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مقاله پژوهشی

بررسي فراسنجههاي جمعیتشناسي کنه شکارگر Amblyseius swirskii Athias-Henriot
) (Acari: Phytoseiidaeروي کنه میوه خشک Carpoglyphus lactis Linnaeus (Acari:
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 .1گروه مدیریت و فناوری تولید ،پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ،موسسه تحقیقات علوم باغبانی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،محالت
 .2بخش گیاه پزشکی ،مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن ،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی ،رشت
 .3گروه ژنتیک و بهنژادی ،پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ،موسسه تحقیقات علوم باغبانی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،محالت
 .4گروه گیاهپژشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
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) Astigmataبا هدف تولید انبوه

چکیده
کنه شکارگر  Amblyseius swirskii Athias-Henriotیکی از رایجترین عوامل کنترل زیستی کنه تارتن دونقطهای ،سفیدبالک

بررسی فراسنجههای جمعیتشناسی این کنه روی کنه میوه خشک برای آسان شدن پرورش انبوه این شکارگر بود .برای ارزیابی
پرورش انبوه این شکارگر ،جدول زیستی آن روی تخمها ،مراحل پورگی و کنههای بالغ میوه خشک

Carpoglyphus lactis

 Linnaeusدر شرایط  ،25±1 °Cرطوبت نسبی  ،%70±5و نورگاه ( 16:8تاریکی:نور) بررسی شد .شاخصهای جمعیت شناسی
 A. swirskiiازجمله λ ،r :و  R0هنگام تغذیه از تخم و فراسنجه نرخ ذاتی افزایش جمعیت هنگام تغذیه از مراحل مختلف کنه
میوه خشک در تولید انبوه برآورد گردید .افزون بر این  20تیمار با ترکیبهای مختلف با حضور و  20تیمار بدون حضور کنه
میوه خشک با سه تکرار در قالب کرتهای بهطور کامل تصادفی با روش پرورش انبوه اجرا و نرخ ذاتی تولید مثلی شکارگر
برای همه تیمارها محاسبه گردید .بررسی جدول زندگی روی تخم ،مراحل پورگی و بالغ کنه میوه خشک نشان داد که کنه
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گلخانه و تریپس پیاز در گلخانههاست که به طور گسترده در محصولهای گلخانههای جهان بهکار میرود .هدف این پژوهش

A.

 swirskiiدارای توانایی تکثیر انبوه روی هر سه مرحله رشدی کنه میوه خشک میباشد .شاخصهای جمعیتشناسی A. swirskii

گردید .نتایج بررسی شاخصهای جدول زندگی بهویژه  rنشان داد که کنه میوه خشک میزبان مناسبی برای این کنه شکارگر
است .همچنین جیره مصنوعی تیمار شماره  20بدون حضور کنه میوه خشک برای پرورش انبوه این کنه شکارگر به عنوان یک
روش جایگزین تشخیص داده شد.
واژههاي کلیدي :پرورش انبوه ،جدول زندگی ،کنه شکارگر ،کنه میوه خشک.
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ازجمله λ ،r :و  R0هنگام تغذیه از تخم کنه میوه خشک به ترتیب  0/165بر روز 1/173 ،بر روز و  12/95تخم بر ماده برآورد
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مقدمه
کنه میوه خشک ) Carpoglyphus lactis Linnaeus (Acari: Astigmataاز آفات مخرب میوههای خشک همانند انجیر
میباشد و به علت رشد مالیم و مناسب برای پرورش برخی از کنههای شکارگر استفاده میشود ( .)Ji et al., 2015کنه شکاگر
) Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidaeیکی از دشمنان طبیعی مهم در کنترل آفات گیاهان زینتی از
جمله کنه تارتن دولکهای

) ، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidaeسفید بالک Trialeurodes vaporariorum

گل ) Frankliniella occidentalis (Pergande), (Thysanoptera: Thripidaeو دیگر آفات گلخانههای زینتی بهویژه گلخانههای
رز بوده که به صورت عمده در کاهش جمعیت کنه تارتن و سفید بالک استفاده میشود

( Chmielewski, 1970 Mortinez-

Ferre et al., 2006; Wimmer et al., 2008; Javadi Khedri and Khanjani, 2014a; Javadi Khedri et al.,2014b; Jafari and

; .)Bazgir 2015; Hosseininia et al., 2017کنه  C. lactisبه محصوالت انباری با قند باال ازجمله میوههای خشک ،میوههای
قنددار ،نوشابههای شیرین و شیرینیهای مختلف آسیب وارد مینماید ( .)Chmielewski, 1970هدف از این مطالعه ،امکان ایجاد
تسهیل در پرورش انبوه کنه شکارگر  A. swirskiiو برای مهار زیستی آفات مکنده گلخانهای بهویژه کنه تارتن دولکهای روی
رز با وجود کمینه خطرهای زیست محیطی و سازگار با محیط زیست بود ( .)Hosseininia et al., 2020هرچند پژوهشهای
بیشمار و متفاوتی روی جدول زیستی A. swirskiiانجام شده است

( Park et al., 2010; Fouly et al., 2011; Onzo et al.,
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) (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidaeو تریپس پیاز ) Thrips tabaci Lind. (Thysanoptera: Thripidaeو تریپس غربی

 ،)2012; Seiedy et al., 2016; Javadi khederi et al., 2019مطالعه دقیقتر و بررسی جمعیت شناسی این شکارگر مفید روی
سه مرحله زیستی  C. lactisبرای تولید انبوه آن دارای اهمیت بوده و ضروری به نظر می رسد ( .)Hosseininia et al., 2020به

مورد ارزیابی قرار گرفت تا با ارائه روش پرورش انبوه کنه  A. swirskiiروی کنه انباری  C. lactisو رهاسازی آن برای کنترل
آفات مکنده گلخانهای قدمی هرچند کوچک درپیشبرد اهداف استفاده از روشهای مهارزیستی و روشهای سازگار با محیط
زیست برداشته شود.
مواد و روشها
نهالهای ریشهدار رز رقم  Rosa hybrid cv. Apolloدر گلدانهای سه لیتری (گلدان با قطر دهانه  19سانتی متر و ارتفاع
 15سانتی متر) با بستر پرلیت و پیتماس به نسبت حجمی ( 1به  )3در گلخانه آزمایشی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محالت،
استان مرکزی ،ایران کاشته شدند .رزها به کنههای تارتن  T. urticaeآلوده شدند و سپس روی آنها کنه شکارگر
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همین منظور ،شاخصهای جدول زندگی  A. swirskiiروی تخم ،مراحل پورگی و بالغ کنه میوه خشک در شرایط آزمایشگاهی

A. swirskii

تهیه شده از شرکت کوپرت ( )Koppert®, Netherlandپرورش داده شد که به عنوان منبع اصلی در آزمایشها استفاده شدند.

