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  1391، تابستان 2شماره  35، جلد )كشاورزيمجله علمي (گياه پزشكي 

روي خيار  Bemisia tabaciتغييرات فصلي و توزيع فضايي جمعيت سفيد بالك پنبه 

 استان خوزستان -در منطقه مالثاني �پاييز

  3و فرحان كچيلي *2، پرويز شيشه بر1نوشين زندي سوهاني

  

  دانشگاه شهيد چمران اهواز ،گروه گياه پزشكي، دانشكده كشاورزي سابق دكتر ي رشته حشره شناسي،دانشجوي  - 1

  (pshishehbor@yahoo.com) دانشگاه شهيد چمران اهواز ،استاد گروه گياه پزشكي، دانشكده كشاورزي :نويسنده مسؤول – *2

  دانشيار گروه گياه پزشكي، دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز -3

  13/10/90: تاريخ پذيرش    10/3/90: تاريخ دريافت

  

  چكيده

استان خوزستان  يكي از مهمترين آفات خيار پاييزه در Gennadius Bemisia tabaciسفيد بالك پنبه 

 1386و  1385تغييرات فصلي و توزيع فضايي جمعيت سفيد بالك پنبه در طول دو سال زراعي . شودمحسوب مي

در هر دو سال حشرات بالغ در . به صورت هفتگي روي خيار پاييزه در منطقه مالثاني مورد بررسي قرار گرفت

شهريور  25ه ترتيب در ب 1386و  1385حداكثر جمعيت حشرات بالغ در سال . حدود دهه اول شهريور ظاهر شدند

در دو سال مذكور حداكثر . بود) عدد حشره بالغ در هر برگ 25(شهريور  17و ) عدد حشره بالغ در هر برگ 58(

سانتي متر مربع  2تخم در  92(شهريور  17و ) سانتي متر مربع برگ 2تخم در  134(شهريور  25جمعيت تخم در 

 25سانتي متر مربع در دو سال مذكور به ترتيب در  2ه در به همين ترتيب حداكثر جمعيت پور. بود) برگ

حداكثر جمعيت شفيره . ديده شد) سانتي متر مربع 2پوره در 39(مهر  17و ) سانتي متر مربع 2پوره در 81( شهريور 

عدد  4/1(شهريور  24و ) عدد شفيره 3/2(مهر  1در دو سانتي متر مربع برگ در دو سال ذكر شده به ترتيب در 

نتايج حاصل از روش . جمعيت تمام مراحل رشدي سفيد بالك پنبه در اواخر مهرماه به صفر رسيد. بود) يرهشف

نتايج حاصل از اين تحقيق در . بود B. tabaciرگرسيوني تيلور نشان دهنده الگوي توزيع جمعيت تجمعي  

  . مديريت تلفيقي سفيد بالك پنبه كاربرد دارد 
  

  ، تغييرات فصلي جمعيت، توزيع فضايي Bemisia tabaci: كليد واژه ها 
  

  مقدمه

محصوالت جاليزي نقش مهمي در اقتصاد كشاورزي 

كنند و در اين ميان خيار يكي از مهمترين ايفا مي

 86-87در سال . محصوالت جاليزي محسوب مي شود

خيار هكتار از مزارع كشورمان به كشت  81000بيش از 

ميليون تن  9/1اختصاص داشته و توليدي در حدود 

استان خوزستان از نظر سطح زير كشت . داشته است

مقام دوم را در ) هزار تن185(و توليد ) هكتار 8166(

خيار به دو شكل ). 1386ناشناس، (كشور دارا مي باشد 

در ) به ترتيب كشت بهاره و پاييزه(اي  اي و مزرعه گلخانه

كشت پاييزه خيار در استان . شوديد ميخوزستان تول

خوزستان به طور عمده در منطقه اهواز متمركز است و 

حدود نيمي از خيار توليدي استان در اين شهر توليد 

  .شود مي

دهند  آفات متعددي گياه خيار را مورد حمله قرار مي

   Bemisiaپنبه، بالكترين آنها سفيد كه يكي از مهم
tabaci Gennadius  خسارت اين آفت به . باشدمي

اوالً با مصرف مستقيم از شيره : سه صورت مي باشد

دهد، ثانياً با ترشح گياهي بهره دهي گياه را كاهش مي

شود هاي مختلف بوته ميعسلك باعث آلودگي قسمت

شود و كه در اثر اين آلودگي، قارچ دوده تشكيل مي

نمايد، و د ميقارچ دوده نيز در فتوسنتز گياه اختالل ايجا
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 ...تغييرات فصلي و توزيع فضايي جمعيت: زندي سوهاني و همكاران

نوع ويروس گياهي را منتقل  60ثالثاً اين حشره بيش از 

  ).1996 1اوتينگ و بونتين(نمايد  مي

چه در زمينه تغييرات فصلي جمعيت سفيد بالك  اگر

؛ 1377طالبي،(پنبه در گياهان مختلفي مانند پنبه 

، )1988 3؛ بيلووز و آراكاوا1984و همكاران، 2كودريت

؛ كيان پور و همكاران 1381و مصدق، شيشه بر (بادمجان 

مقاالتي منتشر شده ) 1383كچيلي، (و خربزه ) 1388

است، اما عليرغم اهميت سفيد بالك پنبه روي خيار پاييزه 

در خوزستان اطالعات كمي در مورد اكولوژي اين آفت 

براي مثال هيچ نوع اطالعاتي . روي اين گياه موجود است

يع فضايي جمعيت سفيد در مورد تغييرات فصلي و توز

آگاهي از . بالك پنبه روي خيار پاييزه موجود نيست

در شرايط   B.tabaciتغييرات و توزيع فضايي جمعيت 

هاي اقتصادي براي مزرعه اولين گام در تكوين آستانه

اخيراً كاهش . باشدكنترل اين آفت در خيار پاييزه مي

ر ها در توليد گياهان جاليزي بسياكشمصرف حشره

هاي مديريت اهميت يافته است و تكوين استراتژي

در اين كاهش كمك خواهد  (IPM)تلفيقي آفات 

  .كرد

هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات فصلي و توزيع 

روي خيار پاييزه  B.tabaci جمعيت سفيد بالك پنبه،

است تا بدين وسيله مقدمات الزم براي برنامه مديريت 

  .شودتلفيقي اين آفت فراهم 

  

