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چکیده

 پلیفاژ و کلیدی است که به دامنه وسیعی،مهجازی
  آفتی هTrialeurodes vaporariorum )Hem., Aleyrodidae( سفیدبالک گلخانه
Eretmocerus delhiensis Mani  پارامترهای زیستی و تغذیهای زنبور پارازیتویید، در این پژوهش.از محصوالت حمله میکند
 آزمایشها در شرایط.( روی سفیدبالک گلخانه در تغذیه از گیاه گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفتHym., Aphelinidae)

 تاریکی) در اتاقک رشد انجام: ساعت (روشنایی16:8  درصد و دوره نوری65±5  رطوبت نسبی، درجه سلسیوس25±1  دمای،کنترلشده
، دوره پیش از تخمریزی، طول دوره پیش از بلوغ. نتاج زنبور پارازیتویید همگی ماده بود و جنس نر مشاهده نشد، بر اساس این تحقیق.شد

،4/2±0/12 ،0/46±0/06 ،15/03±0/32  دوره بلوغ و طول عمر زنبور پارازیتویید به ترتیب؛، دوره پس از تخمریزی،دوره تخمریزی
، تخمریزی کل، همچنین سایر پارامترهای زیستی مثل میانگین تخمریزی روزانه. روز براورد شد20/74±0/5  و5/71±0/13 ،1/04±0/08

 پوره محاسبه6/14±0/35  و1/07±0/05  تخم و17/43±0/72 ،3/04±0/11 میزان تغذیه روزانه از میزبان و میزان تغذیه کل بهترتیب؛
 نتایج داللت بر این. نتایج تجزیه رگرسیونی نشان داد که تغذیه از میزبان تاثیر معنیداری بر میزان تخمریزی این پارازیتویید دارد.گردید
، بنابراین. عالوه بر پارازیتیسم قادر است بخشی از جمعیت میزبان را از طریق تغذیه از بین ببردE. delhiensis دارد که زنبور پارازیتویید
.بهعنوان یک عامل کنترل بیولوژیک بالقوه میتواند در مدیریت آفت سفیدبالک گلخانه مورد استفاده قرار گیرد
. تغذیه از میزبان، بکرزای مادهزا، پارازیتیسم:کلیدواژگان
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ABSTRACT
The greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hem., Aleyrodidae) is a cosmopolitan and
polyphagous insect that attack a wide range of crops. In this study, the biological parameters of parasitoid wasp,
Eretmocerus delhiensis Mani (Hym., Aphelinidae) on T. vaporariorum were evaluated. The experiments were conducted
at 25±1°C, 65±5% RH and a photoperiod of 16: 8 h (L: D) in growth chamber. Based on the results of our studies, all of
parasitoid progeny were female and there was no male progeny. Adult emergence, pre-oviposition, oviposition and postoviposition period, developmental time and longevity of female parasitoid were 71 %, 15.03±0.32, 0.46±0.06, 4.2±0.12,
1.04±0.08, and 5.71±0.13 and 20.74±0.5 days, respectively. Also, other parameters such as; daily fecundity, total
fecundity, daily host feeding, and total host feeding were 3.04±0.11 and 17.43±0.17 eggs 1.07±0.05, and 6.40±0.35
nymphs, respectively. Regression analysis revealed that host feeding had a significant effect on oviposition of this
parasitoid. Therefore, the parasitoid wasp E. delhiensis not only parasitize their hosts but also kill them through host
feeding. These results suggest E. delhiensis has the potential to be used as a biological control agent in greenhouse
whitefly management.
Keywords: Host-feeding, parasitism, thelytokous.
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مقدمه
سفیدبالک گلخانه

