
 
 

 علمی پژوهشی

 Amblyseius swirskiiكنه شكارگر  نگهداريهاي مختلف بر تأثير تغذيه از طعمه

(Acari: Phytoseiidae) در دماي پايين 

 

 و مجتبي قانع جهرمي *صدارتيان جهرمي امين ،سيده زينب رحيمي
 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایرانگروه گیاه

 

 (30/11/1399 :تاریخ پذیرش        22/7/1399  :تاریخ دریافت)

 

 چكيده

باشد. در می Phytoseiidaeهای خانواده گونه ترینیکی از مهم Amblyseius swirskii Athias-Henriotکنه شکارگر 

کنه غالت  ،Tetranychus urticae Kochای شامل کنه تارتن دولکههای مختلف طعمهتغذیه از پژوهش حاضر، تأثیر 

Tyrophagus putrescentiae (Schrank)  ، سفید بالك پنبهBemisia tabaci (Gennadius) چنین تیمارهای ترکیبی و هم

روی  سفیدبالكکنه تارتن+کنه غالت+ سفیدبالك وکنه غالت+کنه تارتن+سفید بالك،  کنه غالت،کنه تارتن+ شامل هانآ

درجه  10در دمای  نگهداریپس از هفت روز ( مانیباروری و زنده)تغذیه، این دشمن طبیعی  های بالغماده های زیستیویژگی

ترین میزان کمین و رتبیش ،درصد 76/11و  34/72تلفات ترتیب با بههای بالغ ماده و کنه روالمورد مطالعه قرار گرفت. سلسیوس، 

نگهداری در ترین میزان تغذیه کنه شکارگر پس از بیشداشتند. درجه سلسیوس  10 نسبت به دمایرا این کنه شکارگر حساسیت 

کنه غالت تخم روی ترین میزان تغذیه نیز (. کمطعمه 63/91ای مشاهده شد )کنه تارتن دولکهالرو و پوره سن اول از  دمای پایین

 ؛داری تحت تأثیر خود قرار دادندصورت معنیی کل کنه شکارگر را بهربارو مورد مطالعه هایطعمه(. طعمه 18/10ثبت شد )

کنه کنه تارتن+"ترتیب در تیمارهای به( تعداد تخم گذاشته شده توسط کنه شکارگر تخم 55/1ترین )( و کمتخم 13/5ترین )بیش

های شکارگری که باالترین درصد تلفات در کنه، مرگ و میردر بررسی میزان شد.  مشاهده "کنه غالت"و  "بالكدسفی+غالت

کنه تارتن+کنه " تیمار ترکیبی دست آمده،شده بودند، مشاهده شد. بر اساس نتایج به پرورش دادهکنه غالت  روی

در  A. swirskiiکنه شکارگر  نگهداریرا برای تری شرایط مطلوبنسبت به سایر تیمارهای مورد مطالعه  "غالت+سفیدبالك

 .نمایدفراهم میشرایط سرد 
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 مقدمه

در خصوص استفاده گسترده از ای که یندههای فزانگرانی

های مدیریتی آفات های شیمیایی در برنامهکشآفت

های منظور یافتن جایگزینکشاورزی وجود دارد، جستجو به

( را IPMهای مدیریت تلفیقی آفات )مناسب مانند برنامه

 ,Fathipour and Sedaratianبسیار ضروری نموده است )

های مهار ه از برنامه(. در این میان، اهمیت استفاد2013

باشند، های مدیریتی میزیستی که بخش جدایی ناپذیر برنامه

 ,.Bale et alای در حال افزایش است )صورت گستردهبه

عنوان به Phytoseiidaeهای شکارگر خانواده (. کنه2008

های دشمنان طبیعی مورد استفاده در ترین گروهیکی از مهم

خوار، های گیاه)کنه کشاورزی اتهای مهار زیستی آفبرنامه

ویژه در های انباری و ...( بهها، کنهها، تریپسسفیدبالك

 Helle andباشند )ای مطرح میهای گلخانهکشت

Sabelis, 1985; Amano et al., 2004 بر همین .)

خصوص  ای درگستردههای بررسیهای اخیر اساس، در سال

از دشمنان طبیعی  های زیستی این گروهارزیابی ویژگی

 Moghadasi et al., 2016, Riahi) صورت گرفته است

et al., 2016; Khanamani et al., 2017) کنه شکارگر .

Amblyseius swirskii Athias-Henriot  از جمله

باشد که استفاده می Phytoseiidaeهای مهم خانواده گونه

های مختلف آفات مانند دلیل توانایی تغذیه از گروهاز آن به

های مختلف تریپس، ها، گونههای تارتن، سفیدبالكکنه

مانی روی منابع چنین قابلیت زندههای آفت انباری و همکنه

ها، بسیار مورد توجه تولیدکنندگان گیاهی مانند گرده

 Messelink etفته است )محصوالت کشاورزی قرار گر

al., 2010; Asadi et al., 2019 بر همین اساس، در  .)

این دشمن طبیعی های پرورش انبوه های اخیر برنامهسال

های بزرگ تولید کننده عوامل بیولوژیك در توسط شرکت

 .باشدحال توسعه می

های مهار زیستی استفاده از دشمنان طبیعی در قالب برنامه

های متعددی نظیر مشکالت ی با چالشآفات کشاورز

موجود در فرآیند تولید و انتقال، مدت زمان نگهداری کوتاه 

بینی در بازار مصرف مواجه مدت و تقاضای غیرقابل پیش

های تولید و توانند باعث افزایش هزینهباشد که همگی میمی

محدود نمودن استفاده از عوامل تولید شده در مقیاس وسیع 

 ;Morewood, 1992; Coudron et al., 2007شوند )

Bale et al., 2008; Colinet and Boivin, 2011 .) از

مورد مشکالت این منظور کاهش جمله راهکارهایی که به

ری دشمنان طبیعی نگهداتوان به می، توجه قرار گرفته است

(. Ghazy et al., 2014) اشاره کرد در دماهای پایین

 شرایطی که تقاضا برای استفاده ازدر  استفاده از این روش

( Morewood, 1992باشد )پایین  دشمنان طبیعی تولید شده

 این گروه از عوامل مفیدانتقال در فرآیند پرورش انبوه و  و یا

(Thorpe and Aldrich, 2004)، عالوه . باشدمرسوم می

بر این، نگهداری دشمنان طبیعی در دماهای پایین بسیار 

های ها در قالب برنامهه بوده و استفاده از آنصرفمقرون به

 (.Leopold, 1998نماید )پذیر میمهار زیستی را انعطاف

طور معمول بهدشمنان طبیعی  نگهداریکه با توجه به این

درجه سلسیوس(  15-5در دماهای باالی نقطه انجماد )

 ,.Lysyk, 2004; Coudron et alپذیرد )صورت می

2007; Larentzaki et al., 2007; Chen et al., 

(،کاهش کیفیت عوامل تولید شده در اثر تحمل 2008

هایی است که در ترین نگرانیهای سرمایی از جمله مهمتنش

خصوص این فرآیند وجود دارد. میزان حساسیت دشمنان 

سرمایی تابع عوامل زنده )مرحله های تنشطبیعی نسبت به 

طبیعی، ذخایر غذایی بدن و شرایط متابولیکی( زیستی دشمن 

، رطوبت نسبی محیط و مدت نگهداریزنده )دمای و غیر

(. بر همین Rivers et al., 2000باشد )( مینگهداریزمان 

دشمنان  نگهداری از زوایای متفاوتیاساس، محققین مختلف 

اند. پیتچر و را مورد مطالعه قرار دادهدر دمای پایین طبیعی 

عنوان ( دمای پایین را بهPitcher et al., 2002همکاران )

