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های گیاهی مختلف به تنهایی و در ترکیب با تخم کنه تارتن مناسب بودن گرده

 Neoseiulus barkeri( برای کنه شکارگرTetranychus urticae Kochای ) دولکه

Hughes (Acari: Phytoseiidae) 
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41/48/17تاریخپذیرش:41/80/17تاریخدریافت:
 

 چکیده
و طعمه  گرده زنبور عسل  ،های ذرت، خرما، آفتابگردان، گردوهای غذایی شامل گردهپژوهش تاثیر رژیمدر این 

سااع    11 درجاه سلسایو ، دوره روشانایی    72±1در شرایط آزمایشگاهی )دماای  ای( طبیعی )کنه تارتن دولکه

 Neoseiulus barkeriبر خصوصیات زیستی کناه شاکارگر   درصد(  28-88و رطوب   ساع  تاریکی 8روشنایی و 

Hughes    . در صورت تغذیه انحصاری کنه شکارگر درصد تلفات مراحل الروی و پورگی مورد مقایسه قرار گرف

کنه شکارگر در  مراحل مختلف زیستی  یدوره رشدطول  .بود های زنبور عسل و آفتابگردان صد در صداز گرده

 باا  /مااده(  مااده نر+)نسب  جنسای . داش داری با یکدیگر اختالف معنی های گیاهی مختلفگردهصورت تغذیه با 

بیشترین نرخ ذاتای   .بودبیشتر  کنه تارتن +های مورد آزمونگردهو ( ٪22(، کنه تارتن )٪88تغذیه از گرده خرما )

بر  8/ 778کنه تارتن ) +و گرده خرما  روز(بر  722/8کنه تارتن ) +در صورت تغذیه از گرده ذرت افزایش جمعی  

روز(  18/11روز( و گارده گاردو )   17/17کناه تاارتن )   +تغذیه از گرده خرماا   باطول عمر افراد ماده . بود  (روز

گاذاری  و میزان تخام  بودتر طول عمر نر و ماده در صورت تغذیه از گرده طوالنی .بودتر از سایر تیمارها طوالنی

کنه شکارگر در صورت تغذیه انحصاری از گرده ذرت، گردو  کنه تارتن بیشتر بود. +هم در صورت تغذیه از گرده 

گارده ذرت،  هاای ایان تحقیا ،    بر اسا  یافتهبود.   گذاریو خرما مراحل زیستی را تکمیل کرده و قادر به تخم

و کناه شاکارگر در صاورت تغذیاه انحصااری از       باود  مناساب خرما و گردو  برای پرورش انبوه این کنه شکارگر 

 .بودبه زیس  های ذرت، گرده گردو و گرده خرما قادر گرده

 

 ، گرده، نرخ ذاتی افزایش جمعی  Neoseiulus barkeri: هاید واژهکل 

 
 مقدمه

کنهنهک مهم طبیعی دشمنان از فیتوزئید وهای ها
ایخوارهستندوبطورگستردهحشراتآفتگیاهبرخی

 ,Helle and Sabelis)درکنترلبیولوژیککاربرددارند

علتپرخوربودن،سرعترشدجمعیتباالوبه.(1985
 بهرهمچنین ازهامکان غذایمکملبرداری نظیریهای

گیاهان کنه این،گرده ها عنوان انتخاببه از هاییکی

درکنترلبسیاریازآفاتدرمدیریتتلفیقیآفاتمهم
هستند توجه  ,Sabelis and van den Baan)مورد

گونه.(1983 از بسیاری گیاهانهای گرده از فیتوزئید
می )تغذیه به .(McMurtry et al., 2013کنند گرده

 پرورشانبوهیکعنوان دسترسبرای در غذایی منبع
 McMurtry andهایفیتوزئیدقابلاستفادهاست)کنه

Scriven, 1965)هایپرورش،هزینهآنهااستفادهازکه

کاهشمی .(,1982Tanigoshi) دهدرا بررسیطبق
هایمتعلقبهگیاهانهایانجامشدهارزشغذاییگرده

مختلفبایکدیگرمتفاوتبودهکهمنجربهتاثیرمتفاوت

کنه زیستی مراحل بر استآنها شده شکارگر های
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Ouyang et al., 1992; Tanigoshi et al., 1993;) 

Khanamani et al., 2017a,b,c,; Khodayari et al., 

2013; Riahi et al., 2016, 2017,  2018; 

(Soltaniyan et al., 2018.
شکارگر  Neoseiulus barkeri (Hughes)کنه

(Acari: Phytoseiidae) در شکارگرهایموثر یکیاز
تریپسهایتارتنکنهکنترل و رهاسازیایناستها با که

-هایآفتخانوادهشکارگروحمایتازآن،بهکنترلکنه

درهاوتریپسTarsonemidaeو Tetranychidaeهای
باغگلخانه و ها موثری کمک میوه استهای شده

(Momen, 1995)پژوهش در مختلف. کنههای این از
 Tetranychusبرایکنترلآفاتمختلفازجملهشکارگر

urticae Koch (Fouly and El-Laithy, 1992; 

Momen, 1995)، Polyphagotarsonemus latus 

(Banks) (Fan and Petitt 1994 ،)Bemisia tabaci 

Gennadius (Nomikou et al. 2001) ،Thrips 

tabaci  Lind (Wu et al. 2014 ،)Frankliniella 

occidentalis (Pergande) (Ramakers and Van 

Lieburg 1982 ،)Stenotarsonemus laticeps 

(Halbert) (Messelink and Van Holstein-Saj 

2006 ،)Aleuroglyphus ovatus Toupeau (Xia et 

al. 2012 ،)Oligonychus afrasiaticus (McGreor) 

