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فرنگی مورد استفاده قرار جهدر گو ویژهبهي مدیریت تلفیقی براي کنترل سفیدبالک گلخانه، در چارچوب یک برنامه

    ي توأم از آنها در کنترل آفت نیازمند تحقیقات بیشتر است.ا استفادهامد، دا

 Encarsia  ،واکنش تابعیگیاهان میزبان، ، ايشکارگري درون رسته جدول زندگی دوجنسی،: هاکلید واژه
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 ضرورت پژوهش:اهمیت و  - 1- 1

ضمن حفظ ماهیت  اي در عصر حاضراندرکاران، تولیدات گلخانهنظران و دستبه اعتقاد بسیاري از صاحب

هاي فنی و تخصصی و ابعاد ي علمی و پیچیدگیکه دامنه کشاورزي، به صنعتی پویا و بالنده تبدیل شده است

اطالعات در این عرصه به سرعت تکمیل و فراگیر  تر و وسعت و تنوعاقتصادي و مدیریتی آن روز به روز گسترده

خوري دارند، یکی از مهمترین معضالت آنها اي اغلب مصرف تازهکه تولیدات گلخانهبا توجه به این .شودمی

هاي زا شامل انواع حشرات و کنهگونه عامل خسارت 607هاي گیاهی است. در مجموع ي آفات و بیماريمسئله

آور به محصوالت کشاورزي هاي هرز و سایر جانوران زیانها، نماتدها و علفها، ویروسريها، باکتآفت، قارچ

گونه  80). از میان آنها حدود 1394نام گونه) سهم آفات است (بی 170آنها (حدود  %28زنند که خسارت می

عامري، (بنیرود می رکاکش بهنوع آفت 64ها گزارش شده است و براي کنترل آنها زا از گلخانهعامل خسارت

  ).1391فرخی،  ؛1389

 Solanum   و بادمجان،  .Cucumis sativus L، خیار  .Lycopersicon esculentum Mill فرنگیگوجه

melongena L. اي صورت گلخانههجالیزي جهان و ایران هستند که هم در فضاي باز و هم ب يسه محصول عمده

فرنگی و درصد از سطح برداشت کل سبزیجات ایران به گوجه 6/31، 1392- 93در سال زراعی شوند. کشت می

سطح  زراعی مذکوردر سال . درصد از سطح برداشت گروه محصوالت جالیزي به خیار اختصاص داشت 8/31

اي هکتار آن به خیار گلخانه 5700هکتار بود که بیش از  9700اي کشور بالغ بر زیرکشت محصوالت گلخانه

نام، (بی بودمیلیون تن  5/1اي کشور بیش از سال میزان برداشت از محصوالت گلخانه آنداشت. در اختصاص 

1394.(  

محصول برتر  20فرنگی یکی از مهمترین محصوالت غذایی و هشتمین محصول تولید شده در بین گوجه

ترین ملل جهان در سال از پرمصرف کیلوگرم 50حدود ي کشاورزي و دامی جهان است. ایرانیان با مصرف سرانه

فرنگی تولید شد. میلیون تن گوجه 170بیش از در جهان  2014در سال  هستند. فرنگیگوجهي مصرف در زمینه

فرنگی پس از کشورهاي چین، هند، آمریکا، ترکیه و میلیون تن گوجه ششنزدیک به در این سال ایران با تولید 



٣ 
 

میلیون تن خیار تولید شد. کشور چین با تولید  75در آن سال در جهان  .تمصر در رتبه ششم جهان قرار داش

میلیون تن  8/1 بیش از ي نخست تولید این محصول قرار داشت و ایران با تولیدمیلیون تن در رده 56بیش از 

در سال مذکور سطح زیر کشت بادمجان در  .به خود اختصاص داددر جهان ي سوم تولید این محصول را رتبه

پس از چین، تن تولید هزار  805 بیش از میلیون تن تولید بوده است. ایران با 50میلیون هکتار، با  6/1جهان 

  .http://faostat3.fao.org(1قرار داشت ( جهان ي پنجمدر رتبه ، مصر و ترکیههند

 Bemisia tabaciعسلک پنبه عبارتند از:هاي کشور در گلخانه این سه محصولمهمترین آفات 

(Gennadius)   سفیدبالک گلخانه ،(Westwood)Trialeurodes vaporariorum ايتارتن دو لکه ي، کنه 

Tetranychus urticae Kochمینوز برگ ( هاي، مگسLiriomyza spp.توتون ()، تریپسThrips tabaci 

Lindeman (تریپس غربی گل و )Frankliniella occidentalis Pergandeها ()، انواع شتهMyzus 

persicae (Sulzer), Aphis fabae Scopoli, A. gossypii Glover, Macrosiphum spp.ي پره)، شب

