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   چکیده
 Trialeurodes گلخانـه  بالـک  سفیدمهم  یعیاز دشمنان طب  Beauveria bassianaیمارگرو قارچ ب Amblyseius swirskii شکارگر کنه

vaporariorum  .یا غیر  میزبان آلوده برابر در طبیعی دشمن که هنگامی آنها، غذایی ترجیح تعیین طبیعی، دشمنان انتخاب و کارایی بررسی درهستند
 با برخورد در از بالغ شدن دو روز پس شکارگر کنه غذایی ترجیح تحقیق این در. است برخوردار خاصی اهمیت از گیرد،می قرار بیمارگر عوامل آلوده به

 از اسـتفاده  بـا  شکار آلودگی از بعد ساعت 48 و 24 زمانی تیمار دو در B. bassiana قارچ و تیمار شده با سفید بالک گلخانه غیر آلوده سوم سن پوره
 ساعت 24 از پس و شدند رهاسازي خیار برگی هايدیسک روي بر بودند شده داده گرسنگی ساعت 24 که شکارگرهایی. شد تعیین منلی بتاي شاخص

 در شـاخص  مقدار نتایج براساس .شد انجام ساعت 24 مدت به و دارتهویه پتري ظروف درون آزمایش. شدند شمارش شده مصرف هايبالکسفید تعداد
 .A داد، نشـان  نتـایج . شـد  بـرآورد  23/2±12/0 و 15/4±19/0 ترتیـب  بـه  قارچ، به میزبان شدن تیمار از پس ساعت 48 زمانی بازه و 24 زمانی بازه

swirskii 0034/0( سـاعت  24 زمـانی  بـازه  در قـارچ  تیمار شده با هايبالک سفید مقابل درغیر آلوده  هايبالک سفیداز  یهدر تغذ<P( سـاعت  48 و 
)0001/0P< (آزمون در ترجیح عدم رفتار با شکارگر کنۀ این که گفت توانمی نتایج به توجه با. دهدمی نشان ترجیح غیر آلودههاي سفید بالک سمت به 

 .رود کار به قارچ این با همراه بیولوژیک کنترل در تواندمی میزبان آلوده به نسبت انتخابی دو
  

  کنترل بیولوژیک، حشرات بیمارگر قارچشاخص بتاي منلی،  دشمنان طبیعی، :کلیدي هايواژه
 

   2  1 مقدمه

ــه بالـــک ســـفید  Trialeurodes vaporariorum گلخانـ
(Westwood) (Homoptera: Aleyrodidae) جهــانی پراکنــدگی 

ـ  گیاهان از زیادي تعداد مهم آفات از و )33( دارد  و گونـه  500 املش
 مهـار  بـراي  امـروزه . )15 و 6، 5، 4( است دنیا سراسر در خانواده 74

-مـی  دهااسـتف  گسترده سطح در هاکشآفت انواع از آفت این جمعیت
 جمعیـت  دوبـاره  افزایش باعث زیاد مثل تولید و نمو سرعت شود، اما

 هـاي هزینه بر افزون که شودمی کشآفت باره چندین کاربرد و آفت
 رفـتن  بین از آفات، در مقاومت بروز چون مسائلی شیمیایی مهار زیاد

 محیط آلودگی و ثانویه آفات طغیان سوزي،گیاه ایجاد طبیعی، دشمنان
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 شـده،  ایجـاد  مسائل به واکنش در. )10 و 1( دارد دنبال به را زیست
دهنـد  مـی  پیشنهاد را بیولوژیک کنترل عوامل از استفاده متخصصین

 ، T. vaporariorumگلخانه بالک سفید طبیعی دشمنان بین در .)34(
 اهمیـت  از swirskii (Acari: Phytoseiidae)  Amblyseius کنـه 

 ماننـد  بیولوژیـک  هـاي کـش آفـت  کـاربرد  همچنین و است برخوردار
 Beauveria bassiana آنهـا  جمله از قارچی بیمارگرهاي از استفاده

 حساس بیولوژیک کشآفت این به که گلخانه بالک سفید کنترل براي
  .)24 و 19( کرد اشاره توانمی نیز باشد،می

 شـرط  بـه  باشـد،  خطربی و ثرؤم بسیار تواندمی بیولوژیک کنترل
 شود مطالعه خوبی به درگیر عوامل تمام بین موجود کنشبرهم کهآن

