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چکیده

كنهی شکارگر

)Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae

طبیعی مهم سفید بالك گلخانه

و قارچ بیمارگر

Beauveria bassiana

)Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Homoptera: Aleyrodidae

پژوهش ،اثر سفید بالك گلخانهی تیمار شده با غلظت  954كنیدی در میلیلیترجدایه DEBI008

از دشمنان

هستند .در این

قارچ در بازههای زمانی مختلف

( 59 ،75 ،5و  27ساعت) روی نمو و تخمریزی كنهی شکارگر بررسی شد .نتایج بررسی تیمارها بر طول دوره نمو از تخم تا
كنهی كامل نشان داد كه طول دورة نموی كنهی شکارگر با تغذیه از سفید بالك گلخانهی سالم (شاهد) و سفید بالك گلخانهی
تیمار شده با قارچ (بازة زمانی صفر) نسبت به سایر بازههای زمانی آلودگی كمتر بود؛ همچنین تجزیهی آماری نشان داد كه در
تعداد تخم گذاشته شده توسط كنهها در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری ( )F= 941/99 ; P<5/559وجود دارد كه نشان-
دهندهی تاثیر نامطلوب قارچ با افزایش طول زمان آلودگی است .بنابراین توصیه میشود این دو عامل به صورت همزمان مورد
استفاده قرار گیرند.
واژههای كلیدی :سازگاری ، Trialeurodes vaporariorum ،قارچ بیمارگر حشرات،

Phytoseiidae

مقدمه
سفید بالك گلخانه ) ، Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Homoptera: Aleyrodidaeآفتی با دامنهی
میزبانی بسیار وسیع میباشد و در كلیه كشورهای اروپایی و آسیایی مشاهده میشود ( .)Van Lenteren & Woets, 1988در حال
حاضر برای كنترل جمعیت این آفت از انواع آفتكشها استفاده میشود .به علت سرعت تولید مثل زیاد این آفت ،جمعیت آفت
مجدد افزایش مییابد و كاربرد چندین باره آفتكش الزم میشود كه عالوه بر هزینههای زیاد مهار شیمیایی ،مسئلهی مقاومت
در آفات و از بین رفتن دشمنان طبیعی را به دنبال دارد ،از اینرو متخصصین استفاده از عوامل كنترل بیولوژیك را پیشنهاد
میدهند ( .)Seiedy et al., 2010كنترل بیولوژیك میتواند محور و زیر بنای اصلی یك برنامه مدیریتی باشد كه در آن روشهای
-9دانشیار بخش علوم جانوری ،دانشکده زیست شناسی ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران
*(نویسنده مسئول)mseyyedi@ut.ac.ir :
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مختلف كنترل در یك اكوسیستم با یکدیگر تركیب و به كار برده شوند ( .)Mahr et al., 2001استفاده از عوامل بیولوژیك میتواند
بسیار موثر و بیخطر باشد ،به شرط آنكه برهمكنش موجود بین تمام عوامل درگیر به خوبی مطالعه شود ( James & Lighthart,

