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چکیده

روی پنج گونه نارنگی، پرتقال،  Takahashi)) Aleuroclava jasminiشناسی سفیدبالک یاس،  زیست

، سلسیوس ۀدرج 22±1گریپ فروت، لیمو و نارنج در شرایط آزمایشگاهی و تحت شرایط دمایی 

 ۀ. میانگین طول دورساعت بررسی شد 12: 11ریکی روشنایی: تا ۀدرصد و دور 62±2رطوبت نسبی 

برابر با  ترتیب بهرشد پیش از بلوغ سفیدبالک یاس روی نارنگی، پرتقال، گریپ فروت و لیمو 

روز بود. این سفیدبالک روی نارنج تنها  26/21±22/2و  11/2±21/26، 31/2±33/23، 31/2±62/22

برابر با  ترتیب به فوق ۀروی چهار گون )ماده به کل( سن یک زنده ماند. میانگین نسبت جنسی ۀتا پور

ماده بود. میانگین میزان  به نفع درصد 11/22±13/2و  12/1±62/21، 21/2±12/29، 32/2±32/23

، 23/26±23/2، 29/22±23/1برابر با  ترتیب بهر پیش از بلوغ کل روی گیاهان مذکور ومی رگم

های بالغ ماده  میانگین طول عمر سفیدبالک .محاسبه شددرصد  22/22±2/ 23 و 13/2±31/12

کل میانگین زادآوری  روز و 61/3±23/2و  23/1±26/2، 12/3±12/2، 21/1±12/2برابر با ترتیب به

الذکر  روی گیاهان فوق 12/33±29/2و  12/31±63/2، 23/22±12/1، 62/32±11/2برابر با ترتیب  به

، 226/2±222/2، 293/2±222/2 ترتیب وق بههای ف گونهروی ( rmبود. میزان نرخ ذاتی رشد )

ی زیستی و ها ژگیشد. با توجه به وی تعیین تعداد ماده/ ماده/ روز 121/2±222/2و  221/2±291/2

 سفیدبالک یاس بود.تولیدمثل ین میزبان گیاهی برای رشد و تر ناسبپارامترهای جدول زندگی، لیمو م
 

 Aleuroclava، ذاتی افزایش جمعیت، نسبت جنسینرخ  ،مرکبات شناسی، زیست کلیدی:هایهواژ

jasmini. 
 

مقدمه

مبادالت  تولید مركبات یكي از منابع مهم تولید ثروت،

جهاني  طبق آمار .است جهان زایي مردم تجاری و اشتغال

، بر اساس سطح زیر كشت، كشور ایران با 2220 سال

هكتار سطح زیر كشت مركبات بارور  250403داشتن 

هم جهان و بر اساس میزان تولید، با تولید ن ةدر رد

هفتم جهاني قرار داشته  ةتن مركبات در رد 5233259

 .(FAO, 2008)است 

كشت  ریسطح ز ،آمار موجود نیاساس آخر بر

هكتار است  4222مركبات در استان خوزستان حدود 

كه عمدتاً در شهر دزفول واقع است. میزان تولید 

تن است  42222 مركبات استان خوزستان حدود

(Anonymous, 2010). 

 Aleuroclava jasminiسفیدبالک یاس با نام علمي 

(Takahashi) (Homoptera: Aleyrodidae) یكي از ،

طور  خسارت آن به كه استآفات مهم اقتصادی 

كاری استان خوزستان  روزافزوني در مناطق مركبات

، ها ر سفیدبالکدیگاهمیت یافته است. این حشره مانند 
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گیاهي از آوند آبكش به  ةبا مكیدن مقادیر زیادی شیر

كند و منجر به  این گیاهان همیشه سبز خسارت وارد مي

 ,Bagheri et al)گردد  ميكاهش شدید عملكرد محصول 

 ةهمچنین عسلک دفع شده از این حشره ماد. (2012

)موسوم به كپک سیاه  3های ساپروفیت غذایي برای قارچ

پریدگي در  د كه سبب رنگگرد يمیا دوده( محسوب 

چسبیدن ذرات  ،عالوه د. بهشو ميهایي از گیاه  قسمت

گرد و غبار به این ماده موجب كاهش فتوسنتز و میزان 

 (.Rasekh, 2010)گردد  بازارپسندی میوة مركبات مي

در  Takahashiفسور واولین بار پررا سفیدبالک یاس 

مشاهده  یاسمنای از  بر روی گونه 3312تایوان در سال 

 Aleurotuberculatus jasminiو با نام داد گزارش  كرد و
 ،Walker(2008) . به عقیدة (Gill, 1996)توصیف كرد 

