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 چکيده

ترین گونه در کودهای گاوی و ماکيان در جهان شده شناخته Macrocheles muscaedomesticae (Scopoli) هگون

دنيا از جمله خوزستان مطالعات در شود. ها هم منتشر مینهای مدفوع تغذیه کرده و به وسيله آاست که روی مگس

در کودهای دامی همين  ،.Musca domestica L ،نشان داده است که کنه شکارگر غالبِ مراحل نابالغ مگس خانگی

 ± 1در انکوباتور و در دو دمای  M. muscaedomesticaeاست. در این پژوهش واکنش تابعی کنه شکارگر ماده  گونه

)روشنایی: تاریکی( روی تخم مگس  10:14درصد و دوره نوری  65 ± 5درجه سلسيوس، رطوبت نسبی  33 ± 1و  27

در اختيار کنه  عددی از تخم مگس 80و  40، 30، 25، 16، 12، 8، 4، 2، 1های تراکم برای این منظورخانگی مطالعه شد. 

های روی تراکم M. muscaedomesticae کنه روزه قرار داده شد. واکنش تابعی 4گيری کرده کامل ماده جفت

درجه از نوع  33درجه از نوع سوم و در دمای  27در دمای تخم مگس خانگی با استفاده از رگرسيون لجستيک  مختلف

یابی به ترتيب . پارامترهای واکنش تابعی با استفاده از معادله راجرز مشخص شد. نرخ حمله و زمان دستتعيين شددوم 

بر ساعت و  6493/0 ،سلسيوس درجه 33 دمای و درساعت  6497/0بر ساعت و  0204/0 ،سلسيوس درجه 27در دمای 

و در دمای بود تخم در روز  32/50و  درجه 33( در دمای hT/Tساعت به دست آمد. بيشترین نرخ شکارگری ) 4769/0

یابی و نرخ شکارگری موثر زمان دست ین دما بر نوع واکنش تابعی،ابنابر. کاهش یافتتخم در روز  94/36 به درجه 27

های مگس خانگی و تخم M. muscaedomesticae کنش کنهتواند درک بهتری از برهممطالعه حاضر مینتایج بود. 

 نقش موثر آن را به عنوان یک عامل کنترل بيولوژیک نشان دهد. و هداارائه د

 

 یابیزمان دست، دما ،یشکارگر ،رفتار جستجوگری: هاکليدواژه
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 Macrocheles muscaedomesticae... 18 کنه شکارگر یواکنش تابع یاثر دما رو: و همکاران زادهشیرعلی

 مقدمه
با افزایش جمعیت و به دلیل نیاز به پروتئین دامی، پرورش 

حیوانات اهلی در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. 

 Rodriguez et) کنندتولید می حیوانات اهلی نیز دائماً کود

al., 1970). ها مگس خانواده این کودها بستر پرورش میلیون

Muscidae خانگی به طور طبیعی باشند. به ویژه مگس می

ها که دارای پروتئین زیادی هستند، جلب تر به این محیطبیش

ها اهمیت اقتصادی زیادی دارند برخی از این مگس شود.می

کارگران شاغل برای دام و  و شیوع بیماری زیرا باعث مزاحمت

  (.Pereira and Castro, 1945)شوند می هادر دامپروری

 Macrocheles muscaedomesticaeهایی مانند کنۀ گونه

(Mesostigmata: Macrochelidae) (Scopoli)  توانایی

 ,.Farahi et al)ساکن کودهای دامی را دارند  1رل دوباالنکنت

a2018). گونۀ M. muscaedomesticae  ترین شدهشناخته

کودهای گاوی و ماکیان در جهان ترین گونه در و فراوان

ها های مدفوع تغذیه کرده و به وسیله آنمگس ازباشد که می

این گونه از قاره اروپا،  (. ,1963Axtell) شودهم منتشر می

 Hyatt and) آسیا، استرالیا، آفریقا و آمریکا گزارش شده است

2003, Masan; 1988Emberson, ) . نیز این گونه در ایران

کشور گزارش شده های مختلفی در شمال و جنوب از استان

مطالعات در آمریکا و (.  ,2013Kazemi and Rajaei) است

خوزستان نشان داده است که کنه شکارگر غالب مگس خانگی 

 ,.Farahi et al)است  muscaedomesticae. M ،در کودها

1988Geden and Axtell,  ;a2018.) ین کنه از تخم و ا

نماتدها تغذیه  و 2های آکاریدکنهها، الرو سن اول مگس

  (. ,.2003Gerson et al) کندمی

قادر به  وسیدرجه سلس 3۶تا  1۵ یدما در این کنه

 یرشد یهادوره (.Filipponi et al., 1971) است یگذارتخم

 .Filipponi et al. رندیگیدما قرار م ریثأتحت ت یو بارور

                                                 
1- Diptera 
2- Acaridae 

 کنه مثلدیتول یدما برا نیمشخص کردند که بهتر (1971)

M. Muscaedomesticae وسیدرجه سلس 32تا  28 نیب 

 یدهند. الروهایم حیبالغ تخم مگس را ترج یهاکنه است.

دارند و سوراخ  یترعیحرکات سراینکه مگس به خاطر 

تر ترجیح کماست تر ها سختکنه یها برانکردن پوست آ

  .(Ho, 1985) شوندداده می
هایی که باشد. تخممیتولید مثل این کنه به صورت نرزایی 

اند به نر هایی که بارور نشدهاند به ماده دیپلویید و تخمبارور شده

 ;Wade and Rodriguez, 1961) شوندهاپلویید تبدیل می

1964Filipponi, ) . به است 3پالیاد دمثلیتول یداراهمچنین .