). .Planococcus sp. and Pseudococcus spها (شپشک ) وTuta absoluta Meyrickفرنگی (مینوز گوجه

از رویه ي بیاستفاده ها است.کشاستفاده از حشره آفات، حشرات براي کنترل متداولدرحال حاضر روش 

هاي مزمن به خاطر ایجاد مسومیت هاعوارض جانبی متعددي دارد که یکی از آنشیمیایی  هايکشحشره

براي کنترل  یا مکمل جایگزین هايروشیکی از  .)2012، 2(ماتسومورا باشدمیهاي شدید غذایی آلودگی

کنترل بیولوژیک هاي کنترل آفات بکار رود، همراه با سایر روش IPMهاي تواند در قالب برنامهشیمیایی که می

  است.

هاي اخیر مورد هاي اخیر، کنترل بیولوژیک تنها در سالدر کشور در دهه ايکشت گلخانهعلیرغم گسترش 

ها در این زمینه با استفاده از بعضی از عوامل بیولوژیک بومی نخستین تالش کهطوريتوجه قرار گرفته است، به

عوامل کنترل  هاي بعد با استفاده ازدر سطح محدود آغاز شد. در سال 1387- 88هاي نظیر بالتوري سبز، در سال

 1391هکتار در سال  100به حدود  1387هکتار در سال  دوها گسترش یافت و از بیولوژیک وارداتی، این تالش

عامل کنترل  11هاي کشور افزایش یافت. در همین سال، با توجه به نتایج حاصل از کنترل بیولوژیک در گلخانه

که مهمترین آنها  برداري تجاري از آنها صادر شدبهره يازهبیولوژیک ماکرو و میکرو در کشور به ثبت رسید و اج

                                                
  تن بود. 805298و  1804184، 5973275به ترتیب  2014فرنگی، خیار و بادمجان در ایران در سال میزان تولید گوجه FAOبنابر گزارش .  ١

2 . Matsumura 



۴ 
 

 Eretmocerus eremicus Rose andو   Encarsia formosa Gahanزنبورهاي پارازیتوئیدشامل 

Zolnerowich شکارگر هاي؛ سنMacrolophus caliginosus Wagner  وNesidiocoris tenuis 

(Ruiter)شکارگر ي، کنهAmblyseius swirskii Athias-Henriot  زاي و قارچ بیماريLecanicillium 

muscarium (Petch) .است  

چند عامل بیولوژیک  ها معموالً با استفاده از دو یاهاي کنترل بیولوژیک در گلخانهبرنامه با توجه به اینکه

ست (باقري و همکاران گیرد و با توجه به اینکه کارایی این عوامل در محصوالت مختلف یکسان نیصورت می

و هاي متقابل بین عوامل بیولوژیک رهاسازي شده هایی نیازمند درك واکنشپیشرفت چنین برنامه)، 1389

هاي کنترل ی ممکن است به شکست برنامههایباشد. عدم شناخت کافی از چنین فرآیندمیگیاهان میزبان 

سطحی بین سه گونه  اي سههاي تغذیهکنشبرهمشود. به همین دلیل در تحقیق حاضر برخی منجر بیولوژیک 

و دو گونه از دشمنان طبیعی   T. vaporariorumگلخانهفرنگی و بادمجان، سفیدبالک گیاه میزبان، خیار، گوجه

مورد بررسی قرار گرفت. اطالعات حاصل از ) E. formosaو زنبور پارازیتوئید   N. tenuis(سن شکارگر مهم آن 

اي اند برخی از روابط موجود بین آفت و دشمنان طبیعی آن را روي سه محصول مهم گلخانهتوبررسی میاین 

هاي تجاري ي مدیریت تلفیقی آفت بر اساس کنترل بیولوژیک در گلخانههابرنامه تدوینمذکور روشن کرده و به 

  کمک کند.

  اهداف این تحقیق عبارتند از: ترین مهم

سه گیاه میزبان مورد  رويزندگی زادآوري آفت و دشمنان طبیعی آن  شناسی و جدولي زیستمطالعه -1

 مطالعه؛

نسبت به سفیدبالک  E. formosaو زنبور پارازیتوئید  N. tenuisبررسی واکنش تابعی سن شکارگر  -2

  نه در گیاهان میزبان مورد مطالعه؛گلخا

 E. formosaو زنبور پارازیتوئید  N. tenuisاي بین سن شکارگر بررسی وجود شکارگري درون رسته -3

  ؛گیاهان میزبان مورد مطالعه روي

ي بررسی برخی عوامل فیزیکی و بیوشیمیایی گیاهان مورد مطالعه روي پارامترهاي مختلف مورد مطالعه -4

  آفت و دشمنان طبیعی آن. 

