تحقيقات آفات گياهي
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واكنش تابعي و تداخل كنه شكارگر Neoseiulus californicus (Acari:

) Phytoseiidaeبا تغذيه از الرو تريپس غربي گل روي چند رقم تجاري توتفرنگي
مريم رضائي 1و  ،*2ولياهلل بنيعامري 3و علیرضا صبوري
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-1بخش تحقيقات جانورشناسي کشاورزی ،موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران  ،ایران-2 ،
گروه گياهپزشکي ،پردیس کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه تهران ،کرج ،ایران-3 ،بخش تحقيقات حشرهشناسي کشاورزی ،موسسه تحقيقات
گياهپزشکي کشور ،سازمان تحقيقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران  ،ایران.
(تاریخ دریافت95/4/10 :

تاریخ پذیرش)95/10/13 :

چكیده
کنه  Neoseiulus californicusاز شکارگرهای موثر در کنترل کنههای تارتن است .واکنش تابعي مادههای جفتگيریکرده سه روزه با تغذیه
از تراکمهای مختلف الرو تریپس  8 ،4 ،2 ،1( Frankliniella occidentallisو  )16روی هفت رقم تجاری توتفرنگي (سيکوا ،چاندلر،
کامروسا ،ماراک ،آليسو ،یالوا و گاویتا) و تداخل شکارگری در تراکمهای ( 8 ،4 ،2،1و  )16از کنه شکارگر در تراکم ثابت از شکار ( 40عدد
الرو تریپس) مطالعه شد .این آزمونها روی دیسکهای برگي در شرایط آزمایشگاهي (دمای 27±1درجه سلسيوس ،رطوبت نسبي 5±70 %ودوره
نوری  16ساعت روشنایي و  8ساعت تاریکي) بررسي شد .واکنش تابعي روی هفت رقم مورد آزمون از نوع دوم و آمارههای واکنش تابعي با
استفاده از معادله راجرز بهدست آمد .قدرت جستجوگری و زمان دستيابي روی رقمهای توتفرنگي ،سيکوا (به ترتيب  0/01بر ساعت4/77 ،
ساعت) ،چاندلر ( 0/03بر ساعت 4/37 ،ساعت) ،کامروسا ( 0/03بر ساعت 5/49 ،ساعت) ،ماراک ( 0/03بر ساعت 5/49 ،ساعت) ،آليسو ( 0/02بر
ساعت 4/91 ،ساعت) ،یالوا ( 0/05بر ساعت 4/54 ،ساعت) و گاویتا ( 0/02بر ساعت 4/65 ،ساعت) برآورد شد .توانایي کنه شکارگر در شکار الرو
تریپس روی رقم چاندلر و یالوا بيشتر از سایر رقمها بود .تراکم کمتر تریکوم روی این رقمها نسبت به سایر رقمهای مورد آزمون و ترکيبات
شيميایي ثانویه ميتواند از دالیل این اختالف باشد .ارتباط معنيداری بين لگاریتم تراکم شکارگر و لگاریتم قدرت جستجوی سرانه (محاسبه شده با
معادله نيکلسون) وجود داشت .ميزان شکارگری کنه شکارگر با افزایش تراکم تریپس و کاهش تراکم شکارگر افزایش ميیابد .نتایج اهميت
بررسي ویژگيهای گياهان ميزبان را در استفاده بهينه از کنه شکارگر در کنترل آفات نشان ميدهد.
واژگان كلیدي :کنه شکارگر ،کنترل بيولوژیک ،کنه فيتوزئيد ،تریپس غربي گل ،توتفرنگي

*نویسنده مسئولmarezaie@ut.ac.ir :
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مقدمه
تریپس غربي گل )(Pergande

Frankliniella

 occidentallisاز آفات مهم بيشتر محصوالت گلخانهای
است (.)Parrella and Murphy, 1996; Lewis, 1997
این آفت از مهمترین آفات توتفرنگي در گلخانهها محسوب
ميشود و ناقل ویروسهای  tospovirusمانند Tomato
 Spotted Wilt Virusو Impatiens Necrotic Spot
 Virusاست ( ;Cho et al., 1988; Stobbs et al., 1992

 .)Daughtrey et al., 1997کنترل تریپس غربي گل به
دليل دامنه ميزباني گسترده این آفت ،توليد مثل زیاد ،طول
نسل کوتاه ،پنهان شدن مراحلي از زندگي داخل گلها،
جوانهها و خاک و مقاومت به آفتکشها تا حدودی مشکل
است ) .(Jensen, 2000; Messelink et al., 2006کنترل
بيولوژیک تریپسها توسط کنههای فيتوزئيد برای نخستين بار
از کنترل ) Thrips tabaci (Lindemanدر محصوالت
گلخانهای شروع شد ( .)Woets, 1973در ميان عوامل کنترل

