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چکیده
زیستشناسی سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini )Takahashi) ،روی پنج گونه نارنگی ،پرتقال،
گریپ فروت ،لیمو و نارنج در شرایط آزمایشگاهی و تحت شرایط دمایی  22±1درجۀ سلسیوس،
رطوبت نسبی  62±2درصد و دورۀ روشنایی :تاریکی  12 :11ساعت بررسی شد .میانگین طول دورۀ
رشد پیش از بلوغ سفیدبالک یاس روی نارنگی ،پرتقال ،گریپ فروت و لیمو بهترتیب برابر با
 26/21±2/11 ،23/33±2/31 ،22/62±2/31و  21/26±2/22روز بود .این سفیدبالک روی نارنج تنها
تا پورۀ سن یک زنده ماند .میانگین نسبت جنسی (ماده به کل) روی چهار گونۀ فوق بهترتیب برابر با
 21/62±1/12 ،29/12±2/21 ،23/32±2/32و  22/11±2/13درصد به نفع ماده بود .میانگین میزان
مرگومیر پیش از بلوغ کل روی گیاهان مذکور بهترتیب برابر با ،26/23±2/23 ،22/29±1/23
 12/31±2/13و  22/22±2/ 23درصد محاسبه شد .میانگین طول عمر سفیدبالکهای بالغ ماده
بهترتیب برابر با 1/23±2/26 ،3/12±2/12 ،1/21±2/12و  3/61±2/23روز و میانگین زادآوری کل
بهترتیب برابر با  31/12±2/63 ،22/23±1/12 ،32/62±2/11و  33/12±2/29روی گیاهان فوقالذکر
بود .میزان نرخ ذاتی رشد ( )rmروی گونههای فوق بهترتیب ،2/226±2/222 ،2/293±2/222
 2/291±2/221و  2/121±2/222تعداد ماده /ماده /روز تعیین شد .با توجه به ویژگیهای زیستی و
پارامترهای جدول زندگی ،لیمو مناسبترین میزبان گیاهی برای رشد و تولیدمثل سفیدبالک یاس بود.
واژههای کلیدی :زیستشناسی ،مرکبات ،نرخ ذاتی افزایش جمعیت ،نسبت جنسی،

Aleuroclava

.jasmini
مقدمه
تولید مركبات یكي از منابع مهم تولید ثروت ،مبادالت
تجاری و اشتغالزایي مردم جهان است .طبق آمار جهاني
سال  ،2220بر اساس سطح زیر كشت ،كشور ایران با
داشتن  250403هكتار سطح زیر كشت مركبات بارور
در ردة نهم جهان و بر اساس میزان تولید ،با تولید
 5233259تن مركبات در ردة هفتم جهاني قرار داشته
است (.)FAO, 2008
بر اساس آخرین آمار موجود ،سطح زیر كشت
* تلفن23361296990 :

