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رویکنۀتارتنAcari: Phytoseiidae) )Amblyseius swirskiiشکارگرۀکنشناسیجمعیت

ایطآزمایشگاهیدرشرTetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)ایلکهدو


 *2وملیحهلطیفی1زادۀافشارفردوسرفیع

 رفسنجان  عصر)عج(، یولپزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه  یاهگگروه کارشناسی ارشد و استادیار، . دانشجوی 2و  1

 (2/5/1935تاریخ پذیرش:  - 22/12/1931)تاریخ دریافت: 



چکیده
با  Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) در این پژوهش به بررسی طول عمر، تولیدمثل، بقا و نسبت جنسی کنۀ شکارگر

 8ساعت روشنایی به  11درصد دورۀ نوری  55±12نسبی در شرایط آزمایشگاهی رطوبت  Koch  Tetranychus urticae تغذیه از تخم کنۀ

میانگین کل دورۀ  ی پرداخته شد.فرنگ توتهای درجۀ سلسیوس روی دیسک برگ 95±1و  92±1، 25±1ساعت تاریکی و سه دمای 

و  38/95±13/2، 11/11±35/2درجۀ سلسیوس به ترتیب  95و  92، 25رشدی کنۀ شکارگر از تخم تا بالغ کنۀ کامل در دماهای 

درجۀ سلسیوس  95درجۀ سلسیوس تا  25های رشدی مراحل مختلف با افزایش دما از طول دوره .روز به دست آمد 13/2±93/99

درجۀ سلسیوس به ترتیب  95±1و 92±1، 25±1( برای این کنۀ شکارگر در سه دمای rنرخ ذاتی افزایش جمعیت ) .کاهش یافت

 (R0)دار مشاهده شد. همچنین نرخ خالص تولیدمثل بود که بین سه دما اختالف معنی -1 روز 29/2±21/2و  21/2±21/2، 21/2±11/2

درجۀ سلسیوس  25نتاج بود که بین دمای  91/11±13/2و  91/15±22/2، 22/12±15/2این کنۀ شکارگر در سه دمای یادشده به ترتیب 

 .Aشناسی )دموگرافی( کنۀ شکارگر  اتی در مورد جمعیتنتایج این پژوهش اطالع .دار مشاهده شدبا دو دمای دیگر اختالف معنی

swirskii 95دهد که رشد جمعیت کنۀ شکارگر در دمای ای فراهم کرده است. این نتایج نشان میدر سه دما، روی کنۀ تارتن دولکه 

رگر با دیگر دماها یا روی توان این نتایج را برای مقایسۀ رشد جمعیت کنۀ شکادرجۀ سلسیوس بیشتر از دو دمای دیگر است که می

 (های غذایی برای استفادۀ بهتر از این شکارگر در کنترل زیستی )بیولوژیک( استفاده کرد.دیگر برنامه )رژیم
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ABSTRACT 
developmental time, reproduction, survival and sex ratio of predatory mite, Amblyseius swirskii Athias-Henriot 

(Acari: Phytoseiidae) were evaluated when feeding on Tetranychus urticae Koch eggs in laboratory conditions at 

three constant temperatures (25± 1, 30±1 and 35±1°C), 70±10% R.H. and 16L: 8D h on strawberry leaf discs. Total 

developmental time of the predatory mite was obtained 41.16±0.97, 35.98±0.49 and 33.39±0.49 days at 25, 30 and 35 

°C, respectively,. Developmental time of different stages decreased as temperature increased from 25 to 350C. The 

intrinsic rate of increase (r) was 0.14±0.01, 0.21±0.01 and 0.23±0.01 day-1, at 25±1 °C, 30±1 °C and 35±1 °C, 

respectively. There was significant difference among the intrinsic rates of increase at three temperatures. The net 

reproduction rate (R0) was 21.22±2.66, 17.34±2.20 and 16.31±2.19 offspring, at the mentioned temperatures. There 

was significant difference between the net reproduction rate at 25 °C and two other temperatures. Our results provide 

information about demography of A. swirskii feeding on T. urticae at three constant temperatures. These results 

showed that population growth of A. swirskii at 35 °C is better than other temperatures (25 and 30 °C). These results 

can be used to compare population growth of predatory mite, A. swirskii, with other different temperatures or on other 

diets, for better use of this predatory mite, in biological control. 
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مقدمه

