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 چکیده

 یکبا  باشا.   های مهم در تعیین کارایی یک شکارگر و انتخاا  دشا ن یعیعای مباما  مای     ی یکی از پارامترنرخ شکارگر
Gaeolaelaps aculeifer Raumilben   ج عیات   کااهش و کبتار   نقش مه ی در   امت ک  زیمهم خاکهای شکارگراز

تغذیا  از ررو   در G. aculeifer یو  زن.گی کب های ج.نرخ شکارگری و پارامتراز ایبرو زی دارد  خوار خاکعوامل گیاه

ملسایو  و   یدرجا   25±1دمای با  در شرایط آزمایشگاهی Winnertz Lycoriella auripillaخوارپش  قارچ من دو
 فاقا. رروی  یکبا  در مرللا    کا   درص. مورد ارزیابی قرار گرفت  نتایج نرخ شکارگری نشان داد 75±10ریوبت نسعی 

باود   ع.د  6 /6±13/0و  566/2±1/0تغذی  کرده و میزان تغذی  آن ب  ترتی  دوم و من او   یپوره  اللدر مرولی ، تغذی 

ب  دمت آم.  نرخ شکارگری کل باا تغذیا  از    38/381±99/5و  38/149±95/1 ب  ترتی  نر و ماده یشکارگری کب میزان 
بار روز، نارخ متبااهی افازایش      r )0089/0±17/0عیات   محامع  ش.  نرخ ذاتای افازایش ج    66/214±54/15ررو میاری. 

 و R0 )94/3±27/30روز و نرخ خالص تولیا. ملال     T )3/0± 95/18نسل   ی، میانگین یو  دورهλ) 01/0±19/1ج عیت  
 مااده  و نار  هاای بیشترین یو  ع ار کبا   روز ب  دمت آم.   5/11±1/0پیش از بلوغ با تغذی  از ررو میاری.  ییو  دوره

 39/3±16/0ریازی روی ررو مایاری.   پایش از تخام  ی بود  یو  دوره روز 93 و 79 ترتی  ب  میاری. کرده از ررو ذی تغ

توانا. عامال   مای  G. aculeiferتخم محامع  شا.  لاذا    69/71±03/2زادآوری کل با تغذی  از ررو میاری. برابر با  روز و
آفات ماورد   ایان  در کبتار  تلییقای    با  عباوان عامال مهارزیساتی      یاری. باش. وهای ممبامعی برای کاهش ج عیت ررو

  امتیاده قرار گیرد
 

  شکارگر یکب ، ارزش تولی. مللی، نرخ خالص شکارگری،  پش  میاری.کلیدی:  های واژه
 

 مقدمه
نیااز بشار با  مبااب      با افزایش روز افزون ج عیات،  

آنچ  بایش  رامتا   در این شودالسا  می ترج.ی. بیش
 هایمسئل  ک عود پروتئین در رژیم ش.ه،از ه   بحرانی 

باشااا. هااای فقیاار ماای   کشااور  باا  ویااره در  غااذایی  
توانبا.  و دارویی میی خوراکی هاقارچ ( 1985امپبسر، 

  اماروزه  ها داشات  باشاب.  نقش مه ی در تأمین این نیاز
ملال آ ،  بار مواد با ارزش غذایی داشتن  ها ب  خایرآن

ماورد  و ماواد معا.نی    پاروتئین  ،هاا یتامینانواع و ،امالح
و ه چبااین امکااان تولیاا. و پاارورش روی    نیاااز بشاار 

های محصورت کشااورزی بسایار ماورد توجا      پس ان.
بااا امااتیاده از اااایعات  اغلاا   زیاارا اناا.قاارار گرفتاا 

هاای  شون. و نا  تبهاا از ن ار امای.    کشاورزی تولی. می
هاای   ااری بیبا   معاتال   افاراد بلک  برای بوده آمیب  غبی 

و در  بااوده بساایار مباماا  قلعاای، دیاباات و فشااارخون
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 اماروزه   هساتب.  ها ماثرر های آنبهعود و کبتر  بی اری
ها صرفا ب  خایر خاوا  دارویای و برخای    قارچ برخی

گیرنا. کا    دیگر خوراکی مورد کشت و پرورش قرار می
فلچار و   پزشکی موماوم هساتب.   -های خوراکیب  قارچ

  (2008ه کاران، 

های تجااری قاارچ خاوراکی ه انبا. ماایر      کشت          
-لشرات، کب  تغذی  ل ل  و موردمحصورت کشاورزی 

هاا و  زا با  ویاره بااکتری   ها و عوامال بی ااری  ها، ن ات.
درصا. از   95از بین آفات لا.ود  گیرن.  ها قرار میقارچ

کبب. از رامات   کل لشراتی ک  ب  قارچ خوراکی ل ل  می
، Sciaridaeهاای  از خانوادهو بطور ع .ه  دهبودوبارن 

Phoridae ،Cecidomidae ،Drosphilidae  و
Scatopsidae  هستب.  ررو دوبارن با تغذی  از میسلیوم

