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اهيتحقيقات آفات گي  

38- 17 (:7 )6-7831  

 

 Phytoseius plumiferواکنش تابعی و میزان مصرف طعمه کنه شکارگر تاثیر دما بر 

(Phytoseiidae)  با تغذیه از کنهRhyncaphytoptus ficifoliae (Diptilomiopidae)  

 
 1و جهانشیر شاکرمی * 1، شهریار جعفری1مژده لونی

 آبادخرمی دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورز  -7

 

 (38/73/38: تاریخ پذیرش 77/5/38 )تاریخ دریافت:

 

 چکیده

از  Phytoseius plumifer (Canestrini and Fanzago)کنه شکارگر  بر واکنش تابعي و ميزان تغذیهدر این مطالعه تاثير دماهای مختلف 

روی  و درجه سلسيوس 82و  35، 32، 75 ثابت واکنش تابعي در چهار دمایشد.  تعيين Rhyncaphytoptus ficifoliae Keiferمراحل بالغ کنه 

درصد انجام  65 ±5 و رطوبت نسبي (تاریکي)روشنایي:  ساعت 73: 73 مراحل بالغ طعمه در شرایط نوری عدد از 61و  83، 76، 3، 1، 3 هایتراکم

درجه  81و  85، 82، 35، 32، 75در شش دمای ثابت )از مراحل بالغ طعمه ارگر های بالغ کنه شکهچنين ميزان تغذیه مراحل نابالغ و مادهمشد. 

دمای در چهار  R. ficifoliae کنه های مختلف مراحل بالغروی تراکم P. plumifer شکارگر واکنش تابعي کنه نوعگيری شد. سلسيوس( اندازه

با استفاده از مدل  )hT(یابي و زمان دست )a(مقادیر قدرت جستجو چنين هم .با استفاده ار رگرسيون لجستيک از نوع دوم تعيين شد مورد آزمایش

درجه سلسيوس  75و  35ی هادر دماب يترتبه (a) قدرت جستجو( h 28/2-1)ميزان  ینترو کم(  h 727/2-1)ترین بيشتعيين شد.  راجرزنوع دوم 

 معادل درجه سلسيوس و 35دستيابي در دمای  ترین زمانبي کاهش پيدا کرد و کمدرجه سلسيوس زمان دستيا 35تا  75با افزایش دما از . مشاهده شد

ميزان مصرف ترین و کمترین بيش(. ساعت 11/2بيشتر شد )اندکي درجه سلسيوس زمان دستيابي  82تا  35، با افزایش دما از دتعيين شساعت  58/2

باالترین مشاهده شد.  (75/73± 26/2) درجه سلسيوس 75و  (6/87 ±38/2) 35 هایترتيب در دمابه مه توسط مراحل نابالغ کنه شکارگرروزانه طع

درجه  35عدد از مراحل بالغ طعمه بود که در دمای  3/7213±5/75معادل  P. plumiferميزان کل طعمه مصرف شده توسط افراد ماده کنه 

 .Rتوانایي تغذیه از مراحل بالغ کنه آفت  P. plumiferرگر نتایج بررسي حاضر نشان داد که مراحل مختلف کنه شکا .شد مشاهدهسلسيوس 

ficifoliae د.ند به عنوان یک عامل بيولوژیک مناسب در کاهش خسارت این آفت نقش داشته باشنتواند و مينرا دار 
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 مقدمه

در ایران  (.Ficus carica L) سطح زیر کشت انجير

به که  (Safaei et al., 2008)باشد هکتار مي 13222 حدود

در با این حال . شودطور عمده در استان فارس کشت مي

نواحي جنوبي استان  در های اخير سطح زیر کشت انجيرسال

 هکتار رسيده است. 7222افزایش یافته و به بيش از ستان لر

یکي از  Keifer  Rhyncaphytoptus ficifoliaeکنه 

 انجير تارتنبوده و به همراه کنه انجير درخت  همآفات م

Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker  از آفات

-AL)د نباشروی این درخت مي فراوان مهم و دارای پراکنش

Atawai and Hlawa, 2011; Denizhan, 2011) کنه .

R. ficifoliae ها به صورت سرگردان در سطح زیرین برگ

 در نهایتفعاليت کرده و از طریق ایجاد حالت موزایيکي و 

کند و جزء آفات مهم ها ایجاد خسارت ميخشک شدن برگ

-Abou) شودجير در نقاط مختلف دنيا محسوب ميدرختان ان

Awad et al., 2000) کشور ما نيز به عنوان . این آفت در

شناخته انجير  یهاا در باغزترین آفات خسارتیکي از مهم

 های زیر کشت این محصولاستان اماست و تقریبا از تمشده 

 ,Ramezani et al., 2006; Delfan)گزارش شده است 

2010) . 