زمین  یاس بومي آسیاست و منشأ آن مشرقسفیدبالک 

مناطق جهان انتشار یافته  دیگربوده و سپس از آسیا به 

 است.

ر در این آفت اولین بار در ایران از روی درخت كنا

 Aleurotuberculatus آوری و به نام شهرستان داراب جمع

sp.  گزارش شد(Zarrabi, 1999)  و از روی مركبات برای

 ,Zarrabi) اولین بار از استان بوشهر گزارش شده است

1991). 

 بارةمطالعات كمي در دهد ميبررسي منابع نشان 

ه است و گرفتبیولوژی و اكولوژی سفیدبالک یاس انجام 

دشمنان تغییرات جمعیت و  دربارةن مطالعات عمدتاً ای

 Khalaf صحرایي طبیعي این آفت بوده است. مطالعات

et al. (2010) میانگین تراكم داد نشان بغداد در جنوب 

به میزان  ماندرین نارنگي روی یاس سفیدبالک جمعیت

 هر در تخم عدد 153برگ و  هر ازای به بالغ 6/66

 هر در عدد پوره 396 تعداد نینو همچ مربعمتر  انتيس

 Abdul-Razak etبود.  تفرو یپگر روی مربعمتر  انتيس

al. (2009)،  یرو اسی دبالکیسفمیانگین جمعیت 

تخم به  عدد 336 میزان)رقم حساس( را به  تفرو یپگر

 ۀزمستان اوج جمعیت هادند. آنكربرگ ثبت  22هر  یازا

 25/45ط طور متوس به نیریش مویل یحشره را رو نای

تحقیقات در  .كردند گزارش برگ 22 یتخم به ازا

Rasekh (2010) ،های سفیدبالک  از میان جمعیت شفیره

كاری استان فارس  مركبات ةیاس كه از مناطق عمد

                                                                                  
1. Capnodium sp. 

سه گونه زنبور پارازیتوئید از  ند،ی شده بودآور جمع

این شناسایي و توصیف گردید.  Aphelinidae ةخانواد

 & Encarsia alemansoori (Rasekhها شامل  گونه

Polaszek)،Encarsia hamata (Huang & Polaszek)  

گونه  6ن همچنی این محقق. بودند .Eretmocerus spو 

، یک گونه بالتوری Coccinellidae ةاز خانواد كفشدوزک

 9گونه عنكبوت متعلق به  3و  Chrysopidae ةاز خانواد

الک یاس در خانواده را به عنوان شكارگرهای سفیدب

 د.كری و گزارش آور جمعاستان فارس 

 چیكنون ه د كه تاده مي منابع موجود نشان بررسي

 اسیک فیدبالس شناسي زیست ةدربار يكامل ۀنوع مطالع

ه گرفتمختلف مركبات در جهان انجام ن یها گونه یرو

 نیا يستیز اتیاز خصوص يآگاه نكهیاست. با توجه به ا

آفت  نیا تیریمد برای یزیر هبرنامدر  گام نیحشره اول

 های مختلف گونه ریمقاله تأث نید، در اشو ميمحسوب 

از  شیرشد پ ةطول دور لیاز قب هایي عامل یمركبات رو

طول عمر  ،ينسبت جنس از بلوغ، شیپ رومی رگبلوغ، م

 دیگررشد و  ينرخ ذات ،گذاری تخم زانیم ن،ابالغ

 .دش يبررس A. jasminiي جدول زندگ یپارامترها

 