 هانرها بالغ شدند با ماده یوقت و کندیم دیکه ابتدا نر تول معنی نیا

نر و ماده  دیکنند و شروع به تولیم یریگ)مادرشان( جفت

  .(Farahi et al., 2018a) ندینمایم

جدول زندگی این کنه  Farahi et al. (2018a) اخیراً

ایسه کردند و شکارگر را در دو شرایط دوجنسی و ادیپال مق

گیری ای باکره قادر به تولیدمثل و جفتهنشان دادند که ماده

ها مادهگیری ادیپال( هستند و این به با نوزادان نر خود )جفت

دهد که نهایتاً هر دو جنس را تولید کنند. چنین اجازه می

سازد مین دشمن طبیعی ارزشمند را قادر سیستم تولیدمثلی ای

ای پتانسیل پراکنش خود را گسترش تا به میزان قابل مالحظه

افتاده از جمعیت اصلی بتواند در یک ماده تنها و جدا د و ده

 .غیاب جنس نر جمعیت جدیدی تشکیل دهد

چندین علت وجود دارد که این کنه عامل کنترل بیولوژیک 

نرخ حمله باال،  هاجمله آن . ازباشدخانگی می خوبی برای مگس

های جایگزین، رشد زیاد در زمان توانایی تولیدمثل روی طعمه

گی در نواحی جدید از طریق همسفری کم و تمایل برای پراکند

  ,ni; Filippo1963Filipponi and Di Delupis) باشدمی

and Petrelli, 1967; Axtell, 1969; Farish and Axtell, 

1973Ito, ; 1971.)  

3- Oedipal 
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از عوامل چهارگانه در بررسی رفتار  1واکنش تابعی

عوامل کنترل  جستجوگری است که باید در فرایند ارزیابی

 ,Fathipour and Maleknia)بیولوژیک مطالعه شود 

های کنترل تلفیقی مگس شکارگرها در برنامهکاربرد  (.2016

نیازمند درک ، 2خانگی از طریق حفاظت یا روش افزایشی

و زیستی موثر بر  دینامیسم جمعیت شکارگر و عوامل محیطی

ثیر أتبررسی بنابراین (. Geden et al., 1988)آن است 

واکنش در قالب تغییرات تراکم طعمه بر میزان شکارگری 

تابعی برای ارزیابی توانایی شکارگرها در تنظیم و کنترل 

ها در کنترل جمعیت جمعیت آفات و مقایسه کارایی آن

 (.Farhadi et al., 2015)شکار اهمیت بسیاری دارد 

نوع واکنش تابعی و پارامترهای آن بر اثر عوامل مختلفی 

 ;Messina and Hanks, 1998)مانند نوع و رقم گیاهی 

Koveos and Broufas, 2000)( دما ،De Clercq et 

al., 2000; Mohaghegh et al., 2001) سن شکارگر ،

(Ding- Xu et al., 2007; Fathipour et al., 2017) 

، (Hassell, 1978; Stream, 1994شکار )گونه و اندازه 

، (Fathipour et al., 2017مرحله سنی شکارگر )

شرایط محیطی و (، Poletti et al., 2007ها )کشآفت

( در آزمایش Geden and Axtell, 1988واحد آزمایشی )

محصور کردن شکارگر به ویژه در تراکم  تواند تغییر کند.می

. روز واکنش تابعی نوع سوم شودتواند باعث بپایین طعمه می

نوع  برتحقیقات بیشتری روی تأثیر منطقه جستجو  از این رو

 ,Geden and Axtell) باید انجام شود نیز واکنش تابعی

تواند در ابراین شناخت نوع واکنش تابعی میبن .(1988

 های کنترل بیولوژیک اثرگذار باشد.برنامه

های تابعی در کنهاطالعات بسیار کمی در مورد واکنش 

در یکی  تاکنون منتشر شده است. Macrochelidaeخانواده 

در  Geden and Axtell (1988)ها، از معدود گزارش

                                                 
1- Functional response 

2- Augmentation 

 کنۀ شکارگری تابعی و میزانواکنشآمریکا ایاالت متحده 

M. muscaedomesticae  ی مختلفهاتراکم نسبت بهرا 

 مطالعه و آن را درجه سلسیوس 27در دمای خانگی تخم مگس 

د. میزان شکارگری کنه مذکور در روز ناز نوع دوم تشخیص داد

درجه سلسیوس  33تا  1۵خانگی در دمای تخم مگس 37تا  ۵از 

هدف از این تحقیق مطالعه اثر دما بر واکنش تابعی  متغیر بود.

با تغذیه ازتخم  M. muscaedomesticaeکنه شکارگر 

 است. خانگی مگس

 

 هامواد و روش

 M. domestica یخانگمگس یپرورش کلن

برای پرورش و مطالعه کنۀ شکارگر نیاز به تخم 

ی زیستی ترجیحی و مرحله غذاییخانگی به عنوان منبعمگس

به روش  برای این منظور کلنی مگس خانگی برای کنه بود.

