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چکیده
 آفتی چندینخوار (پلیفاژ) و کلیدی است که به دامنةTrialeurodes vaporariorum Westwood (Hem.: Aleyrodidae) سفیدبالک گلخانه
 یک گونةEretmocerus delhiensis Mani (Hym.: Aphelinidae)  زنبور انگلواره یا پارازیتویید.گستردهای از گیاهان آسیب وارد میسازد
 در این پژوهش شاخصهای.( و مادهزا بوده که پورههای سفیدبالک گلخانه را انگلی (پارازیته) میکندSynovigenic) تخمگذار تناوبی
، درجة سلسیوس21±1 جمعیتشناختی (دموگرافی) این زنبور انگلواره روی سفیدبالک گلخانه در تغذیه از گیاه گوجهفرنگی در دمای
 شاخصهای رشد جمعیت بر پایة جدول. تاریکی) بررسی شد: ساعت (روشنایی15:1  درصد و دورة نوری51±1 رطوبت نسبی
 طول عمر و میزان زادآوری برای این زنبور انگلواره، نتایج نشان داد که طول دورة تخمریزی. مرحلة دوجنسی محاسبه شد-زندگی سن
 بر پایة نتایج جدول زندگی شاخصهای جمعیتشناختی شامل؛ نرخ. تخم بود14/13±0/42  روز و20/41±0/1 ،1/2±0/12 به ترتیب
 نرخ ذاتی افزایش جمعیت، نتاج بر فرد31/13±1/11  و12/11±0/31 ) به ترتیبGRR(  نرخ ناخالص تولیدمثل،)R0( خالص تولیدمثل
) و زمان دوT(  بر روز و میانگین طول عمر یک نسل1/14±0/004 ،0/15±0/0013  به ترتیب،)λ(  نرخ متناهی افزایش جمعیت،)rm(
 امید، بر پایة نتایج بهدستآمده. روز برآورد شد1/31±0/21  و11/55±0/31 ) این زنبور انگلواره به ترتیبDT( برابر شدن یک نسل
.فراوانی وجود دارد تا از این انگلواره بهعنوان یک عامل زیستی (بیولوژیک) در کنترل سفیدبالک گلخانه استفاده شود
. زادآوری ویژة سنی، دموگرافی، امید به زندگی،Eretmocerus delhiensis :واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hem.: Aleyrodidae) is a polyphagous and key pest that
causes damaging to wide range of crops. The parasitoid wasp, Eretmocerus delhiensis Mani (Hym.: Aphelinidae) is a synovigenic and thelytokous species that parasitizing greenhouse whitefly nymphs. In order to evaluation parasitoid wasp,
Eretmocerus delhiensis Mani (Hym.: Aphelinidae) in control of greenhouse whitefly demography parameters of E.
delhiensis on greenhouse whitefly on tomato cultivar Super-Chief at temperature 25±1°C, 65±5 % RH and a photoperiod
16:8 h (L: D) in growth chamber were studied. For calculation of population growth parameters Age- Stage, Two-Sex Life
table was used. The result showed that oviposition period, longevity and fecundity for this parasitoid were 4.2±0.12 d,
20.74±0.5 d and 17.43±0.17 offspring respectively. Based on results of the life table, demography parameters consisting of
net reproductive rate (R0), gross reproductive rate (GRR) were 12.11±0.94 and 31.43±1.85 offspring per female, intrinsic
rate of increase (rm), finite rate of increase (λ), were 0.16±0.0059 d-1, 1.17±.007 d-1 and mean generation time (T) and
doubling time (DT) of E. delhiensis were 15.66 d and 4.354/d respectively. Based on our results, this parasitoid is a
promising candidate for greenhouse whitefly control.
Keywords: age specific fecundity, demography, Eretmocerus delhiensis, life expectancy.
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مقدمه
سفیدبالک گلخانة

