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 چکیده

بيش از حد به سموم شيميایي  که تکيه استترین آفات گياهي ، از جمله مهمTetranychus urticae Kochای، تارتن دولکه کنه

ثير أجهت کاهش ت روش مناسبيدنبال داشته است. استفاده از دشمنان طبيعي بهادی زیناپذیر منظور کنترل آن، عوارض جبرانبه

قارچ  MZ از جدایهليتر( اسپور/ميلي 710 × 3/1) 50LC های قبلي تلقي مي شود. در پژوهش حاضر، غلظت کشندهنامطلوب روش

 ای و سویچينگ کنهو غيرانتخابي، ترجيح تغذیه روی رفتارهای شکارگری انتخابي .Beauveria bassiana (Bals.) Vuillبيمارگر 

ای )تخم، الرو، تارتن دولکه ا تغذیه از مراحل مختلف رشدی کنهب Phytoseiulus persimilis Athias-Henriotشکارگر 

ي و در غياب در شرایط آزمایشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمون شکارگری غيرانتخاب پروتونمف، دئوتونمف، بالغ نر و ماده(

تخم(. با حضور قارچ بيمارگر،  22/15 ± 57/0تخم طعمه مشاهده شد ) ترین ميزان تغذیه از مرحله، بيشB. bassianaبيمارگر 

الرو(. در آزمون شکارگری انتخابي و در نبود  90/4 ± 64/0ای ثبت شد )تارتن دولکه ترین ميزان تغذیه روی الروهای کنهبيش

ترین ميزان تغذیه تخم(. در شرایط حضور بيمارگر نيز بيش 75/14 ± 56/0تخم مشاهده شد ) ن ميزان تغذیه از مرحلهتریبيمارگر، بيش

ترین مقدار محاسبه شده شاخص بتای منلي در شرایط عدم حضور قارچ بيمارگر الرو(. بيش 90/9 ± 53/0از الروهای طعمه ثبت شد )

B. bassiana ( و پس از تيمار مراحل مختلف رشدی طعمه با استفاده از بيمارگر مورد مطالعه، 89/0 ± 03/0روی مرحله تخم ) روی

در هر دو شرایط حضور و عدم حضور  P. persimilis (. رفتار سویچينگ در کنه شکارگر61/0 ± 05/0مرحله الروی مشاهده شد )

دو عامل بيولوژیک باید توجه  زمانهم استفاده قارچ بيمارگر مشاهده نشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر مؤید آن است که در

 ها معطوف شود.ميان آن برهمکنش تری به ارزیابي بيش
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 مقدمه

ترین آفات گياهخوار ای از جمله مهمکنه تارتن دولکه

ای باشد که دارا بودن دامنه ميزباني وسيع، پتانسيل تغذیهمي

باال، طول نسل کوتاه، قدرت توليد مثل قابل توجه و توانایي 

شيميایي، همواره کنترل ایجاد مقاومت نسبت به سموم 

را بسيار دشوار نموده است زای آنهای خسارتجمعيت

(Sedaratian et al., 2009; 2011 ،در حال حاضر .)

ترین روش کنترل این آفت استفاده از سموم شيميایي مهم

ها عوارض است که متأسفانه تکيه بيش از حد به آن

 ,.Rezaei et alدنبال داشته است )را به یناپذیرجبران

منظور ی جایگزین بههارو، استفاده از روش(. از این2018

های شيميایي امری کشحداقل رساندن اثرات نامطلوب آفتبه

 باشد.بسيار ضروری مي

منظور کنترل بيولوژیک که استفاده از دشمنان طبيعي به

های مختلف بومدر زیستزا کاهش جمعيت عوامل خسارت

(، از جمله راهکارهایي DeBach, 1964باشد )ميکشاورزی 

اثرات نامطلوب  به حداقل رساندنمنظور است که به

بر های شيميایي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. کشآفت

های کنترل بيولوژیک این منظور اجرای برنامهبه همين اساس،

خانواده های شکارگر توان پتانسيل کنهآفت کليدی مي

Phytoseiidae های بيمارگر را مدنظر قرار داد.و قارچ 

-Phytoseiulus persimilis Athiasشکارگر  کنه

Henriot های شکارگر مورد استفاده در ترین کنهاز جمله مهم

باشد که از های تارتن ميهای کنترل بيولوژیک کنهبرنامه

های کنترل منظور استفاده در برنامهکارایي مناسبي به

 McMurtry) استای برخوردار ولکهبيولوژیک کنه تارتن د

et al., 2013 .)این کنه شکارگر تنها از  ایشان براساس نظر

نماید و بر همين تغذیه مي Tetranychusهای جنس گونه

آن در محيط کامالً وابسته به حضور طعمه  مانيزندهاساس، 

 Sabelis and Dicke, 1985; Walzer andباشد )مي

Schausberger, 1999 .) استفاده تجاری از این دشمن

های اروپا مدنظر قرار گرفته در گلخانه 1968طبيعي از سال 

این کنه . (van Lenteren and Woets, 1988) است

مراحل  20-10تخم،  30-20تا روزانه از  استقادر  شکارگر

 Escudero andکنه ماده بالغ تغذیه نماید ) 5-3نابالغ و 

Ferragut, 2005توسط بهاری  صورت گرفته های(. پژوهش

دهد که این نشان مي (Bahari et al., 2018) و همکاران

توليدمثلي قابل توجهي نيز برخوردار توان دشمن طبيعي از 

 پارامترهای شکارگری این کنه شکارگر توسطباشد. مي

مورد مطالعه  (Alipour et al., 2016) عليپور و همکاران

پور و فتحي ه توسطدر پژوهش صورت گرفتقرار گرفت. 

پارامترهای واکنش  (Fathipour et al., 2018) همکاران

های نسبت به تراکم P. persimilisتابعي کنه شکارگر 

ای مورد ارزیابي قرار گرفت. مختلف تخم کنه تارتن دولکه

نتایج این محققين نشان داد که نوع واکنش تابعي این کنه 

 ،باالتررگرهای با سن بوده و شکا آنه به سن تشکارگر وابس

در پژوهشي دهند. واکنش تابعي نوع سوم را از خود نشان مي

رفتار  (Maleknia et al., 2012) نيا و همکارانملک دیگر،

نتایج به ریزی این کنه شکارگر را مورد مطالعه قرار دادند. تخم

های مختلف گياهي رفتار دست آمده نشان داد که ميزبان

به هر دهند. ثير قرار نميأگر را تحت تریزی این شکارتخم

کس بر هيچ P. persimilisحال، اهميت کنه شکارگر 

پيلکينگتون و  ای که بر اساس نظربه گونه ،پوشيده نيست

 12هرساله حدود  (Pilkington et al., 2010) همکاران

های کنترل بيولوژیک اجرا شده در شرایط درصد برنامه

 گيرد.شمن طبيعي صورت ميبه این د تکيه گلخانه با

بيولوژیک مورد استفاده در از جمله دیگر عوامل  

توان به ای ميهای کنترل بيولوژیک کنه تارتن دولکهبرنامه

 .Beauveria bassiana (Bals.) Vuillقارچ بيمارگر 

دامنه . (van der Geest et al., 2000) اشاره نمود

های مختلف از راستهاین عامل بيولوژیک تاکنون زایي بيماری

 Hemipteraو  Coleoptera ،Lepidopteraحشرات نظير 

توان مي. بر همين اساس، (Hajek, 2004) گزارش شده است

های مدیریتي آفات مختلف را در برنامه استفاده از آن
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(. از جمله Van et el., 2007کشاورزی مد نظر قرار داد )

کارایي  خصوص ارزیابي های صورت گرفته درپژوهش

منظور کاهش جمعيت آفات بهبيمارگر بيولوژیک این قارچ 

ژانگ  های صورت گرفته توسطتوان به پژوهشخوار ميگياه

در خصوص ارزیابي  (Zhang et al., 2015) و همکاران

روی  B. bassianaاثرات کشندگي قارچ بيمارگر 

 Frankiniellaپارامترهای زیستي تریپس گل غربي 

occidentalis Pergande دست آمده که نتایج به اشاره نمود

های . در پژوهشداللت بر اثرات مطلوب این بيمارگر داشت

 Seyed-Talebi) سيد طالبي و همکاران صورت گرفته توسط

et al., 2012)،  اثرات این بيمارگر بر پارامترهای جدول

ایج و نت ای مورد بررسي قرار گرفتزندگي کنه تارتن دولکه

 .Bایي قارچ بيمارگر آمده نشان داد که کار به دست

bassiana  باشدقابل توجه مي این آفتدر کاهش جمعيت .