Farahi et al. (2018a)  در آزمایشگاه تشکیل و از

ی روزانه برای تغذیهرنگ مگس های کشیده و شیریتخم

 .شد استفادهتابعی واکنش هایها و انجام آزمایشکنه

 Wadeها به روش به منظور جلوگیری از تفریخ تخم

and Rodriguez (1961)  دقیقه درون فریزر  40به مدت

درجه سلسیوس قرار داده و سپس در  20در دمای منفی 

ها با همان کیفیت با این روش تخم داری شدندیخچال نگه

 ماندند.باقی میبرای استفاده اولیه 

 M. muscaedomesticaeشکارگر  ۀپرورش کن

، M. muscaedomesticaeبرای تشکیل کلنی کنۀ شکارگر 

 .Farahi et alاز کود گاوی در مناطق گزارش شده توسط

(2018b) قیف ها با استفاده از برداری و کنهدر اهواز نمونه

 ۵/3و ارتفاع  ۶برلز جداسازی و در ظروف پالستیکی به قطر 

گاوی سترون بود، انتقال داده شد.  متر که حاوی کودسانتی

 آزمایش ظروفتمام ها اطراف برای جلوگیری از خروج کنه
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 ارتفاع پنج گاوی بهو کود  زده شد 1تنگل فوت

مرطوب کامالً فشرده و به وسیله چند قطره آب مقطر مترمیلی

 گردید.

 1و  27 ± 1ها در انکوباتور و در دو دمای کلیۀ آزمایش

درصد و دوره  ۶۵ ± ۵درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  33 ±

انجام شد. ساعت تاریکی  10ساعت روشنایی و  14 نوری

خانگی تغذیه شدند و بعد از ها روزانه با تخم مگس کنه

شد. برای  ها استفادهها برای آزمایشنسل، از آن سهگذشت 

از های جدیدی ویت کلنی، هر چند وقت یک بار کنهتق

آوری و در کلنی محیط اولیه )کودهای دامی( جمع

 .آزمایشگاهی رهاسازی گردید

 M. muscaedomesticaeکنه ماده  یواکنش تابع

 1و ارتفاع  4ستیکی به قطر آزمایش در ظروف مدور پال

گاوی سترون بود انجام شد.  متر که حاوی کودسانتی

عدد تخم  80و  40، 30، 2۵، 1۶، 12، 8، 4، 2، 1های تراکم

بر اساس پیش آزمایش خانگی )مرحله ترجیحی کنه(  مگس

گیری در اختیار کنه کامل ماده جفت عنوان طعمهبهتعیین و 

قرار تکرار  10در سازی( روزه )به منظور همسن چهارکرده 

ساعت  48آزمایش ابتدا به مدت از ها قبل داده شد. کنه

ساعت تغذیه نشده و  24سپس  گیری و تغذیه کردند.جفت

ساعت عدم دسترسی به طعمه،  24گرسنه ماندند. بعد از 

های ساعت در اختیار کنه 24 های تخم مگس به مدتتراکم

قرار گرفت و سپس در پایان آزمایش تعداد طعمه کامل ماده 

 خورده شده توسط کنه شکارگر ماده ثبت شد. 

تابعی و ها و تعیین نوع واکنشتحلیل داده برای

 ای ارائه شده توسطپارامترهای آن، از روش دو مرحله

Juliano (2001)  در برنامۀ آماری SAS 9.2.استفاده شد 

 ماده، هایکنه تابعی واکنش نوع تعیین برای اول مرحلۀ در      

                                                 
1- Tangel foot 

2- Constant 

3- Linear  

4- Quadratic 

 به شده خورده طعمۀ )تخم( نسبت لجستیک رگرسیون

𝑁𝑎اولیه  طعمۀ )تخم( تعداد

𝑁0
 لجستیک تابع از استفاده با 

 :شد محاسبه زیر ایچندجمله
𝑁𝑎

𝑁0
=

exp  ( 𝑃0 + 𝑃1𝑁0 + 𝑃2𝑁0
2 + 𝑃3𝑁0

3)

1 + exp (𝑃0 + 𝑃1𝑁0 + 𝑃2𝑁0
2 + 𝑃3𝑁0

3)
 

 2عرض از مبدأ یببه ترت 3Pو  0P ،1P ،2Pدر این معادله،  

است که با  یمنحن ۵و درجه سه 4، درجه دو 3ی، بخش خط

مرتبط هستند. در این معادله، اگر  یواکنش تابع یمنحن یبش

0<1P در  طعمه یشباشد نسبت طعمه مصرف شده با افزا

 واکنش دهندهو نشان  کندیم یداکاهش پ یجدسترس به تدر

 دهندۀشان ن 2P منفی و 1P مثبت عالمت و دو نوع عیتاب

 یرویه از استفاده با مقادیر است. این سه نوع تابعیواکنش 

CATMOD آماری  یبرنامه درSAS گردید محاسبه . 

 قدرت(حمله  نرخ و (hTدستیابی ) زمان دوم یمرحله در

 ضرایب تابعی نوع دوم( یا)برای واکنش (a) ۶جستجوگری(

سوم( به  نوع تابعی واکنش برای( dو  b  ،c حمله( ثابت (7ثابت

 رگرسیون از استفاده با تابعی واکنش اصلی عنوان پارامترهای

 یبرنامه در NLIN یرویه با مربعات حداقل غیرخطی

منظور از  ینا به (.Juliano, 2001محاسبه شدند )  SASآماری

  به شرح زیر استفاده شد: Rogers (1972)ادله مع

 برای واکنش نوع دوم: 

)]}T-aNhT( aexp [ -{10 N=  aN 
 برای واکنش نوع سوم:

)]0𝑁c+1) / (T - aNhT) (0bN+dexp [( - 1{ 0N= a N 

ساعت است. در  24( برابر Tکل زمان در دسترس ) 

