
         
          10.22055/ppr.2021.17251 

با تغذیه از تخم مگس   Macrocheles muscaedomesticaeکنه شکارگر تداخل متقابل 

 Musca  domesticaخانگی  
 4و سارا فرحی 3پرویز شیشه بر،  2*، مهدی اسفندیاری 1زادهراحله شیرعلی

،  چمران اهواز دیدانشگاه شه ،یدانشکده کشاورز ،یپزشکاهیگ شناسی کشاورزی، گروهحشره ارشد ی کارشناس ی سابقدانشجو  -1

 اهواز، ایران 

 ( esfandiari@scu.ac.ir)  ، اهواز، ایران چمران اهواز   د ی دانشگاه شه   ، ی دانشکده کشاورز   ، پزشکی دانشیار گروه گیاه :  نویسنده مسوول   *    -2

 ، اهواز، ایران چمران اهواز دیدانشگاه شه ،یدانشکده کشاورز ،پزشکی استاد گروه گیاه  -3

 ، اهواز، ایرانچمران اهواز دیدانشگاه شه  ،یدانشکده کشاورز ،پزشکی دکترای حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه  -4

28/09/1400تاریخ پذیرش:                                           30/40/1400تاریخ دریافت:   

 چکیده

های غنی از مواد آلی در  شکارگرهای با زندگی آزاد و همه جایی هستند که در زیستگاه   Macrochelidaeهای خانواده  کنه 

می  یافت  دامی  کودهای  مانند  پوسیدن  از  حال  برخی  گونه  کنه شوند.  ویژه  به  خانواده  این   Macrochelesهای 

muscaedomesticae     که در ایران نیز پراکنش وسیعی دارد به واسطه داشتن قدرت شکارگری به عنوان یک عامل کنترل

باشد. در این پژوهش  اهمیت می   آنها دارای کننده دوباالن ساکن کودهای حیوانی شناخته شده و در کنترل بیولوژیک  

درجه سلسیوس،    33  ±   1و    27  ±   1در انکوباتور و در دو دمای    M. muscaedomesticaeشکارگر ماده    های تداخل متقابل کنه 

مطالعه   Musca domestica)روشنایی: تاریکی( روی تخم مگس خانگی  10:14درصد و دوره نوری  65 ±  5رطوبت نسبی 

  های ماده کامل شکارگر همسن سازی و انتخاب شد. سپس تراکم عددی از کنه  8و    4، 2، 1های  شد. برای این منظور تراکم 

کنه کامل ماده قرار  ذکر شده  های  ساعت در اختیار هر یک از تراکم   6خانگی به مدت  های مگس از تخم   عددی   100  ثابت 

  معادله نیکولسون استفاده شد. های مختلف از  ( کنه ماده شکارگر در تراکم aگرفت. به منظور تخمین قدرت جستجوی سرانه ) 

  4/ 69به    16/ 70از    رانه شکارگری س   ، 8به    1تراکم شکارگر از    با افزایش درجه سلسیوس    27در دمای    تحلیل داده ها نشان داد که 

به   1با افزایش تراکم شکارگر از  درجه سلسیوس  33یافت و در دمای  کاهش  0/ 058 به  0/ 183رانه از س گری جستجو  قدرت  و 

شیب خط  منفی بودن  یافت.    کاهش  0/ 061  به  0/ 097رانه از  س گری  جستجو   قدرت   و   4/ 81  به   9/ 20شکارگری از    رانه س   ، 8

بیانگر این است که با افزایش تراکم  ،    33و    27در دو دمای  ( به ترتیب  - 0/ 2448و    - 0/ 6774) یا همان ضریب تداخل    رگرسیون 

شکارگر کاهش یافت که نشانگر وجود تداخل به عنوان یک عامل  کنه شکارگر، میانگین قدرت جستجوی سرانه به ازای هر  

و  تراکم  به  حاضر    نیز   وابسته  مطالعه  است.  شکارگر  تراکم  به  جستجو  قدرت  معکوس  کارایی  وابستگی  داد   .M  کنه نشان 

muscaedomesticae   کنه شکارگر  این    پرورش انبوه   در   تواند این نتایج می   و های مختلف این شکارگر متفاوت است  در تراکم

 شود. استفاده  
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 مقدمه 

خانواده  کنه شکارگرهای    Macrochelidaeهای 

مواد    حاوی های  در زیستگاه   وو همه جایی هستند    زیآزاد

. کنندفعالیت میآلی در حال پوسیدن مانند کودهای دامی  

تخم و الرو    حلقوی و های  شکارگر نماتدها، کرم  ها کنهاین  

  شکارگر   هایکنه  جمله  ازمهرگان کوچک هستند.  بی  سایر

muscaedomesticae Macrocheles این خانواده گونه  

(Scopoli)  ایران نیز  بیشتر نقاط دنیا و از جمله  در    است که

  ، داشتن قدرت شکارگری این گونه با .پراکنش وسیعی دارد

شناخته    دامییک عامل کنترل کننده دوباالن ساکن کودهای  

خانگی   مگس  بیولوژیک  کنترل  در  و  uscaM شده 

L. domestica  از مگس بسیاری  دامداریو    ، هاهای مضر 

Lindquist ; Gerson et al., 2003)  استاهمیت  دارای

Rajaei, 2013;  &Kazemi ; Walter, 2009 &

Farahi et al., 2018a,b  .) 