روش مرسوم کنترل این آفت در ایران استفاده از 

ه عالوه بر آثار مخرب يایي است ککش های شيمآفت

 های آفت،و ایجاد مقاومت در ميان جمعيت محيطيزیست

های از جمله کنهجمعيت دشمنان طبيعي این آفت کارایي و 

کند و باعث از بين رفتن را نيز تهدید ميشکارگر فيتوزئيد 

. (Khanjani and Irani-Nezhahd, 2006) شودها ميآن

به حداقل  راستایدر  های فراوانيتالشهای اخير طي سال

صورت گرفته ها کشمخرب مصرف آفت ثراترساندن ا

کنترل بيولوژیک به عنوان روش  روشو استفاده از  است

مورد برای کنترل آفات مختلف خطر دائمي و بيجایگزین 

. (Abou-Awad et al., 2000) توجه قرار گرفته است

یکي از  (Phytoseiidae) های فيتوزئيداستفاده از کنه

جمله  های آفت ازکنترل کنهبرای مهم های بيولوژیک روش

ها، مزارع باال خانواده اریوفيد در باغتارتن و کنه های های کنه

 . (Lindquest et al., 1996) باشدها ميو گلخانه

 Phytoseius plumifer (Canestriniکنه فيتوزئيد 

and Fanzago)  از جمله ایران گزارش از بسياری از کشورها

جمله کنه  خوار از های گياهشده و از شکارگرهای موثر کنه

 Hamedi et)است  Eotetranychus hirsti تارتن انجير

al., 2010).  ایران و از جملهاین گونه به صورت بومي در 

استان لرستان روی محصوالتي مانند انجير، تمشک، انار و 

 خواری گياههان جمعيت کنهختمي فعال بوده و در نگه داشت

 ;Sepasgozarian, 1975)در سطوح پایين نقش دارد 

Jafari, 2010). 

اطالعاتي  داشتن به منظور ارزیابي پتانسيل یک شکارگر

های ویژگيبر مختلف محيطي مانند دما عوامل در مورد اثرات 

هان و مانند گيا و کنه ها مورد نياز است. حشراتزیستي آن 

توسعه وابسته به دما هستند  ت زنده برای رشد ودیگر موجودا

دارد. در نتيجه  هاهای زیستي آنادی بر فعاليتو دما اثر زی

برهمکنش بين آفات و درست از تاثير دما روی  شناخت

با دشمنان طبيعي در تعيين راهبردهای آینده برای  هاارتباط آن

 ,.Kouhjani-Gorji et al)کنترل بيولوژیک بسيار مهم است 

های رفتاری های بررسي ویژگيیکي از روش. (2008

 تابعي واکنشها مي باشد. شکارگرها، مطالعه واکنش تابعي آن

 و شد ائهار (Solomon, 1949) سولومون طتوس بار اولين

یافت.  توسعه (Holling, 1959) هولينگ توسط اهبعد

های زیستي کنه ویژگي هایي در موردپژوهشتاکنون 

های غذایي متنوع و با تغذیه از رژیم P. plumiferشکارگر 

ختلف م پژوهشگرانهای تارتن توسط روی کنه هعمدبه طور 

 Zaher et al., 1969; Rasmy andصورت گرفته است )

Elbanhawy, 1974; Moeezipour, 1998; Kouhjani-

Gorji et al., 2008 & 2012; Hamedi et al., 2009; 

Khodayari et al., 2013) اما بررسي تاثير دما روی .

واکنش تابعي و ميزان مصرف طعمه این گونه شکارگر با 

تاکنون صورت نگرفته است.  R. ficifoliaeتغذیه از کنه 
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بنابراین تحقيق حاضر با هدف بررسي تاثير دما بر نوع واکنش 

یه مراحل مختلف چنين ميزان تغذتابعي و پارامترهای آن و هم

به  R. ficifoliae ز مراحل بالغ کنهارشدی این شکارگر 

 عنوان یک آفت مهم انجام شد. 

 

 هامواد و روش

 R. ficifoliaeتهیه کلنی کنه 
های خرداد و طي ماه  R. ficifoliaeبرای تهيه کلني کنه

 .R کنهحاوی درختان انجير  هایبرگ 7833تير سال 

ficifoliae از دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، شهرستان 

به  ستيکيهای پالآوری شده و درون کيسهجمع آبادخرم

درجه  35 ±7در دمای هابرگ شدند. داده لانتقاآزمایشگاه 

 73:73 درصد و شرایط نوری 65 ± 5رطوبت نسبي  وس،يسلس

برگ داخل پنبه  یبا قرار دادن انتها : روشنایي(تاریکي)ساعت 

در شرایط های بالغ پرورش یافته هنشدند. کمرطوب نگهداری 

آزمایشگاهي برای تغذیه مراحل رشدی مختلف کنه شکارگر 

 مورد استفاده قرار گرفتند.

  Phytoseius plumifer تهیه کلنی کنه
از  P. plumiferهای انجير حاوی کنه برای این کار برگ