 .)1994از بین دشمنان طبیعی سفید بالك گلخانه ،میتوان به كنه فیتوزئیده

)Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae

اشاره كرد كه این كنه به خانواده  Phytoseiidaeو راستهی  Mesostigmataتعلق دارد ( .)Mortazavi et al., 2019خانوادهی
 ، Phytoseiidaeخانوادهای بزرگ و با پراكندگی جهانی است A. swirskii .كنهی شکارگری است كه از كنههای گیاهی همچون
) ، Tetranychus urticae (Acari: Tetranychiidaeسفیدبالكها ،تریپس و تخم پروانهها تغذیه و از دانه گرده و شهد گلها به
عنوان غذای كمکی استفاده میكند ( .)Messelink et al., 2006همچنین میتوان برای كنترل سفید بالك گلخانه ،از آفتكشهای
بیولوژیك مانند  Beauveria bassianaاستفاده كرد ( Sung .)Poprawski et al., 2000و همکاران در سال  7552عنوان كردند
كه قارچ  Beauveria bassianaبه قارچهای ناقص یا دئوترومیکوتینا تعلق دارد كه دارای فرم كنیدیایی یا آنامورف است ولی فرم
جنسی در آنها ناشناخته و یا نادر میباشد ،این قارچ از لحاظ ردهبندی متعلق به رده  ،Ascomycotaراسته  Hypocrealesو
خانواده  Cordycipitaceaeاست.
برتری قارچهای بیمارگر به عنوان عوامل كنترل بیولوژیك به علت زهراگینی زیادشان علیه آفات و كم خطر بودن برای
كنههای مفید و حشرات غیر هدف می باشد ( .)Thungrabeab & Tongma, 2007بیماریهای ناشی از قارچ در طبیعت در
تعدادی از حشرات شکارگر مشاهده شده است ( ،)Goettel et al., 1990بررسی اثرات این دو بر یکدیگر ،درک ارتباطات و
برهمكنشهای دو دشمن طبیعی را افزایش میدهد و امکان كاربرد توام آنها را در برنامههای كنترل بیولوژیك فراهم میكند.
استفاده از دشمنان طبیعی به كاهش كاربرد حشرهكشهای شیمیایی متداول كمك خواهد كرد و بنابراین آلودگی محیطی كاهش
مییابد و اطمینان خاطر از سالم بودن مواد غذایی فراهم میشود .در برخورد با مسائل مربوط به كنترل شیمیایی سفید بالك
گلخانه ،كنترل بیولوژیك تنها به كنههای شکارگر متکی نیست ،بلکه به دستیابیهای بیوتکنولوژی نو نیز وابسته است .همزمان
با به كارگیری ارقام مقاوم گیاه به سفید بالك گلخانه ،عالقهمندی به كاربرد عوامل میکروبی بر ضد سفید بالك گلخانه نیز رو به
افزایش است (.)Sztejenberg et al., 1997

در این مطالعه ،پارامترهای جدول زندگی كنهی شکارگر در  5بازه زمانی كه از آلودگی سفید بالك به قارچ گذشته
است ،مورد بررسی قرار گرفت تا سازگاری و امکان كاربرد این دو عامل كنترل بیولوژیك برای كنترل سفید بالك مشخص شود.

مواد و روشها
به منظور پرورش سفید بالك  ، Trialeurodes vaporariorumبه گیاه خیار نیاز بود ،بنابراین كاشت بذرهای خیار
درختی ) )Cucumeris sativus L.رقم  PSهلندی در گلدانهای پالستیکی حاوی پرلیت انجام شد .گلدانها در گلخانه با شرایط
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نوری  91ساعت روشنایی و  9ساعت تاریکی و رطوبت نسبی  25-45درصد و دمای حدود  74  4درجة سلسیوس نگهداری
شدند.
پس از  1تا  9برگی شدن بوته ها ،از سفید بالك گلخانه برای آلوده سازی آنها استفاده شد و در ژرمیناتور با شرایط
رطوبت  45درصد و دمای  74±7درجه سلسیوس و در شرایط 91ساعت روشنایی و  9ساعت تاریکی نگهداری شدند

(Fazeli-

)Dinan et al. 2016

در این پژوهش ،جدایهی قارچ  Beauveria bassianaبا كد  DEBI008از دانشگاه تهران تهیه و استفاده شد .برای تولید
مقدار زیادی هاگ ،جدایه مورد نظر در محیط كشت