Trialeurodes vaporariorum

) Westwood (Hem., Aleyrodidaeآفتی همهجازی،
پلیفاژ و کلیدی است که به دامنه وسیعی از گیاهان
حمله میکند و باعث ایجاد خسارت به گیاهان
گرمسیری و نیمه گرمسیری میشود ( Ardeh et al.
 .)2005, Van Lenteren and Noldus 1990سفیدبالک
گلخانه دارای یک مرحله تخم ،چهار سن پورگی و
مرحله حشره کامل (جنس نر و ماده) میباشد ( Byrne
 .)1990پورهها و حشرات کامل سفیدبالک گلخانه
شیرهی گیاهی و قند اضافی گیاهان را میمکند و به
عنوان عسلک از طریق مخرج دفع میکنند .عسلک
مترشحه بستر مناسبی برای رشد قارچ دوده (فوماژین)
روی سطح گیاه به وجود میآورد که منجر به تضعیف
هرچه بیشتر گیاه میشود .عالوه بر این ،سفیدبالک
گلخانه ناقل برخی از ویروسهای گیاهی نیز میباشد
( .)van der Linden and van der Staaij 2001گیاهانی
مثل گوجهفرنگی ،بادمجان ،فلفل شیرین ،خیار و لوبیا از
جمله میزبانهای این آفت بوده و از گیاهانی نظیر
پنیرک ،داتوره و کاهوی وحشی نیز تغذیه میکند
) .(Roditakis 1990دامنه میزبانی وسیع ،مقاومت به
اکثر حشرهکشها ،ظرفیت تولیدمثلی باال و قابلیت
انتقال ویروسهای گیاهی سفیدبالک گلخانه را به یک
آفت مهم تبدیل کرده است ( .)Ardeh 2005برای کنترل
سفیدبالک گلخانه تاکنون روشهای شیمیایی و
غیرشیمیایی فراوانی بهکار گرفته شده است .پیشتر
اعتقاد بر این بود که روشهای شیمیایی تنها راه عالج
این آفت است اما به علت مصرف بیرویه حشرهکشها و
استعداد باالی سفیدبالکها برای بروز مقاومت،
گزارشهایی مبنی بر مقاومت جمعیت این آفت به
حشرهکشهای مختلف منتشر گردیده است ( Wang et
 .)al. 2003مدیریت تلفیقی سفیدبالکها شامل استفاده
از گیاهان مقاوم ،کنترل شیمیایی ،عملیات زراعی ،و
کنترل بیولوژیک میباشد ( .)Hilje et al. 2001به علت
عدم کنترل شیمیایی در بلند مدت ،محققین متعددی
در توسعه کنترل بیولوژیک با تحقیق روی کارایی
دشمنان طبیعی سفیدبالکها گام نهادهاند ( Albajes
.)1999, Hilje et al. 2001

کنترل بیولوژیک به عنوان یکی از مهمترین اجزای
مدیریت آفات مطرح است و عوامل کنترل بیولوژیک
آفات شامل میکروارگانیسمها ،پارازیتوییدها و شکارگرها
برای کنترل و کاهش جمعیت و خسارت آفات مورد
استفاده قرار میگیرند .سفیدبالکها دارای دشمنان
طبیعی متعددی از جمله شکارگرها (بالتوری سبز و
سنها) ،قارچهای بیماریزا و زنبورهای پارازیتویید
میباشند ( Ren et al. 2010, Zolnerowich and Rose
 .)2008جمعیت سفیدبالک گلخانه توسط زنبورهای
پارازیتویید خانواده  Aphelinidaeکاهش یافته و در این
بین جنسهای  Encarsiaو  Eretmocerusبیشتر مورد
توجه حشرهشناسان قرار گرفتهاند .جنس Eretmocerus
دارای  65گونه زنبور بوده که در کنترل بیولوژیک و
مدیریت تلفیقی سفیدبالکها اهمیت بسزایی دارد و به
عنوان اکتو-اندو پارازیتویید اولیه و انفرادی سفیدبالکها
شناخته میشود ( .)Zolnerowich and Rose 2008با
توجه به این که زنبورهای پارازیتویید جنس
1
 Eretmocerusسیناویژنیک میباشند ( Qiu et al.
 )2004لذا عالوه بر پارازیتیسم بخشی از جمعیت میزبان
را با تغذیه از بین میبرند (

