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  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  
  

  ترجیح سنین مختلف پورگی سنک قوزه 
  توسط شکارگرهای Creontiades pallidusپنبه

 Nabis capsiformis و Chrysoperla carnea  
  

  علی جعفری
  شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشره

  ∗پور یعقوب فتحی
  مدرس، تهراناستادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت 

  مهدی حسینی سید
  استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان، مشهد

  اصغر طالبی علی
  دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

  پور حرمی مدیسع
  استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

  
  

  چکیده
 Creontiadesسـنک قـوزه پنبـه   شـکارگرهای مهـم   از  Chrysoperla carneaبـالتوری   و  Nabis capsiformisسـن شـکارگر  

pallidus  باشـد  مـی هدف از انجام این تحقیق، تعیین سن پورگی سنک قوزه پنبه مورد تـرجیح توسـط شـکارگرهای فـوق     . باشند می .
رگرها قرار داده شد و سپس تعداد افراد مورد حملـه            ساعت در اختیار هر یک از شکا       24تعداد معینی از هر یک از سنین پورگی به مدت           

 درصـد و دوره     50گراد، رطوبت نسبی      درجه سانتی  26±1دمای آزمایشات در اتاقک رشد با شرایط     . قرار گرفته از هر سن شمارش گردید      
م و حشرات ماده بـارور سـن         پنج تاهای سن اول      الروهای سن دوم بالتوری و پوره     .  ساعت تاریکی انجام شد    8 ساعت روشنایی و  16نوری  

و 2،  1 سـنین پـورگی   . ندنابیس انتخاب شده و سنین مختلف پورگی سنک قوزه پنبه برای تعیین میزان ترجیح در اختیار آنها قرار گرفت                  
هـای     برای پـوره   .، انتخاب گردید   حشرات ماده نابیس   های سن دوم و سوم و       پوره  الروهای بالتوری و    آزمایش تعیین ترجیح    طعمه برای  3

نتـایج حاصـله نـشان داد       .  سنک قوزه پنبه در نظر گرفته شـد        )3و   2 ( و )3 و 2(،  )2و   1( پنج نابیس به ترتیب سنین       ، چهار و  سن یک   
                                                           

  شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس  گروه حشره14115-336پ؛ .پور، تهران، ص یعقوب فتحی: مسئول مکاتبات .∗
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های سن دوم سنک قوزه پنبه را بـرای تغذیـه             حشرات ماده سن نابیس پوره      پنجم و   دوم تا  های سن   پوره که الروهای سن دوم بالتوری و     
های سن اول سنک قوزه پنبه را برای تغذیه ترجیح دادند که علت ایـن امـر                   های سن اول سن شکارگر نابیس، پوره        پوره. دهند  ترجیح می 

  .توان به کوچک بودن جثه سن اول شکارگر و ترجیح طعمه با جثه کوچکتر نسبت داد را می
  

، (Nabis capsiformis)سن شـکارگر   ،)Chrysoperla carnea(، بالتوری سبز )Creontiades pallidus(سنک قوزه پنبه  :های کلیدی واژه
  ترجیح مرحله سنی

  
  

  مقدمه 
کـاری محـسوب     و این استان بعد از گرگان و گنبد از منـاطق مهـم پنبـه    بودهپنبه از مهمترین محصوالت زراعی استان خراسان  

مناطق جنوبی استان باعث گردیده که عالوه        در   ه ویژه های اخیر ب    تغییرات محیطی در سال    .)1380اسدی،   حسینی و بیات  ( شود می
  از خـانواده  Creontiades pallidus Ramberبر آفاتی نظیر کرم خاردار، کنه پنبه و عسلک برگ پنبه، جمعیت سنک قوزه پنبه 

Miridae   حـدود   شود یکه در مزارعی که علیه آفت مبارزه نم        طوریه  های جوان پنبه گردد ب     باال رفته و باعث ریزش گل و قوزه        نیز 
  .)1372نام،  بی(نمایند  های جوان پنبه ریزش می  غنچه و جوانه، درصد گل85 تا 70

از  .بـه عنـوان آفـت پنبـه از خراسـان گـزارش گردیـده اسـت                ) 1378(برای اولین بار از ایران توسـط حـسینی          نبه  سنک قوزه پ  
از ده شور طـبس،   C. pallidus است که در این میان  گونه از استان خراسان گزارش شده156 تعداد Miridaeهای خانواده  سنک