Trialeurodes vaporariorum

) Westwood (Hem.: Aleyrodidaeآفتی همهجازی،
چندینخوار (پلیفاژ) و کلیدی است که باعث ایجاد
آسیب به طیف گستردهای از گیاهان گرمسیری و نیمه
گرمسیری میشود .پورهها و حشرههای کامل
سفیدبالک گلخانه افزون بر مکیدن شیرة گیاهی،
قابلیت تولید عسلک نیز دارند که این عسلک بستر
مناسبی برای رشد قارچهای پودهرست (ساپروفیت)
روی سطح گیاه به وجود میآورد و منجر به تخریب
کل گیاه میشود (Van der Linden and Van der
) .Staaij, 2001امروزه مدیریت مبارزه با سفید بالکها
بهطور عمده وابسته به ترکیبهای شیمیایی است اما
این آفت نسبت به بیشتر ترکیبهای شیمیایی مقاوم
شده و کنترل آنرا دشوار کرده است ( Costa et al.,
.)1993
در دهة اخیر ،تحقیقات زیادی روی کارایی دشمنان
طبیعی سفیدبالکها بهویژه سفیدبالک گلخانه انجام شده
است ( Shah et al., 2015; Cetintas & Auslane,
; .)2009دشمنان طبیعی مؤثر سفیدبالک گلخانه شامل؛
شکارگرها (بالتوری سبز و سنهای ،)Macrolophous
قارچهای بیمارگر و زنبورهای انگلواره (پارازیتویید)
هستند و مهمترین انگلوارههای این آفت خانوادة
 Aphelinidaeهستند (Zolnerowich Ren et al., 2010
;  .)and Rose, 2008زنبورهای جنس Eretmocerus
اندو -اکتو انگلواره هستند که افراد ماده بین سطح برگ و
پورة میزبان تخمریزی کرده پس از آن الرو سن اول وارد
بدن میزبان شده و بهصورت درونی از میزبان تغذیه
میکند .زنبور انگلوارة Eretmocerus delhiensis Mani
) (Hym.: Aphelinidaeیکی از انگلوارههای این آفت بوده
و نخستین بار از ایران از روی سفیدبالک نیشکر Corbett
 Neomaskellia andropogonisگزارش شد
( .)Khadempour et al., 2014این زنبور انگلواره یک
گونة تخمگذار تناوبی ) (Synovigenicو بکرزای مادهزا
است.
تعیین شاخصهای زیستی یکی از ابزار سودمند در
ارزیابی دشمنان طبیعی است و نقش بهسزایی در میزان
موفقیت یک دشمن طبیعی در کنترل آفات ایفا میکند

( .)Fathipour et al., 2004برای ارزیابی کارایی و پویایی
یک دشمن طبیعی ،شناخت شاخصهای
جمعیتشناختی (دموگرافی) آن بسیار اهمیت دارد و
قابلیت رشد جمعیت و شاخصهای مربوط به دشمن
طبیعی از راه جدول زندگی محاسبه میشوند ( Maia et
 .)al., 2000شاخصهای جدول زندگی و تولیدمثلی زنبور
Eretmocerus
انگلوارة Rose & Zolnerowich
 eremicusروی سفیدبالک برگ نقرهای & Bellows
Headrick et al., ( Bemesia argentifolii Perring
 )1999و روی سفیدبالک گلخانه بررسی شده است
( .)Soler & van Lenteren, 2004همچنین ،شاخصهای
جمعیتشناختی شامل نرخ ذاتی افزایش جمعیت ،نرخ
متناهی افزایش جمعیت و نرخ خالص تولیدمثل برای
زنبور انگلوارة  E. eremicusروی سفیدبالک برگ نقرهای
و سفیدبالک گلخانه (،)Soler and van Lenteren, 2004
و همچنین برای زنبور انگلوارة E. sp. nr. Furuhashii
روی  Bemesia tabaci Gennadiusنیز بررسی و گزارش
شده است ( .)Qiu et al., 2007شاخصهای
جمعیتشناختی زنبور انگلوارة  E. mundusروی
سفیدبالک  B. tabaciتوسط  (2008) Zandi-Soohaniو
زیستشناسی زنبور انگلوارة  E. sudanensisروی B.
 tabaci biotype Bتوسط (2011) Castillo & Stansly
بررسی شده است .در مورد جمعیتشناختی زنبور
انگلوارة  E. delhiensisاطالعات ناچیزی وجود دارد و تنها
ویژگیهای زیستی این زنبور انگلواره روی سفیدبالک
نیشکر  N. andropogonisبررسی شده است
(.)Khadempour, 2013
هدف از این تحقیق ،بررسی کارایی زنبور انگلوارة
 E. delhiensisروی سفیدبالکگلخانه T. vaporariorum
در تغذیه از گیاه گوجهفرنگی بوده لذا در این پژوهش
شاخصهای زیستی ازجمله شاخصهای رشدی،
تولیدمثلی و جدول زندگی ارزیابی شده است.
مواد و روشها
تشکیل کلنی سفیدبالک گلخانه

سفیدبالک گلخانه از روی گیاه خیار گردآوری و
شناسایی شد و برای تشکیل کلنی ،از گیاه
گوجهفرنگی رقم سوپِرچف ( )Super-Chiefاستفاده
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شد .گلدانهای سالم و بدون آلودگی به آفت به درون
قفسهایی با ابعاد  51×51×211سانتیمتر که با پارچة
توری ارگانزا پوشیده شده بود ،منتقل و در شرایط
گلخانه پرورش داده شد.
پرورش زنبور انگلوارة E. delhiensis