(Negm et al. 2014 ) است. کنه اینتغذیهاستفادهشده
 ,Bond)گزارششدهاستهایگیاهیهمازگردهشکارگر

دنیاازجملهدرنقاطمختلفاینکنهازنظرپراکنش.(1989

استایران  Moreas et al., 2004; Jafari et) پراکنده

al., 2011.) ابا به ازنکهیتوجه هایگیاهانگردهاستفاده
پرورش برای صرفهاین به اقتصادی نظر از شکارگر کنه

خواهدبودوامکانپرورشانبوهرادرکشورفراهمخواهد
کرد. جهتبنابراین تحقیق پرورشایناین امکان بررسی

 .انجامشدهایگیاهیمختلفگردهرویشکارگر

 

 ها مواد و روش

 T. urticae ایتارتن دو لکه کنه پرورش

رقم)سبزازگیاهلوبیاT. urticaeبرایپرورشکنه

گیاهموردنظردراتاق.شدخضراشرکتآوند(استفاده

سلسیوس77±4یپرورش)دما 5نسبیرطوبت،درجه

(ساعتتاریکی0ویروشنایساعت41درصدو±58

کنهتارتنرویگیاهشدکشت بهمدتچندنسللوبیا.

 شده کنترل شرایط دادهدر شدپرورش برای انجام.

اینکنهتارتنازروشبااستفادهازمختلفآزمایشهای

برگیدیسک (,1985Helle and Overmeer)های

.شداستفاده

 N. californicus کنه شکارگر پرورش

ازظروفی N. barkeriبرایپرورشکنهشکارگر

ابعاد سانتی75×18به دمای در درجه77±4متر

رطوبت و 78±5نسبیسلسیوس و ساعت41درصد

ازصفحهطلق.شدساعتتاریکیاستفاده0روشناییو

ظرف آبدرون از اشباع یکاسفنج روی پالستیکی

پالستیکیپرازآباستفادهشد.برایجلوگیریازفرار

هانوارهایازدستمالکاغذیمرطوبدرحاشیهاینکنه

صفحاتپالستیکی)طلق(قرارگرفتند،بهنحویکهیک

مکش با و رفته آبظرفپالستیکیفرو طرفآندر

 کنهرطوبت، نیاز ازآبمورد همینطور فراهمو را ها

می جلوگیری آنها کنهفرار این پرورش برای کرد.

 کنه مختلفزیستی مراحل از وT. urticaeشکارگر

همه(.Hatherly et al., 2005گردهذرتاستفادهشد)

لکه تارتندو عنوانطایمراحلزیستیکنه کنهعبه مه

.شداستفادهشکارگر

  هاآوری و نگهداری گردهجمع

گیاهانگرده گردو،مختلفهای خرما، )ذرت،

جمعآفتابگردانو توسطگرده زنبورعسل(آوریشده

 این شدتحقیقبرای اینندانتخاب از استفاده دلیل .

اینگردههاگرده بودن ارزان و دسترسیآسان بود.، ها

ازمناطقمختلفاینگرده یخچالبابهآوریوجمعها

شناسیبخشدرآزمایشگاهکنهدرجهسلسیوس1دمای

جانور تحقیقات شناسیتحقیقات موسسه کشاورزی،

کشورگیاه شدپزشکی برایندمنتقل هایآزمونو

 قرار استفاده مورد ندگرفتمختلف از. ذرت، گرده

اوائلهمزرع در بذر( )بخشاصالح کرج در واقع های
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 ازآذربایجانشرقیوجمعبهار گردو گرده آوریشد.

آفتابگردان گرده از گیاهنیز بهارپزشکیتهرانباغ در

گردهخرماهمازاستانکرمانوازشهرآوریشد.جمع

جمع بهار اواخر منتقلبمدر آزمایشگاه به آوریشدو

 جمعشد. گرده همان که عسل زنبور شدهنان آوری

 عسلاست، توسطزنبور زنبورنیز دریهاداریاز واقع

گیاهانکرج این گرده برداشت زمان شد. خریداری

آوریکامالخشکوهابعدازجمعاوائلبهاربود.گرده

.ندشدسپسبهیخچالمنتقل

 ها انجام آزمون

کنهشکارگربهصورتجداگانهبا هایدرابتداکلنی

مراحلمختلفزیستی هایگیاهیموردآزمونوگرده

پرورشنسل3حداقلبهمدتT. urticae   کنهتارتن

یافتند گردهسپس. با پرورشیافته بهافراد گیاهی های

گردهصورتجداگانه با وهمراه هایگیاهیذکرشده

موردآزمونقرارهمچنینگردهگیاهیوتخمکنهتارتن

ندگرفت تیمار هر برای از08. ماده شکارگر کنه عدد

کلنی جدا مربوطه تهیه.شدهای جهت ماده افراد

پتریتخم در همسن قرارسانتی1 هایدیشهای متری

 (Kostiainenهایبرگیمطابقباروشدیسکگرفت،

(and Hoy, 1994برگشدتهیه )رقم. توتفرنگی

گاویتا( ابعاد داخلمتریسانتی5/4×5/4به در را

پتری قطر پنبهسانتی1دیش)به رویالیه اشباعمتر( ای

ورشته داده ازآبقرار بهشکلنخوشده پنبه هایاز

 ضخامت به آب از دورسانتی5/8اشباع تا دور متر

.اینموانعازفرارشکارگرهاگرفتبسترهایبرگیقرار

هرروزمقداریآببهپتریمی جلوگیری هادیشکند.