.  از باین  نشاو باعث کاهش ع لکرد محصو  میها قارچ
  Freyدو جاااب  Sciaridaeهاااای خاااانواده جاااب 

Lycoriella  وBradysia Winnertz   تبار روی کشا-
ای برخاوردار هساتب.   های قارچ خوراکی از اه یت ویره

  تاوان با   مای آفت این خانواده های گون ترین مهماز ک  

Lycoriella auripila Winnertz ،(Fitch)  L. mali 
  اشااااره ن اااود Bradysia tritici (Colquillett)و 

شود ایجاد می هات تومط ررو آناخسارت ع .ه این آف
از  های رش. یافتا ، میسلیوم از هاذی  رروک  ناشی از تغ

های ب  هم پیومت  و مپ  مصار   موقط  میسلی یریق
  امااتهااا و ه چبااین ایجاااد توناال در امااپوروفور   آن

امتیاده از  با اغل ها آنکبتر  متأمیان  در لا  لاار 
ک  شود م وم فسیره انجام می و بویرهم وم شی یایی 

در افازایش مقاومات آفات     ها، باعاث کاربرد گسترده آن
-ص.مات جعران مع  ه چبین وکش آفتبرابر ترکیعات 

فلچاار و ه کاااران،   شاا.ه امااتزیساات محیطاای  ناپاذیر 
ماالم و ماازگار باا محایط     هاای  روش(  لذا بایا.  2008

از آلاودگی  پیشاگیری  در ایان باین     دنعاا  شاود  زیست 
  امااروزه در م الااک مقاا.م باار اقاا.امات کبترلاای اماات  

، قارچمزارع پرورش  یهاتر  آفات و بی اریپیشرفت  کب
-با پامتوریزه ن ودن بستر کشت و اا. عیاونی ماالن   

هااای پاارورش قااارچ و ه چبااین امااتیاده از میسااتم    
ت با   ابرای م انعت از ورود آف هامالن اظتی مبام لی

هاای ما.رن   باش. و در میستمهای کشت میداخل مالن

لن وجاود  ی ماا شا پرورش قارچ اصالً چیزی بباام م پا 
هاای پارورش قاارچ مابتی     متأمیان  در میساتم  ن.ارد 

ماایاری. و فوریاا. از معمااالت مهاام تولیاا.    دوبااارن 
شون. و بارای برداشات محصاو  مطلاو      محسو  می

 و در باین  ها وجود ن.اردهیچ راهکاری غیر از کبتر  آن
روش مباماعی بارای    مهار زیستی، مهار آفتهای روش

 یکبا   رهاماازی  باشا.  میآفت  مهار یعیعیم.یریت و 
G. aculeifer   ای یای یاک   هاای خیاار گلخانا    در بوتا

ج عیات   کاهش بر قابل توجهی تاریرای هیت  10 یدوره
B. tritici  ی  ه چبین کب داشت  امت (Womersley) 

(Acari: Laelapidae) Stratiolaelaps scimitus  ارر
 .Bخاااوار قابااال تاااوجهی بااار روی دوباااا  قاااارچ  

matogrossensis (Lane)   فرییااار و داشااات  امااات
( 1991  و ه کاران ع ی.ی-ا (  ه چبین 2007ه کاران، 

-مای  Parasitus bituberosus ینشان دادنا. کا  کبا    

درص.  60تا  50را  L. solaniتوان. تع.اد لشرات کامل 
 ،ارزیابی میازان کاارایی یاک شاکارگر     برای کاهش ده. 

و ناارخ شااکارگری از تعیااین دو پااارامتر جاا.و  زناا.گی 
از آنجایی ک  کارایی یک ای برخوردار امت  اه یت ویره

شکارگر ب  عواملی ه چون ناوع و گونا  یع ا ، مان و     
بستگی دارد  عوامل محیطیو دما زیستی یع    یمرلل 

ها در شارایط  ب  ه ین مب ور رزم امت کارایی شکارگر
متیاوت ماورد بررمای قارار گیارد  بارای ملاا  جا.و         

  B. pauperaبااا تغذیاا  از ررو scimitus .S .گی زناا

Tuomikoski  وB. tritici    25، 20، 15در چهار دماای ،
ملسیو  متیااوت باوده و دماا بار میازان       ی( درج 30

 یجبسای، دوره رش.، مرگ ومیار پایش از بلاوغ، نساعت    
پا  از   یتخم گذاری، دوره یپیش از تخم گذاری، دوره
-های کامال تااریر  کب و  ع ر تخم گذاری، زادآوری و ی

(  در میساتم  1997و ه کاران،  وگاردیگذار بوده امت  
شکارگر ب  دلیل تغییر ماختار ج عیتی شاکارگر  -شکار

و وجود مرالل غیر شکارگری در ج عیات ملال تخام و    
ترکی  ایالعات ج.و  زن.گی و نرخ شاکارگری   ،شییره
ز شاکارگر ا -مرلل  مبی در مطالع  ما.  شاکار   یویره