مناسب  بستر  تخم   ی کودها  کودزی  برای  دوباالن  گذاری 

الرو    هستند  رشد در    دوباالن و  کود  سطح  یا  نمو   داخل    و 

 داخلهای خود را  مگس خانگی تخم عنوان مثال  ه ب ند.  ک می 

در   حیوانات  محل   زیستگاه مدفوع  حضور و  در    آنها   های 

تفریخ شده، مراحل نابالغ    کود   ون ها در . تخم گذارد می   طبیعت 

ند. توده کود رو می  گی شفیر   در نهایت به   در آنجا رشد یافته و 

  مگس   دوباالنی مانند   مکانی است که درون آن   طیور گاو و  

با هم   ی ها مگس .  هستند   ارتباط در  خانگی و دشمنان طبیعی 

ها  بیماری  گسترش کاهش وزن و  ، مزاحمت  ایجاد  باعث  مضر 

جلب شدن   خاطر ها به این مگس  همچنین ند. شو در دام ها می 

انسان،   عرق  در    باعث به  انسان  برای  یا   موقع مزاحمت  کار 

 Pereira)   گردند ها می ها و دامداری استراحت در مرغداری 

and de Castro, 1945 عوامل ناقل  خانگی  مگس   .)

انسانی   را    است بیماریزای  مشکالتی  فردی    برای و  بهداشت 

ایجاد می ) کارگران مزرعه  (.  Lecouna et al., 2005کند 

 
1- Filipponi 

دام   صورت  مگس  خانگی،  مگس  بر   Muscaافزون 

autumnalis De Geer    اصطبل مگس   Stomoxysو 

calcitrans L.    در  نیز  ها هستند  دام   مهم که هر دو از آفات

 (  Khoobdelایران در کودهای دامی مختلف وجود دارند 

& Davari, 2011  .) آفات امروزه بیشتر از طریق    این   کنترل

-با توجه به توسعه مقاومت به حشره ها است.  کش کاربرد آفت 

و  کش  خطرات زیست محیطی کاربرد ها در مگس خانگی 

از  ها کش آفت  استفاده  تلفیقی مانند  ،  روش های جایگزین و 

است  الزم  آفات  این  مدیریت  برای  بیولوژیک    کنترل 

 (Geden et al., 1988; Keiding et al., 1999; 

Safdari, 2013 &Sharififard   .) 
.M سال قبل مشخص شد که کنه    75اولین بار بیش از  

muscaedomestica    خانگی و  قادر به تغذیه از تخم مگس

است.  آن  جمعیت  آن    کاهش  از  ایتالیا   1فیلیپونی پس  در 

را  مختلفی  محققان   تحقیقات  سایر  همکاری  توانایی   با  روی 

خانواده  کنه  مگس   Macrochelidaeهای  کنترل  های  در 

دادند.   انجام  زمینه زیست شناسی،  کودزی  این تحقیقات در 

سیستماتیک و سایر جوانب مرتبط انجام شد و مشخص کرد 

اعضای همین خانواده که برای کنترل آفات کودزی باید روی  

برای اکثر قریب  ( mr)  ت یجمع  ش ی افزا  ی نرخ ذات . د شو تمرکز 

کنه  اتفاق  جنس  به  از  شده  مطالعه  در    Macrochelesهای 

دمای بهینه رشدشان بیشتر از مگس خانگی بود و در این میان 

muscaedomestica M.   از بقیه موفق تر بود   (Filipponi 

Krantz, 1983et al., 1971;  .) 

که    نشان داد    et al.Filipponi (1971)  تحقیقات   نتایج 

 M. muscaedomesticae مثل کنه   د ی تول   ی برا   ی بهینه دما 

  ی زندگ  ی است. آنها طول دوره  وس ی درجه سلس  32تا  28 ن ی ب 

متفاوت و    ی نر و ماده را در دماها   ن ی از تخم تا مرگ بالغ   ی عن ی 

تع   75رطوبت   و    ن یی درصد  ماده   افتند دری کردند  طول  که  ها 

در تحقیق    نرها دارند.   نسبت به   ی تر ی طوالن   ی زندگ   ی دوره 
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(1988) .Geden et al    روی میزان شکارگری چند شکارگر

مشخص شد    muscaedomesticae. M  کنه مختلف از جمله  

ی موجود در آزمایش از تخم ها این کنه بیشتر از سایر کنه که 

ترکیب  همچنین آنها دریافتند که    مگس تغذیه روزانه داشت. 

