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  چکیده

در سطح دنیا بطور تجاري بوده که  ها سفیدبالکدشمنان طبیعی  ه عنوانب ،Aphelinidaeاز خانواده  ،Eretmocerus mundusزنبور پارازیتوئید 
در . است "گیاه حامل"استفاده از  ،طبیعی به داخل گلخانه دشمنانهاي انتقال  یکی از روش .شود میاستفاده اي  در شرایط گلخانهاین آفت نترل براي ک

 زنبورهـاي گیاهان فوق در گلخانه کشت شد و سپس سفید بالـک و   .بررسی قرار گرفت بادمجان و پنبه به عنوان گیاه حامل موردگیاه  دواین تحقیق 
شـرایط اولیـه    و گیاهان فـوق روي خصوصیات زیستی پارازیتوئید بر برخی از . پارازیتوئید از طبیعت جمع آوري و روي آنها مستقر و پرورش داده شدند

میزبان تفاوت معنی داري نداشته و نسبت جنسی گیاه تعداد زنبورهاي بدست آمده از هر دو د که نتایج نشان دا. گیاهان میزبان مورد ارزیابی قرار گرفت
گیـاه   ،بادمجـان هاي ارزیابی شده  با این حال بر اساس شاخص. اگرچه تحرك زنبور پارازیتوئید روي گیاه پنبه بهتر از بادمجان بود. آنها نیز یکسان بود

  .باشد ي میتر حامل مناسب
  

  ،  گلخانه ،کنترل بیولوژیک دشمنان طبیعی، :اي کلیديه واژه
  

   1 مقدمه
 هـا  سفید بالککشاورزي یکی از آفات مهم و کلیدي محصوالت 

سازش  بخوبی شرایط گلخانه باشند که با می) Aleyrodidaeخانواده (
ــرده  ــدا ک ــدا پی ــه از . ن ــک دو گون ــفید بال ــا  س  Trialeurodes(ه

vaporariorum و Bemisia tabaci( ــات مهــم ا محصــوالت ز آف
نیز  اي ر روي گیاهان زینتی و محصوالت گلخانهکشاورزي بوده که ب

آفات میتوان بـه  این  هايترین پارازیتوئید از مهم). 1( کنند فعالیت می
که هم اکنون دو گونه از  اشاره کرد Aphelinidaeزنبورهاي خانواده 

ن طبیعـی  دشمنا به عنوان Eretmocerusو  Encarsiaجنس هاي 
ها در شـرایط   نترل سفیدبالکموثر در سطح دنیا بطور تجاري براي ک

  . دنشو استفاده میگلخانه 
موفقیت آمیز بودن بکارگیري عوامل کنترل بیولوژیک بستگی به 

. هاي تولیـد عوامـل بیولوژیـک دارد    دسترسی آسان و آگاهی از روش
سـتفاده از  هاي انتقال دشمن طبیعی به داخـل گلخانـه ا   یکی از روش

گیاه حامل به عنوان منبع غـذایی و محـل   . باشد می "گیاهان حامل"
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بادمجان و گوجه   مقایسه بین سه گیاه میزبان توتون،. یابند پرورش می
فرنگی نشان داده که تعداد پوره ها در واحد سطح برگ بر روي گیـاه  

امـا درصـد   . تون و بادمنجان بیتشر از گوجـه فرنگـی بـوده اسـت    تو
با این . پارازیتسیم در گوجه فرنگی بیشتر از دو میزبان دیگر بوده است

وجود هر سه گیاه فـوق داراي شـرایط الزم بـه عنـوان گیـاه حامـل       
 .T(گلخانه   کنترل سفید بالکروش گیاهان حامل براي ). 2(باشند  می

vaporariorum ( گوجه گیاه  352به ازاء حامل استفاده از یک گیاه با
در شـرایط گلخانـه   بـوده   E. formosaپارازیتوئیـد   که حامل فرنگی

