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 چکیذٌ

ی ایي ٍیژگی هغالؼِ تزای .تاضذهیّا آى ّوشیستی تذاخلتزرسی تزای ارسیاتی دضوٌاى عثيؼی  ی هْنّاهؼياریکی اس 

تا رٍی لذرت جستجَگزی آى  Aphidoletes aphidimyza Rondani ضکارگزی پطِالرٍ ّای هختلف تاثيز تزاکنرفتاری، 

ّای ػذد اس پَرُ 100آسهایص تؼذاد  تزای اًجام هَرد تزرسی لزار گزفت. (Aphis gossypii Glover) ی جاليشضتِ تغذیِ اس

 هٌتمل (هتزساًتیلغز ضص )پتزی پالستيکی  ظزفتِ ( هتزلغز چْار ساًتی)خيار  دیسک تزگی رٍیی جاليش سي سَم ضتِ

آسهایص رّاساسی ضذ.  ظزفتِ داخل ّز  ضکارگز یی پطِساػتِ 24 ّایػذدی اس الرٍ 8ٍ  6، 4، 2، 1ّای سپس تزاکن ضذ.

تز  ّای خَردُ ضذُ ضوارش ٍ ثثت ضذ.تؼذاد ضتِ ،تساػ 24تکزار اًجام ضذ. تؼذ اس گذضت  10ّز تزاکن الرٍ ضکارگز در تزای 

 .هطاّذُ ضذ کارگزی ضالرٍ پطِتا افشایص تزاکن  ی هصزف ضذُتؼذاد عؼوِداری در هؼٌی افشایصاساس ًتایج تِ دست آهذُ، 

در تية تِ تز همذار آى تزیيکن ٍتزیي کِ تيص هحاسثِ ضذتز ساػت  1805/0تا  0623/0 تيي ضکارگز لذرت جستجَی الرٍ

-ضذ کِ ًطاى دٌّذُهحاسثِ  -4833/0تزای الرٍ ضکارگز  ضية خظ رگزسيَى یا ضزیة تذاخل تِ دست آهذ. 8 ٍ 1 ّایتزاکن

 .است ضکارگزی ی تزٍس تذاخل ّوشیستی تيي الرٍّای پطِ

 لذرت جستجَگزی ،ّوشیستی تذاخل ی جاليش،ضتِ ،Aphidoletes aphidimyza کلمات کلیذی:
 

 مقذمٍ

تَدُ ی هيشتاًی ٍسيغ تا داهٌِ خَار ٍچٌذیي ایگًَِ ،Aphis gossypii Glover (Hem., Aphididae)جاليش، ی ضتِ

 Aphidoletesضکارگزی پطِ (.2006)گَجاى ٍ ّوکاراى،  ضَدهحسَب هیخيار گياُ  تِ ػٌَاى یکی اس آفات هْنٍ 

aphidimyza Rondani (Dip., Cecidomyiidae)، کِ تِ دليل تخصص  تاضذهیّا ضتِهَثز ػليِ اس ضکارگزّای  یکی

 (. 1993)تٌيسَى ٍ کَرلس، ضَد ّا استفادُ هیی جاليش در گلخاًِضتِآهيشی تزای کٌتزل هيشتاًی تاال تِ عَر هَفميت

( اس ّوشیستی ّا در پيذا کزدى عؼوِ )تذاخلرٍی لذرت جستجَگزی آى دضوٌاى عثيؼیّای هختلف تاثيز تزاکن

ایي هَرد استفادُ لزار گيزد. تزٍس  ّاآىتَاًذ تِ ػٌَاى هؼياری تزای ارسیاتی تاضذ کِ هیفتاری دضوٌاى عثيؼی هیخصَصيات ر

تلکِ در ( 2014ضَپيٌگ ٍ ّوکاراى،  ؛1383 فتحی پَر ٍ ّوکاراى،)سًثَرّای پاراسیتَئيذ حطزات کاهل پذیذُ ًِ تٌْا در هَرد 

تا تَجِ تِ ایي کِ (. 2014الذگيزی ٍ ّوکاراى،  ؛1389 ،جليلياى ٍ ّوکاراى)تاضذ هیضکارگز ًيش هغزح حطزات تيي الرٍّای 

ی در هغالؼِ ،لزار گزفتِ است تٌاتزایيهغالؼِ تز هَرد کن ضکارگزی پطِ خصَصيات رفتاریعثك تزرسی هٌاتغ صَرت گزفتِ 
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رد تزرسی لزار گزفت. آگاّی اس ایي خصَصيت ّا هَضکارگز رٍی رفتار جستجَگزی آىایي حاضز تاثيز افشایص تزاکن الرٍّای 

ّا هَرد استفادُ لزار در گلخاًِّا ضتِّای هذیزیت تلفيمی در تزًاهِ ایي ضکارگز رّاساسی اًثَُ تَاًذ تزای ارسیاتیرفتاری هی

 گيزد. 
 