کيلومتری جنوب شهرستان  82در منطقه ویسيان واقع  یهاباغ

های ه منتقل شدند. کنهآباد جمع آوری و به آزمایشگاخرم

های پرورش انتقال یافتند. برای شکارگر جدا شده و به محيط

 .Rهای انجير حاوی کنه های شکارگر از برگایجاد کلني کنه

ficifoliae  حاوی کنه در محيط که با قرار دادن برگ های

شد استفاده شد. روزانه برای تامين غذای پرورش انجام مي

 R. ficifoliae کارگر از مراحل بالغ کنهمورد نياز کنه های ش

-مي ها تعویضو هر دو تا سه روز یکبار برگاستفاده شد 

 35±7هفته درون اتاق رشد با دمای  1ها به مدت شدند. کلني

تاریکي( ساعت )روشنایي: 73:73درجه سلسيوس، دوره نوری 

درصد نگهداری شدند. از این طریق  65 ±5و رطوبت نسبي 

آزمایشگاه پرورش  کنه شکارگر بالغ در شرایط 522بيش از 

استفاده شد.  هابررسيها برای ها و نتاج این کنهیافتند. از تخم

های شکارگر و طعمه در آزمایشگاه از کلني ایجاد شده کنه

 تهيه شده و شناسایي شدند. اسالیدبرای اطمينان 

  تهیه واحد پرورش
 محيط وانعن به برگي انجير های دیسک کار این برای

 پتری ظروف داخل گرفتند. ابتدا قرار استفاده مورد پرورش

 هاآن وسط قسمت در که مترسانتي 6 پالستيکي به قطر

 پنبه از نازکيالیه  بود شده تعبيه مترسانتي 7 قطر به سوراخي

 به انجير هایرگب سپس شد، آغشته آب با شده و داده قرار

به نحوی قرار داده شدند که  متر روی الیه پنبهسانتي 1×1 ابعاد

 برگ اطراف در چنينهم باشد. باال به قسمت زیری برگ رو

 کاهش برای آب به آغشته پنبه از نازك الیه یک نيز انجير

 هایبرگ ماندن تازه به کمک همچنينو  هاکنه فرار احتمال

 تربزرگ پتری ظروف درون هاپتری شد. این داده قرار انجير

 بزرگ پتری این ظروف شدند، داده قرار مترسانتي 72 قطر به

 اشباع پر از آب بودند تا هم آب مورد نياز برای نيمه تا همواره

 کمک هاکنه فرار کاهش در هم و شود فراهم ها پنبه دائمي

 یک دارای تهویه ایجاد برای پتری ظروف درپوش. کند

 هایسوراخ دارای توری با که بود مترسانتي 7 قطر به سوراخ

 شده بود. پوشيده ریز بسيار

 تعیین واکنش تابعی
 از عدد 322حدود  تابعي واکنش آزمایش انجام برای

 تا و شده اوليه جداکلني  از شکارگر کنه سن هم هایتخم

بالغ کنه  مراحل از تغذیه با دئوتونمف مرحله به شدن تبدیل

R. ficifoliae  یافتند.  پرورشتحت شرایط یکساني

 از عاری محيط به اندازی پوست از بعد الفاصلهب هادئوتونمف

-کنه هاماده جمعيت برابر دو حدود و شده منتقل غذایي مواد

 هاماده تمام گيریجف از تا شد اضافه کلني به نر های

 هایکنه گرسنگي، ساعت 31 از پس .شود حاصل اطمينان

-شدند. محيط منتقل پرورش هایمحيط به مجزا طور به ماده

های برگ حاوی تابعي واکنش انجام برای هاکنه رشپرو های

پتری تعداد  ظروف از کدام هر در .بود متر سانتي 1×1انجير 

 R. ficifoliaeمراحل بالغ کنه  از عدد 61و  83، 76، 3، 1، 3
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 از تکرار در نظر گرفته شد. پس 5تراکم  هر برای گرفت. قرار

