آنهارادفعکنند

et al. (2009)حشرات تحمل بین ارتباطی که معتقدند

گیاهخواربهاکدیستروئیدهاواحتمالمواجهشدنآنهابااین

بهاینترتیبکهترکیباتدررژیمغذایی شانوجوددارد.

گونهگونه مقاوم، ترکیبات این به نسبت فاژ پلی هایهای

گونه و مقاوم نیمه حساسالیگوفاژ شدت به منوفاژ های

ب میهستند. نظر به دستآمده نتایجبه به توجه رسدکنها

هایمقاومبهاکدیستروئیدهاباشد.ایجزءگونهتارتندولکه


 گزاری سپاس

پزشکیروهگیاهگکاناتموابدینوسیلهازحمایتمالی

دانشگاهکشاورزیدانشکده قدردانیمراغه و تشکر

 گردد.می
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Abstract 

Background and Objectives  

Plants produce some compounds for defense against phytophagous insects and mites that 

may disrupt their endocrine system. Plant phytoecdysteroids and juvenoids are of these 

compounds that has been isolated and identified from some species. The main function of 

ecdysteriod is to stimulate development from one molting cycle to the next and 

compounds like that has been identified in Spinacea oleracea L.. The main function of 

JH in insect ontogenesis is to inhibit morphogenetic process and compounds like that has 

been identified in Calendula officinalis L.. The two-spotted spider mite, Tetranychus 

urticae Koch, is a polyphagous pest worldwide on a variety of host plants which has 

become resistant to pesticides. Since insect hormone-like compounds in plants, act 

selectively and are safe for environment they can compete with common pesticides. 

Materials and Methods 

A study was carried out to investigate the effect of above-mentioned plants on biological 

parameters of T. urticae in the University of Maragheh. The life table parameters of T. 

urticae were studied on leaf discs under laboratory conditions (RH 65±5%, 25±1 C and 

16:8 h L:D) with 50 replicates. The raw data were analyzed based on age stage two-sex 

life table theory with TWO SEX-MS Chart software.  

Results 

The intrinsic rate of increase (r) were 0.2188 and -0.0199 day-1, the finite rate of increase  

(λ) were 1.244 and 0.0980 day-1, the net reproductive rate (R0) were 21.52 and 0.74 

(eggs/individual), the mean generation time (T) were 14 and 16.75 days, and the gross 

reproduction rate (GRR) were 48.37 and 5.7 (eggs/individual) on Spinacea oleracea and 

Calendula officinalis, respectively.  

Discussion 

The results showed that Calendula officinalis affect T. urticae negatively and only 10% 

of the mite population can mature on this host. Spinacea oleracea had no inhibitory 

effect on the biology of T. urticae and the performance of this mite on this host was like 

its performance on its main hosts. Calendula officinalis has juvenoid compounds that 

have negative effects on biology of T. urticae. So, these compounds can be used in the 

management of T. urtcae. 
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