مركبات در استان خوزستان حدود  4222هكتار است
كه عمدتاً در شهر دزفول واقع است .میزان تولید
مركبات استان خوزستان حدود  42222تن است
(.)Anonymous, 2010
سفیدبالک یاس با نام علمي Aleuroclava jasmini
) ،(Takahashi) (Homoptera: Aleyrodidaeیكي از
آفات مهم اقتصادی است كه خسارت آن بهطور
روزافزوني در مناطق مركباتكاری استان خوزستان
اهمیت یافته است .این حشره مانند دیگر سفیدبالکها،
E-mail: Ghodrati.aida@yahoo.com
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با مكیدن مقادیر زیادی شیرة گیاهي از آوند آبكش به
این گیاهان همیشه سبز خسارت وارد ميكند و منجر به
كاهش شدید عملكرد محصول ميگردد (Bagheri et al,
) .2012همچنین عسلک دفع شده از این حشره مادة
غذایي برای قارچهای ساپروفیت( 3موسوم به كپک سیاه
یا دوده) محسوب ميگردد كه سبب رنگپریدگي در
قسمتهایي از گیاه ميشود .بهعالوه ،چسبیدن ذرات
گرد و غبار به این ماده موجب كاهش فتوسنتز و میزان
بازارپسندی میوة مركبات ميگردد (.)Rasekh, 2010
سفیدبالک یاس را اولین بار پروفسور  Takahashiدر
تایوان در سال  3312بر روی گونهای از یاسمن مشاهده
كرد و گزارش داد و با نام Aleurotuberculatus jasmini
توصیف كرد ( .)Gill, 1996به عقیدة ،)2008( Walker
سفیدبالک یاس بومي آسیاست و منشأ آن مشرقزمین
بوده و سپس از آسیا به دیگر مناطق جهان انتشار یافته
است.
این آفت اولین بار در ایران از روی درخت كنار در
شهرستان داراب جمعآوری و به نام Aleurotuberculatus
 sp.گزارش شد ( )Zarrabi, 1999و از روی مركبات برای
اولین بار از استان بوشهر گزارش شده است ( Zarrabi,
.)1991
بررسي منابع نشان ميدهد مطالعات كمي دربارة
بیولوژی و اكولوژی سفیدبالک یاس انجام گرفته است و
این مطالعات عمدتاً دربارة تغییرات جمعیت و دشمنان
طبیعي این آفت بوده است .مطالعات صحرایي Khalaf
 (2010) et al.در جنوب بغداد نشان داد میانگین تراكم
جمعیت سفیدبالک یاس روی نارنگي ماندرین به میزان
 66/6بالغ به ازای هر برگ و  153عدد تخم در هر
سانتيمتر مربع و همچنین تعداد  396عدد پوره در هر
سانتيمتر مربع روی گریپفروت بودAbdul-Razak et .
 ،(2009) al.میانگین جمعیت سفیدبالک یاس روی
گریپفروت (رقم حساس) را به میزان  336عدد تخم به
ازای هر  22برگ ثبت كردند .آنها اوج جمعیت زمستانۀ
این حشره را روی لیمو شیرین بهطور متوسط 45/25
تخم به ازای  22برگ گزارش كردند .در تحقیقات
 ،)2010( Rasekhاز میان جمعیت شفیرههای سفیدبالک
یاس كه از مناطق عمدة مركباتكاری استان فارس
1. Capnodium sp.

جمعآوری شده بودند ،سه گونه زنبور پارازیتوئید از
خانوادة  Aphelinidaeشناسایي و توصیف گردید .این
گونهها شامل & Encarsia alemansoori (Rasekh
)Encarsia hamata (Huang & Polaszek) ،Polaszek
و  Eretmocerus sp.بودند .این محقق همچنین  6گونه
كفشدوزک از خانوادة  ،Coccinellidaeیک گونه بالتوری
از خانوادة  Chrysopidaeو  3گونه عنكبوت متعلق به 9
خانواده را به عنوان شكارگرهای سفیدبالک یاس در
استان فارس جمعآوری و گزارش كرد.
بررسي منابع موجود نشان ميدهد كه تا كنون هیچ
نوع مطالعۀ كاملي دربارة زیستشناسي سفیدبالک یاس
روی گونههای مختلف مركبات در جهان انجام نگرفته
است .با توجه به اینكه آگاهي از خصوصیات زیستي این
حشره اولین گام در برنامهریزی برای مدیریت این آفت
محسوب ميشود ،در این مقاله تأثیر گونههای مختلف
مركبات روی عاملهایي از قبیل طول دورة رشد پیش از
بلوغ ،مرگومیر پیش از بلوغ ،نسبت جنسي ،طول عمر
بالغان ،میزان تخمگذاری ،نرخ ذاتي رشد و دیگر
پارامترهای جدول زندگي  A. jasminiبررسي شد.
موادوروشها