و زنبـور   Papay-papayaگیاه حامـل  ). 6(است  مطلوب ارزیابی شده
براي کنترل سفید بالک ها کامالً  Encarsia transvenaپارازیتوئید 

ـ ). 4(موفقیت آمیز گزارش شـده اسـت    اهی حتـی افـزایش درصـد    گ
پارازیتیسم با استفاده از گیاهـان حامـل بیشـتر از روش معمـول رهـا      

هدف از این تحقیق ارزیابی میزبان هاي گیاهی ). 5(است   بوده سازي 
در شرایط  E. mundusمناسب، به عنوان گیاه حامل زنبور پارازیتوئید 

  . گلخانه بود
 

  روش ها  مواد و
  زیتوئیدآوري و پرورش پارا جمع

برگ هاي حاوي شفیره ها زنبورهاي پارازیتوئیـد از مـزارع جمـع    

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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برگ ها درون ظروف مکعب  سپس. شد می و به آزمایشگا منتقل آوري
سانتی متر که در قسمتی از درب آنها  5/4×19×11به ابعاد (مستطیل 

قـرار داده شـده و تـا    ) توري مناسب براي تهویه هوا نصب شده بـود 
درجـه   28الـی   26دمـاي  (شـدند   مـی  دها نگهـداري خروج پارازیتوئی

زنبورهاي بدست آمـده روي  %). 65الی  45سلسیوس، رطوبت نسبی 
واجد پوره هـاي سـن دوم و سـوم سـفید     بادمجان و پنبه که گیاهان 

) میلی متر 5/0×5/0با منافذ (پرورش  هاي قفسهدرون و (بودند  بالک
  .شدند می رهاسازي ،)قرار داشتند

  
  یاهان  ارزیابی گ

  تاثیر گیاهان بر نسبت جنسی
براي مشخص کردن نسبت جنسی زنبورهاي پارازیتوئیـد، بـرگ   
هاي گیاه بادمجان و پنبه که آلوده به سفیدبالک و پارازیتوئیدهاي آن 

ها درون ظروف مکعب مسـتطیل   قرار دادن برگ) 1: بود، به دو روش
ده با استفاده از بطور جداگانه و ثبت روزانه حشرات نر و ماده خارج ش

جمع آوري یکصد عدد شفیره از سـطح بـرگ   ) 2. استریومیکروسکوپ
درون لوله شیشـه  ) دسته هاي سه الی چهارتایی(ها و قرار دادن آنها 

 .اي و ثبت نسبت جنسی حشرات کامل
  

تاثیر سطح برگ گیاه بر زمان دسـت یـابی بـه میزبـان در     
  پارازیتوئید

تر از برگ هاي حاوي پوره هاي سانتی م 3×5/2قطعاتی به ابعاد 
را تهیه و آنها را بصورت معکـوس  ) پوره 15الی  12(سن دوم و سوم 

سانتی متـري   5/7بر روي پنبه مرطوب که درون پتري دیش با قطر 
رهـا سـازي و    ) یـک روزه (سپس یک عدد زنبور مـاده  . قرار داده شد

ــابی آنهــا بــراي مــدت یــک دقیقــه   ــان ی در شــرایط (توانــایی میزب
این بررسی . مورد مقایسه قرار گرفت) آزمایشگاهی مورد اشاره در باال

براي پانزده عدد زنبور ماده بر روي بـرگ هـاي دو میزبـان مناسـب     

 .   صورت گرفت) بادمجان و پنبه(
  

 بررسی تاثیر گیاه بر خصوصیات زیستی 
هاي گیاه بادمجان و پنبـه بـاقی    حاوي قطعات برگ پتري دیش
قبل بصورت معکوس بر روي کاغذ صـافی در اتاقـک    مانده از مرحله
. قرار داده شد %)65و رطوبت نسبی  C°1 ± 26دماي (حرارت ثابت 