هاموادوروش
 سیبسیب

 باتهای مختلف مرک های گونه نهال ۀتهی

پرتقال، نارنج،  های گونه یرو ها آزمایشدر این مطالعه 

 های گونه. گرفتندفروت انجام  پیو گر ينارنگ مو،یل

دزفول  آباد يصف قاتیمختلف مركبات از مركز تحق

 و قطر 42ل با طو يكیپالست های و در گلدان یداریخر

/1) مزرعه خاک با ها كاشته شدند. گلدان متر انتيس 34
3  

/1 ماسه،
/1 و خاک 3

بدین ( پر شدند. دهیپوس دامي كود 3

 .شدند آماده ی مختلف مركباتها ههای گون نهال ترتیب

 

 اسی دبالکیسف یکلن ۀیته

ابتدا  شگاه،یدر آزما اسی بالک دیسف يكلن ۀیته برای

و  یداریز دزفول خر( ااورزینهال پرتقال )رقم س یتعداد

 یكشاورز ةدانشكد شگاهیبه درون انكوباتور در آزما

انكوباتور  طی. شراندمنتقل شد دچمرانیدانشگاه شه

 يگراد و رطوبت نسب سانتي ۀدرج 29±3 یصورت دما به

در بود.  32: 35 يكی: تارروشنایي ةدور و درصد 4±62

بالغ نر و ماده  های کفیدبالس یادیمرحله تعداد ز نیا
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در  دبالکیآلوده به سف درختاناز  راتوریآسپ ۀلیوس هب

آباد  از مركز تحقیقات صفي 3133ماه سال  اردیبهشت

شد. به  رهاسازی ها نهال نیا یرو و یآور جمعدزفول 

از آفت  یعار دیجد های نهالماهانه  د،یشد يآلودگ لیدل

 يكلن ،بیترت نیه اآلوده شد. ب های نهال نیگزیجا

 .دیگرد هیهت اسیک فیدبالس

  

 از بلوغ شیرشد پ ۀطول دور یبررس
 ضض

 یرو اسی دبالکیاز بلوغ سف شیرشد پ ةدور نییتع یبرا

 دبالکیعدد سف 22-12مختلف مركبات ابتدا  های گونه

 دبالکیسف ياز كلن راتوریآسپ ۀلوسی به نر و ماده بالغ

قرار داده شد  خچالیدر  قهیدق پنجو به مدت  یآور جمع

شده به  حس يب های دبالکیسپس سف .دشون حس يتا ب

 متر انتيس 3و ارتفاع  4/3قطر  به ای رهیگ های داخل قفس

به  حشرات یحاو ای رهیقفس گ سپس،منتقل شدند. 

با  ها دبالکسفی كه شد متصل ها به برگ نهال ینحو

 25در تماس بودند. پس از گذشت  برگ نیریسطح ز

 اهیگ یاز رو ها دبالکیو سف ای رهیساعت، قفس گ

 بهتخم  یحاو اهانیگ این برداشته شدند. سپس

. شدند انتقال داده )با همان شرایط ذكر شده( انكوباتور

كدام  هر های سه برگ از نهال یحداقل رو شیآزما نیا

گرفت )تكرار اول، انجام  ذكر شده مركبات های از گونه

و  62، 40، 92ترتیب  دوم، سوم و چهارم روی پرتقال به

عدد تخم؛  54و  42، 02، 34؛ روی نارنگي عد تخم 92

، 322عدد تخم؛ روی لیمو  50و  52، 62، 54روی نارنج 

چنین هفت تكرار روی  عدد تخم و هم 324و  04، 32

، 326، 322، 330، 334، 322ترتیب  فروت به گریپ

 ها تخم یحاو های برگعدد تخم بود(.  334و  323

 خیو زمان تفر گردید يبررس نوكولریب ۀلوسی به روزانه

 ها تخم خیپس از تفر، شیآزما ۀادام در .شد ثبت ها تخم

از  ای برگ، نقشه یسن اول رو های پوره شدن مستقر و

و شد  هیته شده تثبیت سن اول های محل استقرار پوره

مخصوص به خود بود و  ةدر آن نقشه هر فرد دارای شمار

 نیااساس  بر شد.روزانه توسط بینوكولر هر فرد بررسي 

 کی هر يرگیو شف يمختلف پورگ های طول دوره ،نقشه

 ةانداز بر اساس پورگي مختلف مراحل .شد دنبال هااز آن

 های ظهور چشم بر اساس يرگیشف ۀمرحل آغاز و هانآ

ظهور  نمیافاصله . ((Gill, 1990 دیگرد نییقرمز تع

 ةبه عنوان طول دور ناقرمز و خروج بالغ های چشم

 (.Gill, 1990) دیت گردو ثب نییتع يرگیشف

 