ها، ی مانند حشرات و کنههای حیاتی بندپایاناغلب فعالیت

 ,.Trudgill et al) یر دمای محیط اطراف استتأثتحت 

دما روی فراسنجه )پارامتر(های اصلی جمعیت  (2005

یک نسل و  زمان مدتیر، وم مرگ، زادوولدمانند رشدونمو، 

 ,.Roy et al)گذارد یر میتأثیجه رشد جمعیت درنت

2002; Trudgill et al., 2005; Bensadia et al., 2006. 

& Anton et al., 2007) پس از رهاسازی یک عامل .

کنندة کنترل زیستی )بیولوژیک(، دمای محیط تعیین

یرگذار بر تأثرشد جمعیت شکارگر و یک عامل مهم و 

 & Hulspas-Jordan)موفقیت عامل کنترل زیستی است 

van Lenteren 1989) یر دما بر رشد تأث. بنابراین اطالع از

مثال، در زمان  عنوان بهتواند دشمن طبیعی، میجمعیت 

های دشمن طبیعی،  رهاسازی یا شمار رهاسازی

 Roy et al., 2002 & Tsoukanas et)کننده باشد  یینتع

al., 2006). Amblyseius swirskii  یک کنۀ شکارگر

های زیادی از بندپایان ریز و عمومی است و روی گونه

یک عامل  عنوان بهتواند و میکند های گرده تغذیه میدانه

های ها، کنههای سفید، تریپسکنترل زیستی علیه مگس

ای های اریوفید و دیگر آفات گیاهان گلخانهکنه تارتن،

 Nomikou et al., 2003; Hoogerbrugge) استفاده شود

et al., 2005; Swirski et al., 1967)هایی روی . بررسی

 این کنه انجام شده است یروم مرگرشدونمو، باروری و 

(Hoda et al., 1987; El-Laithy & Fouly, 1992; 

Abou-Awad et al., 1999; Nomikou et al., 2001) .

در کنترل  گونه کسازی کاربرد یبرای بهینه ازآنجاکه

در  گونه آنهای مربوط به رشدونمو زیستی، بررسی داده

 ,.Ferrero et alدماهای مختلف ضروری خواهد بود )

یر سه دمای تأثهدف از این پژوهش، بررسی ( لذا 2007

درجۀ سلسیوس( روی پویایی  35و  31، 25متفاوت )

است، که  A. swirskii)دینامیک( جمعیت کنۀ شکارگر 

بینی توان از نتایج این پژوهش برای درک و پیشمی

ای های گلخانهکارایی این دشمن طبیعی در محیط

 استفاده کرد.

 

هاوشموادور
 ایتارتن دو لکه ۀپرورش کن

در این  مورداستفاده (طعمهای )تارتن دو لکه ۀکن

 ةدانشکد ۀگلخانآلودة )لوبیا( ز گیاهان آزمایش ا

آوری شد. گردرفسنجان  عصر ولیکشاورزی دانشگاه 

 یلوبیا بذر کشت های تارتن اقدام بهپرورش کنهبرای 

این  ربذعدد چهار  شمار صورت که  شد، بدینچیتی 

پوشش  پس از رشد تا کشت شددر هر گلدان  گیاه

های تارتن برای جابجایی کنه ایپیوسته هم بهگیاهی 

با  های لوبیا در اتاقک رشدسپس گلدان .ایجاد شود

نوری  ةدور درصد 45±91 رطوبت نسبی، 25±9دمای 

قرار داده  یساعت تاریک 8ساعت روشنایی به  91

شدن گیاهان ز خشک ا برای حفظ کلنی، پیششدند. 