نسبی  ،%70±5و نورگاه ( 16:8تاریکی :نور) در اتاقک رشد تکثیر داده شد .برای جمعآوری تخمهای هم سن 20 ،کنه میوه
خشک بالغ روی دیسکهای برگ رز به قطر  2سانتیمتر قرار داده شد و پس از  12ساعت کنههای بالغ از روی دیسکهای
برگی حذف شدند و از تخمهای هم سن بهدست آمده برای آزمایشها استفاده شد .همسن سازی سایر مراحل نیز به همین
روش انجام شد.
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کنه میوه خشک  C. lactisروی مخمر نانوایی Saccharomyces cerevisiae Meyen and Hansenبا شرایط  ،25±1 °Cرطوبت

گل و گیاهان زینتی (28-13 :)1(6 ،)1400

مطالعه جدول زندگي
پتری دیشهایی به قطر  10سانتیمتر ،دارای یک قطعه اسفنج به قطر  5سانتیمتر که روی آن کاغذ صافی به قطر پنج سانتیمتر
قرار داشت و یک دیسک برگ رز با قطر 2سانتیمتر روی آن قرار گرفت ،هر کدام به عنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته
شد .برای بهدست آوری تخمهای هم سن1حدود چهل کنه ماده بارور  A. swirskiiبه عنوان منبع اصلی به هر پتریدیش منتقل
شدند .به کنههای شکارگر ماده 12 ،ساعت اجازه داده شد تا تخمگذاری نموده و سپس از پتریدیشها حذف گردیدند .به هر

100پتریدیش آخر  5کنه بالغ میوه خشک بهطور مجزا به عنوان غذا روزانه با قلم موی نرم انتقال داده شدند .مرحله نابالغ کنه
 A. swirskiiروی تخمهای یاد شده ،پورهها و کنه میوه بالغ تغذیه کردند و به رشد و نمو خود ادامه دادند .ظروف هر  12ساعت
تا مرحله بلوغ بازبینی شدند و ثبت رویدادها در آنها انجام گردید .پس از کامل شدن مراحل نابالغ کنههای شکارگر نر و ماده
با هم جفتگیری نموده و زادآوری 2کنههای ماده  A. swirskiiروزانه ثبت گردید و شاخصهای جمعیتی مربوط به هر دو جنس
نر وماده  A. swirskiiمحاسبه گردید 100 .پتریدیش برای هر مرحله رشدی میزبان در نظر گرفته شد که در طی آزمایش برخی
از آنها تلفات داشتند و حذف شدند.
پرورش انبوه
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یک از 100پتریدیش به عنوان یک واحد آزمایشی  30تخم ،به هر یک از  100پتریدیش دیگر 10پوره و به هر یک از

برای پرورش انبوه ،در این مطالعه مواد غذایی مختلف شامل :پوشال برنج  2گرم ،آرد گندم 10گرم ،آرد سنجد 10گرم ،سبوس
گندم  10گرم ،شکر  5گرم ،مخمر  1گرم،گرده ذرت  0/1گرم ،گرده نخل  0/1گرم ،شیر خشک  1گرم و پودر زرده تخم مرغ

در جمع  40تیمار با سه تکرار در قالب کرتهای بهطور کامل تصادفی اجرا گردید برای هر تیمار  40کنه میوه خشک با نسبت
مساوی نر و ماده در شرایط یکسان ( ،25±1 °Cرطوبت نسبی  ،%70±5و نورگاه ( 16:8تاریکی:نور)) رها سازی شد .و بعد از
ده روز  2عدد کنه شکارگر  A. swirskiiبا نسبت  1:1ماده به نر کنه بالغ ،به  20تیمار دوم که توأم با کنه میوه خشک بود اضافه
شد .شمار کنههای شکارگر و شمار کنههای طعمه بیست روز بعد از رهاسازی کنه شکارگر و یک ماه بعد از رهاسازی کنه
میزبان شمارش گردید .برآورد درصد میانگین شمار کنههای میوه خشک (شکار) و (شکارگر) محاسبه گردید (جدول .)5همچنین
در  20تیمار دیگر بدون حضور کنه میوه خشک ،کنه شکارگر رها سازی گردید و بعد از  20روز در شرایط یکسان ،شمارش
کنه شکارگر بدون حضور کنه میوه خشک انجام گردید (جدول .)5
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آب پز  0/5گرم (جدول  ،)1به میزان  0/5گرم از مخلوطهای گفته شده استفاده شد .دو آزمایش هر کدام با  20تیمار اجرا شد

واکاوي دادهها
دادههای جدولهای زندگی تک تک نمونهها بر پایه تئوری جدول زندگی روش دو جنسی سن -مرحله

افزار the TWOSEX-MSChart

 program 2018محاسبه گردید .دادههای مراحل زیستی از تخم تا بلوغ تجزیه و تحلیل شد و واریانس دادهها بر پایه ANOVA

بررسی شد .همچنین میانگینها با آزمون توکی در سطح  )P < 0.05( %95با نرم افزار SASمقایسه شد (.)SAS Institute, 2005

Cohort -1

Fecundity -2

15
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 )Chi and Liu, 1985; Chi, 1988; Chi, 2017( ، )life table theoriesو با استفاده از نرم

رشدی ( two sex

گل و گیاهان زینتی (28-13 :)1(6 ،)1400
جدول  -1تیمار هاي مختلف غذایي که براي پرورش انبوه استفاده گردیده است واحد مواد مصرفي به گرم مي باشد.
Table 1- Different food treatments used for mass-rearing are units of consumables per gram.
ترکیبات

تیمارها

Compounds

Treatments
3 2 1
+ + +

پوشال برنج 2

4
+

5
+

6
+

7
+

8
+

9
+

11
+

10
+

12
+

13
+

14
+

15
+

16
+

17
+

18
+

19
+

20
+

Rice kernels
آرد گندم 10

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

+

+

آرد سنجد 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

+

Sanjd flour
سبوس گندم 10

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

+

+

Wheat bran
شکر 5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

+

+

Sugar
مخمر 1

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

0

0

+

+

+

+

Yeast
گرده ذرت 0/1

0

+

0

+

0

+

0

+

0

0

+

+

0

+

+

0

+

+

+

+

Corn pollen
گرده نخل 0/1

0

0

+

+

0

0

+

+

0

+

0

+

0

0

+

+

+

+

+

+
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Wheat flour

Palm pollen
شیر خشک 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

Dry milk
0

0

0/5
Yolk

میانگین خطای استاندارد فراسنجههای جدول زندگی با مقادیر بوت استرپ تیمارها مقایسه گردید و برای این مقایسه از آزمون
بوت استرپ جفتی11استفاده شد ( .)Chi, 2017اما تفاوت فراسنجههای زیستی شکارگر با روش