.شداضافه

هایظاهرشدهدرهرپتریبهسپسبهالرووپوره

گرم(میلی5)صورتجداگانهگردهگیاهانموردآزمون

عددتخم(بهصورتروزانهاضافه78وتخمکنهتارتن)

اینآزمون گردهذرت،44شد. تیمارداشتکهشامل،

آوریشدهتوسطخرما،گردووآفتابگردانوگردهجمع

 به عسل تنهاییزنبور همراهگردهو به  شده ذکر های

تخمکنه فرنگیبرگتوت به در T. urticaeآلوده و

تخمبرگتوت)نهایتتیمارشاهد با  .Tفرنگیهمراه

urticae تیمارهای.بود( روزانهدارایطعمهطبیعی،در

هایبرگایهمراهبادیسکتخمکنهتارتندولکه78

توت مورد پتری به شد.فرنگی اضافه منظورآزمون به

هاهرروزهایدرونپتریجلوگیریازرشدقارچ،برگ

بهمنظورتامینغذاورطوبت،پتریهاشدند.میتعویض

 گرفتند. قرار بازدید مورد زمانروزانه فاصل حد

دورهتخم عنوان به تفریختخم یانکوباسیونگذاریتا

هایتفریخشدهوتخمثبتشد.باتعییننسبتبینتخم

نشدهیهایتخم تخم،تفریخ مرحله در تلفات درصد

پتری شد. کنهمحاسبه حاوی موردهای شکارگر های

 هر 71تیمار بازدید ساعت ازشده وتعدادو الروها

پورگیپوره و الروی مراحل تلفات درصد مرده های

هایالرویوپورگیدرنهایتطولدورهومشخصشد

بعدازبالغشدنتیماربهروزمشخصشد.درموردهر

شدندهاشمارشتعدادنرهاومادهN. barkeriهایکنه

.مشخصشدنسبتجنسینیزدرتیمارهاوبهاینترتیب

ند،نراضافهبودهایکهحاویمادهکنهشکارگربهپتری

تخم میزان شد. تاگذاری روند این و ثبتشد روزانه

مرگ افراد شدهمه طولدنبال بالغ، افراد عمر طول .

 .ثبتشدنیزگذاریدورهپیشوپسازتخم

 هاتجزیه داده

داده بر مبنایها زندگی ویژهتئوریجدول جنسی دو

(وباChi & Liu, 1985مرحلهرشدیدوجنسی)-سنی

 روش از Chi(1988) استفاده تحلیل و .شدندتجزیه

نرم دادهTWO SEX-MS Chartافزار تجزیه هابرای

 شد. آمارهمیانگیناستفاده معیار خطای و جدولها های

وازTwo Sex-Ms Chartبااستفادهازنرمافزارزندگی

 Huang)محاسبهشددرصد5ودرسطحاسترپبوتروش

and Chi, 2013.) استرپتکراردرآزمونبوت488888از

-جدولزندگیباآزمونهایاستفادهشد.اختالفبینآماره

براساساختالفبین t-testبااستفادهازآزمونهایدوتایی

 (.Akca et al., 2015هاصورتگرفتهاست)دامنهمیانگین
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 تایجن

 تخمطول دوره شکارگر در N. barkeriکنه

دااختالفمعنیتیمارهایمختلف ،F=11/44)شتداری

44،044=df ،884/8P <.)طولترینطوالنی باتخمدوره

روز(مشاهدهشد.44/7±71/8ازگردهزنبورعسل)تغذیه

 N. barkeriدرصدتلفاتمراحلالرویوپورگیکنه

گرده از انحصاری تغذیه صورت عسلدر زنبور وهای

طولدورهالرویومجموع.بوددرصد488فتابگردانآ

داریمعنیتیمارموردبررسیهماختالف44پورگیدربین

داد نشان F=11/485)را ،48،711=df ،884/8P <).

طوالنی الروی و پورگی دوره طول ترین صورتدر

روز(،07/7±87/7انحصاریازگردهزنبورعسل)تغذیه

( گردو آفتابگردان73/1±11/4گرده گرده و روز(

هایدرتیماربالغطولعمرافراد.بودروز(53/4±17/7)

معنیآزمایشمورد اختالف یکدیگر دابا شتداری

(11/41=F ،0،784=df ،884/8P <طوالنی .) طولترین

 ماده افراد )باعمر خرما گرده از 81/45±41/4تغذیه

دارهماختالفمعنیروز(مشاهدهشدودرموردافرادنر

F=34/7)بود ،1،784=df ،884/8P <).نرطولعمرافراد

ترازکوتاهکنهتارتن+درصورتتغذیهازگردهذرت

تیمار افرادسایر متوسططولعمر آزمونبود. هایمورد

،F،0،344=df=45/5)دنشانداداریهماختالفمعنیماده

8884/8P <). در شده ظاهر ماده افراد جنسی نسبت

تارتن کنه از ازهایگیاهیوگردهصورتتغذیه بیشتر

گرده از انحصاری هاینسبتجنسیدرصورتتغذیه

هاگذاریبینتیمارطولدورهپیشازتخم.بودگیاهی

 F،0،784=df،884/8P=11/41)داشتداراختالفمعنی

< طوالنی( تخمو از پیش دوره طول درترین گذاری

گرده از انحصاری تغذیه ذرتصورت و خرما های

شد. تخممشاهده درمیزان شکارگر کنه گذاری

اختالفمعنیتیمار استفاده نشانهایمورد دادداریرا

(71/47=F ،0،571=df ،884/8P <و میزانکم( ترین

ذرتتخم گرده انحصاریاز صورتتغذیه گذاریدر

.(4)جدولبود(تخمبهازایهرماده73/8±11/3)