های گیاهان روی برگها  های آنلوبیای آلوده، برگ

 منتقل شدند.سالم 

 

 Amblyseius swirskii شکارگر ۀپرورش کن

 ةپزشکی دانشکدشکارگر از گروه گیاه ۀکن ۀکلنی اولی

کشاورزی دانشگاه تهران تهیه شد. برای نگهداری 

رتن که تا ۀهای لوبیای آلوده به کنشکارگرها از گلدان

های  ظرفدر اتاقک رشد قرار داشتند و همچنین از 

آلوده به  لوبیایحاوی برگ  متر سانتی 1به قطر  پتری

مرطوب قرار گرفته  ۀای که روی پنبلکهتارتن دو ۀکن

های جدید  از یک تا دو روز برگ پسبود استفاده شد. 

برای انجام  .شدندهای پیشین ه و جایگزین برگتهی

ها به مدت سه نسل روی گیاه ا کنههآزمایش همۀ

پرورش داده و سپس از این  رقم کاماروسفرنگی  توت

 ها استفاده شد.ها برای انجام آزمایشکنه
 

شکارگر  ۀکن شناسی های جمعیتتعیین فراسنجه

Amblyseius swirskiiتارتن  ۀاز تخم کن یهبا تغذ

 درجۀ سلسیوس 02و  03، 52در سه دمای  ایدولکه

و  1پتری به قطر های  ظرفنجام آزمایش از برای ا

 ها این ظرف رونشد. دمتر استفاده سانتی 5/1ارتفاع 

مرطوب و روی این پنبه دیسک برگی از  ۀپنب یک الیه

متر قرار گرفت. این سانتی 5/7به قطر  فرنگی توتگیاه 

پنبه قرار داده شد که سطح  ۀها طوری روی الیدیسک

باشد. اطراف دیسک برگی با زیرین برگ به سمت باال 

. این عمل شدنواری از پنبه محصور و با آب اشباع 

. شدهای شکارگر انجام از فرار کنه بازداریبرای 

محل  عنوان بهها هایی از الیاف پنبه روی برگرشته
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 & Helle)و استراحت کنه قرار داده شد گذاری تخم

Sabelis, 1985) سنمه های تخمآزمایش از  آغاز. برای 

 هشت زمان مدتماده در افراد که توسط  ،شکارگر ۀکن

 ها تخماستفاده شد. این  ه بودندشد ساعت گذاشته

موی چهار صفر به واحدهای آزمایشی توسط یک قلم

ساعت یک بار بازبینی و  دوازدهمنتقل شدند و هر 

، ها تخمتفریخ  محض بهثبت شد.  ها آنمراحل رشدی 

مو به ای با قلمتن دولکهتار ۀکافی از تخم کن شمار

های برگی منتقل شد و روزانه این کار انجام دیسک

وجود . شکارگر فراهم شود موردنیازگرفت تا غذای 

 ۀاندازی در کنمعیار پوست عنوان به پیشینسن  ۀپوست

شکارگر و ورود به سن بعدی در نظر گرفته شد. با ظهور 

ر کنار یک شده دهر کنۀ نر خارج های شکارگر کامل، کنه

کنۀ ماده قرار داده شد. در هر بازبینی، بقا و شمار 

شده توسط هر فرد ماده در زیر  های گذاشته تخم

استریومیکروسکوپ شمارش و ثبت شد. این عمل تا زمان 

ها در  مرگ آخرین افراد نر و ماده ادامه یافت. آزمایش

درجۀ سلسیوس،  35±9و  31±9 ،25±9 شرایط دمایی

ساعت روشنایی و  91 رصد و دورة نورید 45±5رطوبت 

 .هفتاد تکرار انجام شدند باساعت تاریکی و  8

 

 ها داده تجزیۀ

 TWOSEXMSChartافزار ها با استفاده از نرمتجزیۀ داده

(Chi, 2015) و آزمون توکی برای مقایسۀ میانگین توسط

افزار  انجام شد و نمودارها به کمک نرم SPSS 18افزار نرم

Sigmaplot 12.0 .رسم شدند 

 

