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Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) ترجیح غذایی و سوئیچینگ کنۀ شکارگر
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چکیده
.سفید بالک گلخانه و کنۀ تارتن دولکهای از جمله مهمترین آفاتی هستند که به انواع گیاهان و محصوالت گلخانهای را حمله میکنند

 در این بررسی. یک شکارگر عمومی است که میتواند از هر دو این آفات تغذیه کندAmblyseius swirskii کنۀ
کنۀ شکارگر از مراحل مختلف رشدی هر یک از دوی آفت و ترجیح شکارگر بین مراحل مختلف رشدی هر یک از

میزان تغذیۀ این

 بین مرحلۀ مرجح کنۀ تارتن دولکهای و سفیدA. swirskii آفات و همچنین ترجیح غذایی و رفتار سوئیچینگ کنۀ
 ساعت8  ساعت روشنایی و11  و دورۀ نوری%01±11  رطوبت نسبی،21±1ºC

بالک گلخانه در شرایط آزمایشگاهی (دمای

 نتایج نشان داد که پورههای سنهای پایین سفید بالک گلخانه نسبت به دیگر مراحل رشدی این آفت و مراحل.تاریکی) بررسی شد
 مقایسۀ میانگین شاخص بتای منلی در آزمایش ترجیح کنۀ شکارگر. نسبت به مرحلۀ تخم ترجیح داده شدند،متحرک کنۀ تارتن دولکهای
بین پورههای سنهای پایین سفید بالک گلخانه و مرحلۀ پروتونمف کنۀ تارتن دولکهای نشاندهندۀ ترجیح کنۀ شکارگر برای کنۀ تارتن
 نتایج بهدست آمده از بررسی سوئیچینگ نشان داد که تغییر نسبت سفید بالک گلخانه و کنۀ.دولکهای نسبت به سفید بالک گلخانه است
 بهعبارتدیگر بدون توجه به. نمیشود و رفتار سوئیچینگ در این شکارگر وجود نداردβ تارتن دولکهای منجر به تغییر خطی مقدار
. کنۀ شکارگر کنۀ تارتن دولکهای را به سفید بالک گلخانه ترجیح میدهد،فراوانی نسبی کنۀ تارتن دولکهای و سفید بالک گلخانه
. کنۀ شکارگر، شکارگری غیرانتخابی، شاخص بتای منلی،Tetranychus urticae ،Trialeurodes vaporariorum :واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Greenhouse whitefly and two-spotted spider mite are two important pests on greenhouse crops. The polyphagous
predatory mite Amblyseius swirskii preys on both of these pests. In this research, predation of the predatory mite on
different stages of both pests, prey stage preference of pests, prey preference and switching behavior of predator
between preferred stage of greenhouse whitefly and two-spotted spider mite were investigated in laboratory
conditions (25 ± 1°C, 70 ± 10% RH and 16L: 8D hour photoperiod). The preference index for each experiment was
calculated by Manly’s β index. Results showed that, young instars (first and second instars) of greenhouse whitefly
and non-sessile stages of spider mites (larvae, protonymph and deuonymph) were preferred stages. Comparison of the
mean preference index between young instars of greenhouse whitefly and protonymphs of two-spotted spider mite
showed that this predator showed a significant preference to T. urticae. The variation in different ratio of preys had
no effect on predatory mite preference so switching didn’t observed in A. swirskii.
Keywords: Manly’s β index, predatory mite no-choice, Trialeurodes vaporariorum, Tetranychus urticae.
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مقدمه
سطح زیر کشت گلخانههای کشور بیش از  0000هکتار
است و در بین گیاهان و محصوالت گلخانهای ،خیار
بیشترین سطح زیر کشت را با حدود  5400هکتار به
خود اختصاص داده است (.)Ebadzade et al., 2013
آفات چندی به محصوالت گلخانهای آسیب وارد میکنند
که یکی از آنها Trialeurodes vaporariorum
) (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidaeیا سفید
بالک گلخانه است .این آفت از راههای مختلفی به
گیاهان میزبان خود آسیب و زیان میرساند .با توجه به
اینکه این حشره از شیرة نباتی تغذیه میکند ،بهشدت
سبب ضعف گیاه میشود .از سوی دیگر عسلک
ترشحشده توسط پورهها و حشرههای کامل این آفت،

سبب رشد قارچ دوده شده که این خود سبب کاهش
نورساخت (فتوسنتز) و همچنین کاهش دیگر
فعالیتهای فیزیولوژیکی گیاه شده و از بازارپسندی

محصوالت هم میکاهد ( .)Shishebor, 2002افزون بر
سفید بالکها ،در بین آفات گلخانهای کنهها نیز سبب
کاهش عملکرد و آسیب و زیان جبرانناپذیر به
گلخانهها میشوند .از جمله مهمترین کنههای
گلخانهای میتوان به کنۀ تارتن دولکهای ( Tetranychus

) )urticae Koch (Acari: Tetranychidaeاشاره کرد.
این کنه به بیش از  900گونۀ میزبان گیاهی حمله
میکند و یکی از میزبانهای این آفت که منجر به
آسیب عمده روی آن میشود ،خیار گلخانهای است.
 T. urticaeبا تغذیۀ خود سبب کاهش مجموع
سبزینهای (کلروفیلی) و کاهش نرخ خالص