  



  

  

  

  فصل دوم:

  

  مبانی نظري پژوهش

  

  

  

  

    



 

  

  

  آفت و دشمنان طبیعی آن معرفی -2-1

   Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856)،سفیدبالک گلخانه - 2-1-1

و  Aleyrodoidea ي، باالخانوادهSternorrhyncha  يراسته زیر ، Hemipteraيدر راسته هاسفیدبالک

که در  باشددر زبان التین به معناي آرد می Aleyrod   يکلمه شوند.بندي میطبقه  Aleyrodidae يخانواده

ها اغلب به عنوان آفت اولیه و از سفیدبالک کند.ها اشاره میرنگ بدن سفیدبالکحقیقت به پوشش پودري سفید

جنس  126ز اگونه سفیدبالک  1200بیش از این خانواده داراي شود. مهم مناطق استوایی و گرمسیري یاد می

 724هاي گزارش شده از این مناطق تعداد گونه کهطوريهدر مناطق گرمسیري وجود دارند، بآنها بیشتر است که 

 مناطق باها و ها در گلخانهبالکدر ایران نیز سفید ).1978، 3هالسیموند و ( گونه است 420و از مناطق معتدله 

  زیر اشاره کرد:  يگونه سهتوان به ایران می هايبالکهاي سفیدگونه مهمتریناز هستند.  هاي گرم فعالتابستان

1  -  B. tabaci ؛یا عسلک پنبه  

2 – B. argentifolii ؛ايیا سفیدبالک برگ نقره  

3  -  T. vaporariorum یا سفیدبالک گلخانه.  

سن ي سن اول)، دو ي خزنده (پورهي رشدي هستند که شامل تخم، مرحلهها داراي شش مرحلهسفیدبالک

باشد. در منابع مختلف از هر دو نام پوره و الرو براي ي بالغ میشفیره (سن چهارم پورگی) و حشرهپورگی ساکن، 

اي گلخانه آفت خطرناك محصوالت گلخانهها استفاده شده است. سفیدبالک نشان دادن مراحل نابالغ سفیدبالک

 2015سال گیرد. تا شیمیایی مورد استفاده قرار می کشالیانه مقادیر متنابهی آفتاست که براي کنترل آن س

فرنگی، کش در محصوالت مهمی مانند خیار، گوجهنوع ترکیب حشره 22گزارش از مقاوم شدن آن به  111 تعداد

که آخرین آنها ترکیبات ) http://pesticideresistance.com(است  ثبت شدهفرنگی و گیاهان زینتی توت

هاي رشد حشرات (بوپروفزین و اسپیرومزیفن) و پرید)، تنظیم کنندهنئونیکوتینوئیدي (ایمیداکلوپرید و استامی

                                                
3 . Mound and Halsey  



 

؛ 2012و  2010و همکاران،  6؛ کاراتولوس2007، 5؛ بی و توسکانو2002و همکاران،  4(گورمن باشدمتروزین میپی

   ).2014و همکاران، 7اوکارنکو

  T. vaporariorum، شناسی سفیدبالک گلخانهشکل - 1- 2-1-1

به ارغوانی یا میکرون است. رنگ آن ابتدا شیري است که پس از مدتی  90و پهناي  249طول به تخم: 

اي است ي کشیده یا قلوهوبیض تخمشکل . راست) 1-2(شکل  )1375(فرخی،  کندمیاي مایل به سیاه تغییر قهوه

چسباند. وسیله این ساقه تخم را به میزبان گیاهی میي ماده بهکه در قسمت انتهایی داراي یک ساقه است. حشره

در سطح ها کند. تخمعنوان مجراي انتقال رطوبت عمل کرده و از خشک شدن تخم جلوگیري میي تخم بهساقه

و  گذاريتخمي نتیجهکه  شونددایره گذاشته مییک طرح نیمد تریکوم در در گیاهان فاقها جوانترین برگ زیرین

در  کهحالیدر  کند،گذاري میچرخیده و تخمیعنی حشره حول محور استایلت خود  ،همزمان است يتغذیه

  ).2008، 8نرا(کاپی کنداز یک طرح معین پیروي نمی گذاريتخمگیاهان داراي تریکوم، 

 يمترمیلیمیکرون طول دارند و اغلب پس از ظهور در چند  285ي خزنده (اولین سن پورگی): حدود پوره

بندي است. بدن آن  3- 2و شاخک  چهار بنديداراي پاهاي . این پوره چپ) 1- 2(شکل شوندیتخم ساکن م

ي خزنده و شروع هاي قرمز است. معموالً پس از استقرار پورهشفاف و رنگ آن زرد تا سبز روشن و داراي چشم