) Sabouraud Dextrose Agar (SDAهمراه با یك درصد عصاره مخمر )(Y

درون تشتك پتری كشت شد و اطراف آن با پارافیلم بسته شد .محیطهای كشت به مدت یك ساعت زیر پرتو فرابنفش قرار داده
شد تا میکروارگانیسمهای احتمالی آنها از بین بروند .سپس تشتكهای تلقیح شده با جدایه قارچ در درون ژرمیناتور با دمای
 74±9درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  25-15درصد و دورة نوری  91ساعت روشنایی و  9ساعت تاریکی ،قرار داده شدند.
كلنی كنهی شکارگر  Amblyseius swirskiiدر آزمایشگاه اكولوژی و رفتارشناسی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
روی كنهی انباری پرورش داده شد .ظروف پرورش و همسن سازی این كنه در ژرمیناتور درشرایط رطوبت  45درصد و دمای
 74±7درجه سلسیوس و 91ساعت روشنایی و  9ساعت تاریکی نگهداری شدند.
تحلیلهای آماری
تجزیه و تحلیل دادههای اثر سفیدبالك گلخانه تیمار شده با قارچ در بازههای زمانی مختلف ( 59 ،75 ،5و  27ساعت)
روی نمو و تخمریزی كنه شکارگر به كمك نرم افزار آماری  SAS 9.1وآزمون  F-LSDانجام شد.

نتایج
كنهی شکارگر  A. swirskiiمیتواند با تغذیه از هر یك از تیمارها (سفیدبالكهای تیمار شده با قارچ  B. bassianaدر
بازههای زمانی مختلف) رشد و نمو خود را كامل كند .دادههای مربوط به طول دورهی تفریخ تخم كنهی شکارگر A. swirskii

در جدول  9مشاهده میشود .همانگونه كه در جدول دیده میشود ،بین میانگینهای طول دورهی تفریخ تخم در بین افراد ماده
و نر در تیمارهای مختلف از لحاظ آماری تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( F= 5/59 ; P = 5/11برای جنس نر؛ ; P = 5/95
 F= 5/55برای جنس ماده).
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جدول  :0میانگین و خطای استاندارد دورهی تفریخ تخم (ساعت) كنهی شکارگر  A. swirskiiبر تیمارهای مورد بررسی

تیمار
تعداد كنه

شاهد

صفر

سفید بالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  75ساعت

سفید بالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  59ساعت

سفید بالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  27ساعت

تعداد كنه های ماده
تعداد كنه های نر
میانگین تفریخ  ±خطای
استاندارد تعداد كنه های ماده
میانگین تفریخ  ±خطای
استاندارد تعداد كنه های نر

71
91

75
79

75
79

71
79

72
75

5/99 ±5/55

5/99± 5/54

5/99±5/54

5/99±5/55

5/92 ±5/55

9±5/54

9±5/51

9±5/52

9/57± 5/57

9/57±5/57

دادههای نمو الرو كنهی شکارگر  A. swirskiiدر جدول  7مشاهده میشود .همانگونه كه در جدول دیده میشود،
تفاوت معنیداری بین میانگینهای طول دورهی الروی بین افراد ماده در تیمارهای مختلف مشاهده نشد ولی در افراد نر از لحاظ
آماری تفاوت معنیداری بین میانگین طول دورهی الروی در تیمارهای مختلف مشاهده شد ( F= 5/15 ; P = 5/54برای جنس
نر؛  F= 5/91 ; P = 5/15برای جنس ماده).
جدول :2میانگین و خطای استاندارد دورهی نمو الرو (ساعت) كنهی شکارگر A. swirskiiبر تیمارهای مورد بررسی (حروف
غیر مشابه در هر ردیف نشاندهندهی تفاوت معنیدار در سطح  0درصد در گروه بندی  F-LSDاست)
تیمار

سفید بالك تیمار
شده با قارچ در
بازة زمانی 75
ساعت

سفید بالك تیمار
شده با قارچ در
بازة
زمانی 59ساعت

سفیدبالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  27ساعت

71
91
9/9 ±5/54

75
79
9/9±5/54

75
79
9/9±5/54

71
79
9/94±5/54

72
75
9/92±5/54

5/95 ±5/54 c

5/99 ±5/54d

5/94 ±5/54c

5/1±5/51b

5/19±5/54a

شاهد

صفر

تعداد كنه
تعداد كنه های ماده
تعداد كنه های ماده
میانگین  ±خطای
استاندارد كنه های ماده
میانگین  ±خطای
استاندارد كنه های نر