Urbaneja et al. 2007,

 .)Urbaneja and Stansly 2004مطالعات زیادی روی
گونههای  Eretmocerusعلیه سفیدبالک گلخانه صورت
گرفته است .در طی دهههای اخیر ،محققین متعددی
پارامترهای زیستی زنبوهای پارازیتویید را روی آفات
بررسی کردهاند .یکی از گونههای جنس Eretmocerus
که از ایران گزارش شده است E. delhiensis ،میباشد
که اولین بار از خوزستان و از روی سفیدبالک نیشکر
 Neomaskellia andropogonis Corbettگزارش شده
است .این پارازیتویید ،بکرزای مادهزا 2میباشد
( .)Khadempour et al. 2014دلیل مادهزایی در
زنبورهای پارازیتویید  Eretmocerusاحتماالً به دلیل
وجود باکتری همزیست درونی  Wolbachiaدر اندامهای
تولیدمثلی آنها است که باعث مادهزایی در این
پارازیتویید شده است ( .)Hance et al. 2006خادمپور
( )2013پارامترهای زیستی زنبور  E. delhiensisرا روی
سفیدبالک نیشکر  N. andropogonisبررسی نمود
1. Syn-ovigenic
2. Thelytokous
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( .)Khadempour 2013با توجه به مادهزا بودن این زنبور
پارازیتویید ،پتانسیل آن به عنوان عامل کنترل بیولوژیک
در شرایط گلخانه برای کنترل سفیدبالک گلخانه مورد
ارزیابی قرار گرفت و پارامترهای زیستی و تغذیهای زنبور
پارازیتویید  E. delhiensisروی سفیدبالک گلخانه
 Trialeurodes vaporariorumبررسی شدند.
مواد و روشها
پرورش گیاه میزبان

برای پرورش میزبان آفت از گیاه گوجه فرنگی
( )Solanum lycopersicum L.رقم سوپرچِف 1استفاده
شد .بذور تیمار شده با قارچکش تیرام از شرکت فالت
تهیه و در سینی نشا کاشته شدند .بعد از یک هفته
نشاها از سینی کشت به گلدانهایی به قطر 10
سانتیمتر که سهچهارم آنها با خاک مزرعه ،ماسه و
کود دامی پوسیده به نسبت  2:1:1پر شده بودند ،منتقل
گردید و هر دو روز یکبار گیاهان با محلول کودی
 N:P:Kآبیاری شدند .گیاهان در شرایط گلخانه پرورش
داده شدند.
تشکیل کلنی سفیدبالک گلخانه T. vaporariorum

برای تشکیل کلنی سفیدبالک گلخانه ،پس از رشد
مناسب گیاهان (مرحله  3تا  4برگی گیاه) ،گلدانهای
سالم و بدون آلودگی به آفت به داخل یک قفس که با
پارچه توری ارگانزا (با ابعاد  50×50×120سانتیمتر)
پوشیده شده بود ،انتقال گردید و در معرض آفت قرار
گرفت .سفیدبالکهای مورد استفاده از پردیس ابوریحان
جمعآوری و شناسایی گردید و از نظر تشخیص گونه
مورد اطمینان قرار گرفت .این کلنی در شرایط گلخانه
تشکیل شد.
پرورش زنبور پارازیتویید E. delhiensis

