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های به تراکم Macrolophus caliginosus Wagner (Heteroptera: Miridae)واکنش تابعی سن شکارگر 

 با طول عمرهای مختلفTuta absoluta Meyrickی مینوز گوجه فرنگی مختلف تخم پروانه
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با  .يکي از آفات کليدي مزارع گوجه فرنگي مي باشدTuta absoluta (Meyrick)(Lep: Gelechiidae)ي مينوز گوجه فرنگيپروانه
زايي باالي آن، لزوم شناسايي و تعيين پتانسيل  توجه به انتشارسريع اين آفت در اکثر مناطق کشت گوجه فرنگي ايران و پتانسيل خسارت

 Macrolophus caliginosusسن شکارگر کند. عوامل زيستي از جمله دشمنان طبيعي اين حشره بيش از پيش نمود پيدا مي

Wagner (Hemiptera: Miridae)تابعي  جاييکه در مهار زيستي تعيين واکنشباشد.از آنيکي از شکارگرهاي مهم تخم اين آفت مي
-اي برخوردار است، هدف از اين بررسي تعيين نوع واکنش تابعي اين سن در مواجهه با تخمقبل از رهاسازي دشمن طبيعي از اهميت ويژه

عدد تخم  50و  40، 30، 20، 15، 10، 5، 2، 1هاي ي مينوز گوجه فرنگي بوده است. براي اين منظور تراکمهاي سنين مختلف پروانه
هاي شب تکرار بودند در نظر گرفته شد. پرورش سن شکارگر روي تخم 10وز گوجه فرنگي که هرکدام از اين تراکم ها داراي ي مينپروانه

ي سانتي گراد، درجه 25±1در اتاقک رشدي با شرايط دمايي Ephestia kuehniella Zeller (Lep: Pyralidae)اي آرد پره مديترانه
ساعت تاريکي صورت گرفت و بعد از يک نسل براي اجراي آزمايش  8ساعت روشنايي و  16ي درصد و دوره نور 70±5رطوبت نسبي 

که روي برگ بريده  2هاي پروانه مينوز گوجه فرنگي مورد استفاده از کلني آزمايشگاهي نسل واکنش تابعي مورد استفاده قرار گرفت. تخم
همه تخم هاي يک، دو و سه روزه شب پره مينوز گوجه فرنگي از نوع سوم شد تهيه گرديد. واکنش تابعي در گوجه فرنگي پرورش داده مي

بر  00202/0روزه ) 3بر ساعت( و تخم هاي  00227/0روزه ) 1بدست آمد. بيشترين و کمترين نرخ حمله به ترتيب در تيمارهاي تخم هاي 
ترين زمان دستيابي در تخم کاهش پيدا کرده است. کمدهد با افزايش طول عمر تخم ها، نرخ حمله ساعت( مشاهده گرديد. نتايج نشان مي

بر ساعت( مشاهده شد و بر اساس محدوده هاي اطمينان و هم پوشاني تيمارها، بين  9830/1ي مينوز گوجه فرنگي )روزه پروانه 2هاي 
دهد که در هر سه نتايج نشان ميي مينوز گوجه فرنگي اختالف معني داري وجود نداشت. روزه پروانه 3و  1زمان دستيابي در تخم هاي 

تيمار بين پارامترهاي واکنش تابعي سن شکارگر در سطح يک درصد اختالف معني داري وجود داشت. بنابراين مي توان از سن شکارگر 
Macrolophus caliginosus اين به عنوان عامل مهار زيستي مرحله تخم پروانه مينوز گوجه فرنگي در برنامه هاي مديريت تلفيقي

 آفت استفاده نمود.

 .Macrolophus caliginosus -4سن شکارگر  -3مينوز گوجه فرنگي،  -2واکنش تابعي، -1های کلیدی: واژه
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