  مواد و روش ها

در زميني ) 85-86(اين آزمايش در دو سال متوالي 

متر مربع در مزرعه آزمايشي دانشگاه  1500به مساحت 

كشاورزي و منابع طبيعي رامين واقع در مالثاني در شمال 

مزرعه مذكور ابتدا شخم و ديسك . اهواز به اجرا در آمد

زده شد و سپس به كمك نهركن به صورت جوي و 

تعداد ده عدد پشته ايجاد گرديد و كشت در . پشته درآمد

                                                 
1- Oetting & Buntin 

2- Coudriet et al.  
3- Bellows & Arakawa  

 5/1هاي كشت فاصله رديف. دو طرف پشته ها انجام شد

بذر خيار . متر بود 5/0متر و فاصله گياهان در هر رديف 

مورد استفاده از رقم سوپر دومينوس، و از ارقام رايج 

كشت بذر در هر دو سال در تاريخ . استان خوزستان بود

. انجام شد) تاريخ رايج كشت پاييزه خيار(اد مرد 20

 50كيلوگرم و كود فسفره  75مقدار كود ازته مصرفي 

كيلوگرم بود كه كود ازته در سه مرحله پيش از كشت، 

هفته بعد از مرحله دوم  4-6برگي گياه و  4-6مرحله 

كود فسفره نيز در مرحله پيش از كشت . مصرف شد

  .مصرف شد

ت هفتگي و به محض ظهور برداري به صورنمونه

قبل از . حشرات آغاز گرديد و تا پايان فصل ادامه داشت

شروع نمونه برداري زمين به چهار كرت تقسيم گرديد 

كه در هر كرت پنج رديف كشت وجود داشت و 

ابتدا يك . هركرت به عنوان يك تكرار در نظر گرفته شد

زم پيش نمونه برداري انجام شد تا تعداد نمونه برگي ال

�تعداد نمونه الزم از فرمول . تعيين شود �
��

���
 

در  tتعداد نمونه برگي،  Nدر اين فرمول . محاسبه گرديد

ميانگين و انحراف معيار  sو  ��،  96/1برابر با % 95سطح 

است كه در ) خطاي قابل قبول(ميزان دقت  Dنمونه و 

از  با استفاده. در نظر گرفته شد 25/0اين بررسي برابر با 

 120گياه در هر كرت و كالً  10برگ از  30اين فرمول 

- در كل مزرعه نمونه) از چهار كرت موجود(برگ 

برداري شد و اين تعداد برگ براي كل نمونه ها ثابت در 

  .نظر گرفته شد

برداري در اوايل صبح روزهاي مورد نظر انجام نمونه

در هر برداري ابتدا گياهان موجود براي انجام نمونه. شد

-بدين ترتيب در ابتداي نمونه. گذاري شدكرت شماره

برداري يك شماره به صورت تصادفي انتخاب شده و 

سپس گياه بعدي به . نمونه برداري با آن گياه آغاز شد

بدين ترتيب از هر رديف . قدم انتخاب گرديد 20فاصله 

كشت دو گياه و از هر گياه به صورت تصادفي سه برگ 

. اال، وسط و پايين گياه انتخاب شدنداز قسمت هاي ب

هاي مورد نظر به آرامي برگردانده شده و سپس برگ
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  1391، تابستان 2شماره  35، جلد )كشاورزيمجله علمي (گياه پزشكي 