پتري دیش مجدداً بصورت اولیـه  زنبورها را خارج و ساعت  24بعد از 
مـورد  بطور روزانه تا زمان خروج زنبورهاي پارازیتوئید  شد و قرار داده 

   .گرفت بازبینی قرار می
از هـر دو میزبـان   چهـار عـدد   بر روي قایسه با روش فوق، در م
درون بطور جداگانـه  حاوي پوره هاي سن دوم و سوم انتخاب گیاهی 
رهاسـازي بـر   چهار زنبور ماده سپس . داد شدهاي شفافی قرار  استوانه

بـا منافـذ   (با توري مناسـب  آنها درب روي هر گیاه رهاسازي شده و 
بعـد از دو روز زنبورهـا از روي   . یـد مسـدود گرد ) میلی متر 5/0×5/0

بعد از دو هفته جدا و درون برگهاي گیاهان فوق . گیاهان حذف شدند
زنبورهـاي  حاوي پنبه مرطوب به مدت چهار روز حفظ و پتري دیش 

-Chiنتـایج بدسـت آمـده بـا روش      .ثبـت گردیـد  خارج شده از آنها 
square  و به کمک برنامهSAS مورد مقایسه قرار گرفت. 

  
  نتایج و بحث 

از زنبور  297برگ هاي بادمجان و تعداد  رويزنبور از  438تعداد 
جمع قرار داده شده درون ظروف حاوي شفیره ها هاي پنبه  برگروي 

از شفیره  17گیاه بادمجان و تعداد از   شفیره 14در حالیکه  .آوري شد
 محاسبات آماري نشان. گیاه پنبه هرگز به حشره کامل تبدیل نشدند

داد که بین تعداد افراد نر و ماده بر روي دو گیاه اختالف معنـی داري  
 ).1جدول (وجود نداشت 

  
 و مقایسه هاي آماري آنها .نسبت جنسی زنبورهاي جمع آوري شده از روي میزبان  گیاهی بادمجان و پنبه - 1جدول 

Table 1- the sex ratio of parasitoid wasps collected from host plants their analysis  
  

 گیاه میزبان
Host plants  

  ها رگب زنبورها خارج شده
The wasps come out from the leaves 

 شفیره 100 زنبورها خارج شده
The wasps come out from 100 pupae  

♂  ♀  Chi-Square  Pr > ChiSq  ♂  ♀  Chi-Square  Pr > ChiSq  
 بادمجان

)Eggplant( 
211 227 0.5848 0.4446ns 41 42 1.6744 0.1957ns 

 پنبه
)Cotton (  143  154  0.4074  0.5233ns  44  42  4.3494 0.0370ns 

  
تاثیر سطح برگ گیاه بر زمان دست یـابی بـه میزبـان در      

  پارازیتوئید
بـدلیل  ( هاي بادمجـان  زنبورهاي پارازیتوئید بر روي برگتحرك 

پـانزده زنبـور    بطوریکـه از . گرفت می به سختی صورت) داشتن کرك
عدد آنهـا موفـق بـه یـافتن      9رهاسازي شده بر روي برگ بادمجان 

در مقابل همـه  . میزبان خود در ظرف یک دقیقه در نظر گرفته شدند
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زنبورهاي پارازیتوئید رها شده بر روي برگ پنبه توانسـتند در ظـرف   
مدت یاد شده اولین میزبان را پیدا کنند، زمان دست یابی به میزبان بر 

 01689/0P value of( روي این دو گیاه اختالف معنی داري داشتند
Fisher's exact test=.( 

  
  تاثیر گیاه بر خصوصیات زیستی 

عـدد زنبـور از    192در روش استفاده از  قطعات برگ در مجموع 
بطـور متوسـط   (قطعات برگ پنبه درون پتري دیش ها بدسـت آمـد   

با متوسط (ات برگ بادمجان زنبور از روي قطع 158در مقابل ). 8/12
عدد شفیره خارج نشده از روي پنبـه و   21البته . به ثبت رسید) 5/10

