
 1397/ سال  1شماره  7پزشکی/ جلد های کاربردی در گیاهپژوهش

 

 Neoseiulus californicus (McGregor)شکارگر یتولید انبوه کنه تاثیر عوامل مختلف بر

(Acari:Phytoseiidae) 
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 چکیده
ها و حشرات بسياری از آفات از جمله كنه مهم هایشكارگراز ، Neoseiulus californicus (McGregor)شكارگر  یكنه   

فرنگی، توت)برگ لوبيا، شكارگر، از بسترهای گياهی مختلف  یهای پرورش انبوه كنهبه منظور بررسی روش .كوچک است
 پوره و بالغ، Koch  Tetranychus urticaeهای غذایی تخمژیمر ، برخی)طلق پالستيكی( بسترهای مصنوعی ،توت و خيار(

های و گرده Anagasta kuehniella (Zeller)و تخم پروانه   Tyrophagus  putrescentiae (Schrank) انباری یكنه
در ظروف پرورش روی ( اوری شده توسط زنبورعسلو گرده جمع خرما ،گردو، آفتابگردان، ذرت های)گرده گياهی مختلف

در روز  شمارش شد.  14و  10، 5 پس از شكارگر های. تعداد كنهشدشكارگر استفاده  یماده یكنه 15اسفنج مرطوب حاوی 
هترین بگذاری مورد مقایسه قرار گرفت. تخم  ميزانا، طول عمر و همانی كنههای دیگری با حذف تخم، درصد زندهآزمون

 Tyrophagus یشكارگر از كنه یكنه یبسترهای حاوی آگار است كه با تغذیه ،شكارگر یگزینه برای پرورش انبوه كنه
 شكارگر نسبت به سایر تيمارها بيشتر است یكنهتخم(  10/34) ریزیتخمميزان و  روز( 50/18) ین بستر، طول عمرروی ا

(05/0P<.) های مورد كند. دربين گردهشكارگر فراهم می یبستر مصنوعی )طلق( نيز تا حدودی شرایط مناسبی برای كنه
 یكنهپوره و بالغ  .است بهترین گزینه ،شكارگر یتر برای كنهبه دليل وجود تركيبات مغذی و خرماگردو  یآزمون، گرده

استفاده از  ،انباری یتر بودن و به صرفه بودن كنهتر است و به دليل اقتصادیمناسب ،به عنوان شكار Tyrophagusباری نا
-گياهی جهت پرورش انبوه كنه یمواد مصنوعی نظير آگار جهت بستر پرورش و مواد غذایی نظير گردهشود. آن توصيه می

 . كندمیهموار را در كنترل آفات مهم و كليدی  شكارگری كنهاین شكارگر، استفاده از  ی
 

 .زیستیكنترل و  گرده ،Anagasta kuehniella ، Tyrophagus  putrescentiae کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
ساالنه درصد باالیی از محصووالت كشواورزی در ا ور         
بوا توجوه بوه افوزای       بيننود. می زیاد خسارتآفات  یحمله

استفاده از حوداكرر منوابع جهوت     ،روز افزون جمعيت جهان
هوای  رسود، روش تأمين غذا الزم و ضوروری بوه نظور موی    

توورین، كنتوورل آفووات وجووود دارنوود كووه اموونبوورای متنوووعی 
در  .روش بيولوژیوک اسوت  هوا،   آن ترین و بهتریناقتصادی

كنوه ویوهه  ههای شكارگر و بكنه ،زیستیميان عوامل كنترل 

 .اهميت زیادی هسوتند  دارای   Phytoseiidaeهای خانواده
هوا  ها به ویهه كنههای فيتوزئيد برای كنترل آفات گلخانهكنه

موورتری و كرافوت،   )موک هسوتند   ها قابل اسوتفاده و تریپس
 یگونوه كنوه   20پرورش انبوه و رهاسازی بي  از (. 1997

آموده اسوت و   شكارگر از این خانواده به صورت تجاری در
آنهووا را بووه  ایگسووتردهكارخانووه در سوو    50نزدیووک بووه 
 (.2003و همكاران،  رسونگ) درساننفروش می
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  Neoseiulus  californicus شووكارگر یكنووه

(McGregor)  های شكارگر مهم این خانواده استاز گونه. 

كنه از شكارگرهای مو ر در كنترل بسياری از آفوات در  این 
آن، ها است كه با رهاسازی این شكارگر و حمایت از گلخانه

 , Tetranychidaeهوای هوای آفوت خوانواده   بوه كنتورل كنوه   
Tarsonemidae   هوا كموک موو ری خواهود شود     و توریپس 

 (.1998و كرافت و همكواران،   1997مورتری و كرافت، )مک

بورای اسوتفاده از    ،وارداتی است شكارگر این  كه از آنجایی
شووود، موویاز كشووور خووار  قابوول توووجهی آن  سوواليانه ارز 

سازی پرورش انبوه این شكارگر در كشور با بومی بنابراین
در  توليد محصول سوالم در جهت را مهمی  هایقدمتوان می

توان بوا  شكارگر را می یاین كنه .برداشتای شرایط گلخانه
های انباری و گرده صادی مانند استفاده از كنهتهای اقروش

گونی و )كاسوت  پورورش داد  انبوهگياهان مختلف به صورت 
های گياهی مختلوف بورای    استفاده از گرده (.1991سيمونی، 

های پرورش را كاه  موی های شكارگر، هزینهپرورش كنه
هوای  دهد و امكان پورورش انبووه را بورای بسوياری از كنوه     

هودف از ایون    .(1982گوشوی،  ي)تانآورد فيتوزئيد فراهم موی 
 .استو توليد تعيين بهترین روش جهت پرورش پهوه  

 
 هامواد و روش

 کاشت گیاه میزبان

از گيواه لوبيوا    ایتارتن دولكوه  یكنهبرای پرورش انبوه 
(Phaseolus vulgaris L.) شود. در  استفاده ری رقم سان

در دسووتمال بووذرهای لوبيووا  ،روز پووي  از كاشووت دوابتوودا 
شودند. كاشوت   زنوی آمواده   خيسانده و برای جوانهمرطوبی 

 یوک بوه   دوماس به نسبت پرليت و پيتبذور در مخلوطی از 
متور  سوانتی  هشوت و ق ور   12پالستيكی به ارتفاع  گلداندر 

صورت گرفت. كاشت گياهان در اتاقک پرورش در شورایط  
 45 ±5سلسويوس و رطوبوت نسوبی     یدرجوه  27±1دمایی 

 هشوت سواعت روشونایی و    16درصد و با شورایط نووری   
( C20ساعت تاریكی و بوا آبيواری روزانوه )هموراه بوا كوود       