سیبسیب

تهیۀ نهالهای گونههای مختلف مرکبات

در این مطالعه آزمایشها روی گونههای پرتقال ،نارنج،
لیمو ،نارنگي و گریپفروت انجام گرفتند .گونههای
مختلف مركبات از مركز تحقیقات صفيآباد دزفول
خریداری و در گلدانهای پالستیكي با طول  42و قطر
3
 34سانتيمتر كاشته شدند .گلدانها با خاک مزرعه (/1
ماسه 3/1 ،خاک و  3/1كود دامي پوسیده) پر شدند .بدین
ترتیب نهالهای گونههای مختلف مركبات آماده شدند.
تهیۀ کلنی سفیدبالک یاس

برای تهیۀ كلني سفیدبالک یاس در آزمایشگاه ،ابتدا
تعدادی نهال پرتقال (رقم سیاورز) از دزفول خریداری و
به درون انكوباتور در آزمایشگاه دانشكدة كشاورزی
دانشگاه شهیدچمران منتقل شدند .شرایط انكوباتور
بهصورت دمای  29±3درجۀ سانتيگراد و رطوبت نسبي
 62±4درصد و دورة روشنایي :تاریكي  32 :35بود .در
این مرحله تعداد زیادی سفیدبالکهای بالغ نر و ماده

قدرتي و همكاران :زیستشناسي و پارامترهای جدول زندگي سفیدبالک یاس ...

بهوسیلۀ آسپیراتور از درختان آلوده به سفیدبالک در
اردیبهشتماه سال  3133از مركز تحقیقات صفيآباد
دزفول جمعآوری و روی این نهالها رهاسازی شد .به
دلیل آلودگي شدید ،ماهانه نهالهای جدید عاری از آفت
جایگزین نهالهای آلوده شد .به این ترتیب ،كلني
سفیدبالک یاس تهیه گردید.
بررسی طول دورۀ رشد پیش از بلوغ
ضض

برای تعیین دورة رشد پیش از بلوغ سفیدبالک یاس روی
گونههای مختلف مركبات ابتدا  22-12عدد سفیدبالک
بالغ نر و ماده بهوسیلۀ آسپیراتور از كلني سفیدبالک
جمعآوری و به مدت پنج دقیقه در یخچال قرار داده شد
تا بيحس شوند .سپس سفیدبالکهای بيحسشده به
داخل قفسهای گیرهای به قطر  3/4و ارتفاع  3سانتيمتر
منتقل شدند .سپس ،قفس گیرهای حاوی حشرات به
نحوی به برگ نهالها متصل شد كه سفیدبالکها با
سطح زیرین برگ در تماس بودند .پس از گذشت 25
ساعت ،قفس گیرهای و سفیدبالکها از روی گیاه
برداشته شدند .سپس این گیاهان حاوی تخم به
انكوباتور (با همان شرایط ذكر شده) انتقال داده شدند.
این آزمایش حداقل روی سه برگ از نهالهای هر كدام
از گونههای مركبات ذكر شده انجام گرفت (تكرار اول،
دوم ،سوم و چهارم روی پرتقال بهترتیب  62 ،40 ،92و
 92عد تخم؛ روی نارنگي  42 ،02 ،34و  54عدد تخم؛
روی نارنج  52 ،62 ،54و  50عدد تخم؛ روی لیمو ،322
 04 ،32و  324عدد تخم و همچنین هفت تكرار روی
گریپفروت بهترتیب ،326 ،322 ،330 ،334 ،322
 323و  334عدد تخم بود) .برگهای حاوی تخمها
روزانه بهوسیلۀ بینوكولر بررسي گردید و زمان تفریخ
تخمها ثبت شد .در ادامۀ آزمایش ،پس از تفریخ تخمها
و مستقر شدن پورههای سن اول روی برگ ،نقشهای از
محل استقرار پورههای سن اول تثبیتشده تهیه شد و
در آن نقشه هر فرد دارای شمارة مخصوص به خود بود و
روزانه توسط بینوكولر هر فرد بررسي شد .بر اساس این
نقشه ،طول دورههای مختلف پورگي و شفیرگي هر یک
از آنها دنبال شد .مراحل مختلف پورگي بر اساس اندازة
آنها و آغاز مرحلۀ شفیرگي بر اساس ظهور چشمهای
قرمز تعیین گردید ) .)Gill, 1990فاصله میان ظهور
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چشمهای قرمز و خروج بالغان به عنوان طول دورة
شفیرگي تعیین و ثبت گردید (.)Gill, 1990
مرگومیر پیش از بلوغ و نسبت جنسی