قبل از شروع آزمایشهای مربوط به بررسی
زیستشناسی زنبور  ،E. delhiensisجمعیت اولیه این
زنبور از روی سفیدبالک نیشکر N. andropogonisاز
کشت و صنعت امام خمینی(ره) استان خوزستان
جمعآوری گردید و توسط موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
1. Super-chief
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مورد تایید قرار گرفت .برای پرورش پارازیتویید ،تعدادی
بوته آلوده به مراحل نابالغ مناسب سفیدبالک گلخانه
(پورههای سنین سوم) ،در یک اتاقک جداگانه (دمای
 ،25±2رطوبت نسبی  65±5درصد و دوره نوری 16
ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی) درون پارچه توری
ارگانزا (با ابعاد 50×50×120سانتیمتر) قرار داده شد و
جمعیتی از زنبور پارازیتویید روی آنها رهاسازی شد .هر
چند روز یکبار تعدادی بوته آلوده به سفیدبالک به کلنی
زنبور پارازیتویید اضافه شد تا جمعیت مناسبی از
پارازیتویید تکثیر و پرورش یابد .پورههای پارازیتهشده به
رنگ قهوهای روشن و با لکههای چشمی مشخص بودند
اما در مراحل ابتدایی تشخیص آنها مشکل بود و تنها
راه تشخیص پارازیته شدن ،وارونه کردن پوره موردنظر
است که وجود یک نقطه سیاه رنگ در سطح شکمی
پوره نشاندهنده پارازیته شدن میزبان است .بعد از
مشخص شدن پورههای پارازیتهشده ،تعدادی برگ
حاوی این پورهها ،داخل ظروف پتری  8سانتیمتری قرار
داده شد و زنبورهایی که از این پورهها خارج میشدند
در آزمایشهای اصلی در شرایط دمایی  25±1درجه
سلسیوس ،رطوبت نسبی  65±5درصد و دوره نوری 16
ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی در اتاقک رشد
استفاده گردید.
پارامترهای زیستی

برای تعیین پارامترهای زیستی زنبور ،E. delhiensis
ابتدا تعداد  100پوره پارازیتهشده درون ظروف پتری 8
سانتیمتری در شرایط دمایی  25±1درجه سلسیوس،
رطوبت نسبی  65±5درصد و دوره نوری  16:8ساعت
روشنایی و تاریکی در اتاقک رشد قرار داده شد .طول
دوره رشد پیش از بلوغ (تخم تا حشره کامل) هر زنبور
کاملی که از پوسته پورگی سفیدبالک گلخانه خارج
میشد ،یادداشت گردید و همچنین تعداد پورههای
سفیدبالک پارازیتهشده که زنبور کامل از آنها خارج
نشد بهعنوان میزان مرگومیر پیش از بلوغ زنبور ثبت
شد .بعد از خروج زنبورها ،روزانه تعداد  25-30پوره
سفیدبالک گلخانه در اختیار هر زنبور درون ظروف پتری
( 8سانتیمتری) دیگری گذاشته شد و این عمل تا زمان
مرگ پارازیتویید ادامه داشت .میزان خروج
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پارازیتوییدهای کامل ،محاسبه گردید و به این صورت
طول دوره پیش از تخمریزی (از زمان خروج پارازیتویید
تا اولین روز تخمریزی) ،طول دوره تخمریزی (از اولین
روز تخمریزی تا آخرین روز تخمریزی) ،طول دوره پس
از تخمریزی (از آخرین روز تخمریزی تا زمان مرگ
پارازیتویید) ،طول عمر حشرات کامل (از زمان خروج تا
زمان مرگ پارازیتویید) ،میزان تخمریزی روزانه و تعداد
کل تخم تعیین گردید.
بررسی رفتار تغذیه از میزبان

بعد از رهاسازی زنبور روی پورهها داخل ظروف پتری،
برای تعیین تغذیه زنبور پارازیتویید از میزبان ،روزانه دو
بار (صبح و عصر) پورهها در زیر استریومیکروسکوپ
(بینوکولر) مورد بررسی قرار گرفتند و خروج مایع
همولنف (به رنگ زرد شفاف) دال بر تغذیه توسط
پارازیتویید بود .پورههای تغذیه شده در ابتدا با خروج
همولنف نمایان میشد ولی بعد از گذشت چند روز به
رنگ قهوهای تیره ظاهر میشدند و به این صورت میزان
تغذیه روزانه و کل محاسبه گردید.
تجزیه و تحلیل دادهها