محتوای
یاختهها و

نورساخت در برگها میشود و این آسیب به
بافتها اغلب با بدشکلی برگها همراه است .آلودگی
به کنۀ تارتن دولکهای همچنین باعث میشود که تا
حدود  94درصد از شمار برگهای تولیدشده توسط
گیاه خیار کاهش یابند (.)Park & Lee, 2005
تولیدمثل زیاد همراه با دورة نشو و نمای کوتاه این
کنهها امکان طغیان این آفت را فراهم میسازد .این
آفت میتواند در شرایط مساعد گلخانهای تا هجده
نسل در سال هم داشته باشد و به علت شمار نسل
زیادی که این آفت دارد ،امکان مقاوم شدن سریع به
سموم شیمیایی وجود دارد ( .)Nauen et al., 2001از

سویی با توجه به تازهخوری محصول خیار استفاده از
آفتکشهای شیمیایی برای کنترل آفات با محدودیت
همراه است .بنابراین استفاده از دیگر روشهای
جایگزین از جمله کاربرد عاملهای کنترل زیستی
(بیولوژیک) پرهیزناپذیر است .برای عملی کردن کاربرد
کنترل زیستی بایستی از روشهای ساده و ارزان
استفاده کرد که یکی از این روشها استفاده از
دشمنان طبیعی عمومی برای کنترل چند آفت بهطور
همزمان است .البته با استفاده از یک دشمن طبیعی
علیه چندگونه آفت ممکن است همیشه نتیجۀ دلخواه
به دست نیامده و حضور چند آفت سبب شود استفاده
روبهرو شود ( Messelink
از دشمن طبیعی با شکست 
 .)& Jansen, 2008از سوی دیگر ممکن است حضور
چند آفت سبب شود که دشمن طبیعی عملکرد
باالتری داشته و کنترل بهتری بر آفات داشته باشد
(.)Evans et al., 1999; Messelink et al., 2008
کنۀ )Amblyseius swirskii (Athias-Henriot
) (Acari: Phytoseiidaeبر پایۀ طبقهبندی
 ،)2013( McMurtry et al.از جمله گروه سوم
کنههای خانوادة فیتوزئیده بوده و بهعنوان یک شکارگر
عمومیخوار میتواند از حشرهها و کنههای مختلف و
همچنین گردة گیاهان تغذیه کند .این شکارگر
میتواند شمار زیادی از آفات را در گلخانه همچون
دیگر شکارگرهای عمومی کنترل کند ( Symondson
 .)et al., 2002امروزه این شکارگر برای کنترل
تریپسها و سفید بالکها در گیاهان گلخانهای به کار
میرود ( Nomikou et al., 2001; Messelink et al.,
 .)2006به دلیل اینکه هر دو آفت کنۀ تارتن دولکهای
و سفید بالک گلخانه بهطور همزمان روی گیاه
میزبانشان میتوانند حضور داشته باشند ،داشتن
آگاهی در مورد میزان شکارگری کنۀ شکارگر
 A. swirskiiروی مراحل مختلف رشدی هر یک از دو
آفت و مشخص کردن اینکه کدام مرحلۀ رشدی کنۀ
تارتن دولکهای و همچنین سفید بالک گلخانه را
ترجیح میدهد ،ضروری به نظر میرسد.
از موضوعهایی که الزم است پیش از استفاده از
دشمنان طبیعی عمومی بررسی شود ،ترجیح غذایی
آنهاست .زیرا اغلب دشمنان طبیعی عمومی ترجیح
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نسبت به یکی از میزبانهایشان دارند و این موضوع
سبب میشود که آن طعمه نسبت به تراکمش بیشتر
استفاده شود ( .)Jervis et al., 2005تمایل شکارگر
برای انتخاب یک طعمه نسبت به یک طعمۀ دیگر
ممکن است تحت تأثیر تراکم نسبی شکارهایی که در
اختیار شکارگر است ،تغییر کند .این رفتار که
سوئیچینگ نام دارد ،هنگامی رخ میدهد که شکارگر،
به شکاری که تراکم بیشتری دارد بیشتر حمله کند و
گاهی شکاری را که تراکم کمتری دارد نادیده بگیرد
( .)Murdoch, 1969رفتار سوئیچینگ در شکارگر
سبب میشود که گونۀ طعمه کمیاب از شکارگری فرار
میکند و طعمۀ فراوانتر بیشتر شکار میشود .در این
شرایط نامتناسب شکارگری روی طعمه با تراکم باالتر،
هیچکدام از دو گونۀ شکار نه منقرض میشوند و نه
بیشازحد افزایش مییابند ( ;Oaten & Murdoch,1975
 .)Symondson et al., 2002این اثر تثبیتکنندة
جمعیت شکار توسط شکارگرهای عمومی ،ممکن است
راهکار سودمندی برای مدیریت همزمان چند آفت در
بومسازگان (اکوسیستم)های کشاورزی باشد
(.)Symondson et al., 2002
با بررسی رفتار سوئیچینگ در کنۀ شکارگر
 A. swirskiiاین موضوع مشخص میشود که آیا این
شکارگر ترجیح ثابت نسبت به یکی از طعمهها (سفید
بالک گلخانه و کنۀ تارتن دو نقطهای) دارد و یا با
تغییر نسبت طعمهها ترجیح شکارگر نیز تغییر مییابد.
مواد و روشها
برای انجام آزمایشها و پرورش سفید بالک گلخانه از
گیاه خیار رقم سلطان استفاده شد .گلدانها در شرایط
گلخانه (دمای  55±5 ºCو رطوبت نسبی 50±50
درصد) نگهداری شدند .برای پرورش سفید بالک
گلخانه از جمعیتی که در آزمایشگاه پویایی جمعیت
حشرههای (گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران) موجود
بود استفاده شد .گیاهان آلوده به سفید بالک در اتاقک
رشد با دما  55±9 ºCو رطوبت نسبی  00±90درصد
و دورة نوری  90ساعت روشنایی و  0ساعت تاریکی
نگهداری شدند .برای ایجاد کلونی کنۀ تارتن دولکهای
از جمعیتی که در آزمایشگاه رفتارشناسی کنهها (گروه
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گیاهپزشکی دانشگاه تهران) موجود بود استفاده شد.
کنهها به گیاهان لوبیا رقم قرمز الموتی منتقل شدند و
در اتاق رشد با دمای  55±3ºCو رطوبت نسبی
 40±90درصد و دورة نوری  90ساعت روشنایی و 0
ساعت تاریکی نگهداری شدند تا جمعیت به حد شایان
پذیرش برسد .برای ایجاد کلونی کنۀ شکارگر
 A. swirskiiاز جمعیتی که در آزمایشگاه پویایی
جمعیت حشرههای (گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران)
موجود بود استفاده شد .برای انجام آزمایشها از
کنههای شکارگر بالغ  0-90روزه استفاده شد.