بیشتریننرخذاتیافزایشجمعیتدرصورتتغذیه

 ذرتاز )+گرده تارتن روز771/8±880/8کنه ،(بر

وگرده(برروز775/8±841/8کنهتارتن)+گردهخرما

تارتن) کنه 747/8±884/8آفتابگردان+ روز( بودبر

 (7)جدول هایآمارهمقایسه. شکارگرکنهزیستی های

 هم خرما ذرتو گرده کنهبین با صورتاستفاده در

ن مشاهده اختالفی شتارتن د. این ذاتیتحقیقدر نرخ

تغذیه صورت در شکارگر کنه جمعیت افزایش

اختالف ذرت گرده و گردو گرده از انحصاری

نمعنی نشان را وداداری اختالفلید تیمارها سایر در

معنی خالصبوددار نرخ تیمارهای . در هم تولیدمثل

لیونداشتدارگردهگردواختالفمعنیگردهذرتو

معنی اختالف موارد سایر در خالصنرخ.بوددار

زاد از ذرتآوریدرصورتتغذیه تارتن+گرده کنه

نرخافزایش.بود(بیشترازسایرتیمارها151/8±151/44)

گردو، گرده و ذرت گرده تیمارهای بین در نامتناهی

خرما گرده+گرده تنهایی، به تارتن کنه و تارتن کنه

 اختالف+آفتابگردان آفتابگردان گرده و تارتن کنه

اختالفمعنیلیوشتداریندامعنی موارد بقیه داردر

مارهایگرده.بیشتریننرخذاتیافزایشمتناهیدرتیبود

وگرده+کنهتارتن،گردهآفتابگردان+کنهتارتنخرما

 +ذرت تارتن در.بودکنه نسل یک طول میانگین

هایذرت،گردهگردوصورتتغذیهانحصاریباگرده

طوالنی خرما گرده آزمونو تیمارهایمورد سایر از تر

هایگیاهیموردآزمونبا.درصورتترکیبگردهبود

تارتنطولیکنسلکوتاه کنه بینگردهشدتر هایو

د.شفیمشاهدهنآفتابگردانوگردهذرتاختال

 کهویژگیمقایسه شکارگری کنه بین زیستی های

 و گرده از تنها لکهمخلوط دو تارتن کنه و ایگرده

کرده اندتغذیه جدول 3در است. شده طولنشانداده

زیستی مختلفمراحل تیمارهای معنیدر داریتفاوت

طولعمرنرومادهدرصورتتغذیهانحصاری.نشانداد

گذاریهمدرصورت.میزانتخمبودترگردهطوالنیاز

تغذیهترکیبیازگردهوتخمکنهتارتنبیشتربود.
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های گیاهی مختلف در حضور و با تغذیه از گرده  Neoseiulus barkeriخطای استاندارد( برخی از مراحل زیستی، باروری  و نسب  جنسی کنه شکارگر  ±میانگین طول دوره رشد )میانگین  -1جدول 

 ایدو لکهعدم حضور تخم کنه تارتن 

Table 1- Some life history parameters (Mean±SE), fecundity and sex ratio of Neoseiulus barkeri  fed on different plant pollen  in the presence and absence of 

two-spotted spider mite eggs 

Total life 

span 

Fecundity 

rate 

Preoviposition period Adult longevity Sex ratio 

(♀/♂+♀) 

(%) 

Immature 

survival 

(%) 

Larva & 

nymph (d) 

Egg (d) Duration of 

different life 

stages (days) 

TPOP (d)
††

 APOP (d)
†

 Male (d) Female (d) 

