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 چکیده
 Nasonoviaآفت مهم و اقتصادی کاهو، شته  روی  Episyrphus balteatusمگستغذية های زيستی و نرخ ويژگی

ribisnigri  25درصد و دوره نوری  51±1درجه سلسیوس(، رطوبت نسبی  2 ± 32و  11، 12، 21دمای ثابت ) 4، در 

و سوم  اول، سنین (تخمجنینی ) نمو و طول دوره رشد ،ساعت تاريکی بررسی شد. نتايج نشان داد 8ساعت روشنايی و 

افزايش دما همچنین سبب کاهش دوره رشدی  يابد.ا افزايش دما کاهش میداری ببه طور معنی E. balteatus ةالروی و شفیر

 تغذيةمیزان د. شدرجه سلسیوس(  32روز )دمای  14/23درجه سلسیوس( به  21روز )دمای  43/14پیش از بلوغ شکارگر از 

E. balteatus ة اين ساعت 14 ةیزان تغذيم قرار گرفت.ماهای مورد بررسی نیز تحت تأثیر دو متغیر سنین مختلف الروی و د

طول دوره ولی از نظر  .بود به ازای هر الرو پورهعدد  31/1و  19/22، 1/23، 48/22دمای ذکر شده به ترتیب  4در  شکارگر

د. کمترين شمشاهده نورد بررسی دماهای مداری در هیچگونه اختالف معنی ،دوم الروی اين گونه سنتغذية رشدی و میزان 

پوره سن سه در مرحله سوم  5/22±51/2درصد و  21ترتیب به میزان بهساعته  14 ةمقدار تغذيبیشترين میر و  و درصد مرگ

 E. balteatus باالی ةتغذينرخ با توجه به  و دست آمدهشد. بر اساس نتايج به هدرجه سلسیوس مشاهد 12الروی در دمای 

تواند به عنوان يکی از اجزای مناسب برای برنامه میاين شکارگر رسد به نظر میدرجه سلسیوس،  12در دمای به ويژه 

 مديريت تلفیقی شته کاهو در نظر گرفته شود. 

 تغذيهشناسی، نرخ ، دما، زيستEpisyrphus balteatus، Nasonovia ribisnigri های کلیدی:واژه
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Abstract  
Biological characteristics and feeding rate of Episyrphus balteatus on Nasonovia ribisnigri as an eco-

nomically important pest of lettuce were evaluated at four constant temperatures (15, 20, 25 and 30 ± 

1°C), 65 ± 5% RH and a photoperiod of 16L: 8D h. Results showed that the developmental time of the 

incubation period (egg), first and third instars larvae and pupae of E. balteatus significantly decreased 

with increasing temperature. Moreover, the duration of developmental time (total immature stages) of 

this predator decreased with increasing temperature from 24.43 days at 15°C to 13.94 days at 30°C. 

The feeding rate of E. balteatus was effected by larval instars and temperatures. The 24-hour feeding 

rate of total larval instars of the predator were 11.48, 13.9, 11.97 and 9.32 nymphs / larva at examined 

temperatures, respectively. There were no significant differences regarding the developmental time and 
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24-hour feeding rate of the second larval instar at studied temperatures. The least mortality rate and the 

greatest 24-hour feeding rate were 12% and 11.6±0.62 third instar nymphs of N. ribisnigri / larva, 

respectively, in third instar larvae of E. balteatus at 20°C. According to the obtained results and con-

sidering high feeding rate of E. balteatus especially at 20°C, seems this predator can be considered as 

one of the suitable elements for the integrated pest management program of currant lettuce aphid. 
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 مقدمه
 شود.، يکی از آفات کلیدی کاهو محسوب میNasonovia ribisnigri Mosely (Hem.: Aphididae) شته کاهو

(. افزايش Bagheri et al., 2008از جنوب استان خوزستان گزارش شد ) 2389اين آفت برای اولین بار در سال 

از دسترس سموم تماسی  اين آفت شودمیهای داخلی و سر کاهو باعث جمعیت و تغذيه پنهان اين آفت از برگ

 & Palumbo, 2000; Stufkensهای زيادی به محصوالت کاهو در مزارع وارد سازد )محفوظ مانده و خسارت

Teulon, 2003 .)ترين و مؤثرترين سیستمدر حال حاضر موفق( های مديريت تلفیقی آفاتIPMبر پا )استفاده  ية