آزمایش شکارگری غیرانتخابی ()No-choice

برای به دست آوردن مراحل مختلف رشدی کنۀ تارتن
دولکهای ،کنههای مادة کامل روی سطح پشتی برگهای
گیاه خیار قرار داده شدند و پس از  54ساعت کنههای
ماده را حذف کرده و گیاهان حاوی تخمهای کنۀ تارتن
دولکهای تا هنگام رسیدن به مرحلۀ رشدی موردنظر
(تخم ،الرو ،پروتونمف و دئوتونمف) نگهداری شدند.
برگهای با مرحلۀ رشدی موردنظر از گیاه خیار جدا شده
و دیسکهای برگی به قطر  3سانتیمتر از آنها تهیه شد
و به صورتی که روی برگ به سمت ژل آگار  5درصد
باشد ،در ظروف پتری  1سانتیمتری قرار داده شدند و
شمار کنههای تارتن دولکهای از مرحلۀ موردنظر به سی
فرد در هر دیسک رسانده شد .سپس شکارگری کنۀ
 A. swirskiiروی تخم ،الرو ،پورة سن یکم و پورة سن
دوم کنۀ تارتن دولکهای مشخص شد .به این صورت که
هر دیسک برگی به مدت  54ساعت در اختیار شکارگر
قرار گرفت و سپس شمار کنۀ تارتن دولکهای خوردهشده
در هر پتری ثبت شد .این آزمایش در شانزده تکرار انجام
شد.
برای مشخص کردن میزان شکارگری کنۀ
 A. swirskiiروی مراحل مختلف رشدی سفید بالک
گلخانه ،دیسکهای برگی حاوی سی عدد از مراحل
مختلف رشدی سفید بالک گلخانه را آماده کرده و
شکارگر به پتریها معرفی و پس از گذشت  54ساعت
شکارگرها حذف شده و میزان شکارگری روی مراحل
مختلف رشدی سفید بالک مشخص شد .این آزمایش
در بیست تکرار انجام شد.
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آزمایش ترجیح مرحلۀ نموی

برای انجام آزمایش ترجیح کنۀ شکارگر نسبت به
مراحل مختلف رشدی کنۀ تارتن دولکهای (تخم ،الرو،
پورة سن یکم و پورة سن دوم) شمار برابری از مراحل
مختلف رشدی روی یک دیسک برگی در اختیار
شکارگر قرار داده شد .برای داشتن مراحل مختلف
رشدی شماری کنۀ تارتن دولکهای ماده روی گیاه
خیار قرار داده شد و پس از گذشت  54ساعت
کنههای ماده حذف شدند و گیاه دارای تخم کنۀ تارتن

دولکهای در اتاقک رشد قرار داده شد .دو روز بعد روی
گیاه خیار دیگری شماری کنۀ مادة تارتن دولکهای
قرار داده شد و پس از گذشت  54ساعت کنههای
کامل حذف شد و گیاهان خیار حاوی تخم کنه نگه
داشته شدند .این روند پنج روز و هشت روز بعد نیز
انجام شد .بدین ترتیب مراحل مختلف نموی روی
برگ ایجاد شد .سپس پانزده عدد از مراحل مختلف
رشدی پورة سن دوم ،پورة سن یکم ،الرو و تخم کنۀ
تارتن دولکهای روی دیسک برگی نگه داشته شد .کنۀ
شکارگر به دیسک برگی وارد و پس از  54ساعت شمار
کنۀ تارتن دولکهای خوردهشده از هر مرحله ثبت شد.
این آزمایش در بیست تکرار انجام شد.
برای انجام آزمایش ترجیح کنۀ شکارگر به مراحل
مختلف رشدی سفید بالک گلخانه (تخم ،پورة سنهای
پایین ،پورة سنهای باال) نیز شمار برابری از مراحل
مختلف رشدی روی یک دیسک برگی در اختیار
شکارگر قرار داده شد .برای داشتن مراحل مختلف
نموی ،شماری سفید بالک ماده روی گیاه خیار قرار
داده شد و پس از گذشت  54ساعت سفید بالکهای
ماده حذف شدند و گیاه دارای تخم سفید بالک در
اتاقک رشد قرار داده شد .سپس پس از گذشت نه و
دوازده روز روی همان گیاه شماری سفید بالک ماده
قرار داده شد و پس از گذشت  54ساعت سفید بالکها
حذف شدند .از برگهای این گیاه دیسکهای برگی
تهیه شد و ده عدد از مراحل رشدی سفید بالک روی
دیسکهای برگی حفظ شد و سفید بالکهای اضافی با
سوزن باریکی از روی برگها حذف شدند .دیسکهای
برگی در پتری قرار داده شدند .در مرحلۀ بعد کنۀ
شکارگر ماده به پتری معرفی شد و در اتاقک رشد