12.58±0.6
bc

 3.97±0.23
d

 10.43±0.70
a

 3.21±0.21
a

 6.77±0.16
b

 10.38±0.45 
dc

 49 74±0.02
c

 5.89±1.72
c

 1.27±0.55
d

 Maize pollen 

       0±0 7.87±2.07
a

 2.11±0.69
a

 Bee pollen 

11.17±0.67
cb

 10.92±0.97
g

 10.15±0.76
a

 2.15±0.15
b

 6.53±0.48
b

 13.54±0.68
b

 78 73±0.04
c

 6.23±1.49
a

 1.38±0.49
d

 Walnut pollen 

       0±0 7.67±1.53
a

 1.74±0.57
c

 Sunflower pollen 

16.07±0.88
a

 8.95±1.07
c

 10.15±0.76
a

 3.26±0.16
a

 6.64±0.07
b

 15.04±1.19
a

 58 85±0.04
b

 5.54±0.99
c

 1.91±0.74
b

 Date pollen 

13.74±0.39
b

 12.82±0.78
a

 6.83±0.12
c

 1.57±0.06
c

 8.52±0.13
a

 10.25±0.35
cd

 77 90±0.07
a

 4.03±0.73
d

 1.59±0.57
cd

 Spider mite eggs 

14.13±0.36 
ab

 14.51±0.78 
a

 6.61±0.15 
cd

 1.24±0.08 
cd

 4.75±0.97 
c

 9.59±0.24 
c

 80 90±0.05
a

 3.57±0.09
fg

 1.92±0.06 
ab

 Maize pollen + 

spider mite eggs 

13±0.74 
cb

 14.61±0.6 
a

 8.21±0.23 
b

 1.57±0.09 
c

 9.25±0.25 
a

 10.0±0.18 
cd

 63 79±0.07
b

 4.57±0.15 
d

 1.77±0.08 
d

 Bee pollen + spider 

mite eggs 

12.75±0.8 
cb

 13.25±0.42 
ab

 6.35±0.19 
cd

 1.20±0.09 
cd

 8.5±0.2 
a

 11.15±0.56 
cd

 55 73±0.09
c

 3.62±0.08 
fg

 1.40±0.08 
d

 Walnut pollen + 

spider mite eggs 

13.12±0.43 
cb

 13.69±1.00 
ab

 6.86±0.19 
c

 1.09±0.05 
d

 6.94±0.19 
e

 9.24±0.19 
b

 75 90±0.08
a

 4.41±0.10 
df

 1.46±0.06
 d

 Sunflower pollen + 

spider mite eggs 

13.93±0.78 
b

 15.32±0.96 
a

 5.96+0.17 
d

 1.32±0.09 
cd

 8.67±0.19 
a

 12.12±0.66 
cb

 67 91±0.05
a

 3.54±0.10 
g

 1.39±0.07 
d

 Date pollen + 

spider mite eggs 

Means within a column followed by the same letter(s) are not significantly different based on Tukey test (α = 5%). 
†APOP (Preoviposition period of  female, the duration from adult emergence to the first oviposition)  

††TPOP (Total preoviposition period of female, the duration from birth to the first oviposition) 
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های گیاهی با تغذیه از گرده  Neoseiulus barkeriخطای استاندارد( کنه شکارگر ±های زیستی )میانگین آماره -7جدول 

 ایمختلف در حضور و عدم حضور تخم کنه تارتن دو لکه
Table 2. Mean ± SE of life table parameters of Neoseiulus barkeri fed on different plant pollen in the 

presence and absence of two-spotted spider mite eggs 

 Intrinsic rate of 

increase (r) (day 
-1

) 

Finite rate of 

increase(λ)(day
-1

) 

Net reproductive rate 

(R0) 

(offspring/individual) 

Mean generation 

time (T) (day) 

Maize pollen 0.021±0.001
d
 1.023±0.013

d
 1.336±0.221

e
 12.970±0.752

a
 

     

Walnut pollen 0.021±0.019
d
 1.021±0.020

d
 1.415±0.386

e
 14.725±1.299

a
 

     

Date pollen 0.094±0.001
c 1.098±0.012

c
 4.162±0.656

d
 15.036±0.430

a
 

Spider mite eggs 0.214+0.001
ab 1.238+0.001

ab
 8.710±0.739

b
 10.095±0.149

b
 

Date pollen 

+spider mite 

0.225±0.016
a
 1.252±0.021

a
 8.710±1.269

b
 9.072±0.159

b
 

Sunflower pollen 

+spider mite 

0.212±0.012
a
 1.236±0.014

a
 8.823±0.012

b
 10.237±0.221

b
 

 

Walnut pollen 

+spider mite 

0.172±0.018
b
 1.188±0.022

b
 5.859±1.041

c
 10.186±0.227

b
 

Bee pollen 

+spider mite 

0.159±0.014
b
 1.172±0.016

b 6.693±0.974
c
 11.901±0.225

a
 

Maize pollen 

+spider mite 

0.224±0.008
a
 1.277±0.011

a
 11.654±0.956

a 10.029±0.196
b 

The means followed by different letters in the same culomn are significantly different among treatments using the paired 

bootstrap treat at 5 % significant level. 

 

 

های گیاهی مختلف )گرده در صورت تغذیه از گرده  Neoseiulus barkeriهای زیستی کنه شکارگر تایی ویژگیدو مقایسه -3جدول 

 ای ها با تخم کنه تارتن دو لکهذرت، گرده زنبور عسل، گرده گردو، گرده آفتابگردان و گرده خرما( به تنهایی با مخلوط هر یک از گرده
Table 3- The douple comparsion of life history parameters  of Neoseiulus barkeri fed on different plant 

pollen (maize pollen, bee pollen, walnut pollen, sunflower pollen and date pollen) alone with the mixture 

of each pollen with two-spotted spider mite eggs 

Lifetime 

fecundity 

Adult 

longevity 

(male) (days) 

Adult 

longevity 

(female) 

(days) 

Larva & 

nymph(days) 

 

Egg (days) Developmental time 

3.96±0.23
b
 6.77±0.16

a
 10.83±0.42

a
 4.05±0.33

a
 1.25±0.06

b
 Maize pollen 

14.51±0.78
a
 4.75±0.97

b
 9.59±0.24

b
 3.57±0.91

b
 1.91±0.06

a
 Maize pollen + spider mite 

8.96±1.07
b
 6.64±0.49

b
 15.04±1.20

a
 2.41±0.24

b
 1.91±0.74

a
 Date pollen 

15.32±0.96
a
 8.67±0.19

a
 12.12±0.66

b
 3.54±0.10

a
 1.39±0.07

b
 Date pollen + spider mite 

10.92±0.97
a
 5.12±0.60

b
 13.65±0.65

a
 3.74±0.06

b
 1.30±0.06

a
 Walnut pollen 

13.15±0.88
a
 8.50±0.20

a
 11.15±0.56

a
 11.15±0.56

a
 1.40±0.07

a
 Walnut pollen + spider 

mite 
   7.67±1.53

a
 1.74±0.57

a
 Sunflower pollen 

   4.41±0.10
b
 1.46±0.06

b
 Sunflower pollen + spider 

mite 
   7.87±2.07

a
 2.11±0.69

a
 Bee pollen 

   4.57±0.15
b
 1.77±0.08

b
 Bee pollen + spider mite 

Means within a row followed by the different letters are significantly different at the 5% confidence level according to t-test.
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 بحث

کنه تولیدتعدادیاز و نمو و هایفیتوزئیدبرایرشد

دارند)دانهمثلنیازبهتغذیهاز  ,.Addison et alگرده

گرده2000 غذایی ارزش تفاوت دلیل به گیاهان(. های

هایکنهگذاریومیزانتخمیمختلف،طولمراحلرشد

گرده رویاین نیز آزمون مورد متفاوتشکارگر بودهها

( گرده(.Yue and Tsai, 1996است از هایاستفاده

درآنهااولاینکهاستفادهاز:گیاهیازدونظراهمیتدارد

شکارگر کنه جمعیت نگهداری به شکار کمبود زمان

می کمک و اینکهکند کنهدوم انبوه پرورش امکان

گرده از استفاده با میشکارگر فراهم گیاهی شودهای

(Helle and Sabelis,1985).درارتباطباتاثیرتحقیقاتی

ویژگیگرده روی گیاهی کنههای زیستی هایهای

 Khanamani etشکارگرفیتوزئیدصورتگرفتهاست)

al., 2017a,b,c; Khodayari et al., 2013; Riahi et 

al., 2016, 2017, 2018; Soltaniyan et al., 2018.)