 پرورش یهامحيط از کدام هر به پرورش محيط شدن آماده

 در هااین آزمایش .شد منتقل شکارگر ماده کنه عدد یک

 73:73نوری  درجه سلسيوس، دوره 82و 35، 32، 75دماهای 

 درصد 65±5نسبي  رطوبت و ساعت )روشنایي: تاریکي(

 ماده هایکنه ساعت 31 مدت گذشت از شد. پس انجام

خورده  R. ficifoliaeهای کنه تعداد و جدا شده شکارگر

 دست به اطالعات از استفاده شدند. با ثبت و شمارششده 

 مختلف دماهای در شده مصرف طعمه تعداد از شمارش آمده

قدرت جستجو  پارامترهای ،تابعي واکنش نوع تعيين بر عالوه

)a(  و زمان دستيابي)hT(  .نوع تعيين براینيز برآورد شدند 

 خطي ضریب عالمت بودن منفي یا مثبت تابعي واکنش

 قرار استفاده مورد لجستيک رگرسيون توسط شده زده نتخمي

 با هاداده منظور این برای .(Juliano, 2001) گرفت

 نشان را Na/Ntو  Ntبين  رابطه که زیر لجستيک رگرسيون

 :شدند داده برازش دهد مي

 
تعداد طعمه خورده  Naنشان دهنده تراکم اوليه طعمه،  Ntکه 

و  0P ،1P ،2Pمي باشد.  احتمال خورده شدن Na/Ntشده و 

3P ترتيب ضرایب بهintercept ،linear ،quadratic  و

cubic 1(دست آمده ههستند. ضریب خطي بP(  چنانچه

نداشته باشد، بيانگر واکنش تابعي نوع  7داری با اختالف معني

 با شده طعمه مصرف نسبتباشد  01P˂اول است. اگر 

 کند،مي پيدا کاهش تدریج به دسترس در طعمه افزایش

باشد  1P˃ 0 اگر اما است، دوم نوع از تابعي واکنش بنابراین

 بنابراین است تراکم با مثبت وابسته شده مصرف طعمه نسبت

 مدل از. (Juliano, 2001)نوع سوم است  از تابعي واکنش

و زمان  )a( 7جستجو قدرت تخمين برای راجرز دوم نوع

-آزمایش از دسته این یبرا زیرا شد، استفاده )hT( 3یابيدست

                                                           
1 Attack coefficients 
2 Handling time 

 فاصله در شده مصرف هایطعمه جایگزیني بدون که ها

 استفاده مورد راجرز مدل باید گيرندمي انجام زماني کوتاه

و قدرت  )hT(دستيابي  زمان .(Hassell, 1977)گيرد  قرار

 از استفاده با دوم نوع واکنش تابعي به مربوط(a) جستجوی 

 (Rogers, 1972)راجرز  تصادفي حمله معادله دوم نوع

 تخمين زده شدند:

 
 Tتعداد طعمه مصرف شده،  aNتراکم اوليه طعمه،  tNکه 

مدت  hTآزمایش،  طول در جستجو برای دسترس در زمان

کند زماني که شکارگر صرف خوردن یک طعمه مي

(Handling time)  وtP ست )در آزمایش ا تعداد شکارگرها

 درصد و شده مشاهده تابعي واکنش منحنيما یک عدد بود(. 

 برابر در P. plumiferکنه  ماده افراد برای شده مصرف طعمه

در چهار دما با  R. ficifoliaeمراحل بالغ  مختلف هایتراکم

 ترسيم شد. SigmaPlotافزار استفاده از نرم

 تعیین میزان تغذیه کل و روزانه کنه شکارگر

 ایطشر در شده خورده طعمه تعداد تعيين آزمایش

، 75باال و در شش دمای ثابت ) آزمایش مشابه آزمایشگاهي

 شد. الروها درجه سلسيوس( انجام 81و  85، 82، 35، 32

 و شدند منتقل پرورش واحدهای به ظهور از پس بالفاصله

در  R. ficifoliaeبالغ کنه  مراحل از کافي غذایي ذخيره

 زمان تا روزانه پرورش واحدهای ها قرار داده شد،اختيار آن

 طعمه تعداد و گرفتند قرار بررسي مورد بالغ های کنه ظهور

شد.  جایگزین تازه هایکنه با شمارش از پس شده مصرف

 بالفاصله و شدند جفت هاماده و نر بالغ افراد ظهور از پس

 هاماده تغذیه ميزان و شده حذف نر افراد گيری جفت از پس

 آزمایش یک انجام شد. با شمارش هاآن مرگ زمان تا

 طعمه سپس و تعيين مرحله هر نياز مورد طعمه تعداد مقدماتي

 الرو، شد. برای گرفته نظر در نياز مورد طعمه بر مازاد

ترتيب به شکارگر ماده های بالغکنه و دئوتونمف پروتونمف،

. شد داده قرار طعمه کنه هایبالغ از عدد 62و  32،82،52

-مي یادداشت و شمارش روزانه شده مصرف هایطعمه تعداد
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 تغذیه ميزان کل و روزانه تغذیه متوسط ميزان پایان شدند. در

 تا هاشد. آزمایش تعيين های طعمهاز بالغ رشدی مرحله هر

 واحدهای روزانهو  داشتد ادامه فر آخرین مرگ زمان

 بررسي مورد شده خورده هایطعمه شمارش برای پرورش

 .شدند ثبت روزانه شده دهخور هایطعمه گرفتند. تعداد قرار

شد.  انجام بالغ و مراحل نابالغ برای تکرار 82 در آزمایش

 در شکارگر کنه توسط شده مصرف طعمه ميزان مقایسه برای

آزمون تجزیه واریانس یکطرفه  از مختلف دماهای

(ANOVA) افزاربا استفاده از نرم (SAS software, 

ر بودن اختالف بين دااستفاده شد. پس از تعيين معني (2003

 بندی تيمارها استفاده شد.برای گروه LSDتيمارها از آزمون 

 

 

 نتایج 

 تاثیر دما بر واکنش تابعی

 معادله توسط )1P( شده برآورد خطي ضریب منفي مقدار

 با تغذیه از P. plumiferکنه  نشان داد لجستيک رگرسيون

یش شده در تمام دماهای آزما R. ficifoliaeکنه  مراحل بالغ

 با (.7دهد )جدول مي نشان دوم نوع تابعي واکنش خود از

های خورده تعداد طعمهها در همه دماها طعمه تعداد افزایش

 کل به شده خورده های طعمه شده افزایش یافت ولي درصد

(. 7کرد )شکل  پيدا کاهش دما افزایش با همزمان هاطعمه

کنش تابعي تجزیه واریانس داده های حاصل از آزمایش وا

نشان داد که در دماهای مختلف بين تعداد طعمه مصرف شده 

-های مختلف طعمه اختالف معنيتوسط شکارگر در تراکم

 (. 3داری وجود دارد )جدول 

 

 