 یاز بلوغ و نسبت جنس شیپ رومی رگم

از بلوغ،  شیرشد پ ةمربوط به طول دور شیآزما يط

 و ها تعداد پوره نهمچنینشده و  خیتفر های تخم زانیم

درصد  بیترت نیه او ب دیگرد ادداشتیمرده  های رهشفی

محاسبه  ی پیش از بلوغمراحل مختلف رشد رومی رگم

 دبالکیسف حشرات بالغ ش،یآزما ایندر  نی. همچنگردید

 يو نسبت جنس یآور جمع يرگیشف ۀشده از پوست خارج

 شد. نتعیی هاآن )ماده به كل( در

 

 تخم کل زانیتخم روزانه، م زانیم ،بالغانعمر  طول

ماده با طول  کینر و  کی ،بالغانطول عمر  نییتع یبرا

 ۀلیسو قبل به شیساعت حاصل از آزما 25عمر كمتر از 

ای  رهیقفس گ کیو به داخل  یآور جمع راتوریآسپ کی

 های قفس نی. سپس ادیمنتقل گرد مشابه آزمایش قبل

مختلف  های گونه های نهال های برگ یرو ای رهیگ

ساعت  25. هر شد دیدمركبات گذاشته شد و هر روز باز

 منتقل شدند. در صورت دیبرگ جد کیحشرات به 

اضافه  يداخل قفس برگ به دینر جد کینر  ةمرگ حشر

 افتهی انیپا شیماده آزما ةشده و در صورت مرگ حشر

گذاشته شده توسط هر  های . هر روز تخمشد يم يتلق

طول عمر حشرات  ،ین ترتیبه اب .دگردیماده شمارش 

 روزانه و كل ریزی تخم میزان نهمچنی بالغ نر و ماده و

 گردید. تعیین

 

 یآمار ۀیتجز

 ةطول دور یرو مختلف مركبات های هگوناثر  برای مقایسۀ

ومیر پیش  میزان مرگاز بلوغ،  شیپ رشدیمراحل مختلف 

 دبالکیسف یبارورو طول عمر بالغان از بلوغ، نسبت جنسي، 

A. jasmine ( از تجزیۀ واریانسANOVA و برای مقایسۀ )

(. ضمناً SAS, 1997استفاده شد ) LSDها از آزمون  میانگین

ها، قبل از آنالیز  واختي در میانگینبه منظور ایجاد یكن

ر پیش از ومی رگخام مربوط به درصد م واریانس اعداد

محاسبۀ شدند.  Arcsinبلوغ و نسبت جنسي تبدیل به 

دو جنسي  بر مبنای تئوری جدول زندگياین پارامترها 

 Chi & Liu, 1985; Chi)شد مرحله تجزیه  -سن ةویژ
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ل زندگي و جدو پارامترهایبرآورد  . برای(1988

  افزار تیمار از نرم های زیستي مرتبط با هر شاخصه
Age-stage, two-sex life table analysis-MSChart 

اختالف بین پارامترهای جدول . معنادار بودن استفاده شد

های مختلف مركبات  زندگي سفیدبالک یاس روی گونه

 با استفاده از روش بوتستراپ ارزیابي گردید 

(R Development Core Team, 2010). 

 یبارور يستیمهم جدول ز یهاپارامتر ۀمحاسب برای

تولیدمثل نرخ خالص  نییتع یبرا ریاز روابط ز

(Ro=∑lxmx)تیجمع شیافزا ي، نرخ ذاتe
(-rmx)

lxmx)=1 ∑ ،)

λ=e تیجمع شیافزا متناهي نرخ
rm ، کی متوسط طولو 

 .(Carey, 1993) استفاده شد ((T=ln(Ro)/rm نسل

 