کنههای شکارگر انتخابي است (

McMurtry et al.,

.)2013
پيش از آغاز یک برنامه کنترل بيولوژیک مطالعه رفتار
کاوشگری (واکنش تابعي و تداخل شکارگری) اطالعات
مفيدی در مورد کارایي دشمن طبيعي ميدهد .از جمله مهم-
ترین ویژگيهای رفتاری ميتوان تاثير تغييرات تراکم شکار بر
ميزان شکارگری (واکنش تابعي) و تاثير تغييرات تراکم
شکارگر روی قدرت جستجوگری شکارگر (تداخل) اشاره
کرد که تعيين آنها برای ارزیابي توانایي شکارگرها در تنظيم
جمعيت آفات و مقایسه کارایي آنها در کنترل جمعيت شکار
اهميت دارد .تداخل شکارگری در بهبود تکنيک توليد انبوه
در آزمایشگاه موثر است ،ولي در رها سازی دشمنان طبيعي با
تراکم زیاد در واحد سطح نيز ميتواند مورد استفاده قرار
بگيرد .(Trexler et al., 1988; de Clercq et al.,
;2000; Badii et al., 2004; Reis et al., 2007
) Timms et al., 2008بسياری از پژوهشگران بيان کردهاند

بيولوژیک،کنههای شکارگر و به ویژه کنههای خانواده

که ميزان جستجوگری و شکارگری کنههای شکارگر تحت

 Phytoseiidaeاهميت زیادی دارند .به علت پرخور بودن این

تاثير ویژگيهای فيزیکي گياه مانند تریکوم و کرک است

کنهها ،رشد سریع جمعيت و همچنين وجود مکملهای غذایي

( Krips et al., 1999; Cedola et al., 2001; Dalin et

نظير گرده گياهان ،این کنه های شکارگر به عنوان یکي از

.)al., 2008; Loughner et al., 2008

انتخابهای مهم و اصلي در کنترل بسياری از آفات در

گياهان به روشهای پيچيدهای با گياهخواران ،دشمنان

مدیریت تلفيقي آفات مورد توجه هستند ( Sabelis and van

طبيعي برهمکنش دارند و روی ارتباطات شکار و شکارگر

.)de Baan, 1983

تاثير ميگذارد ) .)Walde, 1995ویژگيهای فيزیکي و
Neoseiulus

شيميایي گياه ميزبان بر دشمنان طبيعي اثرات متفاوتي را مي-

) (McGregor) (Acari: Phytoseiidaeگونه موفقي در

گذارند ( Bottrel et al., 1998; Messina and Hanks,

کنترل کنههای تارتن تعدادی از حشرات (تریپسها و سفيد

 .)1998این ویژگيها ممکن است شيميایي (مانندکاهندههای

بالکها) محسوب ميشود ((Castagnoli and 1991

هضمپذیری ،تعادل مواد غذایي) و یا فيزیکي (مانندکرکها،

 Simoni,و نسبت به دیگر کنههای فيتوزئيد توانایي زیادی در

تریکومها و زبری بافتها) باشد (.)Agramal, 2000

استقرار در لکههای با انبوهي کم آفت دارد (et al., 1999

ساختارهای سطحي گياه مانند کرک و خار بر الگوهای

 .)Prattاین کنه بومي مناطق مدیترانهای و بسياری از مناطق

جستجوگری و زمان توقف شکارگر اثر دارد ( Messina

جهان محسوب ميشود ( )De moraes et al., 2004و از

 .)and Hanks,1998کریپس و همکاران ( Krips et al.,

کنه

شکارگر

californicus

 )1999بيان کردند که کرکهای برگ اثرات مثبت یا منفي
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روی جمعيت گياهخواران و دشمنان طبيعي دارند .تعدادی از

تریکوم در یک سانتيمتر مربع زیر استریوميکروسکوپ به دقت

کنههای شکارگر در برگهای حاوی تریکوم و کرک فعالتر

ثبت شد و سپس با برنامه آماری  SPSSمورد بررسي قرار

هستند که دليل آن ایجاد شرایط مطلوبتر از نظر رطوبت در

گرفت.

سطح برگ و حفاظت آنها در مقابل سایر شکارگرها است.

پرورش تريپس غربي گل

کرکهای سطح برگها بر کارایي شکارگرها موثر هستند
). (Walter, 1996
در این پژوهش واکنش تابعي کنه شکارگر

N.

 californicusروی الرو تریپس  F. occidentalisروی
چند ميزبان گياهي (هفت رقم تجاری توتفرنگي) مورد
بررسي قرار گرفت .بررسي ویژگيهای برگهای رقمهای
مختلف توتفرنگي از نظر تراکم و طول تریکوم روی واکنش
تابعي و ميزان شکارگری کنه شکارگر از الرو تریپس غربي
گل از اهداف این پژوهش است .در ادامه به بررسي تداخل
شکارگری این کنه شکارگر در تراکمهای مختلف و تاثير آن
روی ميزان شکارگری از الرو تریپس روی رقم از توتفرنگي
با کمترین تراکم تریکوم پرداخته شده است.
مواد و روشها
پرورش گیاه میزبان
در این پژوهش از هفت رقم تجاری توتفرنگي (رقمهای
آليسو ،یالوا ،ماراک ،سيکوا و چاندلر گاویتا و کامروسا ) استفاده
شد .این رقمها از مرکز تحقيقات باغباني دانشگاه تهران تهيه شد
و در گلخانه موسسه تحقيقات گياهپزشکي در دمای مناسب (25-
 30درجه سلسيوس در روز و  20-15درجه سلسيوس در شب)،
رطوبت نسبي  75-65درصد و نور دایم نگهداری شدند .از کود
کامل آهن هر دو هفته یکبار  50گرم برای هر ظرف (حاوی
شش نشای توتفرنگي) استفاده شد و برای تکثير و ازدیاد
گياهان ،ساقههای رونده این گياهان را داخل گلدانهای پرليت و
پيتماس قرار داده و پس از ریشهزني از گياه اصلي قطع ميشد.
برای بررسي نقش ساختارهای برگ رقمهای مختلف گياه
توتفرنگي 20 ،عدد از برگهای رقمهای مختلف به صورت
تصادفي از گياه جدا شده و تعداد کرک و تریکوم و درازی هر