 از تراکم یتابع ینوع سوم قدرت جستجوگر یواکنش تابع

شکارگر با طعمه مرتبط است  یاروییرو یزانطعمه است و م

(Hassell, 1978 :)

5- Cubic 

6  - Attack rate = Search rate  

7  - Constant rate 
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a = 
(𝑑+𝑏𝑁0)

(1+𝑐𝑁0)
 

 زمان و طعمه معرض در گرفتن قرار زمان بین از نسبت 

 برای مناسب شاخص یک عنوان( بهhT/Tبه طعمه ) دستیابی

ی شکارگر های مادهکنه شکارگری نرخ ترینبیش تعیین

 ضریب مقدار همچنین (.Hassell, 2000) استفاده شد

 شد محاسبه زیر یرابطه از استفاده با )2r( 1تبیین

(Allahyari et al., 2004 :) 

 r2 = 1- (residual sum of squares/corrected 

total sum of squares).  
برای تجزیه و تحلیل آماری تعداد طعمه خورده شده  

طرفه و بین دو دما شکارگر در هر دما از تحلیل واریانس یک

استفاده  SPSS 19افزار  نرمهای مستقل در نمونه tاز آزمون 

و در  Shapiro-Wilkinsonه به روش تشد. آزمون نرمالی

درصد انجام و در صورت لزوم داده ها از طریق  یکسطح 

 محاسبه ریشه دوم نرمال سازی شدند.

 و بحث جینتا

با تغذیه  شکارگر ماده کنه لجستیکبرازش رگرسیون  

 27در دمای  خانگی مگساز طعمه ترجیحی کنه یعنی تخم 

نشان داد که شیب قسمت خطی منحنی مثبت  درجه سلسیوس

گر وجود واکنش تابعی نوع سوم بوده که خود نمایان

رگرسیون (. در مقابل، برازش 1( )جدول 1P<0باشد )یم

 خانگی مگسبا تغذیه از تخم  شکارگر ماده کنهلجستیک 

شیب قسمت خطی  داد کهنشان درجه سلسیوس  33دمای در 

گر وجود واکنش تابعی که این امر نمایاناست منحنی منفی 

 33در دمای از آنجاکه  (.2( )جدول 1P>0)بود نوع دوم 

مقادیر تخمین زده شده برای ضرایب معادله خطی و درجه 

(، 2دار نبود )جدول درجه دو در معادله اولیه درجه سه معنی

ابتدا این معادله به درجه دو و سپس به معادله خطی کاهش 

 Jalaliدار شود )داده شد تا سرانجام ضرایب باقی مانده معنی

et al., 2010ه به ضریب بدست آمده برای معادله (. با توج

                                                 
1  - Coefficient of determination 

واکنش نوع دومِ  ،(P ،072۵/0- = N0 >0001/0)خطی 

 تأیید شد. در این دماتابعی 

 .M شکارگر ماده کنهتابعی  واکنشبررسی 

muscaedomesticae  خانگی تخم مگسبا تغذیه از M. 

domestica  با  درجه سلسیوس 33دمای نشان داد که در

های شکار شده به تدریج افزایش جمعیت شکار، درصد طعمه

های شکار شده درصد طعمهدرجه،  27 کاهش یافت. در دمای

منحنی واکنش ابتدا افزایش و سپس به تدریج کاهش یافت. 

نزدیک شده و در  تابعی در هر دو دما به تدریج به خط مجانب

و  1های شود )شکلهای باالتر متوقف مییک سطح از تراکم

درجه که واکنش تابعی از نوع سوم تبعیت  27(. در دمای 2

کرد، درصد شکار مورد حمله ابتدا به صورت وابسته به تراکم 

در این نوع واکنش تابعی، شکار افزایش و سپس کاهش یافت. 

دشمن طبیعی قادر به تشخیص تراکم شکار است و 

جستجوگری خود را بر اساس تراکم جمعیت شکار تغییر داده 

شکار وابستگی به تراکم و در محدوده مشخصی از تراکم اولیه 

درجه که واکنش تابعی از نوع  33شود. در دمای مشاهده می

های مختلف تخم تراکم بعیت کرد، شکارگر در برابردوم ت

صورت وابسته به تراکم معکوس عمل کرد. نقاط سیاه مگس به

های حاصل از مشاهدات است و رنگ در نمودارها داده

خطوط با استفاده از معادله تصادفی راجرز پیش بینی شده 

 است.

( یا aراجرز قدرت جستجوگری ) با استفاده از معادله 

درجه(،  33نرخ حمله )برای واکنش تابعی نوع دوم در دمای 

 27( )برای واکنش تابعی نوع سوم در دمای bثابت حمله )

نسبت به تخم  شکارگر ماده کنه( hTدرجه( و زمان دستیابی )

 4و  3محاسبه و در جداول  M. domestica خانگیمگس

شود، زمان دستیابی همان طور که مشاهده می .ارائه شده است

درجه  33که در دمای طوریبا افزایش دما کاهش یافت به

ساعت بود.  ۶497/0درجه  27ساعت و در دمای  47۶9/0
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( یا نسبت کل زمان آزمایش hT/T)ترین نرخ شکارگری بیش

ساعت( به زمان دستیابی، به عنوان شاخصی مناسب برای  24)

