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 چکیده

ند. کنای را حمله میمحصوالت گلخانهگیاهان و انواع  به آفاتی هستند که ینتر از جمله مهمای دولکهتارتن  ۀبالک گلخانه و کن یدسف

د. در این بررسی کنتواند از هر دو این آفات تغذیه یک شکارگر عمومی است که می Amblyseius swirskii ۀکن

کارگر بین مراحل مختلف رشدی هر یک از آفت و ترجیح ش یشکارگر از مراحل مختلف رشدی هر یک از دو ۀاین کن ۀمیزان تغذی

 یدای و سف دولکهتارتن  ۀمرجح کن ۀبین مرحل A. swirskii ۀغذایی و رفتار سوئیچینگ کنآفات و همچنین ترجیح 

ساعت  8ساعت روشنایی و  11نوری  ۀ% و دور01±11، رطوبت نسبی ºC1±21 بالک گلخانه در شرایط آزمایشگاهی )دمای

بالک گلخانه نسبت به دیگر مراحل رشدی این آفت و مراحل  یدهای پایین سف های سنتایج نشان داد که پوره. نشدتاریکی( بررسی 

 شکارگر ۀمیانگین شاخص بتای منلی در آزمایش ترجیح کن ۀتخم ترجیح داده شدند. مقایس ۀای، نسبت به مرحلدولکهتارتن  ۀمتحرک کن

تارتن  ۀبرای کن کنۀ شکارگرترجیح  ۀدهندای نشاندولکهۀ تارتن کنپروتونمف  ۀبالک گلخانه و مرحل یدهای پایین سف های سنبین پوره

 ۀبالک گلخانه و کن یدآمده از بررسی سوئیچینگ نشان داد که تغییر نسبت سف دست است. نتایج بهگلخانه بالک  یدای نسبت به سفدولکه

یگر بدون توجه به د عبارت به شود و رفتار سوئیچینگ در این شکارگر وجود ندارد. ینم βای منجر به تغییر خطی مقدار دولکهتارتن 

 دهد. گلخانه ترجیح می بالک یدسفرا به  ایدولکه تارتن گلخانه، کنۀ شکارگر کنۀ بالک یدسفای و فراوانی نسبی کنۀ تارتن دولکه
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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.  

 دانش گیاهپزشکی ایران

 DOI: 10.22059/ijpps.2016.59297  (931-950)ص  9315بهار و تابستان ، 9 ة، شمار47 ةدور



 9315و تابستان  بهار، 9 ة، شمار47 ةایران، دور دانش گیاهپزشکی 940

 

 

 مقدمه

هکتار  0000های کشور بیش از کشت گلخانه زیر سطح

ای، خیار محصوالت گلخانه گیاهان و است و در بین

هکتار به  5400کشت را با حدود بیشترین سطح زیر 

. (Ebadzade et al., 2013) خود اختصاص داده است

کنند ای آسیب وارد میمحصوالت گلخانه بهدی چنآفات 

 Trialeurodes vaporariorum ها که یکی از آن

(Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae)  یدسفیا 

های مختلفی به گلخانه است. این آفت از راه بالک

د. با توجه به رسانمی آسیب و زیانگیاهان میزبان خود 

 شدت بهکند، نباتی تغذیه می ةاینکه این حشره از شیر

شود. از سوی دیگر عسلک سبب ضعف گیاه می

، آفتکامل این  ایه هحشرها و شده توسط پورهترشح

ه که این خود سبب کاهش شدسبب رشد قارچ دوده 

و همچنین کاهش دیگر  (تزفتوسننورساخت )

های فیزیولوژیکی گیاه شده و از بازارپسندی فعالیت

بر  افزون .(Shishebor, 2002) کاهدمحصوالت هم می

نیز سبب ها ای کنه، در بین آفات گلخانهها بالک یدسف

به  یرناپذ جبرانو زیان  آسیبکاهش عملکرد و 

های کنه ینتر مهم. از جمله شوندمیها گلخانه

 Tetranychus) ایدولکهتارتن  ۀتوان به کنای میگلخانه

urticae Koch (Acari: Tetranychidae))  .اشاره کرد

میزبان گیاهی حمله  ۀگون 900این کنه به بیش از 

این آفت که منجر به  های یزبانمکند و یکی از می

 ای است.شود، خیار گلخانهعمده روی آن می آسیب

T. urticae سبب کاهش مجموع  خود ۀبا تغذی

نرخ خالص کاهش و  (کلروفیلیای )سبزینهمحتوای 

ها و یاختهبه  آسیبشود و این می ها برگدر  نورساخت

. آلودگی استهمراه  ها برگبدشکلی  بااغلب  ها بافت

 شود که تاای همچنین باعث میدولکهتارتن  ۀبه کن

تولیدشده توسط  یها برگ شماردرصد از  94 حدود

. (Park & Lee, 2005) خیار کاهش یابند گیاه

این  کوتاهنشو و نمای  ةدورزیاد همراه با  یدمثلتول

سازد. این ها امکان طغیان این آفت را فراهم میکنه

 هجدهای تا تواند در شرایط مساعد گلخانهآفت می

نسل  شماربه علت  نسل در سال هم داشته باشد و

که این آفت دارد، امکان مقاوم شدن سریع به  زیادی

از  (.Nauen et al., 2001) سموم شیمیایی وجود دارد

محصول خیار استفاده از  خوری با توجه به تازه سویی

های شیمیایی برای کنترل آفات با محدودیت کشآفت

های روش دیگرهمراه است. بنابراین استفاده از 

زیستی کنترل  های عاملجمله کاربرد جایگزین از 

 کاربردعملی کردن  برای ناپذیر است. پرهیز (بیولوژیک)

