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 چکیده
 باAmblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)  بقا و نسبت جنسی کنۀ شکارگر، تولیدمثل،در این پژوهش به بررسی طول عمر
8  ساعت روشنایی به11  درصد دورۀ نوری55±12  در شرایط آزمایشگاهی رطوبت نسبیTetranychus urticae Koch تغذیه از تخم کنۀ
 میانگین کل دورۀ. درجۀ سلسیوس روی دیسک برگهای توتفرنگی پرداخته شد95±1  و92±1 ،25±1 ساعت تاریکی و سه دمای
 و95/38±2/13 ،11/11±2/35  درجۀ سلسیوس به ترتیب95  و92 ،25 رشدی کنۀ شکارگر از تخم تا بالغ کنۀ کامل در دماهای
 درجۀ سلسیوس95  درجۀ سلسیوس تا25  طول دورههای رشدی مراحل مختلف با افزایش دما از. روز به دست آمد99/93±2/13
 درجۀ سلسیوس به ترتیب95±1 و92±1 ،25±1 ) برای این کنۀ شکارگر در سه دمایr(  نرخ ذاتی افزایش جمعیت.کاهش یافت
)R0(

 همچنین نرخ خالص تولیدمثل. بود که بین سه دما اختالف معنیدار مشاهده شد-1  روز2/29±2/21  و2/21±2/21 ،2/11±2/21

 درجۀ سلسیوس25  نتاج بود که بین دمای11/91±2/13  و15/91±2/22 ،12/22±2/15 این کنۀ شکارگر در سه دمای یادشده به ترتیب
A.

 نتایج این پژوهش اطالعاتی در مورد جمعیتشناسی (دموگرافی) کنۀ شکارگر.با دو دمای دیگر اختالف معنیدار مشاهده شد

95  این نتایج نشان میدهد که رشد جمعیت کنۀ شکارگر در دمای. روی کنۀ تارتن دولکهای فراهم کرده است، در سه دماswirskii
درجۀ سلسیوس بیشتر از دو دمای دیگر است که می توان این نتایج را برای مقایسۀ رشد جمعیت کنۀ شکارگر با دیگر دماها یا روی
.دیگر برنامه (رژیم )های غذایی برای استفادۀ بهتر از این شکارگر در کنترل زیستی (بیولوژیک) استفاده کرد
. جدول زندگی، باروری،Phytoseiidae :واژههایکلیدی
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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.
Keywords: fecundity, life table, Phytoseiidae.
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مقدمه 
اغلب فعالیتهای حیاتی بندپایانی مانند حشرات و کنهها،
تحت تأثیر دمای محیط اطراف است ( Trudgill et al.,
 )2005دما روی فراسنجه (پارامتر)های اصلی جمعیت
مانند رشدونمو ،زادوولد ،مرگومیر ،مدتزمان یک نسل و
درنتیجه رشد جمعیت تأثیر میگذارد ( Roy et al.,
.2002; Trudgill et al., 2005; Bensadia et al., 2006
 .)& Anton et al., 2007پس از رهاسازی یک عامل
کنترل زیستی (بیولوژیک) ،دمای محیط تعیینکنندة
رشد جمعیت شکارگر و یک عامل مهم و تأثیرگذار بر
موفقیت عامل کنترل زیستی است ( & Hulspas-Jordan
 .)van Lenteren 1989بنابراین اطالع از تأثیر دما بر رشد
جمعیت دشمن طبیعی ،میتواند بهعنوان مثال ،در زمان
رهاسازی یا شمار رهاسازیهای دشمن طبیعی،
تعیینکننده باشد ( Roy et al., 2002 & Tsoukanas et
 Amblyseius swirskii .)al., 2006یک کنۀ شکارگر
عمومی است و روی گونههای زیادی از بندپایان ریز و
دانههای گرده تغذیه میکند و میتواند بهعنوان یک عامل
کنترل زیستی علیه مگسهای سفید ،تریپسها ،کنههای
تارتن ،کنههای اریوفید و دیگر آفات گیاهان گلخانهای
استفاده شود ( Nomikou et al., 2003; Hoogerbrugge
 .)et al., 2005; Swirski et al., 1967بررسیهایی روی
رشدونمو ،باروری و مرگومیر این کنه انجام شده است
( ;Hoda et al., 1987; El-Laithy & Fouly, 1992
.)Abou-Awad et al., 1999; Nomikou et al., 2001
ازآنجاکه برای بهینهسازی کاربرد یکگونه در کنترل
زیستی ،بررسی دادههای مربوط به رشدونمو آنگونه در
دماهای مختلف ضروری خواهد بود ( Ferrero et al.,
 )2007لذا هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر سه دمای
متفاوت ( 31 ،25و  35درجۀ سلسیوس) روی پویایی
(دینامیک) جمعیت کنۀ شکارگر  A. swirskiiاست ،که
میتوان از نتایج این پژوهش برای درک و پیشبینی
کارایی این دشمن طبیعی در محیطهای گلخانهای
استفاده کرد.
موادوروشها 
پرورش کنۀ تارتن دو لکهای