اثرات  (Rashki and Shirvani, 2013) راشکي و شيرواني

پارامترهای جدول زندگي شته جاليز  بربيمارگر این کشندگي 

 .B بيمارگر هایمورد ارزیابي قرار دادند. تأثير قارچرا 

bassiana  وMetarhizium anisopliae (Metschn.)  در

 Ceratitis capitataای مگس ميوه مدیترانه کنترل

Wiedemann  ه استمورد مطالعه قرار گرفتنيز (Quesada-

Moraga et al., 2006 .) 

که در اغلب موارد دشمنان طبيعي به تنهایي باتوجه به این

اشند، لذا بقادر به کاهش جمعيت آفات به سطح مطلوب نمي

های کنترل در قالب برنامهدشمنان طبيعي زمان از ماستفاده ه

توان است که مي يبيولوژیک تلفيقي از جمله راهکارهای

مدنظر قرار داد ها آنمنظور افزایش کارایي بيولوژیک به

(Sher and Parella, 1996استفاده تلفيقي از کنه .) های

هایي است که مله گزینههای بيمارگر نيز از جشکارگر و قارچ

منظور کاهش جمعيت آفات فعال در را بهتوان پتانسيل آنمي

موجود  همکنش  بر مطالعهقرار داد. مورد توجه شرایط گلخانه 

ترین مواردی است که قبل از ميان دشمنان طبيعي از جمله مهم

صورت دقيق مورد ارزیابي قرار ها باید بهزمان از آناستفاده هم

جاکوبسون و  های صورت گرفته توسطپژوهشگيرد. 

مشخص نمود که قارچ  (Jacobson et al., 2001) همکاران

های زیستي اثرات نامطلوبي بر ویژگي B. bassianaبيمارگر 

 Neoseiulus cucumeris Oudemansکنه شکارگر 

بيمارگر بر کارایي این بودن اثرات نامطلوب  . عدم دارااردند

، Neoseiulus barkeri Hughesگر بيولوژیک کنه شکار

 وانگ و همکاران های صورت گرفته توسطدر پژوهش

(Wang et al., 2011)  نيز مورد اشاره قرار گرفته است. از

توان به های صورت گرفته در این زمينه ميجمله دیگر پژوهش

 Seiedy et) سيدی و همکاران بررسي صورت گرفته توسط

al., 2012)  طي آن تأثير قارچ بيمارگر که اشاره نمودB. 

bassiana  بر پارامترهای واکنش تابعي کنه شکارگرP. 

persimilis  مورد ارزیابي قرار گرفته است. ميزان سازگاری

های در برنامه  N. barkeriاین بيمارگر با کنه شکارگر

مدیریتي تریپس غربي گل نيز مورد مطالعه قرار گرفت 

(Sheng-Yong et al., 2015.) مرور منابع این با وجود ،

خصوص استفاده  دهد که چنين اطالعاتي درموجود نشان مي

 .Pو کنه شکارگر  B. bassianaزمان از قارچ بيمارگر هم

persimilis ای بسيار های مدیریتي کنه تارتن دولکهدر برنامه

باشند. بر همين اساس، در پژوهش حاضر اثرات اندک مي

کنه  روی رفتار شکارگری B. bassianaقارچ بيمارگر 

در شرایط انتخابي و غيرانتخابي و  P. persimilisشکارگر 

چنين رفتار سویچينگ این شکارگر مورد بررسي قرار هم

رفتار سویچينگ که در حقيقت نشان دهنده تأثير گرفت. 

باشد ای یک دشمن طبيعي ميتراکم طعمه بر ترجيح تغذیه

(Murdoch, 1969)،  که تاکنون اثرات قارچ موضوعي است

 .Pویژه در مورد کنه شکارگر بهآن بر  B. bassianaبيمارگر 

persimilis  مورد بررسي قرار نگرفته و پژوهش حاضر برای

، نتایج ارائه بر همين اساساولين بار به این مهم پرداخته است. 

شده در این زمينه بسيار حائز اهميت بوده و کمک بسيار قابل 

 .Pزمان از کنه شکارگر وص استفاده همخص توجهي در
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persimilis  و قارچ بيمارگرB. bassiana های در برنامه

 ای خواهد نمود.مدیریت تلفيقي کنه تارتن دولکه

 

 هامواد و روش
 

 پرورش گیاه میزبان

های مورد تأیيد سازمان بذور خيار رقم نگين از فروشگاه

تهيه و بعد از حفظ نباتات استان کهگيلویه و بویراحمد 

متر و سانتي 18)ارتفاع های پالستيکي دار شدن در گلدانجوانه

زراعي، کود حيواني  حاصلخيز که با خاکمتر( سانتي 20قطر 

( پر شده 1:1:1های مساوی )پوسيده شده و ماسه به نسبت

های دار کردن بذور درون سينيبودند، کاشته شدند. جوانه

ا در شرایط گلخانه با دمای هنشاء صورت پذیرفت. گلدان

درصد و دوره  65±20سلسيوس، رطوبت نسبي  درجه 5±25

منظور جلوگيری از روشنایي طبيعي نگهداری شدند. به

ها درون ، تمامي گلدانآلودگي گياهان به آفات ناخواسته

متر نگهداری شدند.  2×5/1×5/1های توری با ابعاد قفس

های و تا پایان بررسيصورت هفتگي کاشت گياهان جدید به

آزمایشگاهي انجام پذیرفت. عمليات آبياری و کوددهي 

های کارشناسان صورت منظم و براساس توصيهگياهان به

احمد صورت فظ نباتات استان کهگيلویه و بویرسازمان ح

کشي در مراحل انجام گونه آفتگرفت. عالوه بر این، از هيچ

 آزمایش استفاده نشد.

 

 ایه تارتن دولکهتشکیل کلنی کن

ای در شرایط منظور تشکيل کلني کنه تارتن دولکهبه

هایي از مراحل مختلف زندگي این آفت از روی گلخانه، نمونه

های شهر یاسوج های اصلي آن در مزارع و گلخانهميزبان

پزشکي دانشگاه  آوری شده و به آزمایشگاه گروه گياهجمع

بتدا به دقت زیر های آلوده ایاسوج منتقل شدند. برگ

استریوميکروسکوپ بررسي شده و پس از حذف عوامل 

ناخواسته )سایر آفات، شکارگرها و افراد آلوده به بيمارگرها( 

ها پس از انتقال به به شرایط گلخانه انتقال یافتند. این نمونه

های خيار در های توری که حاوی بوتهگلخانه، دورن قفس

ر گرفتند و مراحل مختلف زیستي برگي بودند،  قرا 8-6 مرحله

که به این ترتيب  ایها روی این گياهان سپری شد. از کلنيآن

های در شرایط گلخانه تشکيل شده بود، در انجام بررسي

آزمایشگاهي استفاده شد. الزم به ذکر است که کلني مذکور 

مدت سه نسل در ها حداقل بهقبل از استفاده در آزمایش

منظور حفظ رش داده شد. عالوه بر این، بهشرایط گلخانه پرو

آميزی، در طول قدرت کلني و کاهش اثرات ناشي از خویش

برداری نمونه هایي از مناطق اوليهمراحل انجام آزمایش نمونه

 آوری شده و به کلني موجود اضافه شد.جمع

 

 تشکیل کلنی کنه شکارگر

 ،P. persimilisمنظور تشکيل کلني کنه شکارگر به

از طریق  Spidex®های این شکارگر با نام تجاری نمونه

شرکت گياه نماینده رسمي شرکت کوپرت هلند در کشور 

های برگي دیسکاز  ،در پرورش این کنه شکارگرتهيه شد. 

