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 :.Orius albidipennis (Reuter) (Hemواکنش تابعی مراحل مختلف رشدي سنک 
Anthocoridae)  فرنگی روي کنه تارتن توتTetranychus turkestani (Ugarov & 

Nikolski) (Acari: Tetranychidae) 
 

 4و علی رجب پور 3، پرویز شیشه بر*2، مهدي اسفندیاري1زادهحسین حسن

  

 
  ، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناسی ارشد دانشجوي سابق -1
  )esfandiari@scu.ac.ir(استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز  :نویسنده مسوول -*2

  استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهید چمران اهواز -3
  خوزستان تادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامیناس -4

 15/04/94تاریخ پذیرش:     25/08/93  تاریخ دریافت:

 چکیده

سنک . سنک هاي آنتوکورید با فعالیت شکارگري خود نقش مهمی در کنترل طبیعی حشرات و کنه ها دارند
Orius albidipennis (Reuter) یکی  ونه اي با پراکنش جهانی است که در ایران نیز به فراوانی یافت می شود.گ

واکنش آنها نسبت به تغییر تراکم طعمه (واکنش تابعی) است.  ان،شکارگر در ارزیابی کارایی مهمي هااز شاخص
 Tetranychus فرنگی با تغذیه از کنه تارتن توت  O. albidipennisواکنش تابعی مراحل مختلف رشدي سنک

turkestani (Ugarov & Nikolski)  دوره  و درصد 60±10، رطوبت نسبی  سلسیوسدرجه  25±1ي دمادر
 بهپتري ظروف آزمایش درون در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. ساعت  8به  16 تاریکی :روشنایی 

عدد کنه  70و  50، 30، 20، 10، 5هاي کمو با تراچشم بلبلی (رقم اهوازي) متر و روي برگ لوبیا سانتی 10قطر 
روي  ماده و نر حشرات کاملي سنین اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم پورگی و  تغذیه میانگینبالغ ماده انجام شد. 

ي بالغ  عدد کنه 1/49و  4/56، 1/48، 2/39، 8/34، 23، 6/9به ترتیب برابر با  کنه بالغ ماده) 70بیشترین تراکم طعمه (
) از نوع بودنوع سوم از که  ي سن چهارم ي مراحل رشدي مطالعه شده (به جز پوره ود. واکنش تابعی کلیهماده ب

براي مراحل رشدي فوق به ترتیب  (a)پارامتر قدرت جستجو  ،بر اساس معادله راجرز. به دست آمددوم هولینگ 
، 825/0، 304/2به ترتیب  (Th) ستیابیدساعت و زمان بر  165/0و  169/0، 183/0، 009/0، 075/0، 067/0، 065/0
بیشترین میزان شکار و کمترین مدت زمان دستیابی  .ساعت برآورد گردید 333/0و  248/0، 366/0، 658/0، 468/0

  ثبت شد. O. albidipennisماده  هايدر سنک
 

 Orius albidipennis ،Tetranychus، قدرت جستجوگري، زمان دستیابی، ها: واکنش تابعیکلید واژه
turkestaniکنه تارتن توت فرنگی ،  

  
 مقدمه

 Tetranychus فرنگی  ي تارتن توت کنه

turkestani (Ugarov&Nikolski)  آفات جمله از
مهم گیاهان زراعی، جالیزي، سبزیجات و محصوالت 

؛ 1975، 1اي در سر تا سر جهان (جپسون و همکاران گلخانه
                                                             
1- Jeppson et al. 

؛ خانجانی 1380ان، ) ، ایران (کمالی و همکار2003، 2انگز
) و خوزستان 1391، ؛ مدرس اول1385 و حداد ایرانی نژاد،

 ؛1384نعمتی، ؛ 1381مصدق و کچیلی،  ؛1368(کمالی 
حشرات کامل و مراحل نابالغ این  .) می باشد1386سهرابی، 

                                                             
2- Zhang 
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  واکنش تابعی مراحل مختلف رشدي سنک...حسن زاده و همکاران: 

کنه با جمعیت بسیار زیاد در سطح زیرین برگ گیاهان از 
تلف رشدي کنه کنند. مراحل مخ گیاهی تغذیه می ي شیره

ضمن تغذیه از شیره گیاهی، تارهاي زیادي نیز در سطح 
تنند. این تارها سبب جذب گرد و خاك  ها می زیرین برگ
و در نهایت  ندشو تیجه مانع از فتوسنتز گیاه میشده و در ن

نعمتی، ( دهندعملکرد محصول را به شدت کاهش می
؛ 1386، سهرابی1385؛ خانجانی و حداد ایرانی نژاد، ؛1384