 در  نیـز  انتـشار وسـیعی   و این گونه یک آفت مهم پنبه در خراسـان اسـت             .آوری شده است   ها جمع  کاشمر، سبزوار در مزارع و استپ     
پنبـه را در شـرایط      بسیاری از پارامترهای زیستی سنک قـوزه        ) 1381(جعفری  ). 1999لیناوری و مدرس،     ( اتیوپی دارد  وخاورمیانه  

 شـناخته شـده بـه عنـوان         الًاین حشره یک گونه کام    . آزمایشگاه محاسبه و با پارامترهای زیستی شکارگرهای آن مقایسه کرده است          
آنونیمـوس،  ( کنـد     مـی   خسارت ایجـاد   %3/54  میزان تاه  باشد و در مزارع پنبه در سوری       آفت پنبه در شمال غرب آفریقا و سوریه می        

  ).1987، استم : 1985
در نـسل   (در مواقعی که جمعیت آفت باال باشـد         ویژه  گیرند ب  قرار می سنک قوزه پنبه    ای که مورد حمله و خسارت        های پنبه  بوته

ای خود به صورت علفی در      ه ها با از دست دادن سایر قسمت       های جوان به شدت افزایش یافته و این بوته         ها و قوزه   چهنریزش غ ) سوم
های تولید پنبه بـر تنظـیم رشـد جمعیـت آفـات              های مدیریت آفات در تمام سیستم      برنامه. )1380اسدی،   بیاتحسینی و   (آیند   می

تـرین و     حـال حاضـر موفـق      در). 1994لـوترل و همکـاران،       (های جایگزین روش شیمیایی تاکید دارند      توسط عوامل طبیعی و روش    
 یمیایی از جمله زراعی، بیولوژیک و غیـره بـا روش شـیمیایی اسـت              ش های غیر   از روش  یهای مدیریت شامل ترکیب    موثرترین سیستم 

در برخی از منـاطق     . باشد  استفاده از دشمنان طبیعی می     ،های جایگزین مبارزه شیمیایی     از مهمترین روش   ).1999واگنه و کوترن،    (
گیـرد و توانـسته      مل مفید انجام می   جهان کنترل بیولوژیک بر پایه حمایت از دشمنان طبیعی و پرورش و رهاسازی بعضی از این عوا                

طیف حشرات  ). 1994لوترل و همکاران،    : 2000دنت،   (ها شیمیایی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد         کش است استفاده از حشره   
 Nabis sp. ، Geocorisهای ها، سن  عمومی از جمله بالتوریگرهایشکار.  مشابه استهای تولید پنبه جهان تقریباً مفید در سیستم

sp.و Orius sp. خانواده به ویژه گرهای شکار و سوسک Cicindellidaeلـوترل و  ( های کشت پنبه عمومیت دارنـد   سیستمه در هم
 بـسیار فعـال کـه از تخـم و پـوره      گرآوری شده از مزارع پنبه خراسان سه گونـه شـکار    گونه سن جمع28از بین  ).1994همکاران، 

 Chrysoperla شـکارگرهای فعالیـت . باشـند   مـی Nabidae وAnthocordae متعلق به خانوادهکنند های گیاهخوار تغذیه می سنک

carnea (Steph.) و  Nabis capsiformis Germ.     1378حـسینی،  ( باشـد  روی سنک قوزه پنبه در خراسـان قابـل توجـه مـی(. 
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  Chrysoperla carnea   59و  Nabis capsiformis  توسط شکارگرهای Creontiades pallidusترجیح سنین مختلف پورگی سنک قوزه پنبه

 روی سنک قوزه پنبه مورد مطالعه قرار داده های رفتاری شکارگرهای نابیس و بالتوری سبز را میزان تغذیه و ویژگی) 1381(جعفری  
  .و در مورد پتانسیل این شکارگرها در کنترل جمعیت آفت بحث کرده است

ه آفـات بایـستی از میـزان کـارآیی آنهـا اطالعـات کـافی بدسـت آورد و سـپس نـسبت بـه                          یـ لعقبل از استفاده از دشـمنان طبیعـی         
 از طریق ارزیابی پارامترهای زیستی و خصوصیات رفتاری آنهـا           الًایی دشمنان طبیعی معمو   ارزیابی کار . گذاری روی آنها اقدام نمود     سرمایه