(  با   2003چی و یانا،،  امت   رای برخوردااه یت ویره
های شکارگر برای کبتار   یور کلی امتیاده ع لی از کب 
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باش. ک  این می هاای آننیازمب. رهامازی دورهزیستی، 
نی انعوهی از شکارگر برای وامر ب  در دمتر  بودن کل

و  مااوریراوابساات  اماات  مااورد ن اار   انتخااا  گوناا 
مطالعاا  تعیااین ناارخ   ایاان (  هاا.  از 2015مااورا، ، 

 G. aculeifer یباا  شااکارگری و جاا.و  زناا.گی ک

Raumilben بااااااا تغذیاااااا  از  L. auripila  
  باش.می

 هامواد و روش
و   Gaeolaelaps aculeiferپرورش کلونی

Lycoriella auripilla 
از موجود از کلونی  G. aculeifer شکارگر یکب 
 Rhizoglyphus یبا کب پیاز گالیو  ه راه روی 

echinopus (Fum. & Rob.) های ، پادمان و مگ
با شرایط آن مازگاری  برایآوری ش.  خوار ج  چرقا

در ظروفی با ابعاد چب. نسل از آن،  ،آزمایشگاهی
متر و با تیاع( مانتیرا×عرض× یو  7/3×8/7×5/10

با دمای  انکوباتوردرون  R. echinopus یتغذی  از کب 

 70±10ملسیو  و ریوبت نسعی  یدرج  1±25
-درص. و تاریکی مطلق پرورش داده ش.  بع. از تخم

ها در تا تخم گردی. بالغ لذ افراد ها، کب  گذاری
 ب  فرم لاصل  هایتیریخ، ررو مایشزشرایط مشاب  آ

گذاری ها و تخمو بع. از بالغ ش.ن کب  شون.تع.یل بالغ 
آزمایش مورد امتیاده  ها برایهای آنتخم ،نسل او 

ک پومت  L. auripila  برای ایجاد کلونی یردقرار گ
های پرورش قارچ خوراکی در قارچ خوراکی از مالن

و در اتاق رش. با دمای گردی. ه .ان فراهم  م  شهرول
 85±10ملسیو  و ریوبت نسعی  یدرج  16±1اولی  

دهی مطح ک پومت داری ش. و پ  از خاکدرص. نگ 
ملسیو  افزایش یافت   یدرج  25±1تاق ب  دمای ا

پ  از رش. قارچ خوراکی و آلوده ش.ن بستر ک پومت 
آوری و پ  از شبامایی آفت دوبارن موجود ج  

آوری و بر روی گیاه لشرات نر و ماده ج   ،مورد ن ر
مانتی متر و  9و قطر  5/13باقال درون ظروفی با ارتیاع 

ریوبت نسعی درج  ملسیو  و  24±1در دمای 

 یافت  انتقا  پرورشبرای درص.  10±80

های زیستی و نررخ شرکارگری   بررسی برخی ویژگی
 L. auripilaبا تغذیه از الرو  G. aculeifer یکنه

انجاام   بارای  کب ، کلونی اصلی یتهی و  پ  از تکلیر
کبا    (مااعت   24 (مان  ع.د تخم هم 100تع.اد  ،آزمایش

G. aculeifer  ب  یاور  را ها یک از تخم هرمپ  ج.ا و
و ارتیااع   9/5ج.اگان  درون یک ظر  پالمتیکی ب  قطر 

مخلاو  گاچ و   ها باا  متر ک  یک موم کف آنمانتی 7/3
قارار داده شا.ن.     ،پر ش.ه بود 1:4ذغا  چو  ب  نسعت 

این تع.اد تخم ب  این مب ور انتخا  ش. کا  در صاورت   
.اد باقی مانا.ه  ها بتوان با تعتیریخ نش.ن تع.ادی از تخم

میازان خطاای    با  ایان ترتیا     آزمایش را اداما  داده و 
با تهوی  مبام  ظرو  برای تأمین آزمایش کاهش یاب.  

 شا.  ایجااد   هاا آندرپوش وی رهای ریز موزن موراخ
 10تعا.اد  شاکارگر   یبالفاصل  پا  از ظهاور ررو کبا    

 چهاار ماوی  میاری. باا قلام   یع.د ررو من دوم از پش 
هار روز  قارار داده شا.     ی.ا و در اختیاار کبا   صیر جا 

هاای  های خاورده شا.ه در هار یاک از والا.     تع.اد ررو
هاای  آزمایشی ب  صاورت ج.اگانا  رعات و ماپ  ررو    

هاا  های ج.ی. جایگزین آنآوری و یع  باقی مان.ه ج  
 ،هااای ناار و مااادههااا، کباا پاا  از بااالغ شاا.ن کباا شاا.  