 ).2003انگ، ز

 T. turkestani    در حال حاضر براي کنترل کنه
شود. استفاده مداوم از کنه کش ها  ها استفاده می کش ازکنه

موجب بروز پدیده مقاومت در این کنه می شود؛ به عالوه 
ها اثرات مخربی بر محیط زیست و کاربرد این آفت کش

هاي است که روش گذارند. بنابراین الزمانسان بر جاي می
جایگزین و سالمی نظیر کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک 
جهت کنترل کنه تارتن توت فرنگی مورد استفاده قرار گیرد 

  ).2011، 1(هوي
یکی از  Orius albidipennis Reuterسنک

هاي است که در بسیاري از اگرواکوسیتم شکارگرهایی
از جمله و  جهان بسیاري از کشورهاي زراعی و باغی در

- ، تریپسهامانند شته مختلفیفعالیت داشته و از آفات  ایران

استوان نماید (هاي تارتن تغذیه میو کنه هاسفیدبالک ،ها
حسن زاده اول و ؛ 1388 زند و همکاران،جاللی ؛1377

؛ 1985، 2چزاو؛ 1391مدرس اول، ؛ 1389مدرس اول 
 ).1999، 3التین

تابعی را جهت واکنش  واژهاولین بار  4سولومون
توصیف واکنش رفتاري یک دشمن طبیعی نسبت به 
تغییرات تراکم طعمه به کار برد و اظهار داشت که حشرات 

ها یا  پارازیتوئید یا شکارگر نسبت به تغییرات تعداد میزبان
این  که دهند و چون شکارهاي خود واکنش نشان می

واکنش واکنش، تابعی از تراکم میزبان یا طعمه است، به نام 
). واکنش تابعی نسبت به 1387شود (رجبی،  تابعی نامیده می

                                                             
1- Hoy 
2- Chazeau 
3- Lattin 
4- Solomon 

مهم دشمنان طبیعی است  هايویژگیتغییر تراکم طعمه از 
این  داشتن که در کاهش جمعیت آفت تأثیر دارد.

در انتخاب یک شکارگر براي  معیارهاي مهمخصوصیت از 
باشد. یک دشمن طبیعی که  برنامه کنترل بیولوژیک مییک 

و بر  دهدخود واکنش نشان یا طعمه افزایش تراکم میزبان به 
، به عنوان یک دشمن طبیعی موفق بیفزایدمیزان تغذیه خود 

). 1978، 6؛ هسل1977، 5ل و همکارانوشود (ه می محسوب
با مطالعه بیشتر در این زمینه سه نوع واکنش تابعی  7هولینگ

قنبالنی، (نوري  داده استرا به همراه معادالت مربوطه شرح 
  ). 1387؛ رجبی، 1380

تا کنون چندین مطالعه در مورد واکنش تابعی این 
 Tetranychusاي سنک شکارگر روي کنه دو لکه

urticae Koch ) ؛ 1388حسن پور، انجام شده است
؛ جاللی زند و 1389 ،پور شیرازي و همکارانصالحی

؛ ال باشا و 2009؛ زمانی و همکاران، 2011همکاران، 
سنک  این در مورد واکنش تابعیاما ). 2012، 8رانهمکا

لذا انجام نشده است.  ايمطالعهT. turkestani روي کنه 
واکنش تابعی مراحل  نوع بررسی پژوهشهدف از این 
 افراد ماده روي O. albidipennisسنک  مختلف رشدي

قدرت  پارامترهاي فرنگی و همچنین تعیینکنه تارتن توت
  .می باشدستیابی این شکارگر جستجوگري و زمان د

 
  هامواد و روش

 .Tفرنگی  ي تارتن توت پرورش گیاه میزبان و کنه
turkestani 
هاي لوبیا  فرنگی بر روي بوته ي تارتن توت کلنی کنه

کنه  در آزمایشگاه تشکیل شد. (رقم اهوازي) چشم بلبلی
هاي ختمی زینتی  از روي بوته T. turkestaniهاي بالغ 

(Althea officinalis L.) ي دانشکده  موجود در مزرعه
کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز جمع آوري و روي 
گیاه لوبیا چشم بلبلی پرورش یافتند. ابتدا بذور لوبیا چشم 

و قطر  13هاي پالستیکی به ارتفاع  بلبلی درون گلدان
                                                             
5- Hull et al. 
6- Hassell 
7- Holling 
1- El-Basha 
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سانتی مترکاشته شدند. کشت بذور در مخلوط  5/14ي  دهانه
انجام شد.گیاهان  )1(پیت ماس برگا خاكخاك مزرعه ب