هایی را به دشمن تواند آسیبترین عامل غیرزنده که میمهم

، معرفی آوردوارد  این شرایطها در نگهداری آنطبیعی حین 

کنند که شدت نمایند. هرچند این محققین بیان میمی

 دارینگهخسارت وارد شده ارتباط مستقیمی با مدت زمان 

 ,.van der Geest et alگست و همکاران )دردارد. وان

در رژیم غذایی کنند که کمبود بتاکاراتن ( بیان می1991

های تنشموجب افزایش میزان حساسیت دشمنان طبیعی به 

شود. می ها در دمای پاییننگهداری آنسرمایی حین 
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های دیگری نیز به بررسی اثرات دماها و زمانپژوهشگران 

نگهداری  حینهای زیستی دشمنان طبیعی مختلف بر ویژگی

 ,Kivan and Kilicاند )پرداختهدر دمای پایین ها آن

2005; Riddick and Wu, 2010 .) 

های شکارگر خانواده گسترش دامنه استفاده از کنه

Phytoseiidae ط مختلف های کشاورزی نقادر سامانه

 نگهداریجهان، باعث شده است که تحقیقات در خصوص 

نیز مورد توجه ی پایین هادر دمااین گروه از دشمنان طبیعی 

( به بررسی فرآیند Morewood, 1992قرار گیرد. موروود )

 Phytoseiulus persimilisکنه شکارگر  نگهداری

Athias-Henriot  درجه سلسیوس  11در دماهای زیر

های کند که کارایی بیولوژیك کنهمی پرداخته و بیان

ارتباط مستقیمی با کیفیت  ،نگهداریشکارگر پس از 

های فراسنجهبه مقایسه  ها دارد. این پژوهشگرای آنهتغذی

 Neoseiulus cucumerisهای شکارگر کنهزیستی 

(Oudemans)  وP. persimilis  ها در نگهداری آنپس از

کنه  درقابلیت این نمود که  عنوانو  هپرداختدمای پایین 

باشد می P. persimilisبیش از  N. cucumerisشکارگر 

(Morewood, 1993 .) کنه شکارگر نگهداری

Neoseiulus californicus (McGregor)  در دمای پایین

در شرایط رطوبتی کنترل شده توسط قازی و همکاران و 

(Ghazy et al., 2013 مورد مطالعه قرار گرفته است. در )

( Ghazy et al., 2014پژوهشی دیگر، قازی و همکاران )

های از کنه N. californicusتأثیر تغذیه کنه شکارگر 

اند را بر میزان ای که وارد فاز دیاپوز شدهتارتن دولکه

نگهداری در فرآیند  پس ازکارایی بیولوژیك این شکارگر 

 بررسی نمودند. مای پاییند

که در اختیار داشتن اطالعات در خصوص اینبا وجود 

بسیار حائز اهمیت نگهداری دشمنان طبیعی در دمای پایین 

های اندکی در ارتباط با تأثیر تغذیه باشد، اما پژوهشمی

این ها پس از دشمنان طبیعی بر میزان کارایی بیولوژیك آن

جا اهمیت این مسأله از آنفرآیند صورت گرفته است.  

های کودرون و همکاران مشخص است که بنا بر یافته

(Coudron et al., 2007ممکن است نیازهای تغذیه ،) ای

چه با آننگهداری در دمای پایین فرآیند دشمنان طبیعی حین 

ها مورد های پرورش انبوه آنکه در شرایط طبیعی یا برنامه

 Colinetاشد. کولینت و بویوین )نیاز است، کامالً متفاوت ب

and Boivin, 2011 ایکه کیفیت تغذیهکردند ( بیان 

سرمایی های تنشمیزان خسارت ناشی از ، دشمنان طبیعی

صورت مستقیم بهرا ی پایین هادر دماها آننگهداری حین 

، اهمیت یدهد. در پژوهش دیگرتحت تأثیرخود قرار می

در فرآیند  Perillus bicolatus (F.)تغذیه سن شکارگر 

مورد تأکید قرار در دمای پایین این دشمن طبیعی نگهداری 

  (.Coudron et al., 2009گرفته است )

قابل  دهد که تاکنون پژوهشمرور منابع موجود نشان می

زیستی کنه های فراسنجهارزیابی ای در خصوص مالحظه

ی پایین هادر دما نگهداریپس از  A. swirskiiشکارگر 

صورت نگرفته است. این امر در حالی است که استفاده از 

منظور بههای نقاط مختلف کشور در گلخانه این کنه شکارگر

های سفید و های تارتن، مگسکنترل آفاتی مانند کنه

های مختلف تریپس، استقبال گسترده تولیدکنندگان گونه

ه به باتوجدنبال داشته است.  محصوالت کشاورزی را به

با متوسط  هاییمحفظههای شکارگر درون انتقال کنهکه این

 هایبررسیگیرد )درجه سلسیوس صورت می 10دمای 

 90/7)آستانه دمایی پایین که بسیار نزدیك به  مقدماتی(

 A. swirskii شکارگر کنه درجه سلسیوس( برای رشد 

درجه  10دمای  ،(Farazmand et al., 2020) باشدمی

. از سوی برای انجام پژوهش حاضر انتخاب شد سلسیوس

های شکارگر کنه از گروه A. swirskiiکنه شکارگر دیگر، 

قابلیت تغذیه از منابع غذایی مختلف  باعمومی )نوع سوم( 

. (McMurtry et al., 2013د )باشمی)جانوری و گیاهی( 

های پژوهش حاضر تأثیر تغذیه از طعمهدر  بر همین اساس،

 Tetranychus urticaeای مختلف شامل کنه تارتن دولکه

Kochبالك پنبه ، سفیدBemisia tabaci (Gennadius) 

  Tyrophagus putrescentiae (Schrank)و کنه غالت 

های زیستی این کنه شکارگر )تغذیه، روی برخی ویژگی

در دمای کوتاه مدت گهداری نمانی( پس از تولیدمثل و زنده

. با در نظر مورد ارزیابی قرار گرفت درجه سلسیوس 10

ای در های پراکندهگرفتن این نکته که در حال حاضر فعالیت

منظور پرورش انبوه این کنه شکارگر آغاز سطح کشور به
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دست آمده در نتایج بهباشد، شده و در حال گسترش می

سازی فرآیند پرورش انبوه و تواند در بهینهمیپژوهش حاضر 

 انتقال این دشمن طبیعی مورد استفاده قرار گیرد. 
 

 هامواد و روش

 كاشت گياهان ميزبان در شرايط گلخانه

کنه تارتن منظور تشکیل کلنی به ،هش حاضرودر پژ

از ترتیب بهای و سفیدبالك پنبه در شرایط گلخانه دولکه

 (رقم نگین)و خیار  (رقم خمین)گیاه لوبیا چیتی بذرهای 

های مورد هبذرهای مورد استفاده از فروشگا استفاده شد.