هاي سن اول داراي پاهاي فعال هستند و  بعد از پوره شود.تغذیه، مقدار کمی موم پودري سفید رنگ تولید می

، یک رگبرگ کوچک پیدا کرده و حداکثر تا چند ساعت بعد از خروج يمتریمیلي چند خروج از تخم در فاصله

اندازي تحرك کمی در اثناي پوستفقط ممکن است  هااین پورهکنند. ساکن شده و از آوند آبکش تغذیه می

  ).1375(فرخی،  گونه تحرکی ندارندداشته باشند ولی تا زمان بلوغ هیچ

پورگی از نظر شکل ظاهري و رنگ عمومی شبیه یکدیگرند، اما سنین دوم و سوم پورگی: این دو سن 

غیرفعال حشرات ي بدن آنها با یکدیگر تفاوت دارد. تعداد بندهاي پا و شاخک در این مراحل کاهش یافته و اندازه

                                                
4 . Gorman  
5 . Bi and Toscano 
6 . Karatolos 
7 . Ovčarenko 
8 . Capinera 



 

 ،ها کامالً شفاف استبدن پوره .میکرون است 498میکرون و سن سوم  363ي سن دوم شوند. طول بدن پورهمی

  .راست) 2-2(شکل )1375شوند (فرخی، خوبی از بیرون دیده میبه 9هادر این سنین میستوم کهطوريبه

تا  600شود. طول بدن آن در این مرحله بین ي سن چهارم: معموالً به عنوان شفیره نیز شناخته میپوره

بالفاصله بعد از شیار  بدن يترین ناحیهمیکرون است. شکل عمومی بدن بیضی یا بیضی کشیده است و پهن 760

اندازي آخرین پوره از نظر شکلی مسطح هستند. با ها بالفاصله بعد از پوستاندازي قرار دارد. شفیرهعرضی پوست

ویژه با رشد سفیدبالک بالغ در داخل آن، سطح پشتی شفیره محدب یا برجسته و پوشیده از ي رشد، بهادامه

ي سن سوم شروع به رشد اندازي پوره. این خارها بعد از پوستچپ) 2- 2 (شکل شودضمائم مومی خارمانند می

ي زرد نیز در قسمت میانی شکم و یک جفت موي نسبتاً بلند در انتهاي بدن دیده کنند. در این هنگام دو لکهمی

ي سفیدبالک است (خرازي پاکدل، . شکل شفیره کلید مهمی براي شناسایی گونهراست) 3-2(شکل  شودمی

) بیان داشتند که سن چهارم سفیدبالک گلخانه 1977( 11نیکولز و تابر )1990، 10جرلینگ؛ 1375؛ فرخی، 1362

ي ابتدایی سن چهارم مسطح و شفاف است. حشره در این باشد. مرحلهداراي سه شکل مرفولوژیکی متمایز می

ر شده و سفید کدر است و داراي ي بعدي حشره بزرگتکند، بنابراین شفیره نیست. در مرحلهمرحله تغذیه می

گیرد. در آخرین مرحله سفیدبالک صورت می ضمائم مومی خارمانند پشتی و جانبی است. در این مرحله آپولیز

شود. در این مرحله آپولیز کامل شده و کوتیکول هاي قرمز و بدن زردرنگ در داخل پوسته دیده میبالغ با چشم

ي پورگی و بالغ مشاهده نمود. ي متمایز بین آخرین مرحلهتوان یک مرحلهنمیبالغ تشکیل شده است، اما واقعاً 

ي شفیره براي آخرین بخش شود و واژهي آخرین سن پورگی، سن چهارم نامیده میبنابراین، بخش اولیه

ي ه). در پایان مرحل1199، بلوز 12شود (بیرنهاي آخرین سن پورگی پس از آپولیز در نظر گرفته میغیرتغذیه

شود. سرانجام در سطح پشتی شفیرگی و قبل از ظهور حشرات بالغ، آثار ظهور بال در طرفین بدن شفیره دیده می

  .چپ) 3- 2(شکل  )2008نرا، (کاپی شودبالغ از آن خارج می يشکلی نمایان شده و حشره Tشفیره شکاف 

   

                                                
٩  .Mycetomes :بندي نام میستوم گروههاي جفت شده بهصورت ساختمانهاي میستوسیت که بهزیست داخلی در سلولهاي همباکتري

  .)Gerling, 1990شوند (هاي گاما محسوب میشوند. آنها از پروتوباکتريمی
10 - Gerling 
11 . Nechols and Tauber 
12 . Byrne and Bellows   



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
هاي شفیرگی حشرات بالغ نر و ماده (وسط) و پوسته ،شفیره (راست) -3-2 شکل

 ).1375(اقتباس از فرخی،  T. vaporariorum ،(چپ) سفیدبالک گلخانه

 T. vaporariorum ،ي سن سوم (راست) و چهارم (چپ) سفیدبالک گلخانهپوره -2-2شکل 

 در بادمجان (اصل).