بعد اين . تعداد حشرات بالغ سفيد بالك شمارش شدند

ها از بوته جدا شده و براي شمارش ساير مراحل برگ

رشدي نابالغ به وسيله قرار دادن در كيسه پالستيكي به 

آزمايشگاه دو قطعه يك در . آزمايشگاه منتقل شدند

متر مربعي از سمت راست و چپ برگ جدا شده و سانتي

در زير بينوكولر تعداد مراحل نابالغ حشره شامل تخم، 

شمارش و ) مرحله داراي چشم هاي قرمز(پوره و شفيره 

در مجموع ميانگين تعداد هر كدام از مراحل . ثبت گرديد

مربع از هر برگ متر نابالغ سفيد بالك پنبه روي دو سانتي

برداري از اوايل نمونه. در هر بوته محاسبه و يادداشت شد

و  1385شهريور ماه آغاز و تاپايان مهرماه در دو سال 

  .انجام گرديد 1386

براي تعيين الگوي توزيع فضايي مراحل مختلف 

، 1تيلور(رشدي سفيد بالك پنبه از روش رگرسيوني تيلور 

هاي اين روش، دادهدر . استفاده شد) 1984، 1961

برداري به صورت جداگانه در مربوط به هر تاريخ نمونه

هاي هر تاريخ نظر گرفته شد و واريانس و ميانگين داده

فرمول تيلور به صورت زير . برداري محاسبه گرديدنمونه

logS: است
2
=log a + b log m  كه در اين فرمول

m داري ، برها در هر تاريخ نمونهيعني ميانگين دادهS
2 

شيب خط  bبرداري، ها در هر تاريخ نمونه واريانس داده

. بود bمحل تالقي خط رگرسيون با محور  aرگرسيون و 

هاي هر تاريخ در طول فصل، ميانگين و واريانس داده

برداري محاسبه و پس از گرفتن لگاريتم و با استفاده نمونه

. ت آمدرابطه خطي بين آنها به دس Excellاز نرم افزار 

بزرگتر از يك باشد،  (b)چنانچه شيب خط رگرسيون 

توزيع از نوع تجمعي و اگر مساوي يا كوچكتر از يك 

باشد توزيع فضايي به ترتيب از نوع تصادفي و يكنواخت 

  .است

  نتايج و بحث

  B. tabaciروند تغييرات جمعيت  
 .Bروند تغييرات جمعيت حشرات كامل  

tabaci  1385در سال  

                                                 
1- Taylor  

ها به محض مشاهده حشرات كامل در  بردارينمونه 

شهريور آغاز گرديد كه اين زمان  10مزرعه در تاريخ 

. ي دو برگي گياه خيار بود حدوداً مصادف با مرحله

) 1شكل (منحني تغييرات ميانگين جمعيت حشرات كامل 

نشان داد كه تراكم آفت پس از ورود به مزرعه به سرعت 

يانگين جميعت حشرات كه م افزايش يافته  به طوري

شهريور به 11كامل از چهار عدد در روي هر برگ در 

شهريور رسيد كه حداكثر تراكم آفت در  25در عدد  58

شود،  مشاهده مي 1چنانچه در شكل . طول فصل زراعي بود

شهريور افزايش پيدا كرده و سپس از  25جمعيت آفت تا 

ريخ اوايل مهر ماه جمعيت به شدت كاهش يافت و در تا

عدد حشره در هر برگ رسيد و اين  1/13يك مهر ماه به 

به طوري . ها ادامه داشت برداريروند نزولي تا پايان نمونه

مهر ماه جمعيت حشره سه عدد در هر برگ،  8كه در تاريخ 

مهر  29و در  53/0مهر  22مهر ماه يك عدد، در  15در 

ي ميانگين  مقايسه. عدد حشره در هر برگ بود 19/0

 هاي مختلف نشان داد كه بين تراكم معيت آفت در هفتهج

برداري اختالف  هاي مختلف نمونه آفت در تاريخ

 =df=0001/0; P ;7و952 ( دار وجود داشت معني

81/164 F=  ( گردد  نيز مشاهده مي 1چنانچه در شكل

 25و 18هاي  ميانگين جمعيت حشرات كامل در تاريخ

رسيد كه اختالف  شهريور به بيشترين مقدار خود 

داري بين جمعيت حشرات در اين دو تاريخ مشاهده  معني

  .نشد

روي ديناميسم ) 1377(هاي طالبي  نتايج بررسي

جمعيت حشرات كامل سفيد بالك روي گياه پنبه در 

منطقه گرمسار و ورامين نشان داد كه  در دو 1374سال 

عدد حشره در هر  3/67ه  به ترتيب اوج جمعيت اين حشر

عدد درتاريخ  6/51و  21/6/1374برگ، در تاريخ 

هاي  ميانگين جمعيت سفيد بالك. بود 27/6/1374

 تقريبا با 1374محاسبه شده در تحقيق طالبي در سال 

 طالبي در ادامه. نتايج تحقيق حاضر مشابهت دارد

 ميانگين جمعيت 1375تحقيقات خود در سال 

  ها را روي برگ پنبه در تاريخ هاي اوج كسفيدبال
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 ...تغييرات فصلي و توزيع فضايي جمعيت: زندي سوهاني و همكاران

  
در  1386و  1385در سالهاي  روي خيار پاييزهتغييرات جمعيت حشرات بالغ سفيد بالك پنبه  - 1شكل 

  منطقه مالثاني

  

در  02/28عدد در ورامين و  5/75جمعيت به ترتيب 

  . منطقه گرمسار شمارش نمود

در بررسي هاي خود روي ) 1381(و مصدق شيشه بر 

ديناميسم جمعيت سفيد بالك پنبه روي گياه بادنجان در 

هاي اوج جمعيت  اهواز تعداد حشرات كامل را در تاريخ

 100به طور متوسط به ترتيب  1380و  1379در سالهاي 

عدد  110برگ در اواخر تير ماه و  15عدد حشره بالغ در 

  ماه گزارش كردندبرگ در اوايل تير  15در 

روي ديناميسم ) 1383(نتايج بررسي هاي كچيلي

جمعيت حشرات كامل سفيد بالك پنبه در دو مزرعه 

خربزه و خيار چنبر نشان داد كه تعداد حشرات بالغ در هر 

به ترتيب  1379هاي اوج جمعيت در سال  برگ در تاريخ

. تير ماه بود 10عدد در  169شهريور و  14عدد در  335

تر بودن جمعيت اين حشره در تحقيق كچيلي نسبت به باال

تحقيق حاضر ممكن است به دليل روش هاي متفاوت 

كچيلي براي نمونه . نمونه گيري در دو تحقيق باشد

برداري از حشرات بالغ سفيد بالك از تله هاي زرد 

  .چسبنده استفاده نموده بود

 B. tabaciروند تغييرات جمعيت حشرات كامل 

  1386سال  در

در اين سال نيز روند تغييرات جمعيت حشرات كامل   

B. tabaci  با ورود آفت به مزرعه مورد بررسي قرار

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه بين ). 1شكل (گرفت 

برداري  هاي متفاوت نمونه تاريخجمعيت حشرات كامل در 

 = df ;7و952 (داري وجود داشت  اختالف معني

 0001/0 P=0 , 47/90 F= (.  