ها كاشت گلدان ،تارتن یكنهانجام شد. به منظور حفظ كلنی 
  آزمای  به صورت هفتگی انجام شد. یدر تمام طول دوره

 Tetranychus urticae ایتاارت  دو ککاه   یکنهپرورش 

Koch (Acari: Tetranychidae) یکناااه انباااار   و 
((Schrank) (Acari: Acaridae Tyrophagus putrescentiae 

توارتن   یكنوه  .شد گياهان لوبيا به عنوان ميزبان انتخاب
و به مدت چنود   شده رهاسازی برگی  4-6 یدر روی لوبيا

شورایط دموایی   )اتاقک پرورش در شرایط كنترل شده نسل 
 ،درصود  45 ±5سلسيوس و رطوبوت نسوبی    یدرجه 1±27

نگهووداری  سوواعت توواریكی( هشووتسوواعت روشوونایی و  16
 روفاز ظ Tyrophagus یانبار یكنهپرورش  برایند. شد
 ومتور  سوانتی  20و عور    متور سانتی 40 با طول داربدر

قرار  ايكف ظرف برگ لوب استفاده شد.متر سانتی 17ارتفاع 
           در داخووول ظووورف روی  هوووم هوووای انبووواری، كنوووهگرفوووت

ذرت و سوبوس   یو از گورده شده  های لوبيا قرار دادهبرگ
از ها استفاده شد. كنه یهیروزانه جهت تغذبه صورت گندم 

موواد تشوكيل    این رژیم غذایی به دليول در دسوترس بوودن   
ها هر دو روز یک بوار تعووی    برگ استفاده شد. دهنده آن

شدند. برگ لوبيا به دليل فراهم كوردن شورایط رطووبتی    می
 Tyrophagus یكنوه  یجهوت تغذیوه  قوار   جهت پورورش  

 مورد استفاده قرار گرفت.

 
 شکارگر یپرورش کنه

از شوركت  )اسوپيكال(   N. californicus شكارگر یكنه
شناسوی،  تهيه و به ژرميناتور آزمایشوگاه كنوه   كوپرت هلند

 یشناسووی كشوواورزی موسسووه بخوو  تحقيقووات جووانور 
سلسويوس و   یدرجوه  27 ±1پزشكی با دمای تحقيقات گياه

 هشت ساعت روشنایی و  16درصد و  60±5رطوبت نسبی 
شوكارگر   یساعت تاریكی منتقل شد. برای پرورش این كنه

های مصنوعی شامل یوک صوفحه طلوق پالسوتيكی     از محيط
روی یک اسفنج اشباع از آب درون ظرف پالسوتيكی پور از   

ی از یها نوارهوا آب استفاده شد. برای جلوگيری از فرار كنه
 هووایهایوون صووفح یسووتمال كاغووذی مرطوووب در حاشوويهد

پالستيكی )طلق( قرار گرفتند، به نحوی كه یک طورف آن در  
آب ظرف پالستيكی فرو رفته و با مك  رطوبت، آب موورد  

ها را فراهم و هموين طوور از فورار آنهوا جلووگيری      نياز كنه
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شكارگر از مراحل مختلوف   یكرد. برای پرورش این كنهمی
 ذرت اسووتفاده شوود یو گوورده T. urticae یزیسووتی كنووه

 (.2005)هاترلی و همكاران، 

 
 هاآوری و نگهداری گردهجمع

)ذرت، خرمووا، گووردو،   مختلووف هووای گياهووان گوورده
 زنبوور عسول(   آوری شده توسطجمع یگردهآفتابگردان و 
هوا،  انتخاب شد. دليل استفاده از این گرده وه برای این په

هوا از  بوود. ایون گورده    آنهوا دسترسی آسان و ارزان بودن 
ذرت از مزارع بخ  اصالح  یاز جمله: گردهمناطق مختلف 

 ی، گووردهشوورقیگووردو از آذربایجووان  یبووذر كوور ، گوورده
 یپزشوكی تهوران، گورده   بوا  گيواه   یآفتابگردان از محوطوه 

خرما از استان كرمان )شوهر بوم( و نوان زنبوور عسول كوه       
آوری شوده توسوط زنبورعسول اسوت، از     جموع  همان گرده
 یدرجوه  5یخچوال بوا دموای     بوه و ها خریداری زنبورداری
 شناسوی شناسی بخ  جوانور در آزمایشگاه كنه سلسيوس

و منتقول شود    پزشوكی گيواه  تحقيقوات  یكشاورزی موسسه
زموان   . گرفوت های مختلف مورد استفاده قرار آزمون برای

هوا بعود از   برداشت گرده این گياهان اوائل بهار بوود. گورده  
 .شد آوری كامال خشک و سپس به یخچال منتقلجمع
 

  شااکارگر یکنااه انبااوه پاارورش هااایبررساای روش

Neoseiulus californicus 

 بسترهای متفاوت تاثیر - 1آزمون 
 پالستيكی بسترهای مصنوعی )طلقدر این آزمون تا ير 

  یكنوه  انبووه  پورورش  روی گياهی بسترهای و( سبز رنگ

N. californicus   از بسترهای  .مورد بررسی قرار گرفت
 اسوتفاده  خيوار  و توت فرنگی،توت ،لوبيابرگ  شاملگياهی 

های تووت از درختوان محوطوه بوا  كشواورزی و      برگ .شد
محوطوه   یكاشوته شوده در گلخانوه    ها از گياهانسایر برگ

بسوتر آگوار،    یدر آزمون دیگری بوه مقایسوه   تامين گردید.
 یطلق پالستيكی و برگ گياهی با شوكار پووره و بوالغ كنوه    

 پرداخته شد. Tyrophagusانباری 

ماانی و واول عمار افاراد روی بساترهای      بررسی زنده
 مختلف

 بوا برای انجام این آزمون در ظوروف پورورش )ظوروف        
               22، عوور  متوورسووانتی 32طووول بووه  مشووبک هووایبدر

 كوه  مرطووب  اسفنج روی( مترسانتی10ارتفاع  ومتر سانتی
عدد  15تعداد  ،بود گرفته قرار آب داخل در جزیره حالت به
بورای   شود. روزه( قورار داده   2-3شكارگر )ماده بالغ  یكنه
 انبووه  پورورش  ظوروف  از را بوالغ  هایماده ،سن سازیهم
 و داده قورار  جداگانوه  پرورش ظروف داخل در و كرده جدا
هوا  تخوم ، ندشود  حوذف  هوا كنهریزی، تخم ساعت چند از بعد

 هوای ر این ظروف نگهوداری شوده و مواده   د نسل یک حداقل
 و  10، 5 از  پس. شد استفاده هاآزمون برای آن از حاصل