که مقایسه آنهـا بـه روش   . عدد از روي بادمجان شمارش گردید 20
ANOVA  و به کمک برنامهSAS  اختالف معنی داري را بین آنها را
چهـار   زنبور از روي 156در مجموع ). = P ،6/5F=026/0( نشان نداد
زنبـور از روي گیـاه    134و ) عـدد نـر   80عدد مـاده و   76(گیاه پنبه 
عـدد   23عالوه بر این . بدست آمد) نر 68زنبور و ماده  66(بادمجان 

عدد بر روي برگ هاي  19شفیره خارج نشده بر روي برگهاي پنبه و 
و بـه   ANOVAمقایسه آمـاري بـه روش   . بادمجان شمارش گردید

تالف معنی داري را بین کل زنبورهـاي خـارج   اخ SASکمک برنامه 
و نیز بین تعداد حشرات ) = P ،2/1F=32/0( شده از روي گیاهان فوق

در هر  ).P، 7/0=F=57/0(نر و ماده خارج شده از روي آنها نشان نداد 
رسـد   دو روش تعداد زنبورهاي نر خارج شده بیشتر بودند و به نظر می

  . یاز به بررسی دقیق تر داردشوند که ن که زودتر نیز خارج می
نتایج این تحقیق نشان داد که به لحـاظ شـرایط و خصوصـیات    
میزبانی هر دو گیاه بادمجان و پنبه شرایط مناسب را بـراي پـرورش   

بطوریکه استقرار سفیدبالک ها بـدون هـیچ   . سفیدبالک ها دارا هستند

ن رو هر از ای. مشکلی در شرایط گلخانه بر روي آنها امکان پذیر است
دو گیاه بادمجان و پنبه شرایط اولیه را به عنوان گیاهان میزبان براي 

با این وجود جنبه . باشند بکار گیري به روش گیاهان حامل را دارا می
. هاي بسیاري را براي انتخاب یک گیاه عامل باید مورد دقت قرار داد

وارد مثالً سفید بالک ها که همراه گیاهـان حامـل بـه درون گلخانـه     
شوند، ممکن است به گیاهان اصلی انتقال پیدا کرده ضمن ایجـاد   می

 آلودگی، بروز مشکالتی را به همراه آورند، اگرچه اسـتفاده از تـوري   
این خطر بخصوص . رساند مناسب احتمال انتقال آفت را به حداقل می

در زمانیکه ارتفاع و حجم گیاهان حامل بیشتر شده و با تـوري هـاي   
حرکـت پارازیتوئیـد بـر    . کند یابد، اهمیت بیشتري پیدا میتماس می 

نسبت به پنبه با دشواري ) بدلیل وجود کرك(روي برگ هاي بادمجان 
تواند جنبه مثبت  این نکته از یک طرف می. گرفت بیشتري صورت می

را تـرك   "حامل"داشته باشد، زیرا زنبورها ممکن است سریع تر گیاه 
اما جنبـه  . ، میزبان خود را جستجو کنندکرده و بر روي گیاهان هدف

منفی آن در بلند مدت می تواند کاهش جمعیت زنبورهاي تولید شده 
بر روي گیاه بادمجان در مقایسه با گیاه پنبه باشـد، کـه بایـد مـورد     

  . بررسی بیشتر قرار گیرد
به عالوه آلودگی هر دو میزبان گیاهی به سایر آفات از جمله کنه 

مال انتقال آنها به درون گلخانه نیـز جنبـه دیگـري از    اي و احت دولکه
ریسک پذیر بودن این روش مـی باشـد کـه مـی توانـد بـر اسـتقرار        

بـه  . زنبورهاي پارازیتوئید و حتی سفیدبالک ها تاثیر منفی داشته باشد
) بخصوص در دماهـاي پـایین  ( E. formosaعالوه وجود زنبورهاي 

رونـد پـرورش را مختـل     multiparasitism تواند با ایجاد پدیـده  می
   .سازد
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