تأیید سازمان حفظ نباتات استان کهگیلویه و بویراحمد تهیه 

دار شده و سپس در شرایط ابتدا جوانهبذور مذکور  شدند.

 ± 20سلسیوس، رطوبت نسبی  درجه 25 ± 5گلخانه با دمای 

های درصد و شرایط روشنایی طبیعی درون گلدان 75

 متر که با نسبتسانتی 18دهانه  و قطر 25پالستیکی به ارتفاع 

 پرخیز مزرعه، ماسه و کود دامی مساوی از خاک حاصل

شده بودند، کشت شدند. در طول مراحل پرورش، عملیات 

صورت منظم انجام پذیرفت. به گیاهان آبیاری و کوددهی

کشی نیز مورد استفاده قرار گونه آفتعالوه بر این، هیچ

منظور جلوگیری از آلودگی الزم به ذکر است که بهنگرفت. 

ای که در شرایط گلخانه فعال گیاهان به آفات ناخواسته

های توری به ابعاد ها درون قفسباشند، گلدانمی

گیاهان پرورش  .متر نگهداری شدندانتیس 100×100×100

ای و سفیدبالك منظور تشکیل کلنی کنه تارتن دولکهه بهیافت

واحدهای آزمایشی چنین تهیه پنبه در شرایط گلخانه و هم

مورد استفاده  )قفس مانگر( هادر انجام آزمایش نیازمورد 

 قرار گرفتند.

اي و تارتن دولكه برداري از جمعيت كنهنمونه

  هو تشكيل كلني در شرايط گلخان سفيدبالک پنبه

 .B و سفیدبالك T. urticaeمنظور تشکیل کلنی کنه به

tabaci هایی از مناطق آلوده برداری، نمونهدر شرایط گلخانه

ت در استان کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته و ابه این آف

سازی به خالص منظوربهآوری شده های جمعنمونه

دانشگاه یاسوج پزشکی آزمایشگاه تحقیقاتی گروه گیاه

آوری شده پس از انتقال به های جمعنمونه .ندمنتقل شد

دقت با استفاده از دستگاه استریومیکروسکوپ آزمایشگاه، به

که آلوده به عوامل  مواردیمورد بررسی قرار گرفته و 

شد، ها مشاهده میبیمارگر بوده و یا عالئم پارازیتیسم در آن

آوری شده از های جمعدر مرحله بعد، نمونه حذف شدند.

و  لوبیاهای توری حاوی گیاه به قفسای دولکهکنه تارتن 

های توری حاوی گیاه خیار به قفس سفیدبالك پنبههای نمونه

در تمام مراحل مختلف . الزم به ذکر است که انتقال یافتند

ای و سفیدبالك های کنه تارتن دولکهکلنیانجام آزمایش، 

آفات  جزای گلخانه نگهداری شدند.مهای پنبه در سالن

نسل در  4-3مذکور قبل از شروع آزمایش حداقل به مدت 

در طول مراحل پرورش شرایط گلخانه پرورش یافتند. 

کنه  های حاوی کلنیصورت مرتب گیاهان جدید به قفسبه

 شد.سفیدبالك اضافه میتارتن و 

 غالت پرورش كنه

کلنی موجود از  T. putrescentiae کنه های اولیهنمونه

پزشکی دانشگاه یاسوج گیاه تحقیقاتی گروه در آزمایشگاه

تهیه شده و با استفاده از بستر غذایی حاوی سبوس گندم و 

پرورش داده قسمت مخمر(  1قسمت سبوس +  9)مخمر نان 

های پالستیکی شفاف به طلق ،آفت. در پرورش این دنشد

بستر پنبه اشباع شده با محلول متر روی سانتی 25×15ابعاد 

ها با نوارهای غلیظ قرار گرفتند و اطراف آن مكآب ن

های ای در کف ظرفبسترهای پنبه. شدای مسدود پنبه

استفاده از  ند.متر قرار گرفتسانتی 30×20پالستیکی به ابعاد 

دلیل ممانعت از بهدر بستر محیط پرورش محلول آب نمك 

چنین جلوگیری و همدرون دستگاه ژرمیناتور  هاکنهگسترش 

صورت ها از ایجاد بوی نامطبوع در محیط پرورش آن

گرم از غذای مصنوعی روی سطح  30سپس مقدار . پذیرفت

کنه غالت با استفاده  یهانمونه ه وشدطلق پالستیکی پخش 

کلنی کنه غالت منتقل شدند. روی بسترها  موی ظریفاز قلم

با ژرمیناتور درون دستگاه ها، تا زمان استفاده در آزمایش

درصد  65 ± 5سلسیوس، رطوبت نسبی  درجه 25 ± 1دمای 

الزم به ذکر است که  تاریکی کامل نگهداری شد.و شرایط 

مصنوعی با استفاده از گرم غذای  5روز مقدار  3هر از 

صورت های استریل در سطح محیط پرورش بهقاشقك

 شد.پخش مییکنواخت 
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در شرايط  A. swirskii شكارگر  تشكيل كلني كنه

 آزمايشگاه

از کلنی  A. swirskiiشکارگر  کنه های اولیهنمونه

دانشگاه پزشکی گیاهموجود در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه 

هایی بود که از طریق این کلنی نمونه یاسوج تهیه شد. پایه

منظور بهرسمی شرکت کوپرت هلند(  نماینده)شرکت گیاه 

های . نمونهبودها وارد کشور شده رهاسازی در گلخانه

استفاده . ندپرورش داده شد مذکور با استفاده از روش جزیره

باشد ور در ظرف آب میشامل اسفنجی غوطهاز این روش 

که در سطح رویی آن طلقی پالستیکی قرار گرفته است. 

منظور تأمین رطوبت و ممانعت از بهوری اسفنج در آب غوطه

باشد. عالوه بر های شکارگر و ورود سایر عوامل میفرار کنه

های شکارگر با این، اطراف طلق جهت جلوگیری از فرار کنه

. قرار گرفتن نوارهای محصور شددستمال کاغذی نوارهای 

ها درون آب قرار آن که لبه بودای گونهبهدستمال کاغذی 

های شکارگر کنهپرورش  منظورمورد استفاده به بستر. گیرد

از گیاهان صورت روزانه های گیاه لوبیا بود که بهبرگ

محیط پرورش یافته در شرایط گلخانه جدا شده و در سطح 

در مدت زمان انجام آزمایش، گرفتند. میقرار  پرورش

های مساوی های شکارگر از نسبتکنه منظور تغذیهبه

ای )الرو و پوره سن اول(، نه تارتن دولکهک( 1:1:1)

عنوان طعمه سفیدبالك پنبه )تخم( و کنه غالت )تخم( به

ژرمیناتور و در دستگاه های مذکور درون جزیرهاستفاده شد. 

