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در شرایط  Aphis gossypii Gloverزشناسی شته جالیتاثیر برخی کودهاي زیستی و شیمیایی روي زیست

 آزمایشگاهی
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  چکیده

و  هازا در گلخانههاي خسارتترین شتهیکی از مهم  Aphis gossypii Glover (Hemi: Aphididae)شته جالیز
دراین تحقیق، . باشدي میزبانی گسترده، داراي اهمیت اقتصادي زیادي میمزارع خیار است که به دلیل پراکنش وسیع و دامنه

cهاي زیستی این آفت بر روي تیمارهاي مختلف در اتاقک رشد در دماي ویژگی ي و دوره 65 ± 5%رطوبت نسبی  ،25 ± 2 
نتایج نشان داد . ساعت تاریکی در قالب طرح آزمایشی کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت 10روشنایی و ساعت  14نوري 

داري وجود زایی و طول عمر افراد بالغ بین تیمارها اختالف معنیاز نظر مدت زمان مراحل نشو و نماي پورگی، مدت زمان پوره
ترین کمو ) 69/5 ±084/0(کمپوست و هیومیک ار مخلوطی از ورمیي نشو و نماي پورگی در تیمبیشترین طول دوره. دارد

) 45/26 ± 105/0(زایی در تیمار نیتروژنه ي پورهبیشترین طول دوره. بدست آمد) 67/3 ± 084/0(مقدار آن در تیمار شاهد 
چنین بیشترین مقدار هم. به دست آمد) 09/16 ± 092/0(کمپوست و هیومیک ترین مقدار آن در تیمار مخلوطی از ورمیو کم

ترین مقدار آن در تیمار مخلوطی از ورمی کمپوست و هیومیک و کم) 66/32 ± 103/0(طول عمر افراد بالغ در تیمار نیتروژنه 
-کمپوست و هیومیک روي زیستتوان نتیجه گرفت که کاربرد مخلوطی از ورمیبنابراین می. مشاهده شد) 80/22 ± 090/0(

  . اي استفاده کرد هاي مدیریت این شته در خیار گلخانهتوان از آن در برنامهقش مهمی دارد و میشناسی شته جالیز ن
 

  ، کودنیتروژنه، خیارPGPRکمپوست، هیومیک، شته جالیز، ورمی: واژگان کلیدي
  

  مقدمه
توان در دائمی می از جمله محصوالتی است که به دلیل مصرف غذایی مطبوع و  .Cucumis sativus Lخیار با نام علمی

ي کدوئیان و بومی جنوب شرقی آسیا بوده و عمدتا این محصول از تیره. طول فصل سال و در خارج از فصل زراعی کشت کرد
ها یکی از آفات خیار در گلخانه). 1(باشد اي از جمله آفات میشود و داراي عوامل محدودکنندهدر مناطق معتدل کشت می

گرمسیر و فاژ است که در مناطق گرمسیر و نیمهزي و پلیجاي همهباشد، این شته یک گونهمی Aphis gossypiiشته جالیز
برداري نادرست از منابع با ارزش آب و خاك، امروزه در بسیاري از نقاط جهان، بهره). 12، 11، 8، 7، 6(معتدل پراکنش دارد 

هاي مناسب براي کنترل آفات محصوالت از جمله روش. ستهاي شیمیایی گردیده امنجر به افراط در مصرف سموم و کود
-هاي طبیعی و غیر شیمیایی مانند ورمیتوان به کودتواند میزان مصرف سموم را به حداقل برساند، میکشاورزي که می
منظور  بررسی تاثیر کودهاي زیستی، به). 5، 4، 3، 2(هاي محرك رشد گیاه و هیومیک اسید، اشاره کرد کمپوست، باکتري

اي برخوردار است و این تحقیق به منظور ي مدیریت تلفیقی این شته در محیط گلخانه از اهمیت ویژهکاربرد آن در قالب برنامه
  .هاي زیستی این آفت انجام شدبررسی تاثیر کودهاي زیستی و غیر زیستی بر روي ویژگی
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  هامواد و روش
 در و متر سانتی 19 ×16 به ابعاد پالستیکی هاي گلدان در بذور. شد استفاده رویال رقم خیار، گیاه از آزمایش این در