 َامًاد ي ريش

هتز اس ی تِ لغز چْار ساًتیدیسک تزگ یک (هتزساًتیلغز ضص ) پتزی پالستيکیظزف داخل ّز آسهایص  تزای اًجام

تِ  ی جاليشضتِّای سي سَم ػذد اس پَرُ 100. اتتذا تؼذاد لزار گزفتکاغذ صافی هزعَب  آهادُ ٍ رٍی (رلن کزین) گياُ خيار

 یی پطِساػتِ 24ػذدی اس الرٍ  8ٍ  6، 4، 2، 1ّای ٍ سپس تزاکن گذاضتِ خيار رٍی دیسک تزگیاًتخاب ٍ صَرت تصادفی 

A. aphidimyza  تکزار اًجام ضذ.  10ّز تزاکن الرٍ ضکارگز تِ عَر جذاگاًِ در آسهایص تزای ضذ. ظزف هٌتمل تِ داخل ّز

ی درجِ 25±2در اتالک رضذ دردهای ّا آسهایص .گزدیذّای خَردُ ضذُ ضوارش ٍ ثثت تؼذاد ضتِ ،ساػت 24تؼذ اس گذضت 

تزای تخويي  .گزفتػت رٍضٌایی ٍ ّطت ساػت تاریکی اًجام سا 16ی ًَری درصذ ٍ دٍرُ 65±5سلسيَس، رعَتت ًسثی 

 ( استفادُ ضذ:1ی ضوارُ ی ًيکلسَى )هؼادلِّای هختلف اس هؼادلِدر تزاکن ضکارگزی لذرت جستجَی پطِ

 

کارگز است. تؼذاد الرٍ ض P ٍ لذرت جستجَ aی خَردُ ضذُ، تؼذاد عؼوِ Naعؼوِ،  یتزاکن اٍليِ Ntدر ایي هؼادلِ 

ی هؼادلِ .تيي لگاریتن تؼذاد الرٍ ضکارگز ٍ لگاریتن لذرت جستجَ تؼييي ضذ هيشاى ّوثستگی ٍ ضية خظ رگزسيَىسپس 

 ًطاى دادُ ضذُ است: 2ی خظ رگزسيَى در هؼادلِ ضوارُ

   

ی ػزض اس هثذا اس خظ ثاتت جستجَ کِ ًطاى دٌّذُ Qضية خظ رگزسيَى یا ضزیة تذاخل ٍ  mدر ایي هؼادلِ 

ی تيي تزاکن ضکارگز ٍ لذرت جستجَی آى، ػالهت هٌفی ضية خظ دار تَدى راتغِتاضذ. در صَرت هؼٌیرگزسيَى هی

ّای هزتَط تِ تؼذاد ی دادُتزای تجشیِتاضذ. ی کاّص لذرت جستجَی ضکارگز تا افشایص تزاکن آى هیرگزسيَى ًطاى دٌّذُ

استفادُ ضذ.  SPSSی ٍاریاًس یک عزفِ در ًزم افشار ی ضکارگز اس رٍش تجشیِی پطِعؼوِ هصزف ضذُ ٍ لذرت جستجَ

 .گزفت اًجام درصذ پٌج احتوال سغح در تَکی آسهَى اس استفادُ تا ّاهياًگيي یهمایسِ
 

 

 ي بحث وتایج
 

ی جاليش خَردُ ضذُ ایجاد داری در تؼذاد ضتِتز اساس ًتایج تِ دست آهذُ، افشایص تزاکن الرٍ ضکارگز تفاٍت هؼٌی

ضتِ در ًَساى تَد کِ  20/41تا  50/16ی خَردُ ضذُ اس . تؼذاد ضتِ(= P =  49ٍ4df =   ;935/122 F ;0001/0)کزد 

داری در لذرت چٌيي، تفاٍت هؼٌی(. ّن1)جذٍل  اتفاق افتادػذد الرٍ ضکارگز  8ٍ  6ّای تزیي تؼذاد خَردُ ضذُ در تزاکنتيص

تِ عَری  ،(= P =  49ٍ4df =   ;990/92 F ;0001/0)ّا هطاّذُ ضذ تا افشایص تزاکن آى ضکارگزی ٍ پطِجستجَی ّز الر

 . (1)جذٍل  کاّص یافت ّاکِ تا افشایص تزاکن الرٍّای ضکارگز، لذرت جستجَی آى

1ی هؼادلِ   

 2ی هؼادلِ

(2)  
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ی الري ی جالیش ي قذرت جستجًَای شتٍخطای استاوذارد( خًردٌ شذٌ اس پًرٌ± میاوگیه تعذاد ) -1جذيل 