( Tukey-Kramer procedure,

 )2005در سطح  %5مقایسه گردید ( .)SAS Institute, 2005نرخ بقای ویژه سنی ، (lx)2باروری ویژه سنی (mx) 3و فراسنجههای
جمعیتی :نرخ ذاتی افزایش جمعیت ،)r( 4نرخ خالص تولید مثلی ،)R0( 5نرخ ناخالص تولید مثلی )GRR( 6و طول زندگی یا
میانگین مدت زمان یک نسل ( )Tمحاسبه گردید.
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زرده تخم مرغ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

0

+

+

برآورد نرخ ذاتی افزایش جمعیت به روش  Iterative bisectionفرمول زیر استفاده شد:
-r  x 1

l x mx  1



e

شماره 1
مرحله تخم برای تجزیه تحلیل صفر در نظر گرفته شد (.)Goodman, 1982

The paired bootstrap test -1

Age-specific survival rate -2

Intrinsic rate of increase -4

Net reproductive rate -5

16

Age-specific fecundity -3
The gross reproductive rate -6
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x 0
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برای برآورد  lxو  mxاز همه مراحل مختلف از فرمولهای زیر استفاده گردید:
k

l x   s xj
j 1

شماره

2

و
k

xj

شماره

j 1
k

s
j 1

mx 

3

برای برآورد نرخ ذاتی افزایش جمعیت به وسیله شمار جمعیت اولیه و بعد از گذشت مدت زمان معین از فرمول زیر استفاده
گردید:
rm

Nt  N e

rm

t 1

Nt  N e

 N0شمار اولیه Nt ،جمعیت در زمان  e ،tلگاریتم پایه طبیعی

0

شماره 4

e=2.71828

در فرمول های باال  kشمار مراحل زیستی میباشد ( .)Chi and Liu, 1985همچنین در محاسبه جدول زندگی ،میانگین خطای
استاندارد فراسنجههای جدول زندگی با استفاده از روش بوتاسترپ و برای مقایسه میانگینها از روش بوتاسترپ جفت شده
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f xj

xj

s

با صد هزار تکرار استفاده شد .میانگین طول نسل ،به عنوان طول زمانی که یک جمعیت برای دو برابر شدن ( )R0-foldنیاز دارد
تعریف شد ( )i.e., erT = R0 or T = R0و با توزیع مرحلهای -سنی ثابت در نظر گرفته شد .میانگین طول نسل ( )T = InR0/rبا

 http://140.120.197.172/ecologyمحاسبه و همه نمودارها با نرم افزار  Sigma Plot Version 11.0ترسیم شد

( Systat

.)Software Inc. 2008
نتایج
مدت زمان رشد و نمو و میانگین طول نسل
کنه  A. swirskiiبا تغذیه از سه مرحله رشدی طعمه ( )C. lactisرشد و نمو خود را به طور موفقیت آمیزی کامل کرد (جدول
 .)2بیشترین میزان دوره جنینی این شکارگر برای کنههای ماده و نر به ترتیب  1/85با تغذیه از نمف و در نرها  2/12روز با

] [ DOR: 20.1001.1.26765993.1400.6.1.2.0

نرم افزار TWOSEX–MS Chartبه روش دو جنسی سن -مرحله رشدی ( )Chi, 2017قابل دسترسی در وبگاه

تغذیه از بالغین بود (( )F 2/66 = 4/87P , > 0/044; F 2/42 = 3/89 P ,> 0/015جدول .)2طول دوره الروی برای هر دو جنس
ماده و نر با تغذیه از تخم  C. lactisکوتاه بود و تفاوت معنیداری نسبت به بالغها و پورههای آن داشت .در حالی که با تغذیه

اول (پروتونمف) از دو جنس ماده و نر  A. swirskiiبا تغذیهی هر سه مرحله رشدی اختالف معنیداری دیده نشد .اگرچه تغذیه
از تخم و پوره سن اول دوره کوتاهتری را نشان داد ( .)F 2/79= 0/59, P> 0/66; F 2/59 = 0/49, P> 0/65کوتاهترین طول دوره
پوره سن دوم (دئوتونمف) برای جنس ماده با تغذیه از تخم و پورههای کنه  2 C. lactisو  2/12روز دیده شد .اما روی جنس
نر هیچ تفاوت معنیداری دیده نشد .طول دوره پوره سن دوم با تغذیه از تخم کاهش یافت(0/60, P> 3/90
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=, > 3/86; F 2/21

] [ DOI: 10.52547/flowerjournal.6.1.13

شکارگر از بالغها دوره الروی افزایش یافت ( .)F 2/26 = 4/65, P > 0/039; F 2/22 = 6/80, P > 0/0001طول دوره پوره سن

گل و گیاهان زینتی (28-13 :)1(6 ،)1400

( )F 2/35 = 0/51Pجدول .)2طول دوره پیش از بلوغ برای کنههای ماده و نر به ترتیب در کمترین میزان  6/41تا  6/39و بیشترین
آن  7/31تا  6/39روز ثبت شد (( )F 2/56 = 15/73, P> 0/0001; F 2/21 = 10/89, P> 0/001جدول  .)2کوتاهترین 22/87و
 19/50و طوالنیترین  25/88و  23/79میانگین طول دوره زندگی به ترتیب برای هر دو جنس ماده و نر در تغذیه از کنه بالغ
 C. lactisو بیشترین طول دوره زندگی در مادهها مربوط به تغذیه از پورهها و برای نرها تغذیه از تخم طعمه دیده شد (0/001
> )F 2/56 = 12/14, P> 0/001; F 2/72= 23/77, Pبود (جدول.)2

و نر پرورش یافته روي تخم ،مراحل الروي و پوره سن یک و پوره سن دوم و کنههاي بالغC. lactis.
Table 2- Mean (±SE) development time, longevity and total life span (days) of A. swirskii females and
males reared on C. lactis egg, Larva, portonymph, deutonymph and Adult.
مراحلStages