کنۀ تارتن دو لکهای (طعمه) مورداستفاده در این

آزمایش از گیاهان آلودة (لوبیا) گلخانۀ دانشکدة
کشاورزی دانشگاه ولیعصر رفسنجان گردآوری شد.
برای پرورش کنههای تارتن اقدام به کشت بذر لوبیای
چیتی شد ،بدینصورت که شمار چهار عدد بذر این
گیاه در هر گلدان کشت شد تا پس از رشد پوشش
گیاهی به هم پیوستهای برای جابجایی کنههای تارتن
ایجاد شود .سپس گلدانهای لوبیا در اتاقک رشد با
دمای  ،25±9رطوبت نسبی  45±91درصد دورة نوری
 91ساعت روشنایی به  8ساعت تاریکی قرار داده
شدند .برای حفظ کلنی ،پیش از خشک شدن گیاهان
لوبیای آلوده ،برگهای آنها روی برگهای گیاهان
سالم منتقل شدند.
پرورش کنۀ شکارگر Amblyseius swirskii

کلنی اولیۀ کنۀ شکارگر از گروه گیاهپزشکی دانشکدة
کشاورزی دانشگاه تهران تهیه شد .برای نگهداری
شکارگرها از گلدانهای لوبیای آلوده به کنۀ تارتن که
در اتاقک رشد قرار داشتند و همچنین از ظرفهای
پتری به قطر  1سانتیمتر حاوی برگ لوبیای آلوده به
کنۀ تارتن دولکهای که روی پنبۀ مرطوب قرار گرفته
بود استفاده شد .پس از یک تا دو روز برگهای جدید
تهیه و جایگزین برگهای پیشین شدند .برای انجام
همۀ آزمایشها کنهها به مدت سه نسل روی گیاه
توتفرنگی رقم کاماروس پرورش داده و سپس از این
کنهها برای انجام آزمایشها استفاده شد.
تعیین فراسنجههای جمعیتشناسی کنۀ شکارگر
 Amblyseius swirskiiبا تغذیه از تخم کنۀ تارتن
دولکهای در سه دمای  03 ،52و  02درجۀ سلسیوس

برای انجام آزمایش از ظرفهای پتری به قطر  1و
سانتیمتر استفاده شد .درون این ظرفها

ارتفاع 1/5
یک الیه پنبۀ مرطوب و روی این پنبه دیسک برگی از
سانتیمتر قرار گرفت .این

گیاه توتفرنگی به قطر 7/5
دیسکها طوری روی الیۀ پنبه قرار داده شد که سطح
زیرین برگ به سمت باال باشد .اطراف دیسک برگی با
نواری از پنبه محصور و با آب اشباع شد .این عمل
برای بازداری از فرار کنههای شکارگر انجام شد.
رشتههایی از الیاف پنبه روی برگها بهعنوان محل


رفیعزاده افشار و لطیفی :جمعیتشناسی کنۀ شکارگر ) Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidaeروی ...