نتایجوبحث

میانگین کل دورة رشدی کنۀ  9با توجه به نتایج جدول 

درجۀ  35و  31، 25شکارگر از تخم تا بلوغ در دماهای 

و  18/35±71/1 ،91/79±14/1ترتیب سلسیوس به

ترین و بلندترین دورة  روز بود که کوتاه 71/1±31/33

درجۀ  25و  35رشدی به ترتیب مربوط به دمای 

آمده نشان داد با افزایش دستسلسیوس است. نتایج به

درجۀ سلسیوس سرعت رشد کنۀ  35به  25دما از 

 شکارگر افزایش یافته است.
 

 35و  31، 25در سه دمای  Amblyseius swirskiiو طول عمر کنۀ شکارگر   )روز( رشدی ةمیانگین طول دور ۀمقایس. 9جدول 

 درجۀ سلسیوس
Table 1. Mean developmental time and longevity (days) of Amblyseius swirskii at three constant temperatures of 25, 

30 and 35 ºC 
Temperature 

Age-stage 25 ºC 30 ºC 35 ºC 
Egg 2.12±0.7c 1.17±0.03b 0.97±0.03a 
Larva 0.82±0.04a 0.89±0.02a 0.90±0.03a 
Protonymph 1.01±0.03b 1±0.04b 0.8±0.03a 
Deutonymph 1.51±0.05a 1.58±0.06a 1.5±0.05a 
Pre-adult 5.48±0.08c 4.66±0.1b 4.16±0.07a 
Female longevity 40.42±0.41c 33.27±0.48b 31.8±0.33a 
Male longevity 30.92±0.43c 28.62±0.29b 26.15±0.32a 
Total 41.16±0.97c 35.98±0.49b 33.39±0.49a 

 .باهم دارند دار یدرصد اختالف معن 5در سطح  توکیاند با آزمون  مشخص شده تفاوتتوسط حروف م فیکه در هر رد یاعداد
Mean within a row followed by different letters are significantly different (p˂0.05, Tukey’s test) 

 

 وتحلیلتجزیهها برای نبودن داده عادیبه دلیل 

استفاده  (کیپارامترریغای ) نافراسنجه آزمونها از آن

داری در سطح تفاوت معنی آزمونشد. با توجه به این 

و  جز الروبین مراحل مختلف زیستی )به df=2با  15/1

با توجه در دماهای مختلف مشاهده شد.  سن دو( ةپور

تخم بین سه دما اختالف  ۀدر مرحل (9 جدول)به 

دورة  نیتر کوتاهی که اگونههدار مشاهده شد بمعنی

سلسیوس  درجۀ 35روز در دمای  14/1±13/1رشدی 

 ۀدرج 25 روز در دمای 92/2±14/1و  بلندترین آن 

سن یک در  ةرشدی پور ةدورطول  سلسیوس بود.

سلسیوس با دو دمای دیگر اختالف  ۀدرج 35دمای 

 25سن یک در دمای  ةپور ۀدار نشان داد )مرحلمعنی

قرار گرفتند(. در  جداگانه رگروهیز در یک 31و 

 ۀسلسیوس در مرحل ۀدرج 35و  31، 25دماهای 
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، 82/1±17/1الروی با داشتن میانگین به ترتیب 

