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جدول زندگی دو جنسی سن –مرحله رشدی پسیل گالبی ) Cacopsylla pyricola (Försterروی رقم گالبی
شاهمیوه
محمدسعید امامی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی (تات) ،اصفهان
mse1480@gmail.com

پسيل گالبي ، Cacopsylla pyricola (Förster) (Hemiptera: Psyllidae) ،آفت کليدي درختان گالبي در تمام
مناطق کشت گالبي در ايران است .جدول زندگي ابزار مهمي براي مطالعه ديناميسم جمعيت حشرات است .جدول زندگي توصيف جامع و
فراگيري از زنده ماني ،رشد و نمو و توليد مثل افراد يک گروه همزاد را بيان ميکند و به کمک آن آمارههاي رشدي و توليدمثلي جمعيت
محاسبه ميشود .تئوري جدول زندگي دو جنسي سن – مرحله رشدي عالوه بر جنس ماده ،جنس نر را نيز در محاسبات آماره هاي مربوط
به جدول زندگي لحاظ مي کند .بر اين اساس جدول زندگي دو جنسي پسيل گالبي روي رقم گالبي شاهميوه در شرايط طبيعي با ميانگين
دماي  30درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  10تا  33درصد بررسي شد .پسيل گالبي براي دو نسل روي رقم گالبي شاه ميوه در قفسهاي
توردار پرورش داده شد .سپس  30جفت حشره کامل (نر و ماده) درون قفس توري حاوي يک شاخه  20برگي رهاسازي شد .پس از 8
ساعت 110 ،عدد تخم هم سن انتخاب و در قفس هاي تک برگي (به قطر  9و ارتفاع  2سانتيمتر) هر  24ساعت بررسي شدند .پورههاي
ظاهر شده به صورت انفرادي به قفسهاي تک برگي منتقل شدند و تا ظهور حشرات کامل به صورت روزانه بررسي شدند .حشرات نر و
ماده حاصله با هم جفت شده و به قفس هاي تک برگي منتقل شدند .در صورت مرگ حشره نر ،حشره نر ديگري جايگزين شد .تعداد تخم
گذاشته شده و زنده ماني تا مرگ آخرين فرد به صورت روزانه ثبت شد .دادههاي حاصله بر اساس تئوري جدول زندگي سن -مرحله رشد
دو جنس با نرم افزار مربوطه تجزيه و تحليل شد .نتايج نشان داد نرخ ذاتي رشد جمعيت ( ،)rنرخ متناهي رشد جمعيت ( ،)λنرخ خالص رشد
( ،)R0نرخ ناخالص رشد ( )GRRو ميانگين طول يک نسل ( )Tبه ترتيب برابر ( 0/073روز( 1/076 ،)-1روز( 17 ،)-1نتاج در فرد)64/94 ،
(نتاج در فرد) و  38/83روز بود .عالوه بر اين ميانگين طول دوره رشد جنيني  6/95روز ،پورگي  18/84روز ،حشره نر (تخم تا حشره کامل)
 24/68روز و حشره ماده (تخم تا حشره کامل)  26/43روز بدست آمد .طول کل دوره قبل از تخم گذاري ( 31/53 )TPOPروز ،طول دوره
قبل از تخم گذاري ( 5/1 )APOPروز و ميزان باروري ماده  62/34تخم بدست آمد .نتايج به دست آمده در مورد ويژگيهاي زيستي اين
آفت مي تواند براي توسعه مديريت تلفيقي پسيل گالبي مورد بهره برداري قرار گيرد.
واژههای کلیدی :پسيل گالبي ،گالبي شاهميوه ،جدول زندگي.
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