 ،30:70 کمپوست ورمی کودهاي و خاك ترکیب از رشد گیاهان بستر. شد کشت 1:2 نسبت به ماسه و خاك از مخلوطی
گلخانه،  در خیارها روي سپس و شده آوري جمع گرمی آنقوتالر ايگلخانه شهرك از جالیز شته. شد تهیه PGPRهیومیک، نیتروژنه و 

به ) زایییک روز پس از اولین پوره(سن بال همعدد شته بی 1هاي زیستی شته جالیز، به منظور ارزیابی ویژگی. شد داده انتقال
 متر قرار داده شد وسانتی 5و قطر  1هاي برگی به ارتفاع داخل قفس ،هاطور تصادفی از کلنی انتخاب و در سطح زیرین برگ

ها در هر گیاه ي پورهسپس شته بالغ و همه. بلوغ رسیده و تولیدمثل نماید ساعت اجازه داده شد تا به مرحله 24به مدت 
هاي تولید شده در هر گیاه به صورت روزانه شمارش و ثبت تعداد پوره. ودحذف شد و فقط یک پوره حفظ شد و تولیدمثل نم

، )One- way Anova(طرفه ها با استفاده از روش تجزیه واریانس یکداده .مه یافتایش تا مرگ آخرین شته اداشد و این آزم
  . تجزیه شد و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون توکی انجام شد  Minitab 16در نرم افزار

  
  نتایج و بحث

زایی و نماي پورگی، مدت زمان پورهها نشان داد که از نظر مدت زمان مراحل نشو و نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده
-نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین طول دوره). 1جدول (داري وجود دارد طول عمر افراد بالغ بین تیمارها اختالف معنی

ترین مقدار آن در تیمار شاهد و کم) 69/5 ±084/0(کمپوست و هیومیک ي نشو و نماي پورگی در تیمار مخلوطی از ورمی
ترین مقدار آن در و کم) 45/26 ± 105/0(زایی در تیمار نیتروژنه ي پورهبیشترین طول دوره. بدست آمد) 67/3 ± 084/0(

چنین بیشترین مقدار طول عمر افراد بالغ در هم. به دست آمد) 09/16 ± 092/0(کمپوست و هیومیک تیمار مخلوطی از ورمی
) 80/22± 090/0(مقدار آن در تیمار مخلوطی از ورمی کمپوست و هیومیک ترین و کم) 66/32 ± 103/0(تیمار نیتروژنه 

  . مشاهده شد
  اي روي خیار گلخانه Aphis gossypii Glover جالیزمراحل مختلف رشدي شته ) SE±(میانگین  - 1جدول 

)روز( طول عمر افراد بالغ )روز( زاییي پورهطول دوره  )روز( ي پورگیطول دوره   تیمار 

40/30 ± 073/0 b 65/24 ± 066/0 b 67/3 ± 084/0 c شاهد 

55/31 ± 065/0 b 98/25 ± 064/0 a 93/3 ± 098/0 c PGPR 
10/26 ± 063/0 c 59/19 ± 059/0 c 24/5 ± 112/0 b هیومیک 
33/24 ± 082/0 d 84/17 ± 072/0 d 26/5 ± 106/0 b کمپوستورمی  
80/22 ± 090/0 e  09/16 ± 092/0 e 69/5 ± 081/0 a کمپوست و هیومیکورمی  
66/32 ± 103/0 a 46/26 ± 105/0 a 68/3 ± 092/0 c نیتروژنه 

.دار در سطح احتمال یک درصد دارنداعداد با حروف غیرمشابه در هر ستون، تفاوت معنی  
 

کمپوست روي مراحل مختلف رشدي شته جالیز بررسی شد که نتایج این محققان با پژوهش حاضر اثر ورمی) 9(اي در مطالعه
کمپوست روي نشو و نماي شته جالیز تاثیر منفی دارد و موجب کاهش این آفت شده مطابقت داشت و نشان داد که ورمی

