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ور های اخیر وارد کشای است که در سالاز آفات قرنطینه Meyrick (Lep.: Gelechiidae)  Tuta absoluta رنگیفگوجه بید
 Nesidiocoris tenuis Reuter (Hem.: Miridae) شکارگر نس فرنگی را با مشکل مواجه کرده است.شده و تولید گوجه

این  زیستی هایراسنجهف ،این مطالعهفرنگی مطرح شده است. در بالقوه برای بیدگوجه زیستیعنوان عامل کنترل اخیراً به
 )دمای در شرایط آزمایشگاهی، فرنگیتخم بیدگوجه های مختلفتراکم هبدموگرافیک شکارگر در قالب واکنش عددی 

°C1±25، ل تا های سن او. برای پورهتعیین گردید : تاریکی(روشنایی ساعت 8 :16 نوری ةدور و %65±10 نسبیرطوبت
تراکم ) کارش 30و  25، 20، 15، 10، 5؛ (تراکم باال) شکار 60و  50، 40، 30، 20، 10هایترتیب تراکمپنجم و افراد بالغ به

حضور  بدون N. tenuisشدند.  در نظر گرفته بدون شکاریک تیمار و  (تراکم پایین)شکار  15و  12، 10، 7، 5، 2و  (میانی
ترتیب به پیش از بلوغ و طول عمر حشرات نر و ماده ة، دورشکارین تراکم در باالتره ماند. دوم پورگی زند ةشکار تا مرحل

 خالص نرخ  ؛بود پوره 71/100±26/16 هازادآوری ماده ؛آمد دستبه روز 21/24±70/1 و 02/2±1/18 ،19/62±0/21

 119/0±009/0پوره/فرد،  57/40±48/10ب ترتیبه (T) زمان یک نسلمدت ، و (r) افزایش جمعیتذاتی ، نرخ ( 0Rزادآوری )
از  هتغذی با و برابر هفت تراکم باالی شکار از تغذیه با شکارگر سن زادآوری. شد برآورد روز 88/30±543/0 و روز، بر

 بهینهکمتر از  تواند در شرایطمی  N. tenuisکه  کنداین نتایج بیان می. بود تراکم پایینی از بیشتر برابر سه  ،تراکم میانی
 .را کنترل کندفرنگی ، بقای خود را حفظ کند و تا اتمام کامل منبع شکار، بید گوجهسیری()حد
   .زیستی کنترلزادآوری،  زندگی، جدول کلیدی: هایهواژ

  قدمهم
 :.Tuta absoluta Meyrick (Lep فرنگی،بید گوجه

Gelechiidae) آمریکای بومی و گرمسیری ةگون یک 
؛ Zappala et al.,2013 ؛1392ی،احمد) است جنوبی

Ghoneim, 2014سال مرداد ایران، در باراولین (. این آفت 
 شد گزارش غربیآذربایجان استان از 1389

بید در صورتیکه هیچ اقدام کنترلی علیه (. 1390فیروزی،)
 محصول به زیادی خسارتانجام نشود،  فرنگیگوجه
 از ، فرنگیگوجه هایبوته ،کند  می وارد فرنگیگوجه

 مورد مزرعه و خانهگل در بالغ، گیاه تا زنیجوانهمرحلة 
 و گرمآب و هوایی  شرایط در. گیرند. آفت قرار می حمله

                                                           
1 Zoophytophagous 

بید  الروهای دارد، پی در را آفت باالی تراکم که مرطوب
 شوندمی فرنگیگوجهعملکرد  کاهش موجب فرنگیگوجه

 هایجوانه اقه،س گل، برگ، به هجوم به دلیل  میوه کیفیت و
 100تا 80 میزانبه رسیده، و نارس هایمیوه و انتهایی
 (.Ghoneim, 2014 ؛1392 احمدی،) یابدمی کاهش درصد

-گیاه ایگونه Nesidiocoris tenuis Reuterسن شکارگر 

 یناست. ا Miridae ةمتعلق به خانواد 1شکارگر – خوار
 ةحوز فرنگیگوجه محصوالت در طبیعی طوربهگونه 

 جزایر مانند مشابه، هوای و آب با هاییمکان و مدیترانه
 انبوه طوربه N. tenuis گونة .شودمی ظاهر قناری،

 کنترل برایزیستی  کنترل عامل عنوانبه و یافته پرورش
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 ;Sanchez, 2009). شودمی استفاده خانهگل در سفیدبالک

Hughes, 2010; Urbaneja-Bernat et al., 2012.) ًاخیرا، 
و  یمانند اراک )ارکان یراننقاط ا یاز برخ N. tenuis گونة

( و 1391و همکاران،  ی(، فارس )زارع1390همکاران، 
 سن ( گزارش شده است.1392و همکاران،  یکرمان )شمس

N. tenuis الروی سنین اولیة و تخم برای مناسبی شکارگر 
 آفت  با تواندمی N. tenuis بنابراین.. است فرنگیگوجه بید

 در زیستی کنترل عامل عنوانبه و شده سازگار غیربومی
 ,.Urbaneja et alاستفاده شود ) فرنگیگوجه محصول

2008)  
دموگرافیک عبارت است از تغییر در عددی واکنش 

مصرف کننده نسبت به مقدار غذای در  فراوانینرخ 
جمعیت شکار . (Bayliss and Choquenot, 2002) دسترس

 در متعادل طوربه هرگز و شودوسان میدچار ناغلب 
 تغییرات به پاسخ در شکار تراکم تغییر. نیست دسترس

برداشت  گیاهی و پوشش کیفیت و کمیت هوا،وآب
 عامل اما کند،می بروز انسان محصوالت کشاورزی توسط

 است شکارگرانبوهی  شکار، تراکم ةکنند محدود اصلی
(Gese and Knowlton, 2001تولیدم .) ثل و بقای دشمن

طبیعی در تراکم باالی شکار در مقایسه با تراکم پایین آن 
انرژی  ،یابد. شکارگر در تراکم باالی شکارافزایش می

 بیشتر ةتغذی کمتری برای تأمین واحد غذا صرف کرده و با
 دهد، اختصاص تولیدمثل برای را بیشتری انرژی تواندمی

واکنش  در. افتی خواهد افزایش آن زادوولد بنابراین
 طریق از کنندهمصرف فراوانی در تغییر دموگرافیک،
 هاینرخ روی ،دسترس در غذای میزان تأثیری که
 بحث گذارد، موردمی کنندهمصرف جمعیت دموگرافیک

 براساس (.Cauphley, 1976; May, 1981) گیردمی قرار
 واکنش روی گرفته صورت مطالعات ،دسترس در منابع

 بر شکار مختلف هایتراکم تأثیر و دموگرافیک
 هایسن خصوصبه شکارگران، زیستی های راسنجهف

 واکنش( 1388) پورحسناندک است.  یاربس گرشکار
 Orius albidipennis سن بالغ  ةماد حشرات دموگرافیک

(Reuter) سن الرو و تخم مختلف هایتراکم به نسبت را 
 و Helicoverpa armigera Hubnerپنبه ةغوز کرم اول
 .Tetranychus urticae Koch ایدولکه ةکن ة بالغماد

                                                           
1 Efficiency of conversion of ingested food 

 تعداد میانگین شکار، سه هر تراکم افزایش با. کرد مطالعه
 گذاشته هایتخم تعداد میانگین و شده خورده هایشکار
. یافت افزایش داریمعنی طوربه شکارگر توسط شده

 تغذیه با شکارگر توسط شده گذاشته تخم تعداد همچنین
 داریمعنی طوربه پنبه ةغوز کرم تخم مختلف هایتراکم از

 تغذیه در. بود دیگر شکار دو مشابه هایتراکم از بیشتر
 غوزه، کرم اول سن الرو و تخم مختلف هایتراکم روی

ترتیب ( بهECI1) شده خورده غذای تبدیل کارآیی بیشترین
 شکارگر برای شکار دو این پایین و های باالدر تراکم

 ECI مقدار بیشترین ای،دولکه ةکن از تغذیه با. شد حاصل
 .آمد دستبه شکارگر برای پایین و باال تراکم دو در

Cocuzza et al. (1997 )تولیدمثل روی خود ةمطالع در 
 O. albidipennis و Orius laevigatus (Fieber) هایسن

 ایمدیترانه پرةشب تخم و ذرت گردة روی یافته پرورش
 اضافه با که دریافتند Anagasta kuehniella (Zeller) ،آرد

 یگونه زادآوری میزان هاسن غذایی رژیم به گرده کردن
 گونه همین زادآوری همچنین. یافت افزایش درصد 40 دوم
 ایماده از کمتر برابر پنج میزانبه تنها گردة از تغذیه در

 تغذیه ردآ ایمدیترانه پرةشب تخم و گرده رژیم از که بود
 کهزمانی اول گونة افراد عمر طول و زادآوری. بود کرده
 داریمعنی طوربه شد، اضافه هاآن غذایی رژیم به گرده
 ةگرد از کرده تغذیه ةماد افراد ولی نگرفت، قرار تأثیر تحت
 کرده تغذیه افراد با مشابه عمر طول داشتن وجود با تنها