وبحثجینتا
 از بلوغ شیپ ۀدور طول

 از بلوغ شیرشد پ ةطول دور يحاصل از بررس جینتا

مختلف مركبات در جدول  های گونه یرو سفیدبالک یاس

داد  نشان ANOVA جدول جینشان داده شده است. نتا 3

 ؛df=5 و 3315 ؛P<2223/2) تخم رشد ةطول دور نیكه ب

24/64=F2223/2) يپورگ ة(، طول دور>Pو 3592 ؛ 

1=df 33/90؛=F)2223/2)شفیرگي  ة، طول دور>P؛ 

رشد  ة( و مجموع طول دورF=36/31 ؛df=1 و 3552

( F=53/365 ؛df=1 و 3913 ؛P<2223/2) از بلوغ شیپ

اختالف  شیآزما تحت مركباتِ متفاوتِهای  گونه یرو

از  شیرشد پ ةطول دور يطور كل به وجود داشت. معنادار

های مركبات  گونه دیگر نسبت به مویل ۀگون یبلوغ رو

پرتقال  فروت و پیگر ،ينارنگ های گونه و بود تر كوتاه

 دبالکیقرار داشتند. رشد سف یبعد های در رتبه ترتیب به

ادامه داشت و بعد  یکسن  ةنارنج تنها تا پور یرو اسی

در این مطالعه میانگین  .رفتند نبی از ها پوره همۀاز آن 

مختلف و شفیرگي روی های سنین  رشد پوره ةطول دور

رشد تخم  ةهای مختلف مركبات كمتر از طول دور گونه

رشد  ةاند كه طول دور گزارش كرده محققانبود. بعضي 

 ۀترین مرحل های سفیدبالک طوالني گونه دیگرتخم در 

 ,Powell & Bellows) رشد پیش از بلوغ بوده است

1992; Roermond & Van Lenteren, 1992; 

Shishehbor & Brennan, 1995).  دانستن اینكه كدام

در  ،ترین است رشدی پیش از بلوغ طوالني ۀمرحل

، چرا كه بر گیری برای مدیریت آفات اهمیت دارد تصمیم

عوامل كنترل  توان تعیین كرد كه از كدام اساس آن مي

)برای مثال پارازیتوئید تخم یا پارازیتوئید  بیولوژیک

استفاده از كدام  نكهیا ای ( باید استفاده كرد،پوره

 تر ناسبم (كش كش یا پوره )برای مثال تخم كش آفت

نسبت جنسي  (.Leddy et al., 1995) خواهد بود

مختلف مركبات در  های سفیدبالک یاس روی گونه

 است. نشان داده شده 3 جدول

 
 های مختلف مركبات ی گونهرو A. Jasmini یاس، . طول دورة رشد پیش از بلوغ )روز( و نسبت جنسي سفیدبالک3جدول 

 پارامتر
 های مختلف مركبات گونه 

 لیمو فروت گریپ پرتقال نارنگي

 b39/2± 24/0 a36/2±33/0 b29/2±21/0 c32/2±55/6 تخم

 (522) 5-34 (032) 6-22 (262) 6-33 (292) 4-21 دامنه )تعداد(

 c33/2±04/4 a31/2±91/0 b26/2±45/9 c26/2±23/6 پورة سن یک

 (195) 5-32 (991) 1-33 (215) 1-39 (259) 1-34 ه )تعداد(دامن

 a33/2±13/5 a31/2±10/5 b25/2±03/1 b29/2±36/1 پورة سن دو

 (156) 2-3 (955) 2-39 (234) 2-32 (223) 2-36 دامنه )تعداد(

 a30/2±22/0 a33/2±31/9 b24/2±40/6 c26/2±32/4 پورة سن سه

 (126) 1-3 (913) 2-32 (330) 1-35 (230) 2-22 دامنه )تعداد(

 b20/2±13/2 a24/2±46/2 c21/2±32/2 ab26/2±55/2 شفیره

 (121) 3-3 (939) 3-9 (339) 3-4 (235) 3-9 دامنه )تعداد(

 c13/2±62/24 a15/2±10/20 b33/2±95/26 d22/2±96/23 كل دورة پیش از بلوغ

 (522) 32-13 (032) 34-15 (262) 32-13 (292) 35-54 دامنه )تعداد(

 b02/2±12/41 a25/2±54/43 b34/3±69/43 b50/2±53/42 نسبت جنسي )ماده به كل(
 .(P≥24/2هایي كه حروف یكسان دارند اختالف معناداری با هم ندارند ) در هر ردیف میانگین    

 

 

 

 

 

 



 239 ... شناسي و پارامترهای جدول زندگي سفیدبالک یاس زیست و همكاران: قدرتي 

 

 

تجزیۀ واریانس اختالف معناداری را بین نسبت جنسي 

A. jasmini مركبات نشان داد های متفاوت  روی گونه

(25/2=P 1و  3913؛=df 90/2؛=F میانگین نسبت .)