اینکوباسیون تخم

الرو

پروتونمف

دئوتونمف

نابالغ

طول کل دوره زندگی

C. lactis

Incubation

Larva

Protonymph
کنه شکارگر ماده

Deutonymph

Immature

Life span

تخم

1.49 ± 0.24c

1.24 ± 0.27b

1.79 ± 0.21a

2.00 ± 0.18b

6.41 ± 0.30b

23.88 ± 0.33b

الرو و پوره

1.69 ± 0.24b

1.30 ± 0.28ab

1.85 ± 0.21a

2.12 ± 0.18b

6.43 ± 0.30b

25.88 ± 0.33a

Fimale prodator mite
Egg

] [ Downloaded from flowerjournal.ir on 2023-01-09

جدول  -2میانگین  ±خطاي استاندارد مربوط به زمان رشد و نمو ،طول عمر و طول دوره زندگي بر حسب روز کنه شکارگر  A. swiriskiماده

Larve, Nymph

بالغ

1.85 ± 0.23a

1.45± 0.25a

2.30 ± 0.17a

1.99 ± 0.22a

7.31 ± 0.29a

22.87 ± 0.27c

Adult

کنه شکارگر نر
تخم

1.75 ± 0.25b

1.15 ± 0.26b

1.88 ± 0.23a

1.68 ± 0.79a

6.39 ± 0.35b

23.79 ± 1.25a

Egg

الرو  ،پوره

1.85 ± 0.21b

1.65 ± 0.26a

1.91 ± 0.25a

1.71 ± 0.72a

6.40 ± 0.36b

22.79 ± 1.25a

Larve, Nymph
بالغ Adult

2.12 ± 0.25a

1.75 ± 0.31a

1.99 ± 0.21a

1.85 ± 0.76a

6.45 ± 0.36b

19.50 ± 0.95b

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیداری ندارند .آزمون توکی(.)P>0/05
In each column, means followed by the same letter are not significantly different (Tucky’s test (P<0.05).

دوره تخمگذاري ،1باروري و طول عمر کنههاي
1

بالغ2

بیشترین طول دوره پیش-تخمگذاری 3کنه شکارگر  A. swirskiiروی کنههای بالغ  C. lactisدیده شد (= 10/32, P> 0/001

] [ DOR: 20.1001.1.26765993.1400.6.1.2.0

Male predator mite

 .)F 2/56میانگین دوره تخمگذاری به طور معنیداری با تغذیه از کنههای بالغ کاهش یافت( .)F 2/66 = 67/58, P> 0/0001افزون

 5/49,و  4/14بود (( )F 2/56 = 1/37, P> 0/07جدول .)3براساس نتایج حاضر ،بیشترین و کمترین باروری کل 5برای تغذیه از
تخم و کنه بالغ به ترتیب  21/46و  15/46بهدست آمد (( )F 2/56 = 3/97, P> 0/01جدول  .)3همچنین بیشترین طول عمر 6کنه
Oviposition-period -1
Total Fecundity -5

Adult longevity -2
Longevity -6
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Per-oviposition -3

Post-oviposition -4

] [ DOI: 10.52547/flowerjournal.6.1.13

بر این حداکثر مقدار دوره بعد از تخمگذاری 4برای تغذیه از مراحل رشدی تخم ،پورگی و بالغ کنه  C. lactisبه ترتیب 5/89

گل و گیاهان زینتی (28-13 :)1(6 ،)1400

شکارگر ماده و نر  19/47و  15/37روز با تغذیه از تخم طعمه و کمترین طول عمر ماده و نر به ترتیب 17/40و  40/11روز با
تغذیه کنه بالغ میوه خشک گزارش شد(( )F 2/69= 53/75; F 2/64= 7/36, P> 0/001جدول .)3
جدول -3میانگین  ±خطاي استاندارد زمان قبل و بعد از تخمگذاري  ،باروري کل و طول عمر کنه ماده و نر کنه شکارگر طول دوره زماني تولید
مثلي بر حسب روز با تغذیه از تخم ،پیش از بلوغ (الرو و پورهها) و بالغ کنه میوه

Table 3- Mean (± SE) reproductive period (day) and total fecundity (offspring) of A. swirskii reared
on egg, larve –nymph and adult of C. lactis.
مراحلStages

پیش از تخم گذاری

تخم گذاری

پس از تخم گذاری

باروری کل

طول عمر کنه ماده

C. lactis

Pre-oviposition

Oviposition

Post-oviposition

Total fecundity

F-longevity

تخم

2.54 ± 0.24b

7.36 ± 0.36a

5.89 ± 0.43a

21.46 ± 0.29a

19.47 ± 0.45a

الرو و پوره

2.60 ± 0.24ab

طول عمر کنه نر
M-longevity

17.40 ± 0.83a

Egg
7.30 ± 0.36a

5.49 ± 0.45a

21.01 ± 0.19a

17.10 ± 0.81a

19.17 ± 0.25a

Larve, Nymph

بالغ

6.36 ± 0.16b

2.90 ± 0.23a

4.14 ± 0.33a

15.46 ± 0.45b

11.40 ± 0.74b

15.37 ± 0.36b

Adult
میانگین های دارای حروف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنی داری در سطح 5درصد هستند(آزمون توکی.)P>0/05
In each column, means followed by the same letter are not significantly different (Tucky’s test (P<0.05).

پارامترهاي جدول زندگي کنه

] [ Downloaded from flowerjournal.ir on 2023-01-09

خشک.

A. swirskii

 0/125بر روز برآورد شد (جدول  .)4نرخ خالص تولید مثلی ( )R0برای تغذیه از تخم و پورهها به ترتیب 12/95و  12/99تخم
بر ماده و برای تغذیه از کنه بالغ میوه خشک  6/95تخم بر ماده محاسبه شد(جدول  .)4شاخص میانگین مدت زمان یک نسل
( )Tدر سه مرحله مختلف طعمه  C. lactisتفاوت معنیداری داشت و بیشترین مقدار این فراسنجه روی کنه بالغ با  15/81روز
برآورد گردید .نرخ پایانی افزایش جمعیت ( )λاز  1/136تا  1/173بر روز دیده شد و کمترین آن مربوط به تغذیه از کنه بالغ
میزبان بود (جدول .)4
جدول -4میانگین  ±خطاي استاندارد شاخصهاي جمعیتي کنه شکارگر A. swirskiiپرورش یافته روي تخم ،الرو-پوره و بالغ کنه .C. lactis

] [ DOR: 20.1001.1.26765993.1400.6.1.2.0

نرخ ذاتی افزایش جمعیت ()rکنه شکارگر  0/164بر روز برای تخم بود و کمترین مقدار آن برای تغذیه از بالغ  C. lactisکه

Table 4- Mean (± SE) population parameters of A. swirskii reared on egg, larve-nymph and adult of C.
lactis.
مراحلStages