طي آزمایش مربوط به طول دورة رشد پیش از بلوغ،
میزان تخمهای تفریخنشده و همچنین تعداد پورهها و
شفیرههای مرده یادداشت گردید و به این ترتیب درصد
مرگومیر مراحل مختلف رشدی پیش از بلوغ محاسبه
گردید .همچنین در این آزمایش ،حشرات بالغ سفیدبالک
خارجشده از پوستۀ شفیرگي جمعآوری و نسبت جنسي
(ماده به كل) در آنها تعیین شد.
طول عمر بالغان ،میزان تخم روزانه ،میزان تخم کل

برای تعیین طول عمر بالغان ،یک نر و یک ماده با طول
عمر كمتر از  25ساعت حاصل از آزمایش قبل بهوسیلۀ
یک آسپیراتور جمعآوری و به داخل یک قفس گیرهای
مشابه آزمایش قبل منتقل گردید .سپس این قفسهای
گیرهای روی برگهای نهالهای گونههای مختلف
مركبات گذاشته شد و هر روز بازدید شد .هر  25ساعت
حشرات به یک برگ جدید منتقل شدند .در صورت
مرگ حشرة نر یک نر جدید به داخل قفس برگي اضافه
شده و در صورت مرگ حشرة ماده آزمایش پایانیافته
تلقي ميشد .هر روز تخمهای گذاشته شده توسط هر
ماده شمارش گردید .به این ترتیب ،طول عمر حشرات
بالغ نر و ماده و همچنین میزان تخمریزی روزانه و كل
تعیین گردید.
تجزیۀ آماری

برای مقایسۀ اثر گونههای مختلف مركبات روی طول دورة
مراحل مختلف رشدی پیش از بلوغ ،میزان مرگومیر پیش
از بلوغ ،نسبت جنسي ،طول عمر بالغان و باروری سفیدبالک
 A. jasmineاز تجزیۀ واریانس ( )ANOVAو برای مقایسۀ
میانگینها از آزمون  LSDاستفاده شد ( .)SAS, 1997ضمناً
به منظور ایجاد یكنواختي در میانگینها ،قبل از آنالیز
واریانس اعداد خام مربوط به درصد مرگومیر پیش از
بلوغ و نسبت جنسي تبدیل به  Arcsinشدند .محاسبۀ
این پارامترها بر مبنای تئوری جدول زندگي دو جنسي
ویژة سن -مرحله تجزیه شد ( Chi & Liu, 1985; Chi
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 .)1988برای برآورد پارامترهای جدول زندگي و
شاخصههای زیستي مرتبط با هر تیمار از نرمافزار
Age-stage, two-sex life table analysis-MSChart

استفاده شد .معنادار بودن اختالف بین پارامترهای جدول
زندگي سفیدبالک یاس روی گونههای مختلف مركبات
با استفاده از روش بوتستراپ ارزیابي گردید
(.)R Development Core Team, 2010
برای محاسبۀ پارامترهای مهم جدول زیستي باروری
از روابط زیر برای تعیین نرخ خالص تولیدمثل
( ،)Ro=∑lxmxنرخ ذاتي افزایش جمعیت ،)∑e(-rmx)lxmx)=1
نرخ متناهي افزایش جمعیت  ،λ=ermو متوسط طول یک
نسل ) )T=ln(Ro)/rmاستفاده شد ).(Carey, 1993