در   T. vaporariorum ،هاي تخم سفیدبالک گلخانهدسته –1-2شکل 

 .هاي سنین اول و دوم در بادمجان (چپ) (اصل)و پورهفرنگی (راست) گوجه



 

 مترمیلی 5/2هاي باز حدود و عرض آن با بال یکحدود T. vaporariorum هاي بالغ طول بدن سفیدبالک

میانی در  يداراي تخمریز و نرها داراي یک جفت قالب و یک استیلهها کوچکترند. مادهکمی ها است. نرها از ماده

  ). 2011و همکاران،  13انتهاي شکم هستند (شهبازور

  

  سفیدبالک گلخانه اهمیت اقتصادي -2- 2-1-1

تواند به طرق مختلف سبب وارد آمدن خسارت می کهاکنش جهانی است ربا پفاژ پلیاین حشره آفتی  

موجب ضعیف ي گیاه شیرهتغذیه از  باها گیاهان و محصوالت کشاورزي شود. سفیدبالکاقتصادي به بسیاري از 

 شوندمیدرصدي عملکرد محصول  50و کاهش ایجاد اختالالت فیزیولوژیکی در گیاهان ، کاهش فتوسنتز و شدن

سالم موجب گسترش  هاي گیاهی از گیاهان بیمار به گیاهانبا انتقال ویروس ،دیگر سوي. از )1991(بیرنه و بلوز، 

ثابت شده  تواند خسارات جبران ناپذیر اقتصادي دربر داشته باشد.ند که میشویمسی وهاي ویرشیوع بیماري و

 ,Beet Pseudo Yellow Virus (BPYV)خطرناکی مانند  هاياست که این حشره قادر است ویروس

Strawberry Pallidosis associated Virus (SPaV), Tomato Chlorosis Virus (ToCV)  و Tomato 

Infectious Chlorosis Virus (TICV) 15؛ وینترمانتل2003، 14هاي خود منتقل کند (جونزرا به میزبان ،

توسط عسلک تولید شده  يبه واسطه همچنین ).2008، 17؛ ایلخه و مورالس2007، 16؛ هدایت و رحمایانی2004

با ایجاد پوشش تیره روي سطح  هااین قارچ که یابدمیزبان رشد می (فوماژین) روي گیاهان ايهاي دوده، قارچآفت

بازار پسندي گیاه، و  ارزش تجاري این امر باعث کاهششوند. باعث کاهش سطح فتوسنتز و عملکرد گیاه میبرگ 

بالک ي بالغ سفیدحشره 160با رهاسازي  ،). در یک تحقیق1983، 18(پرکینز شودمیها هاي گیاهی و میوهفراورده

سطح زیان  درصد بود. بر این اساس 5/38روز میزان کاهش عملکرد  63هاي خیار، پس از گلخانه روي بوته

و  21نگیوبوته محاسبه شد (هیونگ برغ ي بالحشره پنجو  2/6 ترتیب، بهآفت 20ي اقتصاديو آستانه 19اقتصادي

  ). 2009همکاران، 

                                                
13 . Shahbazvar 
14 . Jones 
15 . Wintermantel 
16 . Hidayat and Rahmayani 
17 . Hilje and Morales 
18 . Perkins 
19 . Economic Injury Level (EIL) 



 

  گیاهیهاي ها با میزبانروابط سفیدبالک - 3- 2-1-1

روي گیاهان مختلف متفاوت است، اما بیشترین سازگاري را با  T. vaporariorumمثل مانی و تولیدزنده

موجود داراي  هايمثل این سفیدبالک در گزارششان داده است. نرخ رشد و تولیدسوالناسه ن يتیرهگیاهان 

هاي گیاهی مختلفی باشد که حشره روي تواند میزبانهاي زیادي با یکدیگر است که یکی از دالیل آن میتفاوت

  ). 1990، 22لنترن و نولدوسآن پرورش یافته است (ون

مقدار بسیار محدودي قادر به پراکندگی روي همان برگی است که سن اول بههاي پورهها فقط در سفیدبالک

انتخاب گیاه و محل مناسب  ،تحرك هستند. بنابراینسنین پورگی بی سایراند. ها روي آن گذاشته شدهخمت

ي سفیدبالک ماده، اثر مهمی روي رشد و سازگاري مراحل نابالغ دارد. مهمترین عامل براي وسیلههب گذاريتخم

هاي سبز و سپس رنگ - هاي زرداً به رنگي دور رنگ گیاه است. این حشره شدیدانتخاب گیاه میزبان از فاصله