نرخ ذاتی افزایش جمعیت

C. lactis

) r (day

) λ (day

)R0(eggs/individual

)T (day

تخم

0.164 ± 0.018a

1.173 ± 0.017a

12.95 ± 0.89a

15.61 ± 0.36b

الرو و پوره

0.154 ± 0.018a

-1

Egg
1.163 ± 0.017a

12.99 ± 0.89a

15.21 ± 0.35ab

Larve, Nymph

بالغ

0.125 ± 0.016b

1.136 ± 0.015b

6.95 ± 0.83b

15.81 ± 0.34a

Adult

میانگینهای دارای حروف مشترک در هر ستون فاقد اختالف معنی دار معنی دار میباشند(.) P<0/05, Paired bootstrap
In each column, means followed by the same letter are not significantly different (Paired bootstrap (P<0.05).
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نرخ متناهی افزایش جمعیت

نرخ خالص تولید مثلی

-1

طول یک نسل
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نرخ بقاي ویژه سني )lx( 1و باروري ویژه سني:)mx( 2
1

افزایش مرگ و میر شکارگر و کاهش طول عمر  A. swirskiiهنگام تغذیه کنه بالغ میوه خشک معنیداری بود .به هرحال ،نرخ
بقا ویژه سنی ( )lxاین شکارگر با تغذیه تخم کنه میوه خشک بیشترین تأثیر را نشان داد ،در صورتی که نرخ بقا ویژه سنی ()lx
برای کنه  A. swirskiiکاهش شدیدتر  26روز را برای مرحله بالغ نشان داد .افزون بر این ،بیشترین طول عمر 30روز برای
مادههای بالغ شکارگر تغذیه شده با تخم کنه  C. lactisو برای تغذیه از مراحل پورگی طعمه  28روز و برای تغذیه از مرحله

روز یازدهم 1/71 ،تخم در روز برای روز دوازدهم و  1/53تخم در روز برای روز دوازدهم به ترتیب برای تغذیه از تخم ،مراحل
پورگی و بالغ  C. lactisبود (شکل 1و .)2

.)Hosseininia et al., 2020
Figure 1- Age-specific survival rate (lx) and age–specific fecundity (mx) of A. swirskii reared on egg of C.
lactis (Quoted from Hosseininia et al., 2020).

پرورش انبوه روي ترکیباتهاي مختلف
درصد میانگین شمار کنههای شکارگر  A. swirskiiو کنه میوه خشک  C. lactisو نرخ ذاتی رشد شکارگر  20روز پس از
رهاسازی روی ترکیبات مختلف یاداشت برداری شد و بر اساس محتویات جیره غذایی مرتب گردید (جدول  .)5پس از محاسبه
میانگین شمار کنهها برای سه تکرار در قالب کرتهای بهطور کامل تصادفی تجزیه واریانس و با روش توکی گروه بندی شد.

] [ DOR: 20.1001.1.26765993.1400.6.1.2.0

شکل -1نرخ بقاي ویژه سني ( )lxو باروري ویژه سني کل جمعیت ( )mxکنه  A. swirskiiپرورش یافته روي تخم کنه ( C. lactisبرگرفته از

] [ Downloaded from flowerjournal.ir on 2023-01-09

بالغ طعمه  25روز مشاهد شد (شکل  1و .)2بیشترین مقدار باروری ویژه سنی ( )mxکنه  1/91 A. swirskiiتخم در ماده برای

بهطورکلی 40 ،تیمار آزمایشی در دو گروه  20تایی بودند که بهترین تیمار از  20تیمار مخلوط کنه میوه خشک و کنه شکارگر
تیمار شماره  20در گروه  aبود .بهترین تیمارها برای تیمارهای جیره مصنوعی پرورش بدون حضور کنه میوه خشک نیز تیمار

Age-specific fecundity -2

Age-specific survival rate -1

20
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شماره  a 20بود .هرچند تیمار  19و  20در یک گروه آماری  aقرار گرفتند (جدول .)5
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[ DOR: 20.1001.1.26765993.1400.6.1.2.0 ]

 پرورش یافته روي مراحل پورگي (الرو پوره سنA. swirskii ) کنهmx( ) و باروري ویژه سني کل جمعیتlx(  نرخ بقاي ویژه سني-2شکل

.C. lactis اول و پوره سن دوم) و کنه بالغ
Figure 2- Age-specific survival rate (lx) and age–specific fecundity (mx) of A. swirskii reared on larve to
nymphs and adult stages of C. lactis.

21

38 ± 0.26d

6± 0.25b

50± 0.24c

44 ± 0.17c

47 ± 0.31c

15 ± 0.33e

35 ± 0.23c

37 ± 0.27c

37 ± 0.12c

11 ± 0.16e

35 ± 0.17c

31 ± 0.19c

36 ± 0.21c

12 ± 0.22e

0.099± 0.18d

0. 108 ±
0.21d

0.010 ± 0.19f

0.115± 0.25c

0.109 ± 0.23c

0.112 ± 0.24c

0.055 ± 0.26e

0.098 ± 0.19c

0.099 ± 0.21c

0.099 ± 0.23c

0.051 ± 0.21e

0.098± 0.19c

0.090 ± 0.19c

0.099± 0.18c

0.045 ± 0.21e

predator, prey rm

 شکارگر و شکارrm

60± 0.39c

50 ± 0.35d

49 ± 0.41d

0

70 ± 0.46b

65± 0.44c

65 ± 0.32c

70± 0.37b

65 ± 0.33c

63 ± 0.31c

64 ± 0.34c

55 ± 0.36d

68± 0.37c

60± 0.32c

62± 0.319c

52 ± 0.39d

predator, prey

شکارگر و شکار

41 ± 0.49b

24± 0.49d

22 ± 0.49d

24 ± 0.49d

0

31 ± 0.49c

26 ± 0.49d

27 ± 0.49d

2± 0.49f

22 ± 0.49d

24 ± 0.49d

25± 0.49d

10 ± 0.49e

25 ± 0.49d

21± 0.49d

23 ± 0.49d

7± 0.49e

0. 104± 0.25b

0.105± 0.31b

0.081± 0.27d

0.074 ± 0.26d

0.079± 0.29d

0.169± 0.19f

0.091 ± 0.19c

0.083± 0.21d

0.085 ± 0.22d

0.046± 0. 24f

0.074 ± 0.25d

0.079 ± 0.29d

0.081 ± 0.30d

0.036 ± 0.19e

0.081 ± 0.23d

0.072 ± 0.25d

0.077 ± 0.31d

0.017± 0.29e
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predator, on diet