 کمتری درصد تخم 60 آرد، ایمدیترانه ةپرشب تخم از
 .کردند تولید

 ،زیستی کنترل عامل کارایی هایراسنجهف از یکی
-می شکار کم های تراکم در آن مثل تولید و بقا توانایی

در . است پیشین به آن پرداخته نشده مطالعات در که باشد
-نرخ شکارگری و تأثیر تراکم تخم بید گوجه ،این مطالعه

بررسی  N. tenuisک دموگرافی های راسنجهففرنگی بر 
در  فرنگیتا کارایی این شکارگر بر کنترل بید گوجه ،شد

  تعیین گردد. ی به طعمهدسترسشرایط محدودیت 
 هامواد و روش

 ایجاد کلنی و   پرورش حشرات
فرنگی     گوجدده  ةآلود  از مزارع  فرنگی   بیددد گوجدده   الرو
مورد   ةو پس از اطمینان از صحت گون آوریجمع ورامین
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  30×30×55 ابعدداد  بددا اتیلن   پلی   هددایقفس   لنظر، داخدد  
 سددده هر قفس  روی درب داری شددددند.نگهمتر سدددانتی

تعبیه    ارگانزا  پوشدددیده با توری   20×11به ابعاد    دریچه 
  فرنگی رقمگوجدده ةتدداز هددایروی برگالروهددا  گردیددد.

Early urbanaدر دمای ، C˚ 27±1، 10±70 نسبی  رطوبت  
 سدداعت 8 و اییروشددن سدداعت 16 نوری ةدور درصددد و

 بخش آزمایشگاه  درپرورش یافتند. کلنی این آفت  تاریکی
مرکز تحقیقات کشدداورزی و منابع  پزشددکیگیاه تحقیقات

 تهران، پرورش یافت.  طبیعی استان
شرات  و پورگی مختلف سنین   .Nشکارگر  سن  بالغ ح

tenuis ، فرنگی ورامین     بیددد گوجدده   بدده آلوده  مزارع  از  
آوری شددده،   از حشددرات جمع ایشددد. نمونهآوری جمع
  پزشکی کشور  تحقیقات گیاه ةموسس  به  ،تأیید گونه جهت

  ظروف در آوری شده،ارسال گردید. سپس، حشرات جمع
با پنج سدددوراخ    مترسدددانتی 6×13×20 ابعاد  با  اتیلنپلی

متر پوشدددیده شدددده با توری  تهویه به قطر سددده سدددانتی
روی   N. tenuisداری شددددند. مراحل مختلف   نگه  ارگانزا 
با اسددتفاده   Early urbana فرنگی رقمگوجه برگ و سدداقه
  رطوبت ،C˚25±1 ، در دمایA. kuehniella آرد بید از تخم

 سددداعت   16 نوری یدوره درصدددد و 10±65  نسدددبی
 تاریکی پرورش یافتند. ساعت 8 و روشنایی

شامل پنج نر و       شکارگر  سن  هر گروه از افراد بالغ 
ماده،  چ  قفس یک  به  پنج  قل  گیریتخم ککو ند   منت ید   گرد
  30 نشدددای یک  گیریتخم قفس هر داخل  در. (1)شدددکل  

جه  روزة عه  یک  و فرنگیگو  نویسدددینام  برچسددددب قط
سبندة  سطح  روی که مترسانتی  2×1 ابعاد با معمولی  چ

شیده  آرد بید تخم آن شد   شده  پا شته   هایقفس. بود، گذا
  پالسددتیکی ایاسددتوانهشددبه  ظرف دو از سددن گیریتخم

  با قطر  داردرب ترکوچک  تشدددکیل شدددده بود که ظرف   
ارتفاع   ومتر سددانتی 12بزرگ  ، قطرمترسددانتی 9 کوچک

  کوچک قطر با درب بدون تربزرگ ظرف ومتر سانتی  11
  13ارتفاع   ومتر سدددانتی 15بزرگ  ، قطرمترسدددانتی 11

  رهاسازی  از پس ساعت  24، بالغ حشرات . بودمتر سانتی 
  گیریتخم قفس بدده و آوریجمع ،گیریتخم قفس داخددل
  تاریخ، جنینی یدوره تعیین منظوربه. یافتند  انتقال  دیگری

  گذشددت از بعد. گردید درج مربوطه قفس روی گذاریتخم
مان  از روز پنج قه   گذاری، تخم هر ز   های برگ و سددددا

  هایپوره کهزمانی تا شدددند بررسددی روزانه فرنگیگوجه
  یک با شده  خارج تازه هایپوره. شوند  دیده شده  خارج

  به هاآزمایش در مسددتقیماً و جدا نشددا از نازک موی قلم
 .شدند برده کار

 
 های واکنش عددی دموگرافیک آزمایش

بیددد    تخم   مختلف     هددایتراکم   بددا آزمددایش  سدددده
 65±10 نسدددبی رطوبت  ، C˚25±1 دمای  در فرنگیگوجه 

 سدداعت 8 و روشددنایی سدداعت 16 نوری دورة درصددد و
 آزمایش سه  هر اجرای روند و شرایط . شد  مانجا تاریکی

  به شددده ارائه ةروزان شددکار تعداد در فقط و بود یکسددان
 مقدماتی، آزمایش اجرای یک با. داشددت تفاوت شددکارگر

ی مورد نیاز برای سیری هر مرحله  ی طعمهروزانه تراکم
با توجه به نتایج بدسددت  زیسددتی شددکارگر تعیین گردید.

ی طعمه در   ی مقدار تراکم روزانه  آمده در آزمایش مقدمات    
ی کامل هر آزمایش برای پوره سن اول تا پنجم و حشره  

 ترتیب، به شرح زیر بود:شکارگر، به

 
 .Nesidiocoris tenuisگیری سن شکارگر قفس تخم -1شکل

Fig. 1. The cage for ovipositon of Nesidiocoris tenuis. 

 T. absoluta  تخم 60و  50، 40، 30، 20، 10تراکم باال:  -1
 .(سیری حد برابر دو)

 T. absolutaتخم  30و  25، 20، 15، 10، 5تراکم میانی:  - 2
 .(سیری حد)

 T. absoluta تخم 15و  12، 10، 7، 5، 2تراکم پایین:  -3
 .(سیری حد یک دوم)
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همچنین یددک آزمددایش روی گیدداه میزبددان، بدددون  
ان بر نشوونما  حضور شکار انجام شد تا تأثیر گیاه میزب   

مانی سددن شددکارگر بدون حضددور شددکار تعیین    و زنده
 ها در دو بخش انجام گرفت.گردد. هر یک از این آزمایش

برای اینکه در آزمایش اصلی بتوانیم مقدار تغذیه نر  
گیری کنیم، باید هر    صدددورت جداگانه اندازه     و ماده را به  

د. این شدن گیری، نر و ماده از هم جدا میروز بعد از جفت
به     کار در تکرار  یاد  بالغ      های ز یاد افراد  یل تحرک ز دل

شکار امکان پذیر     به صوص در آزمایش با تراکم باالی  خ
ست رفتن تکرارها      شرات و از د نبود چراکه باعث فرار ح

همین دلیل در آزمایش مقدماتی، جنس نر و       شدددد. به  می
به    فت   ماده ،  نه پس از ج نه     صدددورت روزا گا جدا گیری 

شدددند و سددهم شددکار هر کدام تعیین شددد. با     نگهداری
استفاده از مقادیر بدست آمده در آزمایش مقدماتی، سهم    
صلی تعیین گردید.      شات ا  شکار نرها و ماده ها در آزمای

با   و  شدددده انجام  مقدماتی   آزمایش  براسددداس همچنین،
 6-8 بین تخم انکوباسیون یدوره منابع، ه بررسیتوجه ب

 .شد برآورد روز
 

  پوره نمو و رشد زمان
 با هاییپتری به جداگانه، شده، خارج تازه هایپوره

 فرنگیگوجه برگی دیسک یک دارای متر،هشت سانتی قطر
 منتقل ،میزبان گیاهی عنوانبه، مترسانتی هشت قطر با

 تعویض بار یک روز دو هر فرنگیگوجه برگ. شدند
 رایشکار ب شده تعیین هایتراکم آزمایش هر در. گردید

-گوجه برگی دیسک روی شکارگر، رشدی یمرحله هر

 زمان تا هاپوره. گرفت قرار شکارگر اختیار در فرنگی
 تلفات، نظر از باریک ساعت 24 هر بالغ، یحشره ظهور
 بقایای وجود عدم یا وجود و شده خورده تخم تعداد

شدند  بررسی( زیستی یمرحله تعیین برای) اندازیپوست
 حد برابر دو) باال تراکم با آزمایش. ردیدگ ثبت نتایج و

 دوم یک) پایینی تراکم ،(سیری حد) میانی تراکم ،(سیری
 49 ،51 ،35 در ترتیببه شکار، حضور بدون و( سیری حد