 Rhyncaphytoptusکنه تعداد افراد بالغ خورده شده  برای نسبت لجستيک رگرسيون توسط شده برآورد مقادیر -7جدول 

ficifoliae کنه شکارگر  وسطتPhytoseius plumifer  دمای مختلف چهاردر 
Table 1. Estimated parameters from logistic regressions of the proportion of Rhyncaphytoptus ficifoliae 

adult stages consumed by Phytoseius plumifer female at four constant temperatures 
Parameters 

Temperature (°C)   χ2 Pvalue 

15 Intercept (P0) 0.58 1.46 0.49 

 Linear (P1) -0.05 4.47 0.34 

 Quadratic (P2) 0.0005 0.67 0.91 

 Cubic (P3) -0.0000 0.25 0.61 

20 Intercept (P0) 1.50 3.30 0.06 

 Linear (P1) -0.28 8.53 0.003 

 Quadratic (P2) 0.019 0.93 0.004 

 Cubic (P3) -0.0004 8.34 0.003 

25 Intercept (P0) 3.26 31.24 ˂ 0.00001 

 Linear (P1) -0.39 8.03 0.004 

 Quadratic (P2) 0.025 0.87 0.007 

 Cubic (P3) -0.0005 3.56 0.05 

30 Intercept (P0) 2.21 12.41 ˂ 0.0001 

 Linear (P1) -0.30 8.42 0.002 

 Quadratic (P2) 0.021 0.89 0.006 

 Cubic (P3) -0.0004 8.34 0.003 
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های مختلف مراحل بالغ کنه از تراکم Phytoseius plumiferهای ماده تعداد و درصد طعمه مصرف شده توسط کنه -7شکل 

Rhyncaphytoptus ficifoliae بتدر چهار دمای ثا 

Figure 1. Number and percentage of prey consumed by female of Phytoseius plumifer on different 

densities of adult stages of Rhyncaphytoptus ficifoliae at four constant temperatures 

 

های آزمایش در مدل نوع دوم راجرز برازش خوبي با داده

 مقادیر(. 8یش از خود نشان داد )جدول چهار دمای مورد آزما

 توسط )hT(زمان دستيابي  و )a (قدرت جستجو شده برآورد

در جدول  valuePو  2R ،adjRضرایب  مقادیر و راجرز معادله

درجه سلسيوس  35تا  75از  دما افزایش باآمده است.  8شماره 

 35دمای  در و کرد پيدا افزایش( a) جستجو قدرت ميزان

رسيد،  h 727/2-1وس به باالترین ميزان خود یعني درجه سلسي

 ميزان این درجه سلسيوس 82تا  35از  دما تربيش افزایش با

ترین و رسيد. کم h 332/2-1به   وه کرد پيدا کاهش اندکي

 h 727/2- 1و  h 233/2-1 ترین مقدار قدرت جستجو برابربيش

شاهده درجه سلسيوس م 35و  75بود که به ترتيب در دماهای 

 .Pکنه شکارگر  )hT(دستيابي  ميزان زمان (.8شد )جدول 
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plumifer  .75از  دما افزایش بانيز تحت تاثير دما قرار گرفت 

 پيدا کاهش  )hT(دستيابي  درجه سلسيوس ميزان زمان 35تا 

درجه سلسيوس این   82تر دما تا کرد ولي با افزایش بيش

 شده برآورد ترین مقدارپایين و ميزان افزایش یافت. باالترین

ترتيب در ساعت بود که به 58/2و  13/7 یابيدست زمان

درجه سلسيوس مشاهده شد. باالترین نرخ  35و  75دماهای 

ر طعمه د 83/76از  آمده دست به )hT/T (نظریشکارگری 

در روز در  طعمه 18/83درجه سلسيوس تا  75روز در دمای 

 .(8ول )جد درجه سلسيوس متغير بود 82دمای 

مختلف مراحل بالغ کنه  هایتراکم از Phytoseius plumifer های مادهخورده شده توسط کنه ميانگين تعداد طعمه -3جدول 

Rhyncaphytoptus ficifoliae در چهار دمای ثابت 
Table 2. Mean number of prey consumed per day (± SE) by the female of Phytoseius plumifer on 

different densities of Rhyncaphytoptus ficifoliae adult stages at four constant temperatures 
 Temperature (°C)  

30 25 20 15 Prey density 
a1.80±0.20 a2.00±0.00 ab1.6±0.24 b1±0.31 2 
a2.80±0.37 a3.20±0.49 ab2.2±0.20 b1.6±0.24 4 
ab6.00±0.31 a6.80±0.58 b315±0. c3.4±0.24 8 
b11.4±0.24 a12.8±0.20 c9±0.44 d5.6±.24 16 
b15.00±0.31 a17.4±0.74 c12.4±0.51 d8±0.31 32 

b21.8±0.37 a27.2±0.73 c18.2±0.37 d11±0.89 64 
Means followed by the different letters in each row are significantly different (P < 0.05, LSD's multiple range test 

after one-way ANOVA)

 

 مراحل بالغ کنه روی Phytoseius plumiferهای بالغ تابعي ماده واکنش برآورد شده پارامترهای مقادیر -8جدول 
Rhyncaphytoptus ficifoliae در چهار دمای ثابت 

Table 3. Estimated (±SE) searching efficiency (a) and handling time (Th) of Phytoseius plumifer females 

on adult stages of Rhyncaphytoptus ficifoliae at four constant temperatures 
 Temperature (°C) Parameters  