شوكارگر   ی( كنهو تخم تعداد افراد )مراحل متحرک روز 14
هووای مختلووف از در آزمووون .در هوور ظوورف شوومارش شوود 

و در تيموار   (طلق پالستيكی سبز رنگ) بسترهای مصنوعی
 (عودد  30توا   20بوه تعوداد   )بعدی از بورگ گياهوان مختلوف    

 یعدد تخوم كنوه   60تا  50در هر ظرف روزانه  استفاده شد.
حواوی  هوای  ای با قلم مو قرار داده و یا از برگلكهتارتن دو
زمان با انجوام  هم تارتن برای انتقال استفاده شد. یتخم كنه
با همان  دی ها در ظروف پرورش، آزمون در پتریآزمون

، در این آزمون بسترهای پالستيكی و گياهی صورت گرفت
شوكارگر در بسوتر موورد نظور گذاشوته شوده و        یتخم كنه

 و نتووایج  دگردیوو بووت  مووانی مراحوول مختلووفدرصوود زنووده
تجزیوه  ، ها بر اساس دو سری آزمون مورد بررسیآزمون

دی  بوا یوک   ها در پتریو تحليل آماری قرار گرفت. آزمون
آن هر روز از پتوری   یهابالغ صورت گرفت كه تخم یماده

ها نيز مورد بررسوی قورار   شد. طول عمر این مادهحذف می
 در آزمون دیگری ظروف حاوی آگار دو درصود بوا   گرفت. 

بسووترهای و  (هووای پالسووتيكیطلووقی مصوونوعی )بسووترها
در ایون   مورد مقایسه قرار گرفوت.  (فرنگیبرگ توتگياهی )

عودد   20به تعوداد   Tyrophagusآزمون از پوره و بالغ كنه 
این آزمون برای هور كودام    استفاده شد. روزانه برای شكار

 اسوتفاده از بار تكرار شود و نتوایج بوا     10از بسترها حداقل 
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  SPSS (ver:13.0)و   SAS (ver: 9.2)افزارهوای  نورم 
   .آماری قرار گرفتتجزیه  مورد بررسی و

 
 ریزی افراد روی بسترهای مختلفبررسی میزان تخم

فتوه  هدر این آزمون افراد ماده شمارش شوده بعود از دو      
گوذاری  مر، ميزان تخوم عگياهی از نظر طول  یروی بسترها

جداگانووه و انفوورادی روی بسووترهای مختلووف بووه صووورت  
 دبسترها جداگانه زیر بينوكلر بررسی و تعدا مقایسه شدند.

 های مشاهده شده، شمارش و  بت شد.كل تخم
 

   متفاوت  ییغذا هایمیرژ تاثیر -2آزمون
آزمووون در هوور ظوورف پوورورش از    نیووانجووام ا یبوورا    

اسووتفاده شوود.  فرنگوویبوورگ توووتروی  متفوواوت یشووكارها
 یتخم و پورههای غذایی مختلف شامل این آزمون رژیمدر

 یانبووار یكنووه پوووره و بووالغين  ،ایتووارتن دو لكووه  یكنووه
Tyrophagus   و تخوومAnagasta    ،آزمووون شووده اسووت

 نیتعداد افراد در ظروف پرورش انبوه ا یهمانند آزمون قبل
آزموون هوم    نیو قرار گرفوت. ا  یشكارگر مورد بررس یكنه

ظورف جداگانوه    10در  كارهور شو   یبرا یهمانند آزمون قبل
 .قرار گرفت یمورد بررس

 
هاای  ماانی و واول عمار افاراد روی رژیام     بررسی زنده
 غذایی مختلف

 های غذایی مختلف انجام شود همانند آزمون قبلی با رژیم    
روز  14و  10، 5) و تعداد افراد متحرک و تخم در سه نوبت

 شمارش شد. بعد از رهاسازی( 
 

 های مختلفریزی افراد روی رژیمبررسی میزان تخم
فتوه  هدر این آزمون افراد ماده شمارش شوده بعود از دو      

گوذاری  های مختلف از نظر طول عمر، ميزان تخمروی رژیم
 به صورت جداگانه و انفرادی مقایسه شدند.

 یاهیگ یهاگرده ریتاث -3 آزمون
روف بوا  ظو هماننود آزموون قبلوی از    نيوز  در این آزموون      
عدد  15ده شد. در هر ظرف پرورش اهای مشبک استفبدر

  قوورار داده شوود.( روزه 2-3بووالغ  یشووكارگر )موواده یكنووه
سون شوده بودنود و در ظوروف     هوا جهوت آزموون هوم    ماده

ای تارتن دولكه یفرنگی آلوده به كنههای توتپرورش برگ
 یكنوه عودد تخوم    60تا  50)هر برگ به طور متوسط حاوی 

ای( قرار داده شد. به هر ظرف پرورش هر دو تارتن دو لكه
موورد نظور    یاز گورده  گرم(  10)حدود  روز یكبار مقداری

جمووع  یذرت، آفتووابگردان، گووردو، خرمووا و گوورده ی)گوورده
زنبورعسل( به صورت جداگانوه اضوافه   آوری شده توسط 

تعداد  ،از زمان شروع آزمای  روز 14و  10،  5شد. بعد از 
شكارگر درظرف شمارش شد.  یكنهافراد )مراحل متحرک( 

هوا در قالوب طورح    آزموون د و گردیو بار تكرار  8این آزمون 
هوا از  بورای مقایسوه ميوانگين    كامال تصادفی انجوام گرفوت.  

توایج  ندرصد استفاده شود.   5با س   احتمال  توكیآزمون 
  SPSS (ver:13.0)و   SAS (ver: 9.2)افوزار  بوا نورم  

 تجزیه شد.
 

هاای  ماانی و واول عمار افاراد روی گارده     بررسی زنده
 گیاهی مختلف

 انجام شود  های گياهی مختلفگردههمانند آزمون قبلی با    
 و تعداد افراد متحرک و تخم در سه نوبت شمارش شد.