صورت  های مختلف به جنسي سفیدبالک یاس روی گونه

بود. مطالعات انجام گرفته روی نسبت جنسي  3:3تقریباً 

ها هم عمدتاً به همین صورت گزارش شده  دیگر سفیدبالک

برای مثال نسبت  .(Byrne & Bellows, 1990)است 

 Bemisia tabaci Gennadiusفیدبالک پنبه جنسي س

(Mound, 1983) سفیدبالک گلخانه ،Trialeurodes 

vaporariorum (Westwood) (Van Lenteren & 

Noldus, 1995)  و سفیدبالک كرچکTrialeurodes ricini 

Misra (Shishehbor & Brennan, 1995) صورت تقریباً  به

 پنجاه درصد ماده گزارش شده است.

 
 از بلوغ شیپ رومی رگم زانیم

سفیدبالک  از بلوغ شیپ رومی مرگ ي میزانبررس جینتا

تجزیۀ واریانس  شده است. نشان داده 2یاس در جدول 

ومیر كل پیش از  اختالف معناداری را بین درصد مرگ

های متفاوت مركبات  بلوغ سفیدبالک یاس روی گونه

 (.F=05/321؛ df=5و  3495؛ P<2223/2نشان داد )

 مربوط بهاز بلوغ  شیمراحل پ رومی مرگ زانیم نیشتریب

 زانیم نیو كمتر يتخم و سن اول پورگ ۀمرحل

 يرگیشف ۀو مرحل يپورگ مربوط به سن سوم رومی مرگ

 یرو اسی  سفیدبالک  رومی مرگ  زانیم  نیشتریب  بود.

 

فروت  ومیر روی گریپ و كمترین میزان مرگنارنج  گونۀ

 ها، برای مثال گر سفیدبالکدربارة دی مشاهده شد.
B. tabaci (Fekrat & Shishehbor, 2007)، 

T. vaporariorum (Merendynk & Van Lenteren, 

 T. ricini (Shishehbor & Brennan, 1995)و ( 1978

ومیر در مرحلۀ رشدی تخم و  هم بیشترین میزان مرگ

 پورة سن اول گزارش شده است.

 
 کل تخم تعدادوزانه، تخم ر تعداد ،بالغانطول عمر 

نشان داده  1جدول  در بالغانطول عمر  يبررس جینتا
طول  نیبی معناداراختالف  بر این اساس، شده است.

 و 950 ؛A. jasmini (2223/2>Pعمر افراد بالغ ماده

1=df 60/35؛=F) 2223/2) و نر  =P1 و 661 ؛=df ؛
56/39=F) متفاوت مركبات وجود داردهای  گونه روی. 

كل  زادآوریروزانه و  گذاری تخم میانگین يبررس جینتا

نشان داد كه  ANOVAنشان داده شده است.  1در جدول 

؛ df=1و  333 ؛P<2223/2روزانه ) گذاری تخم نیانگیم نیب

23/3=F متفاوت های گونه یكل رو زادآوری میانگین( و 

 333 ؛P= 2223/2) وجود داشت یمعنادارمركبات اختالف 

 مویل ۀگون یكل رو خمت زانیم نیشتریب .(F=00/4؛ df=1 و

كمترین طول عمر روی گونۀ لیمو دیده شد  .مشاهده شد

ها روی  تواند فعالیت بیشتر تولید مثلي ماده كه علت آن مي

تواند منجر به كاهش  این گونۀ میزبان گیاهي باشد كه مي

 طول عمر گردد. 