ارتباط بین میزان تغذیه از میزبان و میزان تخمریزی با
استفاده از رگرسیونی خطی با نرمافزار آماری SAS 9.1
انجام شد ( .)SAS Institute 2008به منظور محاسبه
میانگین و انحراف معیار پارامترهای طول دوره رشد
پیش از بلوغ ،طول دوره بلوغ ،طول عمر ،میزان
تخمریزی و تغذیه روزانه و کل و همچنین رسم نمودار از
نرمافزار  (2010) Excelاستفاده گردید.
نتایج و بحث
میزان خروج حشرات کامل ،طول دوره پیش از بلوغ
(تخم تا حشره کامل) ،دوره پیش از تخمریزی ،دوره
تخمریزی و طول دوره پس از تخمریزی زنبور
پارازیتویید  E. delhiensisروی سفیدبالک گلخانه به
ترتیب؛  71درصد و ،0/46±0/06 ،15/03±0/32
 4/2±0/12و  1/04±0/08روز میباشد (جدول .)1
طول دوره پس از تخمریزی زنبور Eretmocerus
 mundusروی  Gennadius Bemesia tabaciدر تغذیه از

گیاهان گوجه فرنگی و فلفل  0/4روز گزارش شده است
( .)Urbaneja et al. 2007طول دوره پیش از بلوغ زنبور
 Eretmocerus hayatiروی  B. tabaciدر دمای 26
درجه سلسیوس  15/33روز (،)Yang and Wan 2011
برای زنبور پارازیتویید  E. mundusروی سفیدبالک
 B. tabaciدر دمای  25درجه سلسیوس 15/06روز
( )Zandi-soohani 2008و در شرایط دمایی 25±1
درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  70±10درصد و شرایط
نوری  16:8ساعت (تاریکی :روشنایی) در زمینه بیولوژی
 E. mundusروی  B. tabaciدر تغذیه از گیاه لوبیا برای
جنس ماده  15/07روز و برای جنس نر  15/45روز
گزارش شده است (.)Karut 2007
در یک آزمایش مشابه ،طول دوره رشد پیش از بلوغ
زنبور پارازیتویید Eretmocerus debachi Rose and
 Rosenروی سفیدبالک  Parabemisia myricaeدر
دمای  25±1درجه سلسیوس  17روز ( Sengonca et al.
 ،)1994برای زنبور پارازیتویید Eretmocerus sp. nr.
 furuhashiiروی سفیدبالک  B. tabaciدر دمای 26
درجه سلسیوس 15/8روز ( )Qiu et al. 2007و برای
زنبور  Eretmocerus delhiensisروی سفیدبالک
نیشکر  16/91 ،N. andropogonisروز گزارش شده
است (.)Khadempour 2013
جنسیت همه حشرات کامل خارجشده در این
پژوهش ماده بود .در تمامی مراحل تحقیق با هیچ مورد
حشره نر برخورد نشد و این بیانگر مادهزا بودن جمعیت
پارازیتویید در ایران است .مطالعات انجامشده توسط
خادمپور و همکاران ( )2013روی سفیدبالک نیشکر نیز
موید این مطلب میباشد همچنین مادهزا بودن در سایر
گونههای جنس  Eretmocerusاز جمله E. mundus :نیز
گزارش شده است ( )Ardeh 2005که احتماالً به دلیل
وجود باکتری همزیست  Wolbachiaدر اندامهای
تناسلی این پارازیتوییدها میباشد (،)Warren 1997
البته الزم است در این مورد مطالعات بیشتری صورت
گیرد .در پرورش انبوه زنبورهای پارازیتویید ،یکی از
مشکالت اصلی ،نسبت جنسی به نفع نرها یا نرزایی
میباشد که در کاربرد این عوامل بیولوژیک ایجاد
محدودیت میکند بنابراین مادهزا بودن در این
پارازیتویید یک ویژگی ممتاز و برجسته محسوب
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میشود و چون که با رفتار شکارگری خود (تغذیه از
میزبان) نیز میتواند بخشی از جمعیت میزبان را از بین
ببرد لذا به عنوان یک کاندیدای مناسب و موثر در
مدیریت سفیدبالک گلخانه میتواند مورد استفاده قرار
گیرد.
میزان خروج زنبور پارازیتویید  E. delhiensisروی
سفیدبالک گلخانه  71درصد میباشد (جدول  .)1با این
حال میزان خروج حشرات کامل زنبور پارازیتویید
 E. mundusدر دمای  25درجه سلسیوس روی
 B. tabaciدر تغذیه از دو گیاه گوجهفرنگی و فلفل
شیرین بهترتیب  69/5±11/ 9و  76/6±10/5درصد
گزارش شده است ( .)Urbaneja et al. 2007از تعداد
تخمهای گذاشتهشده توسط زنبور پارازیتویید E. sp. nr.
 furuhashiiزیر پورههای  59/3 B. tabaciدرصد از آنها