30 25 20 15  

0.099±0.02 0.101±0.02 0.053±0.007 0.030±0.001 a ± SE 
0.74±0.06 0.53±0.06 0.84±0.06 1.48±0.04 ± SE hT 

0.13 0.187 0.063 0.019 hT/ a 
32.43 44.58 28.57 16.32 hT/ T 
0.99 0.99 0.99 0.99 2R 
0.99 0.99 0.99 0.99 adj

2R 

0.0001˂ 0.0001˂ 0.0001˂ 0.0001˂ valueP 
= handling timehT ;searching efficiency =a

 شکارگر تاثیر دما بر میزان مصرف طعمه توسط کنه
P. plumifer 

ميزان مصرف طعمه روزانه و کل طعمه مصرف شده 

از مراحل  P. plumiferتوسط مراحل مختلف رشدی کنه 

 و 1 هایثابت در جدول در شش دمای R. ficifoliaeبالغ کنه 

در مرحله الروی  P. plumiferکنه شکارگر آمده است.  5

تعداد طعمه نتایج نشان داد که قادر به تغذیه از طعمه نبود. 

به  P. plumiferمصرف شده روزانه توسط مراحل نابالغ کنه 

. تعداد (1)جدول  گيردتحت تاثير دما قرار ميداری طور معني

 .Pانه توسط مراحل نابالغ کنه شکارگر طعمه مصرف شده روز

plumifer از  روند ثابتي نداشت. با افزایش دما با افزایش دما

سپس در افزایش پيدا کرد، این ميزان درجه سلسيوس  35تا  75
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درجه  85دمای  درجه سلسيوس مقداری کاهش یافت، در 82

 81تا  85و از یافت افزایش مجدد به طور سلسيوس این مقدار 

 و باالترین(. 1کاهش یافت )جدول مجددا نيز ه سلسيوس درج

 مراحل توسط روزانه شده مصرف ميزان طعمه ترینپایين

درجه  75و  35 دماهای در ترتيببه شکارگر کنه نابالغ

سلسيوس مشاهده شد. تعداد طعمه مصرف شده روزانه توسط 

نيز تحت تاثير دما قرار گرفت.  P. plumiferمراحل بالغ کنه 

کنه  االترین ميزان مصرف طعمه روزانه توسط افراد بالغ مادهب

درجه  35طعمه بود که در دمای  12/36 ±83/2شکارگر 

 (. 1جدول  سلسيوس مشاهده شد )

از مراحل  Phytoseius plumiferکنه شکارگر و بالغ ماده  نابالغ مراحل توسط (SE ±)روزانه  شده مصرف طعمه تعداد -1جدول 

 در شش دمای ثابت  Rhyncaphytoptus ficifoliaeبالغ کنه 
Table 4. Daily consumption of prey (±SE) by immature stages and adult females of Phytoseius plumifer 

on adult stage of Rhyncaphytoptus ficifoliae at six constant temperatures 

    Daily prey consumption 

by immature stages 
Temperature 

(°C) 
Adult Female Total immature 

stages 
Deutonymph Protonymph  

12.51±0.20e 12.15±0.06 e7.03±0.04 5.12±0.04f 15 
14.91±0.14d 16.82±0.09 9.63±0.07d 7.19±0.04e 20 
26.70±0.32a 31.60±0.93 18.46±0.55a 13.13±0.50a 25 
19.80±0.27c 21.70±0.26 12.06±0.22c 9.63±0.12c 30 
22.66±0.33b 26.68±0.23 15.05±0.15b 11.63±0.15b 35 
15.55±0.26d 18.3±0.53 10.2±0.57d 8.1±0.22d 37 

Means followed by the different letters in the same column are significantly different (P < 0.05, LSD's 

multiple range test after one-way ANOVA). 

 

 رشدی مختلف مراحل توسطمصرف شده  طعمه کل ميزان

 مصرف کل ميزان .گرفت قرار دماتحت تاثير  نيز شکارگر

 28/88تا  3/775از  رشدی نابالغ مراحل کل توسط طعمه

درجه سلسيوس متغير بود  85تا  75ترتيب در دماهای بهطعمه 

ه مصرف شده ميزان کل طعم ترینکمو  بيشترین(. 5)جدول 

ترتيب در به د کهوبطعمه  833و  3/7213توسط افراد بالغ 

 (.5 )جدولدرجه سلسيوس مشاهده شد  81و  35دماهای 

 

با تغذیه  Phytoseius plumiferشکارگر  کنه و افراد بالغ مادهنابالغ  مراحل توسط (SE )± شده مصرف طعمه کلتعداد  -5جدول 

 در شش دمای ثابت  Rhyncaphytoptus ficifoliae مراحل بالغ از
Table 5. Total prey consumed (±SE) by immature stages and adult females of Phytoseius plumifer on 

adult stage of Rhyncaphytoptus ficifoliae at six constant temperatures 

 Total prey consumption by immature stages Temperature (°C)  
Adult female Immature stages Deutonymph Protonymph  