 .شد انجام تکرار 30 و

                                                           
1 TWOSEX-MSChart: a computer program for the age-

stage، two-sex life table analysis 
2 Hsin Chi 
3 Bootstrap 

 
 باروری حشرات کامل ماده

جه   تعیین برای  های قفس از باروری  های فراسدددن
  اسددتفاده (،1گیری سددن شددکارگر )شددکلمخصددوص تخم

  به  قبل،  یمرحله  از حاصدددل  ماده،  و نر جفت  هر. گردید 
جه  یروزه 30نشددددای یک  محتوی قفس   دو و فرنگیگو

  در شددده تعیین تراکم حاوی فرنگیبید گوجه تخم دسددته
  به  ها جفت  سددداعت،  24 هر. شددددند  منتقل  آزمایش،  هر

 هایقفس و منتقل تازه هایتخم و نشددا با جدید هایقفس
بت  با  قبلی مایش  روز ث ماره   و آز مان  تا  تکرار یشددد  ز

  یشده  خورده هایتخم تعداد. شدند  حفظ هاپوره خروج
T. absoluta  سط   گردید و ثبت نیز ماده و نر جفت یک تو

ستفاده  با   دو از یک هر سهم  مقدماتی، آزمایشنتایج  از ا
  پس روز پنج. شد  تعیین شده  خورده تخم مقدار در جنس

شاه  گذاری،تخم از سه روز هر روز به ان سی  مدت    و برر
شا  هر روی هایپوره  آزمایش. شدند  حذف و شمارش  ن

 . یافت ماده پایان آخرین مرگ با
 

 هاداده ةتجزی
 رشد و زندگی جدول هایراستجهف ةمحاسب برای

  خالصاز جمله نرخ  N. tenuisپایدار سن شکارگر  جمعیت
رخ ، نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نزادآوری ناخالص و

 و شکار تراکم سطح سه در هر افزایش جمعیتمتناهی 
 دو زندگی جدول افزارنرم از، شکار حضور بدون آزمایش

 یمحاسبه . برایاستفاده شد (2015 ،2چی) 1جنسی
 پایدار، جمعیت رشدهای راستجهف یمقایسه و واریانس

کار بهیاد شده افزار با استفاده از نرم 3استرپ بوت روش
افزار ها با استفاده از نرمنمودارها و منحنیگرفته شد. 

 رسم گردیدند. 4اکسل
از کمیتی موسوم به  ءبرای تعیین نوع منحنی بقا

 ( استفاده شد:1993)کری،  5آنتروپی

H =
∑ ex.dx
ω
x=0

e0
                                  [2-1]ی معادله 

4 Excel 
5 Entropy 
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رتیب معرف تبه 5/0مقادیر کمتر، مساوی و بیشتر از 
منحنی بقای نوع اول )محدب(، نوع دوم و نوع سوم )مقعر( 

 باشد. می
افزار اکسل محاسبه ی نرموسیلهمقادیر نرخ شکارگری به

 شدند. 

ی واریانس و میانگین زمان نشوونمای برای مقایسه
-به نرخ شکارگری ی بلوغ وپیش از بلوغ، دورهی دوره

افزار اکسل استفاده  نرم tو آزمون  Fاز آزمون  ترتیب
 پارامترهای روی شکار مختلف هایتراکم شد. تأثیر

نیز با  (دموگرافیک عددی واکنش) شکارگر زیستی
 و زیستی های راستجهف میانگین و واریانس یمقایسه

 تراکم مختلف سطوح رشد جمعیت پایدار بین هایراستجهف
م در نر عاملی تک ی واریانستجزیه توسط ترتیبشکار به

افزار اکسل و آزمون توکی با سطح احتمال پنج درصد در 
 . مورد ارزیابی قرار گرفت SASنرم افزار 

 
 نتایج
 شکار حضور بدون N. tenuisمانی سن شکارگر زنده

ستند  شکار  بدون آزمایش در افراد از یک هیچ   نتوان
.  برسددند بلوغ سددن به و کنند کامل را خود زندگی ةچرخ
  زنده پورگی دوم سن  تا توانستند  ادافر از درصد  40 تنها

ند     و اول سدددن یپوره نشدددوونمای زمان   میانگین . بمان
  18/2±226/0 و 5/3±174/0 ترتیب، به  دوم سدددن یپوره

 .  شد برآورد
 دموگرافیکعددی واکنش 

حل مختلف   ةدورجنینی،  ةدورطول   رشدددددی مرا
ماده و زادآوری    بالغ پورگی، طول عمر حشدددرات  نر و 

سددده تراکم مختلف تخم از با تغذیه      N. tenuis های ماده 
 .  فرنگی در شددرایط آزمایشددگاهی مطالعه شددد  گوجه بید

شان داد که به واریانس داده ةتجزی جنینی و   ةجز دورها ن
 های راسنجهفریزی حشرات ماده، سایر پیش از تخم ةدور

ست      شکارگر تحت تأثیر تراکم طعمه قرار گرفته ا شدی  ر
جدول   ها عمر     ماده  ،باالیی در تراکم (. 1) ها بیش از نر

شابه بود   ، ولی در دو تراکم دیگر طول عمر آنکردند ها م
 .(2)جدول 

نشان داد که نشوونمای  هاراسنجهف میانگین ةمقایس
تر قبل از بلوغ در تراکم میانی کمی بیش از دو روز سریع

تر از تراکم هم بیش از چهار روز سریعاز تراکم باال و آن
است. روند تقریباً مشابهی در تمام حادث شده پایینی 
 (. تراکم2خورد )جدول پورگی نیز به چشم میمراحل 

 نسبت به تراکم میانی روی فرنگیبید گوجه تخم مازاد
 24 افزایش اما موجب نداشته، تأثیر نر افراد عمر طول

که این تفاوت گردید، هرچند ماده افراد عمر طول درصدی
ما تراکم نصف حد سیری باعث کاهش ا. دار نبودمعنی
 (. 2دار طول عمر هر دو جنس شد )جدول معنی

 جدول هایآزمایش در شده انجام مشاهدات طبق
 ظهور از بعد بالفاصله شکارگر این یماده افراد زندگی،

را  اول روز و کنندنمی ریزیتخم و گیریجفت به اقدام
 این گذاریخمت دلیلبه. نمایندمی تغذیه و شکارگری صرف
 شده گذاشته هایتخم شمارش امکان بافت، در حشره
 هایپوره تعداد زادآوری، مبنای درنتیجه. نداشت وجود

 یدوره. گردید تعیین گیاه بافت از شده خارج اول سن
 زادآوری میانگین و ریزیتخم یدوره ریزی،تخم از پیش

 میانگین زادآوری کل در. ازای هر ماده محاسبه شدبه
 هفتو  سهترتیب به فرنگیبید گوجه تخم تراکم پایینی

 حداکثر .بود شکار و باالیی میانی تراکم برابر کمتر از
 با N. tenuis شکارگر سن یماده افراد روزانه زادآوری
 ،23ترتیب به شکار باالیی، میانی و پایینی تراکم تغذیه از

 گردید.  تعیین پورههفت و  13

  (xm) سدددنی   یویژه  لص زادآوری ندداخددا منحنی     
شکل    شان 2شکارگر ) شترین  که دهدمی ( ن  نتاج تولید بی

های باالیی و میانی در تراکم شدددکارگر این توسدددط ماده
  گذاریتخم یو دهم دوره چهارم روز ترتیب ازشدددکار به

  یناخالص ویژه   زادآوری که منحنی در حالی  آغاز گردید.  
معین بود و  ی اوج سدددنی در تراکم پایینی فاقد یک نقطه      

ریزی  ی تخمنوسدداناتی بین صددفر تا یک را تا پایان دوره
شت. اوج  سط  ماده نتاج تولید دا   از تغذیه در شکارگر  تو

  برابر 01/5 و میانی تراکم برابر 77/1 شددکار باالی تراکم
 . است پایینی تراکم
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های مختلف تخم بید با تغذیه از تراکم Nesidiocoris tenuisزیستی سن شکارگر  هایراسنجهفتجزیه واریانس  -1جدول 

 .Tuta absolutaفرنگی گوجه
Table 1. The ANONA for life history parameters of Nesidiocoris tenuis on different densities of Tuta 

absoluta eggs. 