تخمگذاری و استراحت کنه قرار داده شد (
 .)Sabelis, 1985برای آغاز آزمایش از تخمهای همسن
کنۀ شکارگر ،که توسط افراد ماده در مدتزمان هشت
ساعت گذاشته شده بودند استفاده شد .این تخمها
توسط یک قلمموی چهار صفر به واحدهای آزمایشی
منتقل شدند و هر دوازده ساعت یک بار بازبینی و
مراحل رشدی آنها ثبت شد .بهمحض تفریخ تخمها،
شمار کافی از تخم کنۀ تارتن دولکهای با قلممو به
دیسکهای برگی منتقل شد و روزانه این کار انجام
& Helle

گرفت تا غذای موردنیاز شکارگر فراهم شود .وجود
پوستۀ سن پیشین بهعنوان معیار پوستاندازی در کنۀ
شکارگر و ورود به سن بعدی در نظر گرفته شد .با ظهور
کنههای شکارگر کامل ،هر کنۀ نر خارجشده در کنار یک
کنۀ ماده قرار داده شد .در هر بازبینی ،بقا و شمار
تخمهای گذاشتهشده توسط هر فرد ماده در زیر
استریومیکروسکوپ شمارش و ثبت شد .این عمل تا زمان
مرگ آخرین افراد نر و ماده ادامه یافت .آزمایشها در
شرایط دمایی  31±9 ،25±9و  35±9درجۀ سلسیوس،
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رطوبت  45±5درصد و دورة نوری  91ساعت روشنایی و
 8ساعت تاریکی و با هفتاد تکرار انجام شدند.
تجزیۀ دادهها
تجزیۀ دادهها با استفاده از نرمافزار TWOSEXMSChart

)(Chi, 2015و آزمون توکی برای مقایسۀ میانگین توسط
نرمافزار  SPSS 18انجام شد و نمودارها به کمک نرمافزار
 Sigmaplot 12.0رسم شدند.
نتایجوبحث 
با توجه به نتایج جدول  9میانگین کل دورة رشدی کنۀ
شکارگر از تخم تا بلوغ در دماهای  31 ،25و  35درجۀ
سلسیوس بهترتیب  35/18±1/71 ،79/91±1/14و
 33/31±1/71روز بود که کوتاهترین و بلندترین دورة
رشدی به ترتیب مربوط به دمای  35و  25درجۀ
دستآمده نشان داد با افزایش
سلسیوس است .نتایج به 
دما از  25به  35درجۀ سلسیوس سرعت رشد کنۀ
شکارگر افزایش یافته است.

جدول  .9مقایسۀ میانگین طول دورة رشدی (روز) و طول عمر کنۀ شکارگر  Amblyseius swirskiiدر سه دمای  31 ،25و 35
درجۀ سلسیوس
Table 1. Mean developmental time and longevity (days) of Amblyseius swirskii at three constant temperatures of 25,
30 and 35 ºC
35 ºC
0.97±0.03a
0.90±0.03a
0.8±0.03a
1.5±0.05a
4.16±0.07a
31.8±0.33a
26.15±0.32a
33.39±0.49a

30 ºC
1.17±0.03b
0.89±0.02a
1±0.04b
1.58±0.06a
4.66±0.1b
33.27±0.48b
28.62±0.29b
35.98±0.49b

Temperature
25 ºC
2.12±0.7c
0.82±0.04a
1.01±0.03b
1.51±0.05a
5.48±0.08c
40.42±0.41c
30.92±0.43c
41.16±0.97c

Age-stage
Egg
Larva
Protonymph
Deutonymph
Pre-adult
Female longevity
Male longevity
Total

اعدادی که در هر ردیف توسط حروف متفاوت مشخص شدهاند با آزمون توکی در سطح  5درصد اختالف معنیدار باهم دارند.
)Mean within a row followed by different letters are significantly different (p˂0.05, Tukey’s test

تجزیهوتحلیل

به دلیل عادی نبودن دادهها برای
آنها از آزمون نافراسنجهای (غیرپارامتریک) استفاده
شد .با توجه به این آزمون تفاوت معنیداری در سطح
 1/15با  df=2بین مراحل مختلف زیستی (بهجز الرو و
پورة سن دو) در دماهای مختلف مشاهده شد .با توجه
به (جدول  )9در مرحلۀ تخم بین سه دما اختالف
گونهای که کوتاهترین دورة
معنیدار مشاهده شد به 