گياه خيار تهيه شده  های سالممتر( که از برگسانتي 10)قطر 

های گبرابتدا ها، ، استفاده شد. برای تهيه این دیسکندبود

متر بریده سانتي 10با قطر  هایيدایرهصورت بهسالم گياه خيار 

ها ای که پشت آنبه گونههای بریده شده شدند. سپس برگ

 15ای با قطر شيشه پتریظروف درون رو به باال باشد، 

یک الیه نازک پنبه ها نيز قرار گرفتند. در زیر برگ مترسانتي

منظور تأمين وه بر این، بهعال .قرار داده شد اشباع از آب

اطراف ها، رطوبت مورد نياز برگ و ممانعت از فرار کنه

در مرحله شد.  احاطهای مرطوب ها توسط نوارهای پنبهبرگ

روزانه ها منتقل شدند. به این دیسکشکارگر های کنهبعد، 

های خيار آلوده به مراحل مختلف زیستي کنه تارتن برگ

آفت در شرایط گلخانه تهيه شده و به ای از کلني این دولکه

 واحدهای پرورش مذکور. ندداضافه شاین واحدهای پرورشي 

سلسيوس،  درجه 25±1درون دستگاه ژرميناتور )دمای 

روشنایي  ساعت 14 نوریدرصد و دوره  65±5رطوبت نسبي 

سن )طول های هم( نگهداری شدند. مادهساعت تاریکي 10و 
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با  P. persimilisنه شکارگر ساعت( ک 24تر از عمر کم

استفاده از قلم موی ظریف از کلني جدا شده و در انجام 

 ها مورد استفاده قرار گرفتند.آزمایش

 

 بیمارگر مورد مطالعه

 .Bقارچ بيمارگر  MZدر پژوهش حاضر، از جدایه 

bassiana  که توسط تله گالریا از خاک مزارع ذرت

د، استفاده شد. آوری شده بوشهرستان مشکين دشت جمع

های بيمارگر حشرات ایزوله مذکور در کلکسيون قارچ

پزشکي دانشگاه تهران آزمایشگاه کنترل بيولوژیک گروه گياه

شود. ایزوله مورد مطالعه روی محيط کشت نگهداری مي

SDAY (Sabouraud Dextrose Agar + Yeast )

ساخت شرکت مرک آلمان پرورش داده شد. محيط کشت 

 درجه 121دقيقه در دمای  15مدت سازی ابتدا بهپس از آماده

زیر هود  سلسيوس در دستگاه اتوکالو ضدعفوني شده و سپس

 8پتری با قطر ظروف و در شرایط ضدعفوني شده درون 

ساعت، قطعاتي از ميسيليوم  24متر ریخته شد. پس از سانتي

ایزوله مورد مطالعه از کشت اصلي جدا شده )زیر هود و در 

حاوی محيط کشت  ظروف پتریشرایط ضدعفوني شده( و به 

درجه  25 ± 1 به انکوباتور با دمای ظروف پتریمنتقل شدند. 

سلسيوس و در شرایط تاریکي کامل انتقال یافته و تا زمان 

روز( در این شرایط نگهداری شدند.  16-14اسپورزایي )

ها مورد اسپورهای تهيه شده در این مرحله در انجام بررسي

 استفاده قرار گرفتند.

 

 تهیه سوسپانسیون اسپور 

بيمارگر زای منظور تهيه سوسپانسيون اسپورهای بيماریبه

B. bassianaابتدا سطح محيط کشت با استفاده از لوپ ، 

استریل خراش داده شده و اسپورهای برداشت شده درون 

ليتر( ریخته شدند. سپس به ميلي 50های پالستيکي )حجم لوله

سي سي 1ليتر آب مقطر استریل به همراه ميلي 20هر لوله 

اضافه شد.  ایشهمهره شيدانه  10-5درصد( و  02/0) 80توئين 

دقيقه روی شيکر تکان داده شد.  15مدت مخلوط حاصل به

منظور حذف قطعات محيط پس از گذشت این مدت، به

کشت و ميسيليوم، سوسپانسيون اسپور تهيه شده از کاغذ صافي 

ميکروليتر از  100عبور داده شد. مقدار  1واتمن شماره 

ده و غلظت سوسپانسيون تهيه شده توسط سمپلر برداشته ش

ليتر از سوسپانسيون با استفاده از الم گلبول اسپور در هر ميلي

ليتر اسپور در ميلي 810شمار تعيين شد. سپس غلظت اسپور به 

 . (Seiedy et al., 2012) کاهش داده شد

 

 آزمایش زیست سنجی 

، 310، 210های سنجي از غلظتدر انجام آزمایش زیست
ليتر بيمارگر مورد سپور در ميليا 810و  710، 610، 510، 410

 02/0)  80همراه توئين مطالعه استفاده شد. آب مقطر استریل به

های رفته شد. در ابتدا دیسکعنوان شاهد درنظر گدرصد( به

از برگ گياهان عاری از هرگونه آلودگي تهيه شد. در  برگي

 6به قطر  هایيدایرهها به صورت های مذکور برگتهيه دیسک

ظروف متر برش داده شدند. سپس یک الیه پنبه در کف يسانت

. شدمتر قرار داده شده و با آب اشباع سانتي 8پتری با قطر 

ها رو به باال ای که پشت آنگونههای برش داده شده بهبرگ

روی الیه پنبه مرطوب قرار گرفتند. با استفاده از قلم  ،باشد

 24عمر حداکثر  کنه ماده بالغ با طول 20موی ظریف تعداد 

ساعت از کلني موجود در شرایط گلخانه جدا شده و روی هر 

های مختلف تهيه شده از دیسک برگي انتقال داده شد. غلظت

سوسپانسيون اسپور قارچ با استفاده از اسپری دستي و از فاصله 

های برگي پاشيده های قرار گرفته در دیسکیکسان روی کنه

ساعت بسته شد و  24ه مدت ها بپتریدرپوش شدند. سپس 

زني ها با هدف تأمين رطوبت الزم جهت جوانهاطراف آن

درپوش ساعت،  24اسپورها با نوار پارافيلم مسدود شد. پس از 

دار های سوراخپوشهای برگي با دردیسکی حاوی هاپتری

های ارگانزا پوشانده شده بود، ها با توریهای آنکه سوراخ

تکرار انجام  8ر هر غلظت با حداقل تعویض شد. آزمایش د

روز در دستگاه  14های مورد مطالعه به مدت پذیرفت. دیسک

 65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25±1ژرميناتور )دمای 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Sabouraud+Dextrose+Agar&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjfy66hsufYAhXS16QKHQqIBs8QkeECCCIoAA&biw=1320&bih=722
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Sabouraud+Dextrose+Agar&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjfy66hsufYAhXS16QKHQqIBs8QkeECCCIoAA&biw=1320&bih=722


 Phytoseiulus persimilis و سویچينگ ترجيح بر رفتارهای Beauveria bassiana زمانپور و همکاران، اثرات                                      80

( ساعت تاریکي 10روشنایي و  ساعت 14نوری  درصد و دوره

. شدنگهداری شدند. تعداد افراد مرده در طول این مدت ثبت 

که مرگ افراد در اثر فعاليت اطمينان از اینمنظور حصول به

بيمارگر مورد مطالعه صورت گرفته است، افراد مرده در هر 

پتری و روی کاغذ ظرف تکرار به صورت جداگانه درون 

ها صافي قرار گرفته و تشکيل توده ميسيليومي روی بدن آن

دقت تحت نظر قرار گرفت. در پایان، نتایج به دست آمده با به

مورد بررسي  SASافزار آماری و نرم Probitاده از رویه استف

  قرار گرفتند.
 