801.6±17.8b 115.2±1.10a 87.03±0.96a 28.16±0.54b 15 

785.56±15.3b 78.73±0.97c 54.53±0.84b 24.20±0.63c 20 

1049.9±15.5a 89.67±2.86b 53.3±1.74b 36.37±1.79a 25 

595.56±12.06c 39.16±0.80e 13.16±0.58e 26.00±0.87bc 30 

518.5±15.0d 33.03±1.41f 20.6±1.38d 12.43±0.59e 35 

389±12.0e 44.85±2.03d 25.65±2.08c 19.20±1.20d 37 

Means followed by the different letters in the same column are significantly different (P < 0.05, LSD's 

multiple range test after one-way ANOVA). 
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 بحث

های ویژگياین اولين مطالعه در مورد بررسي تاثير دما بر 

 .R با تغذیه از کنه P. plumiferای کنه شکارگر تغذیه

ficifoliae باشد که نشان داد در چهار دمای آزمایش شده مي

 .Rواکنش تابعي کنه شکارگر ماده با تغذیه از مراحل بالغ کنه 

ficifoliae های این تحقيقمشابه یافته د.باشاز نوع دوم مي، 

 ,.Kouhjani-Gorji et al) و همکاران گرجييکوهجان

روی  P. plumiferکنه شکارگر نشان دادند که نيز  (2009

ای در دماهای مختلف لکههای مختلف کنه تارتن دوتراکم

واکنش تابعي نوع دوم  دارای واکنش تابعي نوع دوم است.

ئيد دیگر نيز گزارش شده است برای چندین گونه کنه فيتوز

(Zhang et al., 2000; Skirvin & Felon, 2003; 

Badii et al., 2004; Gotoh et al., 2004; Shirdel, 

2004; Sepulveda & Carrillo, 2008; Ferla et al., 

2011; Jafari et al., 2012) رسد کنه های و به نظر مي

مختلف واکنش تابعي های طعمه با تغذیه ازفيتوزئيد شکارگر 

نوع  تابعي واکنش با این حال دهند.نوع دوم از خود نشان مي

های مختلف الرو روی تراکم P. plumiferکنه برای سوم 

رجه د 31در دمای  Tetranychus urticae Kochگونه 

 ,.Moeezipour et al) گزارش شده استنيز سلسيوس 

1998).  

و ش تابعي واکننوع  ممکن است بر يعوامل مختلف

مساحت برگ انتخاب شده در موثر باشند. آن پارامترهای 

، (Skirvin and Felon, 2003)واکنش تابعي  هایبررسي

 ,.Xu et al) ، سن حشرهاویژه دمهعوامل مختلف محيطي ب

مرحله رشدی طعمه و اندازه آن نيز روی نتایج ، (2007

موثر بر  ترین عوامل محيطيدما از مهم واکنش تابعي موثرند.

رفتارهای جستجو گری و زیستي حشرات است و  هایویژگي

یک حشره ممکن است آن در نوع واکنش تابعي و پارامترهای 

 ;Mohaghegh et al., 2001)د نتحت تاثير دما قرار گير

Xue et al., 2007) . نشان داد که نيز نتایج این تحقيق

دستيابي  پارامترهای واکنش تابعي شامل قدرت جستجو و زمان

 گيرند. تحت تاثير دما قرار مي

درجه سلسيوس  31در دماییابي این شکارگر زمان دست 

  A. viennensisو  T. urticaeروی مراحل الروی دو گونه 
 شده استگزارش  ساعت 3317/2و  3636/2ترتيب به

(Moeezipour et al., 1998)   که در مقایسه با نتایج

یابي چنين زمان دستهمست. بيشتر ا یبررسي حاضر مقدار

)hT( دست آمده در تحقيق حاضر در مقایسه با مطالعه مشابه هب

 Kouhjani) کمتر بود و همکارانجاني گرجي توسط کوه

Gorji et al., 2009). تر ترسد اندازه درشبه نظر مي

 .Rدر قياس با کنه  تارتنهای طعمه یعني کنهالروهای 

ficifoliae  هادر تایيد این یافته ختالف باشد.این اوجود دليل 

 از عوامل مختلفي که کرده بيان (Hassel, 1987)سل ه

 دشمنان یابيدست زمان روی است ممکن طعمه اندازه جمله

با توان علت این تفاوت را مي بگذارند، بنابراین تاثير طبيعي

 . طعمه مرتبط دانستر اندازه اختالف د

 جستجو قدرت مقدار که داد نشان بررسي حاضر نتایج

(a)  یابد درجه سلسيوس افزایش مي 35تا  75با افزایش دما از

درجه سلسيوس کاهش  82تا  35ای و سپس در محدوده دم

درجه سلسيوس  35تا  75یابي از یابد، اما ميزان زمان دستمي

 75دمای  در که دهدمي نشان نتایج اینکاهش پيدا کرد. 