یک الگوي گرایش به نور  T. vaporariorumشود. در مورد قرمز، سبز تیره و بنفش جلب می - زرد، قرمز، نارنجی

رسد. شکل، ساختمان و بوي نانومتر (شبیه طیف انتقال نور در برگ توتون) به اوج می 550وجود دارد که در 

اولین  ،عبارت دیگره). ب1976، همکارانلنترن و کنند (وني گیاه میزبان بازي نمیهبرگ نقشی در انتخاب اولی

  گیرد.یابی و فرود، بیشتر در واکنش به رنگ صورت میقدم در انتخاب میزبان گیاهی، یعنی جهت

بر اساس خصوصیات شیمیایی ، هاي آزمایشیزدن بعد از فرود آمدن و نیش T. vaporariorumسفیدبالک 

تواند تشخیص دهد که روي میزبان گیاهی مناسب قرار گرفته است یا خیر. گیاه میدریافت شده از یا فیزیکی 

هاي آزمایشی براي چندین روز روي هاي گیاهی (خیار و بادمجان) بعد از نیشسفیدبالک روي بعضی میزبان

طور مکرر جاي هو فلفل شیرین ب فرنگیگوجهماند، ولی در گیاهان دیگر مثل ژربرا، خربزه، همان برگ باقی می

  ).1978، 23لنترندرپل و ونون- کند (ورشوورو اغلب بعد از چند ساعت گیاه را ترك می دادهخود را تغییر 

است. این  T. vaporariorumدر پارامترهاي زیستی سفیدبالک گلخانه مؤثر سن برگ یک عامل اساسی 

دهد و بالفاصله پس از استقرار روي یک برگ جوان در ترجیح می ريگذاتخمهاي جوان را براي برگحشره 

چهار تا ي پیش از بلوغ سفیدبالک سه که دورهشود. به دلیل ایني نیش آزمایشی اولین تخم گذاشته میمرحله

                                                                                                                                              
20 . Economic Threshold (ET)  
21 . HeungYong 
22 . van Lenteren and Noldus 
23 . Verschoor-van der Poel and van Lenteren 



 

شفیرگی خارج  يهاي میانی گیاه از پوستهدر قسمتطور معمول بههاي بالغ کشد، سفیدبالکهفته طول می

برگ ها است و خصوصیات مرفولوژیکی هاي شیمیایی برگتحت تأثیر تفاوت گذاريمحل تخمشوند. انتخاب می

). سن برگ روي طول 1981، 24لنترندر کمپ و ونتأثیري ندارد (ون T. vaporariorumظاهراً بر رفتار انتخابی 

مانی، باروري و نسبت بالغین، درصد زندهداري ندارد، اما طول عمر ي پیش از بلوغ سفیدبالک تأثیر معنیدوره

هاي جوان بیشتر نرخ تفریخ تخم در برگهاي جوان است ولی ي مسن بیشتر از برگهاکل در برگ به جنسی ماده

  ).2012، 25(ژانگ و وان هاي مسن استاز برگ

دهد. تأثیر قرار میها را تحت سفیدبالکهاي بعضی گونهي وسیلهانتخاب گیاه میزبان به ،دار بودن برگکرك

با ایجاد یک  ،کنند و از سوي دیگردار از یک سو براي آنها یک میکروکلیماي مناسب فراهم میهاي کركمیزبان

). در یک تحقیق، 1990لنترن و نولدوس، دارند (ونمیي دشمنان طبیعی محفوظ نگه سد فیزیکی آنها را از حمله

Trialeurodes abutilonea و  B. tabaciهاي سفیدبالکي میان رابطه )1984(26باتلر و ویلسون

(Haldeman)  هاي صاف، دار نسبت به برگهاي کركدار بودن برگ پنبه را بررسی کردند. آنها روي برگو کرك

  مشاهده کردند.  سفیدبالکتعداد بیشتري 

  

  Nesidiocoris tenuis (Reuter, 1895)سن شکارگر  -2-1-2

گونه است. رژیم غذایی اغلب حشرات این خانواده گیاهخواري  9800داراي بیش از   Miridaeيخانواده

 اجباري ها شکارگرخوار یا شکارگرهاي اختیاري هستند، اما بعضی گونهبوده و احتماالً بیش از نیمی از آنها پوسیده

شوند و تعدادي از آنها خوار شناخته میعنوان حشراتی گیاهطور سنتی بهها به). این سن2001، 27باشند (ویلرمی

مهم بوده و  28گیاهخوار- عنوان حشرات گوشتخوارشوند. تعدادي نیز بهکشاورزي محسوب میمهم ي آفات در زمره

توان به ي آنها میاز جمله گیرند کهاده قرار میعنوان شکارگر آفات مورد استفهاي کنترل بیولوژیک بهدر برنامه

Macrolophus pygmaeus (Rambur) ،M. caliginosus Wagner ،Dicyphus hesperus Knight ،D. 

