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 ,.Aphidius colemani Viereck (Hym پارامترهای رشد جمعیت زنبورکمپوست روی تاثیر غیرمستقیم ورمی

Braconidae) 

   3 و مجتبی حسینی 2، اسماعیل چمنی  1ئیل رزمجو، جبرا1پور، مهدی حسن1نیالیال متقی

 ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی پزشکی، دانشکدهگروه گیاه -1
 ی کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه محقق اردبیلی گروه علوم باغبانی دانشکده  -2
 د،ی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهپزشکی، دانشکدهگروه گیاه -3
 mottaghinia.l@uma.ac.ir  

 

ي ميزباني باال مياي با پراکنش جهاني و دامنهگونه Aphidius colemani Viereck (Hym., Brachonidae)زنبور پارازيتوئيد 
اين زنبور، پارازيتوئيد انفرادي و داخلي گيرد. مورد استفاده قرار مي هاهاي مختلف شته به ويژه در گلخانهباشد که در کنترل بيولوژيک گونه

ي جاليز، هاي مهم اين زنبور، شتهيکي از ميزبان دهد.ها را ميي رشد به آنها اجازهباشد که پس از تخمريزي داخل بدن ميزبانها ميشته
Aphis gossypii Glover (Hem., Aphididae) ي ميزباني خوار و با دامنهجازي، چنديناز حشرات همه . اين شته يکيباشدمي

شود و به ويژه توانايي بااليي براي ايجاد ها شناخته ميباشد که به عنوان آفت مهم سبزيجات و گياهان زينتي در مزارع و گلخانهوسيع مي
هاي به طور غيرمستقيم ممکن است ويژگي يکودده. تغيير کيفيت گياهان ميزبان از طريق ي کدوئيان داردخسارت روي گياهان تيره

-مختلف ورمي نسبتچهار گياه خيار )رقم کريم( با در اين تحقيق، تاثير کوددهي دموگرافيک دشمنان طبيعي را تحت تاثير قرار دهد. 

مورد مطالعه قرار  A. colemaniزنبور پارامترهاي رشد جمعيت روي درصد[  70: 30و  80: 20، 90: 10)شاهد(،  100: 0] خاک کمپوست:
کمپوست: خاک پر شده بودند کاشته شد. پس از رشد هاي مختلف ورميکه با نسبت گرفت. براي انجام اين بررسي، بذور خيار در هر گلدان

لف ي نشو و نماي مراحل مختي جاليز به طور جداگانه روي تيمارهاي مختلف به مدت سه نسل پرورش داده شد. سپس، دورهگياهان شته
در داخل اتاقک رشد در دماي  هاآزمايشبه صورت روزانه مورد بررسي قرار گرفت.  ي جاليززنبور و زادآوري آن روي برگ خيار آلوده به شته

ي ساعت تاريکي انجام شد. محاسبه 8ساعت روشنايي و  16ي نوري درصد و دوره 65 ± 5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25 ± 2
بر اساس نتايج به انجام شد.   SPSSها با نرم افزاري دادهنايف و تجزيهرامترهاي رشد جمعيت با استفاده از روش جکخطاي استاندارد پا

و  (0R)نرخ خالص توليدمثل ايجاد کرد.  A. colemaniداري روي پارامترهاي رشد جمعيت زنبور دست آمده، کيفيت گياه خيار تاثير معني
نرخ ذاتي افزايش  ترين بود.ترين و در تيمار شاهد کمدرصد بيش 70: 30در تيمار داري به طور معنيزنبور  (GRR)مثل نرخ ناخالص توليد

تا  205/1و  2249/0تا  1866/0اين پارازيتوئيد در تيمارهاي مختلف به ترتيب بين  (λ)و نرخ متناهي افزايش جمعيت  (mr)جمعيت 
ميانگين مدت زمان يک بود.  شاهدتر از بيش داريبه طور معني کمپوستهاي ورميرها در تيماربر روز متغير بود که مقدار اين پارامت 252/1

روز بود که  71/3تا   08/3و  12/13تا  20/12زنبور در تيمارهاي مختلف به ترتيب بين  (DT)و زمان دو برابر شدن جمعيت  ((Tنسل 
 . شاهد به دست آمدترين مقدار اين پارامترها در تيمار بيش

 ي جاليز، کود آلي، نرخ ذاتي افزايش جمعيت.: خيار، زنبور پارازيتوئيد، شتههای کلیدیواژه
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