یعی مهمترين دشمنان طب ، يکی ازخانواده سیرفیدهشکارگر های ند. مگسباشی غیرشیمیايی استوار میهااز روش

(. الروهای اين Chambers, 1986; Bugg et al., 2008روند )شمار میه ساله و دائمی بهای يکها در کشتشته

ند تکشاورزی هس هایزيستی در بوم سامانهها دارای نقش مهمی در حفظ تعادل عنوان شکارگر شتهخانواده به

(Hopper et al., 2011; Jalilian et al., 2011 .) سیرفید مگسدر اين میان Episyrphus balteatus De Geer 

(Diptera: Syrphidae)  عنوان مهمترين  باال، مدت زمان تغذيه و کارايی باال به زادآوریدلیل داشتن نرخ ه ب

اين  (. الروPineda et al., 2007رود )شمار میه در مزارع ب N. ribisnigriها از جمله شته شکارگر بسیاری از شته

 ,Ankersmit et al., 1986; Putra & Yasuda) باشدمیدر سراسر جهان  هاگونه از شته 222گونه، شکارگر بیش از 

2006; Pineda et al., 2007; Hong & Hung, 2010; Jalilian et al., 2011.) های اروپا، اين گونه از تمام قسمت

اين  (.Hong & Hung, 2010و استرالیا گزارش شده است ) انگلستانروسیه، افغانستان، چین، ژاپن، الجزاير، مصر، 

بر اساس (. Modarres Aval, 1994های فارس و ارومیه گزارش شده است )در ايران از استانبار  اولینگونه برای 

سواحل مرکزی کالیفرنیا، فراوانی سیرفیدها و حضور مداوم آنها در طول  درSmith et al. (2008) های بررسی

باشد. همچنین، به زير سطح زيان اقتصادی می N. ribisnigriهای فصل زراعی، عامل اصلی کاهش خسارت شته

Bryant (2004) های سیرفید عامل مهمی در کنترل و جلوگیری از طغیان شته گزارش نمود که الروهای مگس

های مرکزی کاهو نفوذ های بااليی به قسمتتوانند از قسمتهو در مزارع کاهو هستند. اين الروها براحتی میکا

عدد شته را مورد تغذيه قرار دهد. در مطالعات انجام شده در  42تا  32نمايند و هر الرو قادر است روزانه 

ارع کاهوی استان خوزستان، اين های شکارگر سیرفیده در مزخصوص تنوع زيستی و پويايی جمعیت مگس

درصد  41، با E. balteatusاند که در اين میان ترين گروه دشمنان طبیعی شته کاهو معرفی شدهشکارگرها از مهم

 (.Farsi et al., 2014) ه استگونه غالب شناخته شدعنوان  فراوانی نسبی، به

ها در مزارع و باغات موجب جلب و هدايت ده گلتوان با افزايش منابع شهد و گرهای مديريتی میدر برنامه

اند که ظرفیت شکارگرهای سیرفید (. فاکتورهای بسیار زيادی شناخته شدهKopta et al., 2009اين شکارگرها شد )

 ,.Vanhaelen, et al., 2001; Almohamad et alدهند )گذاری و مصرف طعمه، تحت تأثیر قرار میرا برای تخم

اين عوامل، دما اثر شگرفی روی نرخ رشد و نمو و افزايش مصرف طعمه توسط شکارگرها دارد (. در بین 2006

(Jalilian et al., 2016( .)2010)Hong & Hung  های زيستی و ظرفیت شکارگری گونه ويژگیE. balteatus  روی

ها نشان داده است که یرا در دماهای مختلف مورد بررسی قرار داد. همچنین بررس Aphis gossypii Gloverشته 

http://www.jstage.jst.go.jp/search/?typej=on&typep=on&typer=on&d3=au&dp3=Nugroho+Susetya+Putra&ca=999999&alang=all&rev=all&pl=20&search=%8C%9F%8D%F5%8E%C0%8Ds
http://www.jstage.jst.go.jp/search/?typej=on&typep=on&typer=on&d3=au&dp3=Hironori+Yasuda&ca=999999&alang=all&rev=all&pl=20&search=%8C%9F%8D%F5%8E%C0%8Ds
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يگر ها در مزارع کاهو و دها و الروهای مگس سیرفید و کاهش جمعیت شتهارتباط مستقیمی بین میزان تراکم تخم

 Smith & Chaneyطبق مشاهدات (. Tenhumberg, 1995; Bugg et al., 2008مزارع کشاورزی وجود دارد )