 120×80×80هاي چوبی با ابعاد حامل کنه در داخل قفس
ها به  متر نگهداري شدند. سقف و کف این قفس سانتی
ي توري ارگانزا  ي شیشه و اطراف آنها به وسیله وسیله

المپ با  2المپ مهتابی با نور سفید و  5پوشیده شده بود. 
ها  ز گیاهان را تامین می نمود. این قفسنور زرد نور مورد نیا

ي سلسیوس و رطوبت  درجه 25±1در آزمایشگاه با دماي 
ي روشنایی  درصد نگهداري شدند. طول دوره 50- 40نسبی 

ساعت بود.  8به  16ها  به صورت   به تاریکی در قفس
هایی که در اثر آلودگی شدید به کنه دچار خشکیدگی  بوته
الم جایگزین شدند. بدین ترتیب هاي س شدند با بوته می

روي لوبیا چشم بلبلی روي  T. turkestaniکنه  کلنی
هاي موجود جهت انجام  از کنه تشکیل گردید و

 هاي مربوطه استفاده شد. آزمایش

  O. albidipennisشکارگر   پرورش سنک
روش ون  مطابق بـا  O. albidipennisپرورش سنک 

ــر ــرازي 1999( 2دن میراک ــوثري و خ ــدل ( ) و ک ) 1385پاک
اي از  هـا از ظـروف اسـتوانه   . بـراي پـرورش سـنک   انجام شـد 

ــا قطــر جــنس پلکســی  متــر ســانتی 18و ارتفــاع  5/7گــالس ب
هایی به  درون دیواره و درب این ظروف سوراخ استفاده شد.

متر جهت فـراهم نمـودن تهویـه ایجـاد و توسـط       سانتی 3قطر 
ــا مـــش    ــوري بـ ــانده 120تـ ــرورش   پوشـ  .Oشـــد. پـ

albidipennis 25±1ی یبا شـرایط دمـا   و درون انکوباتور 
ي  درصـد و دوره  60±10، رطوبـت نسـبی   سلسیوسي  درجه

سـاعت انجـام شـد. تخـم بیـد       8بـه   16روشنایی بـه تـاریکی   
گــردان و ذرت بــه عنــوان منبــع ي گــل آفتــاب و گــرده3آرد

منبـع   بـه عنـوان بسـتر تخمریـزي و     4لوبیاسبز  غذایی و غالف
در اختیــار ســنک هــا قــرار  ط پــرورش تــأمین رطوبــت محــی

هـا   بـین سـنک   5کـاهش میـزان همخـواري    به منظـور . گرفت

                                                             
1- Pete Moss 
2- Van den Meiracker 
3- Ephestia kuehniella Zeller 
4- Phaseolus vulgaris L 
5- Cannibalism 

ــه صــورت چــین خــورده درون ظــرف    نوارهــاي کاغــذي ب
ي حشرات بالغ هـر دو روز یـک   شد. تغذیه گذاشتهپرورش 

- . غـالف فتصورت گر ها ي گل بار با تخم بید آرد و گرده

تعـویض  لوبیا و ظـروف پـرورش هـر دو روز یـک بـار       هاي
کپـک در بسـتر پـرورش جلـوگیري شـود.       بـروز شدند تـا از  
 .E  بـا تخـم  و  ي سنک هر سـه روز یـک بـار   هاتغذیه پوره

kuehniella    .هـاي ســن   جابجـایی پـوره   جهـت انجـام شـد
) 00مـوي ( یک، دو و سه به ظروف پـرورش جدیـد از قلـم   

هاي سن چهار و پـنج و  شد، ولی براي جابجایی پورهاستفاده 
 کلنـی  به منظور تهیـه امل از آسپیراتور استفاده شد. حشرات ک

گـردان و   ابتدا این حشره از روي گیاهانی مانند آفتـاب  سنک
 یـک  داخـل  بوتـه  بـا روش تکـان دادن   و یونجه از مزارع یزد

ظرف لبـه دار جمـع آوري گردیـد. پـس از انتقـال حشـرات       
هــاي بــالغ توســط  جمــع آوري شــده بــه آزمایشــگاه، ســنک

ــر  آســپیراتور جــ دا شــده و پــس از تفکیــک جنســیت در زی
استریومیکروسکوپ که بـا توجـه بـه وجـود یـا عـدم وجـود        
برجستگی و شیار در سطح شکمی آخرین بند شکم صورت 
گرفت، هر سنک ماده بـه صـورت تکـی درون یـک ظـرف      
پرورش قرار داده شد. سپس یک غالف لوبیاسـبز در اختیـار    