شکارگر گونه  مختلف  تداخل   های  دلیل  به  یکدیگر  در    ، با 

 داری در شکارگری آنها داشت. معنی اغلب موارد تأثیر  
در کنار واکنش تابعی، واکنش عددی و   1تداخل متقابل 

رفتار  مطالعه  در  کلیدی  عامل  چهار  سوئیچینگ  رفتار 

عوامل   اثرگذاری  بررسی  برای  باید  و  هستند  جستجوگری 

 & Fathipourکنترل بیولوژیک مورد مطالعه قرار گیرند )

Maleknia, 2016.)    کاهش در میزان پارازیته شدن یا شکار

را   شکارگر  یا  پارازیتوئید  تراکم  افزایش  با  طعمه  جمعیت 

متقابل   و  تداخل  هسل  توسط  بار  اولین  پدیده  این  گویند. 

واکنش   نتیجۀ  کاهش،  این  درآمد.  مدل  صورت  به  وارلی 

رفتاری افراد شکارگر یا پارازیتویید نسبت به افزایش رقابت  

 Jervis & Kidd, 1996; Visser) تای اسدرون گونه 

et al.  1999 .)  ای  متقابل یکی از رفتارهای مهم تغذیه تداخل

در شکارگران است که در تعامل بین چندین شکارگر همنوع  

می قدرت  اتفاق  کاهش  به  منجر  رفتار  این  افتد. 

زیرا برخورد شکارگران به همنوع    .دشووجوگری میجست

خود به جای برخورد با شکار منجر به تلف شدن وقت خواهد  

های تولید انبوه    تواند در بهبود تکنیکشد. بررسی تداخل می

در آزمایشگاه برای رهاسازی انبوه دشمنان طبیعی در واحد  

 (. Farhadi et al., 2015سطح مورد توجه قرار گیرد )

های  در کنه تداخل متقابل ی در مورد بسیار کم اطالعات 

در    Macrochelidaeخانواده   است.  شده  منتشر  تاکنون 

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

را تنها در دو تراکم    M. muscaedomesticaeتداخل کنۀ  

دیگری    5یکی   و  کردند.  20کنه  بررسی  نیز    کنه  اخیراً 

است   گرفته  قرار  مطالعه  مورد  کنه  این  تابعی  واکنش 

 
1- Mutual interference 

(Shiralizadeh et al., 2021  .)    این  بنابراین از  هدف 

مطالعه   متقابل تحقیق  شکارگر    در  تداخل   .Mکنه 

muscaedomesticae خانگی در دو  با تغذیه ازتخم مگس

 . بوددرجه سلسیوس   33و  27دمای 

 

 هامواد و روش 

 M. domestica خانگیپرورش کلنی مگس

از   M. muscaedomesticaeاز آنجا که کنه شکارگر 

ترجیح بیشتری به تخم مگس نسبت به الرو جوان  نظر غذایی  

و تکثیر کنه اقدام به تامین    هابرای انجام آزمایش   ، آن دارد

های بالغ  مگسآوری  با جمع  تخم مگس خانگی اقدام شد.

اطراف   محیط  دانشگاه گاوداراز  دامپزشکی  دانشکده  ی 

آزما  یمگس خانگ  یکلناهواز،    شهید چمران به    شگاه یدر 

ها  مگستخم  و  تشکیل شد  Farahi et al. (2018a)روش 

رنگ  که   شیری  و  برنج و  کشیده  دانه  به  بستر    شبیه  از  بود 

ها و انجام آزمایش برای تغذیه کنهو  آوری  جمع  گذاریتخم

برای ممانعت از تفریخ تخم مگس خانگی در   استفاده شد.

دقیقه    40مدت نگهداری، ظروف حاوی تخم مگس به مدت  

فریزر   منفی    و در  شد   20دمای  داده  قرار  سلسیوس    درجه 

(Wade & Rodriguez, 1961) .  های فریز تخماز این رو

  آماده   تغذیه کنه  برایشده تا چندین روز با همان کیفیت اولیه  

  ±   1در دو دمای    یک اتاقک رشدآزمایشات در  تمام    بود.

درصد    65  ±  5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی    33  ±  1و    27

نوری   دوره  تاریی)روشنا  10:14و    گرفت.   انجام(  یکی: 

دماهای مذکور با توجه به دمای محیط در اهواز و نیز دمایی 

 Geden and Axtellتحقیق  ن نتایج قابل مقایسه با  آکه در  

 باشد انتخاب شدند.  (1988)

   M. muscaedomesticaeپرورش کنۀ شکارگر 
دامدار   یمقدارابتدا   از  دامپزشکی  کود  دانشکده  ی 

و تعدادی کنه    منتقل   شگاه ی به آزما   دانشگاه شهید چمران اهواز 
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ماده  شکارگر   و  مذکور  نر  گونه  برلز از  قیف  از  استفاده    - با 