در دمای  20درجه سلسیوس و  71/5درصد از آنها در
دمای  26درجه سلسیوس رشد و نموی کامل داشتند
(.)Qiu et al. 2007
بر اساس جدول  1طول دوره بلوغ و طول عمر زنبور
پارازیتویید  E. delhiensisروی سفیدبالک گلخانه به
ترتیب  5/71و  20/74روز میباشد .طول عمر زنبور
پارازیتویید  E. mundusبومی در حضور میزبان و بدون
تغذیه از آب عسل  9/6روز بر آورد شد .طول دوره بلوغ
زنبور پارازیتویید  E. mundusبومی فلسطین اشغالی
 7/65روز و طول عمر پارازیتویید  E. mundusبومی
مصر در دمای  30درجه سلسیوس  10/5روز محاسبه
شده است ،عالوه بر این طول عمر زنبور پارازیتویید E.
 eremicusروی سفیدبالک گلخانه در تغذیه از گیاه
گوجه فرنگی  22روز و سفیدبالک توتون روی گیاه خیار
 16/1روز گزارش شده است ( Soler and Van Lenteren
 .)2004در یک آزمایش مشابه طول دوره افراد بالغ ماده
زنبور  E. mundusروی سفیدبالک  B. tabaciدر دمای
 25درجه سلسیوس  8روز محاسبه شد (Zandi-
 .)soohani 2008همچنین طول دوره بلوغ و طول عمر
پارازیتویید  E. eremicusروی سفیدبالک برگ نقرهای
 Bemesia argrntifopliiدر تغذیه از گیاه پنبه در دمای
 28درجه سلسیوس به ترتیب  5/9و  22/5روز گزارش
شده است و طول عمر زنبور پارازیتویید E. eremicus
روی سفیدبالک گلخانه روی گیاه گوجه فرنگی و فلفل
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شیرین به ترتیب  22و  21/5روز محاسبه شده است
( .)Soler and Van Lenteren 2004طول عمر زنبورهای
پارازیتویید  E. formosaاسترین  Dو  E. eremicus ،Bو
 E. mundusبهترتیب ،19/8±0/24 ،15/6±0/32
 18/6±0/57و  18/1±0/40روز گزارش شده است ( Qiu
 .)et al. 2004همچنین طول دوره بلوغ E. sp. nr.
 furuhashiiروی سفیدبالک  B. tabaciدر دمای 26
درجه سلسیوس  5/2روز ثبت شده است ( Qiu et al.
 .)2007در مطالعه دیگر در مورد بررسی بیولوژی
 Eretmocerus sudanensisروی B. tabaci biotype B
در شرایط دمای  26درجه سلسیوس 13 ،ساعت
روشنایی و  62±6درصد رطوبت نسبی ،طول دوره بلوغ
این پارازیتویید به طور میانگین  13/2روز ثبت شد
( .)Castillo and Stansly 2011نتایج حاصل از این
تحقیق در مورد طول عمر زنبور  E. delhiensisدر دمای
 25درجه سلسیوس نسبت به نتایج سایر محققین کمتر
میباشد؛ زیرا اندازه بدن پورههای سفیدبالک گلخانه
کوچکتر از سایر سفیدبالکها میباشد و هر چه میزبان
بزرگتر باشد ،نتاج پارازیتویید بزرگتر و احتمال
زندهمانی آنها نیز بیشتر است (جدول .)2
میزان تخمریزی روزانه و تعداد کل تخم به ترتیب
 3/04±0/11و  17/43±./72تخم ،و میزان تغذیه روزانه
از میزبان و تغذیه کل بهترتیب  1/07±0/05و
 6/14±0/35پوره محاسبه شده است (جدول  .)2در
آزمایشات مشابه میانگین تخمریزی روزانه زنبور
 Eretmocerus sudanensisروی B. tabaci Biotype B
در دمای  26درجه سلسیوس  13تخم و میانگین
تخمریزی کل  161تخم بود ( Castillo and Stansly
 .)2011بررسیهای سایر محققین نشان داد که میانگین
تخمریزی روزانه زنبور  E. sp. Nr. furuhashiiبه ازای
هر ماده روی  B. tabaciدر دماهای  29 ،26 ،23 ،20و
 32درجه سلسیوس به ترتیب برابر با ،5/5 ،4/1 ،3/5
 5/9و  5تخم و میانگین تعداد کل تخم آن در دماهای
ذکرشده به ترتیب  38/9 ،41/1 ،25/6 ،37/8و 25/7
تخم محاسبه شد ( .)Qiu et al. 2007میانگین تخمریزی
روزانه و تعداد کل تخم زنبور  E. delhiensisروی
سفیدبالک نیشکر  N. andropogonisبهترتیب
 4/5±0/29و  82/80±3/2تخم گزارش شده است
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( .)Khadempour 2013اختالف در تخمریزی روزانه و
کل در مطالعه جاری با سایر مطالعات مشابه احتماالً به