 P (P-value)مقادیر  (DF) درجه آزادی F (F-value)آماره  (Parameter) راسنجهف

 Developmental)دوره ی نشوونما 

time)  

   

 2.061 2:132 0.131  (Egg)   تخم     

 <instar nymph st1( 42.085 2:132 0.0001( 1 سن یپوره     
 instar nymph nd2( 7.367 2:109 0.0010( 2 سن یپوره     
 instar nymph rd3( 9.650 2:99 0.0001( 3 سن یپوره    
 <instar nymph th4( 22.803 2:94 0.0001( 4 سن یپوره    
 <instar nymph th5( 69.120 2:86 0.0001( 5 سن یپوره    

 بلوغ از پیش یدوره طول

 (Pre-adult period) 
197.276 2:82 0.0001> 

   نر حشرات عمر طول
(Male longevity)  

7.615 2:42 0.0015 

  ماده حشرات عمر طول
 (Female longevity) 

8.422 2:39 0.0010 

 )روز( ریزیتخم از پیش یدوره
(Preoviposition period)  

0.273 2:37 0.763 

 )روز(  ریزیتخم یدوره
(Oviposition period) 

9.309 2:37 0.0005 

 <13.197 2:37 0.0001  (Total fecundity)  کل زادآوری

  بید  هر سددده تراکم تخم روی شدددکارگر  یتغذیه   با 
تا روز هشدددتم  (xl) سدددنی یویژه بقای نرخ فرنگی،گوجه

های باالیی و میانی،    (. در تراکم3برابر با یک بود )شدددکل   
تا این           یافت  ناتی کاهش  با مختصدددر نوسدددا قا  که   نرخ ب

زندگی به صدددفر رسدددید.       52و  46ترتیب در روزهای   به 
  از تراکم تغذیه   با  N. tenuis بقای  اگرچه روند نزولی نرخ  

شددکار نسددبت به دو تراکم دیگر شدددت بیشددتری     پایینی
  پایینی تراکم بقا در نرخ داشت، اما در اواخر عمر شکارگر

 یافت. کمی افزایش میانی تراکم بهنسبت 
  در زندددگی اول روز در شدددکددارگر زندددگیامیدددبدده

  فرنگیبیدددگوجدده تخم پددایینی و میددانی بدداال، هددایتراکم
یب به  ید. در    نتعیی روز 73/25 و 1/30 ،57/37 ترت گرد

شکل  (xe)منحنی امید به زندگی  شاهده می 4) شود که   ( م
به    کاهش  کلی طوربه  ید ندگی ام مان  گذشدددت   با  ز   در ز

یانی  و باال  های تراکم کار  م ند  شددد یک   رو باً    نواختیتقری
  زیادی نوسدددانات با شدددکار پایین تراکم در ولی داشدددت

  از تغذیه در شددکارگر زندگیامیدبه کهطوریبه بود همراه
های  در پایین  تراکم به    سدددیزدهم تا  دهم روز ندگی    ز

 کاهشی روند با مجدداً و یافت افزایش روز55/17 -21/19
  از تغذیه در شکارگر  زندگیامیدبه همچنین،. شد  روروبه
 نسدبت  عمر پایان تا زندگی 25 روز از شدکار  پایین تراکم

 یافت. افزایش میانی تراکم به
و توزیع   (xq)ی ی سدددنومیر ویژههای مرگ منحنی

با تغذیه   N. tenuisسدن شدکارگر    (xd)ومیر فراوانی مرگ
نشان   5فرنگی در شکل  روی هر سه تراکم تخم بید گوجه 

تلفات وارد شده در هر سن    xdداده شده است. فراسنجه    
دهد،   را نسدددبت به جمعیت اولیه مورد بررسدددی قرار می     

ایر ی هر سددن را مسددتقل از سدد تلفات ویژه xqکه درحالی
 گیرد.  سنین درنظر می
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فرنگی خم بید گوجههای مختلف تبا تغذیه از تراکم Nesidiocoris tenuis( سن شکارگر اشتباه استاندارد ±)زیستی   هایجهراسنفمیانگین  -2جدول 
Tuta absoluta. 

Table 2. The mean (± SE) of life history parameters of Nesidiocoris tenuis on different densities of Tuta absoluta 

eggs. 
 Density of Tuta absoluta egg 

 (فرنگیبیدگوجه تخم تراکم)

 (Upper)باالیی  (Median)میانی  (Lower)پایینی  

 (Parameter)فراسنجه 

 
 تعداد

(No.) 

 (روز) میانگین

(Average 

(Day)) 

 تعداد

(No.) 

 (روز) میانگین

(Average 

(Day)) 

 ادتعد

(No.) 

 (روز) میانگین

(Average 

(Day)) 
 دوره ی نشوونما )روز(

(Developmental time (day)) 

      

 49 7.98±0.13a 51 8.10±0.10a 35 8.34±0.14a (Egg)   تخم       

 instar nymph st1( 34 4.09±0.12a 44 2.43±0.11c 32 3.00±0.11b( 1 سن یپوره      
 instar nymph nd2( 32 2.59±0.09a 40 1.93±0.11b 30 2.17±0.11a(2 سن یپوره      
 instar nymph rd3( 29 2.62±0.13a 38 1.92±0.13b 30 2.17±0.10b( 3 سن یپوره      
 instar nymph th4( 24 3.38±0.12a 35 2.34±0.10b 30 2.17±0.10b( 4 سن یپوره      
 instar nymph th5( 22 4.95±0.12a 34 2.85±0.11c 29 3.59±0.11b( 5 سن یپوره      
 بلوغ از پیش یدوره طول

(Pre-adult period) 
22 25.91±0.32a 34 19.38±0.19c 29 21.62±0.19b 

 )روز(  نر حشرات عمر طول

(Male longevity (day)) 
14 12.93±1.23b 16 18.25±1.03a 15 18.20±1.02a 

 ماده )روز( حشرات عمر طول

(Female longevity (day)) 
8 14.38±2.19b 18 19.50±1.02ab 14 24.21±1.70a 

 ریزی )روز(تخم از پیش یدوره

(Preoviposition period (day)) 
8 2.50±1.20a 18 2.33±0.14a 14 2.21±0.26a 

 )روز(  ریزیتخم یدوره

(day)) (Oviposition period 
8 5.62±1.13b 18 13.00±1.30a 14 14.50±1.74a 

 کل )تعداد پوره( زادآوری

(Total fecundity (number of 

nymph)) 
8 14.38±2.81b 18 46.33±6.25b 14 100.71±16.26a 

 (.α=05/0) باشدآزمون توکی می دارمعنی تفاوت نشانگر ردیف یک در متفاوت حروف *

.y different (Tukey test, α= 0.05)Means within a row followed by the different letter are significantl* 
 

سه  سنین، مراحل و   بنابراین جهت مقای ی ارزش تلفات در 
توان از فراسدددنجه اخیر اسدددتفاده  های مختلف میجمعیت

ومیر    کدده در منحنی مرگ      طوری (. بدده2001کرد )کری،   
شاهده می   ویژه سنی م شترین   ی   شکارگر  تلفات شود، بی

  دوم ینیمه در شددکار تراکم سددطح سدده هر از تغذیه در
ندگی  قدار آنتروپی   . اسدددت  داده رخ بالغ   حشدددرات ز م

های باالیی،  دست آمده برای شکارگر در تغذیه از تراکم به
به        کار  پایینی شددد یانی و  یب  م  48/0و  33/0، 25/0ترت

شان دهنده   می شد که ن ست. با با  ی منحنی بقای نوع اول ا

یدگوجه   تخم تراکم کاهش  قدار  فرنگی،ب سدددن  وپیآنتر م
  هایتراکم در یعنی. شود می نزدیک 5/0 عدد به شکارگر 

  و اسددت کم زندگی یاولیه مراحل در تلفات شددکار باالی
 جمعیت که زمانی تا گرددمی سددنگین تلفات پایانی مراحل

سد  صفر  به   شکارگر  تلفات شکار،  تراکم کاهش با اما. بر
سنجه . کرد خواهد طی را ثابتی تقریباً روند شد    های فرا ر

، نرخ (r)جمعیت پایدار شدددامل نرخ ذاتی افزایش جمعیت       
ناهی افزایش جمعیت    خالص زادآوری   )λ(مت ، )oR(، نرخ 
، و متوسط مدت زمان یک (GRR)نرخ ناخالص زادآوری  
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در سه تراکم مختلف   absoluta Tutaفرنگی روی تخم بید گوجه tenuis Nesidiocoris( سن شکارگر xmی سنی )خالص ویژهنازادآوری  -2شکل

 .شکار

Fig. 2. The age-specific gross fecundity (mx) of Nesidiocoris tenuis on three densities of Tuta absoluta eggs. 

 .در سه تراکم مختلف شکار absoluta Tutaفرنگی روی تخم بید گوجه tenuis Nesidiocoris( سن شکارگر xlنرخ بقای ) -3شکل
Fig. 3.  The survival rate (lx) of Nesidiocoris tenuis on three densities of Tuta absoluta eggs. 

 

 .در سه تراکم مختلف شکار absoluta Tutaفرنگی روی تخم بید گوجه tenuis Nesidiocoris( سن شکارگر xeامید به زندگی ) -4شکل

Fig. 4.  The life expectancy (ex) of Nesidiocoris tenuis on three densities of Tuta absoluta eggs. 
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Tuta فرنگی روی تخم بید گوجه tenuis Nesidiocoris( سن شکارگر xdومیر )مرگسنی و توزیع  (xqی سنی )ومیر ویژههای مرگمنحنی -5شکل 

absoluta- Aتراکم باال )  B تراکم میانی )Cتراکم پایینی ). 