برای ایجاد جمعيت اوليه آفت ،حشرات کامل تریپس غربي
گل با آسپيراتور از توتفرنگيهای آلوده به تریپس از گلخانهای
در استان البرز جمعآوری شد .برای پرورش تریپس از غالف
لوبيا در ظروف استوانهای (شيشه نوشابه) در اتاق پرورش با دمای
 27-25درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  50-40درصد استفاده
شدکه اطراف آن سوراخهایي برای تهویه تعبيه شده بود ،برای
پرورش استفاده شد .داخل این ظروف مقداری دستمال کاغذی
خرد شده برای تشکيل شفيرههای تریپس قرار داده شد .حشرات
بالغ با آسپيراتور جمعآوری شدند .هر دو روز یکبار غالف لوبيا
تعویض شد و غالف قدیمي که حاوی تخمهای تریپس بود تا دو
روز نگهداری شد و الروهای ظاهر شده با قلم مو جابجا شدند.
پرورش كنه شكارگر N. californicus

کنه شکارگر N. californicusاز شرکت کوپرت هلند
تهيه و به ژرميناتور آزمایشگاه کنهشناسي ،بخش تحقيقات
جانورشناسي کشاورزی موسسه تحقيقات گياهپزشکي با دمای
 27 ±1درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  60±5درصد و 16
ساعت روشنایي و  8ساعت تاریکي منتقل شد .برای پرورش این
کنه شکارگر از محيطهای مصنوعي شامل یک صفحه طلق
پالستيکي روی یک اسفنج اشباع از آب درون ظرف پالستيکي
که تا نيمه پر از آب بود استفاده شد .برای جلوگيری از فرارکنه-
ها ،نوارهایي از دستمال کاغذی مرطوب در حاشيه این صفحات
پالستيکي قرار گرفتند ،به نحوی که یک طرف آن در آب
ظرف پالستيکي فرو رفته و با مکش رطوبت ،آب مورد نياز کنه-
ها را فراهم و همين طور از فرار آنها جلوگيری کند .کنههای
شکارگر روی برگهای توتفرنگي (رقمهای مختلف به
صورت جداگانه) پرورش داده شدند .برای پرورش این کنه
شکارگر از مراحل مختلف زیستي کنه  T. urticaeو گرده
ذرت استفاده شد (.)Hatherly et al., 2005
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دیسکهای برگي مطابق با روش کوستيانن و

 P1نشاندهنده واکنش تابعي نوع دوم است (.)Juliano, 2001

هوی ) (Kostiainen and Hoy, 1994برای انجام آزمونها

در مرحله بعدی آمارههای واکنش تابعي (قدرت جستجوگری و

استفاده شد .این دیسکهای برگي به ابعاد  2×2سانتيمتری را

زمان دستيابي) محاسبه شدند .برای این منظور از رگرسيون غير

داخل تشک پتری (به قطر  6سانتيمتر) روی الیه پنبهای اشباع

خطي در نرم افزار  SASاستفاده شد .از آنجا که تراکم شکار

شده از آب قرار داده و رشتههای از پنبه به شکل نخ و اشباع از

در مدت آزمایش ثابت نبوده و شکار خورده شده در طول

آب به ضخامت  0/5سانتيمتر دور تا دور بسترهای برگي قرار

آزمایش جایگزین نشد ،مدل مناسب برای برآورد آمارههای

گرفت .این موانع از فرار شکارگرها جلوگيری ميکند .هر روز

واکنش تابعي مدل کاهش یافته راجِرز است (:)Rogers, 1972


 bN 0Th 
(N a  N 0 1  exp
)
1  bTh N 02 


مقداری آب به تشک پتریها اضافه شد.
آزمايشهاي واكنش تابعي

دیسکهای برگي از رقمهای مختلف توتفرنگي به ابعاد
 2×2سانتيمتری  24ساعت پيش از انجام آزمون تهيه شد و این
دیسکهای برگي روی اسفنج مرطوب در تشک پتریهای 6
سانتيمتری قرار گرفت .مادههای کامل  3روزه کنه شکارگر هم-
سن برای انجام آزمون انتخاب شدند .روی دیسکهای برگي
رقمهای مختلف توتفرنگي نسبتهای  8 ،4 ،1،2و  16عددی
الرو سن اول تریپس غربي گل قرار داده شد .به مادههای کنه
شکارگر  24ساعت فرصت داده شد از این الروها تغذیه کنند.
تعداد الروهای تریپس شکار شده توسط کنههای شکارگر ثبت

در این رابطه Na ،تعداد ميزبان یا شکار مورد حمله قرار
گرفته N 0 ،تعداد اوليه ميزبان T ،زمان در معرض قرار گرفتن
( 24ساعت) Th ،زمان دستيابي b ،مقداری ثابت است .برای
مقایسه زمان دستيابي و قدرت جستجوگری از آماره
های  DTh ، Dbترکيبي زیر استفاده شد (:)Juliano, 2001

 

 





N a  N 0 1  exp  b  Db ( j) T  Th  DTh ( j) N

تداخل يا تاثیر تراكمهاي مختلف شكارگر
این آزمون به منظور بررسي تاثير تراکمهای مختلف کنه

شد .ميزان شکارگری محاسبه شد و نوع واکنش تابعي و آماره-

شکارگر بر قدرت جستجوی سرانه و سرانه شکارگری آن روی

های آن تعيين شد .هر آزمون مربوط به هر تراکم الرو تریپس

الرو تریپس غربي گل انجام گرفت .تراکمهای  8 ،4 ،2 ،1و 16

غربي گل 20-15 ،بار تکرار شد.