دلیل تفاوت در گونه پارازیتوئید و گونه سفیدبالک
است.

جدول  .1میانگین ( )±SEبرخی ویژگیهای زیستی حشرات ماده زنبور پارازیتویید  E. delhiensisروی پورههای سنین سوم سفیدبالک
گلخانه T. vaporariorum
Table 1. Mean (±SE) of some biological characteristics of female parasitoid wasp, E. delhiensis on 3rd nymphal instars of
greenhouse whitefly, T. vaporariorum
Adult
)emergence (%
71

Oviposition
)period (day
4.2 ±0.12

Post- oviposition
)period (day
1.04 ±0.08

)Parameter (±SE
Pre- oviposition
)period (day
0.46 ±0.06

Adult period
)(day
5.71 ±0.13

Pre-adult
)period (day
15.03 ±0.32

Longevity
)(day
20.74 ±0.5

جدول  .2میانگین ( )±SEمیزان تخمریزی و تغذیه از میزبان زنبور پارازیتویید  E. delhiensisروی سفیدبالک گلخانه T. vaporariorum
Table 2. Mean (±SE) oviposition and host feeding of parasitoid wasp, E. delhiensis on greenhouse whitefly,
T. vaporariorum
)Mean (±SE
)Total host feeding (Nymph
)Daily oviposition (Egg
6.14 ±0.35
3.04 ±0.11