Fig. 5. Age-specific mortality (qx) and cohort mortality distribution (dx) of Nesidiocoris tenuis on Tuta absoluta eggs- A) upper 

prey density B) median prey density C) lower prey density. 
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 .Tuta absolutaفرنگی های مختلف تخم بید گوجهر تراکمد Nesidiocoris tenuisرشد جمعیت پایدار سن شکارگر  هایراسنجهف -3جدول 
Table 3. The stable population growth parameters of Nesidiocoris tenuis at different densities of Tuta absoluta eggs. 

 (Parameters)پارامترها  

 

 

 واحد 

(Unit) 
 

 (Density of Tuta absoluta egg)فرنگی بید گوجه تراکم تخم

 (Upper)باالیی  (Median)میانی  (Lower)پایینی 

 ناخالص زادآوری نرخ

(Gross fecundity rate (GRR)) 
 فرد/پوره

(Nymph/Female) 
8.19±2.79c 27.42±5.34b 54.68±12.44a 

 وریخالص زادآ نرخ

))0Net fecundity rate (R( 
 فرد/پوره

(Nymph/Female) 
2.37±0.86c 16.34±3.75b 40.57±10.48a 

 جمعیت افزایش ذاتی  نرخ

))mIntrinsic growth rate (r( 
 روز بر

)1-Day( 
0.023±0.012c 0.096±0.009b 0.119±0.009a 

 جمعیت افزایش متناهی  نرخ

(Finite rate of increase (λ)) 
 روز بر

)1-Day( 
1.024±0.012c 1.101±0.009b 1.13±0.011a 

 نسل یک زمان مدت متوسط

(Mean generation time (T)) 
 روز

(Day) 
33.41±1.48a 28.78±0.514c 30.88±0.543b 

 .(α=05/0) باشدآزمون توکی می دارمعنی تفاوت نشانگر ردیف یک در متفاوت حروف *
*Means within a row followed by the different letter are significantly different (Tukey test, α= 0.05). 

سل   شکارگر     (T)ن سن  سه تراکم    N. tenuisبرای  روی 
  آورده شددده اسددت. بین  3فرنگی در جدولتخم بید گوجه

سنجه  تمام در شکار  تراکم سه  هر شد  هایفرا جمعیت  ر
یدار   قادیر       . دارد وجود دارمعنی اختالف پا به م جه  با تو

 .Nدست آمده برای نرخ خالص تولیدمثل سن شکارگر   به

tenuis انتظار داشت که جمعیت این شکارگر پس     توانمی
های باالیی، میانی و پایینی  از گذشددت یک نسددل در تراکم

جه    ید گو به تخم ب یب  فرنگی    37/2و  34/16، 57/40ترت
شود. یعنی  شکار، توان  برابر    تولیدمثلی با افزایش تراکم 

به    کارگر  بد  افزایش می داریمعنی طورشددد نرخ ذاتی   . یا
شترین  شکار  باالی تراکم در افزایش جمعیت  نیز   در و بی

داشددت. سددایر پارامترها  را مقدار کمترین آن پایین تراکم
 نیز ترتیب مشابهی داشتند. 

 نرخ شکارگری
دسدددت آمده از میزان شدددکارگری مراحل     نتایج به  

بید   تخم روی N. tenuisمختلف زیسددتی سددن شددکارگر  
شکار گوجه   شده  ارائه 4 جدول در فرنگی در تراکم باالی 
  تراکم و سددیری( )حد میانی تراکم هایآزمایش در. اسددت
  به شده  ارائه هایتخم یهمه ،(سیری  حد دومیک) پایینی

صل  نتایج. شدند  خورده شکارگر   سن  شکارگری  از حا
N. tenuis جه    تخم باالی  تراکم روی ید گو   دو) فرنگیب

  شددکارگری نرخ میانگین که داد نشددان( سددیری حد برابر
  ترتیب به  ها ماده  برای بلوغ یدوره و بلوغ از پیش یدوره

  ترتیب به  نرها  برای و 93/876±85/59 و 39/12±71/258
 نشان  نتایج این. است  33/645±16/30 و 60/12±13/258
  افراد بلوغاز  پیش یدوره در شکارگری میزان که دهدمی

فاوت  نر و ماده  ما  ندارد،  بارزی  ت   بلوغ، یدوره در ا
 نشدددان را داریمعنی تفاوت  نر و ماده افراد شدددکارگری 

ی پیش  برای دوره P ،14 :13=df ،11/1=F=43/0دهد ) می
لوغ،     ب ی  برای دوره  P ،14 :13=df ،27/0=F=011/0از 

  افراد برابر 33/1 ماده بالغ افراد شکارگری. (6بلوغ( )شکل
  نیز ماده  افراد عمر طول که آنجایی  از. باشدددد می نر بالغ 
ست  نر افراد مرع طول برابر 33/1   گرفت نتیجه توانمی، ا
شتر  شکارگری  نرخ که شتر  عمر طول دلیلبه هاماده بی   بی
 .است هاآن

ی سددنین پورگی با افزایش  ی روزانهمتوسددط تغذیه 
شکارگری   4شود )جدول  سن پورگی افزوده می  ( و نرخ 

طور روزانه افزایش می یابد. شکارگری  با نوسان کمی، به
بالغ دارای نوسددانات زیادی اسددت، اما با  ی افراد روزانه

دهد  سن شکارگر کاهش نمی یابد و روند ثابتی نشان می    
رسد و شکارگر تا آخرین روز حیات و هرگز به صفر نمی

 (.7دهد )شکل خود به شکار ادامه می
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یه از ا تغذب Nesidiocoris tenuisای سن نرخ شکارگری مرحله باه استاندارد(تاش±) میانگین -4جدول 

 .Tuta absolutaفرنگی تراکم باالی تخم بید گوجه

Table 4. The mean (± SE) of stage-specific predation rate of Nesidiocoris tenuis on 

Tuta absoluta eggs. 

 ی زیستیمرحله

(Biological stage) 
 خورده شده در عمر شکارتعداد 

(life time predation ) 
 روزانه خورده شده ی شکارتعداد 

(Daily predation) 
 1 سن یپوره

)instar nymph st1( 
17.43±1.14f 5.83±0.32 

 2 سن یپوره
)instar nymph nd2( 

24.66±2.20e 10.66±0.59 

 3 سن یپوره
)instar nymph rd3( 

39.17±2.36d 18.33±0.84 

 4 سن یپوره
)instar nymph th4( 

62.97±5.36c 29.54±1.36 

 5 سن یپوره
)instar nymph th5( 

108.87±9.49b 30.40±1.39 

 ی کاملحشره
(Adult) 

a94757.14±38.94a 36.18±0.57 

 .(αدرصد=  5باشد )دار آزمون توکی میحروف متفاوت در یک ستون نشانگر تفاوت معنی *

*Means within a column followed by the different letters are significantly different 

(Tukey test, α= 0.05). 
 

 .Tuta absolutaفرنگی روی تخم بید گوجه Nesidiocoris tenuisی سن شکارگر میانگین شکارگری کل افراد نر و ماده -6شکل 

Fig. 6. Total predation means of both male and female Nesidiocoris tenuis on Tuta absoluta eggs. 
 حثب

آفددت  کیددعنوان هبدد یفرنگگوجددهبیددد کنترل  یبرا
سازگار   و مد آکار زیستی  وامل کنترلع ییشناسا   ر،یفراگ

ست  انواع با  ست. گونه ضروری   هابومزی شکارگر    یهاا
م     مو نواده         یع لق بدده خددا ع ت ب    Miridaeی م ق   یلددهیو 

Dicyphini گاه یدر ز ندگ  یها سدددت ند و   یم یمختلف ز کن
ها را دارند که آن یاهیگ یهازبانیاز م یاگسدددترده فیط

ب کارب  یبرا یمناسدددب  یها نه یگزبه  را  عنوان عوامل   هرد 
  کندددیم لیددمختلف تبددد یهدداطیدر محزیسدددتی کنترل 

(Tavella and Goula, 2001; Cano, 2009) . 
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 .در تراکم باال Tuta absolutaفرنگی روی تخم بید گوجه Nesidiocoris tenuisسن شکارگر  یشکارگری روزانه نرخ -7شکل 

Fig. 7. Daily predation rate of Nesidiocoris tenuis on Tuta absoluta egg. 