در سال  B. tabaciميانگين جمعيت حشرات بالغ 

عدد حشره در هر برگ در اولين تاريخ  59/5از  1386

 17عدد حشره در  11/25به ) شهريور 11(برداري  نمونه

شهريور ماه ميانگين تعداد  24سپس در . شهريور رسيد

عدد حشره در هر برگ كاهش  06/23حشرات بالغ به 

ظر آماري اختالفي بين جمعيت حشره در از ن. پيدا كرد

 =df ;1و237 (ي دوم و سوم وجود نداشت  هفته

07/0;P=  52/64 F= (.  در يكم مهرماه ميانگين

عدد در   44/12جمعيت كاهش چشمگيري داشت و به 

مهر ادامه  29هر برگ رسيد و اين روند نزولي تا تاريخ 

به طوري كه در اين تاريخ جمعيت حشره به . پيدا كرد

  . صفر رسيد
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  1391، تابستان 2شماره  35، جلد )كشاورزيمجله علمي (گياه پزشكي 

مقايسه نتايج بررسي تغييرات جمعيت حشرات كامل 

 1386سال  نشان داد كه در 1386و  1385در سالهاي 

در مزرعه موجود بوده  B. tabaciجمعيت كمتري از 

بررسي آمارهاي مربوط به درجه حرارت در هر دو . است

سال نشان داد كه اختالفي بين درجه حرارت در 

وجود  1386و  1385هاي نمونه برداري در سالهاي  تاريخ

نداشت، علت اين امر ممكن است به دليل جمعيت بيشتر 

 1386مشاهده شده در مزرعه در سال دشمنان طبيعي 

 Eretmocerusدو گونه زنبور پارازيتوييد . باشد

mundus Mercet  وEncarsia 

acaudaleyrodis Hayat هاي سفيد بالك پنبه پوره

كنند و نقش مهمي در كاهش را در اين منطقه پارازيته مي

 ؛1381بر و مصدق شيشه(جمعيت اين آفت دارند 

  ).1387 ،زندي سوهاني؛ 1383 ،كچيلي

 1385روند تغييرات جمعيت تخم در سال 

  روند تغييرات جمعيت تخم براساس ميانگين مجموع  

هاي  سانتي متر مربع از برگ 2هاي برداشته شده از   نمونه

نشان داد ) 2شكل (ثلث بااليي، مياني و پاييني بوته خيار 

 25(برداري سوم  كه بيشترين جمعيت تخم در نمونه

) شهريور11(در اولين تاريخ نمونه برداري . بود) ريورشه

 25تا به سرعت عدد بود كه  67/13ميانگين جمعيت تخم 

. عدد تخم رسيد 34/134شهريور افزايش پيدا كرده و به 

) مهر 29(برداري  شهريور تا آخرين تاريخ نمونه 25از 

تغييرات جمعيت تخم روند نزولي داشت به طوري كه در 

 2تخم در  91/0ها به ميانگين  جمعيت تخم اين تاريخ

ي ميانگين  مقايسه. سانتي متر مربع از سطح برگ رسيد

جميعت تخم در مجموع برگهاي فوقاني، مياني و پاييني 

هاي متوالي نشان داد كه تفاوت  ها طي هفته بوته

هاي متوالي داري بين ميانگين تراكم تخم در هفته معني

  =df= 0001/0;P ;7و1912 (وجود داشت 

34/197F=( ) ي تغييرات جمعيت تخم  مقايسه). 2شكل

نشان داد كه روند تغييرات ) 2شكل (و حشرات بالغ 

  . جمعيت هر دو مرحله رشدي حشره مشابه بود

 .Bهاي تعداد تخم) 1994( 1تنهاسكا و همكاران

tabaci  را روي يك سانتي متر مربع از برگ طالبي در

عدد تخم در  40و  215دو مزرعه جداگانه به ترتيب 

  .تاريخ اوج جمعيت حشره شمارش نمودند

نشان داد كه ميانگين ) 1377( هاي طالبي نتايج بررسي

هاي روي كل سطح برگ B. tabaciتعداد تخم هاي 

در  1374ثلث بااليي ، وسطي و پاييني پنبه درسال 

عدد در  3/1019هاي اوج جمعيت تخم به ترتيب  تاريخ

بر اساس ادامه . عدد در منطقه گرمسار بود 642ورامين و 

 .Bجمعيت تخم هاي  1375تحقيقات طالبي در سال 

tabaci  عدد  1/645عدد در ورامين و  1086به ترتيب

) 1381(شيشه بر و مصدق  .در گرمسار محاسبه گرديد

برگ بادنجان در  15را روي  B. tabaciجمعيت تخم 

به ترتيب  1380و  1379هاي هاي اوج جمعيت در سال تاريخ

) 1383(كچيلي .عدد تخم شمارش نمودند 120و  800