 65±5سلسیوس، رطوبت نسبی  درجه 25±1شرایط دمایی 

 . نگهداری شدندساعت  14روشنایی  درصد و دوره

  مانگر قفس تهيه

از های صورت گرفته در پژوهش حاضر بررسیدر 

های که با الیه( Munger cage)های مانگر قفس

 شیشه تهیه شده بودند، استفاده شدگلس و پلکسی

(Rostami et al., 2018). ای به شیشه ابتدا یك الیه

متر سانتی 8متر و عرض سانتی 10متر، طول میلی 4ضخامت 

ای یك الیه شیشه مورد استفاده قرار گرفت. روی این الیه

دستمال کاغذی مرطوب قرار داده شد. سپس برگ سالم 

رو به باال باشد، روی  آننحوی که قسمت پشتی گیاه لوبیا به

بعد،  در مرحله گرفت.دستمال کاغذی مرطوب قرار  الیه

 حفره 4قبل که حاوی  گلس با ابعاد الیهپلکسی یك الیه

های نحوی که حفرهمتر بود، بهسانتی 2ای شکل به قطر دایره

 دوباشد، مورد استفاده قرار گرفت. در آخر،   آن روی برگ

متر سانتی 5/3متر و عرض سانتی 10پلکسی با طول  الیه

ها پوشیده توسط یك عدد از الیهحفره  2نحوی که هر به

های الیهبرای نگهداری . ندشوند، روی قفس قرار گرفت

. هر قفس استفاده شدهای کاغذی گیرهاز مختلف قفس، 

حاوی چهار حفره بود که درون هر حفره یك فرد مورد 

این امکان  ی قفسهاشفاف بودن الیه گرفت.مطالعه قرار می

افراد  ها، مشاهدهکردن قفس که بدون باز ودنمرا فراهم می

 باشد.پذیر امکانها بودن آنمطالعه و بررسی زندهمورد 

 هاي انجام شدهآزمايش

های صورت گرفته در پژوهش حاضر در تمام بررسی

و در شرایط استاندارد کامالً تصادفی قالب طرح آماری 

آزمایشگاهی )درون دستگاه ژرمیناتور( صورت پذیرفت. 

حداقل رساندن خطای آزمایش، افراد مورد منظور به به

 از ،هابررسیدر  سن بودند.ها کامالً هممطالعه در تمام بررسی

دلیل ترجیح ای بهالرو و پوره سن اول کنه تارتن دولکه

این مراحل  تغذیه از به A. swirskiiتر کنه شکارگر بیش

(. در مورد Heydari et al., 2016استفاده شد ) زیستی

دلیل ترجیح کنه های این آفت بهسفیدبالك پنبه، تخم

( و سهولت نسبی در Asadi et al., 2019شکارگر )

های ظریف از سطح برگ با استفاده از سوزن هاآنجداسازی 

کنه  انتخاب تخم. قرار گرفتنداستفاده مورد  ،شناسیحشره

ها از محیط جداسازی آندر دلیل سهولت نسبی غالت نیز به

چنین تغذیه مناسب و همهای ریز پرورش با استفاده از غربال

 .از آن صورت پذیرفت A. swirskiiشکارگر  کنه

كنه  زيستيارزيابي ميزان تحمل مراحل مختلف 

كوتاه مدت در  نگهداريبه  A. swirskiiشكارگر 

 درجه سلسيوس 10دماي 

کنه شکارگر  زیستی ترین مرحله، مناسبگامدر اولین 

A. swirkii انتخاب شد. نگهداری در دمای پایین منظور به

این کنه  زیستیمیزان تحمل مراحل مختلف منظور، بدین

 بالغ هایهای سنین مختلف و کنه)تخم، الرو، پورهشکارگر 

با درجه سلسیوس  10به سرمای  (کرده یریجفتگ ماده
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در این  زیستیمیزان مرگ و میر هر مرحله  بررسیاستفاده از 

با  زیستیها در هر مرحله بررسیمورد مطالعه قرار گرفت. دما 

 10تکرار صورت پذیرفت و در هر تکرار نیز  10استفاده از 

 زیستیتکرارهای مختلف از هر مرحله فرد بررسی شد. 

درجه  10دمای  با ژرمیناتورروز در دستگاه  5مدت به

الرو و پروتونمف کنه  50تعداد سلسیوس نگهداری شدند. 

نیز جهت تغذیه به هر واحد آزمایشی اضافه  ایلکهوتارتن د

درجه  10روز، واحدهای آزمایشی از دمای  5پس از شد. 

 زیستییزان مرگ و میر هر مرحله مسلسیوس خارج شده و 

پس از  آزمایشمنظور، واحدهای بدیندقت ثبت شد. به

 48مدت ابتدا به درجه سلسیوس، 10خارج شدن از دمای 

درجه سلسیوس قرار گرفته و سپس  25ساعت در دمای 

نیز تیمار شاهد شمارش تعداد افراد مرده صورت پذیرفت. 

با این تفاوت که افراد  ،در نظر گرفته شدهمین صورت به

 درجه 25در تمام طول آزمایش در دمای  مورد مطالعه

. در پایان این مرحله، اطالعات سلسیوس نگهداری شدند

کنه  زیستیمربوط به میزان مرگ و میر مراحل مختلف 

درجه سلسیوس با توجه  10در دمای  A. swirskiiشکارگر 

و با استفاده از  به میزان مرگ و میر ثبت شده در تیمار شاهد

 (.Abbott, 1925اصالح شد ) زیرفرمول 

 

مرگ اصالح شده =
درصد مرگ در دمای 10 درجه سلسیوس − درصد مرگ در تیمار شاهد

درصد مرگ در  تیمار شاهد
× 100 

 

هاي مختلف بر پارامترهاي طعمهتأثير تغذيه از 

نگهداري پس از  A. swirskiiكنه شكارگر زيستي 

 در دماي پايين

های کنه مرحله قبل، دردست آمده با توجه به نتایج به

منظور نگهداری در بهساعت(  24تر از سن )کمهمبالغ ماده 

دست آوردن برای به. دمای پایین مورد استفاده قرار گرفتند

های روزه از سطح جزیرههای یكسن، ابتدا تخمهم هایماده

آوری شده به های جمعتخم. ندآوری شدپرورش جمع

هر ای الروهو پس از تفریخ، های مختلف تقسیم شده گروه

ها اشاره های غذایی مختلف که در زیر به آنبا رژیمگروه 

تیمارهای مختلف مورد ، تغذیه شدند. )الف تا ز( شده است

 :لعه در این پژوهش عبارت بودند ازمطا

 T. urticae (Tu) ایدولکه الف: کنه تارتن

 T. putrescentiae (Tp) ب: کنه غالت

 B. tabaci (Bt)سفیدبالك پنبه  ج:

 (Tu+Tpکنه غالت )ای+دولکهکنه تارتن د: 

 (Tu+Btسفیدبالك پنبه )ای+کنه تارتن دولکه ه:

 (Tp+Btسفیدبالك پنبه )کنه غالت+ و:

 پنبهسفیدبالك ای+کنه غالت+کنه تارتن دولکه ز:

(Tu+Tp+Bt)  

 فرد 32 تعداددر هر تیمار ، بلوغپس از رسیدن به مرحله 

صورت تصادفی جهت به( )تکرار کرده جفتگیری بالغماده 

های مورد نمونهنگهداری در دمای پایین انتخاب شدند. 