یکی از خصوصیات رفتاری شکارگرها که هم در شناخت چگونگی تأثیر بر روی جمعیت آفـت                 .گیرد ه یا میزبان انجام می    عمدر ارتباط با ط   
  . باشد  مرحله سنی میزبان یا طعمه میجیح میزبانی و یا ترحیین ترجیتعهای آزمایشگاهی اهمیت دارد  و هم در انجام بررسی

 تعیـین  C. carnea  وN.capsiformis یعنـی  این تحقیق، در راستای بررسی کارآیی دو شکارگر مهم مزارع پنبـه انجامهدف از
رحلـه سـنی   مـشخص شـدن م  . باشـد  توسط دو شکارگر مذکور در آزمایشگاه مـی  C. pallidusه قوزه پنبکترجیح مرحله سنی سن

توانـد مـوثر بـوده و در         مرجح سنک قوزه پنبه برای شکارگرهای مورد مطالعه، در بکارگیری موثر آنها در کنترل جمعیـت آفـت مـی                   
  .افزایش کارایی این شکارگرها مفید باشد

 
  ها  مواد و روش

  وزه پنبه و شکارگرهای آن ق کپرورش سن
 حشرات ، قوزه پنبه و شکارگرهای آنکپرورش سنبرای  .ن انجام گردیدآزمایشات در آزمایشگاه مدیریت حفظ نباتات خراسا

 .شدندآوری و به آزمایشگاه منتقل  گیری جمع کامل هر سه گونه از مزرعه پنبه انتخابی در شهرستان تربت حیدریه توسط تور حشره
متر که باالی آن بوسیله   سانتی25ارتفاع  و 15ای به قطر  اتیلن استوانه یس به ظروف پلبی ناک قوزه پنبه و سنکحشرات کامل سن

 از برگ کاهو و غالف لوبیا )1986(  بیلی قوزه پنبه با استفاده از روشکتغذیه سنبه منظور  پوشانده شده بود منتقل و  بافتتور ریز
 دقیقه 15ه مدت  درصد هیپوکلریت سدیم بل یکهای گیاهی در محلو اندام ها،  جلوگیری از رشد کپکبرای .سبز استفاده گردید

  . و سپس با آب جاری شستشو داده شدند ضدعفونی
 ها  تخمخ روزانه به ظروف مخصوص تفری، لوبیا سبزیها  قوزه بر روی غالفکهای گذاشته شده توسط حشرات کامل سن تخم

ها پس از خروج  پوره. صد بود در65  رطوبت آنگراد و  درجه سانتی27 انکوباتور دمای .منتقل شده و در داخل انکوباتور قرار گرفتند
و رطوبت گراد  سانتی درجه 26±1ای منتقل و در شرایط اتاقک رشد با دمای  اتیلن استوانه تخم به صورت روزانه به ظروف پلی از

 همچنین برای تفکیک .ها تعیین گردید اندازی پوره  ورود به مرحله سنی بعد با مشاهده پوست. نگهداری شدندصد در65±5نسبی 
  . شداستفاده ) 1378(های سنین مختلف از مختصات شرح داده شده توسط حسینی  رهپو

 کهای سن هاتیلن نگهداری و برای تغذیه آنها از پور ای پلی  در داخل ظروف استوانهN. capsiformis  سن شکارگرحشرات کامل
 عدد چهار تا سه در داخل هر ظرف پرورش ،قوزه کهای سن  و نیز تغذیه پورههای نابیس سنمزیزی خجهت ت. قوزه پنبه استفاده شد

روش پروپ  بر روی سطوح عمودی طبق گرهمچنین برای استقرار حشرات شکار. غالف لوبیا سبز ضدعفونی شده قرار داده شد
  . از کاغذ صافی که به صورت زیگزاگ تا شده بود استفاده گردید )1982(

 با توجه به . منتقل و در انکوباتور نگهداری شدندخزانه به ظروف ویژه تفریبه صورت رو سن شکارگر نابیس حاوی تخم یها غالف
 روز اول پس از تفریح عالوه بر سه قوزه در کهای سن ابیس و احتمال عدم توفیق در شکار پورهاول ن سن های هجثه کوچک پور