(انکوباتور) با دمای  55±9 ºCو رطوبت نسبی 00±90
درصد و دورة نوری  90ساعت روشنایی و  0ساعت
تاریکی قرار داده شدند .پس از  54ساعت شمار سفید
خوردهشده از هر مرحله ثبت شد .این آزمایش

بالک
در بیست تکرار انجام شد.
آزمایش ترجیح بینگونهای

با توجه به نتایج آزمایشهای پیش مشخص شد که
شکارگر کدام مرحلۀ رشدی از کنۀ تارتن دولکهای و
سفید بالک را ترجیح میدهد .در این آزمایش ترجیح
غذایی کنۀ شکارگر بین مرحلۀ مرجح هر یک از دو
آفت بررسی شد .برای انجام این آزمایش در آغاز
شماری سفید بالک ماده روی گیاه خیار قرار داده شد
و پس از  54ساعت سفید بالکهای ماده حذف شده و
گیاه دارای تخم سفید بالک در اتاقک رشد نگه داشته
شد .دو روز بعد شماری کنۀ تارتن دولکهای ماده روی
گیاه خیار دیگری قرار داده شد .کنههای مادهای که
روی این گیاه قرار داده شده بود نیز پس از  54ساعت
حذف شد و گیاه دارای تخم کنۀ تارتن دولکهای
نگه داشته شد .پس از گذشت هشت روز از گیاه خیار
دارای پورة سنهای پایین دیسک برگی تهیه شد.
دیسکهای برگی روی ژل آگار ثابت شد .شمار
پورههای سفید بالک به پانزده عدد کاهش یافت.

سپس پانزده عدد پروتونمف کنۀ تارتن دولکهای به
دیسک برگی اضافه شد .کنۀ شکارگر به دیسک
برگی معرفی شد و پس از  54ساعت کنۀ شکارگر
خوردهشده از هر دو گونه

حذف شد و شمار طعمۀ
طعمه مشخص شد .این آزمایش در بیست تکرار انجام
شد.
آزمایش سوئیچینگ

در این آزمایش مانند آزمایش ترجیح هر دو گونه شکار
بهطور همزمان در اختیار شکارگر قرار داده شد .با این
تفاوت که نسبتهای متفاوتی از دو گونه شکار
روی دیسکهای قرار داده شد .نسبتهای کنۀ دولکه
ای و سفید بالک شامل،95:95 ،90:95 ،54:0 :
 0:54 ،95:90بودند .این آزمایش در پانزده تکرار انجام
شد.
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تجزیۀ دادهها

نتایج آزمایشهای ترجیح با استفاده از شاخص  βمنلی
محاسبه شد (:)Manly, 1974
e 
log i 
A
i  K  i 
e 
log s 

s 1
 As 

شاخص  βiترجیح شکارگر به شکار متعلق به دستۀ
 ei ،iشمار شکار زنده مانده متعلق به دستۀ  Ai، iشمار
اولیۀ شکار متعلق به دستۀ  es ،iشمار کل شکار زنده
مانده متعلق به دستۀ  As ،sشمار کل اولیۀ شکار
متعلق به دستۀ  sو  Kشمار دستههای متفاوت شکار را
نشان میدهند .اگر همۀ  βها برابر با  9/kباشد ،انتخاب
شکار بهطورکلی تصادفی بوده است .مقدارهای شاخص
ترجیح بهدستآمده به کمک آزمون  paired t-testو
 nonparametric Wilcoxon Signed Rank Testدر
نرمافزار  Sigmaplot 12.0تجزیۀ آماری شد .ازآنجاکه

