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اولین گزارش از حضور کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari:
) Phytoseiidaeدر محیط طبیعی ایران
محسن عسکری ،جلیل حاجی زاده و رضا حسینی

*

گروه گياهپزشکي دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گيالن ،رشت ،ایران
(تاریخ دریافت 1401/5/15 :تاریخ پذیرش)1401/6/15 :
چکیده
کنه شکارگر  Phytoseiulus persimilis Athias-Henriotبه صورت واردسازی از خارج و پرورش در آزمایشگاه و گلخانه در
ایران مورد استفاده قرار گرفته است .از این کنه شکارگر برای کنترل بيولوژیک کنههای تارتن در گلخانهها و مزارع استفاده شده
است .به خاطر نيازهای خاص حرارتي و رطوبتي شامل دمای بين  17-28درجه سلسيوس و رطوبت نسبي بين  40-70درصد تاکنون
حضور این کنه در شرایط طبيعي ایران گزارش نشده است .در بررسي فون کنههای مرتبط با گياه بادام زميني در شهرستان آستانه
اشرفيه در استان گيالن تعدادی از این کنه شکارگر روی بوتههای بادام زميني آلوده به کنه تارتن دولکهای جمعآوری شد .بعد از
تهيه اسالید و بررسي ميکروسکوپي گونه کنه شکارگر  P. persimilisتشخيص داده شد .این اولين گزارش از استقرار طبيعي کنه
شکارگر  P. persimilisدر ایران است.

واژههای کلیدی :بادام زميني ،دشمن طبيعي ،کنه تارتن ،استقرار طبيعي
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عسکری و همکاران ،اولين گزارش از حضور کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis

کنههای شکارگر خانواده  Phytoseiidaeاز دشمنان

منوجان در جنوب استان کرمان در شرایط رطوبتي باال و

طبيعي مؤثر هستند که بهطور عمده برای کنترل بيولوژیکي

ميانگين دمایي مناسب نشان داد که این کنه شکارگر ميتواند

کنههای تارتن و بهخصوص کنه تارتن دولکه-

جمعيت کنههای تارتن را کاهش دهد ،ولي دمای باالتر از 38

ای  Tetranychus urticae Kochاستفاده ميشوند .برخي

درجه سلسيوس مزرعه بر قدرت شکارگری آن تاثير منفي

از گونههای فيتوزیيده در کنترل سایر کنههای آفت و حشرات

داشت ( Farid and Daneshvar, 1995; Arbabi,

ریز آفت مانند تریپسها و سفيد بالکها نقش دارند

 .)2019رهاسازی کنه شکارگر عليه کنه تارتن دولکهای

( .)Gerson et al., 2003یکي از گونههای مشهور

مزارع لویبا استان چهار محال بختياری در سالهای با شرایط

 Phytoseiulus persimilis Athias-Henriotاست که به

محيطي مناسب (بارشهای بهاری و رطوبت کافي) موفقيت-

صورت انبوه پرورش و به صورت تجاری به فروش ميرسد.

آميز بود ،اما در سالهای گرم و خشک به دليل کاهش

کنه شکارگر  P. persimilisدر سال  1957از کشور الجزایر

رطوبت موفقيتآميز نبود ( Norbakhesh and Arbabi,

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

 .)1996رهاسازی این کنه شکارگر برای کنترل کنه دولکه-

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

ای در مزارع لوبيا استان مرکزی بهدليل رطوبت کمتر از 20

دنيا انتقال یافت ( .)Dosse, 1958در کشورهای مدیترانهای

درصد و دمای بيش از  35درجه سلسيوس موفقيتآميز نبود

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

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

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

رهاسازی کنه شکارگر در شروع آلودگي رز و ميخک

برای کنترل کنه تارتن دولکهای در گلخانهها و مزارع استفاده

گلخانهای به کنههای تارتن در کنترل آفت کامالً مؤثر بود

ميشود (.)Zhang, 2003; van Lenteren, 2012

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

کنه شکارگر  P. persimilisدر سال  1367توسط دکتر

رها سازی این کنه شکارگر برای کنترل کنه تارتن دولکهای

هوشنگ دانشور پژوهشگر مؤسسه تحقيقات گياهپزشکي از

توت فرنگي رقم گاویتا بهدليل وجود پرزهای فراوان در سطح

هلند به ایران وارد و در اتاق ایزوله روی بوتههای آلوده لوبيا

زیرین برگ توت فرنگي موفقيتآميز نبود ( Arbabi,

به کنههای تارتن در ميانگين دمایي کمتر از  25درجه

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

سلسيوس و رطوبت نسبي بيش از  50درصد پرورش داده شد

رطوبت) پرورش انبوه این کنه شکارگر بهراحتي امکانپذیر

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

است (.)Arbabi, 2019

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

با توجه به شرایط مناسب برای رشد و نمو کنه شکارگر

ایران موفقيتآميز بوده است (.)Hadizadeh et al., 1996

 P. persimilisشامل دمای  17-28سلسيوس و رطوبت

اولين رها سازی کنه شکارگر  P. persimilisدر شرایط

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

مزرعهای ایران در سال  1370برای کنترل کنه تارتن

تاکنون گزارشي از استقرار طبيعي آن در ایران وجود نداشت.

ترکستاني Tetranychus turkestani Ugarov and

در بررسيهای انجام شده در سال )1401/4/14( 1401

 Nicolskiiانجام شد که نشان داد کنترل بيولوژیک این کنه

استقرار طبيعي این کنه شکارگر با جمعآوری پنج کنه

در ميانگين دمایي کمتر از  25درجه سلسيوس و رطوبت نسبي

شکارگر از مزارع بادام زميني آلوده به کنه تارتن دولکهای از

بيش از  70درصد در مزرعه پنبه و سویا استان گلستان امکان-

روستای سالستان (  37° 14′ 58″ N, 49° 55′ 3″ Eو

پذیر است ( ;Daneshvar and Ghilich-Abaii, 1993

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

 .)Arbabi, 2019رهاسازی این کنه شکارگر عليه کنه تارتن

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

ترکستاني در مزارع ماش و بادمجان در منطقه نيمه گرمسيری

استقرار طبيعي کنه شکارگر  P. persimilisدر ایران است.
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مشخصات افتراقي گونه :رنگ طبيعي نارنجي مایل به قرمز

بدون موی پيش مخرجي ،کليسر انبرک مانند ،آپوتل دو

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

شاخه ،اسپرماتکا با کاليکس کشيده و قطعه قاعدهای پنجه پای

ميکرون ،موهای سطح پشتي بلند و خاردار ،موی  j6دو تا سه

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

برابر بلندتر از فاصله بين قاعده آنها ،صفحه شکمي -مخرجي

شکل  -1کنه ماده  -A : Phytoseiulus persimilisسطح پشتي ایدیوزوما؛  -Bسطح شکمي ایدیوزوما؛  -Cگناتوزوما؛ -D
پنجه پای چهارم؛  -Eاسپرماتکا .خط مقياس  150ميکرون برای  Aو B؛  60ميکرون برای  C؛  80ميکرون برای  Dو  10ميکرون
برای .E
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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Short paper

First report of the predator mite Phytoseiulus persimilis (Acari:
Phytoseiidae) in natural environment of Iran
M. Askeri, J. Hajizadeh and R. Hosseini*
Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
(Received: August 6, 2022- Accepted: September 7, 2022)
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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