                                                
24 . van der Kamp and van Lenteren 
25 . Zhang and Wan 
26 . Butler and Wilson 
27 . Wheeler 
28 . Zoophytophagous 



 

Wagnertamaninii   وN. tenuis  سن2005و همکاران،  1خاکرد (اوربانهاشاره .( tenuis N. ي از زیرخانواده

Dicyphinaeي ، قبیلهDicyphini ي و زیرقبیلهDicyphina انه بومی کشورهاي سواحل مدیترانه و خاورمی

، 2صورت طبیعی به سایر نقاط جهان منتقل شده است (ویلر و هنريبوده که با حمل و نقل، تجارت و یا به

  هاي گیالن، تهران، اردبیل (کیوي) و زنجان گزارش کرده است. آن را از استان )2007( 3). لیناووري1992

که فقط اوپرکولوم تخم از بیرون قابل رؤیت طوريد، بهشوداخل بافت گیاه میزبان گذاشته می حشره تخم

هاي سن اول پس از خروج از تخم در سطح گیاه منتشر شده و با تغذیه از مواد گیاهی یا ). پوره4- 2(شکلاست 

داراي بدنی حشرات بالغ ). 5-2شوند (شکل ي بالغ تبدیل میاندازي به حشرهجانوري، و پس از چهار بار پوست

ها داشتن اصلی آن يروي بدن و پاها بوده و مشخصه هاي سیاه، سبز رنگ با لکهمترمیلی 4-3ه طول کشیده ب

اي از جمله براي کنترل آفات گلخانه N. tenuisي . گونه)6- 2(شکل  استرنگ دور گردن  ي سیاهیک حلقه

کار به  T. absolutaفرنگی وجهگ مینوز يپرههاي تارعنکبوتی و شبهاي مینوز برگ، کنهها، مگسسفیدبالک

ي مینوز پرهها و از تخم و الروهاي شبشود. این شکارگر از تخم و تمام سنین پورگی سفیدبالکبرده می

؛ 2009و همکاران،  4؛ کالوو2005خا و همکاران، کند (اوربانهفرنگی، مخصوصاً سنین اول و دوم آن تغذیه میگوجه

 ).  2012کالوو و همکاران،  ؛2009خا و همکاران، ؛ اوربانه2009

نوع طعمه و میزبان  ها شدیداً بهي زندگی پورهداراي پنج سن پورگی است. چرخه N. tenuisسن شکارگر 

فرنگی و بادمجان نسبت به سایرین ترجیح داده دار مانند گوجههاي گیاهی کركگیاهی وابسته است. میزبان

کنند، داران تغذیه میها و بالپولکي سفیدبالکاز تخم یا پورهکه  یزمانها، ي زندگی پورهشوند. طول دورهمی

شکارگر باال و  جمعیتتر است. اگر تراکم کنند طوالنیها تغذیه میها و کنهکه از تریپستر و هنگامیکوتاه

نند یا باعث زي گیاهی نیز تغذیه کرده و به برگ و ساقه خسارت میهمزمان تعداد طعمه کم باشد، آنها از شیره

، ولی این صدمات در مقایسه با سود ناشی از کنترل آفات ناچیز و قابل )7- 2(شکل شوندها میمعیوب شدن میوه

ها مانی پوره). در یک تحقیق درصد زنده2009و همکاران،  5؛ پردیکیس2005خا و همکاران، اغماض است (اوربانه

                                                
1 . Urbaneja 
2 . Wheeler and Henry 
3 . Linnavuori 
4 . Calvo 
5 . Perdikis 



 

 Ephestiaي آرد پرهي جانوري (تخم شبطعمه فرنگی در حضورها روي فلفل شیرین، بادمجان و گوجهپوره

kuehniella Zeller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ي جانوري در هیچکدام از که در فقدان طعمهدرصد برآورد شد، در حالی 7/73و  7/72، 3/64) به ترتیب 

ها توانستند به سن سوم درصد پوره 3/33فرنگی ي زندگی خود را کامل کنند. در گوجهها نتوانستند چرخهمیزبان

حله از بین رفتند. میزبان گیاهی روي طول ها قبل از این مرها تمام پورهپورگی برسند، ولی در سایر میزبان

ي زندگی این شکارگر در فلفل ترین دورهنیز مؤثر است. در یک تحقیق، طوالنی N. tenuisي زندگی سن دوره