روی کنه  B. bassianaارزیابی اثرات قارچ بیمارگر 

 P. persimilisشکارگر 

 .Bقارچ بيمارگر  50LCدر این پژوهش، تأثير غلظت 

bassiana  ميزان شکارگری کنه شکارگر برP. persimilis 

در شرایط ای تارتن دولکهاز مراحل مختلف رشدی کنه 

چنين رفتار ترجيح این شکارگر و همانتخابي و غيرانتخابي 

مورد مطالعه قرار گرفت. عالوه بر این، اثرات این بيمارگر بر 

رفتار سویچينگ کنه شکارگر نيز بررسي شد. مراحل مختلف 

شکارگری های ای که در آزمونرشدی کنه تارتن دولکه

ترجيح مورد مطالعه قرار گرفتند، و غيرانتخابي و انتخابي 

عبارتند بودند از تخم، الرو، نمف، کنه بالغ نر و ماده. آزمون 

مرحله تخم و ماده  دوسویچينگ کنه شکارگر نيز با استفاده از 

ها در شرایط ای انجام شد. تمامي بررسيبالغ کنه تارتن دولکه

مای داستاندارد آزمایشگاهي و درون دستگاه ژرميناتور با 

 درصد و دوره 65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  1±25

صورت ساعت تاریکي  10روشنایي و  ساعت 14 نوری

 پذیرفت. 

 

شکارگری غیرانتخابی در شرایط حضور و عدم 

 B. bassiana حضور قارچ بیمارگر

 .Pهای بالغ کنه شکارگر در این آزمون، شکارگری ماده

persimilis ای ه تارتن دولکهاز مراحل مختلف رشدی کن

های برگي با استفاده از مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا دیسک

متر( تهيه شد. با سانتي 6های سالم گياه خيار )با قطر برگ

عدد از هر مرحله رشدی  20استفاده از قلم موی ظریف تعداد 

ای به دیسک برگي انتقال داده شد. در مرحله کنه تارتن دولکه

 24برگي یک کنه شکارگر ماده بالغ که بعد، به هر دیسک 

های ساعت گرسنگي را تحمل کرده بود، اضافه شد. دیسک

منظور ارزیابي برگي درون دستگاه ژرميناتور قرار گرفتند. به

بر ميزان شکارگری کنه  B. bassianaاثرات قارچ بيمارگر 

در شرایط غيرانتخابي نيز آزمایش  P. persimilis شکارگر

ت طراحي شد با این تفاوت که ابتدا غلظت همين صوربه

50LC  از قارچ بيمارگر تهيه شده و با استفاده از اسپری دستي

های برگي که حاوی مراحل مختلف رشدی کنه روی دیسک

ساعت، به هر  24ای بودند، پاشيده شد. پس از تارتن دولکه

دیسک برگي یک کنه شکارگر ماده بالغ اضافه شد )پس از 

رده عت گرسنگي(. در روز بعد، تعداد افراد خوسا 24تحمل 

صورت جداگانه شمارش و ثبت شد. شده در هر تکرار به

شرایط حضور و عدم حضور قارچ بيمارگر  دوها در هر بررسي

 تکرار صورت پذیرفت. 10با استفاده از 

 

انتخابی در شرایط حضور و عدم  شکارگریآزمایش 

 B. bassiana حضور قارچ بیمارگر

از  P. persimilisی ارزیابي ميزان تغذیه کنه شکارگر برا

ای در شرایط انتخابي، مراحل مختلف رشدی کنه تارتن دولکه

های سالم متر از برگسانتي 6های برگي به قطر ابتدا دیسک

ر عدد از ه 20خيار تهيه شد. سپس روی هر دیسک تعداد 

های کنهانتقال داده شد تا  ایمرحله رشدی کنه تارتن دولکه

حله، برای ر این مردشکارگر قدرت انتخاب داشته باشند. 

ماده تارتن های توسط کنه گذاشته شده یهاکه تخماین

های ماده اختاللي در انجام آزمایش ایجاد ننمایند، ابتدا کنه

گذشت پس از  ند.واحدهای آزمایش انتقال داده شد بالغ به

ر مراحل رشدی سای ،روی برگ هاو استقرار کنه یک ساعت

الزم به ذکر است . منتقل شدند ی برگيهادیسکنيز به طعمه 

های کاهي رنگ این آفت از کلني تخمکه در این بررسي، 
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صورت تصادفي بهموجود در شرایط گلخانه انتخاب شده و 

ها را از ها، آنرنگ کاهي این تخمروی برگ قرار گرفتند. 

در طول آزمایش های ماده که توسط کنهشفافي ی هاتخم

در طول انجام آزمایش، نمود. شدند، متمایز ميگذاشته مي

و  ههای برگي هر از سه ساعت مورد بازبيني قرار گرفتدیسک

های تارتن ماده از های شفاف گذاشته شده توسط کنهتخم

در مرحله بعد، به هر دیسک واحدهای آزمایش حذف شدند. 

ساعت گرسنگي،  24 یک کنه ماده بالغ شکارگر پس از تحمل

ساعت، تعداد افراد خورده شده از  24انتقال داده شد. پس از 

صورت جداگانه شمارش و مراحل مختلف رشدی طعمه به

 .Bقارچ بيمارگر  50LCثبت شد. ارزیابي اثرات غلظت 

bassiana  بر ميزان شکارگری کنه شکارگرP. persimilis 

نتخابي انجام پذیرفت. در شرایط انتخابي نيز همانند آزمون غيرا

شرایط مورد مطالعه با  دوهای این مرحله نيز در هر بررسي

 تکرار انجام شد.   10استفاده از 

 

آزمایش سویچینگ در شرایط حضور و عدم حضور 

 B. bassiana قارچ بیمارگر

 .Pدر این آزمایش، رفتار سویچينگ کنه شکارگر 

persimilis هایمادههای مختلف تخم و در حضور نسبت 

های ای مورد مطالعه قرار گرفت. نسبتبالغ کنه تارتن دولکه

، 40:60، 30:70، 20:80، 10:90مورد مطالعه عبارتند بودند از 

که  )تخم: ماده %( 90:10و  80:20، 70:30، 60:40، 50:50

، 2:18 ترتيب برابر باتعداد طعمه مورد استفاده در هر نسبت به

)تخم:  18:2و  16:4، 14:6، 12:8، 10:10، 8:12، 6:14، 4:16

متر با استفاده سانتي 6های برگي با قطر . ابتدا دیسکبود ماده(

های سالم گياه خيار تهيه شد. سپس با استفاده از از برگ

های مختلف تخم و موی ظریف روی هر دیسک از نسبتقلم

 10ای انتقال داده شد. در هر نسبت ماده بالغ کنه تارتن دولکه

حله بعد، به هر دیسک برگي رکرار در نظر گرفته شد. در مت

ساعت  24یک کنه شکارگر ماده که پس از بلوغ به مدت 

های گرسنگي را تحمل کرده بود، انتقال داده شد. دیسک

ساعت درون دستگاه ژرميناتور قرار داده  24برگي به مدت 

 های شکارگرشدند و پس از پایان این مدت، ميزان تغذیه کنه

صورت های ماده روی هر دیسک بهاز مراحل تخم و کنه

جهت الزم به ذکر است که جداگانه شمارش و ثبت شد. 