جمعيت تخم هاي سفيد بالك پنبه را روي برگ خربزه و 

هاي روي تمام سطح برگ 1379خيار چنبر در سال 

عدد  2/19و  189فوقاني خربزه و خيار چنبر به ترتيب 

كچيلي جمعيت تخم را  1380درسال . شمارش نمود

سانتي متر مربع از سطح برگ دو گياه فوق به  25/6روي 

  . عدد محاسبه نمود 5/11و  12/19ترتيب 

  1386روند تغييرات جمعيت تخم در سال  

هاي متوالي  ي ميانگين جمعيت تخم در هفته مقايسه

هاي مختلف  نشان داد كه بين تراكم تخم در هفته

 =df= 0001/0;P ;7و1912 ( داري وجود اختالف معني

 01/131F= (.  86منحني تغييرات جمعيت تخم در سال 

شهريور ماه شروع  11نشان داد كه آلودگي از ) 2شكل (

 86/17شده و در اين تاريخ جمعيت تخم به طور ميانگين 

سپس در . عدد تخم در دو سانتي متر مربع از برگ بود

 ها جمعيت تخم )شهريور18(برداري  دومين تاريخ نمونه

رين ميزان تخم در طول عدد رسيد كه بيشت 77/92به 

  ها به شهريور ميانگين جمعيت تخم 25در . فصل بود

                                                 
1 - Tonhaska et al. 
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درمنطقه  1386و  1385تغييرات جمعيت تخم سفيد بالك پنبه روي خيار پاييزه در سالهاي  - 2شكل 

  مالثاني

  

عدد كاهش يافت و اين كاهش به طور پيوسته تا  58/62

ي هشتم  ادامه يافت به طوري كه در هفته پايان فصل

  .برداري اين تراكم به صفر رسيد نمونه

هاي سنين يك تا سه   روند تغييرات جميعت پوره

B. tabaci 1385سال  در  

 .B هاي سنين يك تا سه  ميانگين جمعيت پوره  

tabaci ها  نشان داد كه ميانگين تراكم پوره 3در شكل

بسيار پايين ) شهريور 11( برداري ي اول نمونه در هفته

عدد پوره در دو سانتي متر  48/1بوده و به طور ميانگين 

شهريور  18سپس اين تراكم در . مربع از برگ بود

رسيد و اوج جمعيت  عدد  56/64افزايش يافته و به 

) شهريور 25(برداري  ها در سومين تاريخ نمونه پوره

ا به طور ه مشاهده گرديد، كه در اين زمان جمعيت پوره

. متر مربع برگ بودعدد روي دو سانتي 02/81ميانگين 

عدد پوره  5/62مهر جمعيت مجدداً به  1در تاريخ 

برداري ادامه  كاهش يافته و اين سير نزولي تا پايان نمونه

هاي  ها طي هفته ي ميانگين جمعيت پوره مقايسه. يافت

ف هاي مختل ها در هفته متوالي نشان داد كه تراكم پوره

 =df ;7و1912 (داشت داري با هم  تفاوت معني

0001/0; P=  96/125F= .( ي تغييرات جمعيت  مقايسه

دهد كه  نشان مي) 3و  1شكل (ها و حشرات بالغ  پوره

ها با تغييرات تراكم حشرات بالغ  تغييرات تراكم پوره

  .هماهنگ بوده و از روند يكساني برخوردار بود

 .Bتعداد پوره هاي ) 1994(تنهاسكا و همكاران 

tabaci  را روي يك سانتي متر مربع از برگ طالبي در

عدد پوره در تاريخ  8و  15دو مزرعه جداگانه به ترتيب 

) 1377(طالبي . ها شمارش نمودنداوج جمعيت پوره

ها ي سنين يك تا سه سفيد بالك را ميانگين تعداد پوره

ه در مزارع ورامين و گرمسار در روي كل سطح برگ پنب

 2/266به ترتيب   1374هاي اوج جمعيت در  سال تاريخ

عدد پوره  3/98و  3/262، 1375عدد و در سال 1/183و 

هاي شيشه بر و در بررسي .در هر برگ شمارش نمود

برگ  15تعداد متوسط پوره ها در ) 1381(مصدق 

 570تيب به تر 1380و  1379بادنجان در دو سال متوالي 

تعداد ) 1383(كچيلي . عدد پوره شمارش گرديد 40و 

هاي فوقاني را بر روي سطح برگ B. tabaciهاي پوره
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  1391، تابستان 2شماره  35، جلد )كشاورزيمجله علمي (گياه پزشكي 

