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 چکیده

به صورت واردسازی از خارج و پرورش در آزمایشگاه و گلخانه در Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot  شکارگر کنه

ها و مزارع استفاده شده گلخانههای تارتن در از این کنه شکارگر برای کنترل بيولوژیک کنهایران مورد استفاده قرار گرفته است. 

تاکنون  درصد 40-70طوبت نسبي بين و ردرجه سلسيوس  17-28بين  دمایبه خاطر نيازهای خاص حرارتي و رطوبتي شامل است. 

های مرتبط با گياه بادام زميني در شهرستان آستانه حضور این کنه در شرایط طبيعي ایران گزارش نشده است. در بررسي فون کنه

آوری شد. بعد از ای جمعهای بادام زميني آلوده به کنه تارتن دولکهاز این کنه شکارگر روی بوته یاشرفيه در استان گيالن تعداد

کنه تشخيص داده شد. این اولين گزارش از استقرار طبيعي  P. persimilisگونه کنه شکارگر  يو بررسي ميکروسکوپتهيه اسالید 

 .استدر ایران  P. persimilisشکارگر 
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از دشمنان   Phytoseiidaeهای شکارگر خانوادهکنه

برای کنترل بيولوژیکي طور عمده بههستند که  ثرؤم طبيعي

-خصوص کنه تارتن دولکههای تارتن و بهکنه

. برخي شوندمي استفاده  Tetranychus urticae Kochای

 حشرات و های آفتهای فيتوزیيده در کنترل سایر کنهاز گونه

ها نقش دارند و سفيد بالک هامانند تریپسآفت  ریز

(Gerson et al., 2003 .)های مشهور از گونه يیک

Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot  که به است

 .رسدميفروش به تجاری  صورت بهو صورت انبوه پرورش 

از کشور الجزایر  1957در سال  P. persimilisکنه شکارگر 

این (. Athias-Henriot, 1957آوری و توصيف شد )جمع

آنجا به سایر نقاط به آلمان وارد شد و از  1958در سال کنه 

ای در کشورهای مدیترانه(. Dosse, 1958دنيا انتقال یافت )

این کنه از ترکيه، ایتاليا، یونان، لبنان و فلسطين اشغالي 

از این کنه شکارگر (. Kazak, 1993گزارش شده است )

ها و مزارع استفاده ای در گلخانهکنه تارتن دولکهبرای کنترل 

 (.Zhang, 2003; van Lenteren, 2012شود )مي

 دکتر توسط 1367 سال در P. persimilis شکارگر کنه

از  پزشکيگياه تحقيقات مؤسسه پژوهشگر دانشور هوشنگ

های آلوده لوبيا روی بوتهدر اتاق ایزوله  ود وار ایران به هلند

درجه  25در ميانگين دمایي کمتر از  های تارتنبه کنه

 شددرصد پرورش داده  50سلسيوس و رطوبت نسبي بيش از 

(Arbabi, 2019) . شرایط پرورش انبوه کنه شکارگر در

درصد در  65-70و رطوبت نسبي  25±2گلخانه در دمای 

(. Hadizadeh et al., 1996آميز بوده است )ایران موفقيت

در شرایط  P. persimilisاولين رها سازی کنه شکارگر 

کنترل کنه تارتن  برای 1370ای ایران در سال مزرعه

 Tetranychus turkestani Ugarov andترکستاني 

Nicolskii  کنه این انجام شد که نشان داد کنترل بيولوژیک

درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  25در ميانگين دمایي کمتر از 