و با    تیکیاک هاا  نبراما  شکل قسا ت انتهاایی با.ن آ   
یاک جیات    ،صورت تصادفی درون هر والا. آزمایشای  

باارای تعیااین ناارخ    ماااده قاارار داده شاا.  وناار ی کباا 
باارای تعیااین تعاا.اد یع اا  خااورده شاا.ه و شااکارگری 
، مااده  یتخم گذاشت  ش.ه تومط هر کب تع.اد زادآوری 

رشاا. هاار یااک از   یپاایش از بلااوغ، دورهی یااو  دوره
محامع  ش.   نیز های بالغ ر کب مرالل زن.گی و یو  ع

نار یاا مااده در هار تکارار، نارخ        یدر صورت مرگ کب 
ماده یاا نار بااقی مانا.ه و      یشکارگری آن تکرار با کب 

قعل از جیات   ب  جز زمانی ک  کب  ب.ون جایگزین کردن 
دیگار   یباا کبا   فات  گیری و در ابت.ای آزمایش از بین ر

ک  تیکیاک نارخ شاکارگری    با توج  ب  ایب  ادام  داده ش.
های نر و ماده در هار والا. آزمایشای امکاان پاذیر      کب 

ی کبا   15میانگین نرخ شاکارگری  ب  یور ج.اگان  نعود 
نر ب  محض خروج از تخام محاماع  و از مج اوع نارخ     

تاا نارخ    شا.  نار و مااده کام    یشکارگری هر جیت کبا  
های جا.و  زنا.گی   ها ب  دمت آی.  دادهمادهشکارگری 
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مرلل  -امتیاده از روش ج.و  زن.گی دو جبسی من با
های نرخ شاکارگری باا اماتیاده از روش تجزیا      و داده

  نارخ شاکارگری و   نرخ مصر  دو جبسای آناالیز شا.   
 نر و مااده  یزن.گی در این روش برای کب  ییو  دوره

 شاود با  تیکیاک محاماع  مای     در مرالل مختلف زن.گی
 چباین مقاادیر نارخ      ه(2003چی و یانا،،  ؛ 1990چی،  

برابر با میانگین تع.اد یع ا    (Kx)شکارگری ویره مبی 
، نرخ خاالص  xمصر  ش.ه تومط یک شکارگر در من 

براباار بااا تعاا.اد یع اا  مصاار  شاا.ه  (C0)شااکارگری 
زنا.گی و نارخ تعا.یل     یتومط یک شکارگر در کل دوره

در  (Qp)شکار خورده ش.ه ب  نتاج تولی. ش.ه شاکارگر  
شااگاهی و بااا امااتیاده از روش ناارخ    واااعیت آزمای

هاای  مصر  دوجبسی محاماع  شا.  ه چباین پاارامتر    
، نارخ  R0ج.و  زن.گی شاامل نارخ خاالص تولیا. ملال      

، r، نرخ ذاتی افازایش ج عیات   GRRناخالص تولی. ملل 
و نرخ متباهی افزایش ج عیات   Tمتومط زمان یک نسل 

λ هااا بااا امااتیاده از ناارم افاازار  محامااع  شاا.  ن ااودار
  میانگین و خطای امتان.ارد باا  رمم ش. 11یگ اپالت م

 امتیاده از روش بوت امترپ محامع  گردی.   
 نتایج و بحث

ن و رش. و  یو  دورهینتایج مربو  ب  میانگین 
با تغذی  از  G. aculeifer یمرالل مختلف زیستی کب 

نشان داده ش.ه امت   1 ش اره در ج.و  ررو میاری.
 یبیشترین یو  دوره ،از بلوغ در بین مرالل پیش

-د،وتون ف امت  در بین کب  یزن.گی مربو  ب  مرلل 

-ب  کب مربو  های بالغ هم بیشترین میانگین یو  ع ر 

های نر و مانی کب د  بیشترین میزان زن.هبوماده  ی
میاری. ب  ترتی  برابر با  یماده با تغذی  از ررو پش 

 یک  کب  داد نشان الع این مطروز بوده امت   93و  79
 G. aculeifer توان. چرخ  زن.گی خود را روی می

های ررو میاری. کامل ن ای. و در صورت آلودگی مالن
 یبرای کب توان. یع   مبامعی پرورش قارچ می

 را کاهش ده. اش. و ج عیت آنبشکارگر 
باا تغذیا  از    S. scimitusزیساتی   یارزیابی چرخ 

 Thyrophagus (Schrank)یو کباا  L. solaniررو 

putrescentiae پیش از بلوغ باا   ینشان داد یو  دوره

دیگار با  مراتا      یتغذی  از ررو میاری. نسعت ب  یع  
ده. نوع یع   باعث ایجااد  ک تر بوده امت ک  نشان می

انکگاارد و  گردد  پیش از بلوغ می یتیاوت در یو  دوره
( 1997  ارد و ه کارانیرگ(  در پروهش 1997ه کاران، 
باا تغذیا     S. scimitus یپیش از بلوغ کبا  ی یو  دوره

باا   B. tritici و B. pauperاز ررو دو گونا  ماایاری.  