های ساده و ارزان  کنترل زیستی بایستی از روش

ها استفاده از  استفاده کرد که یکی از این روش

 طور بهآفت  دشمنان طبیعی عمومی برای کنترل چند

اده از یک دشمن طبیعی همزمان است. البته با استف

دلخواه  ۀآفت ممکن است همیشه نتیج چندگونهعلیه 

استفاده نیامده و حضور چند آفت سبب شود  به دست

 Messelink)شود  روروبهبا شکست دشمن طبیعی از 

& Jansen, 2008.)  ممکن است حضور  سوی دیگراز

آفت سبب شود که دشمن طبیعی عملکرد چند 

باالتری داشته و کنترل بهتری بر آفات داشته باشد 

(Evans et al., 1999; Messelink et al., 2008). 

 Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) کنۀ

(Acari: Phytoseiidae) یبند بر پایۀ طبقه 

McMurtry et al. (2013) ،گروه سوم  جمله از

ک شکارگر یعنوان  فیتوزئیده بوده و به ةخانواد های  کنه

مختلف و  های و کنه ها هاز حشر تواند میخوار  عمومی

گیاهان تغذیه کند. این شکارگر  ةهمچنین گرد

زیادی از آفات را در گلخانه همچون  شمارتواند  می

 Symondsonد )کنعمومی کنترل  یهاشکارگر دیگر

et al., 2002) برای کنترل. امروزه این شکارگر 

ای به کار  گلخانه گیاهاندر  ها بالک یدسفها و  تریپس

 ,.Nomikou et al., 2001; Messelink et al) رود می

ای دولکهتارتن  ۀ. به دلیل اینکه هر دو آفت کن(2006

همزمان روی گیاه  طور بهگلخانه  بالک یدسفو 

ند، داشتن توانند حضور داشته باشمیزبانشان می

 شکارگر ۀآگاهی در مورد میزان شکارگری کن
A. swirskii  روی مراحل مختلف رشدی هر یک از دو

 ۀرشدی کن ۀآفت و مشخص کردن اینکه کدام مرحل

گلخانه را  بالک یدسفای و همچنین دولکهتارتن 

 رسد.دهد، ضروری به نظر میترجیح می

از از استفاده  الزم است پیشکه  هایی از موضوع

د، ترجیح غذایی شوبررسی  دشمنان طبیعی عمومی

زیرا اغلب دشمنان طبیعی عمومی ترجیح  .هاست آن
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ند و این موضوع دارهایشان نسبت به یکی از میزبان

نسبت به تراکمش بیشتر  طعمهشود که آن سبب می

. تمایل شکارگر (Jervis et al., 2005) دشواستفاده 

دیگر  ۀطعمنسبت به یک  طعمهبرای انتخاب یک 

تراکم نسبی شکارهایی که در  یرتأثتحت ممکن است 

د. این رفتار که کناختیار شکارگر است، تغییر 

که شکارگر،  دهد رخ می هنگامیسوئیچینگ نام دارد، 

د و کنکه تراکم بیشتری دارد بیشتر حمله  شکاریبه 

 شکاری را که تراکم کمتری دارد نادیده بگیرد گاهی

(Murdoch, 1969.)  در شکارگر سوئیچینگ رفتار

کمیاب از شکارگری فرار  طعمه ۀشود که گونسبب می

این  درشود. بیشتر شکار میتر فراوان ۀطعمکند و می

با تراکم باالتر،  طعمهشرایط نامتناسب شکارگری روی 

شوند و نه شکار نه منقرض می ۀاز دو گون کدام یچه

 ;Oaten & Murdoch,1975) یابندمی افزایش ازحد یشب

Symondson et al., 2002)ةکنند. این اثر تثبیت 

عمومی، ممکن است  هایجمعیت شکار توسط شکارگر

ی برای مدیریت همزمان چند آفت در سودمندراهکار 

های کشاورزی باشد (اکوسیستمسازگان ) بوم

(Symondson et al., 2002.) 

 شکارگر ۀبا بررسی رفتار سوئیچینگ در کن
A. swirskii شود که آیا این این موضوع مشخص می

ا )سفید هطعمهبه یکی از نسبت شکارگر ترجیح ثابت 

و یا با  دارد (یا نقطهتارتن دو  ۀبالک گلخانه و کن

 یابد.ها ترجیح شکارگر نیز تغییر میطعمهتغییر نسبت 

 

 هامواد و روش

گلخانه از  بالک یدسفها و پرورش  برای انجام آزمایش

ها در شرایط  گیاه خیار رقم سلطان استفاده شد. گلدان

 50±50و رطوبت نسبی  Cº5±55 یگلخانه )دما

 بالک یدسفدرصد( نگهداری شدند. برای پرورش 

گلخانه از جمعیتی که در آزمایشگاه پویایی جمعیت 

دانشگاه تهران( موجود  پزشکی یاهگ)گروه  های هحشر

در اتاقک  بالک یدسفن آلوده به بود استفاده شد. گیاها

 درصد 00±90و رطوبت نسبی  Cº 9±55رشد با دما 

ساعت تاریکی  0ساعت روشنایی و  90نوری  ةو دور

ای دولکهتارتن  ۀبرای ایجاد کلونی کن نگهداری شدند.