عددی مادههای کنه شکارگر  N. californicusدر برابر تراکم

تجزيه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحليل دادهها بر اسااس روش دو مرحلاهای جولياانو
انجام شد ( .)Juliano, 2001بر اساس این روش ،ابتدا دادهها به
یک تابع چند جملاهای (رابطاه زیار) بارازش داده شادند تاا ناوع
واکنش تابعي مشخص شود.
Na
) exp( P0  P1 N 0  P2 N 02  P3 N 03

) N 0 1  exp( P0  P1 N 0  P2 N 02  P3 N 03

 40عددی الرو تریپس غربي گل تراکمي بيشتر از نياز کنه
شکارگر در مدت  24ساعت ( )Rezaie, 2014مورد مطالعه
قرار گرفتند .دیسکهای برگي توتفرنگي (رقم چاندلر ،رقمي
با تراکم کم تریکوم که برای زیست کنه تارتن و کنه شکارگر
مناسب است ( ))Rezaie, 2014به مدت  24ساعت در اختيار
کنههای ماده بالغ  4-3روزه جفت گيری نکرده با تراکمهای
مختلف قرار گرفت .سپس تعداد الرو تریپسهای خورده شده

آمارههای  P2 ، P1 ، P0و  P3با استفاده از نرمافزار  SASو

شمارش و ثبت شد .آزمایشها در  20تکرار انجام شد .با استفاده

رَویه  CATMODانجام شد .نوع واکنش تابعي با استفاده از

از رابطه نيکلسون (رابطه زیر) ( )Nicholson, 1933قدرت

عالمت آماره  P1تعيين شد .عالمت مثبت آماره ( P1بخش

جستجوگری سرانه (  ) aکنه شکارگر محاسبه شد.

خطي) نشاندهنده واکنش تابعي نوع سوم و عالمت منفي آماره

5
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1  Nt
a  ( ) ln 

P  ( Nt  N a ) 
که  Pتعداد شکارگر N t ،تراکم اوليه ميزبان و  N 0تعداد

شکار خورده شده است .از مقادیر  a ، Pلگاریتم گرفته و
لگاریتم تعداد شکارگرها  log Pبه عنوان متغير مستقل در

که  Qثابت جستجوگری و  mضریب تداخل است .در
صورت معنيدار بودن رابطه بين لگاریتم تراکم کنه شکارگر و
لگاریتم قدرت جستجوگری سرانه ،عالمت منفي شيب خط
رگرسيون (  ) mنشان دهنده کاهش قدرت جستجوگری سرانه به
ازای افزایش تراکم شکارگر است (.)Fathipour et al., 2002

محور xها و لگاریتم قدرت جستجوگری سرانه  log aبه عنوان

مقایسه ميانگينها با آزمون توکي انجام شد.

رگرسيون خطي رسم شد .در مرحله بعد ،شيب خط رگرسيون

نتايج و بحث

متغير وابسته روی محورyها نشان داده شد و با استفاده از آنها
بين لگاریتم تعداد شکارگرها به عنوان متغير مستقل و لگاریتم

واکنش تابعي کنه شکارگر  N. californicusروی

قدرت جستجوگری سرانه به عنوان متغير وابسته با رابطه زیر

تراکمهای مختلف الرو تریپس  F. occidentalisروی

تعيين شد (.(Hassell and Varley, 1969

رقمهای مختلف توتفرنگي در شکل  1نشان داده شده است.

log a  log Q  m log P

جدول -1نتایج تجزیه و تحليل رگرسيون لجستيک نسبت طعمههای خورده شده (الرو  )Frankliniella occidentalisتوسط کنه
شکارگر  )Ne/N0(Neoseiulus californicusبرای تعيين نوع واکنش تابعي روی هفت رقم توتفرنگي
Table 1. Maximum lilkelihood estimates from logistic regression of the proportion of prey eaten (Larvae
for estimate type of functional response )Ne/N0( of flower western thrips) by Neoseiulus californicus on
on seven strawberry cultivars
P value
<0.0001
0.0004
0.083
<0.0001
0.004
0.124
<0.0001
0.0005
0.154
0.0003
0.009
0.743
<0.0001
0.001
0.357
0.001
0.003
0.073
0.0001
0.007
0.199

Chi-squared
value
24.14
8.34
3.01
19.91
8.09
2.37
19.99
7.72
2.03
12.94
2.81
0.11
22.26
10.05
0.85
23.90
8.91
3.21
22.14
7.39
1.65

SE

Estimate

Cofficient

Strawberry cultivar

0.671
0.156
0.0007
0.511
0.123
0.006
0.700
0.151
0.007
0.664
0.145
0.007
0.762
0.159
0.011
0.853
0.189
0.009
0.589
0.142
0.007

3.298
-0.452
0.013
2.278
-0.349
0.009
3.130
-0.420
0.009
2.380
-0.258
0.002
3.595
-0.506
0.010
4.169
-0.563
0.016
2.775
-0.386
0.009