-ویا استان گلستان امکاندرصد در مزرعه پنبه و س 70بيش از 

 ;Daneshvar and Ghilich-Abaii, 1993) پذیر است

Arbabi, 2019). تارتن سازی این کنه شکارگر عليه کنهرها 

ترکستاني در مزارع ماش و بادمجان در منطقه نيمه گرمسيری 

منوجان در جنوب استان کرمان در شرایط رطوبتي باال و 

تواند ميکنه شکارگر این  نشان داد کهمناسب ميانگين دمایي 

 38تر از رتن را کاهش دهد، ولي دمای باالهای تاجمعيت کنه

تاثير منفي  آنقدرت شکارگری  درجه سلسيوس مزرعه بر

 ,Farid and Daneshvar, 1995; Arbabi)داشت 

ای سازی کنه شکارگر عليه کنه  تارتن دولکهرها. (2019

شرایط  باهای استان چهار محال بختياری در سال مزارع لویبا

-موفقيت( های بهاری و رطوبت کافي)بارشمناسب محيطي 

کاهش به دليل شک خو های گرم آميز بود، اما در سال

 ,Norbakhesh and Arbabi)آميز نبود رطوبت موفقيت

-ارگر برای کنترل کنه دولکهسازی این کنه شکرها. (1996

 20دليل رطوبت کمتر از همزارع لوبيا استان مرکزی بدر  ای

آميز نبود درجه سلسيوس موفقيت 35درصد و دمای بيش از 

(Lak and Arbabi, 1997) .محالت و اصفهان در 

 ميخک و رز آلودگي شروع در شکارگرکنه  رهاسازی

 بود مؤثر کامالًدر کنترل آفت  تارتن هایکنهبه  ایگلخانه

(Hosseninia and Arbabi, 2007; Arbabi, 2019 .)

ای رها سازی این کنه شکارگر برای کنترل کنه تارتن دولکه

دليل وجود پرزهای فراوان در سطح هتوت فرنگي رقم گاویتا ب

 ,Arbabi)آميز نبود زیرین برگ توت فرنگي موفقيت

شرایط محيطي مطلوب )دما و تأمين با  ،در مجموع (.2015

پذیر راحتي امکانشکارگر بهکنه رطوبت( پرورش انبوه این 

 (.Arbabi, 2019است )

کنه شکارگر شرایط مناسب برای رشد و نمو با توجه به 

P. persimilis  و رطوبت سلسيوس  17-28 دمایشامل

( Stenseth, 1979; Sabelis, 1981درصد ) 40-70نسبي 

. نداشتایران وجود  در آن طبيعي گزارشي از استقرار تاکنون

( 14/4/1401) 1401سال  درهای انجام شده در بررسي

ه آوری پنج کناستقرار طبيعي این کنه شکارگر با جمع

 ازای آلوده به کنه تارتن دولکهشکارگر از مزارع بادام زميني 

و   N, 49° 55′ 3″ E ″58 ′14 °37روستای سالستان )

37° 15′ 10″ N, 49° 55′ 4″ E ) در شهرستان آستانه

به اثبات رسيد. این اولين گزارش از استان گيالن  ،اشرفيه

  .ستادر ایران  P. persimilisکنه شکارگر استقرار طبيعي 
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رنگ طبيعي نارنجي مایل به قرمز : ونهگ مشخصات افتراقي

  360( 380-340) ایدیوزوما بيضوی به طول کم رنگ،

دو تا سه  6jموی  ،سطح پشتي بلند و خاردارميکرون، موهای 

مخرجي  -شکمي ها، صفحهبرابر بلندتر از فاصله بين قاعده آن

کليسر انبرک مانند، آپوتل دو  ،بدون موی پيش مخرجي

پای پنجه ای قطعه قاعدهو با کاليکس کشيده اسپرماتکا  ،شاخه

  (.: 1A-E)شکل است  با ماکروستای بلندچهارم 

 

 

 
 -Dگناتوزوما؛  -Cسطح شکمي ایدیوزوما؛  -Bسطح پشتي ایدیوزوما؛  -Phytoseiulus persimilis  :Aکنه ماده  -1 شکل

ميکرون  10و  Dميکرون برای  80؛  Cميکرون برای  60 ؛ Bو  Aميکرون برای  150. خط مقياس اسپرماتکا -Eپنجه پای چهارم؛ 

 .Eبرای 
Figure 1. Phytoseiulus persimilis female mite: A) Dorsal view of idiosoma; B) Ventral view of 

idiosoma; C) Gnathosoma; D) Leg IV; E- Spermatheca. Scale bar 150 μm for A and B, 60 μm for C, 

80 μm for D, 10 μm for E. 
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Abstract 

The predatory mite Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot has been used as importation from abroad 

or rearing in the laboratory and greenhouse in Iran. This predatory mite has been used for biological 

control of spider mites in greenhouses and fields. Due to the special thermal and humidity requirements 

of this mite, including temperature between 17-28˚C and relative humidity between 40-70%, the 

presence of this mite in natural conditions of Iran has not been reported so far. In the study of the fauna 

of mites associated with peanut in Astaneh-ye-Ashrafieh vicinity in Guilan province, a few specimens 

of this predatory mite were collected on peanut plants infected with the two spotted spider mites. After 

preparing microscopic slide and examining it under the microscope, the species of predator mite was 

identified as P. persimilis. This is the first report of the natural establishment of the predatory mite P. 

persimilis in Iran. 

Key words: Natural enemy, natural establishment, peanut, spider mites 
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