تعیین بیشترین نرخ شکارگری یک شکارگر در روز استفاده 

درجه  33شود. بیشترین نرخ شکارگری در دمای می

 27تخم در روز و کمترین آن در دمای  32/۵0سلسیوس 

زمان با افزایش دما  بنابراینتخم در روز بود.  94/3۶درجه 

طوریکه دستیابی کاهش و نرخ شکارگری افزایش یافت به

کمترین زمان دستیابی و بیشترین نرخ شکارگری در دمای 

درجه به دست آمد. بنابرین دما بر نوع واکنش تابعی،  33

زمان دستیابی و نرخ شکارگری موثر بود. نرخ شکارگری 

درجه  33در دمای  M. muscaedomesticaeباالی کنه 

عنوان گزینۀ امیدوارکننده برای کنترل مگس خانگی را بهآن

درجه تبدیل کرده که با محدود کردن  33در دماهای حدود 

 کند.نرخ زاد و ولد مگس، جمعیت این آفت را سرکوب می

میزان همبستگی بین  نتایج برازش رگرسیون در مورد 

مورد تغذیه در های مختلف تخم مگس و تعداد تخم تراکم

 درجه سلسیوس باالترین 33ساعت، نشان داد که دمای  24

درجه سلسیوس نیز  27و دمای  (2r=99۶/0ضریب تبیین )

 را نشان دادند. (2r=93۵/0کمترین ضریب تبیین )

نشان  های حاصل از آزمایش واکنش تابعیتجزیه واریانس داده

داد که در دو دمای مطالعه شده، بین تعداد طعمه مصرف شده 

اختالف  80و  40های توسط شکارگر فقط در تراکم

درجه بین تمام  33دار وجود دارد. همچنین در دمای معنی

ها در تعداد درجه بین اکثر تراکم 27ها و در دمای تراکم

 دار وجودطعمه مصرف شده توسط شکارگر اختالف معنی

 (. ۵داشت )جدول 

 
توسط کنه شکارگر  ، Musca domestica،ینسبت تخم خورده شده مگس خانگ کيلجست ونيبرازش رگرس جینتا -1جدول 

 وسيدرجه سلس 27 یتخم ارائه شده در دما هيدر مقابل تراکم اول Macrocheles muscaedomesticae ماده

Table 1. Results on logistic regression of proportion of the house fly, Musca domestica, eggs consumed by 

the female adult predators of Macrocheles muscaedomesticae against initial number of offered eggs at 27°C.  

Coefficient Estimate SE χ2 P 

Intercept 1.2960 0.4742 7.47 0.0063 

Linear 0.3375 0.0620 29.67 >0.0001 

Quadratic -0.0120 0.00196 37.60 >0.0001 

Cubic 0.000095 0.000016 36.33 >0.0001 

 

کنه شکارگر توسط  ، Musca domestica،یمگس خانگنسبت تخم خورده شده  کيلجست ونيبرازش رگرس جینتا -2جدول 

 وسيدرجه سلس 33 یتخم ارائه شده در دما هيدر مقابل تراکم اول Macrocheles muscaedomesticae ماده

Table 2. Results on logistic regression of proportion of the house fly, Musca domestica, eggs consumed by the 

female adult predators of Macrocheles muscaedomesticae against initial number of offered eggs at 33 °C.  

Coefficient Estimate SE χ2 P 

Intercept 29.2902 13.7886 4.51 0.0337 

Linear -1.9281 1.0247 3.54 0.0599 

Quadratic 0.0448 0.0235 3.63 0.0566 

Cubic -0.00032 0.000161 3.85 0.0499 
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از  هیبا تغذ Macrocheles muscaedomesticae کنه شکارگر ماده یواکنش تابع -1شکل 

 وسيدرجه سلس 27 یدر دما ، Musca domestica،یمگس خانگمختلف تخم  هایمتراک

Figure 1. Functional response of female mite predator Macrocheles muscaedomesticae 

by feeding on varying densities of the house fly, Musca domestica, eggs at 27 °C 

 

 

 
 یهااز تراکم هیبا تغذ Macrocheles muscaedomesticae کنه شکارگر ماده یواکنش تابع -2شکل 

 وسيدرجه سلس 33 یدر دما ، Musca domestica،یمگس خانگمختلف تخم 
Figure 2. Functional response of female mite predator Macrocheles muscaedomesticae 

by feeding on varying densities of the house fly, Musca domestica, eggs at 33 °C 
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  Macrocheles muscaedomesticae کنه شکارگر ماده یبرآورد شده توسط مدل راجرز برا یواکنش تابع یپارامترها -3جدول 

 وسيدرجه سلس 27 یدر دما ، Musca domestica،یمگس خانگتخم  هایتراکم نسبت به

Table 3. Estimated functional response parameters by the Rogers’ equation for female mite predator 

Macrocheles muscaedomesticae to densities of the house fly, Musca domestica, eggs at 27 °C 

Parameters Estimate Asymptotic 

SE 

Asymptotic 95% CI )T/Th( r2 

         Lower     Upper   

    36.94 0.935 

)b( 0.0204 0.00933 0.00193 0.0390   

)Th( 0.6497 0.0299 0.5903 0.7092   

 

  Macrocheles muscaedomesticaeکنه شکارگر ماده یبرآورد شده توسط مدل راجرز برا یواکنش تابع یپارامترها -4جدول 

 وسيدرجه سلس 33 یدر دما ، Musca domestica،یمگس خانگتخم  هایتراکم نسبت به
Table 4. Estimated functional response parameters by the Rogers’ equation for female mite predator 

Macrocheles muscaedomesticae to densities of the house fly, Musca domestica, eggs at 33 °C  
Parameters Estimate Asymptotic 