 آن یَای مختلف الريدر تزاکم Aphidoletes aphidimyzaی پشٍ

 تزاکن الرٍ ضکارگز تؼذاد خَردُ ضذُ لذرت جستجَ
a 007/0±1805/0 

d 58/0±50/16 1 
b 006/0± 1449/0 

c 97/0±10/25 2 
c 004/0±0975/0 

b 11/1±20/32 4 
c 003/0±0888/0 

a 08/1±20/41 6 
d 001/0±0623/0 

a 74/0±20/39 8 

 داری در سغح احتوال پٌج درصذ دارًذ.ّای تا حزٍف هتفاٍت، اختالف هؼٌیدر ّزستَى هياًگيي

 

 ی خظ رگزسيَى تيي لگاریتن جستجَ ٍ لگاریتن تزاکن الرٍ ضکارگز تِ صَرت سیز تِ دست آهذ:هؼادلِ

 log P 4833/0 – 7232/0– log a =  

R 9583/0هيشاى ّوثستگی تيي ایي دٍ هتغيز 
تؼييي ضذ. در ایي هؼادلِ، ضية خظ رگزسيَى کِ هؼادل ضزیة  = 2

 ًطاى دادُ ضذُ است. 1در ضکل  تِ دست آهذُتزای الرٍ ضکارگز تؼييي ضذ. خظ رگزسيَى  -4833/0است  (m) تذاخل
 

 
 ی جالیشدر تغذیٍ اس شتٍ Aphidoletes aphidimyzaی خط رگزسیًن بیه لگاریتم قذرت جستجً ي لگاریتم تزاکم الري پشٍ -1شکل 

 

اها  ،ی جاليش افشایص پيذا کزدهيشاى تغذیِ اس ضتِ ضکارگزی ّای تاالی الرٍ پطِ، در تزاکنتِ دست آهذُ تز اساس ًتایج

رگزسيَى ًطاى  افشایص تزاکن الرٍّا، هٌجز تِ کاّص لذرت جستجَ تِ اسای ّز الرٍ ضکارگز ضذ؛ تِ عَری کِ ضية هٌفی خظ

ی تذاخل را در ( تزٍس پذیذ1389ُتَد. جليلياى ٍ ّوکاراى ) ضکارگزی ی تزٍس تذاخل ّوشیستی تيي الرٍّای پطِدٌّذُ

هَرد هغالؼِ لزار دادًذ ٍ گشارش کزدًذ کِ لذرت جستجَی  Scaeva albomaculata Maquart الرٍّای هگس سيزفيذ

ّای کَچک کٌذ. تذاخل ّوشیستی ضوي ایي کِ در هحيظداری پيذا هیا کاّص هؼٌیّالرٍّای ایي هگس تا افشایص تزاکن آى

ضَد در رّاساسی تؼذاد سیادی اس دضوٌاى عثيؼی در آسهایطگاّی ٍ تِ ٍیژُ در پزٍرش اًثَُ دضوٌاى عثيؼی هطاّذُ هی

 (. 2006ّای عثيؼی ًيش هوکي است هغزح ضَد )فتحی پَر ٍ ّوکاراى، هحيظ
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 گیزی وتیجٍ
 

تا افشایص تزاکن اها  ،ّا ضذافشایص تزاکن الرٍّای ضکارگز هٌجز تِ کاّص لذرت جستجَی آىّز چٌذ در تزرسی حاضز 

ی خَردُ ًطاى داد، ّز چٌذ تا ٍجَد کاّص تؼذاد عؼوِداری هؼٌیافشایص  ضذُخَردُ ّای تؼذاد عؼوِػذد  6تا  1الرٍّا اس 

تؼذاد تَاى اًتظار داضت کِ تٌاتزایي، هیدار ًثَد. ػذد الرٍ ضکارگز هؼٌی 6 زاکنتا تالرٍ ضکارگز، اختالف آى  8ضذُ در تزاکن 

( تِ 1تا تَجِ تِ ًتایج تِ دست آهذُ )جذٍل  اها لزار گيزد تغذیِهَرد  ی ضکارگزتاالی الرٍّا ّایدر تزاکنلاتل تَجْی اس آفت 

ی تذاخل ّوشیستی سثة کاّص ًزخ ضکارگزی ایي الرٍّا ذُرسذ تا افشایص تزاکن الرٍ ضکارگز اس یک حذ هطخص، پذیًظز هی

الرٍّای ضکارگز رٍی  تزّای تاالحضَر تزاکنتاثيز تزرسی هغالؼات تکويلی تزای تایذ الثتِ ی جاليش خَاّذ ضذ. رٍی ضتِ

  اًجام ضَد.در ضزایظ عثيؼی ی جاليش جوؼيت ضتِفزاٍاًی 
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