رشدی  1/14±1/13روز در دمای  35درجۀ سلسیوس
و بلندترین آن  2/92±1/14روز در دمای  25درجۀ
سلسیوس بود .طول دورة رشدی پورة سن یک در
دمای  35درجۀ سلسیوس با دو دمای دیگر اختالف
معنیدار نشان داد (مرحلۀ پورة سن یک در دمای 25
و  31در یک زیرگروه جداگانه قرار گرفتند) .در
دماهای  31 ،25و  35درجۀ سلسیوس در مرحلۀ
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الروی با داشتن میانگین به ترتیب ،1/82±1/17
 1/81±1/12و ( 1/11±1/13روز) اختالف معنیداری
وجود نداشت .پژوهشهای گوناگونی در زمینۀ
زیستشناسی (بیولوژی) و طول مراحل رشدی
کنههای خانوادة فیتوزئیده روی میزبانهای مختلف در

دماهای متفاوت صورت گرفته و نتایج منتشرشده
نشان میدهد که طول عمر افراد بالغ با افزایش دما،
کاهش یافته است ( & James & Taylor, 1992; Yue
 )2004( Gotoh et al. .)Tsai, 1996با بررسی روی
فراسنجههای جدول زندگی کنۀ شکارگر

تأثیر دما بر
Amblyseius californicusبه این نتیجه رسیدند که با
افزایش دما ،طول دورة رشدی کوتاهتر میشود.
آزمایشهای  )2000( Ahn & Leeبهمنظور بررسی
فراسنجههای جدول

تأثیر دما روی رشدونمو ،باروری و
زندگی کنۀ شکارگر  Amblyseius womersleyiطراحی
شد .این آزمایشها در دماهای ،39 ،21 ،27 ،21 ،91
 35 ،33و  34درجۀ سلسیوس صورت گرفت و
مشاهده شد که با افزایش دما طول دورههای رشدی
کوتاهتر میشود .بنا به نظر  (1985) Sabelisدر
شکارگرهای خانوادة  Phytoseiidaeنرها طول عمر
کوتاهتری نسبت به مادهها دارند .همسان با این نتایج
در این پژوهش (جدول  )9و در دیگر کنههای شکارگر
فیتوزئید مانند Amblyseius ،Euseius finlandicus
Typhlodromus
،indicus Narayan & Kaar
 fleschneri Chantو Typhlodromus homalii Gupta
نیز به دست آمده است ( ;Helle & Sabelis, 1985
.)Arbabi & Singh, 1996; Abdallah et al., 2001
جستجوی مادهها توسط نرها علتی برای کوتاه بودن
این مرحلۀ رشدی در نرها اعالم شده است ( Amano
 .)& Chant, 1986منحنی بقای ویژة سن -مرحلۀ
رشدی ( ،A. swirskii )Sxjدر شکل  9نشان داده شده
است .همپوشانی بین منحنیهای ویژة مرحلۀ رشدی
درنتیجه تفاوت در نرخ رشد و نمو مراحل زیستی
است )1985( Chi & Liu .و  )1988( Chiنشان دادند
که تغییرپذیری نرخ رشد در بین افراد منجر به روی
هم افتادگی مراحل در منحنی بقا میشود .اگر
منحنیهای بقا بر پایۀ میانگین هر مرحله ساخته شوند
( ،)Carey, 1993روی هم افتادگی مراحل مشاهده