روی گونههای متفاوتِ مركباتِ تحت آزمایش اختالف
معنادار وجود داشت .بهطور كلي طول دورة رشد پیش از
بلوغ روی گونۀ لیمو نسبت به دیگر گونههای مركبات
كوتاهتر بود و گونههای نارنگي ،گریپفروت و پرتقال
بهترتیب در رتبههای بعدی قرار داشتند .رشد سفیدبالک
یاس روی نارنج تنها تا پورة سن یک ادامه داشت و بعد
از آن همۀ پورهها از بین رفتند .در این مطالعه میانگین
طول دورة رشد پورههای سنین مختلف و شفیرگي روی
گونههای مختلف مركبات كمتر از طول دورة رشد تخم
بود .بعضي محققان گزارش كردهاند كه طول دورة رشد
تخم در دیگر گونههای سفیدبالک طوالنيترین مرحلۀ
رشد پیش از بلوغ بوده است ( Powell & Bellows,
Roermond

;& Van Lenteren, 1992
.)Shishehbor & Brennan, 1995

نتایجوبحث
طول دورۀ پیش از بلوغ

نتایج حاصل از بررسي طول دورة رشد پیش از بلوغ
سفیدبالک یاس روی گونههای مختلف مركبات در جدول
 3نشان داده شده است .نتایج جدول  ANOVAنشان داد
كه بین طول دورة رشد تخم (P>2/2223؛  3315و df=5؛
 ،)F=64/24طول دورة پورگي (P>2/2223؛  3592و
df=1؛  ،)F=90/33طول دورة شفیرگي (P>2/2223؛
 3552و df=1؛  )F=31/36و مجموع طول دورة رشد
پیش از بلوغ (P>2/2223؛  3913و df=1؛ )F=365/53

;1992

دانستن اینكه كدام
مرحلۀ رشدی پیش از بلوغ طوالنيترین است ،در
تصمیمگیری برای مدیریت آفات اهمیت دارد ،چرا كه بر
اساس آن ميتوان تعیین كرد كه از كدام عوامل كنترل
بیولوژیک (برای مثال پارازیتوئید تخم یا پارازیتوئید
پوره) باید استفاده كرد ،یا اینكه استفاده از كدام
آفتكش (برای مثال تخمكش یا پورهكش) مناسبتر
خواهد بود ( .)Leddy et al., 1995نسبت جنسي
سفیدبالک یاس روی گونههای مختلف مركبات در
جدول  3نشان داده شده است.

جدول  .3طول دورة رشد پیش از بلوغ (روز) و نسبت جنسي سفیدبالک یاس A. Jasmini ،روی گونههای مختلف مركبات
پارامتر
تخم
دامنه (تعداد)
پورة سن یک
دامنه (تعداد)
پورة سن دو
دامنه (تعداد)
پورة سن سه
دامنه (تعداد)
شفیره
دامنه (تعداد)
كل دورة پیش از بلوغ
دامنه (تعداد)
نسبت جنسي (ماده به كل)

گونههای مختلف مركبات
نارنگي

پرتقال

گریپفروت

لیمو

0/24 ±2/39b
)292( 4-21
4/04±2/33c
)259( 1-34
5/13±2/33a
)223( 2-36
0/22±2/30a
)230( 2-22
2/13±2/20b
)235( 3-9
24/62±2/13c
)292( 35-54
41/12±2/02b

0/33±2/36a
)262( 6-33
0/91±2/31a
)215( 1-39
5/10±2/31a
)234( 2-32
9/31±2/33a
)330( 1-35
2/46±2/24a
)339( 3-4
20/10±2/15a
)262( 32-13
43/54±2/25a

0/21±2/29b
)032( 6-22
9/45±2/26b
)991( 1-33
1/03±2/25b
)955( 2-39
6/40±2/24b
)913( 2-32
2/32±2/21c
)939( 3-9
26/95±2/33b
)032( 34-15
43/69±3/34b

6/55±2/32c
)522( 5-34
6/23±2/26c
)195( 5-32
1/36±2/29b
)156( 2-3
4/32±2/26c
)126( 1-3
2/55±2/26ab
)121( 3-3
23/96±2/22d
)522( 32-13
42/53±2/50b