کـنش برهم وجود بیولوژیک، کنترل عوامل بودن زنده دلیل به). 16(
 و بررسـی  بـا  کـه  است طبیعی کامالً آنها بین در منفی و مثبت هاي

 کنتـرل  عوامـل  بـین  منفـی  و مثبـت  هـاي کنشبرهم این شناسایی
. )25یافت ( دست آفتی هر براي مطلوب کنترل به توانمی بیولوژیک

 و شـکارگرها  -1 بـین ی هـای کـنش بـرهم  وقـوع  زیـادي  هايبررسی
 آفـات  به که پارازیتویید مختلف هايگونه -2 )؛13 و 8( پارازیتوییدها
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 )؛32شکارگر ( مختلف هايگونه -3 ؛)2( کنندمی حمله مشابه بندپاي
 نشان )31 و 30، 14( پابند طبیعی دشمنان و حشرات بیمارگرهاي -4

 ایـن  بـر  طبیعـی  دشـمنان  و حشرات بیمارگرهاي بین روابط. اندداده
 حشـرات  مستقیم طور به قادرند حشرات بیمارگرهاي که است اساس

 و 18( کنند آلوده 1رسته درون را حشرات طبیعی دشمنان و هدف غیر
 قـارچ  بـه  آلـوده  شـکارهاي  مصرف با توانندمی نیز شکارگران ) و25

 . )25شوند ( محیط در قارچ انبوهی کاهش باعث
از  يدیشـد  ریدر معرض مقاد شکارگر يهاتیجمع زمان طول در

 یقرار دارند که منجر به بروز دفع و دور شدن ذات گریعوامل کنترل د
 مواجـه  که دهند توسعه را ییرفتارها است ممکن و شودیم یکیو ژنت
یم اجازه شکارگر به کهنیا ای دهند کاهش را یسم باتیترک با شدن
(مقاومـت   بمانـد  یبـاق  زنـده  یسـم  و کشنده طیمح کی در که دهد
 انتخاب يفشارها تحت مارگریب يهاقارچ وشکارگرها  .)17( )يرفتار

ـ است که ا نیدارد اشکارگرها  يانتخاب برا نیکه ا یتیهستند. مز  نی
 مـارگر یب يهـا از قـارچ شکارگرها  يو دور صیانتخاب منجر به تشخ

 تواندیمشکارگر  تیفعال در راتییتغ جادیا باشکارگرها  رفتار. شودیم
را  یباشد و احتمـال آلـودگ   رگذاریثأت مارگریب عامل با آن تماس يرو

 و حمله خطر صیتشخ ییتوانااگر شکارگر ). 9( دهد کاهش ای شیافزا
 زیپره رفتار قیطر از و باشد داشته را مارگریب يهاقارچ جانب از هجوم

پاسخ  3کردن زیکردن و تم ماریت رینظ 2تماس از پس يهاواکنش با ای
حاصل از انتخاب را کسب کند  يو برتر تینشان دهد، ممکن است مز

)7.( 
 مـورد  بیولوژیـک  عوامل بین موجود هايکنشبرهم مطالعه پس
 و منفی احتمالی هايکنشبرهم کاهش براي سامانه، یک در استفاده
 عوامل آن بین موجود متقابل مثبت هايکنشبرهم افزایش به کمک
 کهاین از پس بنابراین،. است ضروري امري سامانه، کردن کاراتر براي
 آفت کنترل در خوبی اثرات بیمارگر، هايقارچ از هاییجدایه یا جدایه
 حشـرات  روي هـا جدایـه  ایـن  بـودن  خطـر بـی  آزمایش دادند، نشان

  ).12( رسدمی نظر به ضروري طبیعی دشمنان یا غیرهدف
کـنش بـرهم  و ارتباطـات  درك یکدیگر، بر دو این اثرات بررسی 
 تـوام  کاربرد تعیین امکان و دهدمی افزایش را طبیعی دشمن دو هاي

 رسدمی نظر به. کندمی فراهم بیولوژیک کنترل هايبرنامه در را هاآن
 برابـر  در کـه  هنگـامی  طبیعت در شکارگر کنۀ میزبانی ترجیح تعیین
 از گیـرد مـی  قرار مختلف زابیماري عوامل به آلوده یا غیر آلوده شکار