دادههای طول دورهی نمو پورهی سن اول كنهی شکارگر  A. swirskiiدر جدول  9آورده شده است .تفاوت معنیداری
بین میانگینهای طول دورهی نمو پورهی سن اول بین افراد ماده در تیمارهای مختلف مشاهده شد (.)F= 5/91 ; P = 5/5559

در این آزمایش با مقایسه میانگینها در جنس نر مشخص شد كه طول این دوره در هر پنج تیمار با هم تفاوت معنیداری داشت
(.)F= 5/57 ; P = 5/55

دوره  ، 99شماره  ،9بهار 9911
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جدول  :3میانگین و خطای استاندارد دورهی نمو پورهی سن اول (ساعت) كنهی شکارگر  A. swirskiiبر تیمارهای مورد
بررسی (حروف غیر مشابه در هر ردیف نشاندهندهی تفاوت معنیدار در سطح  0درصد در گروه بندی  F-LSDاست)
تیمار
تعداد كنه

شاهد

تعداد كنه های ماده
تعداد كنه های نر
میانگین  ±خطای استاندارد كنه های ماده
میانگین  ±خطای استاندارد كنه های نر

صفر

سفید بالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  75ساعت

سفید بالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  59ساعت

سفیدبالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  27ساعت

71
91

75
79

75
79

71
79

72
75

9/92±5/59 c
9/57±5/94b

9/91± 5/51 b
9/91±5/94c

9/94±5/59 c
9/92±5/95c

9/79±5/59 a
9/59±5/95a

a1/2±5/59
9/59 ±5/95a

دادههای طول دورهی نمو پورهی سن دوم كنهی شکارگر  A. swirskiiدر جدول  5آورده شده است .تفاوت معنیداری
بین میانگینهای طول دورهی نمو پورهی سن دوم بین افراد ماده و نر در تیمارهای مختلف مشاهده شد (F=9/71 ; P = 5/559

برای جنس نر؛  F= 97/55 ; P<5/5557برای جنس ماده).
در این آز مایش مشاهده شد كه بیشترین و كمترین طول دوره در جنس نر شکارگر به ترتیب در اثر تغذیه از سفید
بالكهای تیمار شده با قارچ  27( B. bassianaساعت بعد از تیمار شدن) و سفید بالك های تیمار شده با ( Tween 80شاهد)
است و بیشترین طول دوره در جنس مادهی شکارگر در اثر تغذیه از سفید بالكهای تیمار شده با قارچ 27( B. bassiana
ساعت بعد از تیمار شدن) و كمترین در اثر تغذیه از سفید بالكهای تیمار شده با ( Tween 80شاهد) ،صفر ساعت بعد از تیمار
شدن سفید بالكها و  75ساعت بعد از تیمار شدن سفید بالكها است.
جدول  :4میانگین و خطای استاندارد دورهی نمو پورهی سن دوم (ساعت) كنهی شکارگر  A. swirskiiبر تیمارهای مورد
بررسی (حروف غیر مشابه در هر ردیف نشاندهندة تفاوت معنیدار در سطح  0درصد در گروه بندی  F-LSDاست)
تیمار
تعداد كنه

شاهد

صفر

سفید بالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  75ساعت

سفید بالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  59ساعت

سفیدبالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  27ساعت

تعداد كنه های ماده

71

75

75

71

72

تعداد كنه های نر
میانگین  ±خطای استاندارد كنه های ماده
میانگین  ±خطای استاندارد كنه های نر