های پالستیکی به قطر ها به ظرف کنه   جداسازی شد.   1تولگرین

متر که اطراف دهانه آنها برای جلوگیری  سانتی   5/3و ارتفاع    6

ظروف  زده شده بود منتقل شدند.    2تنگل فوت ها  از فرار کنه 

  که   بود   متر گاوی سترون فشرده به ارتفاع پنج میلی  حاوی کود 

در  ها  کلیه آزمایش  شد. می وسیله قطرات آب مقطر مرطوب به 

نسل برای    3بعد از گذشت    ها و کنه شرایط پیشتر گفته شده انجام  

شد آزمایش انجام   استفاده  کنه   از   هر .  ند ها  وقت  های  چند 

برای تقویت  آوری و اولیه کودهای دامی جمع  منبع جدیدی از 

 . د کلنی آزمایشگاهی به آن اضافه ش 

تراکم تداخل  ماده  متقابل  کنۀ  مختلف   .Mهای 

muscaedomesticae   
 .Mهای مختلف کنۀ ماده  منظور مطالعه اثر تراکم   به 

muscaedomesticae    و سرانه  جستجوی  قدرت  روی 

تخم  به  دستیابی  برای  آنها  شکارگری  های  سرانه 

تراکم M. domesticaخانگی  مگس    8و    4،  2،  1های  ، 

کنه  از  و  های  عددی  سازی  همسن  شکارگر  کامل  ماده 

خانگی  های مگس انتخاب شد. سپس تراکم ثابتی از تخم 

-ساعت در اختیار هر یک از تراکم   6عدد( به مدت    100) 

دلیل  ه ساعت ب   6قرار گرفت. زمان  تکرار    10در  ای کنه  ه 

کنه  همخواری  از  کم  جلوگیری  تراکم  در  خصوصاً  ها 

 طعمه استفاده شد.  

سا همسن  منظور  ابتدا  کنهزی  به  آزمایش  از  قبل    48ها 

سپس  جفت  ساعت شدند.  تغذیه  و  کرده  ساعت    24گیری 

  6های تخم مگس به مدت  تراکم آنبعد از    و گرسنه ماندند

قرار   روزه   4کنه کامل ماده جفتگیری کرده  ساعت در اختیار  

  4پالستیکی مدور به قطر   های فاین آزمایش در ظر .گرفت

متر که حاوی کود گاوی سترون بود انجام  سانتی  1و ارتفاع  

تخم  نهایتدر    .شد کنه تعداد  توسط  های  های خورده شده 

 د.ش شکارگر ماده شمارش و ثبت 

 
1- Berlese- Tullgren 

( قدرت جستجوی سرانه  تخمین  منظور  ماده  aبه  کنه   )

تراکم در  معادلهشکارگر  از  مختلف   Nicholson  های 

 استفاده شد:  (1933)

𝑎 =  
1

𝑃𝑇
 𝐿𝑛 [

 𝑁𝑡  

   (𝑁𝑡 − 𝑁𝑎)
] 

tNدسترس در  طعمه  تراکم  خانگی(  100)  =  مگس  ،  تخم 

Na تعداد طعمه خورده شده =  ،aقدرت جستجوی سرانه =  ،

Pتعداد شکارگرها = ،T( 6= مدت زمان آزمایش  )ساعت 

ها محاسبه قدرت جستجوی کنه ماده در هر یک از تراکم

از مقادیر   و    Pو  a شد و  تبیین  لگاریتم گرفته شد. ضریب 

شیب خط رگرسیون بین لگاریتم تعداد شکارگرها به عنوان  

متغیر مستقل و لگاریتم قدرت جستجوی سرانه به عنوان متغیر  

زیر   به صورت  رگرسیون  معادله خط  گردید.  تعیین  وابسته 

 (:  Hassell and Varley, 1969) باشدمی
log a = log Q – m log P 

m    شیب خط رگرسیون یا ضریب تداخل که نشان دهنده

  در ثابت جستجو که عرض از مبدا    Qو    شدت تداخل است

دار بودن رابطه بین  باشد. در صورت معنیخط رگرسیون می

جستجوی   قدرت  لگاریتم  و  شکارگر  کنه  تراکم  لگاریتم 

( نشانگر کاهش  mسرانه، عالمت منفی شیب خط رگرسیون )

قدرت جستجوی سرانه به ازای افزایش تراکم کنه شکارگر 

از تحلیل واریانس    هابود. مقایسه میانگینخواهد   استفاده  با 

نرمالینه به روش     Shapiro-Wilkinsonیکطرفه و آزمون 

 انجام شد.  SPSS 19در نرم افزار 

 

 نتایج و بحث

  مختلف کنه های ی تداخل متقابل تراکم ها داده  تحلیل 

با تغذیه از تخم    M. muscaedomesticaeشکارگر ماده  

داری بین لگاریتم  ی نشان داد که ارتباط معن  خانگی   مگس 

شکارگر   کنه  و    M. muscaedomesticaeتراکم 

لگاریتم قدرت جستجوی سرانه آنها در برابر تراکم  

2- Tangel foot 
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وجود    100 آماری  لحاظ  از  خانگی  مگس  تخم  عددی 