 4/36، 1379ها در سال خيار چنبر در اوج جمعيت پوره

سانتي متر مربع از برگ  25/6، روي 1380عدد و در سال 

ها بر روي همچنين تعداد پوره. عدد گزارش نمود 57/4

همان سطح از برگ خربزه در دو سال فوق الذكر به 

  .  عدد پوره بود 22و  82ترتيب 

هاي سنين يك تا سه  روند تغييرات جمعيت پوره

B. tabaci  1386در سال  

 .Bهاي سنين يك تا سه  ميانگين فصلي جمعيت پوره  

tabaci  بر اساس اين . نشان داده شده است 3در شكل

 11عدد در  8/1ها از  اطالعات، ميانگين جمعيت پوره

مهر رسيد كه اين تاريخ، 18عدد در  23/39شهريور به 

از اين تاريخ به بعد . ها بود زمان اوج جمعيت پوره

هاي بعد با  ها ابتدا به تدريج و سپس در هفته جمعيت پوره

ماه  مهر 29به طوري كه در . افتشدت بيشتري كاهش ي

ي ميانگين  نتايج مقايسه. رسيد اين جمعيت به صفر 

هاي متوالي نشان داد كه بين  ها طي هفته جمعيت پوره

داري  هاي متوالي اختالف معني ها در هفته تراكم پوره

  =df= 0001/0;P ;7و1912 (وجود داشت 

80/85F= .(  

هاي سن  پوره(روند تغييرات جمعيت شفيره  

  1385در سال  B. tabaci)  چهار

روي دو  B. tabaciهاي  ميانگين جمعيت شفيره  

. نشان داده شده است 4متر مربع برگ در شكل سانتي

 18ها از تاريخ  اطالعات اين شكل نشان داد كه شفيره

در مزرعه مشاهده شدند كه ميانگين ) دوم هفته(شهريور 

اين تعداد . عدد شفيره بود 58/1معيت آنها در اين زمان ج

عدد شفيره و در يك مهر  03/2شهريور به ميانگين  25در 

متر مربع از هر عدد شفيره در دو سانتي 33/2به ميانگين 

) مهر 8(برداري  در پنجمين تاريخ نمونه. برگ رسيد

عدد  083/0مهر به  29ها كاهش يافته و در  جمعيت شفيره

ي ميانگين  مقايسه. متر مربع از هر برگ رسيددو سانتي در

هاي متوالي نشان داد كه بين  ها در هفته جمعيت شفيره

داري  هاي مختلف تفاوت معني ها در هفته تراكم شفيره

).  =df= 0001/0;P=  14/9F ;7و1912 (وجود داشت 

ها با حشرات بالغ نشان  ي تغييرات جمعيت شفيره مقايسه

يعت حشرات بالغ در دومين و سومين تاريخ داد كه جم

ولي اوج جمعيت . رسيد برداري به اوج خود  نمونه

برداري بود  ها در سومين و چهارمين تاريخ نمونه شفيره

هاي   كه با توجه به مدت زمان الزم براي رسيدن تخم

گي اين  ي شفير گذاشته شده توسط حشرات بالغ به مرحله

  . رسد مياختالف فاز طبيعي به نظر 

 .Bهاي تعداد شفيره) 1994(تنهاسكا و همكاران  

tabaci  را روي يك سانتي متر مربع از برگ طالبي در

دو مزرعه جداگانه به ترتيب هشت و سه عدد شفيره در 

طالبي . ها شمارش نمودندتاريخ اوج جمعيت پوره

موجود بر روي  B. tabaci تعداد شفيره هاي ) 1377(

هاي اوج جمعيت در مزارع برگ هاي پنبه را در تاريخ

 77/67و  2/92به ترتيب  1374ورامين و گرمسار در سال 

عدد در هر برگ  47/58و  5/69، 1375عدد و در سال 

تعداد پوره هاي ) 1381(شيشه بر و مصدق . شمارش كرد

برگ از بادنجان در  15را روي  B. tabaciسن چهار 

به  1380و  1379هاي خ هاي اوج جمعيت در سالتاري

  .عدد گزارش نمودند 85و  220ترتيب 

در سال  B. tabaciروند تغييرات جمعيت شفيره 

1386  
در  B. tabaciهاي  منحني تغييرات جمعيت شفيره  

كه  همچنان. نشان داده شده است 4در شكل  1386سال 

همانند نيز،  1386شود، در سال  در اين شكل مشاهده مي

) شهريور11(برداري  سال قبل در اولين تاريخ نمونه

شهريور ميانگين جمعيت  18در . اي مشاهده نشد شفيره

متر مربع از برگ عدد شفيره در دو سانتي 59/0ها  پوره

عدد شفيره در  43/1شهريور به  25بود كه اين ميزان در 

از اين تاريخ به . ها بود برگ رسيد كه اوج جمعيت شفيره

به . هاي مشاهده شده كاهش نشان داد بعد تعداد شفيره

هاي  ها در برگ مهر ماه جمعيت شفيره 29طوري كه در 

آناليز واريانس اختالف . برداري شده به صفر رسيد نمونه

هاي  ها در هفتهمعني داري را بين ميانگين جمعيت شفيره
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  ) =df= 0001/0;P=  70/14F ;7و1912 (مختلف نشان داد 

  

  

و  1385هاي  سفيد بالك پنبه روي خيار پاييزه در سال گي تغييرات جمعيت سنين مختلف پوره - 3شكل 

   در منطقه مالثاني 1386

  

  

در  1386و  1385هاي هاي سفيدبالك پنبه روي خيار پاييزه در سالتغييرات جمعيت شفيره – 4شكل 

  منطقه مالثاني
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  1391، تابستان 2شماره  35، جلد )كشاورزيمجله علمي (گياه پزشكي 