33 ± 0.36d

0.104 ± 0.15c

96± 0.41a

40 ± 0.49b

0.110 ± 0.36a

 شکارگر روی جیرهrm

40 ± 0.39c

0.134 ± 0.19b

95± 0.45a

45 ± 0.49a

0.117 ± 0.38a

 شکار،شکارگر

73 ± 0.26b

0.133 ± 0.25b

99 ± 0.47a

52 ± 0.49a

predator, prey

71 ± 0.25b

0.138 ± 0.27b

100± 0.49a

 شکار،شکارگر

79 ± 0.14b

0.144± 0.29a

22

predator, prey

Table 5- Mean percentage of predator mites and dried fruit mites and intrinsic growth rate of predator 20 day after release of predator on different
compounds.
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Tratment
11
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

متغیرها

تیمارها

variables

89 ± 0.12a
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. درصد میانگین شمار کنه هاي شکارگر و کنه میوه خشک و نرخ ذاتي رشد شکارگر بیست روز پس از رها سازي شکارگر روي ترکیبات مختلف-5جدول
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بحث
نتایج نشان داد که جمعیت  A. swirskiiقادر است که رشد و نمو خود را روی هر سه مرحله رشدی تخم ،پورگی و بالغ
 C. lactisتکمیل نماید .این شکارگر دارای پتانسل باالیی در تغذیه تخم کنه میوه خشک بوده و همچنین کنه  C. lactisمیتواند
یک طعمه و غذای مناسب برای تولید انبوه کنه  A. swirskiiباشد .البته شاخصهای زندگی  A. swirskiiهنگام تغذیه از کنه بالغ
میوه خشک ضعیفتر از مراحل پیش از بلوغ میباشد .نتایج این پژوهش نشان دهندهی افزایش معنی داری در زمان رشد و نمو

انواع رژیمهای غذا میتوانند اثرات متفاوتی روی جدول زندگی کنه شکارگر  A.swirskiiداشته باشند .فاکتورهای مختلف از
جمله گیاه میزبان ،دما ،روش پرورش ،فراوانی غذایی،گونهی شکار ،مراحل مختلف رشدی شکار و شرایط آزمایشگاهی متفاوت
به عنوان عوامل تغییر طول مدت زمان رشد و نمو کنه های فیتوزئیده گزارش شده است

( ;Escudero and Ferragut, 2005

Park et al., 2010; Lee and Gillespie, 2011; Javadi Khedri and Khnjani, 2014a; Jafari and Bazgir, 2015; Seiedy et

 .)al., 2016; Hosseininia et al., 2020طول دوره رشد و نمو کنه  A. swirskiiبا تغذیه از تخم  C. lactisبرابر  6/39روز بود
و این دوره کوتاه تر از طول دورهی زندگی این شکارگر روی کنه زنگار گوجه فرنگی Aculops lycopersici (Massee) (Acari:

)Eriophyidaeدردمای  25 °Cدرجه سلسیوس ( ،)Park et al., 2011تریپس غربی گل

Frankliniella occidentalis

) (Pergande) (Thysanoptera: Thripidaeو ترپیس پیاز (Thysanoptera: Thripidae), Thrips tabaci Lindemanدر دمای
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کنه شکارگر و طول دوره پیش از تخمگذاری ،افزایش دوره تخمگذاری و باروری آن در تغذیه از تخم کنه میوه خشک بود.

 25درجه سلسیوس بوده است ( ،)Wimmer et al., 2008که احتمال دارد مناسب تر بودن مرحله تخم نسبت به مراحل پورگی
برای شکارگر A. swirskiiباشد ( .)Nomikou et al., 2001; Juan-Blasco et al., 2012; Seiedy et al., 2016این نتیجه ممکن

برای بهدستآوری تخم کنه میزبان باشد ( .)Javadi Khedri et al., 2014b; Hosseininia et al., 2020اگرچه طول دوره زندگی
 A. swirskiiروی کنه تارتن  T. urticaeدر دمای  26درجه سلسیوس ( )El-Laithy and Fouly, 1992و روی عسلک پنبه

B.

 tabaciدر دمای  28درجه سلسیوس ( )Momen et al., 2013بوده است .ولی هنگامی که این شکارگر از تخم T. vaporariorum

تغذیه نمود ،طول دوره رشد و نموی مراحل نابالغ آن به طور معنیداری افزایش یافت ( .)Hosseininia et al., 2020طول دوره
زندگی مراحل نابالغ) Typhlodromus bagdasarjani (Phytoseiidaeو ماده  A. swirskiiهنگام تغذیه از

کنه Cenopalpus

) irani (Tenuipalpidaeبه ترتیب  7/6روز در دمای  27درجه سلسیوس و  7/48روز در دمای  25درجه سلسیوس در مطالعات

] [ DOR: 20.1001.1.26765993.1400.6.1.2.0

است به خاطر تاثیر بیشتر تودههای تخم شکار ،که دارای مواد غذایی بیشتر و زمان کمتر هضم و صرف انرژی کمتر شکارگر

( )Jafari and Bazgir 2015; Bazgir et al., 2018بوده است که با طول دوره زندگی  A. swirskiiدر پژوهش حاضر( 7/21روز)
تقریباً مشابه بودند .تفاوت یافتههای این پژوهش با پژوهشهای دیگر ممکن است در اختالف گونههای شکار باشد .به هر حال،
جمله دما و رطوبت نسبی شد .طول عمر و مدت زمان یک نسل 1برای هر دو جنس ماده و نر مانند دوره تخمگذاری و باروری
1

 A. swirskiiهنگام تغذیه از کنه بالغ میوه خشک کاهش یافت .این یافتهها مشابه نتایج حاصل از پژوهش ()Zhang et al., 2015
در مورد تغذیه کنه شکارگر  A. orientalisاز عسلک پنبه  T. tabaciتغذیه کرده که در آن کوتاهترین دوره تخمگذاری ،طول
Total life span -1

23
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نمیتوان منکر تفاوت طول مدت زمان رشد و نمو نژادهای محلی و اکوتیپهای مختلف و یا تاثیر شرایط رشدی مختلف از

گل و گیاهان زینتی (28-13 :)1(6 ،)1400

عمر و حداقل باروری مشابه تغذیه این شکارگر با کنه تارتن اکوتیپ گلخانه ) Tetranychus cinnabarinus (Boisduvalبوده
است .افزون بر آن ،نتایج مشابهی توسط ( )Seiedy et al., 2016روی کنه تارتن  T. urticaeوسفیدبالک

Bemisia tabaci

بهدست آمده است .بر اساس یافتههای مطالعه حاضر ،باروری کل 1کنه  A. swirskiiبرای تخم کنه  21/46 C. lactisنتاج 2بودند
1

که به طور معنیداری بیشتر از این فراسنجه روی مراحل پورگی و بالغ بود .این مقدار روی  T. urticaeو C. lactisبیشتر از
تغذیه کنههای شکارگر روی عسلک پنبه  B. tabaciکه  19/22تخم در ماده دردمای  25درجه سلسیوس بوده

( Seiedy et al.,

درجه سلسیوس بوده است ( .)Abou-Awad et al., 1999اگرچه مشاهدات پژوهشگران دیگر برای همان شکارگر روی کنه
زنگار گوجه فرنگی ) Aculops lycopersici (Massee),(Acari: Eriophyidaeبرابر با  38/1تخم در ماده در دمای  25درجه
سلسیوس ،برای کنه  37/1 T. urticaeتخم در ماده در دمای  25درجه سلسیوس و برای 29/03 C. lactisتخم در ماده در دمای
 23درجه سلسیوس ( )Park et al., 2010, 2011; Nguyen et al., 2013, 2014بیشتر از این مقدار در مطالعه حاضر بوده

است.