9
چندین مقایسه انجام شد ،از تصحیح بنفرونی استفاده
شد.
نتایج و بحث
نتایج آزمایش غیرانتخابی شکارگری کنههای مادة
 A. swirskiiروی مراحل مختلف رشدی کنۀ دولکهای
نشان داد که شکارگر قادر به تغذیه از همۀ مراحل
رشدی طعمه است (شکل  .)9در آزمایش ترجیح
شکارگر مراحل مختلف رشدی کنۀ تارتن دولکهای که
تخم ،الرو ،پروتونمف و دئوتونمف بهطور همزمان در یک
دیسک برگی در اختیار کنۀ شکارگر قرار گرفت بهطور
میانگین  9/39±0/40از مرحلۀ تخم 5/09±0/30 ،از
الرو 3/00±0/74 ،از پروتونمف و  3/30±0/47از
دئوتونمف خورده شد .نتایج نشان داد که شمار کنۀ تارتن
دولکهای خوردهشده از مراحل مختلف متفاوت بود
( .)x2=54/30 ،P>0/05همچنین میانگین شاخص بتای
منلی برای تخم  ،0/014±0/900برای الرو
 ،0/574±0/047برای پروتونمف  0/390±0/000و برای
دئوتونمف  0/393±0/047بهدست آمد .مقایسۀ
میانگینها نشان داد که کنۀ مادة شکارگر الرو را
1. Bonferroni correction
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نسبت به تخم (،)t=-5/755 ، df=95 ،P=0/095
پروتونمف را نسبت به تخم (،df=95 ،P=0/0041
 )t=-3/500و دئوتونمف را بر تخم (،P=0/0000
 )t =-4/970 ،df=95ترجیح میدهد .اما بین الرو و
پروتونمف ( ،)P=0/040 ،t=-0/401 ،df=95الرو و
دئوتونمف ( )P=0/570 ،t=-0/501 ،df=95و همچنین
پروتونمف و دئوتونمف ()P=0/104 ،t=0/045 ،df=95
ترجیحی وجود ندارد (شکل  .)5در بررسیهای گذشته
مشخص شده است که کنۀ  A. swirskiiتوانایی تغذیه
از کنۀ تارتن دولکهای را دارد ،اما ترجیح این شکارگر
بین مراحل مختلف رشدی این شکارگر مشخص نشده
است ( El‐Laithy & Fouly, 1992; van Houten et
 .)al., 2007; Xu & Enkegaard, 2010نتایج این
تحقیق مشخص کرد که کنۀ  A. swirskiiمراحل الرو
و پورة کنۀ تارتن دولکهای را نسبت به مرحلۀ تخم
ترجیح میدهد .برخی از پژوهشها به بررسی ترجیح
غذایی کنههای شکارگر پرداختهاندCarrillo & Pena .
( )2012مشاهده کردند که مادههای کنۀ
شکارگر) Amblyseius largoensis (Mumaتخمهای
کنۀ Raoiella indica Hirstرا به دیگر مراحل رشدی
میدهند .در بررسیهایی که Black-
شکار ترجیح 
 )2001( wood et al.انجام دادند ،سیزده گونه کنۀ
شکارگر از خانوادة  Phytoseiidaeدر برابر تخم و الرو
کنۀ تارتن دولکهای قرار دادند و دریافتند که گونههای
چندخوار (الیگوفاژ) مرحلۀ تخم کنۀ تارتن دولکهای را
ترجیح میدهند ولی شکارگرهای چندینخوار (پلیفاژ)
یا ترجیحی نسبت به مراحل مختلف رشدی نشان
ندادند و یا اینکه مرحلۀ الروی را ترجیح دادند .در این
تحقیق نیز مشخص شد که کنۀ  A. swirskiiبهعنوان
یک شکارگر عمومی دیگر مراحل رشدی کنۀ تارتن
دولکهای را نسبت به تخم ترجیح میدهد .نتایج
آزمایش  )2010( Xiao & Fadamiroنیز نشان داد که
سه گونه کنۀ شکارگر ( Phytoseiulus persimilis
Galendromus occidentalis
)،(Athias-Henriot
))Neoseiulus californicus (McGregor) ،(Nesbitt
پورههای کنه ) Panonychus citri (McGregorرا
نسبت به تخم شکار ترجیح میدهند و پورهها اغلب
نخستین شکاری هستند که موردحمله قرار میگیرند.
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شکل  .9شکارگری کنۀ  Amblyseius swirskiiروی مراحل مختلف رشدی کنۀ دو لکهای )Egg) :تخم )Larvae( ،الرو،
( )Protonymphپورة سن یکم و ( )Deutonymphپورة سن دوم در شرایط آزمایشگاهی .حروف متفاوت نشاندهندة تفاوت
معنیدار بین ستونها است.

Figure 1. Predation of Amblyseius swirskii on different stages of Tetranychus urticae (egg, larvae, protonymph,
deutonymph) under laboratory conditions. Different letters indicate significant differences among treatments.

شکل  .5میانگین (خطای معیار )±شاخص بیتای منلی در آزمون ترجیح غذایی کنۀ  Amblyseius swirskiiروی مراحل مختلف
رشدی کنۀ دو لکهای )Egg) :تخم )Larvae( ،الرو )Protonymph( ،پورة سن یکم و ( )Deutonymphپورة سن دوم .حروف متفاوت
نشاندهندة تفاوت معنیدار بین ستونها است.

Figure 2. Mean values (±SE) of Manly’s preference index (β) on different stages of Tetranychus urticae (egg, larvae,
protonymph and deutonymph) for the predatory mite Amblyseius swirskii. Different letters indicate significant
differences among treatments.

 )2008( Popov & Kondryakovگزارش کردند
مادههای کامل کنۀ  P. persimilisو G. occidentalis
نرهای بیشتری از کنۀ تارتن دولکهای را نسبت به تخم
و مادهها مصرف کردند .نتایج این پژوهش نیز نشان
داد که کنۀ  A. swirskiiمراحل الرو و پورة کنۀ تارتن