   تغييرات جمعيت مراحل رشدي نابالغ

 B. tabaci روي قسمت هاي مختلف برگ  

هاي     ها و شفيره ها، پوره ي ميانگين تعداد تخم نتايج مقايسه

B. tabaci سانتي  1يك سانتي متر مربع از سمت چپ و  در

 1386و  1385هاي سمت راست برگ در سالمتر مربع از 

نشان داد كه جمعيت مراحل نابالغ حشره در دو سمت چپ و 

. داري نشان نداد راست برگ يكسان بوده و اختالف معني

، ) =df= 8759/0;P=  02/0F ;1و1918 ( ):1385(تخم 

، ) =df= 9310/0;P=  01/0F ;1و1918( ):1385(پوره 

، ) =df= 6032/0;P=  27/0F ;1و1918(1385(شفيره 

، ) =df= 6617/0;P=  19/0F ;1و1918( ):1386( تخم

 ، ) =df= 8328/0;P=  04/0F ;1و1918(): 1386(پوره 

  .) =df= 7621/0;P=  09/0F ;1و1918(): 1386(شفيره 

بنابراين پراكنش مراحل نابالغ حشره در دو سمت چپ و 

دست ي به اين نتيجه با نتيجه. راست برگ يكسان بود

كه پراكنش ) 1994( 1آمده از آزمايشات نارانجو و فلينت

B. tabaci  را روي برگ پنبه مورد بررسي قرار داده

هاي خود برگ پنبه آنها در بررسي. بودند، مطابقت دارد

را بوسيله رگبرگ ها به چهار بخش تقسيم نموده و تعداد 

 سانتي متر مربع از هر بخش 88/3ها را در  تخم ها و پوره

نتايج بررسي اين محققين نشان داد كه . شمارش كردند

در اين چهار  B. tabaciهاي ها و پورهبين تعداد تخم

  .بخش تفاوت معني داري وجود نداشت

ي حاصله، اعداد به دست آمده از  با توجه به نتيجه  

شمارش حشرات در سمت چپ و راست برگ با هم 

ي متر مربع شده و مجموع تعداد حشرات در دو سانت جمع

هاي ي مراحل بررسي ي نتايج كليه از برگ براي محاسبه

  . اي مورد استفاده قرار گرفت مزرعه

  الگوي پراكنش 

ي پارامترهاي قانون تيلور براي مراحل  محاسبه  

  مختلف زيستي سفيد بالك پنبه

am در مدل تيلور bو aمقدار ضرايب 
b
)=(s

كه  2

ي بين ميانگين تراكم و واريانس جمعيت را  رابطه

                                                 
1- Naranjo & Flint 

در جداول  1386و  1385هاي كند براي سال توصيف مي

  .تعيين شده است 2و 1

ي مراحل  رگرسيون خطي براي مدل تيلور براي همه

مقادير . دار بود معني% 1در سطح  B. tabaciزيستي 

و  B. tabaciبراي تمام مراحل زيستي  (b)شيب خط 

براي . بزرگتر از يك بود 1386و  1385در هر دو سال 

با عدد يك  (b)دار بودن اختالف شيب خط آزمون معني

با استفاده از فرمول  tمقدار 
SE

1bt −
محاسبه شده  =

نتايج اين آزمون نشان داد . جدول مقايسه گرديد tو با 

ل ي مراح و براي همه 1386و  1385كه در هر دو سال 

زيستي حشره شيب خط رگرسيون با عدد يك اختالف 

مطابق قانون تيلور . داري داشته و بزرگتر از يك بود معني

وقتي شيب خط رگرسيون بين ميانگين و واريانس 

باشد، پراكنش آن  جمعيت يك حشره بزرگتر از يك 

  ). 4و  3جداول(حشره به صورت تجمعي است 

پراكنش تمام مراحل بنابراين با توجه به نتايج حاصله   

در مزرعه خيار در  B. tabaciبالغ، تخم، پوره و شفيره 

  .به صورت تجمعي بود 1386و  1385هر دو سال 

امروزه اين موضوع اثبات شده است كه كه هر نوع اقدام 

اقتصادي  كنترلي عليه آفات بايد بر مبناي سطح آستانه

هم نياز  براي تعيين آستانه اقتصادي. حشره مورد نظر باشد

يكي از . برداري صحيح از جمعيت آفات استبه نمونه

برداري از آفات بايد مد نظر عواملي كه در موقع نمونه

قرار گيرد نوع توزيع فضايي جمعيت حشره مورد نظر 

مطالعه ما نشان داد كه با توجه . باشدروي گياه ميزبان مي

روي  B. tabaciبه تجمعي بودن توزيع فضايي جمعيت 

هاي برگي به برداري از ديسك، نمونههاي خياررگب

تواند شاخص خوبي براي متر مربع ميمساحت يك سانتي

اين  .فراهم آوردتخمين تغييرات جمعيت سفيد بالك پنبه 

موفق ياري  IPMاطالعات ما را در طراحي يك برنامه 

  .خواهد داد
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mlog(balogs[log[(مقادير پارامترهاي مدل تيلور  -1جدول 2
در جمعيت مراحل مختلف زيستي            =+

B. tabaci  1385در سال  

SEalog  مرحله ±  SEb ±  2R  F  
688/130  9561/0  474/1± 129/0  475/0± 176/0  بالغ ** 

  849/322**  9818/0  477/1± 121/0  681/0 ±144/0  تخم

  699/125**  9544/0  482/1± 132/0  596/0± 230/0  پوره

  575/65**  9292/0  642/1± 203/0  300/0± 118/0  شفيره

  

mlog(balogs[log[(مقادير پارامترهاي مدل تيلور  -2جدول 2
  در جمعيت مراحل مختلف زيستي=+

 B. tabaci 1386سال  در  

مرحله 

  زيستي 
SEa ±log  SEb ±  2R  F  

  192/99**  9612/0  208/1± 085/0  01/1± 176/0  بالغ

  186/71**  9344/0  631/1± 193/0  683/0 ±345/0  تخم

  407/240**  9796/0  437/1± 093/0  924/0± 14/0  پوره

  91/56**  9343/0  392/1± 184/0  428/0± 758/0  شفيره

  

  )1385سال(در مدل تيلور  1ي آماري شيب خط رگرسيون با عدد  مقايسه -3جدول 

  

  

  

  

  

  

