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اي ي دولکهکنهنسبت به  Orius laevigatus (Fieber)سن شکارگر ي افراد نر و مادهاثر دما روي واکنش تابعی 

Tetrnychus urticae Koch روي گیاه خیار 
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 چکیده

هاي کنترل بیولوژیک، واکنش تابعی آن نسبت به تغییرات تراکم هاي مهم انتخاب یک دشمن طبیعی براي برنامهاراز جمله معی
ي افراد نر و ماده شکار، در این تحقیق واکنش تابعی –هاي شکارگرکنشبا توجه به اهمیت دما در برهم. باشدطمعه یا میزبان می

درصد و   55±5ي سلسیوس، رطوبت نسبیدرجه 30و  25، 20ر سه دماي ثابت د Orius laevigatus (Fieber) سن شکارگر
 ايي دولکهکنه مراحل پروتونمف و دئوتونمف هاي مختلفساعت، نسبت به تراکم) روشنایی:تاریکی( 16:8ي نوري دوره

Tetranychus urticae Koch دیسک برگی  روي مترسانتی 1 ارتفاع و 8 قطر به پتري ظروفآزمایش در . مورد بررسی قرار گرفت
 32، 16، 8، 4، 2شش تراکم . ساعت گرسنه نگه داشته شدند 24ها به مدت قبل از آزمایش شکارگر .شد انجامرقم زحل  گیاه خیار

ساعت در زیر  24هاي خورده شده پس از تعداد طعمه. تکرار در اختیار شکارگر قرار داده شد 10طعمه در  64و 
-هاي کنههاي مختلف پورهنسبت به تراکم O. laevigatusي واکنش تابعی افراد نر و ماده. ارش و ثبت شداستریومیکروسکوپ شم

در دو دماي . ي سلسیوس از نوع سوم بوددرجه 30ي سلسیوس از نوع دوم و در دماي درجه 25و  20اي در دو  دماي ي دولکه
و براي افراد نر به ترتیب  0498/0±0131/0و 0/ 0452±0131/0رتیب ي سلسیوس نرخ حمله براي افراد ماده به تدرجه 25و  20

زمان دستیابی در سه دماي مورد مطالعه براي افراد ماده به . بر ساعت به دست آمد 0460/0±0127/0و  00964/0±0457/0
 ،4152/0±1195/0و براي افراد نر به ترتیب  4623/0±0271/0و  2891/0±0138/0، 3808/0±1647/0ترتیب 

  .ساعت محاسبه شد 5214/0±0281/0و  1547/0±3478/0
  ، واکنش تابعی، دماايي دولکهکنه، O.laevigatus: کلمات کلیدي

 