داری )روز( اختالف معنی 11/1±13/1و  12/1±81/1

 ۀنیزم درهای گوناگونی وجود نداشت. پژوهش

و طول مراحل رشدی  (بیولوژیشناسی ) زیست

های مختلف در فیتوزئیده روی میزبان ةهای خانوادکنه

دماهای متفاوت صورت گرفته و نتایج منتشرشده 

دهد که طول عمر افراد بالغ با افزایش دما، نشان می

 & James & Taylor, 1992; Yue)کاهش یافته است 

Tsai, 1996.) Gotoh et al. (2004 با )روی  بررسی

   کارگرش ۀهای جدول زندگی کنفراسنجهدما بر  ریتأث

Amblyseius californicus به این نتیجه رسیدند که با

. شودمی تر کوتاهرشدی  ةافزایش دما، طول دور

بررسی  منظور بهLee & Ahn (2000 ) یها شیآزما

های جدول فراسنجهدما روی رشدونمو، باروری و  تأثیر

طراحی  Amblyseius womersleyiشکارگر  ۀزندگی کن

، 39، 21، 27 ،21، 91ر دماهای د ها شیآزما. این شد

سلسیوس صورت گرفت و  ۀدرج 34و  35، 33

های رشدی مشاهده شد که با افزایش دما طول دوره

 در Sabelis (1985) به نظر شود. بنامی تر کوتاه

نرها طول عمر  Phytoseiidae ةشکارگرهای خانواد

این نتایج  همسان باها دارند. نسبت به ماده یتر کوتاه

های شکارگر کنه دیگرو در ( 9)جدول پژوهش ین ادر 

 Euseius finlandicus ، Amblyseiusمانندفیتوزئید 

indicus Narayan & Kaar، Typhlodromus 

fleschneri Chant و Typhlodromus homalii Gupta 
 ;Helle & Sabelis, 1985) دست آمده است نیز به

Arbabi & Singh, 1996; Abdallah et al., 2001 .)

ها توسط نرها علتی برای کوتاه بودن جستجوی ماده

 Amano)رشدی در نرها اعالم شده است  ۀاین مرحل

& Chant, 1986) .مرحلۀ  -منحنی بقای ویژة سن

نشان داده شده  9، در شکل A. swirskii (Sxj) رشدی

رشدی  ۀمرحل ةهای ویژ است. همپوشانی بین منحنی

و نمو مراحل زیستی تفاوت در نرخ رشد  یجهدرنت

 ( نشان دادند1988) Chi( و 1985) Chi & Liuاست. 