ه شدمنتقل درجه سلسیوس  10دمای  بهروز  7مدت مطالعه به

منظور بهرژیم غذایی مشابه با مراحل نابالغ  و طی این دوره نیز

ها نمونه، با اتمام این دوره. ها قرار گرفتتغذیه در اختیار آن

روز در  10مدت خارج شده و بهشرایط نگهداری سرد از 

الزم به  .قرار گرفتند ارزیابیمورد درجه سلسیوس  25دمای 

های کنهریزی پتانسیل تخم بررسیمنظور بهذکر است که 

اضافه  نیز یك کنه شکارگر نر آزمایش واحدهر به ، شکارگر

 شد. 

 طعمهمناسب های جدید با تعداد قفس ،در ابتدای هر روز

)مشابه با تغذیه دوره نابالغ و شرایط نگهداری  آماده شده

 و سپس هر جفت کنه شکارگر به یك قفس جدیدسرد( 

های های شکارگر، قفس. پس از انتقال کنهانتقال داده شد

 استریومیکروسکوپ دقت با استفاده از دستگاهبهروز قبل 

گذاشته شده توسط هر  قرار گرفته و تعداد تخم بازبینیمورد 

صورت به هر طعمهخورده شده از  فردهمراه تعداد فرد ماده به

عالوه بر این، تعداد افراد مرده شمارش و ثبت شد. جداگانه 

درصد مرگ و میر ه و ثبت شد انهروز صورتبهنیز شکارگر 

 محاسبه شد.در هر تیمار و انتهای آزمایش  میانهدر ابتدا، 

انجام پذیرفت، همین صورت آزمایش در تیمار شاهد نیز به

آزمایش در انجام های شکارگر در تمامی مدت زمان اما کنه

نیز  هاآنتغذیه ه و در درجه سلسیوس نگهداری شد 25دمای 

الرو و پوره سن  25)ای کنه تارتن دولکهاز ترکیب 

 (تخم 25)سفیدبالك پنبه +تخم( 25)کنه غالت +(اول

  .استفاده شد
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 هاتجزيه و تحليل داده

دست های بهها، ابتدا نرمال بودن دادهپس از اتمام بررسی

اسمیرنوو و در محیط -آمده با استفاده از آزمون کولموگراو

مورد بررسی قرار  Minitab (ver. 14)آماری افزار نرم

داری میان واریانس گرفت. سپس، وجود اختالف معنی

تیمارهای مختلف مورد مطالعه با استفاده از آزمون آنالیز 

( و در محیط One-way ANOVAواریانس یك طرفه )

 ,Proc GLMبررسی شد ) SAS (ver. 9)افزار آماری نرم

P < 0.05دار بین الف معنیاخت (. در صورت مشاهده

ها با استفاده از آزمون بندی میانگین، گروهیمارهای مختلفت

SNK  الزم به ذکر است که در ترسیم تمام پذیرفتانجام .

 .شداستفاده   Excel (ver. 2007)افزار نمودارها از نرم

 

 نتايج و بحث

 زيستيدرصد مرگ و مير مراحل مختلف 

نشان  1ارائه شده در شکل گونه که اطالعات همان

درصد مرگ و میر های مشاهده شده میان دهند، تفاوتمی

 .Aکنه شکارگر  زیستیاصالح شده مراحل مختلف 

swirskii  درجه  10در دمای  نگهداریروز  5پس از

 = df = 3, 33; fدار بود )از نظر آماری معنی ،سلسیوس

21.73; P < 0.001.)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

مرحله الروی ایجاد شد ترین درصد مرگ و میر در بیش

کنه شکارگر ترین درصد مرگ و میر کمدرصد(.  34/72)

درجه سلسیوس نیز در  10در دمای  نگهداریروز  5پس از 

بر اساس نظر  (.درصد 76/11مشاهده شد )بالغ ماده  افراد

در (، McMurtry et al., 2013مك مورتری و همکاران )

الروها  Phytoseiiidaeهای شکارگر خانواده اغلب گونه

ها تغذیه آنکه یا اینو نکرده پس از خروج از تخم تغذیه 

بسیار ناچیز است. این مسأله سبب کاهش میزان مقاومت 

 ،شرایط نامساعد محیطی شده و بر همین اساسها در برابر آن

ترین میزان مرگ و میر مراحل در پژوهش حاضر بیش

در بین مراحل مشاهده شد. الروها در  زیستیمختلف 

ترین جثه را دارا مختلف مورد مطالعه، افراد ماده بالغ بزرگ

در را ها که این مسأله میزان ذخایر غذایی بدن آن بودند

در نتیجه دهد. افزایش می زیستیمقایسه با سایر مراحل 

پایین توان بیان نمود که یکی از دالیل درصد مرگ و میر می

تواند میهای بالغ ماده نسبت به سایر مراحل مورد مطالعه کنه

 باشد. زیستیدر مقایسه با سایر مراحل ها آنتر جثه بزرگ

ط ژانگ این مسأله در تحقیقات صورت گرفته توس

پرورش یافته  Amblyseius swirskiiخطای معیار( مراحل مختلف زیستی کنه شکارگر ±درصد مرگ و میر )میانگین -1شکل 

 درجه سلسیوس  10( پس از پنج روز نگهداری در دمای 1:1:1ای، سفیدبالك و کنه غالت )تارتن دولکهروی کنه
Figure 1. Mortality percentage (Mean±SE) of different life stages of Amblyseius swirskii reared on the 

two-spotted spider mite, silverleaf whitefly, and cereal mite (1:1:1) after five days storage at 10 °C 
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(Zhang, 2003 .نیز مورد اشاره قرار گرفته است ) درصد

مرحله الروی بود.  از ترکم پورهمرگ و میر مراحل تخم و 

ش دلیل نقتواند بهتلفات در مرحله تخم میپایین بودن میزان 

نسبت به ها نیز چون افراد محافظتی پوسته تخم باشد. در پوره

نمایند، توانایی می الروها از مراحل مختلف طعمه تغذیه

ابه با مشباشد. تر میی پایین بیشهاها در تحمل دماآن

 ,.Ghazy et alی و همکاران )های پژوهش حاضر، قازیافته

میزان مقاومت مراحل مختلف کنند که ( بیان می2014

نسبت به  Phytoseiidae شکارگر خانواده هایکنه زیستی

های صورت گرفته بررسی باشد.ی پایین متفاوت میهادما

( نیز Bayram et al., 2005توسط بایرام و همکاران )

حاکی از آن است که مقاومت مراحل نابالغ دشمنان طبیعی 

آسیب دیواره  .استتر از افراد بالغ نسبت به دماهای پایین کم

اختالل در فرآیندهای متابولیکی، از بین رفتن سلولی، 

ترین اکسیداتیو از جمله مهم یهاتنشهوموستازی یونی و 

توجیه منظور دالیلی است که توسط پژوهشگران مختلف به

مرگ و میر افراد در دماهای پایین مورد اشاره قرار گرفته 

 ;Lee, 1991; Rojas and Leopold, 1998است )

Lalouette et al., 2011.) 

هاي از طعمه A. swirskiiميزان تغذيه كنه شكارگر 

 نگهداري در دماي پايين مختلف پس از

 .Aمیزان تغذیه کنه شکارگر : ايكنه تارتن دولكه

swirskii در  نگهداریروز  7ای پس از از کنه تارتن دولکه

نمایش داده شده  2در شکل  ،درجه سلسیوس 10دمای 

گونه که اطالعات ارائه شده در این شکل نشان هماناست. 