در این یافتهها دیده شد که نوع غذای استفاده شده برای کنه شکارگر به خوبی شرایط آزمایشگاهی تاثیر به سزایی بر باروری و
دوره تخمگذاری داشته است .فراسنجه های جدول زندگی یک ابزار مناسب برای یافتن پتانسیل رشد جمعیت تحت شرایط
اقلیمی و تغذیهای است ،همچنین انعکاس یافته از همه اثرات دمایی و تغذیهای روی رشد ،بقاء ،نرخ ذاتی افزایش جمعیت و
نرخ تولید مثلی بندپایان میباشد ( .)Javadi Khedri and Khanjani, 2014نرخ ذاتی افزایش جمعیت ( )rبه عنوان یک شاخص
رشدی جمعیت کنهها و حشرات بوده و اهمیت ویژهای در پژوهشهای رشد جمعیت بندپایان دارد
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 )2016و همچنین با تغذیه از) Rhynacaphytoptus ficifoliae Kiefer (Acari: Eriophyidaeکه  20/4تخم در ماده در دمای 29

( El-Laithy and Fouly,

وسیعی از متغیرها شامل بقاء پیش از بلوغ ،نرخ رشد و نمو ،طول عمر مادهها ،جدول باروری و نسبت جنسی میباشد و همه
آن معیارها تحت تاثیر شرایط غذایی و اقلیمی میباشد ( )Javadi Khederi et al., 2014b; 2019بنابراین فراسنجههای رشدی
جمعیت  A. swirskiiهنگامی که این کنه شکارگر روی تخم  C. lactisتغدیه نموده بود در مقایسه با دیگر مراحل اثر مطلوب
بیشتری داشت .این موضوع بوسیله نرخ ذاتی افزایش جمعیت ) (rکه  0/164بر روز روی کنههای  C. lactisبود در صورتی که
برای مراحل پورگی و بالغ به ترتیب  0/154و  0/125بر روز برآورد گردید .نرخ ذاتی افزایش جمعیت ) (rگزارش شده برای
 A. swirskiiروی کنه ) 0/155 Aceria ficus (Cotte), (Acari: Eriophyidaeبر روز دردمای  29درجه سلسیوس ،و روی

R.

) 0/122 ficifoliae Keifer, (Acari: Diptilomiopidaeبر روز در دمای  29درجه سلسیوس ( )Abou-Awad et al., 1999و
) Cenopalpus irani Dosse, (Acari: Tenuipalpidaeبا  0/140بر روز در دمای  26درجه و روی عسلک پنبه

] [ DOR: 20.1001.1.26765993.1400.6.1.2.0

 .)1992فراسنجه( )rدر تلفیق با اثرات مرگ و میر و باروری یک موجود دارای ارزش بسیاری هستند بنابراین تحت تأثیر دامنه

B. tabaci

 0/120بر روز در دمای  25درجه سلسیوس ( ،)Seiedy et al., 2016از یافتههای مطالعه حاضر هنگامی که  A. swirskiiروی

)(McGregorبا  0/167بر روز در دمای  26درجه سلسیوس ( )Bazgir et al., 2018و کنه  C. lactisبا  0/175بر روز دردمای
 23درجه سلسیوس و کنه  T. urticaeبا  0/167بر روز در دمای  26درجه سلسیوس ( ،)El-Laithy and Fouly, 1992با نتایج

Offspring -2

Total fecundity -1
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C. lactisتغذیه می کند ،کمتر بود .معیار های فراسنجهای گزارش شده

برای A. Swirskiiروی Eotetranychus frosti

گل و گیاهان زینتی (28-13 :)1(6 ،)1400

پژوهش حاضر همسویی داشتند .افزونبراین ،یافتههای این پژوهش نشان دهنده اختالف معنیداری در میانگین مدت زمان یک
نسل ( ،)Tنرخ خالص تولید مثلی ( )R0و نرخ متناهی افزایش جمعیت ( )λبرای سه مرحله رشدی میزبان بود و نشان دهندهی
آن است که  A. swirskiiبه خوبی روی تخم کنه  C. lactisدر مقایسه دو مرحله دیگر سازگارتر هست ( .)P <0/05تغییر در
فراسنجههای رشدی مختلف میتواند به اثرات مختلف اقلیمی همچنین به دماهای متفاوت ،رطوبت نسبی و کیفیت غذا مرتبط
باشد ( .) Duek et al., 2001; Bi et al., 2001; Bi and Toscano, 2007مطالعه جدول زندگی تحت شرایط کنترل شده در

 .)Javadi Khederi and Khanjani, 2014aمنحنیهای نرخ بقاء ویژه سنی ( )lxو باروری ویژه سنی ( )mxحاکی از آن است که
تغذیه از کنه بالغ باعث کاهش باروری و بقاء  A. swirskiiدر مقایسه با دو مرحله دیگر شده است .افزون بر این حداکثر تولید
مثل روزانه در کنههای تغذیه شده با کنه بالغ میوه خشک در مقایسه با شکارگر تغذیه شده با تخم آن و مرحله پورگی کنه میوه
خشک کاهش یافته است که این ممکن است به علت کاهش بقاء و تولید مثل شکارگر باشد .یافتههای حاضر نشان داد که تخم
و دوره پورگی  C. lactisمیزبان مناسبی در مقایسه با مرحله بالغ برای این کنه شکارگر میباشند هرچند این شکارگر میتواند
از همه مراحل رشدی کنه میوه خشک در پرورش انبوه تغذیه نماید .به هرحال بایستی مطالعات کاملی برای سنجش اثرات
مختلف نظیر شرایط اقلیمی و گیاهان میزبان برای جدول زیستی کنه  A. swirskiiدر قالب کنترل بیولوژیک انجام پذیرد .هرچند
از منظر برنامههای کنترل بیولوژیک استفاده از کنه میوه خشک برای پرورش انبوه جمعیت این کنه شکارگر به نظر مفید و قابل
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دمای خاص و غذاهای مختلف میتواند فاکتورهای باشد که باعث تغییر فراسنجههای رشدی در بندپایان شود ( ;Sabelis, 1985