قادرند که بر روی کاهوهای سالم و عاری از شته و يا با حتی  های سیرفیدهای مگس، بعضی از گونه(2007)

اين قابلیت را دارد  E. balteatusگذاری نمايند. گونه آمیزی تخمطور موفقیتها، بهجمعیت بسیار پايینی از شته

 گذاری را انجامها در مزرعه افزايش يافت، تخمهای تخم خود را ذخیره نمايد و در زمانی که آلودگی شتهدسته که

ريزی، در اين زمینه های تخمدهد. اين محققین حدس زدند که شايد گیاهان گلدار اطراف مزارع با تولید محرک

در  E. balteatusريزی گونه ، ظرفیت تخمBranquart & Hemptinne (2000)مؤثر باشند. بر اساس گزارشات 

اشد که هر دو عامل زادآوری کل و نرخ تولید تخم اين بعدد تخم می 4122الی  1222طول دوره زندگی، حدود 

ها همچنین نشان داده است ارتباط مستقیمی شکارگر ارتباط مستقیمی با اندازه بدن حشرات بالغ ماده دارد. بررسی

 1)با سن  E. balteatusهای جوانتر ترتیب که ماده ها وجود دارد. بدينبین سن حشره ماده و میزان باروری آن

کنند اد میها ايفدر کنترل بیولوژيک شته ريزی، نقش مهمیواسطه داشتن پتانسیل باالی تخم ای( بههفته 1ی ال

(Raki, 2010 .) 

 Moetamedinia etهای سیرفید در دسترس است )شناسی مگسدر ايران اطالعات اندکی در زمینه زيست

al., 2004; Nourbakhsh et al., 2008; Jalilian, 2015; Jalilian et al., 2011& 2016 در مطالعات انجام شده .)

 Aphis pomi Deروی شته  E. balteatusالروهای  تغذيههای رشدی و نرخ ، طول دوره Jalilian(2015توسط )

Geer  همینطور درجه سلسیوس بررسی شد. 11در دمای Jalilian et al. (2011) های واکنش تابعی و تداخل مگس

 را Myzus persicae Sulzerبا تغذيه از شته سبز هلو   Scavea albomaculata Maquartو E. balteatusسیرفید 

 م نخوردنه ، بههامسیر مهار زيستی شتهبرداشتن گامی در  ،شهو. هدف از انجام اين پژندمورد بررسی قرار داد

شناسی بررسی زيستهای زنجیره غذايی و حفظ تعادل محیط زيست است. اين مطالعه با هدف چرخه

اطاعات به دست آمده به منظور دمای ثابت انجام شد تا  4در  E. balteatusآزمايشگاهی و میزان تغذيه گونه 

 گیرد.ر مورد ارزيابی قرا شته کاهومهار زيستی به عنوان عامل اين شکارگر  بکارگیری

 

 هامواد و روش
  E. balteatusو مگس شکارگر  N. ribisnigriتهیه کلني شته 

و  25های پالستیکی به قطر دهانه در گلدان (Romaineبرای اين منظور بذرهای رقم کاهو پیچ معمولی )

ظور به منتهیه طعمه  برایشدند. ، کشت بودمتر که حاوی مخلوطی از خاک، ماسه و کود گیاهی سانتی 23ارتفاع 

از روی کاهوهای  N. ribisnigriهای رشدی شته، مراحل مختلف E. balteatusرورش الروهای مگس شکارگر پ

تشکیل کلنی شته، درون ظروف طلقی و  به منظوردند. شآوری و به آزمايشگاه منتقل آلوده در مزرعه جمع

متر حاوی سانتی 1/9و ارتفاع  1/1ای به قطر دهانه متر، شیشهسانتی 28و ارتفاع  9ای شکل به قطر دهانه استوانه

هر يک از آنها يک برگ کاهو قرار داده شد. بر روی هر برگ، مراحل مختلف شته اعم از پوره، آب گذاشته و در 

ها به آب، اطراف هر برگ توسط پنبه به خوبی دار رهاسازی شده و جهت جلوگیری از ورود شتهبال و بالماده بی

ه توری د و روی آن يک پارچشپوشانیده شد. به منظور تهويه، بر روی درپوش ظروف پالستیکی سوراخی تعبیه 

درصد  51±1، رطوبت نسبی سلسیوسدرجه  12±2در دمای  تاقک رشدريز بافت قرار گرفت. اين ظروف در ا