Constant
Linear
Quadratic
Constant
Linear
Quadratic
Constant
Linear
Quadratic
Constant
Linear
Quadratic
Constant
Linear
Quadratic
Constant
Linear
Quadratic
Constant
Linear
Quadratic

Chandler

Sequia

Gaviota

Aliso

Marak

Yalova

Camarosa
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شکل  -1واکنش تابعي (نوع دوم) کنه شکارگر  Neoseiulus californicusروی تراکمهای مختلف الرو Frankliniella

 occidentalisروی هفت رقم توتفرنگي
Figure 1. Functional response (type П) of the predatory mite, Neoseiulus californicus on different larval
densities of Frankliniella occidentalis on seven strawberry cultivars

برازش دادههای واکنش تابعي کنه شکارگر روی الرو

طعمه خورده شده به ازای هر شکارگر با افزایش تراکم اوليه

تریپس روی هفت رقم توت فرنگي مورد آزمون نشان داد که

افزایش ميیابد و سپس به تدریج کم شده و منحني حاصله به

بخش خطي رابطه منفي بود که نمایانگر وجود واکنش تابعي

موازات خط مجانب افقي امتداد ميیابد .با استفاده از رابطه

نوع دوم است (جدول  ،)1در این نوع واکنش تابعي ،تعداد

راجرز آمارههای واکنش تابعي به شرح جدول  2محاسبه
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شدند .برای مقایسه آمارههای واکنش تابعي ،ميزان آماره-

کامروسا ،چاندلر و گاویتا با عدد صفر اختالف معنيداری

های  Daو  DThبرای کنه شکارگر روی رقمهای مختلف

نشان ميدهد ،زمان دستيابي کنه شکارگر در شکار الرو

توتفرنگي بر اساس دادههای جدول  3برآورد شد .از آنجا

تریپس غربي گل روی این رقمها با هم تفاوت معنيداری

که ميزان آمارههای DTh

در رقمهای گاویتا و چاندلر،

داشت.

کامروسا و یالوا ،ماراک و چاندلر ،چاندلر و سيکوا ،چاندلر و
جدول  –2مقادیر برآورد شده قدرت جستجوگری و زمان دستيابي توسط مدل راجرز و حداکثر ميزان شکارگری برای کنه شکارگر
 Neoseiulus californicusروی الرو  Frankliniella occidentalisروی هفت رقم توتفرنگي
Table 2.Estimated of attack rate and handling time by the Rogers equation and the expected maximum
consumption for Neoseiulus californicus on larvae of Frankliniella occidentalis on seven strawberry
cultivars
The expected maximum
consumption
)(T/Th
4.50±0.27
3.20±0.26
3.90±0.43
4.30±2.1
4.60±0.68
4.90±0.38
4.08±0.29

Handling time
)(Th)(h
)Approximate (lower- upper

Attack coefficient
)(a)(h-1
Approximate (lower)upper

4.80±0.35
)(4.11-5.48
4.37±0.17
)(4.03-4.70
5.49±0.39
)(4.72-6.26
5.16±0.28
)(4.61-5.71
4.91±0.42
)(4.05-5.77
4.54±0.26
)(4.02-5.05
4.65±0.32
)(4.08-5.28

0.01±0.04
)(0.01-0.55
0.03±0.02
)(0.25-0.47
0.03±0.02
)(0.02-0.70
0.03±0.01
)(0.03-0.55
0.02±0.03
)(0.11-0.21
0.05±0.03
)(0.02-1.23
0.02±0.03
)(0.34-0.46

Strawberry cultivars
Sequia
Chandler
Camarosa
Marak
Aliso
Yalova
Gaviota

واکنش تابعي نوع دوم در کنههای فيتوزئيد به طور

تخم کنه تارتن دو لکهای از نوع دوم گزارش کردند .فرازمند

معمول دیده ميشود .واکنش تابعي کنه  N. californicusبا

و همکاران ) (Farazmand et al., 2012واکنش تابعي این

تغذیه از پوره کنه  Panonychus citri McGregorاز نوع

کنه شکارگر را روی تخم و پوره کنه تارتن دو لکهای روی

دوم گزارش شده است (،)Xiano and Fadamiro, 2010

دیسکهای برگي خيار از نوع دوم گزارش کردند.

همچنين مارافيل و همکاران ) (Marafel et al., 2011نيز

کاستگلوني و سيموني ()Castagnoli and Simoni, 1999

T.

تاثير طوالني مدت تغذیه با شکارهای مختلف (کنه تارتن دو

 urticaeروی رز مورد مطالعه قرار دارند و واکنش تابعي از

لکهای Dermatophagoides farinae ،و گرده کاج) را

نوع دوم گزارش شد .پژوهشگران دیگری نيز مانند الیين و

روی واکنش تابعي کنه شکارگر  N. californicusمورد

اسبورن ( )Laing and Osborn, 1974و فریس و گيلستراپ

بررسي قرار دادند ،در نتيجه واکنش تابعي نوع دوم را در

( )Friese and Gilstrap, 1982هم واکنش تابعي کنه N.

شکار این طعمهها گزارش کردند.