91
9/57±5/99 c
7/19 ±5/99 c

79
9/57±5/99 c
7/15±5/99 bc

79
9/57±5/99 c
7/12±5/97 bc

79
9/99±5/91 b
7/19±5/99 ab

75
a±5/94 9/19
9/94±5/99 a

برای نتیجهگیری دقیقتر الزم است به این سوال پاسخ داده شود كه كنهی شکارگر در هر تیمار چند روز عمر میكند؟
هر قدر طول عمر كنه روی تی ماری بیشتر باشد و پیرو آن در این دوره تخم بیشتری هم بگذارد ،میتوان گفت كه میزبان
مناسبتری برای كنهی شکارگر نسبت به سایرین است.
به همین منظور تعداد روزهایی كه كنهها روی تیمارهای مختلف زنده مانده بودند محاسبه و مورد تجزیهی آماری قرار
گرفت و مشخص شد كه كمترین طول عمر كنهی شکارگر با تغذیه از سفید بالكهای تیمار شده با قارچ پس از  27ساعت
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) )79/15±5/94cو سفید بالكهای تیمار شده با ( Tween 80شاهد) ) )79/91±9/9cو بیشترین آن با تغذیه از سفید بالكهای
تیمار شده با قارچ پس از صفر ) )75/59±5/19a) 75 ،)75/54±9/51bو  )75/79±5/92a) 59ساعت است .تجزیهی آماری
دادهها نشان داد كه طول عمر كنهها در تیمارهای مختلف با هم تفاوت معنیداری ( )F= 997/15 ; P>5/54ندارند.
میزان تخمریزی كنهی شکارگر بر هر تیمار به طور مجزا محاسبه شد و میانگین تخمریزیاش مورد تجزیهی آماری قرار
گرفت (جدول  .)4تجزیهی آماری نشان داد كه در تعداد تخم گذاشته شده توسط كنهها در تیمارهای مختلف تفاوت معنیداری
( )F= 941/99 ; P<5/559مشاهده می شود .مقایسهی آماری میانگین تخمهای گذاشته شده در تیمارهای مختلف نشان داد
كه كنههای شکارگری كه از سفید بالك تیمار شده با ( Tween 80شاهد) و سفید بالك تیمار شده با قارچ پس از صفر ساعت
تغذیه كرده بودند بیشترین میزان تخمریزی را ( 95/57و  )95/45داشتند .در این بررسی كمترین میزان تخم گذاشته شده مربوط
به كنههای شکارگری بود كه از سفید بالكهای تیمار شده با قارچ پس از  27ساعت تغذیه كرده بودند.
جدول :5میانگین و خطای استاندارد میزان تخمریزی كنهی شکارگر  A. swirskiiدر تیمارهای مورد بررسی (حروف غیر
مشابه در هر ردیف نشاندهندهی تفاوت معنیدار در سطح  0درصد است)
شاهد