 شـکارگر  کنـۀ  تـرجیح  تعیـین  بـا  زیرا. باشد برخوردار ايویژه اهمیت
 طبیعـی  محـیط  در را ترجیحی شکار به شکارگر کنۀ واکنش توانمی

 عامـل  و شـکارگر  کنـۀ  از تـوام  اسـتفاده  هـاي جنبـه  تا کرد مشخص

                                                        
1- Guild 
2- Post contact  
3- Grooming  

 کنـه  تـرجیح  مطالعـه،  ایـن  در .شـود  ترکاربردي طبیعت در زابیماري
 بـه  بالـک  یدسف آلودگی از که زمانی بازه 2 در قارچ درحضور شکارگر

 امکـان  و سـازگاري  تـا  گرفـت  قـرار  بررسی مورد است، شتهذگ قارچ
 بالـک  سـفید  کنتـرل  بـراي  بیولوژیـک  کنتـرل  عامل دو این کاربرد

  .شود مشخص
  
  هاروش و مواد

  زنده عوامل دارينگه وپرورش 
  (L. VAR Ps هلنـدي  رقـم  خیـار  بذرهاي از گیاه کاشت براي

Cucumeris sativus (شد استفاده.  
 بردارينمونه در تحقیق، انجام براي نیاز مورد گلخانه بالک سفید

 شـد،  انجـام  البـرز  استان کرج، شهرستان هشتگرد منطقه از که هایی
 هـاي گلدان گلخانه، سفیدبالک جمعیت ایجاد براي. گردید آوريجمع

 ابعـاد  به هاییقفس به و انتخاب بودند برگ 6 تا 5 داراي که خیاري
 از مناسبی جمعیت با سپس و شدند داده انتقال مترسانتی 70×70×70

 مراحـل  سـنی  یکنـواختی  لهأمسـ  رعایت براي. شدند آلوده سفیدبالک
 جفـت  چنـد  سـن،  هـم  هـاي سـفیدبالک  آوردن دسـت  بـه  و مختلف

 رهاسـازي  سـن هـم  خیار هايبوته حاوي هايگلدان روي سفیدبالک
 ایـن  بـه  و شـده  سـفیدبالک  از عاري قفس ساعت 15 از پس و شده

 بـه  ها،¬سفیدبالک کردن خارج از پس روز 14 و 11 ،9 ،5 ،2 ترتیب
 روزه، پـنج  هـاي ¬تخـم  روزه، دو هايتخم حامل هاي¬برگ ترتیب

 در سـوم  سـن  هـاي پـوره  دوم و سـن  هـاي پوره روزه، یک الروهاي
 سـن  هـاي پوره شامل هايبرگ نهایت در گرفتند.¬می قرار دسترس

 هايتشتک به سرعت به صفحاتی صورت به و شده جدا گیاه از سوم
 . گردید منتقل درصد دو آگار پایه کشت محیط حاوي پتري

ــن در ــژوهش ای ــه از پ ــارچ DEBI008 جدای  Beauveria ق
bassiana  پزشـکی گیاه گروه بیولوژیک کنترل آزمایشگاه متعلق به 

 Chorthippusاز DEBI008 جدایـۀ . بـود  شده تهیه تهران دانشگاه
brunneus (Orthoptera: Acrididae) ، بـراي . بود شده جداسازي 

 کشـت  محـیط  در نظـر  مـورد  قارچی جدایه هاگ، زیادي مقدار تولید
Sabouraud Dextrose Agar (SDA) عصـاره  درصد یک با همراه 

 هـا آن در کـه  هاییکشت از زادمایه تهیۀ براي. شد کشت (Y) مخمر
 از پـس  روز 21 تـا  14( بـود  گرفتـه  صـورت  کامل طور به زاییهاگ
 انجـام  براي نیاز مورد هايغلظت پایه محلول از. شد استفاده ،)کشت

  .شد تهیه سنجیزیست هايآزمایش
 و شـده  خریـداري 4کوپرت شرکت از A. swirskii شکارگر يکنه

 دانشگاه شناسی زیست دانشکده رفتارشناسی آزمایشگاه اکولوژي و در
. شـد  داده پـرورش  T. putrescentiae انبـاري  يکنـه  روي تهـران 