)Total oviposition (Egg
17.43 ±0.72

میزان کل تغذیه از میزبان توسط زنبور
روی سفیدبالک گلخانه  6/14پوره در روز محاسبه شده
است .نتایج حاصل از تجزیه رگرسیونی نشان داد که میزان
پارازیتیسم تحت تاثیر میزان تغذیه از میزبان بوده ( df=1,
 )F= 393.9, P<0.0001و ارتباط معنیداری با هم دارند
( .)Y= 0.453 + 6.181X, R2=0.85شیب خط رگرسیونی
مثبت بوده و با افزایش میزان تغذیه از میزبان ،میزان
پارازیتیسم نیز افزایش یافت .بررسی روند تخمریزی و
تغذیه نشان داد که میزان تغذیه از میزبان در روز اول
بیشترین مقدار ( 2/08پوره در روز) را داشته است در حالی
E. delhiensis

)Daily host feeding (Nymph
1.07 ±0.05

که بیشترین میزان تخمریزی در روز دوم ( 9/6تخم در روز)
میباشد (شکل  .)1این در حالی است که محققین دیگر
میزان تغذیه از میزبان در زنبور پارازیتویید
 E. melanoscutusروی سفیدبالک توتون  B. tabaciدر
دمای  26درجه سلسیوس روی گیاه کلم را  3/8پوره در
روز گزارش نمودهاند ( .)Liu 2007میزان تغذیه از میزبان
زنبور پارازیتویید در  E. mundusروی  B. tabaciروی
گیاهان گوجه فرنگی و فلفل  1/5پوره در روز گزارش شده
است که این میزان از نتایج پژوهش حاضر کمتر است
(.)Urbaneja et al. 2007
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شکل  .1تغییرات میانگین تعداد پورههای سفیدبالک گلخانه که از طریق پارازیتیسم و تغذیه از میزبان توسط زنبور بالغ پارازیتویید
 E. delhiensisتلف شده است.
Figure 1. Changes in the mean number of greenhouse whitefly nymphs killed by parasitism and host feeding by
parasitoid wasp, E. delhiensis.
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همولنف میزبان را مصرف می کنند و در این حالت
پارازیتوییدها از طریق سوراخ کردن جلد میزبان با
تخمریز از همولنف خارج شده تغذیه مینمایند و پس از
.بلوغ تخمها به میزبان حمله میکنند
نتیجهگیری کلی

 رویE. delhiensis از آنجایی که زنبور پارازیتویید
سفیدبالک گلخانه عالوه بر پارازیتیسم بخشی از جمعیت
)میزبان را نیز از طریق تغذیه میزبان (تغذیه از همولنف
از بین میبرد و مادهزا بودن آن نیز یک ویژگی برجسته
 به عنوان یک،برای این پارازیتویید میباشد بنابراین
عامل کنترل بیولوژیک موثر در کاهش جمعیت میزبان
میتواند در مدیریت آفت سفیدبالک گلخانه مورد
.استفاده قرار گیرد

 بیشترین میزان تغذیه و1 با توجه به شکل
تخمریزی به ترتیب در روز اول و دوم دیده میشود که
بیانگر سین اویژنیک بودن این زنبور پارازیتویید میباشد
که با تغذیه در روز اول و بلوغ تخمهای خود قادر به به
 الگوی تکامل تخم در طول دوره.تخمریزی میباشد
 روی روشهای بالقوهای که،زندگی یک پارازیتویید
پارازیتویید میتواند در مبارزه بیولوژیک مورد استفاده
 بنابراین پارازیتوییدهای پرو. موثر است،قرار گیرد
 تمام تخمهایشان،اویژنیک به محض ظهور حشره کامل
رسیده و می توانند فوراً به میزبان حمله کنند اما گروه
دیگری که سین اویژنیک نام دارند باید قبل از تخمریزی
 شهد و یا عسلک، پروتئینی،حتماً از منابع کربوهیدراتی
بهمنظور بالغ نمودن تدریجی تخمهای خود در طی دوره
زندگی استفاده نمایند در حالیکه بقیه پارازیتوییدها
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