 جذب افزایش متابولیسم، افزایش رشد، افزایش باعث اسید هیومیکدر پژوهش دیگرمحققان به این نتیجه رسیدند که . است
 شودمی اکسیدانتهاآنتی افزایش تنفس، افزایش شوري، و خشکی هاياسترس به مقاومت افزایش ریشه، تولید افزایش عناصر،

کمپوست و هیومیک به صورت مخلوط روي پارامترهاي زیستی آفات و به ویژه شته از آنجا که تاکنون تاثیر کود ورمی). 10(
باشد، ي تاثیر مناسب این کود میدهندهجالیز مورد بررسی قرار نگرفته است و با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه که نشان

  .توان راهکاري سازگار با محیط زیست یافتي این مطالعات در آینده، میبا ادامه
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  گیري کلینتیجه
باشند و باعث افزایش رشد و مقاومت گیاهان و کمپوست و هیومیک یک کود زیستی و ارگانیک میاز آنجائیکه ورمی

هاي مدیریت این شناسی شته جالیز در برنامهروي زیست این دو کودکاربرد مخلوطی از شوند، کاهش جمعیت شته جالیز می
هاي پرورش خیار هاي تولید در گلخانهها و هزینهکشدر این صورت کاربرد آفت. تواند موثر باشدمیاي  شته در خیار گلخانه

  .یابدنیز کاهش می
  
  منابع

 .ص 400 گستر، سخن انتشارات. فرنگیگوجه و خیار ايگلخانه کشت مصور و جامع راهنماي. 1386. م همائی، ،.س جعفرنیا، -1
2- Arancon, N.Q., Galvis, A.P., Edwards, C.A. 2005. Suppression of insect pest population and 
damage to plants by vermicomposts. Bioresource Technology, 96: 1137-1142.                                     
3- Arancon, N.O., Edwards, C.A., Oliver, T.J., Byrne, R.J. 2007. Suppression of two-spotted spider 
mite (Tetranychus urticae), mealy bugs (Pseudococcus sp.) and aphid (Myzus persicae) populations 
and damage by vermicomposts. Crop Protection, 26: 26-39. 
4- Atiyeh, R.M.,  Arancon, N.Q., Edwards, C.A., Metzger, J.D.2001a. The influence of earthworm  
processed pig manure on plant growth and producyivity of marigolds. Bioresource Technology,                 
81:103-108. 
5- Atiyeh, R.M., Lee, S., Edwards, C.A., Arancon, N.Q., Metzger, J.D.2002. The influence of           
humic acid drived from earthworm-processed organic wastes on plant growth. Bioresource          
Technology, 84:7-14.   
6- Blackman, R.L., Eastop, V.F. 2000. Aphids on the worlds an identification and information guide, 
(2 ed). Wiley, London, United Kingdom. 
7- Broza, M. 1986 . An aphid outbreak in cotton fields in Israel. Phytoparasitica, 14: 81-85.         
8- Leclant, F., Deguin, J.P. 1994. Aphids (hemiptera: Aphididae) in Mattew, (eds) Insect Pest of 
Cotton. Walling ford UK, CAB International, 285-323.  
9- Razmjou, J., Mohammadi, M., Hassanpour, M. 2011. Effect of vermicompost and cucumber 
cultivar on population growth attributes of the melon aphid (Hemiptera: Aphididae). Journal of 
Economic Entomology, 109: 1379-1383.   
10- Rauthan, B. S. and Schnitzer, M. 1981. Effect of soil folic acid on the growth and nutrient content 
of cucumber ( Cucumis sativus) plants. Plant soil 63:491- 49. 
11- Stathas, G.J., 2000b.Rhyzobius lophanthae prey consumption and fecundity.Phytoparasitica 28 
(3): 203-211. 
12- Stoetzel, M.B., Miller, G.L., Obrien, P.J., Graves, J.B. 1996. Aphids (Hemi: Aphididae) 
colonizing cotton in the United States. Florida Entomologist, 79: 193-205.  

  
  
  
  
  
  
   

 

www.nitropdf.com

 

 