                                                        
4- Koppert 
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 25±1 دمـاي  در ژرمینـاتور  درون سـازي،  سـن هم و پرورش ظروف
 16:  8 نـوري  دوره و درصد 70±5 نسبی رطوبت سلسیوس، يدرجه

 هـاي کنه شدن بالغ تا گذاريتخم از. گرفتند قرار) روشنایی: تاریکی(
  .انجامید طول به هفته یک حدود شکارگر
 

 گلخانـه  بالـک  سـفید ترجیح کنۀ ماده شکارگر بـه   ۀمطالع
  قارچ  اب شده تیمارسالم و 

 سـوراخ  با درهایی با متريسانتی 9 پتري هايتشتک در آزمایش
 خیـار  برگـی  دیسک یک. شد انجام مش، 150 تور و متريسانتی دو

  .شد گذاشته پتري درون
 ایـن ) (لیتـر میلی در کنیدي 1×510( قارچ غلظت یک در آزمایش

 که اولیه هايآزمایش اساس ) بر28توسط سیدي و همکاران ( غلظت
 بـه  شکارگر و گلخانه هايبالک سفید در را مرگ درصد 25/16 و 55

 کنه ترجیح رفتار مقایسه. شد انجام )شد کرد انتخابمی ایجاد ترتیب
 بـا  شـده  تیمـار  گلخانـه  هـاي بالـک  سفید -1 تیمار، سه در شکارگر

Tween 80  )با شده تیمار گلخانه هايبالک سفید مقابل در) کنترل 
 شده تیمار گلخانه هايبالک سفید -2 آلودگی؛ از پس ساعت 24 قارچ

 گلخانه هايبالک سفید مقابل در) کنترل( درصد Tween 80 02/0  با
 هـاي بالـک  سـفید  -3 آلـودگی؛  از پس ساعت 48 قارچ با شده تیمار

 سـفید  مقابـل  در آلودگی از پس ساعت 24 قارچ با شده تیمار گلخانه
 انجـام  آلودگی از پس ساعت 48 قارچ با شده تیمار گلخانه هايبالک

 روز دو کـه  شد انجام صورت این به قارچ با هاکنه سازيآلوده. گرفت
 بالک سفید 3 سن پوره شامل پتري هايتشتک آزمایش، روز از پیش

 قرار پاشش مورد قارچی سوسپانسیون از لیترمیلی یک مقدار با گلخانه
 سـفید  از عدد 10 شامل آزمایشی واحدهاي آزمایش، روز در و گرفتند
غیـر   گلخانـه  بالـک  سفید عدد 10 و قارچ با شده تیمار گلخانه بالک
 بالک سفید عدد 10 تعداد). بالکسفید 20 مجموع در( شدند تهیهآلوده 

 روي جداگانـه  صـورت  به کنه شکارگري اولیه هايآزمایش اساس بر
 اسـتاندارد  تـراکم  بـه  دستیابی هدف با ساعت 24 طی در بالک سفید
 2( مـاده  کنـه  یک سپس. شد محاسبه شکارگر و شکار بین نیاز مورد
 هـر  بـه  بـود  شده داده گرسنگی ساعت 24 که) شدن بالغ از پس روز
  . شد وارد پتري هايتشتک از یک

 هـاي حالت از یک هر از) نشده مصرف( گلخانه بالک سفید تعداد
 استریومیکروسـکوپ  زیـر  ساعت 24 از بعد) آلوده و غیر آلوده ( شکار

  .پذیرفت انجام تکرار 13 در هاآزمون این از یک هر. شد شمارش
  

  آماري تجزیه
 که آن دلیل به انتخابی، دو آزمون در میزبانی ترجیح تعیین براي

 جـایگزین  شـکارگر  کنـه  توسط شده مصرف گلخانه هايبالک سفید
 اتفـاق  مـاده  شکار کنۀ تراکم کاهش آزمایش انجام زمان در و نشدند

 محاسبه زیر فرمول با که شد استفاده) β( 1منلی بتاي شاخص از افتاد
  .). 20( شد
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(1) 

)I ()β (شکار ترجیح براي منلی بتاي شاخص  
)P i (شکار از ماندهباقی نسبت میانگین )I( )گلخانه بالک سفید 

   آزمایشپایان غیر آلوده ) در
)Pj  (پایان در شکارها تمام مجموع از ماندهباقی نسبت میانگین 