 . ( >P  0/ 0001) داشت  

  1با افزایش تراکم شکارگر از  درجه سلسیوس   27در دمای  

به    16/ 70± 0/ 919از    )برای یک کنه ماده(   رانه شکارگری س   ، 8به  

  به   0/ 183± 0/ 011رانه از  س گری  جستجو   قدرت   و   4/ ±69 0/ 117

با    درجه سلسیوس   33یافت و در دمای    کاهش   0/ ±058 0/ 002

از   شکارگر  تراکم  از  س   ، 8به    1افزایش  شکارگری  رانه 

از  س گری  جستجو   قدرت   و   4/ 81± 0/ 206  به   9/ ±20 0/ 554 رانه 

. البته  ( 1  )جدول یافت    کاهش   0/ 061± 0/ 003  به   0/ ±097 0/ 006

کنه شکارگر افزایشی   2درجه در تراکم   27این مقادیر در دمای 

کنه نشان داد که چنین روندی در تحقیقات    1را نسبت به تراکم  

مانند   نیز  قدرت    Farhadi et al. (2015)دیگر  بررسی  در 

شکارگر   کنه  سرانه   Amblyseius swirskiiجستجوی 

Athias-Henriot   د طرفی  از  است.  شده  سرانه  گزارش  ر 

شکارگری در هر دو دما و در قدرت جستجوی سرانه در دمای  

معنی   33 اختالف  تراکم  درجه سلسیوس  بین  کنه    2و    1داری 

به    2و    1شکارگر وجود نداشت. اما با افزایش تراکم شکارگر از  

 کنه، این مقادیر به طور معنی داری کاهش یافت.   8و    4

قدرت   لگاریتم  بین  خطی  رگرسیون  جستجوی  معادله 

صورت زیر  ( به P( و لگاریتم تراکم کنه شکارگر )aسرانه )

 : (2و  1های دست آمد )شکلبه

 درجه سلسیوس: 27در دمای  

=0.69)20.0001, r≤0.6563 (P - P0.6774 log -=  alog  
 درجه سلسیوس  33در دمای 

log a = -0.2448 log P - 0.9972 (P≤0.0001, r2=0.49) 
  27متغیر ذکر شده از نظر آماری در دمای  رابطه بین دو  

( نیز در  2rدار بود. مقدار ضریب تبیین ) درجه معنی  33و نیز  

بود.    49/0و    69/0درجه سلسیوس به ترتیب    33و    27دمای  

( همان ضریب  -0/ 2448و    -6774/0شیب خط رگرسیون )

باشد. منفی بودن شیب خط رگرسیون بیانگر این  تداخل می

با   که  قدرت است  میانگین  شکارگر،  کنه  تراکم  افزایش 

جستجوی سرانه به ازای هر شکارگر کاهش یافت که نشانگر  

نیز   و  تراکم  به  وابسته  عامل  یک  عنوان  به  تداخل  وجود 

است   تراکم شکارگر  به  قدرت جستجو  معکوس  وابستگی 

ها مدت زمان بیشتری را  های باالتر کنه(. در تراکم1)جدول 

یکد با  برخورد  برای  در  آنها  زمان  و  کرده  صرف  یگر 

 یابد. جستجوی طعمه کاهش می

کنه( افزایش    2و    1های پایین )رسد در تراکمبه نظر می

دما باعث کاهش شکارگری و قدرت جستجو شده است. اما  

تراکم )در  باال  افزایش    8و    4های  باعث  دما  افزایش  کنه( 

سرانه  کلی  بطور  چند  هر  است.  شده  مقادیر  این    محدود 

پایین دمای  در  )شکارگری  و    27تر  سلسیوس(  درجه 

تر بیشتر بوده است. این تحقیق از نظر مطالعه  های پایین تراکم

اثر دما روی تداخل متقابل و توان جستجوگری کنه شکارگر 

M. muscaedomesticae  .منحصر به فرد است 

 

)  -1  جدول کنه خطای  ± میانگین  سرانه  جستجوی  قدرت  و  شکارگری  سرانه  کل،  شکارگری  ماده  استاندارد(  شکارگر  های 

Macrocheles muscaedomesticae  عددی تخم مگس خانگی  100در تراکم 

Table 1. Mean (±SE) of total predation, per capita predation and per capita searching efficiency of 

Macrocheles muscaedomesticae on 100 eggs of Musca domestica 

Predator 

density 

Total predation rate Per capita predation Per capita searching 

efficiency 

27°C 33°C 27°C 33°C 27°C 33°C 

1 16.70±0.919
c
 9.20 ±0.554

d
 16.70±0.919

a
 9.20 ±0.554

a
 0.183±0.011

b
 0.097±0.006

a
 

2 36.30±1.248
a
 17.50±0.833

c
 18.15±0.624

a
 8.75 ±0.417

a
 0.226±0.009

a
 0.096±0.005

a
 

4 21.30±0.538
b
 24.10±1.402

b
 5.32 ±0.135

b
 6.02 ±0.350

b
 0.059±0.001

c
 0.069±0.005

b
 

8 37.50±0.934
a 38.50±1.648

a
 4.69 ±0.117

b 4.81 ±0.206
b 0.058±0.002

c 0.061±0.003
b 

Means followed by different small letters within each column are significantly different (P<0.01, Tukey’s test).
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های شکارگر  خط رگرسیون در آزمایش تداخل بین لگاریتم قدرت جستجوگری و لگاریتم تراکم کنه  -1شکل 