نخواهد شد و منجر به ایجاد خطاهایی در منحنی بقا
میشود .در این پژوهش در هر سه دما طول دورة زندگی
افراد ماده بیشتر از افراد نر بود .احتمال اینکه یک الرو
تازه از تخم خارجشده تا مرحلۀ رشدی بالغ زنده بماند به
ترتیب برابر  1/1 ،1/4و  1/88در دماهای  31 ،25و 35
است .نسبت جنسی (ماده( /نر+ماده)) نیز در سه دمای
یادشده به ترتیب  1/133 ،1/121و  1/131به دست آمد.
نتایج این پژوهش نشان داد که بین زمان پیش از
تخمگذاری کل (با در نظر گرفتن مراحل پیش از بلوغ،
 )TPOPکنههای ماده که در سه دمای  31 ،25و 35
درجۀ سلسیوس به ترتیب 5/48±1/92 ،4/81±1/94
و  5/97±1/11روز بودند تفاوت معنیداری مشاهده
نشد ( df=2 ،P=1/114و ( )f=1/113شکل .)2
ارزش تولیدمثلی ( ،)vxjبرای نخستین بار توسط
 )1930( Fisherارائه و پسازآن توسط محققان دیگر
در سالهای بعد به مفهوم نظری استفاده شد ( Carey,
 .)1993میزان تولیدمثل ،شمار نتاجی است که انتظار
میرود توسط هر فرد  A.swirskiiکه در سن  xو
مرحلۀ رشدی  jاست ،در آینده تولید شود .منحنیهای
میزان تولیدمثل ویژة سن-مرحلۀ رشدی در شکل 3
ترسیم شده است .در این پژوهش اوج نرخ تولیدمثل
در روز نهم برای دمای  25درجۀ سلسیوس است که
این میزان نسبت به دو دمای  31و  35درجۀ
سلسیوس بیشتر است یا بهعبارتدیگر کنههای ماده
در روز نهم بیشترین مشارکت را در آیندة جمعیت
دارند و این میزان بهتدریج کاهش پیدا میکند.
نرخ ذاتی افزایش جمعیت ( )rبرای این کنۀ شکارگر
در سه دمای  31±9 ،25±9و  35±9درجۀ سلسیوس
به ترتیب  1/29±1/19 ،1/91±1/19و 1/23±1/19
روز -9بود ( df=2 ،p=1/111و  )f=42/23که بین سه دما
اختالف معنیدار دیده شد (جدول  .)2همچنین نرخ
خالص تولیدمثل ) (R0این کنۀ شکارگر در سه دمای
یادشده به ترتیب  94/37±2/21 ،92/22±2/15و
 91/39±2/91نتاج بود که بین دمای  25درجۀ
سلسیوس با دو دمای دیگر اختالف معنیدار مشاهده شد
( df=2 ،p=1/119و ( )f=95/39جدول .)2نرخ بسیار
باالی افزایش جمعیت ( )λبیانگر میزان افزایش جمعیت
پایدار نسبت به نسل پیش است که میزان این عامل در
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سه دمای یادشده به ترتیب  9/27±1/19 ،9/94±1/12و
 9/21±1/19ماده/ماده/روز بود که در هر سه دما اختالف
معنیدار دیده شد ( df=2 ،p=1/111و )f=973/39
(جدول .)2این فراسنجه با افزایش دما افزایش پیدا کرد و
در دمای  35درجۀ سلسیوس به باالترین میزان خود
رسید .همچنین زمان موردنیاز برای دو برابر شدن شمار
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افراد جمعیت ( )DTبرای این کنۀ شکارگر در سه دما
ترتیب  3/98 ،7/33و  2/11روز بود (جدول .)2این زمان،
زمان مناسبی است تا این شکارگر بتواند آفت مورد تغذیه
را با افزایش جمعیت خود کنترل کند .این زمان هرچه
کوتاهتر باشد کارایی شکارگر در کنترل طعمه افزایش
مییابد.

شکل  .9نرخ بقای ویژة سن-مرحلۀ رشدی ( ،)Sxjبرای هر مرحلۀ رشدی کنۀ
در دمای الف)  25و ب)  31و ج 35 .درجۀ سلسیوس

Amblyseius swirskii

Figure 1. Age-stage survival rate (Sxj) of Amblyseius swirskii at three constant temperatures A: 25 ºC, B: 30 ºC and C: 35 ºC