شاخص تيلور  bمقادير ) 1994(تنهاسكا و همكاران 

روي  را براي مراحل بالغ، تخم و پوره سفيد بالك پنبه 

اي و انتهايي گياه طالبي چنين محاسبه  هاي قاعده قسمت

و براي  59/1اي  ي بالغ براي قسمت قاعده مرحله: كردند

اي  ي تخم براي قسمت قاعده ، مرحله68/1قسمت انتهايي 

ورگي ي پ و مرحله 64/1و براي قسمت انتهايي  88/1

. 02/1و براي قسمت انتهايي  78/1اي  براي قسمت قاعده

داري از عدد  هاي محاسبه شده به طور معني تمامي شيب

 .Bيك بزرگتر بوده و در نتيجه پراكنش جمعيت 

tabaci  در مزارع طالبي به صورت تجمعي گزارش

  . گرديد

ي  مرحله

  زيستي 
  درجه آزادي   SE (b)شيب خط 

SE
)1b( −

  

 643/3**  6  129/0  47/1  بالغ

  88/3**  6  121/0  47/1  تخم

  637/3**  6  132/0  48/1  پوره

  162/3*  5  203/0  64/1  شفيره
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  )1386سال(در مدل تيلور  1خط رگرسيون با عدد  ي آماري شيب مقايسه -4جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

از هر دو ) 1995(فلينت  هاي نارانجو و در بررسي

مدل تيلور و آيوائو براي بررسي پراكنش حشرات بالغ 

B. tabaci  در مزرعه پنبه استفاده شد كه مقدارr
2 

 bبراي هر دو مدل بسيار باال بود و مقادير ) ضريب تبيين(

به طور ) شيب خط رگرسيون در شاخص آيوائو( ßو

ي  داري بزرگتر از يك محاسبه شد كه نشان دهنده معني

 ريلي و همچنين. بود B. tabaciپراكنش تجمعي بالغين 

در  B. tabaciرا براي  bمقادير ) 1997( 1سيمپرليك

، 8/1، 7/1به ترتيب  1991-1995هاي مزارع  پنبه در سال

) 1993(مطالعه ليو و همكاران . ردندمحاسبه ك 7/1و  0/2

بالك بالك پنبه و سفيددر مورد پراكنش فضايي سفيد

 Trialeurodes vaporariorumگلخانه 

Westwood  نشان داد كه مقدارb  در هر دو حالت

پيش و بعد از كاربرد سموم حشره كش بزرگتر از يك 

بود كه بيانگر پراكنش تجمعي هر دو گونه روي بنت 

 Euphorbia pulcherrima)قنسول

Willdenow) مطالعه كيان پور و همكاران . بود

جمعيت سفيد بالك پنبه  bنشان داد كه مقدار ) 1388(

روي بادنجان در منطقه ورامين بيشتر از يك بودكه نشان 

نتايج تحقيق . دهنده پراكنش تجمعي اين سفيد بالك بود

 . دحاضر با كليه نتايج فوق مطابقت و همخواني دار

  

  

                                                 
1- Riley & Simoperlik 

 

  سپاسگزاري

بدينوسيله از معاونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران 

.به جهت حمايت هاي مالي تشكر مي نمايد

ي  مرحله

  زيستي 
  درجه آزادي   SE (b)شيب خط 

SE
)1b( −

  

 447/2*  4  085/0  208/1  بالغ

  264/3*  5  193/0  631/1  تخم

  698/4**  5  093/0  437/1  پوره

  177/2*  4  180/0  392/1  شفيره
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  منابع

 Bemisia tabaci Gennadiusانتشار، دامنه ميزباني و دشمنان طبيعي عسلك پنبه . 1372. آل منصور، حسن .1

(Hom. Aleyrodidae) پايان نامه كارشناسي ارشد حشره شناسي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه . در استان فارس

  .ص 288 ،شيراز

و  Bemisia tabaciديناميسم جمعيت و توزيع عمودي مگس سفيد پنبه، . 1381. س. و مصدق، م. شيشه بر، پ .2

  .27 -13 ):1 (25  ،زيمجله علمي كشاور.  Eretmocerus mundusو  Encarsia luteaپارازيتوئيدهاي آن 

 :Bemisia tabaci Gannadius (Homopteraبررسي يواكولوژي سفيد بالك پنبه . 1383. ف ،كچيلي .3

Aleyrodidae)  دانشكده كشاورزي. شناسيپايان نامه دكتري حشره. و كارايي پارازيتوئيدهاي متداول آن در اهواز .

  .ص 219 ،دانشگاه شهيد چمران اهواز

يه موسسه آفات و نشر. هاي گياهيآفات و بيماري. هاي ايران Aleurodoideaمهمترين . 1336. كريوخين، الف .4

  .28-22: 5 ي،هاي گياهبيماري

 Bemisiaهاي  بررسي نوسانات جمعيتي و توزيع فضايي سفيد بالك. 1388. فتحي پور، ي و كمالي، ك. كيان پور، ر .5

tabaci  وBemisia argentifolii  وEmpoasca deciplens آفات و . روي بادمجان در منطقه ورامين

  .71-94): 2( 77 ،بيماريهاي گياهي

در مزارع پنبه ورامين وگرمسار و  Bemisia tabaciشناسايي دشمنان طبيعي، ديناميسم جمعيت . 1377. الف. طالبي، ع .6

پايان .  Eretmocerus mundus (Hym: Aphelinidae)در  Encarsia luteaمطالعه زنبورهاي پارازيتوئيد  

  .ص 283، دانشگاه تربيت مدرس. دانشكده كشاورزي. نامه دكتري حشره شناسي

  .ص 147 ،انتشارات وزارت جهاد كشاورزي. آمارنامه كشاورزي ايران. 1387. ناشناس .7

8. Bellows, T.S., and Arakawa, K. 1988. Dynamics of preimaginal population of Bemisia 
tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) and Eretmocerus sp. (Hymenoptera: Aphelinidae) in 

southern California cotton. Environmental Entomology, 17: 225-228. 
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