توصیه میباشد .با توجه به نتایج حاصل از آزمایش در تیمار  20با ترکیبات (پوشال برنج ،آرد گندم ،آرد سنجد ،سبوس گندم،

پرورش توام و پرورش انفرادی شکارگر  A. swirskiiبود که در پرورش توأم با شکار  C. lactisبا نرخ ذاتی ( )0/144 day-1و
در پرورش اختصاصی ( )0/177day-1داشت و علت تفاوت آن وجود ماده غذایی مناسب در پرورش کنه شکارگر روی بستر
مصنوعی توأم با کنه میوه خشک میباشد .در مطالعه حاضر تیمار  20حاوی گرده ذرت و گرده نخل به نسبت مساوی در هر
واحد آزمایشی بودند .نرخ ذاتی افزایش جمعیت در دو حالت جیره مصنوعی ( 0)/117day -1و کشت جیره غذایی همراه کنه
میوه خشک ( )0/144day -1از نتایج ( )Samaras et al., 2015که روی گرده ذرت ( )0/170day -1و روی گرده کاج

(day-

 )0/1411برآورد شده بود کمتر میباشد (جدول  ،)5که علت احتمالی آن وجود شرایط آزمایشگاهی متفاوت و یا استفاده از
مواد همراه افزون بر گرده گل و نیز پرورش انبوه و با حجم در مطالعه حاضر میتوانند باشد (جدول  .)1مطالعه مشابه دیگری

] [ DOR: 20.1001.1.26765993.1400.6.1.2.0

مخمرنانوایی ،گرده ذرت ،گرده خرما ،شکر ،شیرخشک و ذرده تخم مرغ با نسبتهای ذکر شده (جدول )1بهترین تیمار برای

مربوط به ( )Soltaniyan et al., 2018است که نرخ ذاتی پژوهش حاضر کمتر از نرخ ذاتی تغذیه کنه Neoseiulus californicus

از گردههای پسته و زردآلو و  T .urticaeبه ترتیب با ( 0/132 ، 0/165 day-1و  )0/172و باالتر از گردههای گالبی و سرو به

کنه  C. lactisنرخ باالتری از نرخ گونه  N. californicusداشت (جدول  .)5البته یکی از عوامل محدود کننده در پرورش توأم
این است که به مرور زمان با افزایش جمعیت میزبان ،افزایش جمعیت شکارگر محدود میشود و به یک حداقل و تعادل میرسد.
جمعیت در پرورش کنه شکارگر بدون حضور کنه میوه خشک و صرفاً روی جیرههای غذایی دارای روند کندی است ولی
مزیت آن خالص بودن جمعیت شکارگر می باشد که برای برخی موارد الزم است.
25
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ترتیب با ( 0/05 day-1و  )0/029بوده است و البته در مطالعه ما کنه  A. swriskiiبا نرخ ذاتی ( )0/117 day-1با تغذیه از تخم

28-13 :)1(6 ،)1400( گل و گیاهان زینتی

 هر چند نرخ. با حضور و بدون حضور کنه میوه خشک استفاده شود20  از تیمار،برای پرورش انبوه این شکارگر بهتر است
 البته برای.ذاتی کنه شکارگر با غذای مصنوعی کمتر است اما برتری آن خلوص شکارگر بدون حضور کنه میوه خشک میباشد
)نگهداری و رهاسازی با پاکتهای بستهبندی معموالً از فرآوردههای هر دو روش (با حضور و بدون حضور کنه میوه خشک
 طبق، افزون بر این موارد.استفاده میشود تا نرخ ذاتی تولید مثلی کنه شکارگر قبل از زمان استقرار در گلخانه بیشتر باشد
[ Downloaded from flowerjournal.ir on 2023-01-09 ]

 و یک موریانه ریزLaelapidae مشاهدات این پروژه حاضر خطر آلودگی به کنههای شکارگر دیگر بهویژه کنههای خانواده
 به محض کاهش رطوبت در ظروف پرورش آلودگی به.میباشد که برای شناسایی به متخصصان مربوطه ارسال گردیده است
مهاجمین زیاد میشود و در صورت افزایش رطوبت گسترش قارچهای گندزا بهویژه آسپرژیلوس و پنیسیلیوم محیط رشد را
.تهدید مینماید
سپاسگزاري
 به دلیل متقبل شدن تمامی.این مطالعه در قالب پروژه پژوهشی در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محالت انجام گردیده است
هزینههای پژوهش و امکانات آزمایش در پژوهشکده گل و گیاهان زینتی از مسئوالن و همکاران پژوهشکده و موسسه تحقیقات
 دکتر سعید جوادی خدری و دکتر محمد، از آقای دکتر علی رضایی در سازمان حفظ نباتات کشور.علوم باغبانی تشکر مینمایم
.رضا امین که در اجرای این مطالعه ما را یاری نموردند کمال تشکر و قدردانی را داریم
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Abstract
Amblyseius swirskii Athias-Henriot predatory mite is one of the most common biological control agents
for two-spotted spider mite, greenhouse whitefly and onion thrips in greenhouses, which is widely used
in greenhouse crops around the world. The importance of this study is to facilitate the mass rearing of
this predatory mite. To evaluate the mass rearing of this predator, its life table on eggs, nymphal stages
and adult mites of Carpoglyphus lactis Linnaeus under conditions of 25 °C, 70 ±5% RH, 16:8 (L: D)
was examined. Demographic parameters of A. swirskii including: r, λ and R0 when feeding eggs,
nymphal stages and adult were estimated. Therefore, r parameter for feeding at different growth stages
of dried fruit mite was estimated in mass production part. In addition, 20 treatments with different
compounds with presence and 20 treatments without presence of dried fruit mite with three replications
in a completely randomized block design with mass rearing method and intrinsic rate of increase (r) for
all treatments were estimated and analyzed. Survey of egg life table, nymphal and adult stages of dried
fruit mite showed that A. swirskii has the ability to mass rearing on all three developmental stages of
dried fruit mite. Life table parameters, A. swirskii including: r, λ and R0 when feeding on dried fruit
eggs were estimated to be 0.165 d-1, 1.173 d-1, and 12.95 eggs/individual, respectively. The results of
life table parameters, especially r, showed that dried fruit mite has the potential to be a suitable
intermediate host. Furthermore, the artificial diet of treatment number 20 without the presence of dried
fruit mites is suitable for mass breeding of this predatory mite as an alternative method.
Keywords: Mass rearing, Life table, Prodatory mite, Dry fruit mite.
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