 

 N. tenuisبررسی حاضر نشان داد که سن شکارگر 

شکار تا مرحله   تواند روی گوجهمی فرنگی، بدون حضور 

ند      ما نده ب حاصددددل از بررسدددی      . دوم پورگی ز تایج  ن

Urbaneja et al.(2005)   روی بقای سدددن شدددکارگرN. 

tenuis آرد بید تخم حضددور عدم و حضددور شددرایط در  

  شدددیرین فلفل  میزبان  گیاه  سددده روی شدددکار،  عنوانبه 

Capsicum annuum L.، بادمجان Solanum melongena 

L. جه  و ته  فرنگیگو  این که  داد نشددددان Saskia یواری

 تا تنها فرنگیگوجه روی شددکار حضددور بدون شددکارگر

 نتایج  با  نتایج  این. ماند  می زنده  پورگی سدددوم یهمرحل 

 مطابقت زیادی حد تا حاضددر یمطالعه در آمده دسددتبه

  اند،  داده نشدددان ایمزرعه  مشددداهدات  که از آنجایی .دارد

  باشد، شکار هایگونه از بیش N. tenuis جمعیت کهزمانی

، (Hughes, 2010) کند می وارد خسدددارت فرنگیگوجه  به 

نسدبت   که شدود  اسدتفاده  N. tenuis از انیزم اسدت  بهتر

به تراکم     تراکم کارگر  فت شددد عه  در آ نه   گل  یا  مزر   خا

سب  شد،  متنا شکار را به طور     بطوری با شکارگر  که هم 

تعیین   موفق کنترل کند و هم آسدددیب به گیاه وارد نگردد. 

اگرچه   هایی نیاز به مطالعات میدانی دارد.       چنین نسدددبت 

را   A. kuehniellaبید آرد   برخی منابع اسدددتفاده از تخم   

شکارگر     به سازی  شکار جایگزین در زمان رها یا  عنوان 

شنهاد کرده تخم بید گوجه کمبود  Urbaneja) اندفرنگی پی

et al., 2005 ،اما برای استفاده  ، (1396؛ ملکشی و همکاران

رهاسازی  براییا مکرر از شکار جایگزین در یک فصل و 

N. tenuis  حت بزرگ   با نگی فرمزارع گوجه در و   مسدددا

ممکن اسددددت      A. kuehniellaافزودن تخم    ، کم بددازده 

عالوه،  . به (Urbaneja et al., 2012) اشددددنب  اقتصدددادی

Biondi et al. (2015)       که افزودن تخم ند  یان کرد  .Aب

kuehniella  کاهش        به جب  جایگزین، مو کار  عنوان شددد

 گردد.فرنگی نمیروی گیاه گوجه N. tenuisخسارت 

شکارگر    افرا سن  با تغذیه از تراکم   N. tenuisد بالغ 
جه     ید گو ند بیش از   باالی تخم ب تخم  30فرنگی توانسدددت

طعمه را در روز شدددکار کنند و در تراکم میانی و پایینی،     
ی ارائه شدددده را شدددکار کردند. نرخ صدددددرصدددد طعمه

  Dicyphus errans (Wolff)ی افراد بالغشکارگری روزانه
طور کلی،  فرنگی بیشدددتر بود. بددهروی تخم بیددد گوجدده

 Macrolophusو D.erransمدانندد    N.tenuisهدای  مداده 

pygmaeus (Rambur)   بیشدددتر از نرها شدددکار می کنند
(Ingegno et al., 2013.) 

در  یشکارگر عموم کی یزمان نشوونما کههنگامی
است که آن  دیباشد، بع ین طوالنآبا شکار  سهیمقا
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با  رایز ،باشد یثرؤم زیستیترل شکارگر بتواند عامل کن
شود یم میشدت تنظآن به یفراوانخواری، فرایند هم

(Kindlmann and Dixon, 2002; Hamdi et al., 2013) .
 طیبه شرا یادیتا حد ز یفرنگگوجه بیدزمان یک نسل 

و  C1/27˚ روز در 8/23از  کهیطورهدارد ب یبستگ طیمح
 3/76و  C˚ 7/19در روز  8/39تا  C 25˚ روز در 0/28

 ;Barrientos et al., 1998است ) ریمتغ C˚ 14 روز در

Pereyra and Sanchez, 2006) .در آب  این آفتبالغ  افراد
شوند  افتیتوانند در تمام سال یم ،یاترانهیمد یو هوا

 12ها وجود ندارد )نسل نیب یمشخص زیتما چیه رایز
 یپوشانممحصول ه یدر سراسر چرخهو نسل در سال( 

در شرایط بررسی حاضر  .(Vercher et al., 2010دارند )
روی تخم بید  N. tenuis ترین زمان یک نسلطوالنی

م پایینی روز در تراک 91/25±32/0فرنگی برابر با گوجه
فرنگی در همین بید گوجه شکار بود که از زمان یک نسل

 Pereyra and Sanchez (2006) در بررسی (C˚ 25دما )
 تخم اثر یمقایسه در Molla et al. (2013) تر است.تاهکو

 بر که تأثیری نظر از آرد بید تخم با فرنگیبیدگوجه
 در دارند، N. tenuis شکارگر سن زیستی هایفراسنجه
 مراحل یدوره طول حاضر، بررسی مشابه شرایطی

 روی را شکارگر این پنجم تا اول سن یپوره از پورگی
 ،46/2±08/0 ،88/2±12/0 ترتیببه یفرنگبیدگوجه تخم
 زادآوری و روز 10/3±11/0 و 08/0±56/2 ،08/0±98/1

 و عدد 9/38±9/6 ترتیببه را ماده حشرات عمر طول و

 مورد شکار هایتراکم. آوردند دستبه روز6/1±3/18
 یمطالعه میانی تراکم با برابر بررسی این در استفاده
 هایتراکم در ورگیپ مختلف هایدوره طول. بود حاضر

 مذکور محققین بررسی با چندانی تفاوت طعمه میانی و باال
 .N وقتی که کرد بیان آنان یمطالعه نتایج همچنین. ندارد

tenuis رشد زمان کند،می تغذیه شکار نوع دو هر روی 
 مقادیر. دهدنمی نشان بارزی تفاوت پورگی مراحل

 یمطالعه از حاصل یماده یحشره عمر طول و زادآوری
 در مشابه پارامترهای برای آمده دستبه مقادیر با مذکور
 تفاوت. بود نزدیک بسیار حاضر بررسی میانی تراکم

 طول و ماده هر توسط شده تولید نتاج تعداد میان موجود

                                                           
1 Omnivory 

 بررسی از آمده دستبه نتایج در N. tenuis هایماده عمر
 تراکم در کنونی یمطالعه از حاصل نتایج و محققین این

 شده ارائه شکار تعداد در اختالف دلیل به تواندمی باالیی،
 دلیلبه تواندمی اختالف این عالوهبه. باشد شکارگر به

تفاوت در  ،N. tenuis شکارگر سن جمعیت در تفاوت
 یزبانم یاهتفاوت در رقم گ یو حت فرنگیبید گوجه یتجمع

 یرشد یتضعواند بر وتیم یزبانم یاهرقم گ یراباشد. ز
 ,Emdenباشد ) مؤثر آن تخم یاندازه و فرنگیبید گوجه

 .M که داد نشان محققین این بررسی نتایج .(1995

pygmaeus بسیار نتاج فرنگیبید گوجه تخم از تغذیه با 
 نتاج تولید در شکارگر این توانایی عدم. کندمی تولید کمی

 باشد دلیل ینا به تواندمی فرنگیبید گوجه تخم از تغذیه با
 جمعیت رشد برای مناسبی غذایی منبع فرنگیبید گوجه که
 شکارگر برای آن یابیدست و نیست شکارگر یگونه این

 در موجود هایتفاوت است ممکن طرفی از. است دشوار
-بید گوجه روی شکارگر سن دو این تولیدمثلی ظرفیت

 هامتفاوت در میان آن 1چیزخواریهمه یدرجه به فرنگی
قادر باشد به  N. tenuisمربوط باشد. ممکن است که 

. بهتر پاسخ دهد فرنگیبید گوجه ای تخمهای تغذیهمحرک
 مختلف مراحل برای آمده دستبه شکارگری نرخ میانگین
 یمطالعه در فرنگیبید گوجه تخم روی N. tenuis پورگی
 برابر 09/2 و 77/1 ،05/2 ،41/1 ،89/1 ترتیببه حاضر

 نیز تفاوت این. بود محققین این بررسی از حاصل نتایج
بیشتر،  شکار به هاپوره یدسترس دلیلبه ممکن است

 در. ی شکار باشدی شکارگر و حتی اندازهتفاوت در جثه
بید  هایتخم تعداد کلی طوربه همکاران، و موال بررسی

 N. tenuis پورگی مراحل توسط شده شکار فرنگیگوجه
 این. بود آرد بید هایتخم تعداد از یشترب M. pygmaeus و

-بید گوجه تخم ترکوچک یاندازه دلیلبه تواندمی هاتفاوت

 بید به نسبت( قطر mm 22/0و  طول mm 36/0) فرنگی
 ترکم شایستگی و( قطر mm30/0 و طول mm 50/0) آرد
مانی زنده برای آرد بید تخم به نسبت فرنگیبید گوجه تخم

 نتایج (.Molla et al., 2013)شکارگرها باشد  این در برابر
 هایپوره که داد نشان محققین این هایآزمایش از حاصل