ها )گروه از جمعیتی که در آزمایشگاه رفتارشناسی کنه

فاده شد. دانشگاه تهران( موجود بود است پزشکی یاهگ

منتقل شدند و  یالموت قرمز ها به گیاهان لوبیا رقمکنه

و رطوبت نسبی  Cº3±55با دمای رشد در اتاق 

 0ساعت روشنایی و  90نوری  ةدرصد و دور 90±40

شایان ساعت تاریکی نگهداری شدند تا جمعیت به حد 

 شکارگر ۀبرای ایجاد کلونی کن برسد. پذیرش

A. swirskii  از جمعیتی که در آزمایشگاه پویایی

دانشگاه تهران(  پزشکی یاهگ)گروه  های هجمعیت حشر

ها از موجود بود استفاده شد. برای انجام آزمایش

 روزه استفاده شد. 0-90بالغ  شکارگرهای کنه

 

 (No-choice) یرانتخابیغآزمایش شکارگری 

تارتن  ۀبرای به دست آوردن مراحل مختلف رشدی کن

 یها روی سطح پشتی برگکامل  ةهای مادای، کنهدولکه

 یها ساعت کنه 54گیاه خیار قرار داده شدند و پس از 

تارتن  ۀهای کنماده را حذف کرده و گیاهان حاوی تخم

 رشدی موردنظر مرحلۀرسیدن به  هنگامای تا دولکه

شدند.  نگهداری( دئوتونمفو  پروتونمف)تخم، الرو، 

رشدی موردنظر از گیاه خیار جدا شده  ۀبا مرحل یها برگ

ها تهیه شد  از آن متر یسانت 3های برگی به قطر و دیسک

درصد  5ژل آگار  به سمتو به صورتی که روی برگ 

قرار داده شدند و  متری یسانت 1 پتریظروف باشد، در 

 سیموردنظر به  ۀای از مرحلدولکهتارتن های شمار کنه

 ۀ. سپس شکارگری کندر هر دیسک رسانده شد فرد

A. swirskii سن  ةسن یکم و پور ةروی تخم، الرو، پور

ای مشخص شد. به این صورت که دولکهتارتن  ۀدوم کن

ساعت در اختیار شکارگر  54هر دیسک برگی به مدت 

شده ای خوردهدولکهتارتن  ۀقرار گرفت و سپس شمار کن

این آزمایش در شانزده تکرار انجام  شد. ثبتدر هر پتری 

 شد.

 ۀشکارگری کن مشخص کردن میزانبرای 
A. swirskii  بالک یدسفروی مراحل مختلف رشدی 

مراحل عدد از  سیهای برگی حاوی  گلخانه، دیسک

گلخانه را آماده کرده و  بالک یدسفمختلف رشدی 

ساعت  54از گذشت  پسها معرفی و شکارگر به پتری

ذف شده و میزان شکارگری روی مراحل شکارگرها ح

این آزمایش  .شدمشخص  بالک یدسفمختلف رشدی 

 تکرار انجام شد. بیستدر 
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 نموی ۀآزمایش ترجیح مرحل

 به نسبت شکارگر ۀبرای انجام آزمایش ترجیح کن

ای )تخم، الرو، دولکهتارتن  ۀمراحل مختلف رشدی کن

برابری از مراحل  شمار (سن دوم ةسن یکم و پور ةپور

مختلف رشدی روی یک دیسک برگی در اختیار 

شکارگر قرار داده شد. برای داشتن مراحل مختلف 

ای ماده روی گیاه دولکه تارتن ۀی کنشماررشدی 

ساعت  54از گذشت  پسخیار قرار داده شد و 

 تارتن ۀگیاه دارای تخم کن های ماده حذف شدند وکنه

روز بعد روی  دور داده شد. ای در اتاقک رشد قرادولکه

ای دولکه تارتن ةماد ۀی کنشمارگیاه خیار دیگری 

های ساعت کنه 54از گذشت  پسقرار داده شد و 

گیاهان خیار حاوی تخم کنه نگه  کامل حذف شد و

روز بعد نیز  هشتروز و  پنجداشته شدند. این روند 

بدین ترتیب مراحل مختلف نموی روی انجام شد. 