دولکهای را به مرحلۀ تخم ترجیح میدهد که این
ترجیح ممکن است مربوط به تفاوت در اندازه و میزان
تحرک در این مراحل باشد .کنۀ  A. swirskiiنیز
مراحل متحرک کنۀ تارتن دولکهای را نسبت به مرحلۀ
تخم که بیتحرک است ،ترجیح داده است .ممکن
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است شکارگر مراحل رشدی که اندازة بزرگتری داشته
و متحرک هستند را به دلیل باال بودن احتمال
رویارویی ترجیح دهد (.)Xiao & Fadamiro, 2010
نتایج بهدستآمده در این آزمایش نیز ممکن است در
نتیجۀ تفاوت در ارزش غذایی تخم با دیگر مراحل
رشدی کنۀ تارتن دولکهای برای کنۀ A. swirskii
باشد .در تحقیقات پیشین که روی ارزش غذایی تخم
و پورة کنۀ تارتن دولکهای انجام شد ،مرحلۀ تخم،
سودمندترین مرحله برای تغذیۀ کنههای شکارگر
 P. persimilisمعرفی شد (.)Black-wood et al., 2001
در برابر بررسی دیگری نشان داد که مادههای
 Typhlodromus pyri Scheutenهنگامیکه از مراحل
نابالغ متحرک Tetranychus cinnabarinus Biosduval
تغذیه میکنند نسبت به هنگامیکه از تخم تغذیه
میکنند زادآوری باالتری دارند ( Zaher & Shehata,
 .)1971نتایج آزمایش  )2010( Xiao & Fadamiroنیز
نتیجۀ همسانی داشت و پوره نسبت به تخم طعمۀ
مناسبتری بود .در این پژوهش نیز کنۀ شکارگر ،پوره و
الرو شکار را به مرحلۀ تخم آن ترجیح داد.
در تحقیقی که  )2001( Black-wood et al.انجام
دادند ،تخم کنۀ تارتن دولکهای برای سیزده گونه
کنههای فیتوزئیده مورد آزمایش زمان دستیابی

باالتری داشت .یک توضیح ممکن برای این موضوع
این است که گونههای شکارگر عمومی قطعات دهانی
دارند که برای سوراخ کردن پوستۀ بیرونی تخم مؤثر
نیست (Flechtmann & .)Black-wood et al., 2001
ویژگیهای

 )1992( McMurtryنشان دادند که
کلیسرها در گونههایی که بهطور عمده از کنۀ تارتن
بهطور
دولکهای تغذیه میکنند نسبت به گونههایی که 
عمده از گرده تغذیه میکنند ،متفاوت هستند .نتایج
این آزمایش نیز نشان داد که کنۀ A. swirskii
هنگامیکه حق انتخاب بین مراحل مختلف رشدی

شکار خود را داشته باشد ،دیگر مراحل رشدی را به
هنگامیکه تنها

تخم ترجیح میدهد .از سوی دیگر
تخم شکار در آزمایش بدون انتخاب در اختیارش باشد،
میتواند از آن تغذیه کند .ممکن است کلیسرهای کنۀ
 A. swirskiiبهگونهای باشد که توانایی تغذیه از تخم را
داشته باشد اما سوراخ کردن جلد مراحل الرو ،پورة
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سن یکم و پورة سن دوم برایش آسانتر باشد که دیگر
مراحل رشدی را به تخم ترجیح میدهد.
نتایج آزمایش تغذیۀ غیرانتخابی نشان داد کنۀ
شکارگر  A. swirskiiاز تخم و پورههای سنهای
مختلف سفید بالک گلخانه تغذیه میکنند اما تغذیه از
پورة سن چهارم و شفیره بسیار اندک است (شکل .)3
در آزمایش ترجیح که مراحل مختلف زندگی تخم،
پورههای سنهای پایین و پورههای سنهای باال بهطور
همزمان در یک دیسک برگی در اختیار کنۀ شکارگر
قرار گرفت بهطور میانگین از مرحلۀ تخم ،0/5±0/90
از پورههای سنهای پایین  ،5/0±0/95و از پورههای
سنهای باال  0/45±0/93خورده شد .آزمون کای
خوردهشده

اسکور نشان داد که شمار سفید بالکهای
در مراحل مختلف متفاوت است (،P>0/05
 .)x2=937/00همچنین میانگین شاخص بتای منلی
برای تخم  0/073 ±0/050و برای پورههای سن پایین
 0/07±0/034و برای پورههای سنهای باال
 0/050±0/090به دست آمد .مقایسۀ میانگینها نشان
داد که کنۀ مادة پورههای سن پایین را نسبت به تخم
( )P>0/009 ،Z-Statistic=3/040 ،W=910و
پورههای سن باال (،Z-Statistic=-3/140 ،W=-590

 )P>0/009ترجیح میدهد .اما بین پورههای سنهای
باال و تخم ترجیحی وجود ندارد (،t=0/555 ،df=91
 ،P=0/005شکل  .)4در بررسیهای گذشته مشخص
شده است که کنۀ  A. swirskiiشکارگر مراحل نابالغ
سفید بالکها است ( Calvo et al., 2011; Nomikou
 )et al., 2002; Messelink et al., 2010اما به این
موضوع پرداخته نشده است که این کنۀ شکارگر
کدامیک از مراحل نابالغ را ترجیح میدهد .نتایج
آزمایش ترجیح کنۀ  A. swirskiiبین مراحل مختلف
زیستی سفید بالک گلخانه نشان داد که این کنه
توانایی تغذیه از تخم و همۀ مراحل پورگی سفید بالک
گلخانه را دارد ولی با باال رفتن مرحلۀ پورگی میزان
شکارگری کاهش مییابد بهطوریکه میزان تغذیه از
شفیرهها بسیار اندک است .شاید این بدان علت باشد
که با باال رفتن سن پورهها ،پوستک (کوتیکول) حشره
ضخیمتر شده و کنه قادر به سوراخ کردن پوسته و
تغذیه نیست.
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شکل  .3تغذیۀ  Amblyseius swirskiiروی مراحل مختلف رشدی  Trialeurodes vaporariorumدر شرایط آزمایشگاهی(Egg) :

تخم )N1( ،پورة سن اول )N2( ،پورة سن دوم )N3( ،پورة سن سوم )N4( ،پورة سن چهارم و ( )Pشفیره .حروف متفاوت
نشاندهندة تفاوت معنیدار بین تیمارها است.

