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 Bemisia tabaciی سفیدبالک پنبه نسبت به شفیره  Nesidiocoris tenuis (Reuter)واکنش تابعی سن شکارگر

(Gennadius) در شرایط آزمایشگاهی 
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هاي مهم براي ارزيابي ي آنها در يک برنامه کنترل بيولوژيک ضروري است. يکي از روشستفادهارزيابي کارايي دشمنان طبيعي قبل از ا
 با که هستند حشراتي ترينمهم ها ازباشد. سندشمنان طبيعي بررسي رفتار تغذيه آنها است که مطالعه واکنش تابعي بخشي از آن مي

 :Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemipteraسن شکارگر  د.ندار آفات طبيعي کنترل در مهمي نقش خود شکارگري فعاليت

Miridae)  اي روي واکنش تابعي اين سن با تغذيه از سفيدبالکگياهخوار است که تاکنون هيچ مطالعه -يک شکارگر حشره 
واکنش تابعي  صورت نگرفته است. بنابراين در اين مطالعه Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae)پنبه

. حشرات بالغ سن مورد ارزيابي قرار گرفت ي سفيدبالک پنبههاي مختلف شفيرهبا تغذيه از تراکم  N. tenuisسن شکارگر حشرات بالغ 
آوري هاي بادمجان در شهرستان جيرفت جمعفرنگي و گلخانهبه ترتيب از مزارع گوجه  B. tabaciو سفيدبالک پنبه   N. tenuisشکارگر

 65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25±1در شرايط دمايي فرنگي در اتاقک پرورش حشرات هاي شکارگر روي گياه گوجهد. سنشدن
 Ephestia kuehniella (Zeller)پرورش داده شدند. از تخم بيد آرد  تاريکي ساعت 8 و روشنايي ساعت 16 نوري دوره درصد و

(Lepidoptera: Pyralidae)  اي با شرايط کنترل شکارگر استفاده شد. سفيدبالک پنبه نيز روي گياه تنباکو در گلخانهبراي تغذيه سن
هاي مختلف سفيدبالک پنبه در اتاقک پرورش حشرات در دماي روي تراکم هاي بالغ سن شکارگرشده پرورش داده شد. واکنش تابعي ماده

Co 1±25 ، هاي بالغ ها، مادهبررسي شد. قبل از آزمايش تاريکي ساعت 8 و يروشناي ساعت 16 نوري دوره درصد و 65±5رطوبت نسبي
شدند و ساعت گرسنه نگه داشته مي 24ساعت روي طعمه مورد آزمايش تغذيه شده و پس از آن به مدت  24ي شکار به مدت يک روزه

ي شفيره 70و 50، 35، 20، 10، 5هاي کمي سن شکارگر روي تراي بالغ يک روزهشدند. حشرات مادهها بکار گرفته ميسپس در آزمايش
ي خورده شده بعد از متر قرار گرفتند و تعداد شفيرههاي برگي توتون درون ظروف پتري به قطر شش سانتيسفيدبالک پنبه، روي ديسک

 واکنش بار تکرار شد. نوع 30ها در سه روز متفاوت تکرار شدند که مجموعاً هر تراکم تکرار و آزمايش 10ساعت ثبت شد. هر تراکم در  24

خطي  غير رگرسيون ( با استفاده ازhT)  دستيابي ( و زمانaجستجوگري ) قدرت هاي پارامتر تعيين لجستيک و رگرسيون وسيله به تابعي
 زمان و وجستج ي سفيدبالک از نوع دوم بوده و قدرتهاي مختلف شفيرهتابعي سن شکارگر به تراکم داد که واکنش نشان نتايجانجام شد. 

کارايي  ارزيابي در تواندمي حاضر مطالعه نتايج ساعت محاسبه شد. 5698/0±0364/0بر ساعت و  1962/0±0440/0به ترتيب  دستيابي
 مفيد واقع شود. B. tabaciبه عنوان يک عامل کنترل بيولوژيک  N. tenuisسن 

 قدرت جستجو، زمان دستيابي. ،Nesidiocoris tenuis، Bemisia tabaciواکنش تابعي،   های کلیدی:واژه
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