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چکیده
کنههای خانواده  Macrochelidaeشکارگرهای با زندگی آزاد و همه جایی هستند که در زیستگاههای غنی از مواد آلی در
حال پوسیدن مانند کودهای دامی یافت میشوند .برخی از کنههای این خانواده به ویژه گونه Macrocheles
 muscaedomesticaeکه در ایران نیز پراکنش وسیعی دارد به واسطه داشتن قدرت شکارگری به عنوان یک عامل کنترل
کننده دوباالن ساکن کودهای حیوانی شناخته شده و در کنترل بیولوژیک آنها دارای اهمیت میباشد .در این پژوهش
تداخل متقابل کنههای شکارگر ماده  M. muscaedomesticaeدر انکوباتور و در دو دمای  27 ± 1و  33 ± 1درجه سلسیوس،
رطوبت نسبی  65 ± 5درصد و دوره نوری ( 10:14روشنایی :تاریکی) روی تخم مگس خانگی  Musca domesticaمطالعه
شد .برای این منظور تراکمهای  4 ،2 ،1و  8عددی از کنههای ماده کامل شکارگر همسن سازی و انتخاب شد .سپس تراکم
ثابت  100عددی از تخمهای مگسخانگی به مدت  6ساعت در اختیار هر یک از تراکمهای ذکر شده کنه کامل ماده قرار
گرفت .به منظور تخمین قدرت جستجوی سرانه ( )aکنه ماده شکارگر در تراکمهای مختلف از معادله نیکولسون استفاده شد.
تحلیل داده ها نشان داد که در دمای  27درجه سلسیوس با افزایش تراکم شکارگر از  1به  ،8سرانه شکارگری از  16/70به 4/69
و قدرت جستجوگری سرانه از  0/183به  0/058کاهش یافت و در دمای  33درجه سلسیوس با افزایش تراکم شکارگر از  1به
 ،8سرانه شکارگری از  9/20به  4/81و قدرت جستجوگری سرانه از  0/097به  0/061کاهش یافت .منفی بودن شیب خط
رگرسیون یا همان ضریب تداخل ( -0/6774و  )-0/2448به ترتیب در دو دمای  27و  ، 33بیانگر این است که با افزایش تراکم
کنه شکارگر ،میانگین قدرت جستجوی سرانه به ازای هر شکارگر کاهش یافت که نشانگر وجود تداخل به عنوان یک عامل
وابسته به تراکم و نیز وابستگی معکوس قدرت جستجو به تراکم شکارگر است .مطالعه حاضر نشان داد کارایی کنه M.
 muscaedomesticaeدر تراکمهای مختلف این شکارگر متفاوت است و این نتایج میتواند در پرورش انبوه این کنه شکارگر
استفاده شود.

کلیدواژهها :رفتار کاوشگری ،سرانه شکارگری ،قدرت جستجوی سرانه ،کنه شکارگر
دبیر تخصصی :دکتر علی رجبپور
Citation: Shiralizadeh, R., Esfandiari, M., Shishehbor, P., & Farahi, S. (2022). Mutual interference of
the predatory mite Macrocheles muscaedomesticae by feeding on eggs of the Musca domestica house fly.
Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture), 45(1): 1-11. https://doi.org/ 10.22055/ppr.2021.17251
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مقدمه

افزون بر مگس خانگی ،مگس صورت دام Musca

کنههای خانواده  Macrochelidaeشکارگرهای

 autumnalis De Geerو مگس اصطبل Stomoxys

آزادزی و همه جایی هستند و در زیستگاههای حاوی مواد

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

آلی در حال پوسیدن مانند کودهای دامی فعالیت میکنند.

ایران در کودهای دامی مختلف وجود دارند ( Khoobdel

این کنهها شکارگر نماتدها ،کرمهای حلقوی و تخم و الرو

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

سایر بیمهرگان کوچک هستند .از جمله کنههای شکارگر

کاربرد آفتکشها است .با توجه به توسعه مقاومت به حشره-

این خانواده گونه Macrocheles muscaedomesticae

کشها در مگس خانگی و خطرات زیست محیطی کاربرد

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

آفتکشها ،استفاده از روش های جایگزین و تلفیقی مانند

پراکنش وسیعی دارد .این گونه با داشتن قدرت شکارگری،

کنترل بیولوژیک برای مدیریت این آفات الزم است

یک عامل کنترل کننده دوباالن ساکن کودهای دامی شناخته

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

شده و در کنترل بیولوژیک مگس خانگی Musca

.)Sharififard & Safdari, 2013

 domestica L.و بسیاری از مگسهای مضر دامداریها،

اولین بار بیش از  75سال قبل مشخص شد که کنه M.