   آزمایش
)m (به غیر آلودهآلوده و  شکار آزمایش این در شکارها نوع تعداد 
  قارچ

 شاخص مجموع و بوده 1 تا 0 بین شکار هر براي) β( بتا شاخص
  . است 1 برابر همیشه شکارها تمام براي بتا

 و) I شکار( غیر آلوده گلخانه بالک سفید که انتخابی، دو آزمون در
 کنـۀ  اختیـار  در زمـان  هـم ) I' شـکار ( شده تیمار گلخانه بالک سفید

 دهنـده  نشـان  5/0 با برابر) β( بتا شاخص مقدار گرفتند، قرار شکارگر
 مقادیر و بوده شکارگر کنه توسط) I' و I( شکارهاي براي ترجیح عدم

 دهنـدة  نشـان  ترتیب به 5/0 از کمتر و 5/0 از بیشتر) β( بتا شاخص
 .است) I'( شکار به نسبت ترجیح و) I( شکار به نسبت ترجیح

 آمـاري  افـزار  نـرم  کمـک  به انتخابی دو آزمون در هاداده تجزیه
SPSS برخورد در شکارگر ترجیح پارامتر مقایسه . شد انجام 21 ورژن 

 انجام   Paired t-testآزمون غیر آلوده با و آلوده گلخانه بالک سفید با
  . گرفت
  
  نتایج

بالک گلخانـه   سفید رويمادة شکارگر  کنۀترجیح میزبانی 
  قارچ با غیر آلودهآلوده و 
 انتخابی دو درآزمون که زمانی شکارگر کنه تغذیه میانگین نتایج

 بالـک  سفید و) شاهد( غیر آلوده گلخانه بالک سفید زمان، هم طور به
 ایـن  آلـودگی  پـس  از ساعت 48 و 24( بیمارگر قارچ با آلوده گلخانه

 داده نشان 1 جدول در شد، داده قرار اختیارش در) گلخانه بالک سفید
  . است شده

 Tween با که گلخانه هايبالک سفید منلی براي بتاي شاخص
 قارچ با شده تیمار گلخانه هايبالک سفید و بود شده تیمار) شاهد( 80

 بود، 23/0 ±01/0 و 76/0 ±01/0 با برابر ترتیب به ساعت 24 از پس
 که گلخانه هايبالک سفید براي) β( منلی بتاي شاخص مقدار این که
 بـه  شـکارگر  کنـۀ  ترجیح دهنده نشان بود شده تیمار Tween 80 با

                                                        
1- Manly’s Beta (β) 
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 سـفید  بـه  نسـبت  Tween 80 بـا  شده تیمار گلخانه هايبالک سفید
 انجـام  از حاصـل  نتـایج . اسـت  قـارچ  با شده تیمار گلخانه هايبالک

 داد نشان شکارگر کنۀ میزبانی ترجیح با ارتباط در انتخابی دو آزمایش
 وجـود  شـکارگر  کنـۀ  توسط میزبان انتخاب براي داريمعنی اختالف

  ).P، 25/3=t، 13= n  =0034/0( است داشته
 بـود  شده تیمار Tween 80 توسط گلخانه بالک سفید که زمانی

 پـس  از سـاعت  48( قـارچ  با شده تیمار گلخانه بالک سفید و) شاهد(
 کنـۀ  اختیـار  در زمـان  هـم  طـور  به) گلخانه بالک سفید این آلودگی
 هايبالک سفید براي) β( منلی بتاي شدند، داده قرار ماده بالغ شکارگر
 گلخانـه  هـاي بالک سفید و بود شده تیمار Tween 80 با که گلخانه

 88/0 ±007/0 با برابر ترتیب به ساعت 48 از پس قارچ با شده تیمار
 سفید براي) β( منلی بتاي شاخص مقدار این که بود، 11/0 ±007/0 و

 دهنـده  نشـان  بـود  شـده  تیمار Tween 80 با که گلخانه هايبالک
 Tween با شده تیمار گلخانه هايبالک سفید به شکارگر کنۀ ترجیح

 48 از پـس  قـارچ  با شده تیمار گلخانه هايبالک سفید به نسبت 80
 بـا  ارتبـاط  در انتخابی دو آزمایش انجام از حاصل نتایج. است ساعت
 انتخاب براي داريمعنی اختالف داد نشان شکارگر کنۀ میزبانی ترجیح