 27در دمای    Musca domestica  خانگی  های مگسروی تخم  Macrocheles muscaedomesticaeماده  

 درجه سلسیوس 
Figure 1. Regression line of mutual interference experiment between logarithm of per 

capita searching efficiency and logarithm of female predatory mite, Macrocheles 

muscaedomesticae density on house fly Musca domestica eggs at 27°C 

 

 
های شکارگر  خط رگرسیون در آزمایش تداخل بین لگاریتم قدرت جستجوگری و لگاریتم تراکم کنه  -2شکل 

 33در دمای    Musca domestica  خانگی  های مگسروی تخم  Macrocheles muscaedomesticaeماده  

 درجه سلسیوس 
Figure 2. Regression line of mutual interference experiment between logarithm of per 

capita searching efficiency and logarithm of female predatory mite, Macrocheles 

muscaedomesticae density on house fly Musca domestica eggs at 33°C 
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نتایج نشان داد با افزایش تعداد شکارگرها، شکارگری کل 

هر   ازای  به  شده  کشته  شکار  تعداد  اما  یافت  افزایش  نیز 

یافت.   کاهش  جستجوگری  کارایی  و  در شکارگر  کاهش 

تراکم  در  است.  سرانه شکارگری  مشخص  کاماًل  باالتر  های 

زیرا در صورت نبودن تداخل میزان شکارگری باید بیشتر از 

این مقادیر باشد. در بسیاری از مطالعات تداخل، بیشترین میزان  

های  تغذیه و باالترین قدرت جستجوگری شکارگر در تراکم 

 ( است  شده  گزارش  شکارگر   ,.Farazmand et alپایین 

2012; Khodayari et al., 2016 این   ، (. در آزمایش حاضر

-کنه شکارگر با هم تفاوت معنی   2و    1های  مقادیر در تراکم 

تراکم د  از  اما  نداشتند  طور    8و    4های  اری  به  کنه شکارگر 

 داری بیشتر بودند. معنی 

(1988)  Geden and Axtell  میزان شکارگری کنه ،

روشی    M. muscaedomesticaeماده   از  استفاده  )با  را 

دو   در  تنها  تحقیق(  این  در  شده  استفاده  روش  از  متفاوت 

افزایش  نتایج نشان داد    اند.کرده   مقایسه کنه    20و    5تراکم  

از    کنه  تراکم تنها    ،20به    5شکارگر  را  شکارگری  نرخ 

االتر رفت تغییر داد و در  طعمه ب  25که تراکم طعمه از  زمانی

پایینتراکم چندانی    ،طعمه  ترِهای  تفاوت  شکارگری  نرخ 

  17کنه شکارگر    5داکثر نرخ شکارگری در تراکم  ح نکرد.

طعمه به ازای هر کنه در هر روز بود و هنگامی به دست آمده  

از   به شکارگر  نسبت شکار  بیشتر شد. همچنین    1به    30که 

طعمه   11کنه شکارگر    20حداکثر نرخ شکارگری در تراکم  

به ازای هر کنه در هر روز بود و هنگامی به دست آمد که  

از  نسبت   شکارگر  به  مساله    1به    12شکار  این  شد.  بیشتر 

تراکم های   اساسی در عملکرد شکارگر در  نشانگر تداخل 

 . بودباالتر کنه  

نرخ شکارگری   ازای هر کنه در  در آزمایش حاضر  به 

( آزمایش  زمان  تراکم    6مدت  برای   32/5کنه    4ساعت( 

ظر  کنه را نزدیک به هم در ن  5و    4های  طعمه بود. اگر تراکم

توسط  طعمه(    17)برابر بودن شکار    بیش از دو بگیریم دلیل  

توان  را می  Geden and Axtell  (1988)کنه در آزمایش    5

( آزمایش  زمان  بودن  بیشتر  بودن    24به  کوچکتر  ساعت(، 

احتمال   افزایش  به  منجر  که  آنها  آزمایش  ظرف  مساحت 

الروهای  شود و در نظر گرفتن  برخود شکارگر و شکار می

به  آن(  تخم  بر  )عالوه  مگس  اولیه  کنه  سنین  طعمه  عنوان 

 شکارگر در آزمایش آنها نسبت داد.

(1988)  Geden and Axtell   را    نرخ شکارگری کنه

که کردند  بیان  و  مطالعه  دما  چهار  دما  در  افزایش  نرخ با   ،

های جایگزین افزایش یافت. حضور برخی طعمه شکارگری

ها نرخ شکارگری کنه را کاهش داد.  در محیط مانند نماتود

  دهند.   های بالغ تخم مگس را به نماتود ترجیح می هر چند کنه 

آنها  عقیده  کنه نرخ   به  این  برای  متفاوتی  شکارگری  های 

گزارش شده است که شاید به دلیل تداخل متقابل شکارگرها 

به   باشد.  بوده  کنه  برای  شکار  بودن  دسترس  در  میزان  یا  و 

می عبارتی   کنه  شکارگری  طعمه  نرخ  تراکم  از  تواند 

خانگی(، تراکم شکارگر )تداخل( و حضور و کیفیت  )مگس 

 Geden and  (1988)غذای جایگزین در محیط متأثر شود. 