  ).2005خا و همکاران، فرنگی مشاهده شد (اوربانهترین در گوجهشیرین و کوتاه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (چپ) (اصل). N. tenuisي سن اول و اوپرکولوم تخم (وسط)،  پوره ي سن اولتخم (راست)، خروج پوره -4-2 شکل

 روي خیار (چپ) و بادمجان (راست) (اصل). N. tenuisهاي سن اول پوره -5-2شکل 



 

 

 

 

 

 

 

 .Nخواري رفتار گیاه) 1994، 2؛ واکانته و تروپیا1976، 1دسوکی و همکاران(ال قدیمی منابع بعضیور 

tenuis   مثالً اندبر رفتار شکارگري سن تأکید بیشتري کرده دیگر،اما مؤلفین  .مورد توجه قرار گرفته استبیشتر .

اطالعاتی در مورد جفتگیري، دوره پیش از تخمگذاري، باروري، طول عمر، طول دوره  )1994( 3تورنو و ماگالونا

گزارش دهند. آنها می شمنان طبیعی سندهاي تغذیه، توزیع فضایی، میزبان گیاهی جایگزین و پورگی، محل

یک رژیم غذایی  طول عمر و بقا در یک رژیم غذایی متشکل از توتون و الرو نوکتوئید بیشتر از ،که باروري کردند

ها در رژیم غذایی جانوري رشد و نمو پوره گزارش کردند )1995( 4لیبوتان و برناردو همچنین صرفاً گیاهی است.

ي دامنه. )2009و  2005(به نقل از اوربانخا،  استتر از رژیم غذایی گیاهی (گوجه فرنگی) ع(تخم نوکتوئید) سری

اي است و این حشره داراي طیف شکارگستردهمیزبانی این شکارگر توسط محققین زیادي بررسی شده است. 

تخم و تمام سنین  اي از جمله،بصورت تجاري در قالب برنامه کنترل بیولوژیک براي کنترل آفات مهم گلخانه

 يپرهو شب) 1996، 7کودال -؛ ماالیوسا و تورتین1994، 6؛ گوال و آلومار1978، 5(کاجیتا هاپورگی سفیدبالک

؛ 2009و  2005(اوربانخا و همکاران، شود کار برده میفرنگی بههاي گوجهبخصوص در گلخانه ،فرنگیمینوز گوجه

قادر است در مزارع گوجه  این شکارگر ). همچنین2012و  2009ران، ؛ کالوو و همکا2009پردیکیس و همکاران، 

رنو و همکاران، ؛ آ2002(آلومار و همکاران،  بخوبی مستقر شود ،ها محدود شده استکشفرنگی که مصرف آفت

 Liriomyza trifoliiها شکارگري روي الروهاي مگس مینوز عالوه بر سفیدبالک). 2010و  2006

(Agromyzidae) کدوي سبز در(Cucurbitacae) Cucurbita pepo و  8(آرزونه نیزگزارش شده است 

                                                
1 . El-Dessouki 
2. Vacante and Tropea  
3 . Torreno and Magallona 
4 . Libutan and Bernardo 
5 . Kajita 
6 . Goula and Alomar 
7 . Malausa and Torthin-Caudal 
8 . Arzone 
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Abstract: The effects of three host plants including tomato, cucumber and eggplant were 

investigated on biological and population growth parameters of the greenhouse whitefly, 

Trialeurodes vaporariorum and its two important natural enemies, Nesidiocoris tenuis and 

the parasitoid wasp, Encarsia formosa, as well as tritrophic interactions between them. The 

results showed that the host plants can affect life table parameters of the pest and it's 

natural enemies. The highest and lowest intrinsic rate of increase (r) of T. vaporariorum 

were achieved on the eggplant (0.144±0.005 d-1) and tomato (0.118±0.005 d-1), 

respectively. In contrast, the highest intrinsic rate of increase (r)  of E. formosa 

(0.239±0.004 d-1) and N. tenuis (0.117±0.005 d-1) were recorded on tomato. The net 

predation rate of the predator on T. vaporariorum nymphs on the mentioned host plants, 

were estimated to be 1803.59±135.9, 1337.17±114.27 and 1163.27±105.81 nymphs/life 

span, respectively. The functional response of both natural enemies on all three host plants 

were from type II. In interactions between two natural enemies, we found that there is a 

unidirectional coincidental intraguild predation. In all three host plants, adult female 

predator fed white-parasitized and non-parasitized prey in a equal proportion, but 

significantly fewer black- parasitized nymphs were consumed. The results suggest that 

these two natural enemies may be more effective for biological control of T. vaporariorum 

in the greenhouse, especially on tomato. For simoltaneous using of these two natural 

enemies in control of T. vaporariorum, further greenhouse base studies are needed. 
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