مراحل سنی . نیز استفاده گردید Zeller  Ephestia kuehniellaههای اشعه دید  از تخمه، قوزه پنبک سن دومواول های سن  پوره
  .  گردیدجها تعیین و بر روی ظروف در های نابیس با مشاهده پوست اندازی پوره پوره

و برای پرورش ) 1379(خانی و همکاران  و قره) 1379(برای پرورش و تخمگذاری حشرات کامل بالتوری سبز از روش جوینده 
 .متر استفاده گردید  سانتی5/1 سانتی متر و ارتفاع 7/8ری با قطر تبه و ظروف پـ قوزه پنکنـهای س الروهای بالتوری سبز از پوره

  . ری یک الرو با طعمه کافی قرار داده شدتپظرف  شدید بین الروهای بالتوری سبز در هر یبدلیل رفتار همخوار
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   طعمهروش انجام آزمایشات ترجیح مرحله سنی 
   : برای شکارگرها به شرح زیر صورت گرفتآزمایشات ترجیح مرحله سنی طعمه

بدلیل کوچکی جثه پوره سن یک نابیس و عدم توانایی .  قوزه پنبهک سن2و 1های سن   نابیس نسبت به پوره1پوره سن  -1
 .های سن سوم سنک قوزه پنبه در این آزمایش، از این مرحله سنی آفت استفاده نشد آن در شکار پوره

   قوزه پنبه ک سن3و2 ،1های سن  وره نابیس نسبت به پ2پوره سن  -2
   قوزه پنبه ک سن3 و 2 ،1های سن   نابیس نسبت به پوره3پوره سن  -3
در زمان انجام این آزمایش بدلیل عدم دسترسی به .  قوزه پنبهک سن3و 2های سن   نابیس نسبت به پوره4پوره سن  -4

  .اده نشدهای این سن استف های سن یک سنک قوزه، از پوره تعداد کافی از پوره
های  در خصوص این آزمایش نیز به دلیل باال از پوره.  قوزه پنبهک سن3و2های سن   نابیس نسبت به پوره5پوره سن  -5

   .سن یک سنک قوزه استفاده نگردید
   قوزه پنبه ک سن3و 2  ،1های سن  سن نابیس نسبت به پورهحشره کامل ماده -6
   قوزه پنبه ک سن3 و 2 ،1های سن   نسبت به پوره بالتوری سبز2الرو سن -7

  

 در هر ظرف .متر انجام گردید  سانتی5/1 سانتی متر و ارتفاع 7/8 در ظروف پتری به قطر  ترجیح مرحله سنی طعمهآزمایشات
 یها یک تکه کاغذ صافی که به صورت زیگزاگ تا شده بود جهت استقرار شکارگر و یک غالف لوبیا سبز کوچک جهت تغذیه پوره

 24ری قرار داده شده و پس از تپظروف شکارگرها به صورت انفرادی داخل .  رطوبت داخل ظرف قرار داده شد قوزه و تامینکسن
ظروف در اتاقک .  عدد از هر مرحله سنی به داخل ظروف منتقل شدند5 تعداد به عنوان طعمه نک قوزههای س  پوره،ساعت گرسنگی
ت به مد ساعت تاریکی 8 ساعت روشنایی و 16 درصد و دوره نوری 65ی رطوبت نسب، گراد  سانتی درجه26  دمایپرورش با شرایط

 .ندگردید شمارش  قوزهک سنهباقیماند های شکارگرها از ظروف خارج و پوره، مدتاین  ساعت قرار داده شدند و پس از گذشت 24
  . شدبدین ترتیب تعداد طعمه خورده شده از هر مرحله سنی توسط هر شکارگر مشخص 

 پوست هایی استفاده گردید که جدیداً  از پورهها در طول مدت آزمایش منحصراً اندازی پوره اهش احتمال پوستکبه منظور 
  .شد تکرار انجام 10هر یک از آزمایشات در  .اندازی کرده بودند

  
  های آزمایش ترجیح مرحله سنی طعمه  نحوه تجزیه داده

در این ). 1996جرویس و کید، ( محاسبه گردید E1/E2=C(N1/N2)ترجیح بین هر دو مرحله سنی طعمه از طریق فرمول 
. باشند  تعداد افراد شکار شده از هر یک از مراحل سنی طعمه میE2 و E1 تعداد اولیه طعمه دو مرحله سنی و N2 وN1فرمول 