دارای اهمیت است ( Gerson et al., 2003; Lindquist

 muscaedomesticaقادر به تغذیه از تخم مگس خانگی و

;& Walter, 2009; Kazemi & Rajaei, 2013

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

.)Farahi et al., 2018a,b

تحقیقات مختلفی را با همکاری سایر محققان روی توانایی

کودها بستر مناسبی برای تخمگذاری دوباالن کودزی

کنههای خانواده  Macrochelidaeدر کنترل مگسهای

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

کودزی انجام دادند .این تحقیقات در زمینه زیست شناسی،

میکند .بهعنوان مثال مگس خانگی تخمهای خود را داخل

سیستماتیک و سایر جوانب مرتبط انجام شد و مشخص کرد

مدفوع حیوانات در زیستگاه و محلهای حضور آنها در

که برای کنترل آفات کودزی باید روی اعضای همین خانواده

طبیعت میگذارد .تخمها درون کود تفریخ شده ،مراحل نابالغ

تمرکز شود .نرخ ذاتی افزایش جمعیت ( )rmبرای اکثر قریب

در آنجا رشد یافته و در نهایت به شفیرگی میروند .توده کود

به اتفاق کنههای مطالعه شده از جنس  Macrochelesدر

گاو و طیور مکانی است که درون آن دوباالنی مانند مگس

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

خانگی و دشمنان طبیعی با هم در ارتباط هستند .مگسهای

 M. muscaedomesticaاز بقیه موفق تر بود ( Filipponi

مضر باعث ایجاد مزاحمت ،کاهش وزن و گسترش بیماریها

.)et al., 1971; Krantz, 1983

در دام ها میشوند .همچنین این مگسها به خاطر جلب شدن

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

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

دمای بهینه برای تولید مثل کنه M. muscaedomesticae

استراحت در مرغداریها و دامداریها میگردند ( Pereira

بین  28تا  32درجه سلسیوس است .آنها طول دورهی زندگی

 .)and de Castro, 1945مگس خانگی ناقل عوامل

یعنی از تخم تا مرگ بالغین نر و ماده را در دماهای متفاوت و

بیماریزای انسانی است و مشکالتی را برای بهداشت فردی

رطوبت  75درصد تعیین کردند و دریافتند که مادهها طول

کارگران مزرعه ایجاد میکند (.)Lecouna et al., 2005

دورهی زندگی طوالنیتری نسبت به نرها دارند .در تحقیق

1- Filipponi
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) Geden et al. (1988روی میزان شکارگری چند شکارگر

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

مختلف از جمله کنه  M. muscaedomesticaeمشخص شد

تحقیق مطالعه تداخل متقابل در کنه شکارگر M.

که این کنه بیشتر از سایر کنههای موجود در آزمایش از تخم

 muscaedomesticaeبا تغذیه ازتخم مگسخانگی در دو

مگس تغذیه روزانه داشت .همچنین آنها دریافتند که ترکیب

دمای  27و  33درجه سلسیوس بود.

گونههای مختلف شکارگر با یکدیگر به دلیل تداخل ،در
اغلب موارد تأثیر معنیداری در شکارگری آنها داشت.
تداخل متقابل 1در کنار واکنش تابعی ،واکنش عددی و