Axtell    اگر نگاه تعادلی به مجموعه داشته باشیم  معتقدند که

جامعه   تعادل  باعث  که  درمحیط  جایگزین  غذای  حضور 

ع  ارتقاء  و  غیاب بندپایان  در  شکارگر  جمعیت  ملکرد 

می مگس  خواهد  خانگی  فوایدی  مگس  کنترل  برای  شود، 

توسط  خانگی  مگس  شکار  نرخ  کاهش  احتمااًل  که  داشت 

 کند.شکارگر در حضور غذای جایگزین را جبران می 

نرخ شکارگری.Geden et al  (1988)  ۀ به گفت   این  ، 

  برای   و  است  داشته   زیادی  خیلی  تفاوت  قبلی  تحقیقات  در  کنه

  بوده   متغیرروز    در   مگس  تخم و الرو   1/34  تا  3/2  از  کنه  یک

-نرخ  مگس،   پرورش  مخصوصِ  محیط   و   کودی   بستر  است.

  پنبه   و  کاغذ  مثل  مصنوعی  بسترهای  به   نسبت  باالتری  های

  شیمیایی  مواد  حضور دلیل به تواند می این مسأله  است.  داشته 

-می  بیشتر  شکارگری  نرخ  بروز  به   منجر  که  کننده   تحریک

  5/7)  طبیعت   در   شده   زده  تخمین  شکارگری  نرخ   باشد.  شود
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مگس الرو  و    های آزمایش  اساس  بر  آنچه  از  کمتر  ( تخم 

  شکار   حضور   دلیل  به  شاید  که   آمده   دست   به   بوده   انتظار  مورد

  توان نمی  طبیعت   در  باشد.  نماتودها  مانند   جایگزین در طبیعت

 شکارگر  انبوهی  شمارش  با  صرفاً  را  مگس  کنترل  پتانسیل

  دما،  اثر   بر   احتماالً  طبیعت  در   شکارگری  نرخ  کرد.  مشخص

  حضور   و   کودی  زیستگاه   ثبات  و  سن  خانگی،مگس  تراکم

 .باشد متفاوت  جایگزین غذای

های ماکروکلیده موضوع  های ما نشان داد که در کنه بررسی 

تنها   و  است  نشده  مطالعه  تاکنون  شکارگرها  متقابل  تداخل 

مربوط    Geden and Axtell  (1988)بررسی به مطالعه محدود  

اما مطالعات دیگری در زمینه تداخل متقابل کنه می  های  شود. 

باشد.  شکارگر انجام شده که تأیید کنند نتایج تحقیق حاضر می 

مثال  کن نیز    n (2006)Nachma  بعنوان  تداخل  مطالعه    ه در 

  Henriot-Athias Phytoseiulus persimilis  کارگر ش 

در   شکار ش کاهش  تراکم  افزایش  با  را    مشاهده   گر کارگری 

است. کرد  دو     ,.Farazmand et al)2012(ه  را در  تداخل 

کنه  californicus Neoseiulus شکارگر    گونه 

(McGregot)   و bagdasarjani Typhlodromus

(Wainstein & Arutunjan)   کنه دو    پوره های و    خم روی ت

  افزایش   با   گونه   دو   هر   در   که   دادند   قرار   بررسی   مورد   ای لکه 

 یافت.   کاهش   شکارگری   سرانه   شکارگر، 
Farhadi et al. (2015)  شکارگر کنه   تداخل 

Amblyseius swirskii (Athias-Henriot)  تغذیه با    را 

  ارتباط   که   دادند  نشان   وکرده    مطالعه  سفیدبالک گلخانه   از

ریتم قدرت  لگا  شکارگر و  کنه  تراکم  لگاریتم  بین  داریمعنی

تراکم   برابر  در  پور  40جستجوی سرانه  های جوان  ه عددی 

  کاهش   نرخ شکارگری با   سفید بالک گلخانه وجود داشت. 

  در   تفاوت   بنابراین .  یافت  افزایش  1  به   6  از  شکارگر  تراکم

  . گذاشت  ثیرأت  شکارگر  کنه  کارایی  بر  شکارگر  تراکم

Khodayari et al. (2016)  تراکم متقابل  های  تداخل 

شکارگر   کنه   Phytoseius plumiferمختلف 

(Canestrini & Fanzago)    را با تغذیه از مراحل نابالغ کنه

لکه  معنیدو  ارتباط  که  دادند  نشان  و  مطالعه  بین  ای  داری 

جستجوی    لگاریتم قدرت  لگاریتم  و  شکارگر  این  تراکم 

سرانه   شکارگر،  تراکم  افزایش  با  و  دارد  وجود  آن  سرانه 

معنی طور  به  سرانه  جستجوی  قدرت  و  داری  شکارگری 

نتایج   یافت.  پژوهشکاهش  نتایج    این   Khodayari etبا 

al. (2016)   .مطابقت دارد 

بقا  افزایش تراکم باعث مصرف بیشتر غذا و کاهش نرخ  

در  می پایداری  باعث  پدیده  این  مزرعه،  شرایط  در  شود. 