تارتن های کنهریزی اختالل ناشي از تخمایجاد جلوگيری از 

ی شفاف تازه گذاشته هاحذف تخم ،در حين آزمایش ماده

، شد بيانچه که در آزمون شکارگری انتخابي همانند آن شده

ارزیابي اثرات قارچ بيمارگر بر رفتار  .جام پذیرفتان

چه در نيز همانند آن P. persimilisسویچينگ کنه شکارگر 

باال بدان اشاره شد صورت پذیرفت با این تفاوت که 

های این مرحله مورد های مختلف تخم که در بررسينسبت

 قارچ بيمارگر تيمار  50LCغلظت ابتدا با  ،مطالعه قرار گرفتند

در این بررسي،  انتقال یافتند. های برگيدیسکبه پس سشده و 

 .Bای با قارچ بيمارگر های کنه تارتن دولکهتنها تخم

bassiana ارزیابي توانایي این کار، . هدف از ندتيمار شد

در شرایطي که عالوه  های شکارگرکنهبروز رفتار سویچينگ 

واجه مرجح با آلودگي آن نيز م طعمهبر کاهش تراکم 

 48های برگي به مدت بعد از آن، دیسک. بودشوند، مي

ساعت درون دستگاه ژرميناتور قرار گرفتند. در مرحله بعد، 

به  ساعت گرسنگي 24پس از تحمل های ماده شکارگر کنه

 های برگي انتقال یافتند. دیسک

 

 هاداده تجزیه و تحلیل

ل از مراح P. persimilisميزان شکارگری کنه شکارگر 

ای در آزمون شکارگری مختلف رشدی کنه تارتن دولکه

واریانس یک تجزیه غيرانتخابي و انتخابي با استفاده از آزمون 

( مورد بررسي قرار گرفت. در One-Way ANOVAطرفه )

منظور به SNKدار، آزمون صورت مشاهده اختالف معني

(. P < 0.05ها مورد استفاده قرار گرفت )گروهبندی ميانگين

این مرحله با استفاده از نرم افزار های تجزیه و تحليل تمام

 .Pای کنه شکارگر انجام شد. ترجيح تغذیه SASآماری 

persimilis  نسبت به مراحل مختلف رشدی کنه تارتن
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ای با استفاده از شاخص بتای منلي و با استفاده از فرمول دولکه

 (:Manly et al., 1972زیر مورد مطالعه قرار گرفت )

 
 

سته ترجيح شکارگر به شکار متعلق به د iβ معادله فوقدر 

i ،ie  شمار شکار زنده مانده متعلق به دستهi ،iA  وليه اشمار

علق به شمار کل شکار زنده مانده مت i ،seشکار متعلق به دسته 

ار شم kو  sاوليه شکار متعلق به دسته  شمار کل s ،sAدسته 

 β مقدار شاخص. دندهان ميهای متفاوت شکار را نشدسته
 برای هر مرحله رشدی بين صفر تا یک متغير است و مجموع

برابر های محاسبه شده برای مراحل مختلف رشدی شاخص

دست آمده با های ترجيح بهمقادیر شاخصباشد. یک مي

قرار  طرفه مورد مقایسهواریانس یکتجزیه استفاده از آزمون 

 (.  P < 0.05, SNK) ندگرفت

رگرسيوني ميان  وجود رابطه ،رفتار سویچينگر بررسي د

 ئه شدهاار هایطعمهای به مجموع نسبت تخم کنه تارتن دولکه

و ( Xعنوان متغير مستقل )به شکارگرکنه به )تخم + ماده( 

عنوان بهمقادیر محاسبه شده شاخص بتای منلي در هر نسبت 

 .Heydari et alه قرار گرفت )عمطالمورد (، Yوابسته )متغير 

2016; Moradi et al. 2019 .) بر اساس این روش، در

رفتار سویچينگ در دشمن طبيعي مورد مطالعه که صورتي

 .دار خواهد بودمعنيرابطه رگرسيوني وجود داشته باشد، 

 

 نتایج و بحث
 

علیه کنه  B. bassianaزایی قارچ بیمارگر بیماری

 ایتارتن دولکه

سنجي که بيانگر ميزان ستنتایج حاصل از آزمون زی

های ماده بالغ عليه کنه B. bassianaکشندگي قارچ بيمارگر 

T. urticae نشان داده شده است.  1باشد، در جدول مي

بيت ، مدل پروشودمي مشاهدهگونه که در این جدول همان

 = Pدست آمده داشته است )های بهبرازش مناسبي با داده

ن بودن مقدار محاسبه شده آماره عالوه بر این، پایي (.0.73

های محاسبه شده دهنده نزدیکي داده( نشانχ 2ع کای )بمر

باشد. مقدار های مشاهده شده ميتوسط مدل پروبيت و داده

درصد  6/98دهد که نيز نشان مي  2Rآماره  دست آمدهبه

دليل های بالغ بهتغييرات مشاهده شده در ميزان مرگ و مير کنه

که این مسأله دقت  باشدهای مورد مطالعه ميلظتغ در تغيير

چه که در آن .دهدمناسب آزمایش صورت گرفته را نشان مي

قارچ  MZپژوهش حاضر مشاهده شد، اثرات قابل قبول ایزوله 

در ایجاد مرگ و مير در جمعيت کنه  B. bassianaبيمارگر 

ای این های بود. این اثر در ارتباط با سایر ایزولهتارتن دولکه

بيمارگر نيز مشاهده شده است. در پژوهش صورت گرفته 

 ,.Seyed-Talebi et al)توسط سيدطالبي و همکاران 

این بيمارگر نيز از  EUT105مشخص شد که ایزوله  (2012

ای تارتن دولکه منظور کاهش جمعيت کنهتوان قابل توجهي به

 برخوردار است. در مطالعات مشابه صورت گرفته، وان در

و سيدی  (van der Geest et al., 2000)گست و همکاران 

نيز به این مهم اشاره  (Seiedy et al., 2010)و همکاران 

 Shi)های صورت گرفته توسط شي و فنگ نمایند. بررسيمي

and Feng, 2009)  نيز نشان داد که قارچ بيمارگرB. 

bassiana ن خوبي قادر به کاهش توان توليدمثلي کنه تارتبه

دهنده توان قابل توجه باشد. اینگونه شواهد نشانای ميدولکه

های منظور کاهش جمعيت کنههای بيمارگر حشرات بهقارچ

که در کنترل شيميایي این گروه باشند و باتوجه به اینتارتن مي

شود، استفاده از آفات عوارض نامطلوب متعددی مشاهده مي

عنوان تواند بهيم B. bassianaاز بيمارگرهایي نظير 

 راهکاری پایدار مدنظر قرار گيرد. 
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نسبت به افراد ماده بالغ کنه  Beauveria bassianaزایي قارچ بيمارگر تجزیه پروبيت و بيماری -1جدول 
Tetranychus urticae 

Table 1. Probit analyses and pathogenecity of Beauveria bassiana to female individuals of 

Tetranychus urticae 

 

LC50 

Conidia/ml 
Intercept ± SE Slope ± SE χ 2  (df) R2 P-value 

13312589 

 

-1.6952 ± 0.1532 0.0238 ± 0.026 2.03 (4) 0.986 0.73 

 

در شرایط حضور و  انتخابیغیرآزمون شکارگری 

 B. bassianaعدم حضور قارچ بیمارگر 
از مراحل  P. persimilisميزان تغذیه کنه شکارگر 

و در شرایط غيرانتخابي ای مختلف رشدی کنه تارتن دولکه

بر این  B. bassianaقارچ بيمارگر  50LCاثرات غلظت 

نتایج به دست آمده  نشان داده شده است. 1پارامتر در شکل 

از  P. persimilisکنه شکارگر  شکارگری ميزاننشان داد که 

شرایط  دودر هر ای دولکه مراحل مختلف رشدی کنه تارتن

F  =)و عدم حضور ( P, 12.40=  F  >0.0001)حضور 

62.29, P < 0.0001 ) قارچ بيمارگرB. bassiana 

در شرایط عدم حضور  باشد.داری متفاوت ميصورت معنيبه

ميزان تغذیه کنه شکارگر از مرحله  ترین، بيشقارچ بيمارگر

های ماده یه نيز از کنهميزان تغذترین و کم( تخم 22/15)تخم 

در این آزمون و پس از استفاده از ( ثبت شد. ماده 33/2بالغ )

قارچ بيمارگر، ميزان تغذیه از تخم به مقدار قابل  50LCغلظت 

ترین  ميزان تغذیه ای که بيشبه گونه ،توجهي کاهش یافت

 90/4) های شکارگر از مرحله الروی طعمه مشاهده شدکنه

از دوباره ترین ميزان تغذیه انند مرحله قبل، کمالبته هم .الرو(

 افراد بالغ نر و ماده مشاهده شد. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از مراحل مختلف رشدی  Phytoseiulus persimilisخطای معيار( تعداد طعمه خورده شده توسط کنه شکارگر ±ميانگين ) -1شکل 

شکارگری غيرانتخابي در شرایط حضور )راست( و عدم حضور )چپ( قارچ بيمارگر  در آزمون Tetranychus urticaeکنه 

Beauveria bassiana (50LC) .باشند ها ميدار بين ميانگينحروف متفاوت بيانگر وجود اختالف معني(0.05<  PSNK, .) 