مواد و روشها

پرورش کلنی مگسخانگی M. domestica

رفتار سوئیچینگ چهار عامل کلیدی در مطالعه رفتار

از آنجا که کنه شکارگر  M. muscaedomesticaeاز

جستجوگری هستند و باید برای بررسی اثرگذاری عوامل

نظر غذایی ترجیح بیشتری به تخم مگس نسبت به الرو جوان

کنترل بیولوژیک مورد مطالعه قرار گیرند ( & Fathipour

آن دارد ،برای انجام آزمایشها و تکثیر کنه اقدام به تامین

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

تخم مگس خانگی اقدام شد .با جمعآوری مگسهای بالغ

جمعیت طعمه با افزایش تراکم پارازیتوئید یا شکارگر را

از محیط اطراف گاوداری دانشکده دامپزشکی دانشگاه

تداخل متقابل گویند .این پدیده اولین بار توسط هسل و

شهید چمران اهواز ،کلنی مگس خانگی در آزمایشگاه به

وارلی به صورت مدل درآمد .این کاهش ،نتیجۀ واکنش

روش ) Farahi et al. (2018aتشکیل شد و تخم مگسها

رفتاری افراد شکارگر یا پارازیتویید نسبت به افزایش رقابت

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

درون گونهای است ( Jervis & Kidd, 1996; Visser

تخمگذاری جمعآوری و برای تغذیه کنهها و انجام آزمایش

 .)et al. 1999تداخلمتقابل یکی از رفتارهای مهم تغذیهای

استفاده شد .برای ممانعت از تفریخ تخم مگس خانگی در

در شکارگران است که در تعامل بین چندین شکارگر همنوع

مدت نگهداری ،ظروف حاوی تخم مگس به مدت  40دقیقه

اتفاق میافتد .این رفتار منجر به کاهش قدرت

در فریزر و دمای منفی  20درجه سلسیوس قرار داده شد

جستوجوگری میشود .زیرا برخورد شکارگران به همنوع

( .)Wade & Rodriguez, 1961از این رو تخمهای فریز

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

شده تا چندین روز با همان کیفیت اولیه برای تغذیه کنه آماده

شد .بررسی تداخل میتواند در بهبود تکنیک های تولید انبوه

بود .تمام آزمایشات در یک اتاقک رشد در دو دمای ± 1

در آزمایشگاه برای رهاسازی انبوه دشمنان طبیعی در واحد

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

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

و دوره نوری ( 10:14روشنایی :تاریکی) انجام گرفت.

اطالعات بسیار کمی در مورد تداخل متقابل در کنههای

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

خانواده  Macrochelidaeتاکنون منتشر شده است .در

که در آن نتایج قابل مقایسه با تحقیق Geden and Axtell

یکی از معدود گزارشهاGeden and Axtell (1988) ،

) (1988باشد انتخاب شدند.

تداخل کنۀ  M. muscaedomesticaeرا تنها در دو تراکم

پرورش کنۀ شکارگر M. muscaedomesticae

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

ابتدا مقداری کود از دامداری دانشکده دامپزشکی

واکنش تابعی این کنه مورد مطالعه قرار گرفته است

دانشگاه شهید چمران اهواز به آزمایشگاه منتقل و تعدادی کنه

1- Mutual interference
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شکارگر نر و ماده از گونه مذکور با استفاده از قیف برلز-

به منظور تخمین قدرت جستجوی سرانه ( )aکنه ماده

تولگرین 1جداسازی شد .کنهها به ظرفهای پالستیکی به قطر

شکارگر در تراکمهای مختلف از معادله Nicholson

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

) (1933استفاده شد:

از فرار کنهها تنگل فوت 2زده شده بود منتقل شدند .ظروف
حاوی کود گاوی سترون فشرده به ارتفاع پنج میلیمتر بود که
بهوسیله قطرات آب مقطر مرطوب میشد .کلیه آزمایشها در
شرایط پیشتر گفته شده انجام و کنهها بعد از گذشت  3نسل برای
انجام آزمایشها استفاده شدند .هر از چند وقت کنههای
جدیدی از منبع اولیه کودهای دامی جمعآوری و برای تقویت
کلنی آزمایشگاهی به آن اضافه شد.
تداخل متقابل تراکم های مختلف کنۀ ماده M.
muscaedomesticae
به منظور مطالعه اثر تراکم های مختلف کنۀ ماده M.