 و  P>0001/0( اسـت  داشـته  وجـود  شــکارگر کنـۀ  توسـط  میزبـان 

90/14=t 13 و= n.(  
 با شده تیمار گلخانه بالک سفید که زمانی انتخابی دو آزمون نتایج

 گلخانه بالک سفید و) بالک سفید این آلودگی پس از ساعت 24( قارچ
 طور به) بالک سفید این آلودگی پس از ساعت 48( قارچ با شده تیمار

 جـدول  در شـدند،  داده قرار ماده بالغ شکارگر کنۀ اختیار در زمان هم
  .است شده داده نشان 1 شماره

 24 قارچ با شده تیمار گلخانه هايبالک سفید براي) β( منلی بتاي
 قـارچ  بـا  شـده  تیمار گلخانه هايبالک سفید و آلودگی پس از ساعت

 10/0 ±004/0 و 89/0 ±004/0 بـا  برابر ترتیب به ساعت 48 از پس
 هـاي بالـک  سـفید  بـراي ) β( منلـی  بتاي شاخص مقدار این که بود،

 دهنـده  نشـان  آلـودگی  از پـس  ساعت 24 قارچ با شده تیمار گلخانه
 24 قـارچ  با شده تیمار گلخانه هايبالک سفید به شکارگر کنۀ ترجیح
 بـا  شده تیمار گلخانه هايبالک سفید به نسبت آلودگی پس از ساعت

 دو آزمایش انجام از حاصل نتایج. است آلودگی از پس ساعت 48 قارچ
 اخـتالف  داد نشـان  شکارگر کنۀ میزبانی ترجیح با ارتباط در انتخابی

 است داشته وجود شکارگر کنۀ توسط میزبان انتخاب براي داريمعنی
)0001/0<P  74/12 و=t 13 و= n.(  

 
 کنه توسط Beauveria bassiana  قارچ با آلوده و غیر آلوده گلخانه بالک سفید مصرف درصد و) استاندارد خطاي±( میانگین تعداد - 1 جدول

  ساعت 24 مدت در  A. swirskii شکارگر
Table 1- Mean number (±SE) and percentage of untreated T. vaporariorum  

(control) and Beauveria bassiana-treated of T. vaporariorum consumed by female A. swirskii over a 24 h period  

 

گلخانه تیمار شده با قارچ بیمارگر پس کنترل در مقابل سفید بالک
 ساعت 24از 

  
Control vs. T. vaporariorum treated by 
Beauveria bassiana in time interval 24 

 48گلخانه تیمار شده با قارچ بیمارگر پس از کنترل در مقابل سفید بالک
 ساعت
 

Control vs.  T. vaporariorum treated by Beauveria 
bassiana  in time interval 48 

ساعت در مقابل سفید  24گلخانه تیمار شده با قارچ بیمارگر پس از سفید بالک
 ساعت 48تیمار شده با قارچ بیمارگر پس از  گلخانهبالک

 
T. vaporariorum treated by Beauveria bassiana in time 
interval 24 vs.  T. vaporariorum treated by Beauveria 

bassiana  in time interval 48 

  
 

 کنترل
گلخانه تیمار شده با سفید بالک

 - کنترل  ساعت 24قارچ بیمارگر پس از 
گلخانه تیمار شده با قارچ بیمارگر پس از سفید بالک

  ساعت 48

-سفید بالک
گلخانه تیمار 
شده با قارچ 

بیمارگر پس از 
 ساعت 24

گلخانه تیمار شده با قارچ سفید بالک
 ساعت 48بیمارگر پس از 

A. 
swirskii control 

T. vaporariorum 
treated by Beauveria 

bassiana in time 
interval 24 

control 
T. vaporariorum treated 

by Beauveria bassiana  in 
time interval 48 

T. vaporariorum treated 
by Beauveria bassiana  

in time interval 24 

vs.  T. vaporariorum 
treated by Beauveria 

bassiana  in time interval 
48 

 
خطاي ±درصد میانگین

 استاندارد
 خطاي±میانگین درصد

 استاندارد
خطاي ±میانگین درصد

  استاندارد
 درصد

 خطاي±میانگین
 استاندارد

 
 خطاي±میانگین درصد

 استاندارد
 خطاي±میانگین درصد

 استاندارد

 Mean±SE (%) Mean±SE (%) Mean±SE (%) Mean±SE (%) Mean±SE (%) Mean±SE (%) 
              
 5.07±0.21a 50.76 4.15±0.19b 41.53 5.15±0.15a 51.53 2.23±0.12b 22.30 4.07±0.13a 40.76 2.07±0.07b 20.76 

  دهند نمی نشان استیودنت تی آزمون اساس بر درصد 5 سطح در را دار معنی اختالف آزمایش هر در مشابه حروف
Means followed by same letter (s) in each experiment are not significantly different based on the Student's t-test at α=0.05. 