واکنش تابعي این کنه شکارگر روی پورههای کنه

 californicusرا بهترتيب روی افراد نر کنه  T. urticaeو

..... Neoseiulus califomicus  واکنش تابعي و تداخل کنه شکارگر،رضائي و همکاران
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Neoseiulus  برای مقایسه زمان دستيابي و قدرت جستجوگری کنه شکارگرDa, Dth مقادیر آمارههای محاسبه شده-3 جدول

 روی هفت رقم توت فرنگيcalifornicus
Table 3. Parameter estimated Da and Dth to comparing handling time and attack rate of Neoseiulus
califonicus on seven strawberry cultivars
Strawberry
cultivars
Gaviota -Aliso
Gaviota-Chandler
Chandler-Aliso
Seqouia-Marak
Seqouia-Yalova
Seqouia- Camarosa
Marak-Yalova
Marak-Camarosa
Camarosa-Yalova
Seqouia-Aliso
Camarosa-Aliso
Yalova- Aliso
Yalova- Gaviota
Yalova- Chandler
Marak- Chandler
Marak- Aliso
Marak-Gaviota
Gaviota-Camarosa
Gaviota- Seqouia
Chandler- Seqouia
Chandler- Camarosa
Chandler- Gaviota

Cofficient

Estimate

SE

Approximate (95%)
lower
upper

Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth
Da
Dth

-0.185
-0.337
-0.208
-1.17
-0.022
-0.836
-0.165
-0.363
0.010
-0.940
-0.004
-0.066
0.009
-0.722
-0.005
0.155
-0.014
0.876
0.095
0.033
-0.096
-0.658
-0.284
0.292

0.322
0.490
0.274
0.381
0.125
0.411
0.123
0.404
0.017
0.237
0.016
0.343
0.170
0.287
0.016
0.359
0.018
0.320
0.108
0.468
0.123
0.518
0.371
0.416

-0.824
-1.308
-0.750
-1.927
-0.270
-1.650
-0.410
-1.162
-0.024
-1.470
-0.036
-0.744
-0.024
-0.289
-0.036
-0.056
-0.05
0.243
-0.118
-0.894
-0.519
-1.685
-1.019
-0.533

0.453
0.634
0.334
-0.419
0.226
-0.022
0.788
0.435
0.044
-0.401
0.027
0.612
0.043
0.154
0.026
0.865
0.021
0.510
0.309
0.961
0.327
0.367
0.450
1.116

-0.099
0.629
-0.307
-0.544
-0.092
-1.167
-0.070
0.330
0.116
0.006
-0.90
0.322
-0.281

0.437
0.386
0.315
0.313
0.137
0.359
0.176
0.465
0.297
0.436
0.331
0.478
0.260

-0.965
-0.136
-0.929
-1.164
-0.363
-1.877
-0.418
-1.252
-0.473
-0.857
-0.745
-0.642
-0.799

0.767
1.393
0.316
0.075
0.179
-0.462
0.278
0.591
0.704
0.871
0.566
1.286
0.235

-0.370
-0.073
0.803
0.118
1.495
0.208
1.170

0.442
0.069
0.367
0.173
0.411
0.274
0.381

-1.244
-0.209
0.078
-0.225
0.681
-0.334
0.419

0.504
0.063
1.528
0.462
2.308
0.750
1.927
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بررسي مقایسه ميانگين تعداد و طول تریکومهای سطح
زیری برگهای رقمهای موردبررسي در جدول  4نشان داده

شده است ،ولي از نظر طول تریکوم اختالف معنيداری
مشاهده نشد.

شده است .از نظر تراکم تریکوم اختالف معنيداری مشاهده
جدول  -4ميانگين تعداد و طول تریکومهای سطح زیری برگهای هفت رقم توتفرنگي
Table 4. Mean (±SE) number and length of trichomes on lower surface of seven strawberry cultivars
P
0.001

F
57.9

’‘Marak
287.4±4.4a

’‘Seqouia
289.3±4a

’‘Gaviota
290.6±3a

’‘Aliso
291.9±8.7a

’‘Yalova
292.0±2.4a

’‘Camarosa
293.7+1.9a

’‘Chandler
227.1±3b

0.179

8.9

1.5+0.06 a

1.7±0.05 a

1.6±0.05 a

1.6±0.04 a

1.5±0.06 a

1.6±0.05 a

1.8±0.06 a

Parameters
Number of
trichomes (number
)in 1 cm2
Length of
)trichomes (mm

*Means within a row followed by the same letter(s) were not significantly different based on Duncan test (α=5%).
Degrees of freedom for ANOVA=114

زمان دستيابي کنه شکارگر N.

باعث اختالف در آمارههای واکنش تابعي کنه شکارگر N.

 californicusبه الرو تریپس غربي گل روی رقمهای

 cucumerisميشود .کنه شکارگر  N. cucumerisروی

مختلف توتفرنگي اختالف دارد .چنين استنباط ميشود که

برگهای گياه  Dombeya acutangula Cav.از خانواده

ميزبان گياهي در ایجاد نوع واکنش تابعي تاثير بسزایي دارد.