Figure 1. Mean (±SE) of preys eaten by predatory mite, Phytoseiulus persimilis on different life stages of 

Tetranychus urticae in no-choice test with (right) and without (left) pathogenic fungus, Beauveria 

bassiana (LC50). Different letters indicate significant differences among the means (SNK, P < 0.05). 
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های شکارگر بالغ از مراحل مقایسه ميزان تغذیه کنه

ای در شرایط حضور و عدم مختلف رشدی کنه تارتن دولکه

نمایش داده  2در شکل  B. bassianaحضور قارچ بيمارگر 

رایط حضور قارچ بيمارگر ميزان تغذیه کنه شده است. در ش

ای شکارگر از مراحل مختلف رشدی کنه تارتن دولکه

ای کاهش یافت و اختالفات مشاهده صورت قابل مالحظهبه

دار نبود های تارتن ماده معنيشده تنها در ميزان تغذیه از کنه

 =P = 0.000, T، الرو: P = 0.000, T = 13.52)تخم: 

 P = 0.001, T، نر بالغ: P = 0.027, T = 2.49، نمف 5.60

 (. P = 0.155, T = 1.50و ماده بالغ:  4.30 =
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند به دليل های آلوده ميکاهش ميزان تغذیه از طعمه

بر اساس باشد.  P. persimilisهای بالغ توانایي تشخيص کنه

کنه  ،(Seiedy et al., 2013) سيدی و همکاران نظر

 های تارتن آلوده بهقادر است کنه P. persimilisشکارگر 

ها آنتغدیه را تشخيص داده و از  B. bassianaقارچ بيمارگر 

 کند. این توانایي در پژوهش صورت گرفته توسطخودداری 

نيز مورد اشاره قرار  (Wu et al., 2018) وو و همکاران

ارچ ق آلوده بههای سفيد بالکقدرت تشخيص گرفته است. 

ها در کنه آنتغذیه از خودداری و  B. bassianaبيمارگر 

نيز  Amblyseius swirskii Athias-Henriotشکارگر 

های صورت طي بررسي(. Seiedy, 2015مشاهده شده است )

 ,.Baverstock et al) باوراستوک و همکاران گرفته توسط

مشخص شد که ترکيبات شيميایي متصاعد شده از  (2009

ان طبيعي تشخيص دشمنهای بيمارگر حشرات توسط قارچ

ها از برخورد با آن اجتنابعنوان ابزاری جهت داده شده و به

عالوه بر این، در پژوهش صورت  د.نگيرمورد استفاده قرار مي

از مراحل ( معيارخطای ±)ميانگين تعداد طعمه خورده شده  بر Beauveria bassiana (50LC) اثرات قارچ بيمارگر -2شکل 

. در آزمون ترجيح غيرانتخابي Phytoseiulus persimilisشکارگر توسط کنه  Tetranychus urticaeمختلف رشدی کنه 

 (.T-test, P < 0.05در هر مرحله رشدی، حروف متفاوت بيانگر وجود اختالف معني دار مي باشند  )

Figure 2. Effects of pathogenic fungus, Beauveria bassiana (LC50) on mean number of preys eaten 

(±SE) on different life stages of Tetranychus urticae by predatory mite, Phytoseiulus persimilis in 

no-choice test. In each stage, different letters indicate significant differences (T-test, P < 0.05). 
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به رفتار  (Wu et al., 2018)توسط وو و همکاران گرفته 

 Grooming)زا از سطح بدن اسپورهای بيماری حذف

behaviorشکارگر  ( در کنهP. persimilis  اشاره شده

روی شکارگر  هر فردکنند که است. این محققين بيان مي

 .Bزای قارچ بيمارگر آلوده به اسپورهای بيماری هایبرگ

bassiana دقيقه را  دوصورت متوسط زماني در حدود به

های مختلف بدن خود و حذف قسمتصرف تميز کردن 

توان بيان بر همين اساس، مي د.نمایزا مياسپورهای بيماری

از  P. persimilisکنه شکارگر نمود که کاهش ميزان تغذیه 

در حضور قارچ  T. uritcaeکنه مراحل مختلف رشدی 

تواند ناشي از زماني باشد که مي B. bassianaبيمارگر 

های مختلف بدن ز کردن قسمتهای شکارگر صرف تميکنه

   نمایند.زا ميخود و حذف اسپورهای بيماری

 

 .Pکنه  شکارگریبر  B. bassianaتأثیر قارچ بیمارگر 

persimilis انتخابی در شرایط  

 .Pنتایج حاصل از آزمون شکارگری کنه شکارگر 

persimilis ای در از مراحل مختلف رشدی کنه تارتن دولکه

در آزمون  نشان داده شده است. 3در شکل  شرایط انتخابي

انتخابي نيز ميزان تغذیه کنه شکارگر از مراحل مختلف رشدی 

 > F = 127.69; Pای در شرایط حضور )کنه تارتن دولکه

( قارچ F = 255.60; P < 0.0001)ر ( و عدم حضو0.0001

همانند از نظر آماری متفاوت بود.  B. bassianaبيمارگر 

ميزان تغذیه ( تخم 75/14)ترین خابي، بيشانتآزمون غير

از  های شکارگر ماده در شرایط عدم حضور قارچ بيمارگرکنه

ميزان  ترینکم ای مشاهده شد.مرحله تخم کنه تارتن دولکه

های بالغ نر و ماده مراحل نمفي و کنهشکارگری نيز روی 

داری ميان ميزان مشاهده شد که از نظر آماری تفاوت معني

در  ه کنه شکارگر از این مراحل رشدی مشاهده نشد.تغذی

ترین ميزان بيش ،B. bassianaشرایط حضور قارچ بيمارگر 

از مرحله الروی کنه  P. persimilisتغذیه کنه شکارگر 

که اختالف الرو(  90/9) ای مشاهده شدتارتن دولکه

  داری با سایر مراحل رشدی طعمه داشت.معني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از مراحل مختلف  Phytoseiulus persimilisخطای معيار( تعداد طعمه خورده شده توسط کنه شکارگر ±ميانگين ) -3شکل 

ارچ بيمارگر در آزمون شکارگری انتخابي در شرایط حضور )راست( و عدم حضور )چپ( ق Tetranychus urticaeرشدی کنه 

Beauveria bassiana (50LC) .باشند ها ميدار بين ميانگينحروف متفاوت بيانگر وجود اختالف معني(0.05<  PSNK, .) 