تیمار
تعداد كنه
تعداد كنههای ماده
میانگین  ±خطای استاندارد

71
95/57 ± 5/41 a

صفر
75
95/45±5/45 a

سفید بالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  75ساعت

سفید بالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  59ساعت

75
1/4±5/42 b

71
4/4 ±5/57 c

سفیدبالك تیمار
شده با قارچ در بازة
زمانی  27ساعت
72
d4/39±5/79

از آنجا كه مطالعه نمو و تخمریزی نمونههای آزمایشگاهی تحت شرایط تعیین شده دما ،رطوبت و كمیت غذا انجام
میشود ،كیفیت غذا را میتوان تنها عاملی دانست كه باعث تفاوت بین پارامترهای رشدی یك بندپا با تغذیه از میزبانهای مختلف
میشود .عوامل كنترل قارچی پتانسیل بالقوه منفی بر دشمنان طبیعی آفات (اثر مستقیم) و كاهش جمعیت شکار آنها (اثر غیر
مستقیم) دارند ( )Roy & Pell, 2000و همچنین میتوانند بر كیفیت شکار آنها اثر بگذارند ،بنابراین بیمارگرها میتوانند باروری
و میزان تخمریزی بندپایان را تحت تاثیر قرار دهند ( .)Wekesa et al., 2007بیشتر مطالعات روی بیمارگرهای حشرات فقط در
مورد مرگ میزبان بحث میكند اما اخیرا توجهها بر اثرات جانبی ،همچون كاهش باروری ( )Roy et al., 2006, 2008متمركز
شده است.
همان طور كه مشاهده شد با افزایش زمان آلودگی سفید بالكهای تیمار شده به قارچ بیمارگر از صفر تا  27میزان
تخمریزی كاهش پیدا میكند ،سفید بالكهایی كه تحت پاشش  Tween 80و تحت پاشش قارچ در بازه زمانی صفر قرار گرفتند؛
هیچ تفاوتی در میزان تخمریزیشان مشاهده نشد ،چون هنوز سفید بالكها تحت آلودگی قارچ بیمار نشده بودند و محتوا و
كیفیت خود را حفظ كرده بودند .سودمندی یا ارزش نسبی سفید بالك تیمار شده با قارچ در این بازه (از نظر میزان اسیدهای
آمینه و مواد ضروری بدن) برای كنهی شکارگر تفاوتی با كنههای شاهد (تحت پاشش  )Tween 80نداشت و به همین علت
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عواملی چون میزان تخمریزی تحت تاثیر قرار نگرفت ،اما با گذشت آلودگی از محتوا و كیفیت شکار كاسته شد و به همان میزان
روی كنههای شکارگر اثر گذاشت.
بررسیهای بسیاری در باره ی اثر عوامل بیمارگر به صورت مستقیم بر باروری و تخمریزی حشرات و كنهها انجام شده
است از جمله  Kayyaو همکاران در سال  9111كاهش باروری در مادهی  Rhipicephlus appendiculatus Neumannو
 Amblyomma variegatum Fabriciusاز خانوادة  Ixodidaeرا به دنبال آلودگی به قارچهای بیمارگر  B. bassianaو

M.

 anisopliaeگزارش كردند كه در كنهی  A. variegatumباز شدن تخمها نیز به شدت تحت تاثیر قرار میگیرد Samish .و
همکاران در سال  7559كاهش تخمریزی را در كنهی ) Rhipicephalus sanguineus (Latreille) (Acari: Ixodidaeدر اثر
آلودگی به قارچ  B. bassianaو  M. anisopliaeگزارش كردند.
 Rosas-Acevedoو همکاران نیز در سال  7559گزارش كردند كه قارچ  Hirsutella thompsoniمیتواند از تخمریزی
كنه  Tetranychus urticaeجلوگیری كند ،اگر چه بقای تخمها تحت تاثیر قرار نگرفت.
بنابر گزارش  Baverstockو همکاران ( )7551آلودگی شته  Acyrthosiphon pisumبه

قارچ Pandora neoaphidis

) (Remaudiere and Hennebertبه طور معنیداری تولید پوره را یك روز بعد از پاشش كاهش داد و همچنین شتههای آلوده به
قارچ  P. neoaphidisتولید زادگانشان در تمام بازههای زمانی ( 27 ،59 ،75و  11ساعت) كاهش پیدا كرد.
 Royو همکاران در سال  7559نشان دادند كه دز  951كنیدی در میلیلیتر قارچ  ،B. bassianaباروری كفشدوزک
 Adalia bipunctataرا تا صفر كاهش داد و آنها در بررسی اثر قارچ  B. bassianaروی كفشدوزک  Harmonia axyridisنشان
دادند تولید تخم در مقایسه با شاهد به صورت چشمگیری كاهش مییابد و این مشخص میكند كه وجود قارچ برای میزبان
(كفشدوزک) مضر است.
 Wekesaو همکاران در سال  7552به بررسی اثرات قارچ  Neozygites floridanaبر شکارگری و تخمریزی كنهی P.