 muscaedomesticaeروی قدرت جستجوی سرانه و
سرانه شکارگری آنها برای دستیابی به تخمهای
مگس خانگی  ،M. domesticaتراکم های  4 ،2 ،1و 8
عددی از کنههای ماده کامل شکارگر همسن سازی و
انتخاب شد .سپس تراکم ثابتی از تخمهای مگس خانگی
( 100عدد) به مدت  6ساعت در اختیار هر یک از تراکم -
های کنه در  10تکرار قرار گرفت .زمان  6ساعت بهدلیل
جلوگیری از همخواری کنه ها خصوصاً در تراکم کم
طعمه استفاده شد.
به منظور همسن سازی کنهها قبل از آزمایش ابتدا 48
ساعت جفتگیری کرده و تغذیه شدند .سپس  24ساعت
گرسنه ماندند و بعد از آن تراکمهای تخم مگس به مدت 6

1
𝑡𝑁
[ 𝑛𝐿
]
𝑇𝑃
)𝑎𝑁 (𝑁𝑡 −

=𝑎

 =Ntتراکم طعمه در دسترس ( 100تخم مگس خانگی)،
 =Naتعداد طعمه خورده شده =a ،قدرت جستجوی سرانه،
 =Pتعداد شکارگرها =T ،مدت زمان آزمایش ( 6ساعت)
قدرت جستجوی کنه ماده در هر یک از تراکمها محاسبه
شد و از مقادیر  aو  Pلگاریتم گرفته شد .ضریب تبیین و
شیب خط رگرسیون بین لگاریتم تعداد شکارگرها به عنوان
متغیر مستقل و لگاریتم قدرت جستجوی سرانه به عنوان متغیر
وابسته تعیین گردید .معادله خط رگرسیون به صورت زیر
میباشد (:)Hassell and Varley, 1969
log a = log Q – m log P

 mشیب خط رگرسیون یا ضریب تداخل که نشان دهنده
شدت تداخل است و  Qثابت جستجو که عرض از مبدا در
خط رگرسیون میباشد .در صورت معنیدار بودن رابطه بین
لگاریتم تراکم کنه شکارگر و لگاریتم قدرت جستجوی
سرانه ،عالمت منفی شیب خط رگرسیون ( )mنشانگر کاهش
قدرت جستجوی سرانه به ازای افزایش تراکم کنه شکارگر
خواهد بود .مقایسه میانگینها با استفاده از تحلیل واریانس
یکطرفه و آزمون نرمالینه به روش Shapiro-Wilkinson

در نرم افزار  SPSS 19انجام شد.
نتایج و بحث

ساعت در اختیار کنه کامل ماده جفتگیری کرده  4روزه قرار

تحلیل دادهها ی تداخل متقابل تراکمهای مختلف کنه

گرفت .این آزمایش در ظرفهای پالستیکی مدور به قطر 4

شکارگر ماده  M. muscaedomesticaeبا تغذیه از تخم

و ارتفاع  1سانتیمتر که حاوی کود گاوی سترون بود انجام

مگس خانگی نشان داد که ارتباط معنی داری بین لگاریتم

شد .در نهایت تعداد تخمهای خورده شده توسط کنههای

تراکم کنه شکارگر  M. muscaedomesticaeو

شکارگر ماده شمارش و ثبت شد.

لگاریتم قدرت جستجوی سرانه آنها در برابر تراکم

1- Berlese- Tullgren

2- Tangel foot
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 100عددی تخم مگس خانگی از لحاظ آماری وجود
داشت ( .)P< 0/0001
در دمای  27درجه سلسیوس با افزایش تراکم شکارگر از 1
به  ،8سرانه شکارگری (برای یک کنه ماده) از  16/70±0/919به
 4/69±0/117و قدرت جستجوگری سرانه از  0/183±0/011به

5

)log a = -0.6774 log P - 0.6563 (P≤0.0001, r2=0.69

در دمای  33درجه سلسیوس
)log a = -0.2448 log P - 0.9972 (P≤0.0001, r2=0.49

رابطه بین دو متغیر ذکر شده از نظر آماری در دمای 27
و نیز  33درجه معنیدار بود .مقدار ضریب تبیین ( )r2نیز در
دمای  27و  33درجه سلسیوس به ترتیب  0/69و  0/49بود.