روز بااوده اماات  یااو   6/12±2/0و  2/13±5/0ترتیاا  
با تغذی  از ررو  S. scimitus یپیش از بلوغ کب  یدوره

Bradysia sp.     یدرجا   22و کرم یوقا  بار در دماای 

روز  09/13±26/0و  86/12±43/0ملسیو  ب  ترتیا   
هاای مااده با     ب  دمت آم.ه و ه چبین یاو  ع ار کبا    

روز باوده امات    7/21±7/3و  9/33±8/7ترتی  برابر با 
در  (1393(  اماین و ه کااران    2005کابررا و ه کاران،  

در هشات   G. aculeifer یزیستی کب  یبررمی چرخ 
 R. echinopus یوت باا تغذیا  از کبا    رژیم دمایی متیا

ترین دماا بارای نشاو و    ب  این نتیج  رمی.ن. ک  مبام 
ی ملسیو  امات و یاو  دوره   یدرج  25 ین ای کب 

های نر و ماده در دمای مذکور ب  پیش از بلوغ برای کب 
روز بااوده اماات   41/12±18/0و  94/11±22/0ترتیاا  

غ و پایش از بلاوغ   بلوی دورهها مشخص کردن. یو  آن
هاای غاذایی   های نر و ماده تحت تااریر دماا و رژیام   کب 

  شودمتیاوت می ،مختلف
در شاکل   (Sxj)مق.ار نرخ بقا مرالل مختلف زیساتی  

نشان داده ش.ه امات  نارخ بقاا الت اا  زنا.ه       1ش اره 
امات    j و مرللا  زنا.گی   xمانی تخم تا رمی.ن ب  من 

ماانی  میازان زنا.ه  تیااوت در   یاین شکل نشاان دهبا.ه  
باشا. و شاامل مارگ و میار هار      مرالل مختلف کب  می

نارخ مارگ    1مرلل  از زن.گی کب  امت  بر اما  شکل 
و میر در مرالل پیش از بلاوغ کبا  زیااد باوده امات و      

هاای  و در روز 39/0نر  یترین میزان زن.ه مانی کب بار
و  39/0ماده  یترین میزان زن.ه مانی کب و بار 72تا  14

-بود  ه چبین نرخ مرگ و میر کب  83تا  14های در روز

 های ماده ک تر بوده امت 
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 با تغذیه از الرو سیارید G. aculeifer ینمو مراحل مختلف زیستی کنه یدوره (معیار خطای SE±) میانگین طول-1جدول 

 )روز( یطول دوره
 نر ماده رشدی و سنی کنه شکارگری دوره 

 تخم 08/0±54/2 08/0±51/2

 الرو 08/0±36/1 08/0±33/1

 پروتونمف 09/0±03/3 1/0±08/3

 دئوتونمف 1/0±59/4 1/0±56/4

 کنه بالغ 6/0±74/66 85/0±46/78

 طول عمر کل کنه 6/0±26/78 87/0±95/89

ماااده  یگااذاری کباا پاایش از تخاام یمتومااط دوره
(APOP) ،16/0±39/3 پیش از تخام  یروز و کل دوره-

روز ب  دمت آم.   98/8±17/0برابر با  (TPOP)ذاری گ
توانا. بار تولیا. ملال و     می یکوتاه بودن یو  این دوره

افزایش ج عیت شکارگر و در نتیج  کبتر  بهتر آفت ارر 
هاای  مستقیم و فزایب.ه داشت  باشا.  در پروهشای دوره  

 شهااررر یکنهه گاذاری  گذاری و پا  از تخام  پیش از تخم

 G. aculeifer   روز بوده امات    27-32و  5-9ب  ترتی
 گاذاری ایان   پیش و پا  از تخام   یدوره رم.ب  ن ر می

انکگارد های یع   نعاش.  تحت تاریر گون  شکارگر یکب 
 ( 1997و ه کاران، 

باا تغذیا  از ررو    G. aculeiferمیزان زادآوری کل 

گاذاری  تخام ی و یاو  دوره تخام   69/71±03/2میاری. 
 روز ب  دمت آم.  بیشترین تع.اد نتاج تولی. 8/0±61/41

مشاه.ه شا.ه و   یگذاری کب تخمی ش. در اوامط دوره
ب  ت.ریج کاهش یافت تا ب  صیر رمای.  میاانگین تعا.اد    

 تخام بارآورد   72/1ماده  یتخم روزان  گذاشت  ش.ه کب 
گردیاا.  شااروع تولیاا. ملاال از روز هیاا.هم و اوج آن در 

مااوریرا و (  2ماات  شااکل  روز بیساات و دوم بااوده ا 
 یکباا  گااذاریپاایش از تخاام  ی( دوره2014  ه کاااران
با تغذیا  از ما  رژیام     C. jaboticabalensisشکارگر 

 ، ن اتاا. F. occidentalisغااذایی شااامل تااریپ    

Protorhabditis sp  و کباااT. putrescentiae  را
 باا تغذیا  از   یایان دوره بررمی کرده و نتیجا  گرفتبا.   