 های مختلف مركبات روی گونه A. Jasmini ومیر پیش از بلوغ سفیدبالک یاس . درصد مرگ2جدول 

 پارامتر
  های مختلف مركبات گونه 

 نارنج لیمو فروت گریپ پرتقال نارنگي

 b65/2± 42/0  b53/2±22/32  b22/2±49/5  b22/2±42/6  a44/2±22/02  تخم

 (346) 66-31 (26) 4-32 (19) 1-22 (26) 4-24 (21) 1-12 دامنه )تعداد(

 b13/2±20/9  b59/2±32/0  b19/2±62/1  b14/2±34/6  a2±22/322  پورة سن یک

 (13)2-322 (26) 2-21 (20) 1-39 (33) 4-22 (30) 1-26 دامنه )تعداد(

 ___ ab53/2±02/5  a23/2±32/9  b35/2±95/3  a23/2±94/4  پورة سن دو

 ___ (22) 5-35 (31) 3-9 (39) 4-34 (33) 1-39 دامنه )تعداد(

 ___ a22/2±01/3  a34/2±43/3  a39/2±33/3  a31/2±36/1  پورة سن سه

 ___ (31) 3-6 (35) 3-4 (1) 3-6 (5) 1-6 دامنه )تعداد(

 ___ ab34/2±15/2  a32/2±24/2  b29/2±33/3  ab29/2±20/4  شفیره

 ___ (36) 5-34 (0) 3-5 (5) 2-5 (4) 2-6 دامنه )تعداد(

 b20/3±43/22  b91/2±41/26  b51/2±15/32  b40/2±24/24 a2±22/322  كل دورة پیش از بلوغ

 (334) 2-322 (522) 4-42 (032) 1-52 (262) 32-42 (292) 1-42 دامنه )تعداد(
 (.P≥24/2هایي كه حروف یكسان دارند اختالف معناداری با هم ندارند ) در هر ردیف میانگین    
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ای ه میانگین تولیدمثل سفیدبالک یاس روی گونه

عدد تخم( با میانگین تولیدمثل 24-10مختلف مركبات )

 Aleurocanthus spinifernus Quaint (22-39 گونۀ

عدد تخم( كه یک گونۀ الیگوفاژ در ژاپن است 

(Kodama, 1931 و همچنین با )Aleurocanthus 

woglumi Ashby (13-0  )عدد تخمDowell & 

Steinberg, 1990)ل، در دیگر ( مشابهت دارد. با این حا

 و B. tabaciفاژ مانند  های سفیدبالک پلي گونه
T. vaporariorum  .میانگین تولیدمثل بسیار بیشتر است

روی سه گیاه  B. tabaciبرای مثال میانگین تولیدمثل 

و  62، 42ترتیب  زمیني به فرنگي و سیب بادمجان، گوجه

 ,Fekrat & Shishehbor)تخم گزارش شده است  60

 T. vaporariorumچنین میانگین تولیدمثل . هم(2007

تخم گزارش شده  133-4ای بین  روی گیاهان گلخانه

 (.Burnett, 1949است )

 

 پارامترهای جدول زندگی

های  پارامترهای جدول زندگي سفیدبالک یاس روی گونه
نشان داده شده است.  5مختلف مركبات در جدول 

تعداد 330/2±223/2) بیشترین میزان نرخ ذاتي رشد
ماده/ ماده/ روز( روی لیمو دیده شد. روی این گونه طول 

روز و زمان الزم  93/22دورة یک نسل سفیدبالک یاس 
 روز بود. 04/4برای دو برابر شدن جمعیت 

های بقا و تولید تخم سفیدبالک یاس  منحني 3شكل 
طور  دهد. همان های مختلف مركبات را نشان مي روی گونه

ترین دورة رشد  شود، اوالً، كوتاه ه ميمشاهد 3كه در شكل 
پیش از بلوغ روی لیمو بوده است. ثانیاً، زمان اوج 

های مركبات  گونه گذاری روی لیمو نیز زودتر از دیگر تخم

گذاری در اواخر عمر  بوده است. ثالثاً، شیب روند نزولي تخم
ها بوده است. مجموعۀ  ها روی لیمو كندتر از دیگر گونه ماده