استرکالسه 2به علت وجود تریکوم در هر دو سطح برگ

ویژگيهای فيزیکي و شيميایي گياه ميزبان بر دشمنان طبيعي

تریپس  F. occidentalisکمتری را شکار ميکند ( Scott et

اثرات متفاوتي را ميگذارند ( ;Bottrel et al., 1998

.)al., 1999

نتایج نشان داد که

 .)Messina and Hanks, 1998ميزبان گياهي از عوامل

مقادیر قدرت جستجوگری کنه شکارگر روی رقمهای

موثر بر واکنش تابعي کنههای شکارگر است .ویژگيهای

مختلف توتفرنگي از  0/01تا  0/05بر ساعت متغير است که

ساختاری برگ رقمهای مختلف توتفرنگي ،کرک ،تریکوم

استفاده از رابطه ترکيبي در تجزیه دادهها نشان داده است که

و بلندی این تریکومها و همچنين ترکيبات شيميایي برگ این

بين رقمها از نظر قدرت جستجوگری اختالف معنيداری

رقمها از عوامل موثر بر نوع واکنش تابعي و آمارههای آن

مشاهده نشده است .ميزان جستجوگری کنه P. persimilis

است .شيب و وایتفيلد ()Shipp and Whitfield, 1991

روی رقمهایي از ژربرا با تراکم بيشتر تریکوم ،کم است

N. cucumeris

E.

نشان دادند که ميزان شکارگری

( .)Krips et al., 1999ميزان جستجوگری

) (Oudemansبه دليل تراکم تریکوم بيشتر برگهای خيار،

 finlandicusروی برگ سيب  0/02و روی برگهای هلو

روی برگهای سورگوم بيشتر از برگهای خيار است.

 0/07است وجود کرکهای هر دو سطح برگ سيب ،تحرک

تریکوم برگ تعدادی از رقمهای توتفرنگي (رقم ماچيانگ

کنههای شکارگر را کاهش ميدهد ( Koveos and

و سوليانگ )1روی واکنش تابعي کنه N. californicus

.)Broufas, 2000

نسبت به مراحل نابالغ کنه تارتن دو لکهای تاثير دارد ( Ahn et

زمان دستيابي کنه شکارگر روی رقمهای مورد بررسي بين

 .)al., 2009مددی و همکاران ()Madadi et al., 2007

 5/4-49/37ساعت است .زمان دستيابي روی رقمهای چاندلر

بيان کردند که تفاوت تراکم تریکوم در ميزبانهای گياهي

و یالوا به طور معنيداری با سایر رقمهای مورد آزمون اختالف

1

Stercullaceae2

Machyang and Sulhyang

رضائي و همکاران ،واکنش تابعي و تداخل کنه شکارگر ..... Neoseiulus califomicus
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دارند و زمان دستيابي روی این رقمها کمتر از زمان دستيابي

رگرسيون به صورت  log a  0.45 log P  0.99است و

روی سایر رقمها است .تراکم کمتر تریکوم و کرک روی

ميزان ضریب همبستگي (  ) r 2نيز  0/73است .با توجه به منفي

برگ این رقمها از عوامل موثر بر کاهش زمان دستيابي کنه

بودن شيب خط رگرسيون ميتوان نتيجه گرفت که با افزایش

شکارگر باشد .بسياری از پژوهشگران معتقدند که زمان

تراکم کنههای شکارگر ،ميانگين قدرت جستجوگری سرانه به

دستيابي کنههای فيتوزئيد با افزایش تراکم تریکوم ميزبانهای

ازای هر کنه شکارگر کاهش ميیابد و این امر نشانگر وجود

گياهي کاهش ميیابد ( ;Shipp and Whitfield, 1991

تداخل به عنوان یک عامل وابسته به تراکم است (شکل .)2

Koveos and Broufas, 2000; Skirvin and Fentons,
 .)2001کنه شکارگر  N. cucumerisروی فلفل نسبت به

افزایش تراکم کنههای شکارگر سبب کاهش ميزان

خيار و بادنجان در شکارگری از الرو سن یک T. tabaci
کارایي بيشتری دارد .مدت زمان دستيابي کنه شکارگر N.

 cucumerisروی فلفل نسبت به دو ميزبان دیگر 43-55
درصد کمتر است ( .)Madadi et al., 2007زمان دستيابي
کنه شکارگر  E. finlandicusنسبت الرو کنه قرمز اروپایي
روی برگ سيب  14/8ساعت و روی برگ هلو  7/8ساعت
است .وجود کرکهای هر دو سطح برگ سيب تحرک کنه-
های شکارگر و زمان دستيابي را کاهش ميدهد ( Koveos

 .)and Broufas, 2000شيپ و ویتفيلد نشان دادند که
کارایي شکارگری  N. cucumerisبا تغذیه از تریپس غربي
گل روی برگهای سورگوم بيشتر از برگهای خيار است.
تراکم زیاد تریکوم در سطح برگ سورگوم از دالیل آن
است .کاهش کارایي کنه شکارگر  A. andersoniبه دليل
تحرک بيشتر الرو کنه قرمز اروپایي (شکار) روی برگ هلو
نسبت به برگ سيب است (.)Shipp and Whitfield, 1991

ميزان دستيابي شکارگر با شکار ميتواند متاثر از ویژگيهای
فيزیکي مکاني باشد که شکار در آن قرار دارد .شکارگر روی
برگهای با کرک کمتر فعالتر است .زیرا کرکهای متراکم
باعث ایجاد وقفه در جستجوگری شکار شده و زمان دستيابي
را افزایش ميدهد و این امر سبب کاهش ميزان شکار خورده-
شده توسط شکارگر ميشود.
نتایج نشان ميدهد که ارتباط ميان لگاریتم تراکم افراد
ماده کنه شکارگر و لگاریتم قدرت جستجوگری سرانه آن در
تراکم  40عددی الرو تریپس معنيدار است و رابطه خط

شکارگری کل و شکارگری هر فرد ميشود .بيشترین ميزان
شکارگری ( )3/0±65/15به ازای هر فرد در تراکم یک و
کمترین ميزان شکارگری ( )0/0±90/04در تراکم  16تایي
کنه شکارگر به دست آمد .ميانگين کل شکارگری کنه N.