 

 نتایج
 آزمون تاثیر بستر

نتایج نشان داد كه تعداد افراد موجوود در كلنوی )مراحول       
)بورگ خيوار، تووت،     گيواهی  هایتخم( روی بسترمتحرک و 

 یكنوه حواوی تخوم   و بستر مصونوعی  لوبيا و توت فرنگی( 
داری دارد معنووی  بووا یكوودیگر اخووتالف  ای تووارتن دو لكووه 

(0001/0≥P ) (.1)جدول 
حواوی   یهوا هوای شوكارگر در كلنوی   ميانگين تعداد كنوه 

بسترهای گياهی شمارش شدند كوه تعوداد آنهوا روی بورگ     
داری بيشوتر از ميوانگين تعوداد    فرنگوی بوه طوور معنوی    توت

شكارگرها در سایر تيمارها اسوت. در شومارش دوم یعنوی    
از انجام آزمون هم اختالف بيشوتری مشواهده    پسده روز 

شد. تعداد افراد متحرک در بسترهای گياهی بيشتر از تعداد 
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های با بسترهای مصنوعی است. تعوداد تخوم   افراد در كلنی
ای مصنوعی دو هفتوه بعود از انجوام آزموون بوه      در بستره

و تعوداد  صفر رسيد. در شمارش اول تعداد افوراد متحورک   
 40/14و   80/32 بوه ترتيوب    فرنگیدر بستر برگ توتتخم 

عدد بيشوتر از سوایر    20/14برگ لوبيا تعداد تخم در عدد و 
در شومارش دوم هوم    بوود. دار و اختالف معنی بودتيمارها 

باز هم كلنی با بسوتر بورگ تووت    ،ل متحرکدر مورد مراح
تعداد تخوم   فرنگی تعداد افراد متحرک بيشتری مشاهده شد.

فرنگی، لوبيا، تووت و خيوار(   در بسترهای گياهی )برگ توت
داری با تعداد تخم در بستر مصنوعی )طلق( اخوتالف معنوی  

 (. P≤0001/0) را نشان داد

 

هاي حاوي بسترهاي گياهي )برگ خيار، توت، لوبيا و در كلني  Neoseiulus californicusشكارگر  یكنهميانگين تعداد افراد )متحرك و تخم(  -1جدول 

 .فرنگي( و بستر مصنوعيتوت

 انجام شده است. Tukeyها با روش مقایسه ميانگين  

 دار است.* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معني

 
های پرورش یافته روی بسترهای برگ توت طول عمر ماده

روز( بووه 16/ 93±57/0فرنگووی )روز( و توووت 25/1±21/17)
(. P≤0001/0داری بيشوتر از سوایر افوراد بوود )    طور معنوی 
های پورورش یافتوه روی بسوترهای    گذاری مادهميزان تخم

 11/16±41/1)خيوار   ،تخوم(  28/18±62/1)هوای تووت   برگ
داری به طور معنوی تخم(  85/15±14/1)فرنگی و توت تخم(

در صوورتی كوه    ،(P≤0001/0)بيشتر از سایر افراد بودنود   
گوذاری افوراد روی بسوترهای گيواهی بوا بسوتر       ميزان تخم

 (.2( )جدول P≤0001/0)مصنوعی  اختالف نشان داد 

روز بعد از شوروع آزموون بوا     پنجدر مانی درصد زنده
و  10 كوه  داری نشان نداد. در صورتییكدیگر اختالف معنی

مووانی در روز بعوود از شووروع آزمووون، درصوود زنووده    14

داری  كمتور از سوایر   بسترهای مصونوعی بوه طوور معنوی    
موانی در  بسترهای مورد آزمون بود. بيشترین درصد زنوده 

 (.3فرنگی مشاهده شده است )جدول های توت و توتبرگ
بستر مصونوعی و   در آزمون دیگری كه بسترهای آگار،
)در  Tyrophagusبستر گيواهی حواوی پووره و بوالغ كنوه      

شوكار  توارتن دو لكوه ای بورای     یآزمون قبلی از تخوم كنوه  
استفاده شده بود( مورد بررسی قرار گرفوت، نتوایج نشوان    

شووكارگر روی  یداد كوه تعووداد افووراد متحوورک و تخووم كنووه 
بسترهای حاوی آگار، بستر مصنوعی و بستر گياهی )برگ 

( P≤0001/0د)نو داری دارفرنگی( با یكدیگر تفاوت معنیتوت
 (.4)جدول 

 

 تعداد افراد                

 

 دو فرم افرا دفعات شمارش

 F بسترهاي گياهي بستر مصنوعي
 

Df P 

 فرنگيبرگ توت برگ لوبيا توتبرگ  برگ خيار

 شمارش اول

 روز بعد( پنج)

 b 40/17 b 60/26 b 25/22 b 40/22 a 80/32 66/7 19 0007/0* متحرك

 b 60/7 ab 20/11 ab 50/11 a 20/14 a 40/14 46/2 19 080/0 تخم

   شمارش دوم

 روز بعد( 10) 

 c 00/8 b 33/23 b 00/28 b 00/22 a 33/38 87/24 10 0001/0 متحرك

 b 67/7 a 33/11 a 00/13 a 00/12 a 67/12 64/3 10 04/0 تخم

شمارش سوم  

 )دو هفته بعد(

 c 80/8 bc 60/20 b 50/31 bc 20/22 a20/55 62/15 19 0001/0 متحرك

 b 0/00 a 60/14 a 40/13 a 00/13 a 00/12 18/12 19 0001/0 تخم
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هاي حاوي بسترهاي گياهي )برگ خيار، توت، پرورش یافته در كلني  Neoseiulus californicusشكارگر  يگذاري كنهعمر و ميزان تخمطول  –2جدول 

 .ايتارتن دولكه يحاوي تخم كنه فرنگي( و بستر مصنوعيلوبيا و توت

 F df P بستر گياهي بستر مصنوعي 

 فرنگيبرگ توت برگ لوبيا برگ توت برگ خيار

 c 70/6 b 11/14 a 21/17 c 70/8 a 93/16 31/25 52 0001/0* طول عمر 

 c 70/3 a 11/16 a 28/18 b 60/7 a 28/18 94/19 52 0001/0 گذاري كلميزان تخم

 c 44/0 a 19/1 a 15/1 b 86/0 a 96/0 64/5 52 0001/0 گذاري روزانه تخم ميزان

 شده است. انجام Tukeyها با روش مقایسه ميانگين

 دار است.* وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معني

 
فرنگي( و بستر هاي حاوي بسترهاي گياهي )برگ خيار، توت، لوبيا و توتدر كلني  Neoseiulus californicusشكارگر يكنه مانيدرصد زنده-3جدول 

 .ايتارتن دولكه يحاوي تخم كنه مصنوعي

 بستر مصنوعي 

 )طلق پالستيكي(

 F df P بسترهاي گياهي

    فرنگيبرگ توت برگ لوبيا برگ توت برگ خيار

a* 67/86 a 56/95 a 56/95 a 56/95 a روز بعد( پنجشمارش اول )
 78/97 71/2 10 09/0 

 b 22/42 a 33/73 a 78/77 a 33/73 a 78/77 26/4 10 02/0 روز بعد( 10شمارش دوم ) 

 d 89/8 c 0/40 b 30/53 b 30/53 a 32/73 15/44 10 0001/0 شمارش سوم )دو هفته بعد(

 شده است. انجام Tukeyها با روش مقایسه ميانگين

 .دار استوجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معني *

 