در هر ردیف میانگینهایي كه حروف یكسان دارند اختالف معناداری با هم ندارند (.)P≤2/24
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تجزیۀ واریانس اختالف معناداری را بین نسبت جنسي
 A. jasminiروی گونههای متفاوت مركبات نشان داد
(P=2/25؛  3913و df=1؛  .)F=2/90میانگین نسبت
جنسي سفیدبالک یاس روی گونههای مختلف بهصورت
تقریباً  3:3بود .مطالعات انجام گرفته روی نسبت جنسي
دیگر سفیدبالکها هم عمدتاً به همین صورت گزارش شده
است ) .(Byrne & Bellows, 1990برای مثال نسبت
جنسي سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius
( ،)Mound, 1983سفیدبالک گلخانه Trialeurodes
& vaporariorum (Westwood) (Van Lenteren
) Noldus, 1995و سفیدبالک كرچک Trialeurodes ricini

 )Shishehbor & Brennan, 1995( Misraبهصورت تقریباً
پنجاه درصد ماده گزارش شده است.
میزان مرگومیر پیش از بلوغ

نتایج بررسي میزان مرگومیر پیش از بلوغ سفیدبالک
یاس در جدول  2نشان داده شده است .تجزیۀ واریانس
اختالف معناداری را بین درصد مرگومیر كل پیش از
بلوغ سفیدبالک یاس روی گونههای متفاوت مركبات
نشان داد (P>2/2223؛  3495و df=5؛ .)F=321/05
بیشترین میزان مرگومیر مراحل پیش از بلوغ مربوط به
مرحلۀ تخم و سن اول پورگي و كمترین میزان
مرگومیر مربوط به سن سوم پورگي و مرحلۀ شفیرگي
بود .بیشترین میزان مرگومیر سفیدبالک یاس روی
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گونۀ نارنج و كمترین میزان مرگومیر روی گریپفروت
مشاهده شد .دربارة دیگر سفیدبالکها ،برای مثال
،)Fekrat & Shishehbor, 2007( B. tabaci
Merendynk & Van Lenteren, ( T. vaporariorum
 )1978و )Shishehbor & Brennan, 1995( T. ricini
هم بیشترین میزان مرگومیر در مرحلۀ رشدی تخم و
پورة سن اول گزارش شده است.
طول عمر بالغان ،تعداد تخم روزانه ،تعداد تخم کل

نتایج بررسي طول عمر بالغان در جدول  1نشان داده
شده است .بر این اساس ،اختالف معناداری بین طول
عمر افراد بالغ مادهP>2/2223( A. jasmini؛  950و
df=1؛  )F=35/60و نر (P = 2/2223؛  661و df=1؛
 )F=39/56روی گونههای متفاوت مركبات وجود دارد.
نتایج بررسي میانگین تخمگذاری روزانه و زادآوری كل
در جدول  1نشان داده شده است ANOVA .نشان داد كه
بین میانگین تخمگذاری روزانه (P>2/2223؛  333و df=1؛
 )F=3/23و میانگین زادآوری كل روی گونههای متفاوت
مركبات اختالف معناداری وجود داشت (P= 2/2223؛ 333
و df=1؛  .)F=4/00بیشترین میزان تخم كل روی گونۀ لیمو
مشاهده شد .كمترین طول عمر روی گونۀ لیمو دیده شد
كه علت آن ميتواند فعالیت بیشتر تولید مثلي مادهها روی
این گونۀ میزبان گیاهي باشد كه ميتواند منجر به كاهش
طول عمر گردد.