بـار   هـر دو روز یـک  هـا  شد. غالفهر سنک ماده قرار داده 
- هـا قـرار   هاي جدید در اختیار سنکتعویض شدند و غالف

ســنک بــه صــورت  هــايهــاي حــاوي تخـم گرفتنـد. غــالف 
شــدند. پــس از   جداگانــه درون ظــروف پــرورش نگهــداري 

ها از هر ظرف یک نر برداشته ها و بالغ شدن پورهتفریخ تخم
شـرات  شد. سپس حگونه استفاده شد و از آن براي تشخیص 

ي ظروف مختلف کـه از یـک گونـه بودنـد بـه       بالغ نر و ماده
یک ظرف منتقل شدند و به این ترتیـب جمعیـت خالصـی از    

  آمد.به دست  O. albidipennis  گونه
  آزمایش واکنش تابعی

به  چشم بلبلی (رقم اهوازي) لوبیادر این بررسی از برگ 
 ده شد.استفاو سنک شکارگر (طعمه) عنوان بستر فعالیت کنه

و ارتفاع  10هاي لوبیا در درون ظروف پتري به قطر  برگ
ململ  ي پارچهروي دار  متر با درپوش تهویه یک سانتی

 تراکم ششآزمایش در گذاشته شدند. این  مرطوب
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و هر  ي بالغ ماده کنه عدد 70و  50 ،30 ،20 ،10 ،5شامل
نیز پورگی و  سنینتمامی . انجام شد تراکم در ده تکرار

در  O. albidipennis سنک ماده و نر کاملت حشرا
براي یکسان . ها مورد استفاده قرار گرفتندانجام آزمایش

 ، کسنمرحله رشدي مورد استفاده اي  کردن شرایط تغذیه
شدند.  گرسنه نگهداشتهساعت قبل از شروع آزمایش  12
ها مورد بررسی قرار  پتري ،آزمایش آغازاز  پس ساعت 24

و ثبت گردید.  شمارشرده شده وهاي خ کنه تعداد و ندگرفت
دوره  ،لسیوسدرجه س 25±1این آزمایش در شرایط دمایی 

 60±10ساعت و رطوبت نسبی  8به  16تاریکی  بهروشنایی 
  درون انکوباتور انجام گرفت.و در درصد 

  هاي واکنش تابعی تجزیه و تحلیل داده
هاي به دست آمده از این آزمایش به روش  داده

 SASو با استفاده از نرم افزار  )1993( 1اي جولیانو لهدومرح

نمودارهاي و  شد ) تجزیه و تحلیل2004موسسه سس، ( 9.1
در مرحله  ترسیم گردید. Excelمربوطه توسط نرم افزار 

چند اول نوع واکنش تابعی به وسیله رگرسیون لجستیک 
) و Naهاي خورده شده ( و براساس نسبت طعمهاي جمله

در واکنش تابعی نوع  شد. تعیین (Nt)لیه طعمهتراکم او
در حالی  استقسمت خطی منحنی داراي شیب منفی  ،دوم
شیب بخش خطی منحنی در واکنش تابعی نوع سوم  که

  .)2010(فرخی و همکاران  مثبت می باشد
با  بعد از تعیین نوع واکنش تابعی،و در مرحله دوم 

 مربع)استفاده از رگرسیون غیر خطی (روش کمترین 
 (Th)و زمان دستیابی  )aپارامترهاي قدرت جستجو(

 2اسبه این پارامترها از مدل راجرز. براي محندمحاسبه شد

استفاده  )2(معادله  )1965( و هولینگ )1(معادله  )1972(
پارامترهاي ذکر شده، حداکثر نرخ  ي . عالوه بر محاسبهشد

نوع  که بیانگر انطباق(R2) و ضریب تبیین  (T/Th)حمله 
واکنش تابعی با منحنی به دست آمده است نیز محاسبه شد 

  ).2004(اللهیاري و همکاران، 

                                                             
1- Juliano 
2- Rogers 

)1(                    Na =  

+ aThNt 
)2(   Na = Nt[1 – exp 

(ThNa –T)]   
  در این معادالت:

Na تعداد طعمه هاي مورد حمله قرار گرفته :  
Nt تراکم اولیه طعمه :  
Ptدر زمان آزمایش  : تعداد شکارگر  
Thزمان دستیابی به طعمه :  
T کل زمان آزمایش :  
aقدرت جستجوگري :  
  