میزان تغذیه کل کنه شکارگر از مراحل الرو و دهند، می

در  ،روز متوالی 10ای طی پروتونمف کنه تارتن دولکه

تیمارهای مختلف مورد مطالعه از نظر آماری متفاوت بوده 

 (.df = 4, 81; f = 6.92; P < 0.001است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از این  A. swirskiiترین میزان تغذیه کنه شکارگر بیش

تغذیه  (.کنه تارتن 18/110طعمه در تیمار شاهد مشاهده شد )

و و پروتونمف کنه تارتن کل کنه شکارگر از مراحل الر

، داشتدر اختیار را این طعمه در شرایطی که تنها  ایدولکه

 Amblyseiusخورده شده توسط کنه شکارگر  Tetranychus urticaeخطای معیار( کنه ±تعداد کل )میانگین -2شکل 

swirskii   های مختلفدرجه سلسیوس و تغذیه شده با طعمه 10نگهداری شده در دمای 

Figure 2. Total number (Mean±SE) of Tetranychus urticae eaten by Amblyseius swirskii stored at 10 
°C and feeding different prey  

 
* Control = Bemisia tabaci, Tetranychus urticae and Tyrophagus putrescentiae at 25 °C, Tu = T. urticae, Tp = 

T. putrescentiae, Bt = B. tabaci 

Different treatments 

T
o
ta

l 
n

u
m

b
er

 o
f 

T
et

ra
n

yc
h

u
s 

u
rt

ic
a
e
 e

a
te

n
 



 67                                                                                                           1399، سال 4، شماره 10تحقیقات آفات گیاهی، جلد 

a

b

c c c

0

20

40

60

80

100

120

140

Control Tp Tu+Tp Tp+Bt Tu+Tp+Bt

، درجه سلسیوس 10در دمای  نگهداریروز  7 با وجود

های بالغ در داری با تیمار شاهد که در آن کنهتفاوت معنی

درجه سلسیوس قرار گرفته  25تمام طول آزمایش در دمای 

ترین میزان تغذیه از کم (.کنه تارتن 63/91بودند، نداشت )

همراه تخم سفیدبالك این طعمه بهکنه تارتن در شرایطی که 

 08/61مشاهده شد )پنبه در اختیار کنه شکارگر قرار گرفت، 

تواند حاکی از آن باشد که این موضوع می (.کنه تارتن

کنه های سفیدبالك پنبه نیز طعمه مناسبی برای تغذیه تخم

بر همین اساس، در شرایطی  .باشندمی A. swirskiiشکارگر 

زمان صورت همای و سفیدبالك پنبه بهکه کنه تارتن دولکه

های شکارگر وجه کنهتند، در اختیار کنه شکارگر قرار گیر

ها از باعث کاهش میزان تغذیه آناز سفیدبالك پنبه  به تغذیه

این مسأله در پژوهش صورت  شود.میای کنه تارتن دولکه

( نیز Asadi et al., 2019گرفته توسط اسدی و همکاران )

 ,Morewoodموروود ) مورد اشاره قرار گرفته است.

ای با توجه به کند که کنه تارتن دولکه( بیان می1992

که قابلیت وارد شدن به فاز دیاپوز را در دمای پایین دارا این

 نگهداریهای طعمه مناسبی برای استفاده در برنامهباشد، می

در دماهای پایین  Phytoseiidaeشکارگر خانواده های کنه

 باشد.می

میزان ، 3بر اساس اطالعات ارائه شده در شکل : كنه غالت

در  از تخم کنه غالت A. swirskiiتغذیه کنه شکارگر 

از نظر آماری دارای تفاوت تیمارهای مختلف مورد مطالعه 

 > df = 4, 89; f = 22.95; Pدار بوده است )معنی

0.001.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Tهای بالغ ماده از تخم کنه کنهترین میزان تغذیه بیش

putrescentiae گونه در تیمار شاهد و در شرایطی که هیچ

تخم  21/19سرمایی اعمال نشده بود، مشاهده شد ) تنش

 7مدت به A. swirskii(. در تیمارهایی که کنه شکارگر کنه

، نگهداری شده بوددرجه سلسیوس  10روز در دمای 

ترین میزان تغذیه از این طعمه در شرایطی مشاهده شد بیش

 .Aتنهایی در اختیار کنه شکارگر های کنه غالت بهتخمکه 

swirskii ( تخم کنه 18/10قرار گرفتند .)میزان  مقایسه

خورده شده توسط کنه شکارگر  Tyrophagus putrescetiaeخطای معیار( کنه ±تعداد کل )میانگین -3شکل 

Amblyseius swirskii   های مختلفدرجه سلسیوس و تغذیه شده با طعمه 10نگهداری شده در دمای 

Figure 3. Total number (Mean±SE) of Tyrophagus putrescentiae eaten by Amblyseius swirskii 

stored at 10 °C and feeding different prey  

 
* Control = Bemisia tabaci, Tetranychus urticae and Tyrophagus putrescentiae at 25 °C, Tu = T. urticae, Tp = 

T. putrescentiae, Bt = B. tabaci 

T
o
ta

l 
n

u
m

b
er

 o
f 

T
yr

o
p
h

a
g
u

s 
p
u

tr
e
sc

en
ti

a
e 

ea
te

n
 

Different treatments 



 پایین دمای در  Amblyseius swirskiشکارگر کنه نگهداریرحیمی و همکاران،                                                                                  68

 

a

ab

b

a

ab

0

20

40

60

80

100

120

140

Control Bt Tu+Bt Tp+Bt Tu+Tp+Bt

 .Tهای کنه از تخم A. swirskiiکنه شکارگر  تغذیه

putrescentiae در  دهد کهدر سایر تیمارها نشان می

غیر از کنه های دیگری را بهکنه شکارگر طعمهشرایطی که 

غالت در اختیار داشته باشد، میزان تغذیه از این طعمه 

ترین میزان تغذیه از تخم کنه پایینیابد. شدت کاهش میبه

همراه الرو و غالت نیز در شرایطی که این طعمه به

ای در اختیار کنه شکارگر قرار وتونمف کنه تارتن دولکهپر

 ،بر همین اساس(. تخم کنه 63/0گرفت، مشاهده شد )

های کنه غالت میزبان تخمگونه بیان نمود که توان اینمی

حین فرآیند  A. swirskiiمناسبی برای تغذیه کنه شکارگر 

 باشند. نمی نگهداری در دمای پایین

از  A. swirskiiمیزان تغذیه کنه شکارگر : سفيدبالک پنبه

 10در دمای  نگهداریروز  7پس از تخم سفیدبالك پنبه 

همانند کنه  نشان داده شده است. 4درجه سلسیوس در شکل 

 .Aای و کنه غالت، میزان تغذیه کنه شکارگر تارتن دولکه

swirskii بالك پنبه نیز تحت تأثیر تیمارهای از تخم سفید

 ;df = 4, 87; f = 3.16مختلف مورد مطالعه قرار گرفت )

P < 0.0178.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ارائه شده در این نمودار، اگرچه  اطالعاتبر اساس 

از تخم  A. swirskiiترین میزان تغذیه کنه شکارگر بیش

تخم  86/34مشاهده شد )تیمار شاهد سفیدبالك در 

سفیدبالك "تیمار  اما مقادیر ثبت شده در ،(سفیدبالك

سرمایی هفت  تنشهای شکارگر با که کنه "کنه غالتپنبه+

داری روزه نیز مواجه شده بودند، با این تیمار اختالف معنی

چه که این مسأله مؤید آن (.تخم سفیدبالك 39/32نداشت )

و حاکی از آن است کنه  بودهدر قسمت قبل بیان شد 

تمایلی به تغذیه از تخم کنه غالت  A. swirskiiشکارگر 

دهد که انرژی شته و ترجیح میندا دمای پایینپس از تحمل 

های سفیدبالك پنبه تأمین مورد نیاز خود را با تغذیه از تخم

که محققین  ی باعث شده استاتغذیه رفتاراین  .نماید

نوان یکی از عمختلف استفاده از این کنه شکارگر را به

های گونهمنظور کاهش جمعیت عوامل زیستی مؤثر به

 Calvoتوصیه نمایند )در شرایط گلخانه  بالكسفید مختلف

et al., 2011; van Lenteren et al., 2012.) 