 (. Diaz & Fereres, 2005)تاريکی:روشنايی( نگهداری شدند ) ساعت 25:8و دوره نوری 
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سن يک اين شکارگر از داخل  در هر دما، الروهای E. balteatusپرورش نسل اول مگس سیرفید  به منظور

924آوری و بر روی کاهوهای آلوده به شته، درون ظروف پالستیکی به ابعاد های شته در طبیعت جمعکلنی

بدهای سمتر، تا رسیدن به مرحله بلوغ نگهداری شدند. سپس حشرات بالغ نر و ماده تفريخ شده درون سانتی 12

به افت ب متر که بدنه آن به منظور تهويه سوراخ شده و با يک پارچه توری ريزسانتی 41×11×11پرورشی به ابعاد 

جعفری  های بريده شده گلها، از شاخهجهت تغذيه آن شده بود، رهاسازی شدند.انده پوش ،تهويه منظور امکان

کاهوهای آلوده به شته استفاده  های ماده،مگس ريزیدرصد و به منظور تحريک تخم 22و محلول آب عسل 

ها به صورت انفرادی )همراه با برگ( به وسیله قیچی جدا و بطور جداگانه های گذاشته شده روی برگگرديد. تخم

، الروهای خدند تا پس از تفريبررسی شها روزانه داری شدند. تخممتر نگهسانتی 5×2در ظرف پتری به ابعاد 

 (. Putra & Yasuda, 2006ت آمده در آزمايش مورد استفاده قرار گیرند )دسسن بههم

  E. balteatusمگس شکارگر  تغذيةزيستي و نرخ  ارزيابي ويژگي

درصد و دوره  51±1درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  2 ± 32و  11، 12، 21اين آزمايش در چهار دمای ثابت 

 .E. پس از گذشت يک نسل از پرورش شکارگر شدتکرار انجام  12ساعت )تاريکی: روشنايی( در  25:8نوری 

balteatus  عدد پوره سن سه  12در دمای مربوطه، درون ظروف طلقی ذکر شده در مرحله قبل، تعدادN. ribisnigri 

شد منتقل  ک اين شکارگر با دقت بر روی آنبر روی يک برگ کاهو رهاسازی گرديد و يک عدد الرو سن ي

(Hopper et al., 2011در هر بازديد پس از شمارش پوره .)عدد  12های زنده به های خورده شده، تعداد پوره

شد. پرورش الرو سن دو و سه نیز مانند پرورش الرو سن يک تا زمان شفیره شدن روی هر برگ کاهو رسانده 

های به سن الروی باالتر مشاهده پوست E. balteatusهای سیرفید مالک ورود مگس آزمايشادامه يافت. در اين 

وزانه منتقل و تا قبل از ظهور حشره بالغ، ر ايی ديگریها نیز بطور جداگانه به ظروف استوانهجا مانده بود. شفیرهبه

وی، شفیره، طول عمر و نسبت های رشدی )طول مراحل تخم، سنین الرشدند. در نهايت، طول دورهبررسی 

 (. Hopper et al., 2011ثبت شد ) E. balteatusسنین مختلف الروی  ةجنسی حشرات بالغ( و میزان تغذي
 E. balteatusمراحل الروی مگس شکارگر  تغذيةمیزان 

ساعت با استفاده از رابطه زير محاسبه شد  14در مدت  E. balteatusسنین الروی شکارگر  تغذيةمیزان 

(Cabral, et al., 2006 :) 
𝑉0 = (𝐴 − 𝑎24)𝑟𝑎24 

     

ساعت  14تعداد شکار زنده بعد از  𝑎24تعداد شکار در دسترس،  Aتعداد شکار خورده شده،  𝑉0در اين رابطه 

های گذاشته شده در کل شته / های زندهساعت در ظرف کنترل )تعداد شته 14نسبت شکار زنده بعد از  𝑟𝑎24و 

در چهار دمای ذکر شده،  E. balteatusالروهای  تغذيةمقايسه میزان  به منظورباشد. ساعت( می 14تیمار کنترل در 

𝑉0 به شد.ها محاسبرای هر يک از سنین الروی و در کل طول دوره رشدی آن 

ر ب واريانستجزية  مراحل مختلف زيستی مگس سیرفید از طريق تغذيةمقايسه طول دوره رشدی و میزان 

بکارگیری درصد و با  1 احتمال ها با آزمون توکی در سطحو مقايسه میانگیناساس طرح پايه کامالً تصادفی 