SE 

Asymptotic 95% CI )T/Th( r2 

         Lower     Upper   

    50.32 0.996 

(a) 0.6493 0.0842 0.4821 0.8165   

(Th( 0.4769 0.00561 0.4658 0.4880   

 
  Macrocheles muscaedomesticaeشکارگر ماده هایتعداد طعمه خورده شده روزانه توسط کنه (SE±) نيانگيم -5جدول 

 ثابت یدر دو دما ، Musca domestica،یمگس خانگمختلف تخم  هایاز تراکم
Table 5. Daily prey consumption (mean ± SE) by female mite predator Macrocheles muscaedomesticae 

on varying densities of the house fly, Musca domestica, eggs at two constant temperatures 

Prey density Temperature (°C) 

 27 33 

1 0.8±0.13 Fa 1.0±0.00 Ja 

2 1.8±0.13 EFa 2.0±0.00 Ia 

4 3.6±0.22 Ea 4.0±0.00 Ha 

8 8.0±0.00 Da 8.0±0.00 Ga 

12 11.7±0.21 CDa 12.0±0.00 Fa 

16 15.8±0.13 Ca 16.0±0.00 Ea 

25 24.1±0.31 Ba 24.6±0.22 Da 

30 29.0±0.26 Aba 28.9±0.35 Ca 

40 33.3±1.87 Ab 39.0±0.47 Ba 

80 36.5±5.21 Ab 47.4±0.69 Aa 

Means followed by different small letters within each row are significantly different (P<0.05, T test). 

Means followed by different capital letters within each column are significantly different (P<0.01, Tukey’s test). 
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تواند در تعداد طعمه خورده شده روزانه می میانگین

تعیین نیاز روزانه شکارگر استفاده شود. با افزایش تراکم 

مصرف طعمه به  وسیسلسدرجه  33طعمه به ویژه در دمای 

گر این باشد تواند نشانداری افزایشی بوده که میور معنیط

های باالتر طعمه موثرتر بوده است. این که شکارگر در تراکم

در بررسی  Fathipour et al. (2017)نتایج مشابه نتایج 

 Amblyseius swirskii شکارگر کنهواکنش تابعی 

Athias-Henriot نتایج است.  ایبا تغذیه از کنه دولکه

 12های نشان داد میزان تغذیه کنه )به ویژه در تراکم ۵جدول 

 شده در آزمایش گزارشمقادیر تر از طعمه به باال( بیش

Geden and Axtell (1988) .بوده است 

دهد کنه شکارگر خصوصاً در یابی نشان میزمان دست

ای برای مالحظهبل زمان قا وسیسلسدرجه  27دمای 

ری مانند استراحت و نظافت صرف های غیرجستجوگفعالیت

کند. زمان دستیابی نقش مهمی در کارایی کنه شکارگر می

ابی، ظرفیت یبه این معنی که با کاهش زمان دستدارد. 

ساعت افزایش خواهد داشت.  24شکارگری در مدت 

بزرگی واکنش تابعیِ دشمن طبیعی توسط ضرایب قدرت 

 Pervez and)شود جو و زمان دستیابی تعیین میستج

Omkar, 2005 .)یابی کنه در این آزمایش زمان دست

تر از دمای ( ساعت کم47۶9/0شکارگر در دمای باالتر )

( ساعت بود. هر چند نوع واکنش تابعی کنه ۶497/0تر )پایین

 در این دو دما متفاوت بود.

تابعی نوع سوم  تر از واکنشواکنش تابعی نوع دوم رایج

ها اعتقاد دارند ن شکارگرهاست. از طرفی اکولوژیستدر بی

شکارگرهایی با واکنش تابعی نوع سوم به دلیل ایجاد 

تری شکار سهم بیش -پایداری در پویایی جمعیت شکارگر

هایی با واکنش تابعی در تنظیم جمعیت شکار نسبت به گونه

با این  (.Murdouh and Oaten, 1975) نوع دوم دارند

حال باید به این نکته توجه کرد که برتری واکنش تابعی نوع 

ین در اباشد، چون فقط ی پایین میهاتراکمسوم تنها در 

که شکارگر توانایی کنترل بهتر طعمه خود را  ستا هاتراکم

را کنترل نماید. از این نظر، تواند جمعیت آن یمدارد و 

با  درجه( 27تر )ینپائهای شکارگر ماده در دماهای کنه

در کنترل تخم واکنش تابعی نوع سوم نقش موثری 

 های پائین آفت دارند.خانگی در تراکممگس

در گذشته گمان بر این بود که واکنش تابعی نوع سوم  

داران شکارگر است. اما بسیاری از شکارگرها مختص مهره

ح خود و پارازیتوئیدها نیز اگر در برابر شکار یا میزبان مرج

قرار گیرند قادرند واکنش تابعی نوع سوم نشان دهند. این 

مساله به دلیل کاهش جستجوگری شکارگر در اثر کاهش 

 (. Hassell, 1978)تراکم شکار از یک حد آستانه است 

در بین عوامل محیطی دما نقش بسیار مهمی در دینامیسم 

شکار و شکارگری دارد. تحقیقات مختلف نشان داده است 

دما روی نرخ شکارگری و واکنش تابعی اثرگذار است  که

(; 1999; Perdikis et al., 1978Thompson, 

Mahdian et al., 2006; Zamani et al., 2006; 

2013; Yu et al., 2009Kouhjani Gorji et al.,  .) در

این تأثیر  شود.نتیجه نوع واکنش تابعی نیز از دما متأثر می

 تغییر در رفتار جستجوگری شکارگر باشدتواند به دلیل می

(2001Mohagheg et al., ). 
پژوهش حاضر اولین مطالعه روی اثر دما بر واکنش تابعی 

که است. چنان M. muscaedomesticaeکنه شکارگر 

ذکر شد با افزایش دما نوع واکنش تابعی از سه به دو تغییر 

کند که یتأیید مکرد. این نتایج تأثیر دما بر واکنش تابعی را 

 قبالً نیز توسط سایر محققین تعیین شده است.