Figure 3. Predation of Amblyseius swirskii on different stages of Trialeurodes vaporariorum under laboratory
conditions. (egg, N1: first instar nymph, N2: second instar nymph, N3: third instar nymph, N4: fourth instar nymph,
P: pupa). Different letters indicate significant differences among treatments.

شکل  .4میانگین (خطای معیار )±شاخص بیتای منلی در آزمون ترجیح غذایی کنۀ  Amblyseius swirskiiروی مراحل مختلف
رشدی سفید بالک گلخانه (Egg) :تخم )N1&N2( ،پورة سن اول و دوم )N3&N4( ،پورة سن سوم و چهارم .حروف متفاوت
نشاندهندة تفاوت معنیدار بین ستونها است.


Figure 4. Mean values (±SE) of Manly’s preference index (β) on different stages of Trialeurodes vaporariorum (egg,
N1&N2: first and second instar nymph, N3&N4: third and fourth instar nymph) for the predatory mite Amblyseius
swirskii. Different letters indicate significant differences among treatments.

در آزمایش بررسی ترجیح غذایی کنۀ شکارگر
هنگامیکه سفید بالک گلخانه و کنۀ تارتن دولکهای
بهطور همزمان در اختیار کنۀ شکارگر قرار داده شد،
شکارگر بهطور میانگین از  4/1±0/50کنۀ تارتن
دولکهای و از  9/0±0/43سفید بالک تغذیه کرد.
میانگین شاخص بتای منلی برای کنۀ تارتن دولکهای،

 0/77±0/045و برای سفید بالک  0/53±0/045به
دست آمد و مقایسۀ میانگینها نشاندهندة ترجیح کنۀ
 A. swirskiiبرای کنۀ تارتن دولکهای نسبت به سفید
بالک است ( ،t=0/405 ،df=91 ،P>0/009شکل  .)5در
برخی بررسیهای ترجیح غذایی کنۀ  A. swirskiiبرابر
چندگونه طعمه بررسی شده است .بهطور مثال Maanen
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 )2008( & Janssenترجیح این کنه را در برابر تخمهای
سفید بالک  T. vaporariorumو الرو تریپس غربی گل
) Frankliniella occidentalis (Pergandeبررسی
کردند که ترجیح به سمت الروهای تریپس گزارش
شد )2010( Xu & Enkegaard .ترجیح شکارگری کنۀ
 A. swirskiiرا در برابر الرو سن یک تریپس
 F. occidentalisو پورههای کنۀ دونقطهای
 T. urticaeبررسی کردند و این کنه ترجیح مشخصی
نسبت به تریپس از خود نشان داد .همچنین ترجیح
این شکارگر در برابر الرو تریپس  F. occidentalisو
Neoseiulus cucumeris
الرو کنۀ شکارگر
) (Oudemansبررسی شد که این کنه ترجیح نسبت
به الروهای تریپس داشت (.)Buitenhuis et al., 2010
نتایج این پژوهش نیز نشان داد کنۀ شکارگر
 A. swirskiiبین پورة سنهای پایین سفید بالک
گلخانه و پورة کنۀ تارتن دولکهای ،پورة کنۀ تارتن
دولکهای را ترجیح داد.
نتایج بهدستآمده از بررسی سوئیچینگ نشان داد
که با توجه به رگرسیون خطی برازش داده شده بین
نسبت شمار کنۀ دو لکهای بهکل شکارها (کنۀ تارتن
دولکهای و سفید بالک) و  βمحاسبه شده ،رابطۀ خطی
وجود نداشت ( ،P=0/400شکل  .)0بنابراین این نشان
میدهد تغییر نسبت آفات در این بررسی منجر به
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تغییر خطی مقدار  βنمیشود .پدیدة سوئیچینگ در
بین شکارگرهای عمومی بسیاری بررسی شده است .در
پژوهشها که به بررسی سوئیچینگ در

برخی
کفشدوزکها پرداختهاند ( Houck, 1986; Murdoch
 .)& Marks, 1973; Lucas et al., 1997نتایج این
بررسیها نشان داد که سوئیچینگ در این شکارگرها
وجود ندارد )1973( Murdoch & Marks .اظهار
داشتند که بهاحتمالزیاد هنگامی سوئیچینگ رخ
میدهد که شکارگرها رفتار جستجوگری متفاوتی را
برای دو گونۀ شکار نشان میدهند و یا هنگامی
شکارگرها مجبور هستند به شیوههای متفاوت
شکارگری کنند تا هرگونه را بتوانند به دست آورند.
 )1997( Lucas et al.علت نبود سوئیچینگ در دو
گونه کفشدوزک مورد آزمایش روی دو گونه طعمۀ
استفادهشده را به این موضوع نسبت دادند و اظهار

داشتند که ممکن است رفتار سوئیچینگ در
بهویژه در مورد
نسبتهای بسیار باالی طعمه 

کفشدوزک همهچیزخوار  H. axyridisرخ دهد .برخی
از پژوهشها نیز به بررسی سوئیچینگ در شکارگران
عمومی مانند سنهای شکارگر پرداختهاند و نتایج این
بررسیها نشاندهندة وجود سوئیچینگ در این
شکارگران بود ( Enkegaard et al., 2001; Jaworski
.)et al., 2013