جمعیت اولیة این زنبور انگلواره از روی سفیدبالک
نیشکر  N. andropogonisاز کشت و صنعت امام
خمینی(ره) از استان خوزستان گردآوری و توسط
مؤسسة تحقیقات گیاهپزشکی کشور تأیید شد .برای
پرورش انگلواره ،شماری بوتة آلوده به مراحل نابالغ
سفیدبالک گلخانه در یک اتاقک رشد جداگانه (دمای
15±2درجة سلسیوس ،رطوبت نسبی  55±5درصد و
دورة نوری  25ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی)
درون قفس توری ارگانزا با ابعاد 51×51×211
سانتیمتر قرار داده شد و جمعیتی از زنبور روی آنها
رهاسازی شد .هر سه روز یکبار شماری بوتة آلوده به
سفیدبالک به کلنی زنبور اضافه شد تا جمعیت
مناسبی از انگلواره افزایش و پرورش یابد .پورههای
انگلی (پارازیته)شده به رنگ قهوهای روشن و با
لکههای چشمی مشخص بودند اما در مراحل آغازین
تشخیص آنها دشوار بود و تنها راه تشخیص انگلی
شدن وارونه کردن پورة موردنظر بود که وجود یک
نقطة سیاهرنگ در سطح شکمی پوره نشاندهندة انگلی
شدن میزبان است .پس از مشخص شدن پورههای
انگلیشده ،شماری برگ حاوی این پورهها ،درون
ظرفهای پتری  8سانتیمتری قرار داده شد و زنبورهایی
که از این پورهها خارج میشدند در آزمایشهای اصلی در
شرایط دمایی  15±2درجة سلسیوس ،رطوبت نسبی
 55±5درصد و دورة نوری  25ساعت روشنایی و 8
ساعت تاریکی در اتاقک رشد استفاده شد.
جدول زندگی

با انجام آزمایشهای ترجیح سنین پورگی مشخص شد
که زنبور انگلواره  E. delhiensisسن سوم پورگی را
نسبت به دیگر سنین برای انگلی شدن ترجیح میدهد
(دادههای چاپ نشده ،نگارندگان) .در آغاز شمار سی
عدد زنبور انگلواره دو روزه (با توجه به اینکه زنبور
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انگلواره موردبررسی تخمگذار تناوبی است و باید برای
بلوغ تخمهای خود از میزبان تغذیه کند بنابراین در
زمان کمتر از  17ساعت میزان تخمریزی آن بسیار
ناچیز بود) انتخاب شد و یک برگ گیاه گوجهفرنگی
حاوی  15-31پورة سن سوم سفیدبالک گلخانه در
اختیار آنها قرار گرفت و پس از دوازده ساعت زنبورها
حذف شد و تا زمان ظهور نشانة انگلیشدن
(پارازیتیسم) در اتاقک رشد نگهداری شد .پورههای
انگلیشده به رنگ قهوهای روشن ( )Beigeو با لکههای
چشمی مشخص بودند که پس از ده روز نمایان شدند.
برای تعیین شاخصهای زیستی این زنبور انگلواره
شمار صد پورة انگلیشده بهعنوان جمعیت اولیه
انتخاب شد .طول دورة رشد پیش از بلوغ (از مرحلة
تخم تا حشرة کامل) هر زنبور کاملی که از پوستة
پورگی سفیدبالک گلخانه خارج میشد ،یادداشت شد
همچنین بقاء روزانة هر فرد و زادآوری (شمار نتاج) هر
فرد ماده نیز ثبت شد .برای محاسبة شاخصهای
جدول زندگی ،دادهها بر پایة سن حشرههای مادة ()x
و مرحلة ( )jتنظیم شد و شاخصهای نرخ زندهمانی
ویژة مرحله -سنی ( ،)sxjزادآوری ویژة مرحله -سنی
( ،)fxjنرخ زندهمانی ویژة سنی ( ،)lxزادآوری ویژة سنی
( ،)mxنرخ ذاتی افزایش جمعیت ( ،)rنرخ متناهی
افزایش جمعیت ( ،)λنرخ ناخالص تولیدمثل (،)GRR
نرخ خالص تولیدمثل ( )R0و میانگین طول یک نسل
( )Tاز راه جدول زندگی دوجنسی Age-Stage, Two-
 Sex Life Tableو با برنامة رایانهای Two-Sex
 MSchartبرآورد شد ( .)Chi, 2015افزون بر این،
شاخص مدتزمان دو برابر شدن جمعیت با فرمول
 DT=(ln2)/rmمحاسبه شد ( .)Liu, 2007نمودار
مربوط به هر شاخص برحسب سن ( )Ageانگلواره با
نرمافزار  (2010) Excelترسیم شد.
نتایج و بحث
از شمار صد پورة انگلیشده سن سوم سفیدبالک
گلخانه (پورههای سن سوم ثابت بوده و بدنی شفاف
دارند بهطوریکه اندامهای درونی آنها از بیرون
بهطورکامل مشخص هستند) توسط زنبور انگلوارة
 ،E. delhiensisشمار  42زنبور انگلوارة ماده خروج