نرخ رشد در بین افراد منجر به روی  پذیریکه تغییر

شود. اگر  مراحل در منحنی بقا می یهم افتادگ

مرحله ساخته شوند  میانگین هر پایۀ های بقا بر منحنی

(Carey, 1993 روی ،)مراحل مشاهده  یهم افتادگ

و منجر به ایجاد خطاهایی در منحنی بقا نخواهد شد 

شود. در این پژوهش در هر سه دما طول دورة زندگی  می

افراد ماده بیشتر از افراد نر بود. احتمال اینکه یک الرو 

شده تا مرحلۀ رشدی بالغ زنده بماند به تخم خارج تازه از 

 35و  31، 25در دماهای  88/1 و 1/1، 4/1ترتیب برابر 

جنسی )ماده/ )نر+ماده(( نیز در سه دمای نسبت . است

 آمد. به دست 131/1 و 133/1، 121/1یب به ترتیادشده 

نتایج این پژوهش نشان داد که بین زمان پیش از 

مراحل پیش از بلوغ،  نظر گرفتنکل )با در  یگذار تخم

TPOP35و  31، 25های ماده که در سه دمای ( کنه 

 48/5±92/1 ،81/4±94/1سلسیوس به ترتیب  ۀدرج

 داری مشاهده روز بودند تفاوت معنی 97/5±11/1و 

 (.2)شکل  (f=113/1و  P ،2=df=114/1)نشد 

ن بار توسط نخستی(، برای vxjمثلی ) ارزش تولید

Fisher (1930 )آن توسط محققان دیگر از و پس ارائه 

 ,Carey) شد های بعد به مفهوم نظری استفاده در سال

نتاجی است که انتظار  شمار، یدمثلتول یزان. م(1993

و  xکه در سن  A.swirskiiفرد رود توسط هر  می

های  است، در آینده تولید شود. منحنی jرشدی  ۀمرحل

 3رشدی در شکل  ۀمرحل-سن ةمثل ویژ تولید یزانم

 یدمثلتول پژوهش اوج نرخاین ترسیم شده است. در 

سلسیوس است که  ۀدرج 25در روز نهم برای دمای 

 ۀدرج 35و  31نسبت به دو دمای  زانیاین م

های ماده کنه یگرد عبارت بهیا  استسلسیوس بیشتر 

در روز نهم بیشترین مشارکت را در آیندة جمعیت 

 .کندکاهش پیدا می یجتدر به یزانو این مدارند 

برای این کنۀ شکارگر  (r)نرخ ذاتی افزایش جمعیت 

درجۀ سلسیوس  35±9و  31±9، 25±9در سه دمای 

 23/1±19/1و  29/1±19/1، 91/1±19/1به ترتیب 

که بین سه دما  (f=23/42و  p ،2=df=111/1بود ) -9روز

(. همچنین نرخ 2دار دیده شد )جدول اختالف معنی

این کنۀ شکارگر در سه دمای (R0) خالص تولیدمثل 

و  37/94±21/2، 22/92±15/2یادشده به ترتیب 

درجۀ  25نتاج بود که بین دمای  91/2±39/91

دار مشاهده شد سلسیوس با دو دمای دیگر اختالف معنی

(119/1=p ،2=df  39/95و=fنرخ بسیار 2( )جدول  .)

بیانگر میزان افزایش جمعیت ( λ)باالی افزایش جمعیت 

پایدار نسبت به نسل پیش است که میزان این عامل در 
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و  27/9±19/1، 94/9±12/1ترتیب  سه دمای یادشده به

ماده/ماده/روز بود که در هر سه دما اختالف  19/1±21/9

( f=39/973و  p ،2=df=111/1دار دیده شد )معنی

(. این فراسنجه با افزایش دما افزایش پیدا کرد و 2)جدول

درجۀ سلسیوس به باالترین میزان خود  35در دمای 

رسید. همچنین زمان موردنیاز برای دو برابر شدن شمار 

ین کنۀ شکارگر در سه دما برای ا (DT)افراد جمعیت 

(. این زمان، 2روز بود )جدول 11/2و  98/3، 33/7ترتیب 

زمان مناسبی است تا این شکارگر بتواند آفت مورد تغذیه 

را با افزایش جمعیت خود کنترل کند. این زمان هرچه 

تر باشد کارایی شکارگر در کنترل طعمه افزایش  کوتاه

 یابد. می

 

 

 
  Amblyseius swirskii، برای هر مرحلۀ رشدی کنۀ (Sxj)مرحلۀ رشدی -ویژة سن. نرخ بقای 9شکل 

 درجۀ سلسیوس 35و ج.  31 (ب و 25 (در دمای الف
Figure 1. Age-stage survival rate (Sxj) of Amblyseius swirskii at three constant temperatures A: 25 ºC, B: 30 ºC and C: 35 ºC  

 

 
( Fدرجۀ سلسیوس )آزمون  35و  31، 25در سه دمای  Amblyseius swirskiiکنۀ شکارگر  TPOPو  APOPۀ . مقایس2شکل 

(APOPدورة پیش از تخم )ریزی کنۀ بالغ  TPOPریزی کل(: زمان پیش از تخم 
Figure 2. Comparison of APOP and TPOP of Amblyseius swirskii at three constant temperatures of 25, 30 and 35 ºC  

(F test) (APOP: adult preoviposition period, TPOP: total preoviposition period)  
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، 25در دماهای الف(  Amblyseius swirskii ( برای هر مرحلۀ رشدی کنۀvxj)مرحلۀ رشدی -. ارزش تولیدمثلی ویژة سن3شکل 

 درجۀ سلسیوس 35و ج(  31ب( 

Figure 3. Age-stage reproductive value (vxj) of Amblyseius swirskii at three constant temperatures of A: 25 ºC,  

B: 30 ºC and C: 35 ºC 
 

 درجۀ سلسیوس 35و  31، 25در سه دمای  Amblyseius swirskiiهای اصلی جدول زندگی  . فراسنجه2جدول 