 شکارگرة مگس دو فاکتور دما و سن الروی بر روی میزان تغذي . همچنین، اثر متقابلشدانجام  SAS افزارنرم

  E. balteatus بررسی شد. با استفاده از آزمون فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی 
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 و بحث نتايج

 E. balteatusنمو مراحل نابالغ مگس شکارگر  و طول دوره رشد
دست آمده از تجزيه آماری و نتايج به E. balteatusرشدی مگس  ةهای نموی هر مرحلمیانگین طول دوره

( در F=42.38, df= 3, 118, P<0.0001ارائه شده است. میانگین طول دوره نمو تخم اين گونه ) 2 ها در جدولآن

روزدر دمای  85/3داری با يکديگر داشتند. با افزايش دما، طول دوره نمو تخم از دماهای مختلف اختالف معنی

درجه سلسیوس کاهش يافت. همچنین، طول دوره نموی الرو سن  32روز در دمای  89/2یوس تا درجه سلس 21

 ,F=62.62( و شفیره )F=12.56, df= 3, 86, P<0.0001(، الرو سن سه )F=17.75, df= 3, 107, P<0.0001يک )

df= 3, 81, P<0.0001که در طول دوره نموی داری کاهش يافت. با اين تفاوت ( نیز با افزايش دما به طور معنی

 (. F=1.42, df= 3, 92, P=0.2405داری در دماهای مختلف مشاهده نشد )الرو سن دو هیچ گونه اختالف معنی

ترين طول اين روز( و کوتاه43/14درجه سلسیوس ) 21ترين طول دوره پیش از بلوغ نیز در دمای طوالنی

 ,F=35.51, df= 3داری داشتند )که اختالف معنی روز( مشاهده شد14/23درجه سلسیوس ) 32دوره در دمای 

81, P<0.0001 .بیشترين طول دوره رشدی قبل از بلوغ به ترتیب در شفیره، الرو سن سوم و تخم مشاهده گرديد .)

بدن سبب کاهش طول دوره رشد پیش از بلوغ  شد که با نتايج  سوخت و سازبر اساس اين نتايج، دما با افزايش 

و   Ankersmit et al. (1986) ،(1995)Tenhumberg  ،(2010)Hong & Hungز تحقیقات دست آمده ابه

(2011)Hopper et al.  .مطابقت دارد 

 

ر مگس شکارگ خطای استاندارد(، درصد مرگ و میر و نسبت جنسی ±میانگین طول دوره رشد و نمو ) -1جدول 

Episyrphus balteatus  روی شتهNasonovia ribisnigri  دمای ثابت 4در 
Table 1. Mean (± SE) developmental time, mortality and sex ratio of Episyrphus balteatus on Na-

sonovia ribisnigri at four constant temperatures 

Developmental time (day) 
 1Mean ± SE   

C015  C020  C025  C030  

Egg a 3.86±0.18 a 3.80±0.11 b 2.60±0.15 c 1.87±0.12 

instar larva st1 a 1.93±0.13 b 1.37±0.04 b 1.23±0.09 b 1.13±0.03 

instar larva nd2 
instar larva rd3 

Pupa 

Developmental time 

a 1.88±0.13 

4.39±0.13 b 

a 12.38±0.41 

a24.43±0.42  

ab 1.63±0.12 

a 5.00±0.18 

b 10.93±0.47 

a 22.70±0.72 

b 1.50±0.10 

ab 4.60±0.01 

c 6.74±0.43 

b 16.61±0.44 

ab 1.74±0.18 

c 3.25±0.20 

c 5.64±0.13 

c 13.94±0.13 

Pre-adult Mortality (%) 31.3 12 23.4 48.6 

Sex ratio (Male : Female) (9:91) (36:64) (40:60) (33:67) 
1 Means followed by the same letters in each row are not significantly different at P<0.05 (Tukey test). 