مصنوعي و آگار حاوي ، هاي حاوي بسترهاي گياهيدر كلني  Neoseiulus californicusشكارگر  يميانگين تعداد افراد )متحرك و تخم( كنه-4جدول 

 .Tyrophagusكنه 

 F df P بستر گياهي بستر مصنوعي بستر  حاوي آگار  تعداد افراد

  شمارش اول

 روز بعد( پنج)

a متحرك
*00/59 b 62/44 c 60/19 61/445 25 0001/0 

 a40/36 a 75/29 b 00/15 76/11 25 0001/0 تخم

 شمارش دوم

 روز بعد(10)

 a50/52 b 00/43 c 50/22 75/162 25 0001/0 متحرك

 a25/32 a 00/30 b 00/15 14/86 25 0001/0 تخم

 شمارش سوم

 )دو هفته بعد(

 a 80/66 b 37/48 c 80/26 36/37 25 0001/0 متحرك

 a 80/32 b 75/27 c 40/10 60/356 25 0001/0 تخم

 انجام شده است. Tukeyها با روش ميانگينمقایسه 

 دار است.وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معني *
پرورش یافتوه روی بسوتر حواوی     یافراد ماده طول عمر   

آگوووار، بسوووترهای مصووونوعی و بسوووتر گيووواهی حووواوی  
Tyrophagus   داری را نشوان داد با یكدیگر اخوتالف معنوی 

(0004/0≥P) توورین طووول عموور افووراد   طوووالنی (.5)جوودول
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 روز(. 50/18±22/2) بوود  یافتوه روی بسوتر آگوار   پرورش 
هوای شوكارگر انفورادی در بسوترهای آگوار      طول عمر كنوه 

گذاری كل افوراد  تخم بيشتر از دو بستر دیگر آزمایشی بود.
 Tyrophagus یپرورش یافته روی بستر آگار حاوی كنوه 

هوای پالسوتيكی و   ( و بستر حواوی طلوق  عدد 03/2±10/34)
( بيشوتر از تعوداد   عودد  49/0±75/33) Tyrophagus یكنه

پورورش یافتوه    یهوای مواده  تخم گذاشته شده توسوط كنوه  
اسوت   Tyrophagus یروی بسترهای گيواهی حواوی كنوه   

(0001/0≥Pتخووم .)     گووذاری روزانووه افووراد هووم اخووتالف              
 .(P≤0003/0داری نشان داد )معنی

 

 

 ،فرنگي()برگ توت هاي حاوي بسترهاي گياهيدر كلنيپرورش یافته   Neoseiulus californicusشكارگر  يگذاري كنهطول عمر و ميزان تخم–5جدول 

 .Tyrophagusمصنوعي و آگار حاوي كنه 

 بستر گياهي بستر مصنوعي بستر  حاوي آگار 

 فرنگي()برگ توت

F Df P 

a طول عمر
*50/18 b 87/11 b 30/8 05/11 25 0004/0 

 a10/34 a 75/33 b 00/11 28/45 25 0001/0 گذاري كلميزان تخم

 a 08/2 b 13/3 c 27/1 70/11 25 0003/0 گذاري روزانهميزان تخم

 انجام شده است. Tukeyها با روش مقایسه ميانگين

 دار است.وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معني *

 

ها در روزهوای متووالی آزموون در    مانی مادهدرصد زنده  
هوا در  هوای گذاشوته شوده توسوط مواده     صورت حذف تخم

متفوواوت  Tyrophagus یبسووترهای مختلووف حوواوی كنووه 

 مانی در بستر آگار مشاهده شدبيشترین درصد زنده، است
 .(6)جدول  

 
 

مصنوعي و آگار حاوي  ،فرنگي()برگ توتهاي حاوي بسترهاي گياهي در كلني  Neoseiulus californicusشكارگر  يماني كنهدرصد زنده-6جدول 

 .Tyrophagus يكنه

  بستر گياهي مصنوعيبستر  بستر  حاوي آگار 

 فرنگي()برگ توت

F df P 

 a 56/95 a 22/82 a 11/91 92/0 19 46/0* روز بعد( 5شمارش اول ) 

 a 11/91 b 78/77 b 78/77 37/0 19 001/0 روز بعد( 10شمارش دوم ) 

 a 78/77 c 89/48 b 44/64 97/0 19 01/0 شمارش سوم  )دو هفته بعد(

 انجام شده است. Tukeyها با روش مقایسه ميانگين     

    دار است.وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معني *
 

كوه در شومارش    مشوخ  شود  نتایج آزمون تا ير گرده  در
های شكارگر متحرک داری بين تعداد كنهاختالف معنی ،اول

 وجوود دارد هوای گيواهی مختلوف    های حاوی گردهدر كلنی

(0001/0≥P تعداد كنوه 7( )جدول .)    هوای شوكارگر در كلنوی
گردو بيشتر از سایر تيمارهای مورد آزمون  یحاوی گرده

 یهوای شوكارگر در كلنوی گورده    و كمتورین تعوداد كنوه    بود
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 فرد( گزارش شده است. 37/16)زنبووور عسوول   یفوورد( و كلنووی گوورده  00/19) آفتووابگردان
 

 يذرت، گردو، خرما، آفتابگردان و گرده يهاي گياهي )گردههاي حاوي گردهدر كلني  Neoseiulus californicusشكارگر  يكنه ميانگين تعداد افراد متحرك-7جدول 

 .فرنگيدر بستر برگ توت زنبور عسل(

 F df p زنبور عسل يگرده آفتابگردان يگرده خرما يگرده ذرت يگرده گردو يگرده تعداد افراد متحرك

 a37/41 b 37/27 bc 25/25 cd00/19 d 37/16 65/19 35 0001/0* شمارش اول )پنج روز بعد(

 a00/45 a 75/40 a 00/37 b87/18 b 00/17 16/13 35 0001/0 شمارش دوم )ده روز بعد(

 a 37/54 b 00/46 c 50/35 d 50/17 d 37/15 28/35 35 0001/0 بعد( شمارش سوم )دو هفته روز

 انجام شده است. Tukeyها با روش مقایسه ميانگين

 دار است.وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معني *

 

هوای  روز بعود هوم تعوداد كنوه     10در شمارش دوم یعنوی     
(. P<0001/0) بوود هوای مختلوف متفواوت    شكارگر در كلنی

  00/45گوردو )  یهای گورده های شكارگر در كلنیتعداد كنه
 00/37خرموا )  یو گورده  (فورد  75/40ذرت ) یفرد(، گورده 