17

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،74شمارة  ،2بهار و تابستان 2315

موفق داشتند و بنابراین نسبت جنسی این زنبور
انگلواره بهطورکلی ماده بود .میانگین طول دورههای
رشدی و مراحل مختلف زیستی (شامل مرحلة نابالغ و
بالغ) در جدول  2ارائه شده است .طول دورة پیش از
بلوغ  25/5±1/33روز و طول دروة بلوغ  5/4روز برای
این زنبور انگلواره محاسبه شد .بیشترین میزان
زادآوری روزانه  5/5تخم بود و در کل دورة زندگی
( )Life Spanبیشینه زادآوری برای هر فرد ماده  33تخم
ثبت شد .میانگین کل زادآوری زنبور انگلوارة
 ،E. delhiensisدر جدول  2ارائه شده است (جدول .)2
در آزمایشهای همسان میانگین تخمریزی روزانة زنبور
انگلوارة  E. sudanensisروی  B. tabaci Biotype Bدر
دمای  15درجة سلسیوس سیزده تخم و میانگین
تخمریزی کل  252تخم بود ( Castillo & Stansly,
 .)2011دیگر بررسیها نشان داد که میانگین تخمریزی
روزانة زنبور  E. sp. nr. furuhashiiبه ازای هر ماده روی
 B. tabaciدر دمای  15درجة سلسیوس برابر با  5/5تخم
و میانگین شمار کل تخم آن  72/2تخم محاسبه شد
( .)Qiu et al., 2007میانگین تخمریزی روزانه و شمار
کل تخم زنبور انگلوارة  E. delhiensisروی سفیدبالک
نیشکر  N. andropogonisبهترتیب  7/5±1/11و
 81/81±3/1تخم گزارش شده است ( Khadempour,
 .)2013اختالف در تخمریزی روزانه و کل در بررسی
جاری با دیگر بررسیهای همسان بهاحتمال به دلیل
تفاوت در گونة پارازیتوئید و نوع گونة سفیدبالک است
چراکه پورههای سفیدبالک گلخانه نسبت به سفیدبالک
نیشکر و سفیدبالک توتون اندازة کوچکتری دارند و
درنتیجه شایستگی انگلوارهها کاهش مییابد .بنابراین
هر چه میزبان بزرگتر باشد نتاج انگلواره بزرگتر و
احتمال زندهمانی و طول عمر آنها نیز بیشتر است.
شاخصهای جدول زندگی زنبور انگلوارة
 E. delhiensisدر جدول  1نشان داده شده است .نرخ
خالص تولیدمثل ()Net Reproductive Rate, R0
بیانگر میانگین شمار تخم تولیدشده توسط یک فرد
ماده با احتمال بقای آن فرد است و برای زنبور
انگلوارة  E. delhiensisروی سفیدبالک گلخانه
 21/22±1/17نتاج بر روز محاسبه شده است (جدول
 .)1این شاخص برای زنبور انگلوارة E. sudanensis