 هایفعاليت صرف را دیزیا شکارگر زمان سلسيوس درجه

 کند،مي یابيدست زمان و استراحت مانند جستجوگری غير

 و فعاليت درجه سلسيوس ميزان 35در دمای  که حالي در

 این دهد درمي نشان این و افتدمي اتفاق تریبيش جستجوی

مورد  را طعمه افراد از تریبيش تعداد تواندمي شکارگر دما

 در شده برآورد a/Th يزانم چنينهم .دتغذیه قرار ده

 P. plumiferکه کنه  داد نشان نيز تابعي واکنش آزمایش

دمایي  محدوده در R. ficifoliaeعليه کنه  را کارایي بيشترین

ها با نتایج حاصل از این یافتهدرجه سلسيوس دارد.  82تا  35

 .Pگيری ميزان تغذیه روزانه افراد بالغ ماده کنه شکارگر اندازه

plumifer  از بالغين کنهR. ficifoliae  .تایيد شد 

 Rasmy and)رسمي و البانهاوی  که توسط ایدر مطالعه

Elbanhawy, 1974) روزانه مراحل ميزان تغذیه  انجام شد
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 Aceria ficusکنه از P. plumiferکنه شکارگر  بالغ

(Cotte) (Eriophydae)    درجه سلسيوس و  35در دمای

مشابه تقریبا بود که طعمه  33±5/2بر برا  %12رطوبت نسبي 

  .مي باشد( 12/36±83/2) های بررسي حاضریافته

نتایج حاصل از شمارش روزانه طعمه مورد تغذیه توسط 

مراحل نابالغ کنه شکارگر نشان داد که با افزایش دما روند 

شود. با ثابتي در افزایش ميزان طعمه خورده شده مشاهده نمي

درجه سلسيوس این ميزان افزایش پيدا  35ا ت 75افزایش دما از 

درجه  85درجه سلسيوس کاهش یافت، در دمای  82کرد، در 

درجه  81تا  85سلسيوس این مقدار مجددا افزایش یافت و از 

سلسيوس نيز کاهش یافت. این نتایج نيز نشان داد که بيشترین 

در نيز ميزان طعمه مصرف شده توسط افراد نابالغ کنه شکارگر 

شود و به درجه سلسيوس مشاهده مي 82-35حدوده دمایي م

مه ممکن است رسد به علت اندازه ریز کنه های طعنظر مي

های خورده شده باعث بروز این نتایج اشتباه در شمارش کنه

 شده باشد.

تغذیه کل مراحل نابالغ و افراد  ميزان مصرف روزانه و 

نمفي کنه  مراحل از P. plumiferشکارگر کنه ماده بالغ 

ای در دماهای مختلف و مشابه آزمایش حاضر و تارتن دو لکه

 .Kouhjani-Gorji et al) دشبررسي  % 52در رطوبت نسبي 

دهد ها با نتایج تحقيق حاضر نشان مي. مقایسه این یافته(2009

مطالعه در هر دو مرحله بالغ و  دو نتایج بين تغذیه ميزان در که

تواند توسط رژیم ود دارد که مينابالغ اختالف زیادی وج

 داده توضيح خصوص از نظر اندازه طعمههغذایي متفاوت ب

  .شود

های اصلي برخي کنه با اینکه اریوفيدها به عنوان طعمه

 ,Muma, 1971; Lindquest)اند فيتوزیيد گزارش شده

از  شکارگرهای این کنهبا ميزان تغذیه  ر ارتباط(، د1996

زیادی صورت نگرفته  هایپژوهش در ایرانهای اریوفيد کنه

نشان داد که مراحل بالغ و نابالغ کنه حاضر نتایج تحقيق است، 

به عنوان یک شکارگر عمومي به  P. plumiferشکارگر 

تغذیه  R. ficifoliae خوبي قادرند از مراحل بالغ کنه آفت

در کاهش  کنند و به عنوان یک عامل بيولوژیک موثر

 نقش دارند.خسارت این آفت 
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Abstract 

In this study the effect of different temperatures on functional response and prey consumption of 

predatory mite, Phytoseius plumifer fed on adult stages of Rhyncaphytoptus ficifoliae was determined. 

Four constant temperatures (15, 20, 25 and 30 ± 1°C) and six prey densities (2, 4, 8, 16, 32 and 64 

individuals) were used during a 24-h period in functional response experiments. Also the effect of six 

constant temperatures (15, 20, 25, 30, 35 and 37 ± 1°C) on prey consumption of P. plumifer on adult 

stages of R. ficifoliae was determined. Using the logistic regression, the type II functional response was 

determined for P. plumifer adult female at all tested temperatures. The type II Rogers' model was used to 

estimate the values of the searching efficiency (a) and handling time (Th). The maximum and minimum 

searching efficiency of P. plumifer were 0.101 h-1 at 25ºC and 0.030 h-1 at 15ºC, respectively. The 

handling time decreased with increasing temperature from 15 to 25°C and the minimum value of Th was 

observed at 25°C (0.53 h), with increasing temperature to 30°C, handling time increased again (0.74 h). 

The minimum and maximum daily prey consumption of whole immature stages of P. plumifer were 

observed at 15ºC (12.15±0.06) and 25ºC (31.60±0.93), respectively. The maximum value of the total 

consumed prey by adult female of P. plumifer on adult stages of prey was 1049.9±15.5 that observed at 

25ºC. The finding of this study showed that the different stages of P. plumifer fed on adult stages of R. 

ficifoliae and it can be considered as an appropriate biological agent in control of this pest. 

 

Key words: Feed, Foraging behaviors, Phytoseius plumifer, Rhyncaphytoptus ficifoliae, Functional 

response 
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