
 

١ 
 

 
: Aphis gossypii Gloverي جالیز، شته روي، Aphidoletes aphidimyza Rondaniخوار، ي شتهنرخ شکارگري پشه
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  چکیده
ها یکی از شکارگرهاي موثر براي کنترل شته، Aphidoletes aphidimyza Rondani (Dip., Cecidomyiidae)خوار، ي شتهپشه

خسیب و (تاثیر ارقام خیار در این تحقیق، . ممکن است تحت تاثیر کیفیت گیاهان میزبان قرار گیرد آننرخ شکارگري  که شودمحسوب می
نرخ شکارگري روي  )حجمی درصد 70: 30و  80: 20، 90: 10، 100: 0( خاك :کمپوستهاي مختلف ورمینسبتکشت شده در ) کریم
- در ظروف پتري شش سانتی هاآزمایش. ، مورد مطالعه قرار گرفتAphis gossypii Gloverي جالیز، شتهدر تغذیه از  خواري شتهپشه

ساعت  8ساعت روشنایی و  16ي نوري درصد و دوره 65±5ي سلسیوس، رطوبت نسبی درجه 25±1متري و در اتاقک رشد در دماي 
در  ي جالیزهاي شتهپوره ه و سپسدخوار به مدت هشت ساعت گرسنه نگه داشته شي شتهي پشهساعته 36الروهاي . تاریکی انجام شد

ساعت شمارش و ثبت  16هاي خورده شده بعد از تعداد طعمه. شکارگر قرار داده شدند در اختیار 32و  24 ،16 ،12، 8، 6، 4، 2هاي تراکم
حداکثر نرخ . انجام شد SASدر نرم افزار با استفاده از رگرسیون غیرخطی  )Th( تخمین زمان دستیابی .تکرار انجام شد 10در آزمایش . شد

، 83/13، 01/16روي رقم خسیب به ترتیب تیمارهاي فوق خوار در ي شتهالرو پشه (theoretical maximum attack rate)ي تئوریکی  حمله
چهار عدد شته در  32شکارگري پشه در تراکم نرخ . به دست آمد 75/13و  01/13، 63/15، 74/17و در رقم کریم به ترتیب  98/13و  44/16

و  30/10، 10/12، 60/12و روي رقم کریم به ترتیب  20/11و  50/11، 70/11،  40/11کمپوست روي رقم خسیب به ترتیب ي ورمینسبت ذکر شده
  .محاسبه شد 80/10
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