امل باعث شده است كه نرخ ذاتي رشد سفیدبالک این عو
 های مركبات باشد. یاس روی لیمو بیشتر از دیگر گونه

 
 های مختلف مركبات روی گونه A. jasmini. میانگین طول عمر افراد بالغ، میانگین تخم روزانه و میانگین تخم كل سفیدبالک یاس 1جدول 

 پارامتر
 های مختلف مركبات گونه 

 لیمو فروت گریپ رتقالپ نارنگي

 a32/2±43/5 b32/2±52/1 b26/2±21/5 c20/2±65/1 طول عمر ماده

 (345) 3-9 (169) 3-0 (335) 3-9 (331) 3-9 دامنه )تعداد(

 a26/2±91/2 a32/2±32/2 b25/2±42/2 c26/2±39/2 طول عمر نر

 (351) 3-5 (154) 3-9 (93) 3-4 (36) 3-5 دامنه )تعداد(

 ab12/2±30/0 c21/2±14/9 bc52/2±22/0 a29/3±62/3 زانهتعداد تخم رو

 (345) 4-34 (169) 6-35 (335) 4-33 (331) 6-34 دامنه )تعداد(

 b53/2±69/12 b54/3±41/24 b 61/2±52/13 a23/2±59/10 تعداد كل تخم

 (345) 33-63 (169) 6-63 (335) 0-52 (331) 0-61 دامنه )تعداد(

 (.P≥24/2هایي كه حروف یكسان دارند اختالف معناداری با هم ندارند ) ندر هر ردیف میانگی     

 
 های مختلف مركبات روی گونه A. Jasmini. پارامترهای جدول زندگي سفیدبالک یاس 5جدول 

 پارامتر
 های مختلف مركبات گونه

 لیمو فروت گریپ پرتقال نارنگي

rm b 2224/2 ±231/2 c 2221/2 ±296/2 b 2235/2 ±233/2 a 2220/2 ±323/2 

GRR a 32/32 ±19/09 b 53/1 ±50/56 b 43/4 ±02/45 b 23/4 ±62/41 

R0 a 20/3 ±33/36 b 39/2 ±32/32 a 64/2 ±59/34 b 01/2 ±42/32 

λ b 2223/2 ±230/3 c 2224/2 ±293/3 b 2236/2 ±234/3 a 2212/2 ±329/3 

T b 262/2 ±206/12 a 21/2 ±433/11 b 33/2 ±321/12 c 330/2 ±901/25 

 (.P≥24/2هایي كه حروف یكسان دارند اختالف معناداری با هم ندارند ) در هر ردیف میانگین
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 های مختلف مركبات ترتیب روی گونه ( سفیدبالک یاس بهmx( و باروری ویژة سن )lx. منحني بقا )3شكل 

 

با توجه به اینكه سفیدبالک یاس در چند سال اخیر 

ارد استان خوزستان شده و روی درختان مركبات استقرار و

طور كامل با شرایط اكولوژیكي  یافته است، احتماالً هنوز به

منطقه تطابق نیافته است. به عبارت دیگر، در صورت تطابق 

این آفت با شرایط اقلیمي مركبات استان خوزستان، ممكن 

 است میزان تولیدمثل و خسارت آن افزایش یابد.

Bellows & Arakwa (1988)،  افزایش تصاعدی

دلیل  روی پنبه را به B. tabaciجمعیت سفیدبالک پنبه 

كشت پنبه و تطابق جمعیت این آفت با اكوسیستم 

كه ن به دلیل كاهش فعالیت دشمنان طبیعي همچنی

اند.  ها است ذكر كرده كش آفترویۀ  بيكاربرد  ناشي از

 دربارةای را  یهجاری اطالعات اول ۀمطالع های یافته

های مختلف مركبات  این آفت روی گونه شناسي  زیست

اثر  دربارة دیگر كه اطالعات آورد. هنگامي فراهم مي

شرایط محیطي )نظیر دما و رطوبت( و شرایط بیولوژیكي 

جمعیت سفیدبالک  پویایينظیر اثر دشمنان طبیعي بر 

فت مدیریت این آ ۀتوان در زمین د، بهتر ميآییاس فراهم 

 كرد.ریزی  مهم برنامه
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