روی بیوتیپ  Bسفیدبالک پنبه  B. tabaciدر شرایط
آزمایشگاهی  12/3تخم بر فرد ماده ( & Castillo
 ،)Stansly, 2011برای زنبور انگلوارة  E. mundusروی
 B. tabaciدر تغذیه از گیاه گوجهفرنگی و فلفل
شیرین به ترتیب  52±7/7و  53/8±8/1تخم بر فرد
ماده ( ،)Urbaneja et al., 2007میزان نرخ خالص
تولیدمثل برای زنبور انگلوارة  E. eremicusروی
سفیدبالک برگ نقرهای  B. argentifoliiدر تغذیه از
گیاه توتون و فلفل شیرین به ترتیب  23/22و 22/57
تخم بر فرد ماده ( )Headrick et al., 1999و همچنین
برای زنبور انگلوارة  Eretmocerus melanoscutusروی
سفیدبالک پنبه  B. tabaciروی گیاه کلم  52/71نتاج
بر فرد ماده گزارش شده است (.)Liu, 2007
افزون بر این ،میزان نرخ خالص تولیدمثل برای زنبور
انگلوارة  E. mundusروی سفیدبالک توتون  B. tabaciدر
دمای  15درجة سلسیوس روی گیاه خیار  34/15تخم بر
فرد ماده محاسبه شد ( .)Zandi-Soohani, 2008نرخ
خالص تولیدمثل زنبور انگلوارة  E. delhiensisروی
سفیدبالک نیشکر51/17±2/52 ،N. andropogonis
تخم بر فرد ماده گزارش شده است ( Khadempour,
 .)2013تفاوت در میزان نرخ خالص تولیدمثل در این
بررسی با دیگر بررسیها به علت تخمگذار تناوبی بودن
زنبور انگلوارة  E. delhiensisو همچنین رفتار تغذیه از
میزبان ( )Host feedingآن است و تفاوت در گونة میزبان
و انگلواره نیز میتواند از دالیل این اختالف باشد.
در این تحقیق نرخ ناخالص تولیدمثل ( Gross
 )Reproductive Rate, GRRبرای زنبور انگلوارة
 E. delhiensisبرابر با  32/73±2/85نتاج بر فرد ماده
محاسبه شد (جدول  .)1این شاخص برای زنبور
انگلوارة  E. melanoscutusروی سفیدبالک پنبه
 Bemesia tabaciدر تغذیه از گیاه کلم  12/35نتاج بر
فرد ماده ثبت شده است (.)Liu, 2007
نرخ نهاییشده افزایش جمعیت (Finite Rate of λ
 )Increaseبرای زنبور انگلوارة  E. delhiensisروی
سفیدبالک گلخانه 2/24±1/114 ،T. vaporariorumبر
روز محاسبه شده است (جدول  .)1میزان نرخ متناهی
افزایش جمعیت برای انگلوارة  E. melanoscutusروی
 B. tabaciدر دمای  15درجة سلسیوس  2/17بر روز
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( ،)Liu, 2007برای زنبور انگلوارة  E. mundusروی
سفیدبالک توتون  2/15 ،B. tabaciبر روز (Sandi-
 )Soohani, 2008و برای زنبور انگلوارة Eretmocerus
 sp. nr. furuhashiiروی سفیدبالک توتون B. tabaci
در دمای  15درجة سلسیوس  2/25بر روز محاسبه
شده است ( .)Qiu et al., 2007میزان این شاخص
برای زنبور انگلوارة  E. delhiensisروی سفیدبالک
نیشکر  2/25±1/15 ،N. andropogonisگزارش شده
است ( .)Khadempour, 2013نتایج این پژوهش با
نتایج محققان یادشده همخوانی دارد.
جدول  .2شاخصهای زیستی زنبور انگلوارة E. delhiensis
روی سن سوم پورگی سفیدبالک گلخانه T. vaporariorum
Table 1. Biological parameters of parasitoid wasp E.
delhiensis on 3rd nymphal stage of greenhouse
whitefly T. vaporariorum
)Mean (±SE
0.46 ±0.06 days
15.5 ±0.33 days
1.04 ±0.08 days
4.2 ±0.12 days
5.7 ±0.30 days
20.74 ±0.5 days
17.43 ±0.72 days

Life parameters
Adult Preoviposition Period
Total Preoviposition Period
Post Oviposition Period
Oviposition Period
Adult Period
Longevity
Fecundity
SE: Standard Error