  نتایج و بحث
 .O کسنواکنش تابعی مراحل مختلف رشدي 

albidipennis کنـه هاي مختلـف   نسبت به تراکم  
  T. turkestaniي  بالغ ماده

ــنک    ــورگی سـ ــن اول پـ ــورد سـ ــداد  ،در مـ  .Tتعـ

turkestani در تـــراکم عـــدد  4وز از خـــورده شـــده در ر
در صـد  14~( عـدد  6/9در هر پتـري تـا حـداکثر     5اي طعمه

در افـزایش یافـت.   عـدد   70اي شکارگري) در تراکم طعمـه 
ــورگی ســنک  ــداد  ،مــورد ســن دوم پ  T. turkestaniتع

تـا   عدد 5اي عدد در تراکم طعمه 6/4خورده شده در روز از 
ــداکثر  ــدد 23ح ــکارگري) در تــرا  33~(  ع کم در صــد ش

افزایش یافت. در رابطه با سن سوم پـورگی   عدد 70اي طعمه
 5خــورده شــده در روز از  T. turkestaniتعــداد  ،سـنک 

 8/34در هر پتري تـا حـداکثر    عدد 5اي در تراکم طعمه عدد
 عـدد  70ايدر صد شکارگري) در تراکم طعمـه  50~(  عدد

 .Tتعداد  ،افزایش یافت. در مورد سن چهارم پورگی سنک

turkestani  در تـــراکم  عـــدد 5خـــورده شـــده در روز از
صــد  در 56~(  عــدد  2/39تــا حــداکثر    عــدد  5اي طعمــه 

در هر پتري افـزایش   عدد 70اي شکارگري) در تراکم طعمه
 .Tتعــداد  ،یافـت. در رابطــه بـا ســن پــنجم پـورگی ســنک   

turkestani  در تـــراکم  عـــدد 5خـــورده شـــده در روز از
ــه ــدد  5 اي طعم ــداکثر  ع ــا ح ــدد 1/48ت ــد  69~(  ع در ص

افـزایش یافـت. در    عـدد  70اي شکارگري) در تراکم طعمـه 



67 

1394، پاییز 3شماره  38گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزي)، جلد   

 
 

خورده شـده در   T. turkestaniتعداد  ،مورد سنک بالغ نر
 1/49تـا حـداکثر    عـدد  5اي در تـراکم طعمـه   عـدد  5روز از 

 عـدد  70اي در صد شکارگري) در تراکم طعمه 70 ~(  عدد
ــت.   ــزایش یاف ــاده  اف ــالغ م ــنک ب ــورد س ــداد  ،در م  .Tتع

turkestani  عـــدد در تـــراکم  5خـــورده شـــده در روز از
در  81~عـدد  (  4/56عدد در هر پتري تا حداکثر  5اي طعمه

عـدد افـزایش یافـت     70اي صد شکارگري) در تراکم طعمه
  ).1 شکل(

در مورد  عالمت شیب بخش خطی معادله لجستیک
سن چهارم) منفی  هايهمه مراحل رشدي سنک (بجز پوره

در مقابل، عالمت شیب  .نوع دوم بودآن از واکنش تابعی  و
هاي سن چهارم مثبت و بخش خطی معادله لجستیک پوره
  .  )1و شکل  1(جدول واکنش تابعی آنها از نوع سوم بود 

متفاوت بودن نوع واکنش تابعی در مراحل مختلف  
در مورد سایر شکارگرها نیز  O. albidipennisرشدي 

ش ) واکن1393براي مثال ضرغامی ( گزارش شده است.
 Kapur تابعی مراحل مختلف رشدي کفشدوزك 

Nephus arcuatus  را روي مراحل مختلف رشدي
 Nipacoccus virdisشپشک آردآلود جنوب 

(Newstead)  بررسی نمود. نتایج او نشان داد که واکنش
تابعی الرو سن اول و دوم این کفشدوزك روي مراحل 

از نوع دوم بود. ولی در الرو سن  مختلف رشدي شپشک
سوم و چهارم کفشدوزك دیده شد که واکنش تابعی نسبت 

دوم و سوم شپشک)  ،به بعضی مراحل رشدي (پوره سن اول
احتماال   از نوع دوم و نسبت به بالغ شپشک از نوع سوم بود.

مراحل یکی از دالیل وقوع واکنش تابعی نوع سوم در 
تر شدن و افزایش کارایی آنها قوي  ،رشدي باالتر شکارگر

  در شکار و تغذیه از طعمه باشد.
میزان شکار نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که 

عوامل  تحت تاثیرشدن افراد طعمه در تراکم هاي مختلف 
)، 2007، 1(سارمنتو و همکاران نوع طعمه  مختلفی از قبیل

 ،)1391، و همکاران (عبداللهی آهی مرحله رشدي طعمه

                                                             
1- Sarmento et al. 