جدول  .2درصد مرگومیر پیش از بلوغ سفیدبالک یاس  A. Jasminiروی گونههای مختلف مركبات
پارامتر
تخم
دامنه (تعداد)
پورة سن یک
دامنه (تعداد)
پورة سن دو
دامنه (تعداد)
پورة سن سه
دامنه (تعداد)
شفیره
دامنه (تعداد)
كل دورة پیش از بلوغ
دامنه (تعداد)

گونههای مختلف مركبات
نارنگي

پرتقال

گریپفروت

لیمو

نارنج

0/42 ±2/65 b
)21( 1-12
9/20±2/13 b
)30( 1-26
5/02±2/53 ab
)33( 1-39
3/01±2/22 a
)5( 1-6
2/15±2/34 ab
)4( 2-6
22/43±3/20 b
)292( 1-42

32/22±2/53 b
)26( 4-24
0/32±2/59 b
)33( 4-22
9/32±2/23 a
)39( 4-34
3/43±2/34 a
)1( 3-6
2/24±2/32 a
)5( 2-5
26/41±2/91 b
)262( 32-42

5/49±2/22 b
)19( 1-22
1/62±2/19 b
)20( 1-39
3/95±2/35 b
)31( 3-9
3/33±2/39 a
)35( 3-4
3/33±2/29 b
)0( 3-5
32/15±2/51 b
)032( 1-52

6/42±2/22 b
)26( 4-32
6/34±2/14 b
)26( 2-21
4/94±2/23 a
)22( 5-35
1/36±2/31 a
)31( 3-6
4/20±2/29 ab
)36( 5-34
24/24±2/40 b
)522( 4-42

02/22±2/44 a
)346( 66-31
322/22±2 a
)13(2-322
___
___
___
___
___
___

در هر ردیف میانگینهایي كه حروف یكسان دارند اختالف معناداری با هم ندارند (.)P≤2/24

322/22±2a
)334( 2-322
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میانگین تولیدمثل سفیدبالک یاس روی گونههای
مختلف مركبات (24-10عدد تخم) با میانگین تولیدمثل
گونۀ 39-22( Aleurocanthus spinifernus Quaint
عدد تخم) كه یک گونۀ الیگوفاژ در ژاپن است
( )Kodama, 1931و همچنین با Aleurocanthus
 0-13( woglumi Ashbyعدد تخم) & Dowell
) )Steinberg, 1990مشابهت دارد .با این حال ،در دیگر
گونههای سفیدبالک پليفاژ مانند  B. tabaciو
 T. vaporariorumمیانگین تولیدمثل بسیار بیشتر است.
برای مثال میانگین تولیدمثل  B. tabaciروی سه گیاه
بادمجان ،گوجهفرنگي و سیبزمیني بهترتیب  62 ،42و
 60تخم گزارش شده است ( Fekrat & Shishehbor,
 .)2007همچنین میانگین تولیدمثل T. vaporariorum
روی گیاهان گلخانهای بین  133-4تخم گزارش شده
است (.)Burnett, 1949

پارامترهای جدول زندگی

پارامترهای جدول زندگي سفیدبالک یاس روی گونههای
مختلف مركبات در جدول  5نشان داده شده است.
بیشترین میزان نرخ ذاتي رشد (2/330±2/223تعداد
ماده /ماده /روز) روی لیمو دیده شد .روی این گونه طول
دورة یک نسل سفیدبالک یاس  22/93روز و زمان الزم
برای دو برابر شدن جمعیت  4/04روز بود.
شكل  3منحنيهای بقا و تولید تخم سفیدبالک یاس
روی گونههای مختلف مركبات را نشان ميدهد .همانطور
كه در شكل  3مشاهده ميشود ،اوالً ،كوتاهترین دورة رشد
پیش از بلوغ روی لیمو بوده است .ثانیاً ،زمان اوج
تخمگذاری روی لیمو نیز زودتر از دیگر گونههای مركبات
بوده است .ثالثاً ،شیب روند نزولي تخمگذاری در اواخر عمر
مادهها روی لیمو كندتر از دیگر گونهها بوده است .مجموعۀ
این عوامل باعث شده است كه نرخ ذاتي رشد سفیدبالک
یاس روی لیمو بیشتر از دیگر گونههای مركبات باشد.