از مراحل مختلف  عدد پانزدهسپس . شدبرگ ایجاد 

 ۀسن یکم، الرو و تخم کن ةسن دوم، پور ةرشدی پور

 ۀ. کننگه داشته شدای روی دیسک برگی دولکه تارتن

 شمار ساعت 54از  پسو  وارددیسک برگی به شکارگر 

 .شد ثبتشده از هر مرحله ای خوردهدولکه تارتن ۀکن

 تکرار انجام شد. بیستاین آزمایش در 

مراحل  بهشکارگر  ۀبرای انجام آزمایش ترجیح کن

 های سن ةگلخانه )تخم، پور بالک یدسفمختلف رشدی 

برابری از مراحل  شمارباال( نیز  های سن ةپایین، پور

مختلف رشدی روی یک دیسک برگی در اختیار 

شکارگر قرار داده شد. برای داشتن مراحل مختلف 

اه خیار قرار ماده روی گی بالک یدسفی شمار نموی،

 یها بالک یدسفساعت  54از گذشت  پسداده شد و 

در  بالک یدسفگیاه دارای تخم  ماده حذف شدند و

و  نهاز گذشت  پساتاقک رشد قرار داده شد. سپس 

ماده  بالک یدسفی شمارروز روی همان گیاه  دوازده

 ها بالک یدسفساعت  54از گذشت  پسقرار داده شد و 

های برگی  این گیاه دیسک یها برگحذف شدند. از 

روی  بالک یدسفاز مراحل رشدی  عدد دهتهیه شد و 

اضافی با  یها بالک یدسفشد و  حفظهای برگی دیسک

های دیسک. حذف شدند ها برگسوزن باریکی از روی 

 ۀبعد کن ۀ. در مرحلندبرگی در پتری قرار داده شد

اتاقک رشد ماده به پتری معرفی شد و در  شکارگر

 00±90و رطوبت نسبی  ºC 9±55با دمای  (باتورانکو)

ساعت  0ساعت روشنایی و  90نوری  ةدرصد و دور

 یدسف شمارساعت  54از  پستاریکی قرار داده شدند. 

این آزمایش  د.ثبت ششده از هر مرحله خورده بالک

 تکرار انجام شد. بیستدر 

 

 ای گونه ینب آزمایش ترجیح

که  شدمشخص  پیش های با توجه به نتایج آزمایش

ای و دولکه تارتن ۀرشدی از کن ۀشکارگر کدام مرحل

دهد. در این آزمایش ترجیح را ترجیح می بالک یدسف

مرجح هر یک از دو  ۀشکارگر بین مرحل ۀغذایی کن

 در آغاز. برای انجام این آزمایش شدآفت بررسی 

ماده روی گیاه خیار قرار داده شد  بالک یدسفی شمار

 ماده حذف شده و یها بالک یدسفساعت  54از  پسو 

نگه داشته  گیاه دارای تخم سفید بالک در اتاقک رشد

ای ماده روی دولکه تارتن ۀی کنشمارروز بعد  دوشد. 

ای که های مادهگیاه خیار دیگری قرار داده شد. کنه

ساعت  54از  پسروی این گیاه قرار داده شده بود نیز 

 ای دولکه تارتن ۀگیاه دارای تخم کن حذف شد و

روز از گیاه خیار  هشتاز گذشت  پسنگه داشته شد. 

پایین دیسک برگی تهیه شد.  های سن ةدارای پور

 شمارهای برگی روی ژل آگار ثابت شد. دیسک

عدد کاهش یافت.  پانزدهبه  بالک یدسفهای پوره

ای به دولکه تارتن ۀکنپروتونمف عدد پانزده سپس 

 شکارگر به دیسک  ۀکندیسک برگی اضافه شد. 

شکارگر  ۀساعت کن 54از  پسبرگی معرفی شد و 

شده از هر دو گونه خورده ۀطعم شمارو  شدحذف 

تکرار انجام  بیستاین آزمایش در مشخص شد.  طعمه

 شد.

 

 آزمایش سوئیچینگ

شکار  دو گونهدر این آزمایش مانند آزمایش ترجیح هر 

اده شد. با این همزمان در اختیار شکارگر قرار د طور به

 های متفاوتی از دو گونه شکار تفاوت که نسبت

دولکه ۀهای کن های قرار داده شد. نسبتروی دیسک

، 95:95، 90:95، 54:0 شامل: بالک یدسفای و 

تکرار انجام  پانزدهاین آزمایش در  .بودند 0:54، 95:90

 شد.
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 هاداده ۀتجزی

منلی  βهای ترجیح با استفاده از شاخص نتایج آزمایش

 :(Manly, 1974) محاسبه شد
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 ۀترجیح شکارگر به شکار متعلق به دست βiشاخص 

i ،ei ۀشمار شکار زنده مانده متعلق به دست i ،Ai  شمار

شمار کل شکار زنده  i ،es ۀشکار متعلق به دست ۀاولی

شکار  ۀشمار کل اولی s ،As ۀمانده متعلق به دست

را  های متفاوت شکار شمار دسته Kو  s ۀمتعلق به دست

باشد، انتخاب  k/9ها برابر با  β ۀدهند. اگر هم نشان می

مقدارهای شاخص  تصادفی بوده است. یطورکل شکار به

 و paired t-testآمده به کمک آزمون  دست ترجیح به

nonparametric Wilcoxon Signed Rank Test ر د

. ازآنجاکه شدآماری  ۀتجزی Sigmaplot 12.0افزار نرم

استفاده  9چندین مقایسه انجام شد، از تصحیح بنفرونی

 شد.