M. pygmaeus از بیشتر عدد 40 تقریباً خود عمر طول در 
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. کنندمی شکار را فرنگیبید گوجه تخم N. tenuis هایپوره
 نرخ جمعیت، افزایش ذاتی نرخ این محققین بررسی در

 .N نسل برای یک زمان مدت متوسط ووری زادآ خالص

tenuis 089/0±001/0 ترتیببه فرنگیبید گوجه تخم روی، 

 که است شده برآوردروز  57/30±11/0 و 42/0±28/15
خوانی هم کنونی تراکم میانی بررسی از حاصل نتایج با

دست آمده از تراکم باالیی متفاوت دارد اما با نتایج به
 شکار در تراکم تفاوت به توانمی یزن را تفاوت این .است
 عالوه .داد نسبت آزمایش دو در شکارگر به شده ارائه

براین، ممکن است این اختالفات ناشی از تفاوت ذاتی بین 
های شکارگر باشد. ممکن است جمعیت سن جمعیت

 است، شده بررسی حاضر یشکارگری که در مطالعه
 مذکور یلعهمطا در بررسی مورد جمعیت از ترتهاجمی

 مقدار که داد نشان الذکرفوق تحقیق بر این،عالوه . باشد
 تخم از تغذیه با N. tenuis دموگرافیک پارامترهای عددی

با . باشدمی بیشتر فرنگیبید گوجه تخم بهنسبت  بید آرد
-می نشان مذکور یمطالعه از آمده دستبه نتایج حال،این

 .Mدموگرافیک  هایفراسنجه میان تفاوت که دهد

pygmaeus بید به نسبت فرنگیبید گوجه تخم از تغذیه با 
 پارامترهای میان موجود تفاوت از بیشتر بسیار آرد

 . است شکار دو این روی تغذیه با N. tenuis دموگرافیک
 نشوونمای زمان Sanchez et al. (2008) بررسی در

 تخم از تغذیه با N. tenuis پورگی یدوره طول و جنینی
 و 9/8±09/0 ترتیببه فرنگیگوجه روی آرد بید

 آمده دستبه نتایج با که است شده بیان روز 36/0±9/12
. دارد مطابقت حاضر بررسی میانی و باالیی هایتراکم در

 میانی تراکم با برابر فوق بررسی در رفته کاربه هایتراکم
 ماده زادآوری آن در که باشدمی حاضر یمطالعه

 دستبه زادآوری با مقدار این. آمد دستبه 00/5±0/60
 دارد کمی تفاوت حاضر یمطالعه میانی تراکم در آمده

 .Molla et alکه درصد بیشتر است(. از آنجایی 30)حدود 

را با تغذیه از  N. tenuisی نیز زادآوری کل ماده (2013)
دست آوردند، این تفاوت به 7/83±0/15تخم بید آرد 

 شکارگر و جمعیت شکار یگونه در تفاوت دلیلهاحتماالً ب
 تخم از تردرشت بیدآرد تخم زیرا. باشد رفته کاربه

 . است فرنگیبیدگوجه

 جمعیت افزایش نرخ محیطی، ثابت شرایط تحت
 سنین از یک هر بقای نرخ نشوونما، نرخ به شکارگر
 و شکار تراکم کامل، حشرات زادآوری نرخ پورگی،

 ,Hassel)دارد  بستگی هاآن نسبی شپراکن و شکارگر

 زیادی تعداد از شکارگر پورگی سنین از یک هر(. 1978
 ایآستانه یک از تغذیه میزان اگر. کنندمی تغذیه شکار
 این از باالتر در و شودمی متوقف نشوونما باشد، کمتر

 توسط شده خورده غذای میزان از تابعی رشد نرخ آستانه،
 و شکارگر پورگی سن فزایشا با. باشدمی شکارگر
 متابولیکی، هایفعالیت برای غذایی مواد به آن نیاز افزایش
 ,Hassel) رفت خواهد باالتر نیز رشد ایتغذیه یآستانه

 بلوغ از پیش یدوره میانگین و زادآوری میانگین(. 1978
بید  تخم باالی تراکم از تغذیه در N. tenuis شکارگر سن

 هایفراسنجه از کمتر و بیشتر ترتیببه فرنگیگوجه
-بررسی منابع نشان می. بود شکار پایین تراکم در مشابه

گونه تحقیقی روی اثر تراکم دهد که متاسفانه تاکنون هیچ
صورت  N. tenuisدموگرافیک عددی شکار بر واکنش 

 روی( 1388) پور حسن بررسینگرفته است. با این حال 
 Chrysoperla سبز بالتوری دموگرافیک عددی واکنش

carnea Stephens الرو و تخم مختلف هایتراکم بهنسبت 
 Helicoverpa armigera پنبه یغوزه کرم اول سن

(Hubner) یماده حشرات دموگرافیکعددی  و واکنش 
 مختلف هایتراکم بهنسبت O. albidipennis سن کامل
 یکنهی بالغ ماده و پنبه یغوزه کرم اول سن الرو و تخم

، نتایج حاصل از بررسی حاضر را T. urticae ایولکهد
 افزایش که کرد بیان توانمی اساس این کند. برتایید می

 موجب شکارگر دسترس در بیوماس و شکار تراکم
 در. گرددمی شکارگر تولیدمثل و جمعیت رشد افزایش
 اختالف عدم. یافت خواهد افزایش شکارگر کارایینتیجه 
 باالیی و میانی هایتراکم در نرها عمر طول بین دارمعنی
 هاماده احتماالً که دهدمی نشان هاماده با مقابسه در شکار

-می دست از بیشتری شایستگی کمتر، غذایی یجیره در

 قرار تأثیر تحت جنس دو هر شکار پایینی تراکم در. دهند
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 موجب 1مادی علت عنوان بهپایین شکار  تراکم .اندگرفته
 دوره نتیجه در و شده 2غایی علت ماده عمر شدن کوتاه
 کاهش با یعنی. است گردیده کوتاه نیز ماده ریزی تخم

 طول بنابراین و شده کمتر شکارگر تغذیه شکار، تراکم
 دوره طول و تخمریزی میزان آن متعاقب و شکارگر عمر

 که رسدمی نظربه مجموع در. است یافته کاهش تخمریزی
 دسترس در یعنی است، ترسریع مانشوون میانی تراکم در

 شودمی نشوونما تسریع موجب سیری حد در غذا بودن
 می آن نسبی شدن کند موجب مازاد غذایی یوعده ولی

گردد. بنابراین ممکن است که شکارگران نرخ خالص تبدیل 
ثابتی داشته باشند، در این صورت کارایی تبدیل شکارگر 

(. Murdoch, 1971د )یابدر تراکم باالی شکار کاهش می
برخی شکارگران ممکن است بیشتر از مقداری که می

که در تراکم باال، از هر فرد ها را بکشند، یا اینخورند طعمه
 Lester and Harmsen (2002) بررسی کمتر تغذیه کنند.

 Typhlodromus pyriروی واکنش تابعی و عددی 

Scheuten (Acari.: Phytoseiidae) تخم وی رT. urticae 
 به منجر نهایت در رویداد اینیید می کند. این مطلب را تأ

 بدون شودمی شکارگر حرکت و وجوجست زمان افزایش
 باشد گرفته قرار تأثیر تحت بیوماس دریافت کهاین

(Murdoch, 1971) .زمان کاهش است ممکن عالوه،به 
 شکارگر فیزیولوژیک پاسخ نوعی میانی تراکم در نشوونما

 حجم شکارگر کهطوریبه باشد، غذا نسبی مبودک به
-می اختصاص نشوونما به را شده جذب غذای از بیشتری

. است شده نشوونما تسریع موجب امر این و دهد
 دلیلبه نشوونما توجه قابل شدن کند موجب کم یدسترس

 جبران برای حشره درنتیجه،. شودمی حشره گرسنگی
پردازد می تغذیه هب بیشتری روزهای تعداد غذا کمبود

(Murdoch, 1971; Glen, 1975; Hokyo and 

Kawauchi, 1975).  از طرفی ممکن است افزایش زمان
نشوونمای سن شکارگر در تراکم باالیی به این علت باشد، 
که شکارگر بخشی از انرژی دریافتی را صرف افزایش 

کند تا ظرفیت تولیدمثلی خود را افزایش ی خود میجثه
روی تأثیر  Hokyo and Kawauchi (1975)ررسی دهد. ب

 :.Spodoptera litura Fabricius (Lepاندازه و تراکم الرو

                                                           
1 Material cause 

Noctuidae)  بر واکنش تابعی و نشوونمای سن شکارگر
Podisus maculiventris Say (Hem.: Pentatomidae) 

  P. maculiventrisی پورگینیز نشان داد که طول دوره
 تر از تراکم روزانهشت الرو شکار کوتاهدر تراکم روزانه ه

های بالغ در تراکم که وزن سنالرو شکار بود، در حالی 16
 همچنین مطالعه باالی شکار بیشتر از تراکم پایین آن بود.