شکل  .5میانگین (خطای معیار )±شاخص بیتای منلی در آزمون ترجیح غذایی کنۀ  Amblyseius swirskiiبین کنۀ دولکهای و
سفید بالک گلخانه .حروف متفاوت نشاندهندة تفاوت معنیدار بین تیمارها است.
Figure 5. Mean values (±SE) of Manly’s preference index (β) between Tetranychus urticae and Trialeurodes
vaporariorum for the predatory mite Amblyseius swirskii. Different letters indicate significant differences among
treatments.
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خوردهشده در طی  54ساعت به مجموع شکارها (کنۀ تارتن

شکل  .0رگرسیون برازش داده شده بین نسبت شمار کنۀ دو لکهای
دولکهای و سفید بالک گلخانه) و مقدار بیتا برای کنۀ شکارگر .Amblyseius swirskii
Figure 6. Predicted linear regression between the proportions of T. urticae consumed during 24 h, in relation to
all initial preys (Tetranychus urticae with T. vaporariorum) and Manly’s index (β) for Amblyseius swirskii.

برخی از پژوهشها به بررسی سوئیچینگ در کنههای
شکارگر پرداختهاند .نتایج آزمایش سوئیچینگ روی سه
گونه کنۀ شکارگر ( G. occidentalis ،P. persimilisو
 )N. californicusنسبت به تخم و پورة کنۀ P. citri
نشان داد که  P. persimilisرفتار سوئیچینگ را نشان
نمیدهد اما دو گونۀ دیگر سوئیچینگ معنیدار
داشتند (Blackwood et .)Xiao & Fadamiro, 2010
 )2001( al.نیز برای سه گونه از پنج گونه کنۀ
فیتوزئیده سوئیچینگ معنیدار نشان دادندMacRae .
 (1997) & Croftرفتار سوئیچینگ را بین دو گونه
کنۀ شکارگر ) Metaseiulus occidentalis (Nesbittو
 Typhlodromus pyri Schuetenبا یکدیگر مقایسه
کردند .نتایج نشان داد که  T. pyriنسبت به کنۀ
 M. occidentalisسوئیچینگ بیشتری به سمت الرو
فیتوزئیده در تیمارهایی که نسبتهای مختلفی از کنۀ
تارتن دولکهای حضور دارد ،نشان میدهد.
بهویژه
پدیدة سوئیچینگ ،دشمنان طبیعی 
هنگامیکه شکار

شکارگرهای عمومی را قادر میسازد
مرجح شکارگر کمیاب باشد ،زنده بمانند .همچنین
سبب ایجاد تعادل در جمعیت شکارهایی که دشمن
طبیعی از آنها تغذیه میکند ،میشود ( Murdoch,
 .)1973با توجه به بررسیهای انجامشده ،رفتار
بهویژه در
سوئیچینگ در برخی شکارگرهای عمومی و 

اغلب کنههای شکارگری که بررسی شدهاند و به برخی
از آنها اشاره شد ،وجود ندارد .اما وجود نداشتن این
پدیده دلیلی بر کارآمد نبودن دشمن طبیعی و یا
توانایی نداشتن شکارگر برای کنترل همزمان آفات
نیست .برای مثال در پژوهشی که به بررسی تأثیر تنوع
شکار بر کارایی کنۀ شکارگر  A. swirskiiپرداخته شد،
هنگامیکه بهتنهایی

مشخص شد کنۀ تارتن دولکهای
هنگامیکه کنۀ

روی گیاه حضور داشته باشد نسبت به
تارتن دولکهای در حضور تریپس غربی گل و سفید بالک
گلخانه باشد ،آسیب کمتری به گیاه وارد میسازد.
همچنین مشخص شد هنگامیکه تنوع آفات باالتری روی
گیاه میزبان حضور داشته باشد ،کنۀ  A. swirskiiتوانایی
باالتری در کنترل آفات دارد (.)Messelink et al., 2010
در این بررسی مشخص شد کنههای مادة  A. swirskiiبا
وجود تغذیه از هر دو آفت سفید بالک گلخانه و کنۀ
تارتن دولکهای ،ترجیح ثابت نسبت به کنۀ تارتن
دولکهای دارند و با تغییر نسبت طعمهها تغییری در این

ترجیح ایجاد نشد .البته با توجه به اینکه این نتایج در
شرایط آزمایشگاهی بهدستآمده است ،برای تعمیم دادن
این نتایج بهتر است این آزمایشها در شرایط گلخانهای
آزمایش شوند .زیرا شرایط محیط آزمایش از جمله
ویژگیهای گیاه میزبان ممکن است بر رفتار جستجوگری
و شکارگری شکارگر تأثیر داشته باشند ( Pratt et al.,
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مخلوطی از هر دو آفت و برهمکنش بین آفات و
 مشخص شود تا بتوانA. swirskii همچنین بین آفات و
نتیجۀ بهتری از استفاده از یک عامل زیستی برای کنترل
.همزمان چند آفت بهره برد

) و با نتایج بهدستآمده در شرایط آزمایشگاهی2002
نمیتوان برهمکنشهایی که تحت شرایط گلخانهای رخ
 افزون بر انجام آزمایشها در.میدهد را پیشبینی کرد
مقیاس بزرگتر بایستی تأثیر برنامۀ (رژیم) غذایی
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