جرویس و (ه است  ترجیح داده شد1 باشد طعمه شماره C>1 و در صورتی که2 باشد آنگاه ترجیح با طعمه شماره C<1چنانچه 
 تعیین ترجیح بین هر دو مرحله سنی، برای مقایسه آماری دو (C)در این تحقیق عالوه بر محاسبه ضریب ترجیح). 1996کید، 

  . مستقل و برای مقایسه سه متغیر از آزمون دانکن در سطح یک درصد استفاده شدt-studentمتغیر از آزمون 
  

  نتایج و بحث 
 نـشان   1ارشده از هر یک از مراحل سنی طعمه در طول آزمایش توسط هر یک از شـکارگرها در جـدول                   میانگین تعداد افراد شک   

  .داده شده است
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   ساعت24تعداد طعمه شکارشده از هر مرحله سنی توسط هر یک از شکارگرها در مدت) خطای معیار±( میانگین-1جدول
 شکارگر  سنک قوزه1سن  سنک قوزه2سن  سنک قوزه3سن

NT* 
b17/0±5/0  a21/0± 70/1  نابیس 1پوره سن 

b 69/0±30/0 a 23/0±10/1 a 25/0±20/1 نابیس  2پوره سن 
b 13/0±20/0 a 29/0±20/1 a 30/0± 00/1 نابیس  3پوره سن 
b26/0±80/0 a29/0± 20/1 NT نابیس  4پوره سن 
a 29/0±80/0 a 33/0± 00/1 NT نابیس  5پوره سن 
a 38/0±10/1 a 43/0±40/1 a 25/0±10/1 حشره  ماده نابیس 
a 28/0±90/0 a 42/0±70/1 a 59/0±20/1 بالتوری2الروسن   

 و بـرای    tبـرای مقایـسه دو متغیـر از آزمـون           (باشـد    دار در سطح یک درصد می      حروف غیر مشابه در هر ردیف نشانگر اختالف معنی        
  .رار نگرفتمورد آزمایش ق =   *NT).مقایسه سه متغیر از آزمون دانکن استفاده شد

 
 :باشد نتایج بدست آمده از هر یک از آزمایشات ترجیح مرحله سنی به شرح زیر می

  

 سنک قوزه، شکارگر پوره سن دوم آفت را 2 و 1 های سن  برای پوره سن اول نابیس نسبت به پورهC پس از محاسبه ضریب -1
  .(p < 0.01)دار بود  شده از لحاظ آماری نیز معنی خورده 2 و 1های سن  اختالف بین تعداد پوره). C = 4/3(ترجیح داد 

  

 سنک قوزه پنبه به این شرح 3و2،1های سنین  برای پوره سن دوم نابیس نسبت به پورهC  مقادیر محاسبه شده ضریب-2
 :   باشد می

67/3 C2,3=   4C1,3=    09/1 C1,2=  
  

اختالف . دهند که شکارگر، سن یک را بر سن دو و نیز سنین یک و دو را بر سن سه شکار ترجیح داده است ضرایب نشان می
  .(p<0.01)دار شد بین میزان شکار شده از سنین یک و دو با سن سه از لحاظ آماری معنی

  

  :از بودند  در خصوص پوره سن سه نابیس عبارتC مقادیر محاسبه شده ضریب -3
75/2     C1,3= 5/2  C1,2= 91/0=  C2,3 

از .دهند که شکارگر، پوره سن دو را بر پوره سن یک و نیز سنین یک و دو را بر سن سه ترجیح داده است این ضرایب نشان می
  .   (p<0.01)لحاظ آماری نیز تفاوت بین میانگین شکار از سنین مختلف معنی دار گردید

  

دهد   محاسبه شد که نشان می71/1های سن دو وسه آفت برابر با  ر نابیس نسبت به پوره برای پوره سن چهاC ضریب -4
  .اختالف موجود از نظر آماری معنی دار نبود. های سن دو آفت را ترجیح داده است شکارگر، پوره

  