-در لاالی   دیگر بودتر از دو رژیم غذاییرنییو ،تریپ 

 .Tگاااذاری باااا تغذیااا  از کبااا    تخااام یکااا  دوره

putrescentiae تاار بااوده اماات  تعاا.اد تخاام   یااورنی
 Protorhabditisبا تغذی  از ن اتا.   یگذاشت  ش.ه کب 

sp.   مورفی و ماردار  ( و 1968 بارکر بیشتر بوده امت

 H. aculeifer ی( نشان دادنا. کا  بااروری کبا     1991 
 تحت تاریر گون  یع   و ک یت آن امت 

باا   G. aculeiferهای جا.و  زنا.گی   مقادیر پارامتر
شاا.ه  داده  نشااان 2تغذیاا  از ررو ماایاری. در جاا.و   

هاای جا.و  زنا.گی نارخ خاالص      امت  در بین پاارامتر 
دو شااخص مهام    ،تولی. ملل و نرخ ذاتی افزایش ج عیت

انا.، بار ایان    ی معرفای شا.ه  در ارزیابی دشا بان یعیعا  
گار قا.رت   کا  بیاان   (r)اما  نرخ ذاتی افزایش ج عیت 

تولی. ملل، رش. و ن و و بقای ج عیت امت و بارای ایان   
باار روز باا  دماات آماا.  زیاارا  17/0±0089/0شااکارگر 

های ج.و  زن.گی اغل  با تغییرات محیطای ملال   پارامتر
و و ها کببا.   گون  میزبان، ناوع یع ا  و دماا تغییار مای     

( و در واق  شرایط یع   در این رویا.اد  2010ه کاران، 
 دخیل بوده امت 

 
 

 

 



 آصف پور و همکاران                                                                                                                                                            70

 

 

با تغذیه از الرو سیارید G. aculeifer ینرخ بقا ویژه مرحله سنی کنه -1شال 

 

 

 G. aculeiferیکنه (lxmx)و زایش ویژه سنی  (mx)، باروری ویژه سنی کل جمعیت (lx)نرخ بقا ویژه سنی  -2 شال

 با تغذیه از الرو سیارید G. aculeiferهای جدول زندری پارامتر-2دول ج

 پارامتر جمعیت خطای معیار ±مقدار 
0089/0±17/0 R 

94/3±27/30 R0 

7/4±17/42  GRR 

01/0±19/1 Λ 

3/0±95/18 T 

 



 71                                                                                      جدول زندگی و نرخ شگارگری کنه...                                               

مطالعات ک ای   یهای زیستی این کب بر روی پارامتر
یشتر مرباو   و مطالعات انجام ش.ه نیز ب صورت گرفت 

هاای  پاارامتر  ی  مطالع امتب  گون  نزدیک ب  هم بوده 
   R. echinopus بار روی  G. aculeifer یزیستی کب 

نشان داد ک  میزان نرخ  ،ملسیو  یدرج  25 یدر دما
امین و امت   144/0±02/0ذاتی افزایش ج عیت برابر با 

 Arctoseius یبااااارای کبااااا (  1393ه کااااااران، 

semiscissus .یاا   ها ب  عبوان غذازمانی ک  تخم میاری

 (R0)نرخ خالص تولی. ملل  ،بودها در دمتر  آن یع  

 (rm)، نرخ ذاتی رشا.  85/13 (T)، زمان یک نسل 49/24

بااوده اماات   16/1 (ʎ)و ناارخ متباااهی افاازایش    23/0
-پاارامتر ( 1997و ه کاران   وگاردی(  1980رادزیسکا،  

را در چهاار رژیام    H. miles یهای ج.و  زنا.گی کبا   
 B. pauperدمااایی بااا تغذیاا  باار روی ررو ماایاری.   

 یدرجااا  25در دماااای  مشااااه.ه کردنااا. بررمااای و
بوده  λ =142/1و  R0 ،133/0=rm=7/49ملسیو  مق.ار 

در ( 1997و ه کااران   گاارد  وبا توج  با  نتاایج ی  امت  
و  rm ،λهاای  پارامتر نمیزای مانتیگراد درج  25دمای 

R0 نتایج لاصل از این آزمایش بر روی ررو مایاری.   با
تیاوت چب.انی ن.اشت  و با توج  ب  یکسان باودن یع ا    

توان. با  علات یکساان نعاودن     ان.کی تیاوت در نتایج می
و  مورد آزمایش باش.  لوب  یگون  کب تیپ اکولوژیک 

در  را هاای جا.و  زنا.گی   ( مقادیر پاارامتر 1980  شاتن
درج  ملسیو  باا   5/24در دمای  G. aculeifer یکب 

با  ترتیا  برابار باا      T. putrescentiae یتغذی  از کب 
12/0=rm ،05/20=R0،12/1 =λ  78/24و=T  بااا  دمااات

هااای جاا.و  تیاااوت در میاازان پااارامترببااابراین   آورد
توان. ب  دلیل تیاوت در ناوع یع ا  و شارایط    زن.گی می

جاا.و  شااعی  مااازی برامااا    انجااام آزمااایش باشاا.
مرللا  دو جبسای راه لال مباماعی بارای      -زن.گی من

