Archive of SID
بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران  6 -تا  9شهریور  -1395پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج

576

فراسنجه های جدول زندگی ( Bemisia tabaci )Hemi: Aleyrodidaeو زنبور پارازیتوئید آن Encarsia inaron

روی کدو مسمایی در شرایط آزمایشگاهی
صحبت قدمی ، 1فرحان کچِیلی2و پرویز شیشه بر

3

 2 ،1و  -3دانشجوی کارشناسی ارشد  ،دانشیار و استاد گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
s.ghadami1367@gmail.com

سفيدبالک پنبه  Bemisia tabaci Gennadiusآفت جدي تعداد زيادي از گياهان ( از جمله کدوئيان ) در قاره هاي مختلف جهان
مي باشد .پوره ها و بالغين سفيدبالک عموماً در سطح زيرين برگ ها زندگي کرده و از شيره گياهي تغذيه مي کنند .توليد عسلک بوسيله
پوره ها وب الغين و رشد قارچ دوده روي عسلک باعث کاهش عملکرد مي شود .افزايش بسيار سريع جمعيت و محل حفاظت شده آنها در
سطح زيرين برگ گياهان کنترل شيميايي اين آفت را در مزرعه مشکل مي سازد .نياز به يافتن يک راه حل جايگزين به جاي کنترل
شيميايي سبب جستجو براي يافتن يک عامل کنترل بيولوژيک شده است .چندين گونه از پارازيتوئيدهاي آفلينيده شناخته شده اند که به
صورت طبيعي پوره هاي  B. tabaciرا در مزرعه پارازيته مي کنند .اما به دليل اين که غالبيت و همچنين ميزان پارازيتيسم زياد گونه
Encarsia inaron walkerدر مزارع خوزستان به اثبات رسيده است ،اين پارازيتوئيد به عنوان موضوع اين مطالعه انتخاب شد تا
پتانسيل آن روي  B. tabaciروي کدومسمايي ارزيابي شود .در اين مطالعه ويژگي هاي زيستي و فراسنجه هاي جدول زندگي B.
 tabaciو پارازيتوئيد آن  E. inaronروي کدو مسمايي در شرايط آزمايشگاهي در دماي  25درجه سلسيوس مورد بررسي قرار گرفت.
ميانگين دوره رشد پيش از بلوغ آفت ماده و نر به ترتيب برابر با  22/19و  22/2روز محاسبه شد .ميزان مرگ و مير پيش از بلوغ  25درصد
و نسبت جنسي آن (درصد ماده) نيز  51/86درصد ثبت شد .طول عمر حشرات ماده و نر به ترتيب برابر  13/1و  10/33روز بود و
ميانگين باروري روزانه و باروري کل به ترتيب برابر با  8/1و  110/5عدد تخم محاسيه شد .نرخ ذاتي رشد  0/14عدد ماده در ماده در روز
يادداشت گرديد .ميانگين دوره رشد پيش از بلوغ  E. inaronبراي حشرات نر برابر با  17/13و براي حشرات ماده برابر با  19/33روز بود.
ميانگين مرگ ومير پيش از بلوغ  10و نسبت جنسي آن (درصد ماده) نيز  52/7درصد محاسبه شد .ميانگين تعداد روزانه و کل تخم E.
 inaronبه ترتيب برابر با  11/53و  104/1عدد محاسبه شد .طول دوره يک نسل  B. tabaciو  E. inaronروي کدومسمايي به
ترتيب برابر با  24/51و  22/9روز بود .نرخ ذاتي رشد جمعيت  E. inaronدر دماي فوق برابر با  0/153ماده /ماده /روز بود که نشان
دهنده توانايي اين پارازيتوئيد در کنترل  B. tabaciروي کدو مسمايي است.
واژه های کلیدی ،Encarsia inaron ، Bemisia tabaci :جدول زندگي ،کدو مسمايي.
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