 کیفیت و نوع تاثیر با ارتباط ویژگیگردهدر هایروی

 BondتوسطتحقیقاتیN. barkeriزیستیکنهشکارگر

(1989)،Xia et al. (2012) ،Negm et al. (2014)

صورتگرفتهاست.Jafari et al. (2013)و
 پژوهش این در انحصاری شکارگرتغذیه  .Nکنه

barkeriهایموردآزموننشاندادکهگردهزنبورباگرده

مواد آفتابگردان گرده و تبدیلعسل و رشد برای الزم

هدیگردگراماسه،هایکنهشکارگربهبالغرانداشتندپوره

خرمابهتنهاییموادگردهگردووگردهگردهذرت،شامل

.شتندداالزمجهتتکمیلسیکلزندگیکنهشکارگررا

هایدرصورتتغذیهازگردهN. barkeriکنهشکارگر

 آزمون تخم+مورد و زیست به قادر تارتن گذاریکنه

بالغدرصورتتغذیه.بیشتریندرصدتلفاتمراحلنابودند

( عسل زنبور گرده 74از صورتو%( در درصد کمترین

دراینپژوهش.بود%(1)کنهتارتن+تغذیهازگردهخرما

 تخمطول دوره شکارگر گردهکنه گیاهیروی های

( بین ووروز(30/4-44/3مختلف الروی مراحل طول

طولدورهرشدی.متغیربودروز(51/3-07/7پورگیبین)

 شکارگر ازN. barkeriکنه تغذیه صورت  .Oدر

afrasiaticus1/1( Negm et al., 2014روز در( و

 از تغذیه )A. ovatus0/7صورت  ,.Xia et alروز

گزارششدهاست.طولدورهرشدیمراحلنابالغ(2012

N. barkeri از صورتتغذیه روزT. tabaci51/5در

(Jafari et al., 2013،)تغذیهازهمچنینباT. tabaciبه

 )7/1ترتیب Bond, 1989روز و روز10/5(

(Beglyarov and Suchalkin, 1983 صورتو( در

 از  T. urticaeتغذیه زیستی( مراحل همه روز51/1)

(Jafari et al., 2011 ) )17/3و  Rezaie andروز

Javan nezhad, 2016 است. شده گزارش اختالف(

 در تحقیقاتموجود نسبتبه حاضر راتحقیق شده ذکر

توانبهمتفاوتبودندمایموردبررسی،روشتجزیهومی

 ها،دقتآزمایشومیزانشکارنسبتداد.تحلیلداده

از تغذیه صورت در )ماده( کامل افراد عمر طول

O.afrasiaticus1/77( ودر (Negm et al., 2014روز

41ایصورتتغذیهازهمهمراحلزیستیکنهتارتندولکه

 Rezaie and)بودروزT. tabaci75/43الروورویروز،

Javan nezhad, 2016).Jafari et al.(2011, 2013)در

 از تغذیه T. tabaci47/78صورت و T. urticaeروز

15/75 گزارششد. طولاین Negm et al.(2014)روز

 از صورتتغذیه در را روزO. afrasiaticus1/77دوره

هادرصورتتغذیهازتخمطولعمرمادهگزارشکردهاست.

بینهایگیاهیموردنظردرمادهوگردهکنهتارتن 71/1ها

روز75/1روزتا75/1روزودرموردنرهابین81/45روزتا

تربودنطولعمربالغیننسبتبهسایرمتغیربود.علتکوتاه

میتحقیقات را متفاوتبودندماهایموردمذکور به توان

هانسبتداد.بررسی،نوعشکاروروشتجزیهوتحلیلداده
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Phytoseiidaeهایخانوادهنسبتجنسیدربیشترکنه

می نشان را بیشتری گرایش ماده سمت دهدبه

(Tanigoshi, 1982; Sabelis, 1985 از(. تعدادی

زمانیکهغذایکافیدراختیاراندگزارشکردهمحققین

گیرد،نسبتجنسیبهسمتهایشکارگرفیتوزئیدقرارکنه

بیشترگرایشخواهدیافت) ماده  ;Sabelis, 1985افراد

Castagnoli and Simoni, 1991, 1999) این. در

گردهپژوهش از انحصاری تغذیه گردهذرتبا و

کهبودهاآفتابگردان،تعدادنرهایظاهرشدهبیشترازماده

اینگردهنشاندهندهکافینبودنمادهغذایی برایاینها

باتغذیهانحصاریازگردهکهدرحالی،بودکنهشکارگر

هایگیاهی+گردهاییاتغذیهازکنهتارتندولکه خرماو

آزمون جنسمورد شکارگرنسبت کنه مادهی سمت به

 تمامیدادگرایشنشان در گرده. ترکیبیبا تغذیه موارد

بودهایگیاهیموردآزمونتعدادماده بیشترازنرها کهها

نشاندهندهکافیبودنمادهغذاییبرایرشدکنهشکارگر

N. barkeri.است موردمحققینبوده در مختلفهم

نسبتجنسیافرادظاهرشدهنشاندادندکهدربیشترموارد

ازجمله.استبودهتعدادافرادمادهظاهرشدهبیشترازنرها

(2013)Jafari et al., کنهشکارگرهایمادهنسبتN. 