این تفاوت از لحاظ ولی ) =C 25/1(سه سنک قوزه، سن دو را ترجیح داد های سنین دو و  پوره سن پنجم نابیس بین پوره-5
  .دار نبود آماری معنی

  

 سنک قوزه پنبه، مقادیر محاسبه شده برای 3 و 2، 1های سنین در مورد ترجیح حشره ماده سنک نابیس نسبت به پوره-6
   . به شرح زیر بودندCضریب 

C1,2= 74/0          C1,3=1        C2,3= 27/1  
این اختالفات نیز . بین سنین یک و سه ترجیح وجود ندارد. باشد ن سه میضرایب بیانگر ترجیح سن دو نسبت به سن یک و س

 .دار نبود از لحاظ آماری معنی
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  پور حرمی مدیسعاصغر طالبی،  ، علیمهدی حسینی سید، پور یعقوب فتحی، علی جعفری   62

 : سنک قوزه بصورت زیر تعیین شدند3و2،1های سنین   ضرایب ترجیح الرو سن دو بالتوری سبز نسبت به پوره-7
84/1     C2,3=3/1        C1,3=71/0         C1,3= 

این . دهند که شکارگر سن دو طعمه را به سن یک و نیز سنین یک و دو را به سن سه ترجیح داده است   میاین ضرایب نشان
  .دار نبود اختالف نیز از لحاظ آماری معنی

  

های سنین چهار و  های سن یک سنک قوزه پنبه، از این سن جهت تعیین ترجیح پوره اگرچه بدلیل عدم دسترسی کافی به پوره
های سن دوم و سوم این شکارگر که از نظر جثه کوچکتر از سنین چهارم و  فاده نگردید، ولی با توجه به اینکه پورهپنج نابیس است

داری وجود  باشند و نیز حشرات ماده آن که جثه بزرگتری دارند بین میزان شکارشان از سن اول و دوم آفت اختالف معنی پنجم می
های سن اول و دوم سنک قوزه  ال قوی در میزان شکار سن چهارم و پنجم نابیس از پورهتوان استنباط نمود که به احتم نداشت می

  . پنبه اختالف معنی داری وجود نخواهد داشت
 مطلبی در منابع C. carnea و N. capsiformisدر مورد تغذیه و ترجیح مرحله سنی سنک قوزه پنبه توسط شکارگرهای 

، در ارتباط با تغذیه این دو شکارگر از سنک قوزه )روی سن نابیس) (1378(ز مورد حسینی رسد به غیر ا وجود ندارد و به نظر می
 را در شرایط آزمایشگاه بررسی کرده و سن نابیسمیزان شکارگری گونه ) 1378(حسینی . پنبه تحقیق خاصی صورت نگرفته است

این نتیجه با توجه به نتایج . دهد  مورد تغذیه قرار میکند که هر فرد در روز بین دو تا چهار پوره سن دوم سنک قوزه را ذکر می
البته میانگین شکار هر حشره ماده بارور نابیس در طول . حاصل از آزمایش ترجیح مرحله سنی  طعمه رقم باالتری را نشان می دهد

جهت تعیین ) 1982(پ در آزمایشی که توسط پرو.  را نشان داد که به نتیجه آزمایش نامبرده نزدیک است5/3 ساعت عدد 24
 Lygus hesperus و Spodoptera exigua (Hubner) های مختلف الروهای  نسبت به تراکمN. capsiformis واکنش تابعی

(Knight)کند که میزان شکار از الروهای  انجام گردید، در خصوص میزان شکارگری  این حشره ذکر میS. exigua  با افزایش سن
 L. hesperusهای  اگرچه این نتیجه را در خصوص شکار از پوره. فت و بیشترین آن برای ماده بارور بودپورگی شکارگر افزایش یا

اند که گونه  عنوان کرده) 1978(تاماکی و همکاران . تحقیق مطابقت دارداین نماید، ولی این نتیجه با نتایج حاصل از  ذکر نمی
در . دهد  را برای تغذیه ترجیح می .Lygus spتر سن  های جوان  پورهNabis alternatus Parshleyدیگری از جنس نابیس به نام 

 برای تغذیه، الروهای با جثه کوچکتر طعمه را به الروهای با جثه بزرگتر N. capsiformis تحقیق دیگری نیز ذکر شده است که
  ).1971پنا، (دهد  ترجیح می

