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روي  Aphis gossypii  (Glover)ي جالیز نسبت به شته Orius laevigatus (Fieber)واکنش تابعی سن شکارگر 
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  چکیده 

 توجه با. باشدمی بیولوژیک کنترل هايبرنامه در استفاده براي طبیعی دشمنان انتخاب هايمالك مهمترین از تابعی واکنش      

 Orius laevigatus سن شکارگر  يافراد نر و ماده ، در این تحقیق واکنش تابعیروابط بین دشمنان طبیعی و آفات در دما اهمیت
(Fieber) زجالیي هشت مو دو اولسن  يهاتغذیه از پوره در،  Aphis gossypii (Glover)يدرجه 30و  25، 20 دماي سه در 
 ايهسن از استفاده با آزمایش .شد بررسی ساعت) روشنایی :تاریکی(8:16 نوريي دوره و درصد 55±5رطوبت نسبی ، سلسیوس

ساعت  24 هاسن .شدانجام  هاي برگی خیار رقم زحلمتري و روي دیسکسانتی 8در داخل ظروف پتري  یک تا دو روز بالغ با عمر
 10دري جالیز و براي هر تراکم شته 64 و 32، 16، 8، 4، 2 هايتراکم در هاآزمایش .آزمایش گرسنه نگهداري شدند انجام قبل از

 25ماده در دماي  منحنی واکنش تابعی افراد .شد ثبت و شمارش ساعت 24 از پس شده شکار هايطعمه تعداد. تکرار انجام شد
ي درجه 30و  20ي هاهمچنین در دما. ي سلسیوس از نوع دوم بوددرجه 30و  20ي هاي سلسیوس و افراد نر در دمادرجه

ي سلسیوس درجه 25در دماي . ي سلسیوس براي افراد نر این منحنی از نوع سوم بوددرجه 25دماي سلسیوس براي افراد ماده و 
و  1002/0±0264/0براي افراد نر به ترتیب  ي سلسیوسدرجه 30و  20در دماهاي  و0955/0±0234/0ي افراد ماده نرخ حمله

، 6874/0±0610/0براي افراد ماده به ترتیب دستیابی در سه دماي مذکور  زمان. به دست آمد بر ساعت 0265/0±1101/0
 4476/0±0655/0و  9188/0±0384/0، 7798/0±0869/0و براي افراد نر به ترتیب  4736/0±0258/0و  0755/0±3921/0
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   ، واکنش تابعیدماي جالیز، شته، O. laevigatus: کلمات کلیدي