 

 ، طول دوره پیش از بلوغ از تخم تا حشره بالغ مگس گلAnkersmit et al. (1986)بر اساس نتايج 

 E. balteatus  ها و الروهای اين شکارگر توانستند در روز طول کشید. تخم 42درجه سلسیوس  21در دمای

درجه سلسیوس، کاهش  11درجه سلسیوس دوره رشدی خود را تکمیل نمايند و در دمای  1/9دمای پايین 

طول اين دوره در ،  Hong & Hung(2010)های ها مشاهده شد. در بررسیشديدی در طول دوره رشدی تخم

 طروز کاهش يافته بود. در تحقیق انجام شده توس 8/1و  2/3ترتیب به درجه سلسیوس به 1/11و  5/15دمای 

Jalilian (2015) ،مگس   نمو تخم، الروی، شفیرگی و کل دوره پیش از بلوغ و طول دوره رشدE. balteatus  با

دست آمد. نتايج روز به 12/13و  12/9، 33/22، 4ترتیب درجه سلسیوس، به 11در دمای   A. pomiتغذيه از شته

وع باشد. ندوره رشد و نمو به گونه طعمه مربوط میاين مطالعه به نتايج ما تا حدودی نزديک بود و اختالف در 

 (. Vanhaelen et al., 2002; Putra & Yasuda, 2006دهد )زيستی را تحت تأثیر قرار میهای راسنجهطعمه پ

http://www.jstage.jst.go.jp/search/?typej=on&typep=on&typer=on&d3=au&dp3=Nugroho+Susetya+Putra&ca=999999&alang=all&rev=all&pl=20&search=%8C%9F%8D%F5%8E%C0%8Ds
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درجه  12در دمای  E. balteatus در پژوهش حاضر کمترين درصد مرگ و میر پیش از بلوغ مگس شکارگر 

(. بر 2درجه سلسیوس مشاهده شد )جدول  21و  32سلسیوس و بیشترين درصد مرگ و میر به ترتیب در دمای 

 .Eدرجه سلسیوس، اين دو دما برای نمو مگس شکارگر  32و  21اين اساس به دلیل مرگ و میر زياد در دمای 

balteatus (1995)ات ــباشند. در طی تحقیقاسب نمیــمنTenhumberg  وغــد مرگ و میر پیش از بلــدرص 

E. balteatus  شته باقالبا تغذيه ازScop.  Aphis fabae ترتیب درجه سلسیوس به 11و  11، 12، 21دماهای  در

درصد  بیشترينAnkersmit et al. (1986) درصد گزارش شده است. اين در حالی است که  19و  19، 13، 32

درجه  29در دمای  Sitobion avenae Fabriciusرا با تغذيه از شته  E. balteatus مرگ و میر الروهای مگس گل 

درصد گزارش نمود. در بررسی حاضر تغییر دما همچنین اثر قابل توجهی بر روی نسبت جنسی  92سلسیوس 

نر( به  1:  ماده 12)درصد  12سیوس از درجه سل 21در دمای  ماده نسبت ،داشت، به شکلی که با افزايش دما

 (. بر2کاهش يافت )جدول  (درصد 33) سلسیوس درجه 32نر( در دمای  59:  ماده 33سمت تولید بیشتر نر )

درصد از جمعیت الروهای مگس  52درجه سلسیوس،  12در دمای  Ankersmit et al. (1986)اساس مشاهدات 

 .ها همخوانی داردرسی با نتايج آنتبديل به ماده شدند که نتايج اين بر E. balteatusشکارگر

  E. balteatusمراحل الروی مگس گل  تغذيةبررسي میزان 

 روزانه الروهای سنین مختلف مگس شکارگر تغذيةتجزيه واريانس و مقايسه میانگین میزان 

 E. balteatus  نشان داده شده است. 3و  1ترتیب در جدول دمای ثابت به 4با تغذيه از شته کاهو در 
 

 Episyrphus مگس شکارگرالروهای  ساعتة 14 تغذيةسنین الروی و دما بر میزان  تاثیرتجزيه واريانس  -2جدول 

balteatus  روی شتهNasonovia ribisnigri  
Table 2. Analysis of variance the effect of larval instar and temperature on 24-hour feeding rate of 

Episyrphus balteatus on Nasonovia ribisnigri 
Source df ValueF  P 

Larval instar 2 867.30 <0.0001 
Temperature 3 13.77 <0.0001 

Larval instar × Temperature 6 18.55 <0.0001 

Error 
Coefficient of variation 

285 
40.01 

  

 

تحت تأثیر دو متغیر سنین مختلف الروی و  E. balteatusمگس شکارگر  تغذيةبر اساس اين نتايج، میزان 

ها اثرات سن الروی، دما و اثرات متقابل آن (.F=171.37, df= 11, 285, P<0.0001قرار گرفت ) مختلفماهای د

اين بررسی  . نتايج(1)جدول  نشان دادندداری را معنیاختالف  E. balteatusمگس شکارگر  تغذيةبر روی میزان 