 ،2(میلوناس و همکاران اندازه طعمه و ارزش غذایی آن
اومکر و ؛ 2011میلوناس و همکاران ( )، گونه طعمه2011
، 4(آلتوگ و همکاران میزان دفاع طعمه )، 2004، 3پروز

 سرعت حرکت طعمه و سرعت حرکت شکارگر )، 2006
، 6لی و کانگ( مرحله رشدي شکارگر  )،1975، 5(تامسون

سو و - (دینگ و دماي آزمایش گرسن شکار  )،2004
. این عوامل با تاثیر روي کارآیی باشدمی )2007 ،7همکاران

جستجوگري و میزان شکارگري شکارگر نقش تعیین کننده 
  اي در نوع واکنش تابعی و پارامترهاي حاصل از آن دارند.

با توجه به واکنش تابعی نوع سوم در پوره سن چهارم 
O. albidipennis  گفت که این سنک در  توانمی

مرحله پورگی مذکور (دست کم در تراکم هاي پایین) 
به شکل  T. turkestaniنسبت به تراکم هاي مختلف کنه 

، وابسته به تراکم عمل کرده و متناسب با افزایش تراکم کنه
شکارگري نیز افزایش می یابد. بنابراین در مقایسه واکنش 

ی شکارگرها می توان تابعی نوع دوم و سوم در تعیین کارآی
واکنش تابعی نوع سوم خصوصیت بهتري گفت که داشتن 

محسوب شده و اررش بیشتري نسبت به نوع دوم دارد 
البته باید به این موضوع نیز توجه داشت  ).1978(هسل، 

هاي پایین که مزیت واکنش تابعی نوع سوم تنها در تراکم
به است، زیرا تنها در این تراکم هاست که شکارگر 

صورت یک عامل وابسته به تراکم عمل می کند. در این 
حالت شکارگرها قادر به کنترل بهتر طعمه خود بوده و 

  توانند جمعیت آن را کنترل کنند. می
ي  با افزایش سن رشدي سنک شکارگر میزان تغذیه

 روزانه و حداکثر نرخ حمله افزایش یافت. این مطالعه
بر روز) مربوط به  183/0( (a)باالترین کارایی جستجو 

 248/0( (Th)ي سن پنجم و کمترین زمان دستیابی  پوره
  مربوط به حشرات کامل ماده بود. همچنین بیشترین روز)

  
                                                             
2- Milonas et al. 
1- Omkar & Prevez 
2- Altwegg et al. 
3- Thompson 
4- Lee & Kang 
5- Ding-Xu et al. 



68 

  واکنش تابعی مراحل مختلف رشدي سنک...حسن زاده و همکاران: 

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

دیسک برگی لوبیا چشم  روي T.turkestaniهاي بالغ ماده نسبت به کنه O. albidipennisواکنش تابعی مراحل مختلف رشدي سنک  -1شکل 
  ساعت. 24سانتی متر قطر) در طول  9بلبلی (

  
  
  

 دوپوره سن   پوره سن یک
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هاي  نسبت به تراکم O. albidipennisک سنواکنش تابعی مراحل مختلف رشدي پارامترهاي به دست آمده از رگرسیون لجستیک در آزمایش  -1جدول 
 ساعت 24در مدت  T. turkestaniي  ي بالغ ماده مختلف کنه

  مرحله رشدي پارامتر    مقدار برآورد شده داردخطاي استان
  عرض از مبدأ  5033/1 3744/0

 پوره سن اول قسمت خطی منحنی   - 1482/0 0378/0

   2درجه  00262/0 00108/0

    3درجه  -00002/0 928/8
  عرض از مبدأ  0663/2 4216/0

 پوره سن دوم قسمت خطی منحنی   - 1025/0 0391/0

   2جهدر  00138/0 00105/0

    3درجه  - 91/6 402/8
   عرض از مبدأ  9944/3 6605/0
 پوره سن سوم قسمت خطی منحنی   - 1801/0 0554/0

    2درجه  00265/0 00139/0
    3درجه  - 00001/0 000011/0

   عرض از مبدأ  7785/2  7509/0
  پوره سن چهارم قسمت خطی منحنی   0676/0  0645/0

    2درجه  - 00457/0  00163/0
    3درجه  000044/0  000012/0

   عرض از مبدأ  8101/12  6396/3
 پوره سن پنجم قسمت خطی منحنی   - 6769/0  2601/0

    2درجه  0135/0  00574/0
    3درجه  - 00009/0  000040/0

   عرض از مبدأ  7779/12  7485/2
 بالغ ماده قسمت خطی منحنی   - 7915/0  2028/0

    2درجه  0184/0  00461/0
    3درجه  - 00013/0  000033/0

   عرض از مبدأ  0699/7  4908/1
 بالغ نر قسمت خطی منحنی   - 3446/0  1160/0

    2درجه  00742/0  00274
    3درجه  - 00005/0  000020/0

  
  