 توماط   کا   امت آفتیک بیبی زمان مبام  کبتر  پیش
 پیشبهاد ش.ه امت  (1990 چی 

 وامات   نشاان داده شا.ه   3شاکل  امی. ب  زن.گی در 
ما.ت زماانی امات کا  یاک فارد در هار مرللا           بیانگر

 باا تغذیا  از ررو مایاری.    توان. زنا.ه ب انا.   زیستی می
مااده در روز نهام و    یبیشترین امی. ب  زن.گی برای کب 

نر بیشاترین امیا.    یبوده امت  برای کب  95/89برابر با 
ب  دمت آم.ه   26/68ان زب  زن.گی در روز دهم و ب  می

امی. ب  زن.گی در مرالل نابالغ  تخام تاا د،وتون اف( باا     
، 27/69، 99/66تغذی  از ررو میاری. ب  ترتی  برابار باا   

بوده امت  در مطالع  امین و ه کااران   10/72و  92/71
باا   G. aculeifer یبارترین امی. ب  زن.گی کبا   (1393 

 20و  16هااای در دمااا R. echinopus یتغذیاا  از کباا 
و  6/31ملسایو  با  دمات آما.ه و برابار باا        یدرج 

 یدرجا   30بوده امت و ک ترین میزان در دمای  68/26
ن امی. ب  زن.گی با   زاده. مینشان می ملسیو  بوده و

  وابست  امتدما نیز 

 

 با تغذیه از الرو سیارید G. aculeiferامید به زندری کنه  -3شال 
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باا   G. aculeifer یارزش تولی. مللی کب  4در شکل 
تغذی  از ررو مایاری. نشاان داده شا.ه کا  در واقا  با        

ج عیات  در  jو مرللا    x معبای ماهم یاک فارد در مان    
 یباش.  در واق  ارزش تولی. مللی نشان دهبا.ه بع.ی می

مت، ارزش تولیا. مللای با     نرخ متباهی افزایش ج عیت ا
شاود  داری زمانی کا  تولیا. ملال شاروع مای     یور معبی
یاب.  اوج مق.ار ارزش تولی. مللی باا تغذیا  از   افزایش می

 40/16ررو میاری. در روز بیست و چهارم و با  میازان   
باش.  ارزش تولی. مللی برای مرالل قعال از بلاوغ با     می

مرات  ک تر از کب  ماده امت و قابل چشام پوشای امات    
باش.  اگار کبا    ه چبین این پارامتر برای کب  نر صیر می

شاود  ماده نتاجی تولی. نکب. نرخ تولی. ملل آن صایر مای  
ولی م کن امت مبحبی بقا ه چباان اداما  داشات  باشا.      

شود ارزش تولیا. مللای با     ماده بالغ می ی زمانی ک  کب
دهم  ماده از روز ییاب.  کب یور قابل توجهی افزایش می

 یگذاری کرده امات  باا افازایش مان کبا      شروع ب  تخم
ماده ب  مرات  تولی. نتاج ک تر ش.ه و ارزش تولیا. مللای   

باا تغذیا  از    G. auleifer یکبا   شود ک  بارای صیر می
روزگی مق.ار ارزش تولیا. مللای با      93ررو میاری. در 

 رم. صیر می
میانگین نرخ شاکارگری مرالال پایش از     3در ج.و  

 یهای نر و ماده آورده شا.ه امات  ررو کبا    بلوغ و کب 
 ای ن.اشات  امات و  هیچ گون  تغذی  میاری. بر روی ررو 

شکارگری یای مرالال مختلاف زیساتی با  مراتا        نرخ 
ب  بیشاترین میازان خاود     بلوغ افزایش یافت  و در مرلل 

 رمی.ه امت
باا تغذیا  از تاریپ      S. scimitusنرخ شکارگری کب  

F. occidentalis  هاای مختلاف نشاان داد کا      در تاراکم

بوده امات کا     1/54±9/9میزان تغذی  از تریپ  برابر با 
های نر زمانی کا  تاراکم   های ماده نسعت ب  کب برای کب 

وده ب  یور قابل توجهی بیشاتر  ع.د ب 20تا  15یع   بین 
در مرلل  رروی تغذی  ن.اشات  و میازان    یامت  این کب 

تغذی  در مرلل  پروتون ف و د،وتون ف افزایش داشت  و 
در مرلل  بلوغ ب  م.ت یک هیت  افزایش داشات  و بعا. از   

توان گیت تراکم یع ا  نیاز   آن کم ش.ه امت  ببابراین می
-ای تعیین نرخ شکارگری کب های اصلی بریکی از فاکتور

(  تعا.اد ررو خاورده   2014وو و ه کااران،  باشا.   می ی
با  جلا  یع ا  بساتگی      S. scimitus یش.ه تومط کبا  

شاکارگر  از ررو  یدارد  ب  یوری ک  میازان تغذیا  کبا    
امت، در لالی ک  از ررو مان   7/7±8/1من یک میاری. 