 ,F=17.16, df= 3( و الرو سن سه )F=20.77, df= 3, 107, P<0.0001الرو سن يک ) تغذيةنشان داد که میزان 

86, P<0.0001) گونه اختالف معنیداری با يکديگر داشتند. در حالی که هیچدر دماهای مختلف اختالف معنی-

(. کمترين تعداد F=1.04, df= 3, 92, P=0.376دو در دماهای مختلف مشاهده نشد )الروهای سن  تغذيةداری در 

درجه سلسیوس با  12در دمای  تغذيةدرجه و بیشترين  32شته مصرف شده در کل طول دوره الروی در دمای 

 تغذية(. همچنین مقايسه میانگین 3( )جدولF=17.16, df= 3, 86, P<0.0001د )شداری مشاهده اختالف معنی

داری وجود داشت و روزانه بین سنین الروی در هر دما نشان داد که در میزان مصرف الروها اختالف معنی

 (. 3در سن سه الروی صورت گرفت )جدول  تغذيةبیشترين 
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 Episyrphusمراحل مختلف الروی مگس شکارگر  خطای استاندارد( ±روزانه ) تغذيةمقايسه میانگین  -3جدول 

balteatus  با تغذيه از شته کاهوNasonovia ribisnigri در چهار دمای ثابت 
Table 3. Mean (± SE) daily feeding rate of larval instar of Episyrphus balteatus on Nasonovia ri-

bisnigri at four constant temperatures 

Developmental stages 
 1, 2Mean ± SE   

C015  C020  C025  C030  

instar larva st1 Cb 0.95±0.08 Cd 0.48±0.05 Ca 1.29±0.05 Cc 0.71±0.08 

instar larva nd2 Bb 1.62±0.17 Bb 1.77±0.15 Bb 1.95±0.14 Ba 2.08±0.28 

instar larva rd3 Ab 8.77±0.35 Aa 11.6±0.62 Ab 8.72±0.41 Ac 6.48±0.59 

Total b 11.48±0.33 a 13.9±0.63 b 11.97±0.39 c 9.32±0.63 

1 Means followed by the lowercase letters in each row are not significantly different at P<0.05 (Tukey test).  
2 Means followed by the uppercase letters in each column are not significantly different at P<0.05 (Tukey test).  

 

تحت تأثیر دو عامل  E. balteatus مگس شکارگر تغذيةنرخ ، Ankersmit et al. (1986)های اساس بررسیر ب

های مصرف شده با افزايش وزن الروها به صورت خطی ها قرار گرفت. تعداد کل شتهسن الروی و اندازه شته

 سن سوم پورگی E. balteatus مگس شکارگرتغذيه الرو سن سوم به منظور  افزايش يافت و بهترين مرحله طعمه

 است.بوده اول آنها سه برابر سن ها شته ةپوروم وزن بدن سن س. شده است گزارش F. Sitobiun avenae شتة

درجه سلسیوس  23در دمای  هتغذيو کمترين میزان درجه سلسیوس  12الروها در دمای  تغذيةبیشترين میزان 

نیاز به  E. balteatus  مگس شکارگر گرم وزن الرومیلی 18درجه سلسیوس به ازای هر  12شد. در دمای  ثبت

شده ة خورده تعداد شت گسترة  Tenhumberg(1995) در همین راستا باشد.عدد شته سن سوم می 212تا  241

 .ه استتخمین زد S. avenaeعدد شته  2242الی  552را بین  E. balteatus مگس گل توسط الروهای

 E. balteatus مگس گلظرفیت شکارگری الرو سن سوم  کمترين  Hong & Hung(2010)تحقیقات  جرياندر 

 در همین راستا، درجه سلسیوس بود. 5/32و  1/19شته به ترتیب در دماهايی  1/32و  1/31طور میانگین با ه ب

(2011)Hopper et al.   مگس شکارگر مراحل مختلف الروی چهار گونه  تغذيةبا بررسی طول دوره رشد و نمو و

Allograpta obliqua (Say) ،Eupeodes fumipennis (Thomson) ،Sphaerophoria sulphuripes (Thomson)  و

Toxomerus marginatus (Say)  روی سن سوم پورگی شته کاهوN. ribisnigri  به اين نتیجه رسیدند که نرخ

داری بیشتر از دو گونه ديگر بطور معنیتر بزرگ با اندازه E. fumipennisو  A. oblique س گلمگ دو گونه تغذية

دست عدد به 119و  129ترتیب طول دوره رشدی برای اين دو گونه به بود و باالترين تعداد شته مصرف شده در