Agarwala et al. (2001) های بالغ نشان داد که ماده
Menochilus sexmaculatus Fabricius (Col.: 

Coccinellidae)  های باالترتراکمرویAphis craccivora 

Koch (Hem.: Aphididae) جثه بزرگتری دارند و تخم ،
 بیشتری تولید می کنند.

 از تابعی شکارگر رشدی یمرحله یک در بقا نرخ
 باشد،می مرحله آن در دسترس در شکار تراکم میانگین

 مانی زنده احتمال شکار تراکم کاهش با کهطوریبه
 یابدمی کاهش بعد یمرحله به مرحله آن زا گذر و شکارگر

(Hassel, 1978 .)شکارگر  سن که دهدمی نشان نتایج N. 

tenuis دارد، فرنگیبید گوجه تخم کنترل برای باالیی توان 
-یک از تغذیه با حتی باال، ایتغذیه توان بر عالوه چرا که

 قادر است بهینه، نشوونمای برای نیاز مورد غذای چهارم
 یمرحله به و رساندهب اتمام به را خود زیستی یچرخه

 .برسد تولیدمثلی
 عوامل به شکارگر کامل حشرات زادآوری نرخ
 تراکم از تابعی صورت هر در ولی دارد، بستگی متعددی
 و هاآن بین یدوجانبه دخالت و( عددی واکنش) شکارگر

 پراکنش. باشدمی محیط در( تابعی واکنش) شکار تراکم
 یا و ایجاد با تواندمی نیز هم به نسبت شکار و شکارگر

 زادآوری در شکار -شکارگر پویایی در ثبات زدنبرهم
 (.1380 قنبالنی، نوری) باشد داشته مؤثری نقش شکارگر

 شکار باالی تراکم از تغذیه در شکارگر سن کل زادآوری
 این. بود پایینی تراکم برابر هفت و میانی تراکم برابر 17/2

 حد برابر دو تراکم به یدسترس که دهدمی اننش مقایسه
 یدسترس و است شده تخم افزایش سبب گرشکار سیری

 کمتر به زادآوری کل کاهش موجب سیری حد به شکار در
-ی تخمدوره که است درحالی این. است شده نصف از

 کاهش این چند هر) است یافته کاهش کمی گذاری فقط
روی  Sanchez et al. (2014) بررسی(. باشدمی دارمعنی

2 Final cause 
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در تغذیه از تخم و مراحل مختلف  N. tenuisواکنش عددی 
ود شکار در طول نشان داد که کمبT. absoluta الروی 

خیر در تولیدمثل سن شکارگر استقرار موجب تأ یدوره
دهد که زادآوری شود. مطالعات آزمایشگاهی نشان میمی

بسیار  در غیاب شکار Miridaeهای همه چیزخوار سن
 ;Perdikis and Lykouressis, 2004کاهش یافت )

Sanchez et al., 2004.)  همچنین بررسی رمضانی و
( نشان داد که تعداد تخم گذاشته شده 1396ضرغامی )
 Nephus arcuatus Kapurبالغ کفشدوزک یتوسط ماده

(Col.: Coccinellidae) های باالتر پوره با تغذیه از تراکم
بالغ شپشک آردآلود جنوب  یسوم و ماده سن اول، دوم،

Nipaecoccus viridis Newstead (Hem.: 

Pseudococcidae) ممکن   طور غیر خطی افزایش یافت.هب
ی به غذا در دسترسست علت کاهش زادآوری علی رغم ا

حد سیری، به دلیل عدم جایگزینی طعمه در طول آزمایش 
عمه های شود بعد از خورده شدن طباشد که موجب می

-بر و مستوجب جسته های بعدی زماناولیه، یافتن طعم

باشد که انرژی مصرف شده حین  جوی بیشتر شدهو
 نتیجه توانمی بنابرایندهد. جو را افزایش میوجست
 زادآوری افزایش سبب شکار به بیشتر یدسترس که گرفت

گردد، که می می گذاریتخم مدت در چندان تغییر بدون کل
ی ی شکارگر باشد. افزایش اندازهدلیل افزایش جثههتواند ب

بدن، یک مزیت تکاملی برای شکارگر است، زیرا موجب 
گردد. به احتمال زیاد افزایش ظرفیت تولیدمثلی می

ی کوچک تولیدمثل کمتری خواهد داشت شکارگر با جثه
(Glen, 1975; Hokyo and Kawauchi, 1975.) 

 گزاریسپاس
مرکز تحقیقات کشاورزی ایت مالی این پژوهش با حم

و دانشگاه  و منابع طبیعی استان تهران واقع در ورامین
تبریز انجام شده است که بدین وسیله تشکر و قدردانی 

 گردد.می

 منابع

اولین   .Tuta absoluta meyrickفرنگی پره مینوز گوجهشب (IPM)های مدیریت و کنترل تلفیقی روش .1392، ر احمدی
کاربرد الگوی زراعی،         همایش   با  یدار کشددداورزی  پا عه  یابی شدددده از آدرس    ، همدان، بهمن 24ملی توسددد   باز

http://www.civilica.com/Paper-SAUCM01-SAUCM01_120.html  صفحه 9، 1393اردیبهشت  12در. 
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 Chrysoperla carnea (Stephens) سبز،  بالتوری شکارگری  و زیستی  هایویژگی برخی یمطالعه. 1388 ،م پورحسن 
  ای،دولکه یکنه و Helicoverpa armigera Hubner ،پنبه یغوزه کرم روی Orius albidipennis (Reuter) سن  و

Tetranychus urticae Koch .تبریز دانشگاه کشاورزی دانشکده شناسی کشاورزی،دکتری حشره یرساله. 

خوار . ارزیابی تأثیر مرحله رشدددی طعمه بر واکنش عددی کفشدددوزک شددپشددک 1396 ضددرغامی س، و رمضددانی ل
Nephus arcuatus Kapur10تا  1های ، صفحه2، شماره 7جلد  ات آفات گیاهی،. تحقیق.  

 منطقه در Miridae (Hemiptera: Hetroptera) خانواده فونسددتیک . بررسددی1391 ،م زادهفالح و ا دوسددتی ع، زارعی
 .شیراز ، دانشگاهایران  پزشکیگیاه کنگره بیستمین مقاالت خالصه ،99صفحه  آفات، -1جلد . فارس داراب

 :Hemiptera) میریده خانواده شددکارگر هایسددن معرفی و . شددناسددایی1392 ،ا شددیروانی و ر ینیحسدد م، شددمسددی

Miridae )کرمان. ،باهنر شهید ، دانشگاهآفات کنترل مدیریت ملی همایش سومین، 632صفحه . کرمان استان در 

شاورزی  جهاد سازمان . فرنگیگوجه مینوز یپروانه. 1390 ،ر فیروزی   ترویج هماهنگی مدیریت ،شرقی  آذربایجان ک
 .صفحه 14، کشاورزی
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. میزان شددکارگری و ترجیح سددن شددکارگر   1396ملکشددی ح، طالیی حسددنلویی ر، محقق نیشددابوری ج و اللهیاری ح،  
Nesidiocoris tenuis     ،در تغذیه از تخم بید آردEphestia Kuehniella   فرنگی و تخم بید گوجهTuta absoluta   در

 .43تا  31، صفحه 1، شماره 5ستی در گیاه پزشکی، جلد آزمایشگاه. مهار زی

 محقق دانشددگاه انتشددارات دوم، جلد(. سیپرا. ویدبل تریپ فی)تأل حشددرات یاکولوژ. 1380 ،)مترجم( ریقد یقنبالن ینور
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Abstract 

Tomato leafminer, Tuta absoluta Meyrick is an invasive quarantine pest that causes high losses on tomato 

crops in Iran. Predatory bug, Nesidiocoris tenuis Reuter is cosidered recently as potential biological control 

agent of T. absoluta. In this study, some biological attributes of N. tenuis were stuided on the eggs of T. 

absoluta at 25±0.5˚C, 65±5% RH, and 16: 8 h (L: D) photoperiod. A food supply of 10, 20, 30, 40, 50 and 60 

prey eggs was provided as high density (above satiation level) for the five nymphal stages and adult N. tenuis, 

respectively. The prey densities of 5, 10, 15, 20, 25 and 30 eggs were used as intermediate density (satiation 

level) and 2, 5, 7, 10, 12 and 15 prey eggs as low density (under satiation level) for the same developmental 

stages and finaly a no prey treatment also was included. The developmental time of immature stages, male 

longevity and females longevity were 21.62±0.19, 18.2±1.02 and 24.21±1.70d on upper prey density 

respectively. The average fecundity was 100.71±16.26 nymphs on the same treatment. Net reproduction rate 

(R0), intrinsic rate of increase (r), and mean generation time (T) were 40.57±10.48 nymphs/generation, 

0.119±0.009 d-1and 30.88±0.543 d respectively. The bugs developed no more than 2nd nymphal stage on tomato 

leaves without prey supply. All life table parameters significantly affected by prey density. These results 

suggest that N. tenuis can persist in suboptimal condition and continue control of tomato leafminer as long as 

prey reservoirs are not fully depleted.  
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