ی هوای شوكارگر در كلنوی گورده    ( بيشوتر از تعوداد كنوه   فرد
( فرد 37/16زنبور عسل ) یفرد( و گرده 00/19آفتابگردان )

 بوووددار سوووم هووم اخووتالف معنووی   در شوومارش  اسووت.
(0001/0≥P  بيشترین تعوداد كنوه .)    هوای شوكارگر در كلنوی

گردو به عنووان   یگردهبنابراین گردو مشاهده شد.  یگرده
 .Nشووكارگر  یبهتوورین گزینووه بوورای پوورورش انبوووه كنووه

californicus   هوای  گورده  در مقابول  و شوود مشخ  موی
 .تشخي  داده نشدآفتابگردان و گرده زنبور عسل مناسب 

شكارگر در شمارش اول اخوتالف   یمانی كنهدرصد زنده  
های بعدی بيشوترین  داری را نشان نداد و در شمارشمعنی

خرموا، ذرت و  ی های حاوی گردهمانی در كلنیدرصد زنده
(. طول عمر افوراد هوم در كلنوی    8گردو مشاهده شد )جدول 

داری را نشوان  هوا تفواوت معنوی   كلنیگردو با سایر  یگرده
                 گووذاری هووم در بيشووترین ميووزان تخووم  (. P≤0001/0داد )
گردو و خرما گزارش شده اسوت )جودول    یهای گردهكلنی

9  .) 
های غذایی متفاوت نشان داد كه نتایج آزمون تا ير رژیم    

تعداد افراد موجوود در كلنوی )مراحول متحورک و تخوم( بوا       
               ای وتوووارتن دولكوووه یكنوووه ،Anagastaتغذیوووه از تخوووم 

داری دارد بووا یكوودیگر اخووتالف معنووی Tyrophagusیكنووه
در كلنوی   ،شمارش شوده  یبيشترین تعداد كنه و (10)جدول

 تارتن شمارش شد. یحاوی كنه
 

در  زنبور عسل( يذرت، گردو، خرما، آفتابگردان و گرده يهاي گياهي )گردههاي حاوي گردهدر كلني  Neoseiulus californicusشكارگر  يماني كنهدرصد زنده-8جدول 

 .فرنگيبستر برگ توت

 F df p زنبور عسل يگرده آفتابگردان يگرده خرما يگرده ذرت يگرده گردو يگرده 

 a00/84 a 33/79 a 67/86 a 33/73 a 33/70 76/3 20 4/0* شمارش اول )پنج روز بعد(

 b00/52 a 00/71 a 33/73 b33/48 c 00/20 75/30 20 0001/0 شمارش دوم )ده روز بعد(

 b 07/52 a 00/71 a 33/73 b 33/48 c 00/20 26/32 20 0001/0 شمارش سوم )دو هفته روز بعد(

 انجام شده است. Tukeyها با روش مقایسه ميانگين

 دار است.وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معني *
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ذرت،  يهاي گياهي )گردههاي حاوي گردهپرورش یافته در كلني  Neoseiulus californicusشكارگر  يگذاري كنهطول عمر و ميزان تخم–9جدول 

 .فرنگيدر بستر برگ توت زنبور عسل( يگردو، خرما، آفتابگردان و گرده

 F df P ي زنبور عسلگرده ي آفتابگردانگرده ي خرماگرده ي ذرتگرده ي گردوگرده 

 a 67/22 b 00/20 b 67/16 b 33/15 b 00/14 10/11 15 001/0* )روز( طول عمر 

 a00/24 a 00/26 a 67/21 b 00/14 b 00/9 48/25 15 0001/0 گذاري كلميزان تخم

 a 00/3 a 13/3 a 13/3 b 13/1 b 27/1 70/21 15 0003/0 گذاري روزانهتخمميزان 

 انجام شده است. Tukeyها با روش مقایسه ميانگين

 دار است.وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معني *

   
 .فرنگيروي برگ توت هاي غذایي متفاوترژیم هاي حاويدر كلني  Neoseiulus californicusشكارگر  يميانگين تعداد افراد )متحرك و تخم( كنه-10جدول

 Tyrophagus F df Pكنه  ايتخم كنه تارتن دولكه Anagastaتخم  تعداد افراد

 c*00/8 a 87/11 b 60/19 47/93 25 0001/0 متحرك روز بعد( 5شمارش اول ) 

 a50/4 b 40/15 a 00/15 93/31 25 0001/0 تخم

 a 12/7 b 13/3 c 27/1 09/63 25 0001/0 متحرك شمارش دوم  )ده روز بعد(

 b87/4 a 30/24 a 20/19 94/15 25 0001/0 تخم

 c00/4 a 30/41 b 20/19 09/52 25 0001/0 متحرك شمارش دوم  )دو هفته بعد(

 c 75/2 a 13/3 b 27/1 86/62 25 0001/0 تخم

 انجام شده است. Tukeyها با روش ميانگينمقایسه 

 دار است.وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معني *

 

مانی در شمارش اول اختالفوی نداشوت، اموا    درصد زنده    
موانی در كلنوی حواوی    در شمارش های بعدی درصد زنوده 

 یمراحل مختلوف زیسوتی كنوه   ای و لكهدو تارتن یتخم كنه
Tyrophagus داری داشت )جودول  با یكدیگر اختالف معنی

هوای پورورش یافتوه روی بسوترهای     عمور مواده  طول  (.11
در صورت تغذیوه از  ها مختلف نشان داد كه طول عمر ماده

     بوووه طوووور روز(  60/21±70/2ای )توووارتن دولكوووه یكنوووه

غذیوه از تخوم   در صوورت ت داری بيشتر از طول عمور  معنی
Anagasta (25/0±25/8 و كنوووووووه )یروز Tyrophagus 

در گووذاری افووراد  اسووت. ميووزان تخووم  روز(  21/0±30/8)
داری به طوور معنوی  ای لكهتارتن دو یصورت تغذیه از كنه
 .(12بيشتر است )جدول

 .فرنگيروي برگ توت هاي غذایي متفاوتهاي حاوي رژیمدر كلني  Neoseiulus californicusشكارگر  يماني كنهدرصد زنده-11جدول 

 Tyrophagus F df Pكنه  تخم ايتخم كنه تارتن دولكه Anagasta تخم 

 a* 56/80 a 22/90 a 11/91 02/1 21 46/0 روز بعد( 5شمارش اول ) 

 b 11/71 a 78/85 a 78/88 87/0 21 001/0 روز بعد( 10شمارش دوم ) 

 b 78/24 a 89/80 a 44/80 89/0 21 001/0 شمارش سوم  )دو هفته بعد(

 انجام شده است. Tukeyها با روش مقایسه ميانگين    

 دار است.وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معني *



 نژادرضایی و جوان                                                                                                                                                94