از  E. balteatusو سن سوم مگس  م، سن دواول، میانگین تغذيه روزانه الرو سن Jalilian (2015) آمد. در بررسی

دست آمد و میانگین کل تغذيه در طی دوره عدد پوره به 33/84و  81/35، 42/8ترتیب  به  A. pomiسیب، شته

درصد آن مربوط به سن سوم الروی بود. مدت زمان تغذيه متناسب  51/59که  برآورد شدعدد  52/451الروی، 

وان نیاز به زمان بیشتری جهت غلبه بر طعمه خود دارند. همچنین با سن شکارگر متغیر است. شکارگرهای ج

ود شيابد و منجر به افزايش اثر شکارگری بر روی جمعیت طعمه میمدت زمان تغذيه با رشد شکارگرها کاهش می

(Tinkeu & Hance, 1998 در تحقیقات .)Pineda & Macros-Garcia (2008)  چندين استراتژی برای طوالنی شدن

 های فلفل ارائه شده است.در گلخانه E. balteatusاستقرار الرو مگس  مدت

با هدف E. balteatus رشد و نمو الرو مگس روی مؤثر  راهبردا توجه به اين تحقیق اثر دما به عنوان يک ب

دارد یم ها کمک شايانی نموده و تأثیر دما بر کارايی شکارگر را بیانهای رهاسازی سیرفید در گلخانهبهبود روش

(Putra & Yasuda, 2006بر اساس نتايج و مطالعات انجام شده در ساير نقاط دنیا می .) توان استنباط نمود که در

توانند ويژه الرو سن سوم میبه E. balteatusعلت میزان باالی تغذيه الروهای سنین مختلف  گونه مورد ارزيابی به

 ,Ankersmit et al., 1986; Putra & Yasuda)دار شود طور طبیعی عهدهها بهنقش مهم و مؤثری را در کنترل شته

http://www.jstage.jst.go.jp/search/?typej=on&typep=on&typer=on&d3=au&dp3=Nugroho+Susetya+Putra&ca=999999&alang=all&rev=all&pl=20&search=%8C%9F%8D%F5%8E%C0%8Ds
http://www.jstage.jst.go.jp/search/?typej=on&typep=on&typer=on&d3=au&dp3=Hironori+Yasuda&ca=999999&alang=all&rev=all&pl=20&search=%8C%9F%8D%F5%8E%C0%8Ds
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2006; Pineda et al., 2007; Hong & Hung, 2010; Jalilian et al., 2011 های زيست شناختی ويژگی(. با توجه به

الروها، چند نسلی بودن، قدرت مطابقت و سازگاری  تغذيةقابل توجه اين گونه، از جمله کوتاهی چرخه زندگی، 

ان توان با رهاسازی انبوه اين شکارگر به عنوهای متفاوت و توانايی تحمل سرمای شديد در زمستان میبا زيستگاه

 Hart) ها بهره جستها در گلخانههای مديريت آفات به ويژه کنترل شتهرنامهيک عامل بسیار کاربردی و مفید در ب

& Bale, 1997 .)،تر ارايی باالکتوان می ،اين شکارگرهابکارگیری اثرات دما در در نظر گرفتن با  بر اين اساس

. بر اساس نتايج را کسب کردها های تحت کنترل مانند گلخانهويژه در محیطها بهها در مهار جمعیت شتهآن

 مگس شکارگردرجه سلسیوس،  12رسد که در دمای به نظر میدست آمده از اين بررسی، به

 E. balteatus  به ويژه در سن  تغذيةدرصد ماده و بیشترين میزان  54با داشتن کمترين درصد مرگ و میر، تولید

عیت رگر بويژه در شرايطی با تراکم پايین جمتواند عملکرد خوبی داشته باشد. ارزيابی کارايی شکاسوم الروی می

شته، نگهداری حشرات بالغ در سیستم زراعی، تعداد شکارگر مورد نیاز در واحد سطح برای يک کنترل موفق و 

 .(Vanhaelen et al., 2002) طلبدای را میهای تولید از جمله مسائلی است که مطالعات دقیق و جداگانههزينه

 

 سپاسگزاری
 اهواز چمران شهید دانشگاه کشاورزی دانشکده و فناوری پژوهشی محترم شورای و معاونت از وسیلهبدين

 شود.می سپاسگزاری طرحاين  هایهزينه از بخشی تأمین به خاطر
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