باشد و از نتایج برخی از این  شتر در ارتباط با ترجیح گونه طعمه می، مطالعات ترجیح غذایی بیC. carnea در مورد بالتوری 
دهند  را برای تغذیه ترجیح می) تخم و شفیره(شود که الروهای این بالتوری مراحل ثابت طعمه  ها چنین استنباط می پژوهش

  ).1994باالسوبرامانی و سوامیاپان، (
دهد که دو  در مجموع نشان می) 1382(پور و همکاران  و فتحی) 1382(پور و جعفری  ، فتحی)1381(نتایج مطالعات جعفری 

دارند  اظهار می) 1382(پور و همکاران  فتحی. شکارگر نابیس و بالتوری سبز توانایی خوبی در کنترل جمعیت سنک قوزه پنبه دارند
شود که از  ارگر آن نتیجه گرفته میهای زیستی و جمعیتی محاسبه شده برای سنک قوزه پنبه و دو شک که در مقایسه کلی آماره

. لحاظ توانایی و سرعت افزایش جمعیت، بالتوری سبز در وضعیت باالتری نسبت به سنک قوزه پنبه و سنک شکارگر نابیس دارد
که اگر توان استنباط کرد  بنابراین می. گیرند های دوم و سوم قرار می سنک قوزه پنبه و سنک نابیس از این لحاظ به ترتیب در رتبه

بالتوری سبز در شرایط طبیعی با اعمال مدیریت صحیح و کاهش مصرف سموم شیمیایی مورد حمایت قرار گیرد امکان کنترل 
بخش قابل توجهی از جمعیت سنک قوزه پنبه توسط این شکارگر وجود دارد زیرا این شکارگر در مقایسه با آفت از لحاظ زیستی و 

توان به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک در قالب برنامه  از شکارگر نابیس نیز می. ار داردجمعیتی در وضعیت بسیار بهتری قر
های زیستی بدست آمده از  کند که با توجه به آماره نیز عنوان می) 1381(جعفری . مدیریت تلفیقی سنک قوزه پنبه استفاده کرد
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بعنوان یک عامل بیولوژیک کنترل کننده جمعیت سنک قوزه تواند  توان نتیجه گرفت که این شکارگر می سن شکارگر نابیس می
در این . پنبه در مزارع پنبه کشور بویژه استان خراسان مد نظر واقع شده و در برنامه مدیریت تلفیقی آفت مورد استفاده قرار گیرد

رویه از سموم شیمیایی که  اده بیبرنامه بایستی محیط طبیعی برای فعالیت این شکارگر و سایر عوامل مفید فراهم شده و از استف
  .های کشت پنبه در کشور است پرهیز شود گریبانگیر سیستم

 
  سپاسگزاری

  .گردد از مساعدت و همکاریهای جناب آقای مهندس علی اصغر خطیب مدیر محترم حفظ نباتات خراسان تشکر و قدردانی می
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Abstract 

Nabis capsiformis Germ. (Heteroptera: Nabidae) and Chrysoperla carnea (Steph.) (Neuroptera: 
Chrysopidae) are important predators of Creontiades pallidus Ramber (Het., Miridae).The main purpose of 
this study was to determine preference of N. capsiformis and C. carnea to different nymph instars of C. 
pallidus. Individual predators were presented to equal combination of prey nymph stages for 24 hours and 
then the numbers of eaten nymphs of each stage were counted. Experiments were carried out in growth 
chamber at 26±1°C, 50% RH and a photoperiod of 16:8 (L:D) h. The second instar larvae of C. carnea and 
also first to fifth instar nymphs and adult females of N. capsiformis were selected and different nymph 
instars of C. pallidus were exposed to above mentioned predators to determine the rate of preference. 
Different nymphs of C. pallidus that were used in preference experiments were first, second and third 
instars for larvae of C. carnea, second and third instars and adult females of N. capsiformis, first and 
second instars for first instar nymphs and second and third instars for fourth and fifth instar nymphs of N. 
capsiformis. The results indicated that second instar larvae of C. carnea and second to fifth instar nymphs 
and adult females of N. capsiformis preferred the second instar nymphs of C. pallidus for feeding. The 
first instar nymphs of N. capsiformis preferred first instar nymphs of C. pallidus for feeding and it may be 
due to their (prey and predator) small size. 
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