روي بستر  هاي غذایي متفاوتحاوي رژیمهاي پرورش یافته در كلني  Neoseiulus californicusشكارگر  يگذاري كنهطول عمر و ميزان تخم–12جدول 

 .فرنگيتوتبرگ 

 Tyrophagus F df Pكنه  تخم ايتخم كنه تارتن دولكه Anagasta تخم 

 b*25/8 a 60/21 b 30/8 41/21 25 0001/0 طول عمر

 b37/9 a 60/36 b 00/11 79/32 25 0001/0 گذاري كلميزان تخم

 b 05/1 a 02/2 b 28/1 75/2 25 0001/0 گذاري روزانهميزان تخم

 انجام شده است. Tukeyها با روش مقایسه ميانگين

 دار است.وجود حروف مشابه در هر ستون و ردیف نشان از فقدان اختالف معني *

 
  بحث

مختلووف  یهوا از روششوكارگر   یكنوه بورای پورورش   
هوای برگوی،   پالستيكی، دیسوک  هایشامل پرورش در بستر
های مكمل و همچنوين بكوار گيوری    استفاده از قفس، ميزبان
، در ایون پوهوه    .شوود استفاده میرژیم غذایی مصنوعی 

پوورورش انبوووه در بسووترهای گيوواهی بهتوور از بسووترهای    
. در بوين بسوترهای گيواهی هوم گياهوانی بوا       بوود مصنوعی 

قابليوت   ،فرنگی و توتگ بيشتر نظير برگ توتماندگاری بر
بسوترهای حواوی    ،. در آزمون دیگریدادندبهتری را نشان 

آگار بهتورین نتيجوه را نشوان داد كوه اسوتفاده از آگوار در       
توجيوه اقتصوادی    N. californicus یپورورش انبووه كنوه   

 یشكارگر در بستر آگار حاوی كنوه  یگذاری كنهدارد. تخم
Tyrophagus   .شوكارگر   یكنوه بهترین نتيجه را نشوان داد

N. californicus  تووان در آزمایشوگاه بوه صوورت     را می
بسترهای گياهی بوا مانودگاری   استفاده از و جمعی با  انبوه

هوای گيواهی در   گورده  وفرنگوی  تووت  ،زیاد مانند برگ توت
ای پرورش داد. استفاده تارتن دو لكه یدسترس و البته كنه

آميوز  رورش و نووع بسوتر در پورورش موفقيوت    از ظروف پ
 شكارگر بسيار مو ر است. یكنه
هوای  گيری كلی شمارش افراد متحورک در زموان  در نتيجه  

متوالی، بهترین بسوتر، بسوتر آگوار و بسوترهای مصونوعی      
. بسترهای گياهی شناسایی شد Tyrophagus یحاوی كنه
 و شوواید بووه دليوول رشوود زیوواد قووار  Tyrophagusحوواوی 

نسبت بوه   ی راترمناسبشرایط تا حدودی نا ،آلودگی بعدی
 . كندمیشكارگر فراهم  یآگار و یا طلق پالستيكی برای كنه

دوام هوای گياهوان بوا   بورگ  هوم  در بين بسترهای گياهی
فرنگی قابليوت كواربرد بيشوتری را نشوان     مانند توت و توت

گوردو و   یگياهوانی ماننود گورده    یداد. اضافه نمودن گرده
شوكارگر   یبسترهای پورورش را بورای زیسوت كنوه     ،خرما

خرموا( بوه    یتور كورد. اضوافه كوردن گورده )گورده      مناسوب 
انباری شورایط مناسوبی بورای     یبسترهای آگار حاوی كنه

-فراهم موی  N. californicusشكارگر  یپرورش انبوه كنه

و یا  Anagastaهای غذایی مانند تخم كند. استفاده از رژیم
ی ای بدون بستر مناسب و یا گورده تارتن دو لكه یخم كنهت

 شكارگر مناسب نيست.  یكنهی برای  تغذیه
 ی( بوورای پوورورش انبوووه كنووه2010ارتوويو و همكوواران )    

از بسووترهای  Neoseiulus barkeri Hughesشووكارگر 
رنوگ و  پالستيكی سوياه  هایهسينی شكلی به صورت صفح

اسوتفاده    T. puterscentiaانبواری   یبوا اسوتفاده از كنوه   
 شو  شكارگر بوه مودت    یكنه ،كردند، در روی این بسترها
 .Nشوكارگر  یكنوه  هم حاضرهفته زنده ماند.  در پهوه  

californicus   زنده ماند. در بسترهای آگار روز 22تا 
هووای تعووداد كنووه ،شووكارگر یدر پوورورش انبوووه كنووه 

 خرمووا یو گوورده گووردو یشووكارگر در كلنووی حوواوی گوورده
و اسوتفاده از   تبيشتر از سایر تيمارهای مورد آزمون اسو 

 یخرمووا در پوورورش انبوووه كنووه یگووردو و گوورده یگوورده
های غذایی در بررسی رژیم شكارگر توجيه اقتصادی دارد.

 یو یووا كنووه  Anaguastaهووم اسووتفاده از تخووم پروانووه    
Tyrophagus بووه  های مكمل در پرورش انبه عنوان گزینه

 در اجرای كشاورزی پایدار بسيار حائز اهميت است.
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هوای  هوای گونوه  كنوه نيوز  (  2015باربوزا و دموورائس )      
Austroglycyphagus lukoschusi (Fain)      و 

Blomia tropicatis Bronwijk   ازAstigmatina   به را
             شوكارگر  یبرای پرورش انبووه كنوه   مناسب عنوان ميزبان

N. californicus    سويمونی كاسوتگونی و   .معرفوی كردنود 
              یگووذاری كنووه ( گووزارش كردنوود كووه ميووزان تخووم   1999)

N. californicus   هوووای در صوووورت تغذیوووه از كنوووه
Dermatophagoides farina (Hughes), 

Glycyphagus domesticus DeGeer , و 
Lepidoglyphus destructor Schrank     یكنوه مشوابه 

 و    B. tropicalisهوای انبواری   ای است. كنوه لكهتارتن دو
A.lukoschusi های مناسب به عنوان شوكار بورای   از گونه

اسوت ) كولووف،     N. californicusیپورورش انبووه كنوه   
2009.) 