شکل  .2مقایسۀ  APOPو  TPOPکنۀ شکارگر  Amblyseius swirskiiدر سه دمای  31 ،25و  35درجۀ سلسیوس (آزمون )F
( )APOPدورة پیش از تخمریزی کنۀ بالغ  :TPOPزمان پیش از تخمریزی کل)
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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شکل  .3ارزش تولیدمثلی ویژة سن-مرحلۀ رشدی ( )vxjبرای هر مرحلۀ رشدی کنۀ  Amblyseius swirskiiدر دماهای الف) ،25
ب)  31و ج)  35درجۀ سلسیوس
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

جدول  .2فراسنجههای اصلی جدول زندگی  Amblyseius swirskiiدر سه دمای  31 ،25و  35درجۀ سلسیوس
Table 2. Life table parameters of Amblyseius swirskii at three constant temperatures of 25, 30 and 35 ºC
)DT (day
4.33
3.18

)T (day
15.63±0.53a

)R0 (offspring
12.22±2.65b

)λ (day-1
1.17±0.02a

)r (day-1
0.16±0.01a

13.09±0.27b

17.34±2.20a

1.24±0.01b

0.21±0.01b

Temperature
250C
300C

2.96

11.91±0.22c

16.31±2.19a

1.26±0.01c

0.23±0.01c

350C

در هر ستون میانگینهایی که با حروف متفاوت مشخص شدهاند با هم اختالف معنادار دارند (.)P≥1/15
Mean within a column followed by different letters are significantly different (p≥0.05).

بحث و نتیجهگیری کلی

پویایی جمعیت کنۀ شکارگر  A. swirskiiدر دماهای
مختلف  31 ،25و  35درجۀ سلسیوس متفاوت است
(جدول  .)2بیشترین مقدار  R0مربوط به دمای  31درجۀ
سلسیوس و بیشترین مقدار  rو کمترین مقدار DT
مربوط به دمای  35درجۀ سلسیوس هستندNomikou .
 (2001) et al.در پژوهشی روی دو سویۀ (استرین)
 A. swirskiiبا تغذیه از  Bemisia tabaciروی گیاه خیار
در دمای  25 ºCمقادیر  1/293و  1/218را برای  rبه
دست آوردند که این مقادیر بیشتر از مقدار بهدستآمده
در دمای  25 ºCدر این پژوهش است .شاید دلیل این
تفاوت استفاده از شکارها و میزبانهای گیاهی متفاوت در

این دو پژوهش باشد (2008) Wimmer et al. .در دمای
 25ºCمقدار  rبرای این کنۀ شکارگر با تغذیه از دو
تریپس  Frankliniella occidentalisو  Thrips tabaciرا
به ترتیب  1/151و  1/127به دست آورند که کمتر از
مقدار بهدستآمده در این پژوهش است .آنان اظهار
کردند دلیل اصلی کاهش مقدار  ،rمرگومیر باالی
مراحل نابالغ شکارگر است .همچنین آنان مدتزمان
رشدونمو (از تخم تا بلوغ) کنۀ شکارگر با تغذیه از هر دو
شکار را  4/8روز به دست آوردند که در مقایسه با مقدار
بهدستآمده در این پژوهش ( )5/78بیشتر است که یکی
از دالیل این تفاوت میتواند تفاوت در نوع شکار باشد .در
پژوهش دیگری مقدار  rبهدستآمده برای این کنۀ
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شکارگر با تغذیه از مراحل پورگی کنۀ  T. urticaeدر
دمای  1/914 ،21 ºCو همچنین طول مدتزمان الزم
برای رشدونمو تا مرحلۀ بلوغ  5/5به دست آمد
( )El-Laithy & Fouly, 1992که تا حدودی برابر مقادیر
بهدستآمده در این پژوهش در دمای  25 ºCاست.
 (2011) Heung & Gillespieبه بررسی تأثیر دماهای
مختلف روی رشدونمو و فراسنجههای جدول زندگی کنۀ
شکارگر  A. swirskiiپرداختند .مقادیر بهدستآمده توسط
آنها برای  rدر دماهای  31 ،25و  37درجۀ سلسیوس
به ترتیب  1/97 ،1/93و  1/93بود که این مقادیر کمتر از
مقادیر بهدستآمده در این پژوهش است .همچنین آنان
در دماهای یادشده ،مقادیر  7/8 ،5/9و  5/2را به ترتیب
برای  DTبه دست آوردند که در مقایسه با این پژوهش
این مقادیر بیشتر هستند .طول عمر بهدستآمده برای
مادهها در دماهای یادشده به ترتیب  29/8 ،25/8و 97/5
و مدتزمان الزم برای رشدونمو مراحل نابالغ  1 ،4و 5/1
بود ،که مقادیر بهدستآمده برای مادهها در مقایسه با
مقادیر بهدستآمده در این پژوهش کمتر و برای مراحل
نابالغ این مقادیر بیشتر هستند .ازآنجاکه در پژوهش
انجامشده توسط  (2011) Heung & Gillespieاز گردة