Figure 3. Mean (±SE) of preys eaten by predatory mite Phytoseiulus persimilis on different life stages 

of Tetranychus urticae in choice test with (right) and without (left) pathogenic fungus Beauveria 

bassiana (LC50). Different letters indicate significant differences among the means (SNK, P < 0.05). 
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از  P. persimilisه ميزان تغذیه کنه شکارگر مقایس

مراحل مختلف رشدی طعمه در آزمون شکارگری انتخابي و 

 B. bassianaدر شرایط حضور و عدم حضور قارچ بيمارگر 

نشان داده شده است. ميزان تغذیه در دو مرحله  4در شکل 

 = Pباشد )تخم: رشدی تخم و الرو از نظر آماری متفاوت مي

0.000, T = 15.01  :و الروP = 0.000, T = -10.24 اما ،)

داری مشاهده نشد در سایر مراحل رشدی اختالف معني

- = P = 0.066, T، بالغ نر: P = 0.793, T = 0.27)نمف: 

 (.P = 0.566, T = 0.59و بالغ ماده:  2.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گونه که نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان همان

در آزمون شکارگری انتخابي و غيرانتخابي  دود، در هر دهمي

 .Pکنه شکارگر  ،شرایط عدم حضور قارچ بيمارگر

persimilis ری از مرحله تخم کنه تارتن تتغذیه بيش

ای در مقایسه با سایر مراحل رشدی این آفت داشته دولکه

قارچ  50LC، پس از استفاده از غلظت این است. با وجود

 دودر هر ، ميزان تغذیه از مرحله تخم B. bassianaبيمارگر 

داری کاهش صورت معنيبهآزمون انتخابي و غير انتخابي 

باشد، لذا که مرحله تخم فاقد حرکت ميیافت. با توجه به این

کنه تارتن بتواند در این مرحله رشدی که احتمال این

عمالً غير  ،زای قارچ را از خود دور نمایداسپورهای بيماری

باشد و بر همين اساس، آلودگي تخم نسبت به سایر مکن ميم

با توجه به قدرت کنه شکارگر  .باشدمراحل رشدی باالتر مي

P. persimilis های آلوده به بيمارگر در تشخيص طعمهB. 

bassiana ،تواند دليلي مناسب برای کاهش این موضوع مي

تارتن  کنههای آلوده های شکارگر از تخمميزان تغذیه کنه

های آلوده به کاهش ميزان تغذیه از طعمه باشد.ای دولکه

 Anthocoris در سن شکارگر B. bassianaبيمارگر قارچي 

از مراحل ( ای معيارخط±)ميانگين تعداد طعمه خورده شده  بر Beauveria bassiana (50LC)اثرات قارچ بيمارگر  -4شکل 

در هر . در آزمون ترجيح انتخابي Phytoseiulus persimilisشکارگر توسط کنه  Tetranychus urticaeمختلف رشدی کنه 

 (.T-test, P < 0.05مرحله رشدی، حروف متفاوت بيانگر وجود اختالف معني دار مي باشند  )

Figure 4. Effects of pathogenic fungus, Beauveria bassiana (LC50) on mean number of preys eaten 

(±SE) on different life stages of Tetranychus urticae by predatory mite, Phytoseiulus persimilis in 

choice test. In each stage, different letters indicate significant differences (T-test, P < 0.05). 
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nemorum (L.) ( نيز مشاهده شده استMeyling and 

Pell, 2006.)  

 

ای ترجیح مراحل مختلف رشدی کنه تارتن دولکه

در شرایط حضور  P. persimilisتوسط کنه شکارگر 

 B. bassiana و عدم حضور قارچ بیمارگر
ای کنه منظور مطالعه ترجيح تغذیهبه ،در پژوهش حاضر

نسبت به مراحل مختلف رشدی کنه  P. persimilisشکارگر 

شرایط حضور و عدم حضور قارچ  دوای در هر تارتن دولکه

از شاخص بتای منلي استفاده شد  B. bassianaبيمارگر 

شرایط  دودست آمده، در هر ایج بهبر اساس نت (.5)شکل 

ميان مقادیر محاسبه شده داری مورد مطالعه تفاوت معني

شاخص بتای منلي برای مراحل مختلف رشدی کنه تارتن 

 ;F = 433.26ای وجود داشت )عدم حضور بيمارگر دولکه

P < 0.0001حضور بيمارگر ، F = 63.88; P < 0.0001 .) 

در شرایط  P. persimilisترین ترجيح کنه شکارگر بيش

به تغذیه از مرحله تخم کنه نسبت عدم حضور قارچ بيمارگر 

 .Bاما پس از استفاده از قارچ بيمارگر  ،ای بودتارتن دولکه

bassiana ی هاشکارگرهای ماده تمایل خود به تغذیه از تخم

تغذیه از ترین ترجيح را نسبت به و بيشآلوده را کاهش داده 

های صورت در بررسينشان دادند.  ن آفتایالروی مرحله 

 Seiedy and) پورسيدی و معزی گرفته توسط

Moezipour, 2017)  به این نکته اشاره شده است که

مرحله تخم روی  B. bassianaزایي قارچ بيمارگر بيماری

عد این باشد و در شرایط مساای بسيار باال ميکنه تارتن دولکه

را  این آفتدرصد جمعيت تخم  80بيمارگر قادر است حدود 

های کنه تارتن توانایي ایجاد آلودگي در تخم آلوده نماید.

های در پژوهش B. bassianaای توسط قارچ بيمارگر دولکه

 (Erler et al., 2013) ارلر و همکاران صورت گرفته توسط

تواند دليل این مسأله مي نيز مورد اشاره قرار گرفته است.

 .Pميزان ترجيح کنه شکارگر  مناسبي برای کاهش

persimilis باتوجه به  های آلوده این آفت باشد.نسبت به تخم

 ازخود  تغذیهميزان  P. persimilisکه کنه شکارگر این

لذا ، دهدميای را کاهش های آلوده کنه تارتن دولکهتخم

ميزان تغذیه  خودروزانه منظور کسب ميزان انرژی مورد نياز به

 بر همين اساس، دهد.را افزایش مياین آفت  الروهایاز 

افزایش قابل توجه شاخص بتای منلي برای مرحله الروی کنه 

 .Bای در شرایط حضور قارچ بيمارگر تارتن دولکه

bassiana مشاهده شد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روی  Phytoseiulus persimilisکنه شکارگر ( در آزمون ترجيح غذایي ß( شاخص بتای منلي )معيارخطای ±انگين )مي -5شکل 

 Beauveriaدر شرایط حضور )راست( و عدم حضور )چپ( قارچ بيمارگر  Tetranychus urticaeمختلف رشدی کنه مراحل 

bassiana (50LC) .باشند ها ميبين ميانگين دارحروف متفاوت بيانگر وجود اختالف معني(0.05<  PSNK, .) 

Figure 5. Mean (±SE) of Manly’s preference index (ß) for predatory mite Phytoseiulus persimilis on 

different life stages of Tetranychus urticae with (right) and without (left) pathogenic fungus Beauveria 

bassiana (LC50). Different letters indicate significant differences among the means (SNK, P < 0.05). 
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 بر رفتار سویچینگ B. bassianaاثرات قارچ بیمارگر 

  P. persimilisکنه شکارگر 

 .Pکنه شکارگر رفتار سویچينگ  صل از مطالعهنتایج حا 

persimilis ماده بالغ  افرادهای مختلف تخم و نسبت به تراکم

در شرایط حضور و عدم حضور غلظت ای کنه تارتن دولکه

50LC  قارچ بيمارگرB. bassiana  نشان داده شده  6در شکل

رابطه رگرسيوني بين  ،دست آمدهبر اساس نتایج به است.