باا. و ایاان کررو تغذیاا  ماای 6/0±2/0چهااارم باا  تعاا.اد 
آزمایش مثی. این امت ک  تع.اد شکار یک شکارگر تااب   

ب  یاور  ی باش.  ررو من او  تومط کب ان.ازه یع   می
-شود اما با افزایش من رروی و بازرگ کامل خورده می

شکارگر از کپسو  مار   یتر ش.ن کپسو  مر ررو، کب 
مانا.  انا.ازه یع ا  نیاز در     ررو تغذی  نکرده و باقی مای 

 S. scimitus یک  کب انتخا  و تغذی  مثرر امت بطوری
کب. ولی از ررو مان  های من یک تا م  تغذی  میاز ررو

تاری  چهارک  انا.ازه بزرگتاری داشات  و پومات  ااخیم     
(  ناارخ 1994رایاات و ه کاااران، کباا.  تغذیاا  ن اای ،دارد

 .S یمصار  روزان  مرالل پیش از بلوغ و باالغین کبا   

scimitus و  24/0تغذیاا  از ررو ماایاری. باا  ترتیاا    بااا
 T.putrescentiae (Schrank)ی ب و با تغذی  از ک 86/0

(  1997انکگاارد و ه کااران،   بوده امات    8/10و  21/7  
بار روی تعا.ادی از   S. scimitusبررمای نارخ مصار     

  Lycoriellaی  ای نشان داد ک  این کبا های گلخان یع  

 (Winnertz) solani های مورد آزمایش ب  دیگر یع   را
تااارجیح داده هرچبااا. کااا  شاااییره تاااریپ  و پاااوره    

Isotomurus palustris (Muller)    با مارعت بیشاتری
د و ه کااران،  براداماگار انا.   خاورده شا.ه   یتومط کب 

1996 ) 
، نارخ  (lx)نرخ بقاا ویاره مابی     ینشان دهب.ه 5شکل 

و ناارخ شااکارگری خااالص  (Kx)شااکارگری ویااره ماابی 

(C0)  امت و مطح زیر ن ودار(lxKx) نرخ  ینشان دهب.ه
 یخااالص شااکارگری اماات کاا  ایاان مقاا.ار باارای کباا   

 G. aculeifer  .ررو  66/214بااا تغذیاا  از ررو ماایاری
امع  ش.ه امت  نرخ تع.یل شکار خورده ش.ه من دو مح

باوده امات و در    09/7برابار باا    (Qp)ب  نتاج تولی. ش.ه 
بارای   یای امت کا  کبا   تع.اد یع   یواق  نشان دهب.ه

 کب. گذاشتن یک تخم مصر  می

 

http://urweb.roehampton.ac.uk/collembola/taxonomy/(316IRpal)%20Isotomurus%20palustris.html
http://urweb.roehampton.ac.uk/collembola/taxonomy/(316IRpal)%20Isotomurus%20palustris.html
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 با تغذیه از الرو سیارید G. aculeifer یارزش تولید مثلی کنه-4شال 

 

 الرو سیارید با تغذیه از G. aculeifer یشااررری کنه نرخ میانگین-3جدول 

 Lycoriella sp مرحله زيستي

 0 الرو

 566/2±1/0 پروتونمف

 6/6±13/0 دئوتونمف

 38/381±99/5 ماده بالغ

 38/149±95/1 نر بالغ

 66/214±54/15 شکارگري کل

 

 
 .با تغذیه از الرو سیارید G. aculeiferنرخ خالص شااررری  و (kx)، نرخ شااررری ویژه سنی (lx)نرخ بقا ویژه سنی -5شال 

 



 آصف پور و همکاران                                                                                                                                                            74
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Abstract 

Predation rate is one of the most important parameters in determining the performance of a 

predator. Gaeolaelaps aculeifer Raumilben is one of the important soil predators. It has main role in 

reduction population of the phytophagous agents of the soils. In this study predation rate and life 

table parameters of G. aculeifer fed on second instar larvae of Lycoriella auripila Winnertz were 

studied under laboratory conditions: 25±1
o
C and 75±10 R.H. Result showed that the larva stage not 

feeds on the sciarid larvae but other stages could feed very well. Consumption of protonymph and 

deutonymph stages were 2/56±0/1 and 6/6±0/12, respectively. Consumption rate of male and 

female were 149/38±1/95 and 381/38±5/99, respectively. The intrinsic rate of increase (r), finite 

rate of increase (λ), mean generation time (T), net reproductive rate (R0) and gross reproductive rat 

(GRR) the values of which were 0/17±0/0089 d-1, 1/19±0/01 d-1, 18/95±0/3 d, 30/27±3/94 

offspring and 42/17±4/7, respectively. Pre-adult longevity was 11/5±0/1 days. Maximum longevity 

of male and female were 79 and 93 days, respectively. The longevity of pre-oviposition was 

3/39±0/16 days and total fecundity was 71/69±2/03 eggs. Therefore G. aculeifer can be good agent 

to reduction of sciarid larvae population and can be used for integrated pest management of the 

sciarid flies in the mushroom farms. 

Keywords: Sciarid fly, Net predation rate, Reproductive value, Predatory mite. 

 