گیاه  Typha latifoliaبهعنوان غذا برای کنۀ شکارگر
استفادهشده (در مقایسه با این پژوهش که از کنۀ
دولکهای استفادهشده) این تفاوت در نتایج بهدستآمده،

میتواند نشاندهندة تأثیر نوع غذا بر شکارگر یا نوع گیاه
میزبان (فلفل در مقایسه با توتفرنگی در این پژوهش) یا
تفاوت جمعیتهای شکارگر باشد .در پژوهش دیگری
زمان الزم برای رشدونمو مراحل پیش از بلوغ برای این
کنۀ شکارگر در دمای  21ºCبا تغذیه از کنۀ Aculops
 lycopersiciو گردة گیاه لوئی به ترتیب  7/14و  1/2روز
بود ( )Park et al., 2010که در مقایسه با دمای 25 ºC
در این پژوهش ،این مدتزمان با تغذیه از کنۀ
 A. lycopersiciکمتر و با تغذیه از گرة گیاه لویی بیشتر
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از مدتزمان بهدستآمده در این پژوهش است .این
تفاوت در مقادیر بهدستآمده میتواند ناشی از نوع شکار
استفاده شده و همچنین میزبان گیاهی (گوجهفرنگی در
مقایسه با توتفرنگی در این پژوهش) باشد.
نتایج این پژوهش نشان میدهد که A. swirskii
میتواند با تغذیه از کنۀ تارتن دولکهای در دماهای ،25
 31و  35درجۀ سلسیوس رشد و تولیدمثل کند.
فراسنجههای برآوردشده از جدول زندگی نشان میدهند
که نرخ ذاتی افزایش جمعیت در این سه دما متفاوت
است و با افزایش دما این میزان افزایش مییابد
(جدول .)2البته باید در نظر داشت که این پژوهش و
دیگر پژوهشهای انجامشده تحت تأثیر دماهای ثابت
هستند و نتایج بهدستآمده درصورتیکه شکارگر تحت
تأثیر دماهای دارای نوسان قرار گیرد ،متفاوت خواهند بود
( Hagstrum & Milliken, 1991; Easterbrook et al.,
 .)2003همچنین بررسی پژوهشهای انجامشده روی این
کنۀ شکارگر گویای تأثیر شرایط محیطی ،میزبان گیاهی
و نوع شکار بر رشدونمو ،شکارگری ،تولیدمثل و دیگر
عاملهای حیاتی این کنۀ شکارگر است که همۀ این

موارد بایستی بهدقت در یک برنامۀ کنترل زیستی در نظر
گرفته شوند .با توجه به اینکه یک شکارگر مؤثر باید
دارای نرخ ذاتی افزایش جمعیت کمینه برابر با طعمۀ
خود باشد تا قادر به کاهش جمعیت آن باشد بنابراین
برای اظهارنظر قطعی در مورد توانایی این شکارگر برای
کنترل کنۀ تارتن دولکهای باید میزان  rجمعیتهای
محلی کنۀ تارتن در دماهای مختلف تعیین شود .از همۀ
این نتایج میتوان برای برآورد کردن کارایی این کنۀ
شکارگر بهعنوان یک عامل کنترل زیستی در گلخانهها
استفاده کرد.
بنابر گزارشهای )1999( Castagnoli & Simoni
از این کنۀ شکارگر میتوان در کنترل زیستی کنههای
تارتن بهطور مؤثری استفاده کرد.
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