 

 و بحث نتایج

 ةهای مادکنه شکارگری یرانتخابیغنتایج آزمایش 

 A. swirskii ای دولکه ۀروی مراحل مختلف رشدی کن

مراحل  ۀشکارگر قادر به تغذیه از همنشان داد که 

(. در آزمایش ترجیح 9)شکل  است طعمهرشدی 

ای که تارتن دولکه ۀشکارگر مراحل مختلف رشدی کن

طور همزمان در یک  به دئوتونمفو  پروتونمفتخم، الرو، 

طور  شکارگر قرار گرفت به ۀدیسک برگی در اختیار کن

از  09/5±30/0تخم،  ۀاز مرحل 39/9±40/0میانگین 

از  30/3±47/0و پروتونمف از  00/3±74/0الرو، 

تارتن  ۀکن نشان داد که شمار نتایجخورده شد.  دئوتونمف

 بودمراحل مختلف متفاوت  ازشده ای خوردهدولکه

(05/0>P ،30/54x
2
(. همچنین میانگین شاخص بتای =

، برای الرو 014/0±900/0منلی برای تخم 

و برای  390/0±000/0 پروتونمف، برای 047/0±574/0

 ۀمقایس. آمد دستبه 393/0±047/0 دئوتونمف

شکارگر الرو را  ةماد ۀها نشان داد که کنمیانگین

                                                                               
1. Bonferroni correction 

(، P ،95=df  ،755/5-=t=095/0تخم ) نسبت به

، P ،95=df=0041/0تخم ) نسبت بهرا  پروتونمف

500/3-=t 0000/0را بر تخم ) دئوتونمف( و=P ،

95=df ،970/4-= tدهد. اما بین الرو و  ( ترجیح می

(، الرو و df ،401/0-=t ،040/0=P=95) پروتونمف

( و همچنین df ،501/0-=t ،570/0=P=95) دئوتونمف

( df ،045/0=t ،104/0=P=95) دئوتونمفو  پروتونمف

گذشته  های بررسی(. در 5ترجیحی وجود ندارد )شکل 

ه توانایی تغذی A. swirskii ۀمشخص شده است که کن

، اما ترجیح این شکارگر را داردای تارتن دولکه ۀکن از

بین مراحل مختلف رشدی این شکارگر مشخص نشده 

 El‐Laithy & Fouly, 1992; van Houten et) است

al., 2007; Xu & Enkegaard, 2010) . نتایج این

مراحل الرو  A. swirskii ۀکنتحقیق مشخص کرد که 

تخم  ۀمرحل نسبت بهای را تارتن دولکه ۀکن ةو پور

به بررسی ترجیح  هاپژوهشبرخی از  .دهدترجیح می

 Carrillo & Pena .اندپرداخته های شکارگرکنهغذایی 

 ۀهای کن( مشاهده کردند که ماده2012)

 هایتخم Amblyseius largoensis (Muma)شکارگر

مراحل رشدی  دیگر هب را Raoiella indica Hirstۀکن

-Black هایی کهدهند. در بررسیمی شکار ترجیح

wood et al. (2001 ،انجام دادند )ۀگونه کن سیزده 

در برابر تخم و الرو  Phytoseiidae ةشکارگر از خانواد

 هایای قرار دادند و دریافتند که گونهتارتن دولکه ۀکن

ای را تارتن دولکه ۀتخم کن ۀمرحل (الیگوفاژ) چندخوار

 (فاژ پلی) خوار چندین شکارگرهایدهند ولی ترجیح می

نشان  مختلف رشدییا ترجیحی نسبت به مراحل 

الروی را ترجیح دادند. در این  ۀندادند و یا اینکه مرحل

 عنوان به A. swirskiiۀ تحقیق نیز مشخص شد که کن

تارتن  ۀمراحل رشدی کن دیگریک شکارگر عمومی 

دهد. نتایج ای را نسبت به تخم ترجیح میدولکه

( نیز نشان داد که 2010) Xiao & Fadamiroآزمایش 

 Phytoseiulus persimilisشکارگر ) ۀسه گونه کن

(Athias-Henriot) ،Galendromus occidentalis 

(Nesbitt)، Neoseiulus californicus (McGregor) )

را  Panonychus citri (McGregor) های کنهپوره

ها اغلب پوره دهند ونسبت به تخم شکار ترجیح می

گیرند. قرار می موردحملهن شکاری هستند که نخستی
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الرو،  (Larvae( تخم، )(Egg: ایدو لکه ۀروی مراحل مختلف رشدی کن  Amblyseius swirskii ۀکن شکارگری .9شکل 

(Protonymphپور )و سن یکم ة (Deutonymphپور )تفاوت  ةدهندحروف متفاوت نشان. در شرایط آزمایشگاهی سن دوم ة

 ها است.دار بین ستونمعنی
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. 

 

 
روی مراحل مختلف   Amblyseius swirskii ۀ( شاخص بیتای منلی در آزمون ترجیح غذایی کن±میانگین )خطای معیار .5شکل 

حروف متفاوت . سن دوم ة( پورDeutonymph) و سن یکم ة( پورProtonymphالرو، ) (Larvae( تخم، )(Egg: ایدو لکه ۀرشدی کن
 ها است.دار بین ستونتفاوت معنی ةدهندنشان

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. 

 

Popov & Kondryakov (2008 گزارش کردند )

 G. occidentalisو  P. persimilis ۀهای کامل کنماده

ای را نسبت به تخم تارتن دولکه ۀنرهای بیشتری از کن

ها مصرف کردند. نتایج این پژوهش نیز نشان و ماده

تارتن  ۀکن ةمراحل الرو و پور A. swirskii ۀداد که کن

دهد که این تخم ترجیح می ۀای را به مرحلدولکه

ترجیح ممکن است مربوط به تفاوت در اندازه و میزان 

نیز  A. swirskii ۀتحرک در این مراحل باشد. کن

 ۀای را نسبت به مرحلتارتن دولکه ۀمراحل متحرک کن

. ممکن ترجیح داده است ،استتحرک تخم که بی
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بزرگتری داشته  ةکه انداز است شکارگر مراحل رشدی