( Intrinsic Rate

میزان نرخ ذاتی افزایش جمعیت
 )of Increase, rmبرای زنبور انگلوارة E. delhiensis
روی سفیدبالک گلخانه در تغذیه از گیاه گوجهفرنگی
 1/255±1/1151بر روز محاسبه شده است (جدول)1
درحالیکه میزان این شاخص برای همین زنبور روی
سفیدبالک نیشکر  1/17±1/11بر روز گزارش شده
است ( .)Khadempour, 2013یکی از دالیل تفاوت
بین این دو میزان ،نوع گیاه میزبان و نوع گونة
سفیدبالک است .نرخ ذاتی افزایش جمعیت زنبور
انگلوارة  E. sudanensisروی بیوتیپ  Bسفیدبالک
توتون  1/17بر روز (،)Castillo & Stansly, 2011
برای زنبور انگلوارة  E. eremicusو  E. formosaروی
سفیدبالک گلخانه در تغذیه از گیاه گوجهفرنگی به
ترتیب  1/25و  1/1بر روز و برای زنبور انگلوارة
 E. eremicusروی سفیدبالک برگ نقرهای در تغذیه از
گیاه گوجهفرنگی  1/115بر روز گزارش شده است
( .)Soler & van Lenteren, 2004بااینحال میزان rm
زنبور انگلوارة  E. sp. nr. Furuhashiiروی B. tabaci
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در دمای  15درجة سلسیوس  1/271بر روز (
 )al., 2007و برای زنبور انگلوارة  E. mundusروی
سفیدبالک  B. tabaciدر دمای  15درجة سلسیوس
 1/13بر روز محاسبه شده است ( Zandi-Soohani,
 .)2008میزان این شاخص برای زنبور انگلوارة
 E. mundusروی سفیدبالک توتون  B. tabaciدر
تغذیه از گیاه گوجهفرنگی و فلفل شیرین به ترتیب
 1/121±1/117و  1/125±1/115بر روز ثبت شده
است ( .)Urbaneja et al., 2007همچنین میزان rm
زنبور انگلوارة  E. eremicusروی سفیدبالک برگ
نقرهای B. argentifoliiدر تغذیه از گیاه توتون و فلفل
شیرین به ترتیب  1/215و  1/155بر روز گزارش شده
است ( .)Headrick et al., 1999بنابراین با توجه به
میزان نرخ ذاتی افزایش جمعیت ،نرخ خالص تولیدمثل
و طول یک نسل زنبور انگلوارة  E. delhiensisدر
مقایسه با دیگر زنبورهای جنس  Eretmocerusبه نظر
میرسد این انگلواره میتواند در کاهش جمعیت
سفیدبالک گلخانه تأثیر خوبی داشته باشد .از نرخ ذاتی
افزایش جمعیت ( ،)rmبرای مقایسة تأثیر عاملهای
مختلف مانند تأثیر عاملهای فیزیکی نور ،دما و
رطوبت روی شاخصهای زیستی یک حشره میتوان
استفاده کرد و همچنین عاملهای چندی مانند اندازة
میزبان ،نژاد دشمن طبیعی ،گیاه میزبان و رژیم غذایی
افراد ماده و حتی ویژگی تغذیه از میزبان میتواند نرخ
ذاتی افزایش جمعیت را تحت تأثیر قرار دهد بنابراین
میتوان از شاخص  rmبرای مقایسة قابلیت
جمعیتهای مختلف استفاده نمود.
بیشتر تحقیقات در مورد تولیدمثل حشرهها ،به
دلیل دشواریهایی که در اندازهگیری باروری وجود
دارد بیشتر به بررسی زادآوری (کل شمار تخمهای
گذاشتهشده در طول زندگی حشره) پرداختهاند.
بنابراین دامنهای از عاملهای زندة درونی مانند اندازة
حشره (انگلواره) و عاملهای زندة بیرونی مانند اثر رقم
یا مرحلة رشدی گیاه و همچنین عاملهای غیرزنده
مانند شرایط آزمایشی بر نرخ تولد و میزان زادآوری
تأثیرگذار هستند.
میانگین طول یک نسل ( Mean Generation
 ،)Time, Tمدتزمانی است که یک جمعیت نیاز دارد
Qiu et

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،74شمارة  ،2بهار و تابستان 2315
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تا به اندازة نرخ خالص تولیدمثل افزایش یابد .طول
دورة یک نسل زنبور انگلواره  E. delhiensisروی
سفیدبالک گلخانه در تغذیه از گیاه گوجهفرنگی
 25/55±1/35روز محاسبه شد (جدول  .)1درحالیکه
میزان این شاخص برای همین زنبور انگلواره روی
سفیدبالک نیشکر  28/18±1/31روز گزارش شده
است ( .)Khadempour, 2013این تفاوت میتواند به
علت ساختار فیزیکی میزبان گیاهی و میزبان آفت
(سفیدبالک) باشد .طول یک نسل زنبور انگلوارة
 E. sudanensisروی بیوتیپ  Bسفیدبالک توتون
 28/5روز ( ،)Castillo & Stansly, 2011برای زنبور
 E. sp. nr. furuhashiiروی سفیدبالک توتون در
دماهای  11 ،15 ،13 ،11و  31به ترتیب ،34/1
 27/5 ،21/5 ،18/5و  22/5روز ( )Qiu et al., 2007و
برای زنبور انگلوارة  E. mundusروی  B. tabaciدر
تغذیه از دو گیاه گوجهفرنگی و فلفل شیرین به ترتیب
 24/1±1/7و  21/3±1/5روز گزارش شده است
( .)Urbaneja et al., 2007در بررسیهای Zandi-
 ،(2008) soohaniطول یک نسل زنبور انگلوارة
 E. mundusروی  B. tabaciدر تغذیه از گیاه خیار در
دماهای  31 ،15 ،11و  31درجة سلسیوس به ترتیب
 22/55 ،25/77 ،13/1و  22/55روز محاسبه شد.
دالیل این تفاوتها به نوع میزبان گیاهی ،گونة آفت،
گونة انگلواره و شرایط آزمایشی بستگی دارد.
جدول .1