  
  بحث

 بـالغ  کنـۀ  کـه  داد نشـان  میزبانی ترجیح آزمون از حاصل نتایج
 سـفید  بـه  غیر آلوده نسبت گلخانه هايبالک سفید به ترجیح شکارگر

 را ساعت 48 و 24 زمانی هايبازه در قارچ با آلوده گلخانه هايبالک
 پس ساعت 24 حتی را آلوده هايبالک سفید تشخیص قابلیت و دارد

ـ  کـه  نـدارد  وجـود  ایـن  احتمال بنابراین،. باشدمی دارا آلودگی از  ۀکن
 داشته منفی اثر B. bassiana بیولوژیک کنترل پتانسیل بر ،شکارگر
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 توسـط  ترجیحـات  ایـن  بـا  ارتبـاط  در مختلفـی  هـاي آزمایش .باشند
همچنین روي  ) و22پل و همکاران ( .است گرفته صورت متخصصین

 و هابالغ که دادند نشان انتخاب بدون هايآزمایش در )26و همکاران (
 و Coccinella septempunctata کفشـدوزك  چهارم سن الروهاي
 ۀمرحل اواخر در را هاشتهPterostichus madidus  زيزمین سوسک
 ثیرتأ بنابراین کنند،می مصرف Erynia neoaphidis قارچ به آلودگی

 اينقطـه  هفـت  کفشدوزك بنابراین. دارند E. neoaphidis بر منفی
 را E. neoaphidis جمعیـت  تـراکم  دادن کاهش براي الزم پتانسیل

 هـاي شـته  بـه  نسبت بیشتري احتمال با آلوده غیر هايشته ولی دارد
 داده نشـان  ايمزرعه مشاهدات این، بر افزون. شوندمی مصرف آلوده

 این الروهاي هم و بالغ هايکفشدوزك هم توسط آلوده، هايشته که
 بـه  بودنـد،  شـده  مصرف اندکی که اجسادي. اندشده مصرف شکارگر

 آلـوده  هـاي شـته  ).26کردنـد (  تولید کمتري کنیدي داريمعنی طور
 به نسبت بیشتري سرعت با کامل طور به کارابید هايسوسک توسط

 هاشته متداول شکارگرهاي سایر اما،. شدند مصرف آلوده غیر هايشته
 بـالتوري  و Episyrphus balteatus سـیرفید  مگس الروي مراحل(

. نکردند مصرف را آلوده هايشته هرگز)  Chrysoperla carneaسبز
ــابراین ــس بن ــیرفید مگ ــالتوري و س ــبز ب ــنین و س ــه س  الروي اولی

 اثر شته بیولوژیک کنترل در E. neoaphidis پتانسیل بر کفشدوزك،
  .ندارند منفی

 Hippodamia کفشدوزك که دادند ) نشان23( وندنبرگ و پل
convergens گنـدم  روسـی  ۀشـت  از تغذیـه  از )Diuraphis noxia (

 تـرجیح  و کنندمی پرهیز fumocoroseus  Paecilomyces به آلوده
 تـراکم  از نـوعی  به و است آلوده غیر هايشته از تغذیه به کفشدوزك

 دو آزمون در که داد نشان )28سیدي (. شودنمی کاسته محیط در قارچ
 Tween 80 توسـط  کـه  ايلکه دو تارتن هايکنه که زمانی انتخابی

 72( قـارچ  با شده تیمار ايلکه دو تارتن کنۀ و) شاهد( بود شده تیمار
 کنۀ اختیار در زمان هم طور به) قارچ با کنه این آلودگی از پس ساعت

 :Phytoseiulus persimilis) (Acari مـــاده بـــالغ شــکارگر 
Phytoseiidae دو تـارتن  هـاي کنـه  از شکارگر کنه شدند، داده قرار 