 Amblyseiusخورده شده توسط کنه شکارگر  Bemisia tabaciخطای معیار( سفیدبالك پنبه ±تعداد کل )میانگین -4شکل 

swirskii   های مختلفدرجه سلسیوس و تغذیه شده با طعمه 10نگهداری شده در دمای 

Figure 4. Total number (Mean ± SE) of Bemisia tabaci eaten by Amblyseius swirskii stored at 10 °C 

and feeding different prey  

 
* Control = Bemisia tabaci, Tetranychus urticae and Tyrophagus putrescentiae at 25 °C, Tu = T. urticae, Tp = 

T. putrescentiae, Bt = B. tabaci 
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هاي مختلف بر باروري كنه اثرات تغذيه از طعمه

نگهداري در دماي پس از  A. swirskiiشكارگر 

 پايين

ارائه شده است،  5چه که در شکل بر اساس آن

داری میزان صورت معنیتیمارهای مختلف مورد مطالعه به

نگهداری در را پس از  A. swirskiiباروری کنه شکارگر 

 = df = 7, 123; fخود قرار دادند )تحت تأثیر  دمای پایین

17.04; P < 0.0001 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ترین میزان باروری کنه شکارگر در بر همین اساس، بیش

های مورد مطالعه به نسبت تیمار شاهد که تمامی طعمه

سرمایی نیز وارد  تنشو  آن قرار گرفتهمساوی در اختیار 

کنه که  یدر تیمارهای تخم(. 20/7نشده بود، مشاهده شد )

میزان ترین ، بیششده بوددمای پایین نگهداری شکارگر در 

کنه  ،ایباروری در شرایطی مشاهده شد که کنه تارتن دولکه

 .Aزمان در اختیار کنه صورت همو سفیدبالك پنبه بهغالت 

swirskii  ترین میزان کمتخم(.  13/5) ندبود داده شدهقرار

در شرایطی مشاهده  نیز A. swirskiiباروری کنه شکارگر 

در اختیار عنوان طعمه به T. putrescentiaeشد که تنها کنه 

گونه که در همانتخم(.  55/1این شکارگر قرار گرفت )

در شرایطی که تنها ، قرار گرفتاشاره مورد مباحث قبل نیز 

 Tu ،Tpیك طعمه در اختیار شکارگر قرار گیرد )تیمارهای 

پایین ترین میزان تغذیه از کنه غالت مشاهده شد. کم(، Btو 

بودن میزان تغذیه از کنه غالت در تیمارهای ترکیبی 

(Tu+Tp ،Tp+Bt  وTu+Tp+Bt)  که کنه شکارگرA. 

swirskii های مختلف را داشته استقدرت انتخاب طعمه، 

 که حاکیشواهد این (. 4و  3، 2های نیز مشاهده شد )شکل

عدم ترجیح این شکارگر نسبت به تغذیه از کنه غالت  از

ریزی خممین انرژی مورد نیاز جهت تتأتواند میباشد، می

در اختیار را در شرایطی که تنها این طعمه  های مادهکنه

میزان باروری  ،بر همین اساس اید.نمبا اختالل مواجه  دارد،

با تغذیه از کنه  A. swirskii برای کنه شکارگرثبت شده 

شرایطی است که این شکارگر از کنه تارتن تر از کمغالت 

نکته  .(5)شکل  ای یا سفیدبالك پنبه تغذیه نموده بوددولکه

قابل توجه در بررسی میزان باروری، باالتر بودن میزان 

درجه  10نگهداری شده در دمای   Amblyseius swirskiiخطای معیار( کنه شکارگر ±باروری کل )میانگین -5شکل 

 های مختلفسلسیوس و تغذیه شده با طعمه

Figure 5. Total fecundity (Mean±SE) of Amblyseius swirskii stored at 10 °C and feeding different 

prey  
 

* Control = Bemisia tabaci, Tetranychus urticae and Tyrophagus putrescentiae at 25 °C, Tu = T. urticae, Tp = 

T. putrescentiae, Bt = B. tabaci 
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( در Tu+Tp+Btو  Tu+Tp ،Tu+Bt ،Tp+Btترکیبی )

باشد. این ( میBtو  Tu ،Tpمقایسه با تیمارهای انفرادی )

 قادر است تا از آن است که کنه شکارگر حاکیمسأله 

و کسب نموده از منابع غذایی متنوع  ی راترانرژی بیش

با این وجود، مطالعات  .دهدافزایش میباروری خود را 

 ,Lysyk)ك ییسالباشد. تری در این زمینه مورد نیاز میبیش

( کاهش میزان باروری دشمنان طبیعی پس از 2004

ترین عنوان یکی از مهمرا به نگهداری در دمای پایین

این مسأله در  .نمایدمیبیان های این روش چالش

های صورت گرفته توسط سایر محققین نیز مورد پژوهش

 ;Tezze and Botto, 2004اشاره قرار گرفته است )

Luczynski et al., 2008.) ( بر اساس نظر لیLee, 

ی ریگپس از قرار بندپایانکاهش میزان تولیدمثل  ،(2010

و هر اندازه مدت  امری طبیعی است دماهای پایین ها درآن

باشد، زمان الزم برای  ترنگهداری در دمای پایین بیش زمان

 تر خواهد بود. صورت بهینه نیز طوالنیانجام تولیدمثل به

هاي مختلف بر ميزان تلفات تأثير تغذيه از طعمه

نگهداري در  در فرآيند A. swirskiiكنه شكارگر 

 دماي پايين

میزان های مختلف مورد مطالعه بر تأثیر میزبان 6شکل 

مقطع زمانی  3را در  A. swirskiiمرگ و میر کنه شکارگر 

پس از  (T10روز ) 10( و T5(، پنج روز )T0)بالفاصله 

 دهد. نشان مینگهداری در دمای پایین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان مرگ ، در این شکل بر اساس اطالعات ارائه شده

دوره فاصله پس از اتمام الب A. swirskiiو میر کنه شکارگر 

طی این دشمن طبیعی ( که بیانگر میزان تلفات T0) نگهداری

داری در تیمارهای مختلف تفاوت معنیباشد، میمدت این 

از اتمام دوره  با گذشت پنج روزمورد مطالعه نداشت. 