و متحرک هستند را به دلیل باال بودن احتمال 

(. Xiao & Fadamiro, 2010رویارویی ترجیح دهد )

در این آزمایش نیز ممکن است در  آمده دست بهنتایج 

مراحل  دیگرتفاوت در ارزش غذایی تخم با  نتیجۀ

 A. swirskii ۀبرای کنای تارتن دولکه ۀرشدی کن

که روی ارزش غذایی تخم  پیشینباشد. در تحقیقات 

 ،تخم ۀمرحلای انجام شد، تارتن دولکه ۀکن ةو پور

  های شکارگرکنه ۀسودمندترین مرحله برای تغذی

P. persimilis معرفی شد (Black-wood et al., 2001 .)

های بررسی دیگری نشان داد که ماده برابردر 

Typhlodromus pyri Scheuten که از مراحل  هنگامی

 Tetranychus cinnabarinus Biosduval نابالغ متحرک

که از تخم تغذیه هنگامیکنند نسبت به تغذیه می

 ,Zaher & Shehata) نددارکنند زادآوری باالتری می

( نیز 2010) Xiao & Fadamiro(. نتایج آزمایش 1971

 طعمۀنسبت به تخم  رهداشت و پو همسانی ۀنتیج

شکارگر، پوره و  ۀ. در این پژوهش نیز کنبودتری مناسب

 تخم آن ترجیح داد. ۀالرو شکار را به مرحل

انجام  Black-wood et al. (2001)در تحقیقی که 

 گونه سیزدهای برای تارتن دولکه ۀتخم کن، دادند

زمان دستیابی  مورد آزمایش های فیتوزئیدهکنه

. یک توضیح ممکن برای این موضوع اشتدباالتری 

های شکارگر عمومی قطعات دهانی این است که گونه

 مؤثربیرونی تخم  ۀند که برای سوراخ کردن پوستدار

 & Flechtmann(. Black-wood et al., 2001نیست )

McMurtry (1992 نشان دادند که )هایویژگی 

رتن تا ۀاز کن طور عمده بههایی که کلیسرها در گونه

طور بههایی که کنند نسبت به گونهای تغذیه میدولکه

کنند، متفاوت هستند. نتایج از گرده تغذیه می هعمد

  A. swirskiiۀاین آزمایش نیز نشان داد که کن

که حق انتخاب بین مراحل مختلف رشدی هنگامی

مراحل رشدی را به  دیگرشکار خود را داشته باشد، 

که تنها هنگامی ی دیگرسودهد. از تخم ترجیح می

تخم شکار در آزمایش بدون انتخاب در اختیارش باشد، 

 ۀتواند از آن تغذیه کند. ممکن است کلیسرهای کنمی

A. swirskii باشد که توانایی تغذیه از تخم را  یا گونه به

 ةالرو، پوراما سوراخ کردن جلد مراحل  شته باشددا

 دیگرتر باشد که  آسانبرایش  سن دوم ةسن یکم و پور

 دهد.مراحل رشدی را به تخم ترجیح می

 ۀنشان داد کن یرانتخابیغ ۀتغذینتایج آزمایش 

 های های سنتخم و پوره از A. swirskii شکارگر

 ازکنند اما تغذیه گلخانه تغذیه می بالک یدسفمختلف 

(. 3)شکل  استسن چهارم و شفیره بسیار اندک  ةپور

تخم،  حل مختلف زندگیمراآزمایش ترجیح که  در

 طور بهباال  های سنهای  پایین و پوره های سنهای پوره

شکارگر  ۀهمزمان در یک دیسک برگی در اختیار کن

 ،5/0±90/0تخم  ۀطور میانگین از مرحل گرفت بهقرار 

 هایو از پوره ،0/5±95/0های پایین  سنهای پورهاز 

خورده شد. آزمون کای  45/0±93/0های باال  سن

شده خورده یها بالک یدسف شماراسکور نشان داد که 

، P<05/0در مراحل مختلف متفاوت است )

00/937x
2
(. همچنین میانگین شاخص بتای منلی =

 های سن پایین و برای پوره 073/0 ±050/0برای تخم 

 های باال های سن و برای پوره 034/0±07/0

 ها نشانمیانگین ۀمقایس. به دست آمد 090/0±050/0

تخم  نسبت بههای سن پایین را  پوره ةماد ۀداد که کن

(910=W ،040/3=Z-Statistic ،009/0>P و )

، W ،140/3-=Z-Statistic=-590) های سن باالپوره

009/0>Pهای سنهای دهد. اما بین پوره ( ترجیح می 

، df ،555/0=t=91باال و تخم ترجیحی وجود ندارد )

005/0=P ، گذشته مشخص  های بررسی(. در 4شکل

شکارگر مراحل نابالغ  A. swirskii ۀشده است که کن

 Calvo et al., 2011; Nomikou) ها است بالک یدسف

et al., 2002; Messelink et al., 2010)  اما به این

شکارگر  ۀموضوع پرداخته نشده است که این کن

دهد. نتایج کدامیک از مراحل نابالغ را ترجیح می

بین مراحل مختلف  A. swirskii ۀآزمایش ترجیح کن

گلخانه نشان داد که این کنه  بالک یدسفزیستی 

 بالک یدسفمراحل پورگی  همۀتوانایی تغذیه از تخم و 

پورگی میزان  ۀگلخانه را دارد ولی با باال رفتن مرحل

میزان تغذیه از  که یطور بهیابد شکارگری کاهش می

شاید این بدان علت باشد  .ها بسیار اندک استشفیره

حشره  (کوتیکول) کها، پوستکه با باال رفتن سن پوره

تر شده و کنه قادر به سوراخ کردن پوسته و ضخیم

 .یستنتغذیه 
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  (Egg) زمایشگاهی:در شرایط آ Trialeurodes vaporariorumروی مراحل مختلف رشدی   Amblyseius swirskiiۀتغذی .3شکل 