ي روزانه به  تغذیه میانگیننرخ حمله و بیشترین  حداکثر
بالغ ماده  هايبه سن(کنه ماده)  4/56و  62/96ترتیب 

  .)2جدول ( تعلق داشت

) 2009( 1ي مشابه، زمانی و همکاران در یک مطالعه
به  O. albidipennisي  واکنش تابعی سن ماده

 را روي سه رقم سویا T. urticaeي  هاي بالغ ماده کنه
ي حاضر، آنها نیز  بررسی کردند. مشابه با نتایج مطالعه

                                                             
1- Zamani et al. 
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از نوع دوم هولینگ گزارش کردند. همچنین واکنش را 
به دست  80حمله در بررسی آنها حدود حداکثر نرخ 

) 62/96ي حاضر ( ي مطالعهآمد که به حداکثر نرخ حمله
روي دو رقم  (Th)به طعمه نزدیک است. زمان دستیابی 

روز محاسبه شد  012/0روز و  005/0به ترتیب  مختلف
که از مقادیر به دست آمده در پژوهش حاضر براي 

پور شیرازي  لحیروز) کمتر بود. صا 248/0سنک ماده (
 .Oي  سن ماده) نیز واکنش تابعی 1389و همکاران (

albidipennis هاي  هاي بالغ و پوره نسبت به ماده
اي روي دو رقم رز را از نوع دوم تعیین  ي دولکه کنه

  ي جاري مطابقت دارد. نمودند که با نتایج مطالعه
با این حال نتایج برخی مطالعات با یافته هاي پژوهش 

زند و  جاللیمتفاوت می باشد. براي مثال حاضر 
دریافتند که واکنش   مطالعه یک ) در2011( 1همکاران
 هاي با تغذیه از کنه O. nigerي  هاي ماده کتابعی سن

روي خیار و توت فرنگی از  T. urticaeبالغ  اي دولکه
که واکنش تابعی این سنک نسبت  نوع دوم بود درحالی

نه روي هر دو میزبان از نوع هاي مختلف تخم ک به تراکم
 باشا و النتایج بررسی همچنین سوم گزارش شد. 

هاي  نشان داد که واکنش تابعی پوره )2012همکاران (
سنک ي  سن چهارم و پنجم و نیز حشرات کامل نر و ماده

O. albidipennis ي  نسبت به تخم کنهT. urticae 
ان از نوع اول بود. پارامترهاي کارایی جستجو و زم

بر ساعت و  267/1دستیابی براي سنک ماده به ترتیب 
بر  828/0ساعت و براي سنک نر به ترتیب  0122/0

) 1388(پور  حسنساعت محاسبه شد.  0141/0ساعت و 
 .Oي سنک  واکنش تابعی حشرات نر و ماده

albidipennis  را نسبت به تغییرات تراکم تخم و الرو
وم و نسبت به تغییرات ي پنبه از نوع د سن اول کرم غوزه

 .اي از نوع سوم گزارش نمود هاي ماده دولکه تراکم کنه
به ، زمان دستیابی (a)وي پارامترهاي کارایی جستجو 

را   روي کنه (T/Th)و حداکثر نرخ حمله  (Th)طعمه 
ساعت  766/0بر ساعت،  012/0براي سنک نر به ترتیب 

                                                             
2- Jalalizand et al. 

اده به ساعت و براي سنک م 24عدد الرو و در  33/31و 
عدد  97/58ساعت و  407/0بر ساعت،  016/0ترتیب 

ساعت به دست آورد. در یک بررسی  24الرو و در 
واکنش تابعی ) 2002( 2گیتونگا و همکارانجداگانه 

را نسبت به  O. albidipennisافراد بالغ سنک ماده 
 ي کامل تریپس الرو سن دوم و ماده

Megalurothrips sjostedti Trybom اي در دم
. ي سلسیوس از نوع دوم تعیین نمودند درجه 25

  (Th)و زمان دستیابی (a)پارامترهاي کارایی جستجو 
بر ساعت و  027/0و  074/0روي این دو طعمه به ترتیب 

کجباف واال و ساعت تخمین زده شد.  563/0و  443/0
) تاثیر دو میزبان گیاهی را بر واکنش 1392همکاران (