barkeri از تغذیه صورت در T. tabaci11/14%را

.گزارشکردند

گذارندکههایفیتوزئیددرصورتیتخممیافرادمادهکنه

 ,.Tsolakio et alغذایکافیبراینتاجشانفراهمباشد)

1994.) این تخمینبیشترپژوهشدر گذاریهممیانگین

 از انحصاری تغذیه صورت گیاهیهاگردهدر در،ی

)صورتتغذیه خرما ماده(37/45گرده ازایهر به تخم

شد ازمشاهده ترکیبی تغذیه صورت در تخم تعداد و

تخمبه75/43-37/45ایبین)هاوکنهتارتندولکهگرده

بودهاستکهنشاندهندهاینموضوعازایهرماده(متغیر

 است و تنهایی به خرما گرده گردهکه موردسایر های

لکه تارتندو کنه همراه به صورتاستفاده در ایآزمون

فراهم N. barkeriبرایرشدکنهشکارگرموادکافی را

کردند. مشابهتحقیقاتدر حدودی تا نتایج دیگر

گذاشتهJafari et al. (2013).است تخم تعداد متوسط

درصورتتغذیهازN. barkeriشدهتوسطکنهشکارگر

تخمدرهر10/7ایهمهمراحلزیستیکنهتارتندولکه

نشانKhanmani et al. (2017d)روزگزارشکردند.

در N. californicusگذاریکنهشکارگردادندکهتخم

ایوگردههایگیاهیصورتتغذیهازکنهتارتندولکه

کنه زمانیاستکه از بیشتر عسل( زنبور و خرما )ذرت،

گرده از تنها کهشکارگر است کرده تغذیه گیاهی های

نتیجهرانشاندادهاست.همینحاضرهمتحقیقنتایج

 N. barkeriکنهشکارگرنرخذاتیافزایشجمعیت

 |در گردهپژوهشحاضر از انحصاری تغذیه صورت در

برروز(وگرده874/8برروز(،گردهگردو)811/8خرما)

کهنامناسببودنگردهبهبودبرروز(پایین874/8ذرت)

رگررانشانداد.عنوانغذایانحصاریبرایاینکنهشکا

گرده به تارتن کنه تخم کردن اضافه صورتیکه هایدر

.کردموردآزمونمیزاننرخذاتیافزایشجمعیترابیشتر

نرخذاتیافزایشجمعیتدرصورتتغذیهازگردهخرما

( تارتن تارتن775/8+کنه کنه ذرت+ گرده و روز( بر

(771/8 تیمارهای سایر از بیشتر روز( آزمونبر مورد

غذاییمکملمناسبگردهبود. منابع عنوان هایگیاهیبه

ند.هایشکارگرفیتوزئیدتاثیردارهایرشدیکنهبرآماره

 N. californicusنرخذاتیافزایشطبیعیبهعنوانمثال

بهترتیب78و5،48پرورشیافتهرویگردهبادامدرنسل

848/8±478/8 ،881/8±785/8 روز778/8±887/8و بر

(.درKhanamani et al., 2017bتخمینزدهشدهاست)

نرخذاتیافزایش استکه پژوهشدیگریمشخصشده

شکارگر  -Amblyseius swirskii Athiasجمعیتکنه

Henriot لکه دو تارتن کنه با تغذیه صورت بهدر ای
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هایودربینگردهبودتنهاییوگردهبادامبهتنهاییبیشتر

موردآزمون)گردهخرما،گردهزنبورعسلوگردهبادام(

بهترینمادهغذاییبرایتغذیهاینکنهشکارگرگردهبادام

چهار(.درپژوهشدیگریتاثیرRiahi et al., 2017)بود

ویژگی روی میوه درختان از کنهگرده زیستی های

موردبررسیقرارگرفتهاستN. californicusشکارگر

بیشتریننرخذاتیکهدربیناینگرده هایموردآزمون،

درصورتتغذیهازگردهپستهمشاهدهکنهافزایشطبیعی

(.Soltaniyan et al., 2018شدهاست)

مطلوبیت بر گرده فیزیکی ساختار و شیمیایی مواد

ضخامتالیهبیرونیو.گردهبرایکنهشکارگراثردارد

از آنهاذکرشدهموثرعواملاصلیترکیبغذاییگرده

کنه(van Rijn et al., 1999)است از هایتعدادی

مانند وIpheseius quadripilis (Banks)فیتوزئید
Typhlodromalus pergrinus (Muma)توانبامیرا

گرده انحصاریاز تغذیه مانند هایگیاهان یخگرده گل

Malephora jacquin (Jacquin)داد پرورش

Villanueva and Childers, 2006) صورتیکه(. در

هایشکارگرفیتوزئیدتغذیهانحصاریبادرتعدادیازکنه

کنه تغذیه برای نیستگرده کافی با.ها نمونه، عنوان به

شکارگر عسل،کنه زنبور گرده با انحصاری  .Aتغذیه

swirskii ( است نبوده زیست به  Goleva andقادر

Zebitz, 2013 پژوهش(.در کهحاضر مشخصشد هم

 شکارگر  N. barkeriکنه تغذیه صورت گردهدر از

وهمچنیندربودزنبورعسلوآفتابگردانقادربهزیستن

 تغذیه گردهصورت از ذرت،یهایانحصاری گرده مانند

خرما گرده و گردو زیستیگرده مراحل تکمیل به قادر

 تخملیوبودخود میزان کاهش همچنینیافتگذاری .