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

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

افزایش تراکم شکارگر از  1به  ،8سرانه شکارگری از

تداخل میباشد .منفی بودن شیب خط رگرسیون بیانگر این

 9/20±0/554به  4/81±0/206و قدرت جستجوگری سرانه از

است که با افزایش تراکم کنه شکارگر ،میانگین قدرت

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

جستجوی سرانه به ازای هر شکارگر کاهش یافت که نشانگر

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

وجود تداخل به عنوان یک عامل وابسته به تراکم و نیز

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

وابستگی معکوس قدرت جستجو به تراکم شکارگر است

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

(جدول  .)1در تراکمهای باالتر کنهها مدت زمان بیشتری را

جستجوی سرانه کنه شکارگر Amblyseius swirskii

در برخورد با یکدیگر صرف کرده و زمان آنها برای

 Athias-Henriotگزارش شده است .از طرفی در سرانه

جستجوی طعمه کاهش مییابد.

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

به نظر میرسد در تراکمهای پایین ( 1و  2کنه) افزایش

 33درجه سلسیوس اختالف معنیداری بین تراکم  1و  2کنه

دما باعث کاهش شکارگری و قدرت جستجو شده است .اما

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

در تراکمهای باال ( 4و  8کنه) افزایش دما باعث افزایش

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

محدود این مقادیر شده است .هر چند بطور کلی سرانه

معادله رگرسیون خطی بین لگاریتم قدرت جستجوی

شکارگری در دمای پایینتر ( 27درجه سلسیوس) و

سرانه ( )aو لگاریتم تراکم کنه شکارگر ( )Pبهصورت زیر

تراکمهای پایینتر بیشتر بوده است .این تحقیق از نظر مطالعه

بهدست آمد (شکلهای  1و :)2

اثر دما روی تداخل متقابل و توان جستجوگری کنه شکارگر

در دمای  27درجه سلسیوس:

 M. muscaedomesticaeمنحصر به فرد است.

جدول  -1میانگین (±خطای استاندارد) شکارگری کل ،سرانه شکارگری و قدرت جستجوی سرانه کنههای شکارگر ماده
 Macrocheles muscaedomesticaeدر تراکم  100عددی تخم مگس خانگی
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
Total predation rate
Per capita predation
Per capita searching
density
efficiency
27°C
33°C
27°C
33°C
27°C
33°C
c
d
a
a
b
1
16.70±0.919 9.20±0.554
16.70±0.919
9.20±0.554
0.183±0.011
0.097±0.006a
a
c
a
a
a
2
36.30±1.248 17.50±0.833
18.15±0.624
8.75±0.417
0.226±0.009
0.096±0.005a
4
21.30±0.538b 24.10±1.402b 5.32±0.135b
6.02±0.350b 0.059±0.001c 0.069±0.005b
8
37.50±0.934a 38.50±1.648a 4.69±0.117b
4.81±0.206b 0.058±0.002c 0.061±0.003b
Means followed by different small letters within each column are significantly different (P<0.01, Tukey’s test).
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Log predator density

Log per capita searching efficiency
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y = -0.6774x - 0.6563
R² = 0.6943
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-1
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 خط رگرسیون در آزمایش تداخل بین لگاریتم قدرت جستجوگری و لگاریتم تراکم کنههای شکارگر-1 شکل
27  در دمایMusca domestica  روی تخمهای مگس خانگیMacrocheles muscaedomesticae ماده
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

Log predator density
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Log per capita searching efficiency

0
-0.2
-0.4

y = -0.2448x - 0.9972
R² = 0.4936

-0.6
-0.8
-1
-1.2
-1.4

 خط رگرسیون در آزمایش تداخل بین لگاریتم قدرت جستجوگری و لگاریتم تراکم کنههای شکارگر-2 شکل
33  در دمایMusca domestica  روی تخمهای مگس خانگیMacrocheles muscaedomesticae ماده
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

 5کنه در آزمایش ) Geden and Axtell (1988را میتوان

نیز افزایش یافت اما تعداد شکار کشته شده به ازای هر

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

شکارگر و کارایی جستجوگری کاهش یافت .کاهش در

مساحت ظرف آزمایش آنها که منجر به افزایش احتمال

ال مشخص است.
سرانه شکارگری در تراکمهای باالتر کام ً

برخود شکارگر و شکار میشود و در نظر گرفتن الروهای

زیرا در صورت نبودن تداخل میزان شکارگری باید بیشتر از

سنین اولیه مگس (عالوه بر تخم آن) بهعنوان طعمه کنه

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

شکارگر در آزمایش آنها نسبت داد.