تراکم کم طعمه شده    شکارگرانجمعیت   عمومی حتی در 

جمعیت   در  ثباتی  بی  باعث  تخصصی  شکارگران  در  اما 

)می حاضر،  Zhang & Croft, 1995شود  تحقیق  در   .)

میزان افزایش  باعث  شکارگر  تعداد  طعمه    مصرف  افزایش 

خانگی، نیاز منظور شکار بیشتر تخم مگس  گردید. بنابراین به

به کنه شکارگر بیشتری هست. با این حال دو برابر شدن تعداد  

تراکم در  شده  استفاده  دو  شکارگرهای  موجب  باالتر  های 

برابر شدن تعداد طعمه مصرف شده نگردید و دلیل آن پدیده  

نجا که این آزمایش در یک فضای  آ تداخل متقابل بود. از  

شد، ممکن است  هی محدود و زمان محدود انجام  آزمایشگا

افتد را شرح این نتایج نتواند آنچه را که در مزرعه اتفاق می 

گونه  بین  رقابت  مانند  دیگری  عواملی  مزرعه  در  ای،  دهد. 

فضای جستجوی بزرگ، پیچیدگی فضای تعامالت و آب و  

عکس  تأثیر  طبیعی  دشمن  بودن  موثر  بر  است  ممکن  هوا 

 ( به همین دلیل مطالعات   (. Gitonga et al., 2002بگذارد 

 .بیشتری در شرایط مزرعه الزم است 

مطالعه   این  در  آمده  دست  به  داد نتایج  موضوع    نشان 

تعداد  اگر  دارد.  اهمیت  طبیعی  دشمنان  پرورش  در  تداخل 

اینسکتاریوم   بهینه آن و دمای  به تراکم  شکارگر بدون توجه 

جم  در  تداخل  بروز  احتمال  میزان  باشد،  از  و  رفته  باال  عیت 

انبوه دشمن طبیعی و کارایی آن کاسته  موفقیت در پرورش 

شود. از طرف دیگر موضوع شده و باعث ضرر اقتصادی نیز می 
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مطالعه تداخل در رهاسازی انبوه دشمن طبیعی نیز اهمیت دارد.  

 .Mحاضر نشان داد تفاوت در تراکم شکارگر بر کارایی کنه  

muscaedomesticae   نتایج می تأثیر می تواند  گذارد و این 

 شودتوصیه می   . کنه شکارگر استفاده شود این  در پرورش انبوه  

کنه شکارگرتداخل متقابل    بر ثر  ؤ در آینده عوامل دیگر م 

  M. muscaedomesticae    شود مطالعه .   
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Abstract 
Background and Objectives 

Macrochelidae are cosmopolitan free-living predators that inhabit habitats rich in decaying 

organic matter, such as manure. They feed primarily on small arthropods and nematodes. 

Macrochelidae predators are considered beneficial mites that have been identified as 

promising biological control agents for fly eggs and larvae, and other harmful organisms. 

Adult Macrocheles muscaedomesticae (Scopoli) prefers house fly Musca domestica L. eggs 

to first instar larvae. This predator has been observed to reduce fly populations in natural 

conditions significantly, and the reduction was considerably greater when the predator was 

augmented. The purpose of this study was to determine the effect of mutual interference on 

M. muscaedomesticae predation on house fly eggs at 27 ± 1°C and 33 ± 1°C. 

Materials and Methods 

In this study, we investigated the mutual interference of adult female predators M. 

muscaedomesticae on 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) photoperiod. To this end, the per capita searching efficiency 

and per capita predation of 1, 2, 4, and 8 female mite M. muscaedomesticae were determined, and 

100 house fly eggs were offered to 4-day-mated adult female mites in each predator density for 6 

h. Before the experiments, female predators were fed and mated for 48 h and then starved for 24 

h to obtain a cohort of M. muscaedomesticae. 

Results 

A significant relationship was discovered between the logarithm of predator density and M. 

muscaedomesticae per capita searching efficiency. This dramatically decreased per capita 

predation rate and per capita searching efficiency as predator density increased at both 

doi 

Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture) 

45(1), Spring, 2022 

mailto:esfandiari@scu.ac.ir


Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture) 45(1), Spring, 2022 

temperatures. At 27 °C, once predator densities were increased from 1 to 8, per capita 

predation decreased from 16.70 to 4.69, and per capita searching efficiency decreased from 

0.183 to 0.058. At 33 °C, when predator densities were increased from 1 to 8, per capita 

predation decreased from 9.20 to 4.81, and per capita searching efficiency decreased from 

0.097 to 0.061.   

Discussion 

The negative slope of the regression line or interference coefficient of -0.6774 and -0.2448 at 

27 and 33 °C, respectively, indicated that interference is a density-dependent factor and that 

per capita searching efficiency exhibits negative density-dependency. As a result, different 

predator densities may affect M. muscaedomesticae's efficacy. The findings could be applied 

to the mass rearing techniques of this predator mite in an insectarium. 
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