 longipesپرداختند كه از كنههای  T. evansiو  T. urticaeآلوده به این قارچ تغذیه میكردند .هیچ جسم هیفی شکل از این قارچ
در این كنهی شکارگر پس از تغذیه از سفیدبالكهای شکار آلوده پیدا نشد و این موضوع اشاره میكند به اینكه این قارچ برای
این كنة ی شکارگر بیماریزا نیست و همچنین بر تخمریزیاش اثر ندارد.
 Simelaneو همکاران در سال  7559دریافتند كه الروها و بالغهای كفشدوزک هفتنقطهای بهراحتی شتههای آلوده
به ) Neozygites fresenii (Nowakowski) (Entomophthorales: Neozygitaceaeرا شکار میكنند .وقتی كفشدوزک از شتههای
آلوده به این قارچ تغذیه كرد ،زمان رشد و نمو كفشدوزک به طور معنیداری طوالنیتر شد و تولید تخم به طور معنیداری در
مقایسه به همگونههای تغذیه شده روی یك رژیم غذایی از شتههای غیر آلوده كمتر شد.
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در بررسی حاضر مشخص شد كه طول دورهی نمو از تخم تا كنهی كامل در جنس ماده ،طول دورهی زندگی و میزان
تخمریزی كنهی شکارگر زمانی كه از سفیدبالكهای آلوده به  Tween 80و قارچ در بازهی زمانی صفر تغذیه میكنند با هم تفاوت
معنیداری ندارند ؛ همچنین كنهی شکارگر با تغذیه از سفیدبالكهای تیمار شده با قارچ پس از  27ساعت ،مراحل نموی طوالنی
و طول عمر كم و میزان تخمریزی كمتری نسبت به سایر تیمارها دارد.
در كاربرد این عوامل بیولوژیك با هم ؛ كنهی شکارگر  A. swirskiiو قارچ بیمارگر ، B. bassianaآگاهی از پتانسیل
شکارگری كنهی  A. swirskiiبهمنظور پیشبینی قدرت و توانایی آن برای پایین نگهداشتن جمعیتهای سفید بالك همراه با
كاربرد قارچ بیمارگر الزم است .بنابراین برای بهدست آوردن نتیجهی مطلوب از این دو عامل بیولوژیك در كنترل سفید بالكها
 ،كاربرد همزمان كنه شکارگر و قارچ بیمارگر ،توصیه میگردد.
به علت تنوع در میان عوامل بیمارگر حشرات و كنهها و اثراتشان روی میزبانها و با توجه به این كه آشیانهای
اكولوژیك متنوع و متعدد را اشغال میكنند ،پژوهشهای آزمایشگاهی مانند آزمایش صورت گرفتهی حاضر اطالعاتی را فقط در
ارتباط با جمعیت انتخاب شده (در دما و رطوبت مطلوب برای عوامل بیمارگر) فراهم میكند و ارزیابی و پیشگویی اثرات این
عوامل بیمارگر بر موجودات غیر هدف با استفاده از این نتایج آزمایشگاهی شاید در اكوسیستم زراعی به صورت عملی امکانپذیر
نباشد.

سپاسگزاری
این تحقیق با حمایت دانشگاه تهران ،پردیس علوم ،دانشکده زیستشناسی انجام شد كه بدین وسیله تشکر و قدردانی
میگردد.
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Abstract1
The predatory mite, Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) is an effective predator,
feeding on different insects and mites such as whiteflies, thrips and two-spotted spider mites. This predator and
entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana are important natural enemies of Trialeurodes vaporariorum
(Westwood) (Homoptera: Aleyrodidae). In this study, the effects of fungus-infected T. vaporariorum (105 conidia
ml-1) on the development, longevity and oviposition rate of the predatory mite in different time intervals (0, 24,
48 and 72 hours) at 25±1°C, 60–70٪RH and a photoperiod of 16:8 h (L: D) under laboratory conditions were
investigated. The results indicated that developmental period of the predatory mite fed on tween 80-treated T.
vaporariorum (Control) and fungus-treated T. vaporariorum (time interval 0) was shorter than other time intervals
of infection. The results showed that there were significant differences among the treatments in oviposition rate
and also it shows unfavorable effect of entomopathogenic fungus via increasing of infection longevity. So, it is
better to use A. swirskii and B. bassiana simultaneously.
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