Rafizadeh Afshar and Latifi (2017) تابعی  واکنش

با تغذیه از  را A. swirskiiو نرخ شکارگری کنه 

Tetranychus urticae  بررسی در سه دمای آزمایشگاهی

درجه  2۵کردند. نتایج نشان داد که واکنش تابعی در دمای 

درجه  3۵و  30از نوع سوم ولی در دماهای  وسیسلس

از نوع دوم بود. همچنین با افزایش دما زمان  وسیسلس
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یابی کاهش و نرخ حمله و نرخ شکارگری افزایش دست

با مشابهت دارد یعنی  تحقیق مذکورنتایج ما با نتایج  یافت.

به  افزایش دما نوع واکنش تابعی از سوم به دوم تغییر کرد.

جا از آن ،Rafizadeh Afshar and Latifi (2017)گفته 

که در جانوران خونسرد )مانند حشرات( فرایندهای 

شود، نرخ حمله و زمان دستیابی بیوشیمیایی از دما متأثر می

 مستقیماً با دمای محیطی مرتبط است.

های محدودی روی واکنش تابعی کنه بسیار تحقیقات 

 Geden and Axtellخانواده ماکروکلیده منتشر شده است. 

را در  M. muscaedomesticaeواکنش تابعی کنه  (1988)

تخم مگس  ۶0و  40، 30، 2۵، 20، 1۶، 12، 8، 4، 1های تراکم

و  ۵ها این آزمایش را در دو تراکم برای کنه محاسبه کردند. آن

تابعی این کنه در کنه در محیط آزمایش انجام دادند. واکنش 20

قدرت درجه سلسیوس از نوع دوم تشخیص داده شد.  27دمای 

ساعت  04/0یابی زمان دستبر ساعت،  9727/1جستجوگری 

گزارش شده است. دلیل تفاوت نوع  923/0و ضریب تبیین 

 .Mکنه یابی ان دستواکنش تابعی و زم

muscaedomesticae  بدست آمده توسطGeden and 

Axtell (1988) های درجه )نوع دوم( با یافته 27 در دمای

توان اکنش نوع سوم( در همین دما را میپژوهش حاضر )و

به تفاوت نوع بستر، مساحت کمتر ظرف آزمایش و تراکم 

موارد مذکور، تر شکارگر نسبت داد. همچنین عالوه بر بیش

تواند دلیل تفاوت زمان فاوت احتمالی در نژاد کنه نیز میت

 Geden and Axtell (1988) دستیابی گزارش شده توسط

 با پژوهش حاضر باشد.

 Geden and Axtell های تحقیقتفاوتترین مهم

. اول دو مورد شرح داد توان دررا می با تحقیق حاضر (1988)

ها کود مرغ بوده، برخالف تحقیق بستر آزمایش آنکه این

عالوه بر آن به نسبت  و حاضر که در آن از کود گاو استفاده شده

 مساوی با محیط پرورش مخصوص الرو مگس مخلوط بوده

جای اجرا توسط یک شکارگر ه آزمایش را ب کهدوم این .است

تکرار  پنجهر تراکم در  از شکارگرها انجام و 20و  ۵با دو تراکم 

ها بررسی همزمان تأثیر تداخل شکارگرها اند. هدف آندادهانجام 

که در آزمایش حاضر از یک شکارگر در ده بوده است. در حالی

 شده است. استفادهتکرار 

بررسی اثر دما بر پارامترهای واکنش تابعی در حشرات 

 .Mohagheg et alعنوان مثال نیز انجام شده است. به

درجه سلسیوس را بر  27و  23، 18تأثیر سه دمای  (2001)

 Podisus maculiventrisواکنش تابعی سنهای شکارگر

(Say)   وP. nigrispinus (Dallas)  روی الرو

مطالعه کردند.   Spodoptera exigua (Hübner)پرهشب

، میزان طعمهتراکم در هر دو گونه شکارگر با افزایش دما و 

یافت. زمان دستیابی با افزایش دما کاهش شکار نیز افزایش 

 یافت که این مساله با تحقیق حاضر منطبق بود.

Ziaei Madbouni et al. (2017)  سه  ثیرأتدر پژوهشی

درجه سلسیوس را روی واکنش تابعی سن  3۵و  2۵، 1۵دمای 

با تغذیه از  Nesidiocoris tenuis Reuter (Miridae)ماده 

 Bemisia tabaciهای مختلف شفیره سفیدبالکتراکم

(Gennadius)  2۵و  1۵در دمای  بررسی کردند. این سن 

درجه واکنش تابعی  3۵درجه واکنش تابعی نوع دوم و در دمای 

نوع سوم را نشان داد. با افزایش تراکم طعمه میزان تغذیه هر 

ترین زمان حمله و پایینشکارگر نیز افزایش یافت. باالترین نرخ 

درجه ثبت شد. چگونگی تأثیر دما بر  3۵یابی در دمای دست

 یابی مطابق با نتایج پژوهش حاضر بود. نرخ حمله و زمان دست

Skirvin and Fenlon (2003)  ثیر دما بر واکنش أتنیز

با تغذیه از تخم کنه  P. persimilisتابعی کنه شکارگر ماده

میزان تغذیه کنه از دمای  مطالعه نمودند.ای را تارتن دو لکه

درجه سلسیوس افزایش یافت که با تحقیق حاضر  2۵تا  1۵

 منطبق بود. 