گذاری،اماقادربهزیستوتخمشتسرعترشدپایینیدا

میبود ویژگی این  از پرورش. در عامل توان این انبوه

طعمه کمبود صورت در و کرد بهینه بیولوژیکاستفاده

کنه جمعیت مناسب گرده از استفاده با تارتن( )کنه

درگلخا یا و درآزمایشگاه یانهشکارگررا و حفظکرد

کهگزارشکردهZaher et al. (1969).افزایشداد اند

شکارگر  (Phytoseius plumifer Canestrinilکنه

(and Fanzogoبه قادر خرما ازگرده درصورتتغذیه

.بوداماسرعترشدآنهاکمتربودند،گذاریزیستوتخم

کهگردههاستهایقبلیهمنشاندادهشددرپژوهش

مکملیکعنوانبهذرت  .Nکنهبرایمناسبغذایی

barkeriاستاستفادهقابل نابالغمراحلعمرطول.بوده

ذرتگردهازتغذیهصورتدر N. barkeriکنه

ازتغذیهصورتدربالغمراحلعمرطولامابود،ترطوالنی

T. urticaeشکارگرکنهعمرطول.بودبیشترN. barkeri

ایلکهدوتارتنهایکنهپورهاززیستیمراحلتمامدرکه

مراحلدرکهبودافرادیازترکوتاه،بودندکردهتغذیه

دروندکردتغذیهذرتگردهیاوپیازتریپسازنابالغ

 Rezaie)بودندکردهتغذیه T. urticaeازبالغمرحله

and JavanNezhad, 2016).Khodayari et al. 

ذرتبرایرشدونموکنهنشان(2013) دادندکهگرده

گردهذرتبرایرشدبودمناسبP. plumiferشکارگر .

شکارگر کنه مثل تولید El gossipi Amblyseius-و

Badry رویبودمناسب شکارگر کنه این ماده افراد و

 ذرتتا گرده از تغذیه با 7/1برگمو زنده نددمانروز

(Elbadry and Elbenhaay, 2011.)Riahi et al. 

گردهذرتوگردهبادامرابرایپرورشانبوهکنه(2017)

هایتاثیررژیم.مناسبتوصیهکردندA. swirskiشکارگر

ویژگی روی گرده و مصنوعی کنهغذایی زیستی های

T. bagdasarjaniشکارگر داد ازنشان غیر به که

 هایغذاییمصنوعیرژیمهایگیاهیذرتوبادام،گرده

 Riahi)مناسبنبودندبرایپرورشانبوهاینکنهشکارگر

et al., 2018.)تاثیرچندگردهگیاهیبههمراهکنهتارتن

ذرت گرده استکه گرفته قرار بررسی مورد تنهایی ،به
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مناسب غذایی عنوان به آفتابگردان گرده و خرما گرده

،(Rezaie and Askarieh, 2016)مکملمعرفیشدند

هایذرت،خرماوگردهنتایجپژوهشحاضرنشاندادکه

لکه دو تارتن کنه تخم با همراه بهترینآفتابگردان از ای

.ندبودN. barkeriهاجهتپرورشانبوهکنهشکارگرگزینه

گذاریسپا 
بدینوسیلهازحمایتمالیوامکاناتبخشتحقیقات

جانور کشاورزی گیاهشناسی تحقیقات پزشکیموسسه

شود.کشورتشکروقدردانیمی
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Abstract 

Background and Objectives  
The predatory mite, Neoseiulus barkeri, is one of the most important biocontrol agents of the two-

spotted spider mite Tetranychus urticae Koch or other pests. Some of the phytoseiid mites utilize 

pollen as a food source and develop and reproduce on a pollen diet as well. They require pollen for 

successful development and reproduction.  

Materials and Methods 
The predatory mite was collected from a cucumber field infested with two-spotted spider mite in 

Khoramabad in Lorestan province. In this research, the effect of diets such as, maize pollen, walnut 

pollen, sunflower pollen, date pollen, bee pollen with or without two-spotted spider mite eggs in 

laboratory conditions (27±1˚C, 16L: 8D photoperiod and 70-80% RH) was compared. The life tables 

of the predator were constructed based on two-sex life table. The population parameters were 

estimated based on Chi & Liu’s model, using data of both sexes and the variable developmental rate 

among individuals. 

Results and Discussion 

The results showed that total immature mortality when N. barkeri fed on only sunflower pollen or 

bee pollen was 100%. The developmental times of different stages on tested plant pollen showed 

significant differences. The progeny sex ratio when fed on date pollen (58%) and spider mite eggs 

(77%) and tested plant pollen plus spider mite was more female biased. The highest intrinsic rate of 

natural increase (r) was recorded when N. barkeri fed on corn pollen + spider mite (0.244 day
-1

) and 

on date pollen + spider mite (0.225 day
-1

). The female longevity when fed on date pollen +spider 

mite egg (12.12 days) and walnut pollen + spider mite egg (11.15 days) were longer than the other 

treatments. The comparison between predatory mite that fed on pollen only and mites that fed on 

pollen+spider mite showed that longevity of mites when fed on pollen only was longer, however, the 

fecundity rate of predatory mite when fed on pollens and spider mite was higher. The predatory mite 

fed on maize, walnut and date pollens, was able to complete the developmental stages and oviposit. 

Maize, walnut and date pollens were suitable alternative foods for the mass rearing of this predator. 

 

Keywords: Neoseiulus barkeri, Pollen, Intrinsic rate of natural increase 
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