مدتزمان دو برابر شدن ()Doubling Time, DT
جمعیت روش متفاوتی برای بیان قابلیت رشد حشره
است و بیانگر مدتزمان الزم برای اینکه جمعیت
حشره به میزان دو برابر افزایش یابد .مدتزمان دو
برابر شدن یک نسل زنبور انگلوارة  E. delhiensisروی
سفیدبالک گلخانه  7/35 ،T. vaporariorumروز محاسبه
شده است (جدول )1درحالیکه این مدتزمان برای
همین زنبور انگلواره روی سفیدبالک نیشکر 1/15±1/15
روز گزارش شده است ( .)Khadempour, 2013علت
تفاوت در این زمانها شرایط فیزیکی گیاه میزبان ،گونة
آفت و شرایط آزمایشی است.
زمان دو برابر شدن جمعیت  E. mundusروی
سفیدبالک توتون در تغذیه از گیاه خیار 1/15±1/12
روز ( ،)Zandi-Soohani, 2008برای زنبور انگلوارة
 E. sp. nr. furuhashiiروی  B. tabaciدر دمای 15
درجة سلسیوس  7/5روز ( )Qiu et al., 2004و برای
زنبور انگلوارة  E. melanoscutusروی سفیدبالک
توتون در تغذیه از گیاه کلم  3/21روز گزارش شده
است ( .)Liu, 2007این مدت برای زنبور انگلوارة
 E. sudanensisروی بیوتیپ  Bسفیدبالک توتون 1/8
روز ( )Castillo & Stansly, 2011و برای زنبور انگلوارة
 E. mundusروی سفیدبالک توتون در تغذیه از دو
گیاه گوجهفرنگی و فلفل شیرین  3/1±1/2برآورد شده
است (.)Urbaneja et al., 2007

شاخصهای جدول زندگی زنبور انگلوارة  E. delhiensisروی سن سوم پورگی سفیدبالک گلخانه T. vaporariorum

Table 2. Demography parameters of parasitoids wasp E. delhiensis on 3rd nymphal stage of greenhouse whitefly
T. vaporariorum
Unit
Offspring/female
Offspring/female
day-1
day-1
day
day

)Mean (±SE
12.11 ±0.94
31.43 ±1.85
0.16 ±0.0059
1.17 ±0.007
15.66 ±0.35
4.35 ±0.25

Demography parameters
)Net reproductive rate (R0
)Gross reproductive rate (GRR
)Intrinsic Rate of Increase (rm
)Finite Rate of Increase (λ
)Mean Generation Time (T
)Doubling Time (DT
SE: Standard Error

نرخ زندهمانی (بقاء) ویژة سنی ( ،)lxنرخ زادآوری
ویژة سنی ( )mxو امید به زندگی ( )exزنبور انگلوارة E.
 delhiensisروی سن سوم پورگی سفیدبالک گلخانه
برحسب سن ( )Ageدر شکل  2بیان شده است .بقاء را
میتوان بر پایة میزان زندهمانی یا میزان تلفات یک

حشره در طول یک نسل آن توصیف کرد و بقاء یا
زندهمانی زنبور انگلوارة  E. delhiensisروی سفیدبالک
گلخانه باگذشت سن ،کاهش تدریجی داشته و
درنهایت به صفر میرسد این بدان معناست که
بیشترین تلفات و مرگومیر این زنبور انگلواره در
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انتهای دورة زندگی آن رخ میدهد یعنی منحنی بقای
زنبور انگلوارة  E. delhiensisاز نوع اول و محدب
( )Convex curveاست و با گذشت سن میزان
مرگومیر آنها افزایش مییابد (شکل  .)2زادآوری
ویژة سنی ( ،)mxتوسط افراد جدید یک جمعیت و بر
پایة میزان تولید تخم توسط افراد ماده تعیین میشود
و درواقع ارتباط مستقیمی با منابع غذایی دارد.
زادآوری ویژة سنی در زنبور انگلوارة  E. delhiensisبا
افزایش سن بهتدریج افزوده میشود و درنهایت به علت
کاهش زندهمانی زنبور ،میزان زادآوری آن نیز کاهش
یافت .امید به زندگی ( )exاین زنبور انگلواره در مراحل
نابالغ با افزایش سن کاهش یافت ولی در مرحلة بالغ
(ماده) درآغاز صفر پسازآن افزایش چشمگیری پیدا
کرد و در ادامه با افزایش سن کاهش یافت (شکل .)2
میزان مرگومیر ( ،)Pxزادآوری ( )Fxو میزان
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تولیدمثلی ( )Vxزنبور انگلوارة  E. delhiensisروی سن
سوم پورگی سفیدبالک گلخانه در شکل  1بیان شده
است .مرگومیر در این زنبور انگلواره با افزایش سن
زنبور بهتدریج کاهش یافت ولی میزان تولیدمثل آن با
گذشت سن ،در آغاز افزایش و سپس کاهش مییابد و
میزان زادآوری همزمان با افزایش میزان تولیدمثل
افزایش و پس از نوسانهایی کاهش یافته است
(جدول .)1میزان تولیدمثل در اوایل دورة تولیدمثلی
به بیشینه میزان خود رسید و با افزایش سن از میزان
آن کاسته شد .میانگین میزان تولیدمثل برای زنبور
انگلوارة  E. delhiensisروی سفیدبالک گلخانه به
میزان  5/15روز بود .بیشینه میزان تولیدمثل در روز
سیوچهارم به میزان  22/32روز بوده درصورتیکه
کمترین میزان تولیدمثل آن در دو روز آخر به میزان
صفر بوده است (شکل .)1