مصرف طعمه و واکنش  Gotoh et al. (2004) همچنین

ای تابعی سه گونه کنه شکارگر را روی تخم کنه تارتن دو لکه

درجه سلسیوس بررسی کردند.  30و  2۵، 20-18در سه دمای 
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 هایدر تمام دماها واکنش تابعی از نوع دوم بود. نتایج ما با یافته

Gotoh et al. (2004) یابی مشابهت دارد. یعنی زمان دست

 با افزایش دما کاهش یافت. 

ثیر دما أت Kouhjani Gorji et al. (2009)از طرفی 

را با تغذیه  P. plumiferروی واکنش تابعی و طعمه مصرفی 

 37و  3۵، 30، 2۵، 20، 1۵ای در شش دمای از کنه دو لکه

داد واکنش تابعی  درجه سلسیوس بررسی کردند. نتایج نشان

در تمام دماها از نوع دوم بود. تغییرات نرخ جستجو و زمان 

یابی ابتدا با دما وابسته و سپس متفاوت شد. این نتایج با دست

 تحقیق حاضر مطابقت نداشت.

ذکر شد، برتری واکنش تابعی نوع سوم تنها در  کهچنان

 ستا هاتراکمین در اباشد، چون فقط ی پایین میهاتراکم

توانایی کنترل  M. muscaedomesticae شکارگر کنهکه 

تواند جمعیت آن را کنترل یمبهتر طعمه خود را دارد و 

تر های شکارگر ماده در دماهای پائیننظر، کنهنماید. از این 

در کنترل درجه( با واکنش تابعی نوع سوم نقش موثری  27)

اما در های پائین آفت دارند. خانگی در تراکمتخم مگس

دماهای باالتر )فصول گرم سال( نیز به دلیل نرخ جستجوی 

توانند در کنترل تخم تر مییابی کمتر و زمان دستبیش

تواند درک مطالعه حاضر می خانگی موثر باشند.مگس

و  M. muscaedomesticae کنش کنهبهتری از برهم

روی سایر عوامل مؤثر مطالعه  د.دهخانگی ارائه های مگستخم

در  M. muscaedomesticaeواکنش تابعی کنه شکارگر 

 .شودآینده توصیه می

 گزاریسپاس
 معاونت پژوهشیاز حمایت مالی و امکانات  وسیلهبدین

 (SCU.AP98.671)گرنت شماره دانشگاه شهید چمران اهواز 

همچنین از آقای دکتر محمد امین  تشکر و قدردانی می گردد.

عصر رفسنجان به دلیل مشاوره در انجام  جاللی از دانشگاه ولی

 شود. گزاری میها سپاستحلیل
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Abstract 
Background and Objectives 

Macrocheles muscaedomesticae (Scopoli) is the most common mite found in cow and poultry 

manure worldwide. It feeds on manure-dwelling flies and spreads via flies. According to 

studies conducted in Khuzestan, Iran, and other countries, this is the dominant predator mite 

of immature the house flies, Musca domestica L. in domestic animal manures.  

Control strategies for dipterous pest species continue to rely heavily on insecticides, even 

though these species have developed resistance to most insecticides currently available due to 

their widespread use. Increased public and farmer awareness have prompted scientists to 

investigate alternative methods for managing these filth flies. The purpose of this study was 

to determine the effect of two temperatures on M. muscaedomesticae's functional response to 

varying egg densities of M. domestica. 

Materials and Methods 

In this study, the functional response of female predator mite M. muscaedomesticae was 

examined on the house fly eggs in an incubator at two constant temperatures of 27 ± 1°C and 

33 ± 1°C, 65 ± 5% RH, 14:10 h (L: D). Densities of 1, 2, 4, 8, 12, 16, 25, 30, 40, and 80 house 

fly eggs were offered to mated adult female mites. Before the experiments, female predators 

were fed and mated for 48 hours and then starved for 24 hours. Each treatment was replicated 

ten times. After 24 hours of exposure, the number of preys killed by each predator was 

recorded. 

Results 

By logistic regression, the functional response of M. muscaedomesticae to varying densities 

of the house fly eggs was classified as type III in 27°C and type II in 33°C. Rogers' equation 

was used to calculate the functional response parameters. At 27°C, the attack coefficient and 

handling time were 0.0204 h-1 and 0.6497 h, respectively, and 0.6493 h-1 and 0.4769 h at 33°C. 
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At 33°C, the maximum attack rate (T/Th) was 50.32 eggs/day and 36.94 eggs/day at 27°C. R2 

values for M. muscaedomesticae at two constant temperatures were estimated to be 0.935 and 

0.996 at 27°C and 33°C, respectively. Only at 40 and 80 prey densities did the analysis of 

variance reveal a significant difference in adult females' daily prey consumption between two 

constant temperatures. Additionally, there were significant differences between all densities 

at 33°C and the majority of densities at 27°C. 

Discussion 

The temperature affected the type of functional response, the handling time, and the maximum 

attack rate. The findings of this study may contribute to a better understanding of the mite M. 

muscaedomesticae's interaction with the house fly eggs and could confirm M. 

muscaedomesticae's suitability as a biological control agent. 
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