Table 2. Life table parameters of Amblyseius swirskii at three constant temperatures of 25, 30 and 35 ºC 

DT (day) T (day) R0 (offspring) λ (day-1) r (day-1) Temperature 
4.33 15.63±0.53a 12.22±2.65b 1.17±0.02a 0.16±0.01a 250C 
3.18 13.09±0.27b 17.34±2.20a 1.24±0.01b 0.21±0.01b 300C 
2.96 11.91±0.22c 16.31±2.19a 1.26±0.01c 0.23±0.01c 350C 

 (.≤15/1Pاند با هم اختالف معنادار دارند )هایی که با حروف متفاوت مشخص شدهدر هر ستون میانگین
Mean within a column followed by different letters are significantly different (p≥0.05). 

 

 گیری کلینتیجهبحث و 

در دماهای  A. swirskiiشکارگر  پویایی جمعیت کنۀ

درجۀ سلسیوس متفاوت است  35و  31، 25مختلف 

درجۀ  31مربوط به دمای  R0(. بیشترین مقدار 2)جدول 

 DTو کمترین مقدار  rسلسیوس و بیشترین مقدار 

 Nomikouدرجۀ سلسیوس هستند.  35مربوط به دمای 

et al. (2001)  )در پژوهشی روی دو سویۀ )استرین 

A. swirskii  با تغذیه ازBemisia tabaci  روی گیاه خیار

 به rرا برای  218/1و  293/1مقادیر  ºC 25در دمای 

 آمده دست بهدست آوردند که این مقادیر بیشتر از مقدار 

در این پژوهش است. شاید دلیل این  ºC 25دمای  در

های گیاهی متفاوت در تفاوت استفاده از شکارها و میزبان

در دمای  Wimmer et al. (2008)پژوهش باشد. این دو 

ºC25  مقدارr  برای این کنۀ شکارگر با تغذیه از دو

را  Thrips tabaciو  Frankliniella occidentalisتریپس 

به دست آورند که کمتر از  127/1و  151/1به ترتیب 

ن اظهار آنادر این پژوهش است.  آمده دست بهمقدار 

یر باالی وم مرگ، rمقدار کردند دلیل اصلی کاهش 

 زمان مدتن آنامراحل نابالغ شکارگر است. همچنین 

رشدونمو )از تخم تا بلوغ( کنۀ شکارگر با تغذیه از هر دو 

روز به دست آوردند که در مقایسه با مقدار  8/4شکار را 

که یکی  است( بیشتر 78/5در این پژوهش ) آمده دست به

وت در نوع شکار باشد. در تواند تفااز دالیل این تفاوت می

برای این کنۀ  آمده دست به rپژوهش دیگری مقدار 
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ر د T. urticae شکارگر با تغذیه از مراحل پورگی کنۀ

الزم  زمان مدتو همچنین طول  ºC 21 ،914/1دمای 

 به دست آمد  5/5برای رشدونمو تا مرحلۀ بلوغ  

(El-Laithy & Fouly, 1992) ر که تا حدودی برابر مقادی

است.  ºC 25در این پژوهش در دمای  آمده دست به

Heung & Gillespie (2011)  یر دماهای تأثبه بررسی

های جدول زندگی کنۀ مختلف روی رشدونمو و فراسنجه

توسط  آمده دست بهپرداختند. مقادیر   A. swirskiiشکارگر

درجۀ سلسیوس  37و  31، 25در دماهای  rبرای  ها آن

بود که این مقادیر کمتر از  93/1و  97/1، 93/1به ترتیب 

ن آنادر این پژوهش است. همچنین  آمده دست بهمقادیر 

را به ترتیب   2/5و  8/7، 9/5در دماهای یادشده، مقادیر 

به دست آوردند که در مقایسه با این پژوهش   DTبرای

برای  آمده دست بهاین مقادیر بیشتر هستند. طول عمر 

 5/97و  8/29، 8/25دشده به ترتیب در دماهای یا ها ماده

 1/5و  1، 4الزم برای رشدونمو مراحل نابالغ  زمان مدتو 

ها در مقایسه با برای ماده آمده دست بهبود، که مقادیر 

در این پژوهش کمتر و برای مراحل  آمده دست بهمقادیر 

در پژوهش  ازآنجاکهنابالغ این مقادیر بیشتر هستند. 