تغذیه و باالترین قدرت جستجوگری شکارگر در تراکمهای

) Geden and Axtell (1988نرخ شکارگری کنه را

پایین شکارگر گزارش شده است ( Farazmand et al.,

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

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

شکارگری افزایش یافت .حضور برخی طعمههای جایگزین

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

در محیط مانند نماتودها نرخ شکارگری کنه را کاهش داد.

داری نداشتند اما از تراکمهای  4و  8کنه شکارگر به طور

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

معنیداری بیشتر بودند.

به عقیده آنها نرخهای شکارگری متفاوتی برای این کنه

) ،Geden and Axtell (1988میزان شکارگری کنه

گزارش شده است که شاید به دلیل تداخل متقابل شکارگرها

ماده  M. muscaedomesticaeرا (با استفاده از روشی

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

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

عبارتی نرخ شکارگری کنه میتواند از تراکم طعمه

تراکم  5و  20کنه مقایسه کردهاند .نتایج نشان داد افزایش

(مگسخانگی) ،تراکم شکارگر (تداخل) و حضور و کیفیت

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

غذای جایگزین در محیط متأثر شودGeden and (1988).

زمانیکه تراکم طعمه از  25طعمه باالتر رفت تغییر داد و در

 Axtellمعتقدند که اگر نگاه تعادلی به مجموعه داشته باشیم

تراکمهای پایینترِ طعمه ،نرخ شکارگری تفاوت چندانی

حضور غذای جایگزین درمحیط که باعث تعادل جامعه

نکرد .حداکثر نرخ شکارگری در تراکم  5کنه شکارگر 17

بندپایان و ارتقاء عملکرد جمعیت شکارگر در غیاب

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

مگسخانگی میشود ،برای کنترل مگس فوایدی خواهد

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

ال کاهش نرخ شکار مگس خانگی توسط
داشت که احتما ً

حداکثر نرخ شکارگری در تراکم  20کنه شکارگر  11طعمه

شکارگر در حضور غذای جایگزین را جبران میکند.

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

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

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

کنه در تحقیقات قبلی تفاوت خیلی زیادی داشته است و برای

نشانگر تداخل اساسی در عملکرد شکارگر در تراکم های

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

باالتر کنه بود.

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

در آزمایش حاضر نرخ شکارگری به ازای هر کنه در

های باالتری نسبت به بسترهای مصنوعی مثل کاغذ و پنبه

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

داشته است .این مسأله میتواند به دلیل حضور مواد شیمیایی

طعمه بود .اگر تراکمهای  4و  5کنه را نزدیک به هم در نظر

تحریک کننده که منجر به بروز نرخ شکارگری بیشتر می-

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

شود باشد .نرخ شکارگری تخمین زده شده در طبیعت (7/5

شیرعلیزاده و همکاران :تداخل متقابل کنه شکارگر  Macrocheles muscaedomesticaeبا تغذیه از....
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تخم و الرو مگس) کمتر از آنچه بر اساس آزمایشهای

) (Canestrini & Fanzagoرا با تغذیه از مراحل نابالغ کنه

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

دو لکهای مطالعه و نشان دادند که ارتباط معنیداری بین

جایگزین در طبیعت مانند نماتودها باشد .در طبیعت نمیتوان

لگاریتم تراکم این شکارگر و لگاریتم قدرت جستجوی

پتانسیل کنترل مگس را صرفاً با شمارش انبوهی شکارگر

سرانه آن وجود دارد و با افزایش تراکم شکارگر ،سرانه

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

شکارگری و قدرت جستجوی سرانه به طور معنیداری

تراکم مگسخانگی ،سن و ثبات زیستگاه کودی و حضور

کاهش یافت .نتایج این پژوهش با نتایج Khodayari et

غذای جایگزین متفاوت باشد.

) al. (2016مطابقت دارد.