. حروف متفاوت شفیره( Pسن چهارم و ) ة( پورN4سن سوم، ) ة( پورN3سن دوم، ) ة( پورN2سن اول، ) ة( پورN1) تخم،
 ها است.تیماردار بین تفاوت معنی ةدهندنشان

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. 
 

 
روی مراحل مختلف  Amblyseius swirskii ۀمنلی در آزمون ترجیح غذایی کن( شاخص بیتای ±میانگین )خطای معیار .4شکل 

حروف متفاوت و چهارم.  ومسسن  ةپور (N3&N4، )و دوم سن اول ة( پورN1&N2) تخم، (Egg) بالک گلخانه: یدرشدی سف
 ها است.دار بین ستونتفاوت معنی ةدهندنشان

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. 

 

شکارگر  ۀدر آزمایش بررسی ترجیح غذایی کن

ای تارتن دولکه ۀگلخانه و کن بالک یدسف که یهنگام

شکارگر قرار داده شد،  ۀهمزمان در اختیار کن طور به

تارتن  ۀکن 1/4±50/0میانگین از  طور بهشکارگر 

تغذیه کرد.  بالک یدسف 0/9±43/0ای و از دولکه

ای، تارتن دولکه ۀمیانگین شاخص بتای منلی برای کن

به  53/0±045/0بالک  یدو برای سف 045/0±77/0

 ۀترجیح کن ةدهندها نشانمیانگین ۀدست آمد و مقایس

A. swirskii یدای نسبت به سفتارتن دولکه ۀبرای کن 

در (. 5شکل ، =P، 91df= ،405/0t<009/0بالک است )

برابر  A. swirskii ۀکن غذایی ترجیحهای  برخی بررسی

 Maanen مثال طور به ه است.شدبررسی  طعمهچندگونه 
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& Janssen (2008ترجیح این کنه را در برابر تخم ) های

 غربی گل و الرو تریپس T. vaporariorumبالک  یدسف

Frankliniella occidentalis (Pergande)   بررسی

دند که ترجیح به سمت الروهای تریپس گزارش کر

 ۀ( ترجیح شکارگری کن2010) Xu & Enkegaardشد. 

A. swirskii  را در برابر الرو سن یک تریپس 

F. occidentalis ایدونقطه ۀهای کنو پوره 
T. urticae  و این کنه ترجیح مشخصی  دندکربررسی

نشان داد. همچنین ترجیح نسبت به تریپس از خود 

و   .occidentalis Fاین شکارگر در برابر الرو تریپس 

 Neoseiulus cucumerisشکارگر  ۀکنالرو 

(Oudemans) نسبت که این کنه ترجیح  شد بررسی

 (.Buitenhuis et al., 2010داشت )تریپس الروهای  به

 شکارگر ۀنیز نشان داد کن پژوهشنتایج این 

A. swirskii بالک یدسفپایین  های سن ةپور بین 

تارتن  ۀکن ةای، پوردولکه تارتن ۀکن ةگلخانه و پور

 ای را ترجیح داد. دولکه

از بررسی سوئیچینگ نشان داد  آمده دست بهنتایج 

که با توجه به رگرسیون خطی برازش داده شده بین 

تارتن  ۀشکارها )کن کل به ایدو لکه ۀکن شمارنسبت 

خطی  ۀشده، رابط محاسبه βبالک( و  یدسفای و دولکه

بنابراین این نشان  (.0شکل ، =400/0Pوجود نداشت )

دهد تغییر نسبت آفات در این بررسی منجر به می

سوئیچینگ در  ةشود. پدیدنمی βتغییر خطی مقدار 

ه است. در بررسی شد یبسیار بین شکارگرهای عمومی

که به بررسی سوئیچینگ در  هاپژوهشبرخی 

 Houck, 1986; Murdoch) اندپرداختهها وزککفشد

& Marks, 1973; Lucas et al., 1997).  نتایج این

ها نشان داد که سوئیچینگ در این شکارگرها بررسی

( اظهار 1973) Murdoch & Marks وجود ندارد.

سوئیچینگ رخ  هنگامی یادز احتمال بهداشتند که 

که شکارگرها رفتار جستجوگری متفاوتی را  دهد یم

ی هنگامدهند و یا شکار نشان می ۀبرای دو گون

های متفاوت شکارگرها مجبور هستند به شیوه

آورند.  به دستشکارگری کنند تا هرگونه را بتوانند 

Lucas et al.(1997 علت )سوئیچینگ در دو  نبود

 ۀطعمگونه کفشدوزک مورد آزمایش روی دو گونه 

شده را به این موضوع نسبت دادند و اظهار استفاده

داشتند که ممکن است رفتار سوئیچینگ در 

در مورد  ویژهبه طعمههای بسیار باالی نسبت

برخی  رخ دهد. .axyridis H یزخوارچ همهکفشدوزک 

نیز به بررسی سوئیچینگ در شکارگران  ها پژوهشاز 

و نتایج این اند های شکارگر پرداختهعمومی مانند سن

وجود سوئیچینگ در این  ةدهندها نشانبررسی

 Enkegaard et al., 2001; Jaworskiشکارگران بود )

et al., 2013.) 