  از بیشتر داريمعنی صورت به بود شده تیمار Tween 80 با که ايلکه
  .کرد تغذیه قارچ با شده تیمار ايلکه دو تارتن کنۀ

 طبیعـت  در شـکارگر  کنـۀ  میزبـانی  ترجیح تعیین رسدمی نظر به
 زابیمـاري  عوامـل  بـه  آلـوده  یـا  غیر آلوده شکار برابر در که هنگامی
 تعیـین  بـا  زیرا. باشد برخوردار ايویژه اهمیت از گیردمی قرار مختلف
 را ترجیحی شکار به شکارگر کنۀ واکنش توانمی شکارگر کنۀ ترجیح

 کنـۀ  از تـوام  اسـتفاده  هـاي جنبـه  تـا  کرد مشخص طبیعی محیط در

 بـه  توجـه  بـا  و شود ترکاربردي طبیعت در زابیماري عامل و شکارگر
 عـدم  رفتـار  بـا  شکارگر ۀکن این که گفت توانمی آزمایش این نتایج

 تیمـار  گلخانه هايبالک سفید به نسبت انتخابی دو آزمون در ترجیح
 کـار  بـه  قارچ این با همراه بیولوژیک کنترل در تواندمی قارچ با شده
 تـراکم  از پس کند،نمی تغذیه آلوده اجساد از که این نخست زیرا رود،
 هاآزمایش این در چون که این دوم و شودنمی کاسته محیط در قارچ

 زابیمـاري  کمتـر  شکارگر براي که شد استفاده قارچ این از ايجدایه از
 پراکنـدگی  در مهمـی  عامل عنوان به تواندمی شکارگر ۀکن )،29( بود

 و مثبت کنشبرهم نوعی ایجاد باعث هاحالت این که رود کار به قارچ
 ایـن  .دشـون مـی  آفت جمعیت کنترل در قارچ و شکارگر بین افزایشی

 ثابت نیز دیگر افراد توسط گرفته صورت هايپژوهش اساس بر لهأمس
 بیمـارگر،  هـاي قـارچ  و شـکارگرها  بـین  کنشبرهم در که است شده

 آلـودگی  میزان ها،کنیدي پخش و انتشار با حتی توانندمی شکارگرها
 بین افزایشی و مثبت کنشهمبر نوعی و دهند افزایش را آفت جمعیت
 قارچ انتشار در هاشته شکارگرهاي جمله از شود فراهم قارچ و شکارگر

Pandora neoaphidis 27 و 26آفـت (  جمعیت يسازآلوده براي،( 
ــال در H. convergens کفشــدوزك ــار و انتق ــودگی انتش ــارچ آل  ق

Paecilomyces fumosoroseus ــته روي ــی ش ــدم ( روس  )،23گن
 .B قـارچ  انتشـار  و انتقـال  در Carpophilus freemani سوسـک 

bassiana روي Ostrinia nubilalis )3( شکارگر و Anthocoris 
nemorum قارچ کنیدي انتقال در B. bassiana آلوده شته اجساد از 

 مختلـف  هـاي قسمت در هاکنیدي این پخش و غیر آلوده جمعیت به
ــار ؛)21( گیــاه ــارچ پخــش و انتش ــارگر ق  Lecanicillium بیم

longisporum   یـا L. muscarium  شـکارگر  سـن  توسـط Orius 
laevigatus کرد اشاره) 11( شیرین فلفل برگی هايدیسک روي.  

 میزبـانی  ترجیح آزمون در شده انتخاب شکار که این به توجه با 
 یکـی  آلوده، یا و غیر آلوده گلخانه هايبالک سفید یعنی شکارگر کنۀ

 سـفید  بـه  نسـبت  شـکارگر  کنۀ ترجیحی رفتار رسدمی نظر به بودند،
 بـراي . باشـد  واقعـی  ترجیحی رفتار یک غیر آلوده، گلخانه هايبالک
 رابطه در شکارگر براي شکار شایستگی میزان نظیر هاییفرضیه اثبات

غیـر   شـکارگرهاي  به نسبت شکارگر بالغ کنۀ میزبانی ترجیح علل با
  .است نیاز آینده در جامع و گسترده هايپژوهش به آلوده و آلوده
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