ای به مجموع طعمه ارائه شده تخم کنه تارتن دولکهنسبت 

و مقادیر محاسبه شده شاخص بتای منلي برای )تخم+کنه ماده( 

 Pدار نبود )از نظر آماری معني P. persimilisکنه شکارگر 

عدم وجود رفتار سویچينگ حاکي از  ( که این امر0.058 =

ن، تيمار باشد. عالوه بر ایمي P. persimilisدر کنه شکارگر 

 .Bقارچ بيمارگر  50LCای با غلظت دولکه نتخم کنه تارت

bassiana و در  نيز این رفتار را تحت تأثير خود قرار نداد

شرایط حضور قارچ بيمارگر نيز رفتار سویچينگ در کنه 

  .(P = 0.190مشاهده نشد ) P. persimilisشکارگر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاهده رفتار سویچينگ در  با در نظر گرفتن این نکته که

یک دشمن طبيعي نشانگر تغيير در ترجيح غذایي آن از طعمه 

باشد، عدم مشاهده این رفتار در مرجح به طعمه غيرمرجح مي

نشان داد که اگر نسبت تخم کنه  P. persimilisکنه شکارگر 

ای )طعمه مرجح( که در واحدهای آزمایش در تارتن دولکه

شوند کاهش یابد و به کارگر قرار داده مياختيار افراد ماده ش

های تارتن ماده بالغ )طعمه غيرمرجح( ازای آن به نسبت کنه

ترجيح  موجود در محيط اضافه شود، این کنه شکارگر

تواند استفاده دهد. این مسأله ميای خود را تغيير نميتغذیه

 .Pو کنه شکارگر  B. bassianaزمان از قارچ بيمارگر هم

persimilis ی مدیریت تلفيقي کنه تارتن هادر برنامه

های پژوهش ای را تحت تأثير خود قرار دهد. یافتهدولکه

ها و مقدار به مجموع طعمه Tetranychus urticaeرابطه رگرسيوني برازش داده شده بين نسبت شمار تخم خورده شده کنه  -6شکل  

در شرایط حضور )راست( و عدم حضور )چپ(  Phytoseiulus persimilis( محاسبه شده برای کنه شکارگر βشاخص بتای منلي )

 Beauveria bassiana (50LC)قارچ بيمارگر 
Figure 6. Fitted regression relationship between the proportions of consumed eggs of Tetranychus urticae to 

total preys and preference index (β) of Phytoseiulus persimilis with (right) and without (left) pathogenic 

fungus Beauveria bassiana (LC50). 
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 P. persimilisدهد که کنه شکارگر حاضر نشان مي

ای های آلوده کنه تارتن دولکهکه در مواجهه با تخمهنگامي

ز ای خود به تغذیه اگيرد نيز توانایي تغيير ترجيح تغذیهقرار مي

شکارگر  های ماده بالغ را ندارد. باتوجه به این نکته که کنهکنه

P. persimilis های آلوده به بيمارگر توانایي تشخيص طعمه

B. bassiana باشد، بنابراین ميزان تغذیه از را دارا مي

تواند دریافت دهد که این امر ميهای آلوده را کاهش ميتخم

من طبيعي و به تبع آن کارایي انرژی مورد نياز روزانه این دش

طرز چشمگيری کاهش دهد. الزم به ذکر را بهبيولوژیک آن

است که در شرایطي که سایر مراحل رشدی کنه تارتن 

ترجيح داده  P. persimilisای که توسط کنه شکارگر دولکه

شوند در محيط حضور داشته باشند )مانند الرو(، این مي

اثرات نامطلوبي کاهش یابد. اما  اميدواری وجود دارد که چنين

اگر چنين شرایطي موجود نباشد )مانند بررسي حاضر(، اثرات 

و  B. bassianaبيمارگر  زمان از قارچنامطلوب استفاده هم

 تواند بسيار چشمگيرتر باشد.   مي P. persimilisکنه شکارگر 

های مانند سنرفتار سویچينگ در شکارگرهای عمومي 

 Jaworski) بي مورد مطالعه قرار گرفته استخوبهشکارگر 

et al., 2013)لوکاس  های صورت گرفته توسط. در بررسي

مشخص شد که رفتار  (Lucas et al., 1997) و همکاران

 بر اساس نظروجود ندارد.  هاسویچينگ در کفشدوزک

 ،(Murdoch and Marks, 1973) مورداک و مارکس

تار سویچينگ را از خود که یک شکارگر بتواند رفبرای آن

جستجوگری متفاوت در نشان دهد باید توانایي بروز رفتارهای 

های صورت پژوهشهای مختلف را دارا باشد. مواجهه با طعمه

 ,.Jaworski et al) جاورسکي و همکاران گرفته توسط

های شکارگر را تأیيد وجود رفتار سویچينگ در سن (2013

 ژیائو و فاداميرو ته توسطهای صورت گرفدر پژوهشنمود. 

(Xiao and Fadamiro, 2010)  مشخص شد که رفتار

شود. مشاهده نمي P. persimilisسویچينگ در کنه شکارگر 

 های حاصل از پژوهش حاضربا یافته سوهماین گزارش 

گونه کنه  5ای دیگر رفتار سویچينگ در مطالعه . درباشدمي

، Euseius finlandicus (Oudemans)شامل شکارگر 
Typhlodromus pyri Scheuten، Galendromus 

occidentalis (Nesbitt) ،Neoseiulus fallacies 

(Garman) و P. prsimilis  مورد مطالعه قرار گرفت که

این  T. pyri گونه یج به دست آمده نشان داد که تنهانتا

 Blackwood et) ددهژگي رفتاری را از خود بروز ميوی

al., 2001). ( خدایاری و همکارانKhodayari et al., 

صورت های خود رفتار سویچينگ را به( در بررسي2016

 Phytoseius plumiferبسيار بارز در کنه شکارگر 

Canestrini and Fanzago دارا بودن رفتار  نمودند. مشاهده

سازد تا در شرایط کمبود سویچينگ دشمنان طبيعي را قادر مي

صورت، و در غير این توانند زنده بمانندطعمه مرجح خود ب

 .اثرات نامطلوب ایجاد شده بسيار حائز اهميت خواهند بود

عالوه بر این، دارا بودن قدرت سویچ در دشمنان طبيعي 

گيرند را همواره جمعيت شکارهایي که مورد تغذیه قرار مي

 Murdoch and) صورت متعادل حفظ خواهد نمودبه

Marks, 1973). الزم به ذکر است که انجام چنين  البته

باشد. بدون هایي در شرایط گلخانه بسيار ضروری ميبررسي

توان های آزمایشگاهي را نمييتردید نتایج حاصل از بررس

زیرا شرایط محيط  ،داد شرایط گلخانه تعميمصورت کامل بهبه

آزمایش رفتارهای شکارگری دشمنان طبيعي را تحت تأثير 

 (.Pratt et al., 2002هد )دخود قرار مي

        

 سپاسگزاری

های مالي دانشگاه یاسوج انجام پژوهش حاضر با حمایت

وسيله مراتب تشکر و  پذیرفته است که نویسندگان بدین

چنين، از جناب آقای دکتر دارند. همقدرداني خود را اعالم مي

منظور در اختيار رضا طالیي حسنلویي )دانشگاه تهران( به

تن جدایه قارچ بيمارگر مورد مطالعه صميمانه قدرداني گذاش

 شود.مي
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Abstract 

The two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch, is one of the most important phytophagous 

pests where high reliance on chemical pesticides to subsidize its population density resulted in 

undesirable effects. The use of natural enemies could be considered promising in reducing the negative 

impacts of earlier methods. In the present study, the LC50 (1.3 × 107 spore/ml) of entomopathogenic 

fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. (strain MZ) was used in on a choice and no-choice predation 

test, feeding preference and switching behavior of predatory mite Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot 
feeding on different life stages of the two-spotted spider mite (egg, larvae, protonymph, deutonymph, 

adult male and adult female) in laboratory condition. According to results obtained, in no-choice test (i.e. 

without B. bassiana), the highest predation rate of predatory mite was observed to egg stage (15.22 ± 0.57 

egg). In the test (with B. bassiana), the highest predation rate was recorded on the larvae of T. urticae 

(4.90 ± 0.64 larvae). In choice test (without B. bassiana), the highest predation was observed on egg stage 

(14.75 ± 0.56 egg). In the test (with B. bassiana), the highest predation was recorded on larvae (9.90 ± 

0.53 larvae). The highest calculated value of Manly’s β index (without B. bassiana) was obtained on egg 

stage (0.89 ± 0.03). The estimated value of this parameter after treatment of different stages of prey with 

B. bassiana had the highest value on larval stage (0.61 ± 0.05). Switching behavior of P. persimilis was 

not observed in both with and without B. bassiana conditions. The present findings revealed that while 

using two natural enemies simultaneously, more attention should be devoted to evaluate their possible 

interactions.  
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