جدول  .1میانگین طول عمر افراد بالغ ،میانگین تخم روزانه و میانگین تخم كل سفیدبالک یاس  A. jasminiروی گونههای مختلف مركبات
گونههای مختلف مركبات

پارامتر

نارنگي

پرتقال

گریپفروت

لیمو

طول عمر ماده

5/43±2/32a

1/52±2/32b

5/21±2/26b

1/65±2/20c

دامنه (تعداد)

)331( 3-9

)335( 3-9

)169( 3-0

)345( 3-9

طول عمر نر

2/91±2/26a

2/32±2/32a

2/42±2/25b

2/39±2/26c

دامنه (تعداد)

)36( 3-5

)93( 3-4

)154( 3-9

)351( 3-5

تعداد تخم روزانه

0/30±2/12ab

9/14±2/21c

0/22±2/52bc

3/62±3/29a

دامنه (تعداد)

)331( 6-34

)335( 4-33

)169( 6-35

)345( 4-34

تعداد كل تخم

12/69±2/53b

24/41±3/54b

13/52±2/61b

10/59±2/23a

دامنه (تعداد)

)331( 0-61

)335( 0-52

)169( 6-63

)345( 33-63

در هر ردیف میانگینهایي كه حروف یكسان دارند اختالف معناداری با هم ندارند (.)P≤2/24

جدول  .5پارامترهای جدول زندگي سفیدبالک یاس  A. Jasminiروی گونههای مختلف مركبات
پارامتر

گونههای مختلف مركبات
نارنگي

پرتقال

گریپفروت

لیمو

rm

2/231± 2/2224 b

2/296± 2/2221 c

2/233± 2/2235 b

2/323± 2/2220 a

GRR

09/19± 32/32 a

56/50± 1/53 b

45/02± 4/43 b

41/62± 4/23 b

R0

36/33± 3/20 a

32/32± 2/39 b

34/59± 2/64 a

32/42± 2/01 b

λ

3/230± 2/2223 b

3/293± 2/2224 c

3/234± 2/2236 b

3/329± 2/2212 a

T

12/206± 2/262 b

11/433± 2/21 a

12/321± 2/33 b

25/901± 2/330 c

در هر ردیف میانگینهایي كه حروف یكسان دارند اختالف معناداری با هم ندارند (.)P≤2/24
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...  زیستشناسي و پارامترهای جدول زندگي سفیدبالک یاس:قدرتي و همكاران

) سفیدبالک یاس بهترتیب روی گونههای مختلف مركباتmx( ) و باروری ویژة سنlx(  منحني بقا.3 شكل

همچنین به دلیل كاهش فعالیت دشمنان طبیعي كه
.ناشي از كاربرد بيرویۀ آفتكشها است ذكر كردهاند
یافتههای مطالعۀ جاری اطالعات اولیهای را دربارة
زیستشناسي این آفت روی گونههای مختلف مركبات
 هنگامي كه اطالعات دیگر دربارة اثر.فراهم ميآورد
شرایط محیطي (نظیر دما و رطوبت) و شرایط بیولوژیكي
نظیر اثر دشمنان طبیعي بر پویایي جمعیت سفیدبالک
 بهتر ميتوان در زمینۀ مدیریت این آفت،یاس فراهم آید
.مهم برنامهریزی كرد

با توجه به اینكه سفیدبالک یاس در چند سال اخیر
وارد استان خوزستان شده و روی درختان مركبات استقرار
 احتماالً هنوز بهطور كامل با شرایط اكولوژیكي،یافته است
 در صورت تطابق، به عبارت دیگر.منطقه تطابق نیافته است
 ممكن،این آفت با شرایط اقلیمي مركبات استان خوزستان
.است میزان تولیدمثل و خسارت آن افزایش یابد
 افزایش تصاعدی،)1988( Bellows & Arakwa
 روی پنبه را به دلیلB. tabaci جمعیت سفیدبالک پنبه
تطابق جمعیت این آفت با اكوسیستم كشت پنبه و
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