در   N. californicusشوكارگر   یگذاری كنوه ميزان تخم   
تخوم در روز و   T. puterscentia  ،4/0صوورت تغذیوه از   

)بوواربوزا و  گووزارش شووده اسووت  درصوود  90بقووا افووراد  
گوذاری افوراد   (. در این پهوه  ميزان تخوم 2015دمورائس،

 بووودبيشووتر  Tyrophagus  یدر صووورت تغذیووه از كنووه
 تخم در روز(. 15/1)

گووزارش  (1999) كاسووتگونی و همكوواران یدر م العووه     
شوكارگر   یمدت كنهدر صورت تغذیه طوالنیشده است كه 

 ، Dermatophagoides farinaروز بوا كنوه   20بوه مودت   
از سه جفوت بوه     N. californicusشكارگر  یجمعيت كنه

یافته است و در فرد متحرک در ظرف پرورش افزای   205
شوكارگر   ی، سه جفت كنوه گرده كا از  دصورت تغذیه افرا
گلونی )كاست رسيده استفرد متحرک  5/49 در این مدت به 

شوكارگر   ی(. در این پهوه  جمعيت كنه1999و همكاران، 
N. californicus   مدت به مودت دو هفتوه   با تغذیه طوالنی

در روی بسووترهای حوواوی آگووار،  Tyrophagus یبووا كنووه
عدد به ترتيب بوه   15بستر مصنوعی و بسترهای گياهی از 

 رسيد.  عدد  37/48و  80/26، 80/66
های مورد آزمون مانی مادهدرصد زندهدر این پهوه       

  هووا بووا یكوودیگر اخووتالف  در شوومارش اول در همووه آزمووون

هووای بعوودی داری را نشووان نووداد. امووا در شوومارش معنووی
 ،مشاهده شد. در بين بسوترهای برگوی  داری معنیاختالفات 

 یكنووه  در بووين بسووترهای حوواوی   و فرنگوویبوورگ توووت 
Tyrophagus ، یمانی كنهدرصد زندهبستر آگار بيشترین 

خرما و  یگرده ،ها هم. در بين گردهرا نشان دادندشكارگر 
روند. به طوور كلوی   گردو بهترین گزینه به شمار می یگرده

مانی كنه های شكارگر، در بسوترهای  بيشترین درصد زنده
     و بسووترهای حوواوی   Tyrophagus یآگووار حوواوی كنووه  

 خرما است. یمانند گرده ییهاگرده
 Dermatophagoides farinaهایكه گونه در پهوهشی  

 Tyrophagus longior (Gerrais), Acarus siro (L.), 

بووه عنوووان شووكار مووورد   Lepidoglyphus destructorو
-بهترین شكار مكمل در بين كنوه  ،استفاده قرار گرفته بودند

 شوكارگر  ینوه مانی برای كترین زندههای انباری و طوالنی

N. californicus    در صوورت تغذیوه ازL. destructor  
زیسوتی در   یترین طول دورهطوالنی و مشاهده شده است
مشاهده شده اسوت. كنوه انبواری     A. siroصورت تغذیه از 

D. farina    یبه عنوان یک شكار مكمل مناسب بورای كنوه 
هوای  شكارگر در صورت تغذیه از كنه یشكارگر است. كنه

T.longior  گوووذاری نيسوووت قوووادر بوووه زیسوووت و تخوووم
 (.2006)كاستگلونی و همكاران، 

موورد  بررسوی بسوترهای مختلوف     در تحقيق حاضور         
نشان داد كه بهتورین گزینوه بورای پورورش انبووه      آزمای  

-كه با تغذیه كنه استبسترهای حاوی آگار  ،شكارگر یكنه

روی ایون   T. putrescentiaeانبواری   یشكارگر از كنوه ی 
شوكارگر   یریوزی كنوه  موانی و تخوم  بستر، طول عمر، زنوده 

بسوتر مصونوعی    شوود. موی نسبت به سایر تيمارها بيشوتر  
شوكارگر   ی)طلق( نيز تا حدودی شرایط مناسبی برای كنوه 

. دوام بسووترهای مصوونوعی نسووبت بووه سووایر  كووردفووراهم 
ی بيشوتر  بسترها از جمله بستر حاوی آگار و یا بستر گياه

تور اسوت و   ارزان هوم  است و در ضومن از نظور اقتصوادی   
های مورد استفاده از آن صرفه اقتصادی دارد. دربين گرده

بوه دليول وجوود تركيبوات     و خرموا  گوردو   یآزمون، گورده 
بورای پورورش    شكارگر، بهترین گزینه یتر برای كنهیذمغ



 نژادرضایی و جوان                                                                                                                                                96

هر های خرما و گردو شكارگر است. استفاده از گرده یكنه
 یشكارگر مناسب است، ولی گورده  یدو برای پرورش كنه
در مقودار   آسوان  تر بودن و جمع آوریخرما به دليل ارزان

اسوت.  تر شكارگر اقتصادی یبرای پرورش این كنه ،بيشتر
بورای پورورش انبووه ایون كنوه        Anagastaیپروانوه تخوم  

پوره و بوالغ  شكارگر مناسب نبوده در حالی كه  استفاده از 
           توور اسووت و بووه دليوول  مناسووب Tyrophagusكنووه انبوواری 

انبواری اسوتفاده    یتر بودن و به صرفه بودن كنوه اقتصادی
در نهایوت بورای پورورش انبووه و     شود. از آنها توصيه می

بهترین بسوتر     N. californicusشكارگر  یاقتصادی كنه
 یكنه های پالستيكی و برای تغذیهدرصد و یا طلق دوآگار 
 خرما است.  یبه همراه گرده Tyrophagus انباری
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Abstract 

The predatory mite, Neoseiulus californicus preys on phytophagous mites and small insect pests. Different 

methods were investigated for studying of mass rearing methods of this predatory mite. We used different 

host plants (lima bean leaves, strawberry leaves, mulberry leaves, cucumber leaves) and artificial plates as 

arena and different diets (Tetranychus urticae Koch eggs, Tyrophagus  putrescentiae (Schrank) nymphs 

and adults, and Anagasta kuehniella (Zeller) eggs), plant pollens (walnut pollen, sun flower pollen, bee 

pollen, corn pollen and date pollen). In each rearing container, 15 female predatory on exciseted sponge 

used. The number of predatory mites were counted after 5, 10 and 14 days. In another test, we investigated 

the survival and fecundity rate with removeing the eggs of predatory mite in each container. The best 

choice for mass rearing of this predatory mite is agar beds with feeding on Tyrophagus mite. The 

longevity  (18.50 days) and fecundity (34.10 eggs per female) of the predatory mite on agar were more 

than other treatments (P<0.05). The plastic arena prepared appropriate condition for this predatory mite. 

The best choice for mass rearing between the tested pollens were walnut and date pollen because of their 

more nutritious compounds. The date pollen is the most economic. The nymphs and adults of Tyrophagus 

mite were suitable. Using of artificial materials such as agar and plant pollens for mass rearing of this 

predatory mite could facilitate the way for control of key pests.  
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