از گردة  Heung & Gillespie (2011) شده توسط انجام

غذا برای کنۀ شکارگر  عنوان به Typha latifoliaگیاه 

)در مقایسه با این پژوهش که از کنۀ  شده استفاده

، آمده دست به( این تفاوت در نتایج شده استفادهای دولکه

یر نوع غذا بر شکارگر یا نوع گیاه تأثدهندة تواند نشانمی

ی در این پژوهش( یا فرنگ توتسه با میزبان )فلفل در مقای

های شکارگر باشد. در پژوهش دیگری تفاوت جمعیت

زمان الزم برای رشدونمو مراحل پیش از بلوغ برای این 

 Aculopsبا تغذیه از کنۀ  ºC21کنۀ شکارگر در دمای 

lycopersici  روز  2/1و  14/7و گردة گیاه لوئی به ترتیب

 ºC 25ر مقایسه با دمای که د (Park et al., 2010) بود

 با تغذیه از کنۀ زمان مدتدر این پژوهش، این 
A. lycopersici  کمتر و با تغذیه از گرة گیاه لویی بیشتر

در این پژوهش است. این  آمده دست به زمان مدتاز 

تواند ناشی از نوع شکار می آمده دست بهتفاوت در مقادیر 

ی در فرنگ گوجهو همچنین میزبان گیاهی ) شده  استفاده

 ی در این پژوهش( باشد.فرنگ توتمقایسه با 

 A. swirskiiدهد که نتایج این پژوهش نشان می

، 25ای در دماهای تواند با تغذیه از کنۀ تارتن دولکهمی

یدمثل کند. تولدرجۀ سلسیوس رشد و  35و  31

دهند های برآوردشده از جدول زندگی نشان میفراسنجه

یش جمعیت در این سه دما متفاوت که نرخ ذاتی افزا

یابد است و با افزایش دما این میزان افزایش می

(. البته باید در نظر داشت که این پژوهش و 2)جدول

یر دماهای ثابت تأثشده تحت های انجامدیگر پژوهش

که شکارگر تحت  یدرصورت آمده دست بههستند و نتایج 

 اوت خواهند بودیر دماهای دارای نوسان قرار گیرد، متفتأث

(Hagstrum & Milliken, 1991; Easterbrook et al., 

شده روی این های انجام. همچنین بررسی پژوهش(2003

یر شرایط محیطی، میزبان گیاهی تأثکنۀ شکارگر گویای 

و نوع شکار بر رشدونمو، شکارگری، تولیدمثل و دیگر 

های حیاتی این کنۀ شکارگر است که همۀ این عامل

در یک برنامۀ کنترل زیستی در نظر  دقت بهرد بایستی موا

باید  مؤثرگرفته شوند. با توجه به اینکه یک شکارگر 

دارای نرخ ذاتی افزایش جمعیت کمینه برابر با طعمۀ 

خود باشد تا قادر به کاهش جمعیت آن باشد بنابراین 

قطعی در مورد توانایی این شکارگر برای  اظهارنظربرای 

های جمعیت rای باید میزان ارتن دولکهکنترل کنۀ ت

محلی کنۀ تارتن در دماهای مختلف تعیین شود. از همۀ 

توان برای برآورد کردن کارایی این کنۀ این نتایج می

ها یک عامل کنترل زیستی در گلخانه عنوان بهشکارگر 

 استفاده کرد.

Castagnoli & Simoni (1999 ) یها گزارش بنابر

های کنه زیستیتوان در کنترل گر میشکار ۀکن از این

 .  کرداستفاده  یمؤثر طور بهتارتن 
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