 

 
ای و لکهدو ۀبین کن Amblyseius swirskii ۀ( شاخص بیتای منلی در آزمون ترجیح غذایی کن±میانگین )خطای معیار .5شکل 

 ها است.تیماردار بین تفاوت معنی ةدهندبالک گلخانه. حروف متفاوت نشان یدسف
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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)کنۀ تارتن ها به مجموع شکارساعت  54شده در طی خوردهای دو لکه ۀرگرسیون برازش داده شده بین نسبت شمار کن .0شکل 

 Amblyseius swirskii.برای کنۀ شکارگر  و مقدار بیتاگلخانه(  بالک یدسفای و لکهدو
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. 
 

های ها به بررسی سوئیچینگ در کنهپژوهشبرخی از 

سه روی نتایج آزمایش سوئیچینگ اند. شکارگر پرداخته

و  P. persimilis، G. occidentalisشکارگر ) ۀگونه کن

N. californicus )ۀکن ةتخم و پور نسبت به P. citri 
رفتار سوئیچینگ را نشان  P. persimilis  نشان داد که

دار دیگر سوئیچینگ معنی ۀاما دو گون دهدنمی

 Blackwood et. (Xiao & Fadamiro, 2010) نداشتد

al. (2001نیز برای سه گونه از پنج گونه ) ۀکن 

 MacRae دار نشان دادند.فیتوزئیده سوئیچینگ معنی

& Croft (1997)  رفتار سوئیچینگ را بین دو گونه

و  Metaseiulus occidentalis (Nesbitt) شکارگر ۀکن

Typhlodromus pyri Schueten  با یکدیگر مقایسه

 ۀنسبت به کن T. pyriکردند. نتایج نشان داد که 

M. occidentalis  سوئیچینگ بیشتری به سمت الرو

 ۀهای مختلفی از کنفیتوزئیده در تیمارهایی که نسبت

 دهد.ای حضور دارد، نشان میتارتن دولکه

 ویژهبهسوئیچینگ، دشمنان طبیعی  ةپدید

که شکار هنگامیسازد شکارگرهای عمومی را قادر می

مرجح شکارگر کمیاب باشد، زنده بمانند. همچنین 

سبب ایجاد تعادل در جمعیت شکارهایی که دشمن 

 ,Murdoch) شودکند، میتغذیه می ها آنطبیعی از 

شده، رفتار های انجام(. با توجه به بررسی1973

در  ویژهبهعمومی و سوئیچینگ در برخی شکارگرهای 

اند و به برخی هشد بررسیهای شکارگری که اغلب کنه

اشاره شد، وجود ندارد. اما وجود نداشتن این  ها آناز 

نبودن دشمن طبیعی و یا  آمدپدیده دلیلی بر کار

شکارگر برای کنترل همزمان آفات  نداشتن توانایی

تنوع  تأثیرکه به بررسی  پژوهشی. برای مثال در یستن

پرداخته شد،  A. swirskiiشکارگر  ۀشکار بر کارایی کن

 ییتنها بهکه هنگامیای تارتن دولکه ۀکن شدمشخص 

 ۀکه کنهنگامیباشد نسبت به حضور داشته روی گیاه 

بالک  یدای در حضور تریپس غربی گل و سفتارتن دولکه

سازد. گلخانه باشد، آسیب کمتری به گیاه وارد می

که تنوع آفات باالتری روی هنگامیهمچنین مشخص شد 

توانایی  A. swirskii ۀگیاه میزبان حضور داشته باشد، کن

(. Messelink et al., 2010باالتری در کنترل آفات دارد )

 با A. swirskii ةهای ماددر این بررسی مشخص شد کنه

 ۀبالک گلخانه و کن یدوجود تغذیه از هر دو آفت سف

تارتن  ۀکن نسبت بهثابت ای، ترجیح تارتن دولکه

تغییری در این  هاطعمهند و با تغییر نسبت دارای دولکه

ترجیح ایجاد نشد. البته با توجه به اینکه این نتایج در 

تعمیم دادن  برایآمده است،  دست شرایط آزمایشگاهی به

ای ها در شرایط گلخانهاین نتایج بهتر است این آزمایش

حیط آزمایش از جمله ند. زیرا شرایط مشوآزمایش 

های گیاه میزبان ممکن است بر رفتار جستجوگری ویژگی

 ,.Pratt et alداشته باشند ) یرو شکارگری شکارگر تأث
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آمده در شرایط آزمایشگاهی  دست ( و با نتایج به2002

ای رخ هایی که تحت شرایط گلخانهتوان برهمکنشنمی

ها در افزون بر انجام آزمایش کرد. بینی یشدهد را پمی

غذایی  (رژیمتأثیر برنامۀ )تر بایستی  مقیاس بزرگ

مخلوطی از هر دو آفت و برهمکنش بین آفات و 

مشخص شود تا بتوان  A. swirskiiهمچنین بین آفات و 

بهتری از استفاده از یک عامل زیستی برای کنترل  ۀنتیج

 همزمان چند آفت بهره برد.
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