بررسیهای ما نشان داد که در کنههای ماکروکلیده موضوع

افزایش تراکم باعث مصرف بیشتر غذا و کاهش نرخ بقا

تداخل متقابل شکارگرها تاکنون مطالعه نشده است و تنها

میشود .در شرایط مزرعه ،این پدیده باعث پایداری در

بررسی به مطالعه محدود ) Geden and Axtell (1988مربوط

جمعیت شکارگران عمومی حتی در تراکم کم طعمه شده

میشود .اما مطالعات دیگری در زمینه تداخل متقابل کنههای

اما در شکارگران تخصصی باعث بی ثباتی در جمعیت

شکارگر انجام شده که تأیید کنند نتایج تحقیق حاضر میباشد.

میشود ( .)Zhang & Croft, 1995در تحقیق حاضر،

بعنوان مثال ) Nachman (2006نیز در مطالعه تداخل کنه

افزایش تعداد شکارگر باعث افزایش میزان مصرف طعمه

شکارگر Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot

گردید .بنابراین به منظور شکار بیشتر تخم مگسخانگی ،نیاز

کاهش در شکارگری را با افزایش تراکم شکارگر مشاهده

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

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

شکارگرهای استفاده شده در تراکمهای باالتر موجب دو

Neoseiulus

برابر شدن تعداد طعمه مصرف شده نگردید و دلیل آن پدیده

Typhlodromus

تداخل متقابل بود .از آنجا که این آزمایش در یک فضای

) (Wainstein & Arutunjanروی تخم و پوره های کنه دو

آزمایشگاهی محدود و زمان محدود انجام شد ،ممکن است

لکهای مورد بررسی قرار دادند که در هر دو گونه با افزایش

این نتایج نتواند آنچه را که در مزرعه اتفاق میافتد را شرح

شکارگر ،سرانه شکارگری کاهش یافت.

دهد .در مزرعه عواملی دیگری مانند رقابت بین گونهای،

گونه

کنه

)(McGregot

شکارگر

californicus

و bagdasarjani

) Farhadi et al. (2015تداخل کنه شکارگر

فضای جستجوی بزرگ ،پیچیدگی فضای تعامالت و آب و

)Amblyseius swirskii (Athias-Henriotرا با تغذیه

هوا ممکن است بر موثر بودن دشمن طبیعی تأثیر عکس

از سفیدبالک گلخانه مطالعه کرده و نشان دادند که ارتباط

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

معنیداری بین لگاریتم تراکم کنه شکارگر و لگاریتم قدرت

بیشتری در شرایط مزرعه الزم است.

جستجوی سرانه در برابر تراکم  40عددی پورههای جوان

نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد موضوع

سفید بالک گلخانه وجود داشت .نرخ شکارگری با کاهش

تداخل در پرورش دشمنان طبیعی اهمیت دارد .اگر تعداد

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

شکارگر بدون توجه به تراکم بهینه آن و دمای اینسکتاریوم

تراکم شکارگر بر کارایی کنه شکارگر تأثیر گذاشت.

باشد ،احتمال بروز تداخل در جمعیت باال رفته و از میزان

) Khodayari et al. (2016تداخل متقابل تراکمهای

موفقیت در پرورش انبوه دشمن طبیعی و کارایی آن کاسته

Phytoseius

شده و باعث ضرر اقتصادی نیز میشود .از طرف دیگر موضوع

مختلف

کنه

شکارگر

plumifer

1401  بهار،1  شماره45  جلد،)گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی
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. مطالعه شودM. muscaedomesticae

 مطالعه.تداخل در رهاسازی انبوه دشمن طبیعی نیز اهمیت دارد
M. حاضر نشان داد تفاوت در تراکم شکارگر بر کارایی کنه

سپاسگزاری
بدینوسیله از حمایت مالی و امکانات معاونت پژوهشی

 تأثیر میگذارد و این نتایج میتواندmuscaedomesticae

شماره

دانشگاه

 توصیه میشود.در پرورش انبوه این کنه شکارگر استفاده شود

.) تشکر و قدردانی می گرددSCU.AP98.671

در آینده عوامل دیگر مؤثر بر تداخل متقابل کنه شکارگر

(گرنت

اهواز

چمران

شهید
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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
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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.
Keywords: foraging behavior, per capita predation, per capita searching efficiency, predator
mite
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