ترین درصد مرگ و میر کنه ترین و بیش، کمنگهداری

 26/32ترتیب در تیمار شاهد )به A. swirskiiشکارگر 

 .T( و تغذیه کنه شکارگر از تخم کنه درصد

putrescentiae (75 مشاهده شد. درصد ) این مسأله در

های کنه دوره نگهداریروز پس از اتمام  10فاصله زمانی 

Different treatments 
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پس از هفت روز نگهداری در  Amblyseius swirskiiهای مختلف روی مرگ و میر تجمعی کنه شکارگر اثر طعمه -6شکل 

 درجه سلسیوس  10دمای 

Figure 6. Effect of different prey on cumulative mortality of Amblyseius swirskii after seven days 

storage at 10 °C  
* Control = Bemisia tabaci, Tetranychus urticae and Tyrophagus putrescentiae at 25 °C, Tu = T. urticae, Tp = 

T. putrescentiae, Bt = B. tabaci 
** T0 = immidatly after storage, T5 = 5 days after storage and T10 = 10 days after storage at 10 °C 
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در درصد تلفات مشاهده شد و  نیزدر دمای پایین شکارگر 

تر از سایر تیمارهای شرایط تغذیه از تخم کنه غالت بیش

ترین درصد مرگ و کم درصد(. 88/96)مورد مطالعه بود 

در دمای پایین  نگهداریپس از روز  10دوره زمانی میر در 

های شکارگری که نسبت مساوی از تمامی در کنهنیز 

 75در اختیار داشتند، مشاهد شد )های مورد مطالعه را طعمه

کیفیت غذای  ی دشمنان طبیعی بهوابستگی میزان بقادرصد(. 

، در نگهداری در دمای پایینفرآیند  مورد استفاده حین

پژوهش صورت گرفته توسط کودرون و همکاران 

(Coudron et al., 2009 نیز مورد اشاره قرار گرفته )

 .Aمشاهده درصد باالتر مرگ و میر کنه شکارگر است. 

swirskii از تنها در زمان انجام آزمایش شرایطی که  در

گر آن است که ، بیانتغذیه نموده بودهای کنه غالت تخم

این  مورد نیازقادر به تأمین ذخایر به تنهایی این منبع غذایی 

این  باشد.سرمایی نمی هایتنشجهت تحمل دشمن طبیعی 

مطالعه میزان تغذیه از دست آمده به هاییافتهسو با مسأله هم

و بر  بوده تیماراین  در A. swirskiiشکارگر  کنهو باروری 

این  نگهداریمنظور توان بیان نمود که بهمی ،همین اساس

 .Tکنه  ، استفاده از تخمی پایینهادر دما کنه شکارگر

putrescentiae البته ذکر  باشد.قابل توصیه نمیتنهایی به

این نکته ضروری است که پژوهشگران مختلف یکی از 

ی هادر دمادشمنان طبیعی  نگهداریهای معایب عمده برنامه

بیان ت حین این فرآیند از بین رفتن بخشی از جمعیرا پایین 

ترین اهداف یکی از مهم ،بر همین اساس نمایند.می

 یجستجو ،های صورت گرفته در این زمینهپژوهش

عوامل بیولوژیك مانی افزایش میزان زندهایی جهت هراهکار

 Chang et) باشدمی ی پایینهانگهداری در دمادر زمان 

al., 1995; Tauber et al., 1997; Urbanski et al., 

2010) . 

کنه کوتاه مدت  نگهداریفرآیند  ،این پژوهشدر 

تأثیر و  درجه سلسیوس 10در دمای  A. swirskiiشکارگر 

های زیستی ویژگی های مختلف روی برخیتغذیه از طعمه

بررسی . شد مطالعهفرآیند اتمام این پس از این دشمن طبیعی 

)تخم، این شکارگر  زیستیمیزان حساسیت مراحل مختلف 

سرمایی نشان  تنشبه ( جفتگیری کرده و ماده بالغ پورهالرو، 

کنه  زیستیترین مرحله مناسب ،افراد بالغ مادهداد که 

 نگهداری در دمای پایینجهت  A. swirskii شکارگر

قرار هایی که در این پژوهش مورد مطالعه طعمهباشند. می

ای، تخم کنه غالت و تخم تارتن دولکه گرفتند شامل کنه

منظور های صورت گرفته به. در بررسیندسفیدبالك پنبه بود

 از که هر یكعالوه بر اینتیمار غذایی،  ترینمناسبیافتن 

تأثیر ، ندصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتها بهطعمه

نیز بررسی شد. نتایج طعمه مختلف  هایترکیبتغذیه از 

 .Aمیزان تغذیه کنه شکارگر دست آمده نشان داد که به

swirskii صورت بهو سفیدبالك پنبه ای از کنه تارتن دولکه

میزان ترین کمدر کنار کنه غالت بود. تر از داری بیشمعنی

میزان باروری و باالترین میزان تلفات نیز  ترینپایینتغذیه، 

عنوان طعمه بهرا های شکارگری که تنها کنه غالت در کنه

توان بیان بر همین اساس، می. ، مشاهده شدداشتند در اختیار

طعمه مناسبی جهت تغذیه  T. putrescentiaeکنه نمود که 

نگهداری این دشمن حین فرآیند  A. swirskiiکنه شکارگر 

ها در این البته ادامه بررسیباشد. نمیی در دمای پایین طبیع

های غذایی در کنار شرایط زمینه و ارزیابی اثرات سایر رژیم

 باشد.بسیار ضروری مینسبی هوا رطوبت ویژه بهمحیطی 

 

 سپاسگزاري

های صورت گرفته در پژوهش حاضر بخشی از بررسی

باشد که با حمایت مینامه کارشناسی ارشد نویسنده اول پایان

مالی دانشگاه یاسوج صورت پذیرفته و نویسندگان 

 دارند.وسیله مراتب قدردانی خود را اعالم میبدین
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Abstract 

Predatory mite Amblyseius swirskii Athias-Henriot is one of the most important species of 

Phytoseiidae. In the current study, the effects of feeding on different preys including two-spotted 

spider mite Tetranychus urticae Koch, cereal mite Tyrophagus putrescentiae (Schrank), silverleaf 

whitefly Bemisia tabaci (Gennadius); together with integrated treatments of these preys including 

spider mite+cereal mite, spider mite+whitefly, cereal mite+whitefly and spider mite+cereal 

mite+whitefly on the biological charactristics of adult females of this predator (predation, fecundity 

and survivorship) were investigated after seven days storage at 10 °C. Larva and adult female with 

72.34 and 11.76 % mortality had the highest and lowest susceptibility of this predator to temperature 

of 10 °C, respectively. The highest feeding of predatory mite after cold storage was observed on the 

larva and protonymph of T. urticae (91.63 prey). The lowest feeding was recorded on eggs of cereal 

mite (10.18 prey). Total fecundity of the predatory mite was significantly affected by different prey; 

the highest (5.13 egg) and lowest (1.55 egg) values of this parameter were recorded when the 

predatory mite fed on “spider mite+cereal mite+whitefly” and “cereal mite”, respectively. In the view 

point of mortality, the highest percentage was recorded in the predatory mites that reared on the cereal 

mite. According to the results obtained, integrated treatment of “spider mite+cereal mite+whitefly” 

was the most suitable treatment for the storage of A. swirskii at cold conditions than other treatments 

tested.  
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