نسبت به تراکم  O. albidipennisتابعی سنک ماده 
 Thrips tabaciهاي مختلف الرو سن دوم تریپس پیاز

Lindeman  را بررسی نمودند و واکنش تابعی را روي
هر دو میزبان گیاهی از نوع دوم گزارش کردند. کارایی 
جستجو، زمان دستیابی و حداکثر نرخ شکارگري سنک 

 ساعت و 67/1بر ساعت، 073/0روي خیار به ترتیب 
ساعت و روي لوبیا به ترتیب  24عدد تریپس در  37/14

عدد تریپس در  89/15ساعت و  51/1بر ساعت،  095/0
  ساعت محاسبه شد. 24

                                                             
1- Gitonga et al. 
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ي بالغ  هاي مختلف کنه نسبت به تراکم O. albidipennisسنک پارامترهاي واکنش تابعی مراحل مختلف رشدي  - 2جدول 

  ساعت 24در مدت  T. turkestaniي  ماده
  حداکثر تغذیه روزانه

(± SE)  
حداکثر نرخ حمله 

)T/Th( 

 )Thزمان دستیابی (
(± SE) 

  )aکارایی جستجو (
(± SE) 

  مرحله رشدي نوع واکنش تابعی

11/1±6/9  41/10  19/0±304/2 02/0±065/0 II پوره سن اول 

2/3±23  06/29  13/0±825/0 02/0± 067/0 II پوره سن دوم 

21/2±8/34  24/51  10/0±468/0 02/0± 075/0 II پوره سن سوم 

47/4±2/39  45/36  042/0±658/0  004/0±009/0  ІІІ پوره سن چهارم  
13/4±1/48  47/65  06/0±366/0  06/0±183/0  II پوره سن پنجم 

33/2±4/56  62/96  05/0±248/0  04/0±169/0  II بالغ ماده 

68/2±1/49  94/71  04/0±333/0  03/0±165/0  II بالغ نر 

  
ي سنک افراد ماده کهاین پژوهش نشان داد  نتایج

O. albidipennis را در مهار مهمی نقش توانند می
. داشته باشندجمعیت کنه تارتن توت فرنگی زیستی 

هاي بنابراین الزم است این موضوع در رها سازي سنک
از  بهتر نر و ماده در نظر گرفته شود تا ضمن کسب نتیجه

 مختلباروري آنها نیز گیري و جفت ،رها سازي سنک
با  T. turkestaniجهت کنترل بیولوژیکی  نشود.

باید مطالعات  O. albidipennisاستفاده از سنک 
تکمیلی در مورد رفتار جستجوگري، پراکنش و دینامیسم 

اي انجام اي و مزرعهجمعیت این سنک در شرایط گلخانه
   گیرد.

  گزاريسپاس
اونت پژوهشی هاي مالی معوسیله از حمایتبدین

  گردد.دانشگاه شهید چمران اهواز صمیمانه تشکر می
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Abstract 
The strawberry spider mite, Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski) (Acari: 
Tetranychidae) is one of the most important pests of agricultural crops in Iran. Orius 
albidipennis (Reuter) (Hem.: Anthocoridae) is also an active predator of spider mites in 
agricultural ecosystems in Iran. One of the characters used for the evaluation of predators 
is their response to the different densities of prey (functional response). Functional 
response of different developmental stages of this bug was investigated by feeding on 
adult female T. turkestani at 25 ± 1 ºC, 60 ± 5% RH and a photoperiod of 16:8 (L:D) h 
under laboratory conditions. The experiments were carried out in a petri (10 cm 
diameter) on a bean leaf with the densities of 5, 10, 20, 30, 50 and 70 adult female mites. 
Mean maximum feeding rate of the first, second, third, fourth and fifth nymphal stages as 
well as female and male adults of this bug were 9.6, 23, 34.8, 39.2, 48.1, 56.4 and 
49.1female adult T. turkestani, respectively. The functional response of all 
developmental stages (except for the fourth nymphal stage) was of the Holling’s type II. 
The fourth nymphal stage showed Holling’s type III. Based on the Rojer’s equation, 
estimated attack rates of O. albidipennis were 0.065, 0.067, 0.075, 0.009, 0.183, 0.169  
and 0.165  and estimated handling times were 2.304, 0.825, 0.468, 0.658, 0.366, 0.248  
and 0.333  h for the first, second, third, fourth, fifth, female and male adult, respectively. 
Based on the results obtained in this study, the highest rate of predation and the shortest 
duration of handling time were recorded for female adult O. albidipennis. 

Keywords: Functional response, Orius albidipennis, Tetranychus turkestani 
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