شکل  .2نرخ زادآوری ویژة سنی ( ،)mxنرخ زندمانی ویژة سنی ( )lxو امید به زندگی ( )exزنبور انگلوارة  E. delhiensisروی سن
سوم پورگی سفیدبالک گلخانه T. vaporariorum
Figure 1. Age-specific fecundity rate (mx), age-specific survival rate (lx) and expectancy (ex) of parasitoid wasp E.
delhiensis on 3rd nymphal stage of greenhouse whitefly T. vaporariorum

شکل  .1میزان مرگومیر ( ،)Pxزادآوری ( )Fxو میزان تولیدمثل ( )Vxزنبور انگلوارة  E. delhiensisروی سن سوم پورگی
سفیدبالک گلخانه T. vaporariorum
Figure 2. Mortality (Px), Fecundity (Fx) and Reproductive value (Vx) of parasitoid wasp E. delhiensis on 3rd nymphal
stage of greenhouse whitefly T. vaporariorum

2315  بهار و تابستان،2  شمارة،74  دورة،دانش گیاهپزشکی ایران

) روی رقمPhaseolus vulgaris( تغذیه از گیاه لوبیا
 درجة سلسیوس به ترتیب15  در دمایChocho
 روز و در17/4  تخم بر فرد ماده و1/7 ، بر روز1/135
، بر روز1/152  درجة سلسیوس به ترتیب11 دمای
 روز گزارش شده است35/2  تخم بر فرد ماده و8/3
 یک دشمن.)Manzano & Van Lenteren, 2009(
طبیعی باید دارای نرخ ذاتی افزایش جمعیت بیشتر و
یا برابر میزبان و میانگین طول نسل کوتاهتری نسبت
به میزبان خود داشته باشد تا بتواند انبوهی جمعیت
.میزبان را کاهش دهد و دشمن طبیعی مؤثری باشد
لذا با توجه به شاخصهای جمعیتشناختی زنبور
 روی سفیدبالک گلخانهE. delhiensis انگلوارة
) و همچنین با توجه بهT=25/55 d  وrm=1/25 d-1(
 امید فراوانی وجود دارد،مادهزا بودن این زنبور انگلواره
تا بهعنوان یک عامل کنترل زیستی مؤثر در گلخانه
.علیه آفت یادشده استفاده شود
سپاسگزاری
از گروه حشرهشناسی و بیماریهای گیاهی پردیس
 دانشگاه تهران بهخاطر فراهم کردن امکانات-ابوریحان
 ازHsin Chi این تحقیق و همچنین از پروفسور
 بهخاطر راهنماییهایChung-Hsing دانشگاه
. تشکر و قدردانی میگردد،ارزندهاش در تجزیة دادهها
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میزان تولیدمثل شمار نتاجی است که انتظار میرود
 در باقیماندة عمرش تولید شودx توسط یک فرد در سن
و درواقع معیار ویژة سنی است که مشارکت نسبی هر
Edwards, ( گروه سنی با نسلهای آینده بیان میکند
 افزایش میزان تولیدمثل در دورة پیش از.)2000
تولیدمثل به دلیل کاهش بقا متناسب با افزایش سن
 در دورة،است درصورتیکه افزایش یا کاهش تولیدمثل
تولیدمثل بستگی به افزایش یا کاهش خود تولیدمثل
 در اصل میزان تولیدمثل بهعنوان.)Caswell, 2001( دارد
،یک راهکار فردی برای بیشینه کردن طول دورة زندگی
 در رهاسازی انبوه.)Carey, 1982( به صفر میل میکند
) و امید بهvx(  میزان تولیدمثل،یک عامل کنترل زیستی
 بهاحتمال بهترین زمان.) اهمیت ویژهای دارندex( زندگی
رهاسازی یک عامل کنترل زیستی هنگامی است که
میزان تولیدمثل آن به بیشینه رسیده باشد
.)Kontodimas et al., 2007(
T. نرخ ذاتی افزایش جمعیت سفیدبالک گلخانه
،NS-6 ،Narvik  روی ژنوتیپهایvaporariorum
 گوجهفرنگی به ترتیبMarrko  وAlliance ،Tamaris
 بر روز1/277  و1/231 ،1/237 ،1/225 ،1/221
 نرخ ذاتی.)Peric et al., 2015( محاسبه شده است
) وR0(  نرخ خالص تولیدمثل،)rm( افزایش جمعیت
) سفیدبالک گلخانه درT( میانگین طول یک نسل
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