 ،californicusشکارگری هر فرد و قدرت جستجوگری
سرانه در تراکم  40عددی تخم الرو تریپس غربي گل در
جدول  5قابل مشاهده است .با افزایش تعداد شکارگرها،
شکارگری کل افزایش یافت اما تعداد شکار به ازای هر
شکارگر و کارایي جستجوگری کاهش یافت .نتایج بهدست
آمده با نتایج فرهادی و همکاران ( ،)1394فرازمند و همکاران
( )2012و ناچمن ( )Nachman, 2006همسو است که با
افزایش تراکم شکارگر ،سرانه شکارگری کاهش ميیابد.
تفاوت در تراکم شکار -شکارگر بر کارایي کنه شکارگر
موثر است .اختالف در واکنش تابعي کنه شکارگر روی
تریپس ممکن است به دليل اختالفات مرفولوژیکي ساختار
برگ رقمهای مختلف توتفرنگي است و یا تاثير در تفاوت
اثرات ساختارهای برگ روی تریپس (شکار) است .تعداد
افراد تریپس شکار شده توسط کنه شکارگر روی برگهای با
تریکوم و کرک کمتر ،بيشتر است .توانایي N. californicus

در شکار الرو تریپس غربي گل روی رقمهای چاندلر و یالوا
بيشتر از سایر رقمها بود .تراکم کمتر تریکوم روی این رقمها
نسبت به سایر رقمهای مورد آزمون و ترکيبات شيميایي ثانویه
ميتواند از دالیل این اختالف باشد .ميزان شکارگری کنه
شکارگر با افزایش تراکم تریپس و کاهش تراکم شکارگر
افزایش ميیابد .نتایج ،اهميت بررسي ویژگيهای گياهان
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سپاسگزاري

ميزبان در استفاده بهينه از کنه شکارگر را در کنترل آفات

نویسندگان مقاله از موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور

نشان ميدهد و در نهایت کاشت گياهان ميزباني با تراکم

و دانشگاه تهران به واسطه حمایت از این کار تحقيقاتي تشکر

تریکوم و کرک کمتر به کنترل موثرتر آفات گياهي توسط

.ميکنند

.این کنه شکارگر کمک موثری خواهد داشت

Neoseiulus californicus  شکارگری هر فرد و قدرت جستجوگری سرانه کنه،خطای معيار) کل شکارگری±( ميانگين-5 جدول
Frankliniella occidentalis  عددی الرو40 در تراکم
Table 5. Mean (±SE) of total predation rate, predation rate per individual and per capita searching
efficiency of Neoseiulus californicus on larvae of Frankliniella occidentalis
Density of predator

Total predation rate

1
2
4
8
16

3.65±0.15 e
5.62±0.24 d
9.24±0.25c
11.13±0.73 b
14.42±0.72 a

Predation rate per
individual
3.65±0.15 a
2.81±0.045 b
2.31±0.12 b
1.39±0.09 c
0.90±0.04 c

Per capita searching
efficiency
0.96±0.004 a
0.076±0.003 b
0.066±0.002 b
0.042±0.003 c
0.028±0.002 d

*Means within a row followed by same letter were not significantly different based on Tukey test (α=5%).
† Degrees of freedom for ANOVA=42

Neoseiulus californicus  خط رگرسيون بين لگاریتم قدرت جستجوگری و لگاریتم تراکم کنه شکارگر-2 شکل
Figuer 2. The regression line between logarithm of per capita searching efficiency and logarithm of
predatory mite, Neoseiulus californicus density
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Abstract
Neoseiulus californicus is an effective predatory mite to control of the spider mites. The functional
response of three-day old mated female feeding on densities of Frankliniella occidentalis larvae (1,2,4,8
and 16) was studied on seven commercial strawberry cultivars (‘Sequoia’, ‘Chandler’, ‘Camarosa’,
‘Marak’, ‘Aliso’, ‘Yalova’ and ‘Gaviota’) and predation interference of this predator in (1,2,4,8 and 16)
densities of the predatory mites on constant density of prey (40 larvae of thrips) were studied. These tests
were conducted under laboratory condition (27±1˚C, 16L: 8D photoperiod and 70-80% RH). The
predatory mite exhibited type Π on seven strawberry cultivars tested with Rogers equation. The attack
coefficient and handling time were estimated on different strawberry cultivars (on ‘Sequioa (0.01, 4.77
hours), on ‘Chandler (0.03, 4.37 hours), ‘Camarosa’ (0.03, 5.49 hours), ‘Marak’ (0.03, 5.16 hours),
‘Aliso’ (0.02, 4.91 hours), ‘Yalova’ (0.05, 4.54 hours) and ‘Gaviota’ (0.02, 4.65 hours). The predatory
mite ability in predation on F. occidentalis larvae on ‘Chandler’ and ‘Yalova’ were more than the other
tested cultivars. It may be due to less trichome density on these cultivars or secondary chemical
compounds. The relationship of logarithm of predator density and the logarithm of per capita searching
efficiency was significant. The rate of predation increased as the host density increased and the predator
decreased. These results emphasize the importance of the host plant characteristic for optimizing the
predatory mite use in biological control of pests.
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