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 چکیده

 باشد. جالیزی و زینتی می زراعی، یکی از آفات مهم محصوالت Bemisia tabaci  (Gennadius)سفیدبالک پنبه

  Rose and Zolnerowich eremicsEretmocerusو   MercetEretmocerus mundusزنبورهای پارازیتوئید 

عوامل عنوان  که به باشند از جمله دشمنان طبیعی می Orius albidipennis (Rueter) و همچنین سن شکارگر

کاهش استفاده از سموم سفیدبالک پنبه مورد استفاده قرار گرفته و نقش مهمی در مهار برای زیستی کنترل 

رایحه تولید شده تأثیر برای تعیین بویایی سنجی توسط دستگاه  هایی آزمایشدر این بررسی، . اند داشته شیمیایی

همچنین تاثیر حضور یک دشمن جلب دشمنان طبیعی انجام گرفت.  آلوده به سفیدبالک پنبه درخیار برگ از 

 آزموناز نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت.  طبیعی در لکه میزبان، بر جلب یا دفع دشمن طبیعی دیگر

سن های سفید بالک، هر سه گونه دشمن طبیعی شامل  های خیار آلوده به پوره برگکه نشان داد سنجی  بویایی

O. albidipennis و زنبورهای پارازیتوئید E. mundus  وE. eremics های سالم به سمت خود  را بیشتر از برگ

نشان داد  O. albidipennisسن شکارگر ترجیح  پارازیتوئید بر انتخاب و زنبور های ثیر حضورأتنتایج . جلب نمودند

 حضور سن شکارگر اگرچه ،نمودها حضور دارند دوری  های پارازیتوئید روی آنهایی که زنبور که این سن از برگ

O. albidipennis ایجاد نکرد های آلوده به برگ این دو گونه زنبور جذبر د اختاللی ،به عنوان رقیب ها روی برگ.  

 
 Aphelinidae ،Anthocoridae  ،Bemisia tabaciسینمون،  ، الفکتومتری :ها کلید واژه

 

 

 مقدمه

حمله های خیار را مورد  آفاتی که بوته ترین یکی از مهم

 Bemisa tabaciپنبه دهد عسلک پنبه یا سفیدبالک قرار می

Gennadius  پنبه حشره ای بسیار سفیدبالک  باشد. می

جالیزی و زراعی، آفات مهم محصوالت از و چندین خوار 

حمله گونه گیاهی مختلف   077بیش از  بوده و بهزینتی 

توان به خربزه،  می گیاهان میزبان این حشرهاز جمله کند.  می

زمینی،  فرنگی، سیب گرمک، خیار، کدو، بادمجان، گوجه

آفتابگردان، کلزا، تربچه، کرچک، هندوانه، لوبیا، کنف، پنبه، 

شب، میمونی، ختمی،  بامیه و گیاهان زینتی مانند محبوبه

کاغذی، اطلسی و درختانی از قبیل مو، انار، توت، انجیر،  گل

رزی مانند های ه گنجشک و نیز علف گالبی، مرکبات، زبان

 ( ;Khanjani, 2005پیچک، تاجریزی و سلمه اشاره نمود 

Kocheili et al, 2005; Fekrat and Shishehbor, 
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به ترشح عسلک و با مصرف شیره گیاهی این آفت . (2004

نوع  07جلب قارچ دوده و  انتقال بیش از  با وصورت مستقیم 

نماید  خسارت وارد میبه صورت غیرمستقیم ویروس گیاهی 

(Oetting and Buntin, 1996.)  مقاومتB. tabaci 
ها، مدیریت این آفت را مشکل  کش نسبت به بسیاری از حشره

ساخته است. بنابراین استفاده از دشمنان طبیعی سفیدبالک یکی 

در برابر این آفت های کلیدی کاهش مقاومت  از راه

 (. Myartseva, 2006; Orr, 2009باشد ) ها می کش حشره

از  Eretmocerus زنبورهای پارازیتوئید جنس

د نباش گونه می 07دارای بیش از   Aphelinidaeخانواده

ها  سفیدبالک های آن پارازیتوئید داخلی و همه گونه

های  دارند، اما گونه 1هستند. بیشتر آنها بکرزایی نرزایی

های  گونهاز است. یکی   هم گزارش شده 2زا بکرزای ماده

 Eretmocerus mundus Mercet زنبوراین جنس 
به عنوان  B. tabaci ازه به صورت اختصاصی ک است

معموال این زنبور پارازیتوئید پوره کند.  میزبان استفاده می

مراحل پورگی را سایر  کند ولی را پارازیته می سن دوم

-Zandiکند ) میای انتخاب  نیز به عنوان میزبان تغذیه

Sohani et al., 2009; Shishehbor and 

Mossadegh, 2002).  یکی دیگر از زنبورهای

شده است زنبور معرفی  که اخیرا B. tabaciپارازیتوئید 

Rose and Eretmocerus eremics پارازیتوئید

 Zolnerowich پارازیتوئیدهای  وباشد. این گونه جز می

بومی سفیدبالک در برخی از کشورهای دنیا از جمله 

( و بیشترین Greenberg et al., 2000)بوده امریکا 

 های شمال امریکا بر روی جمعیت انتشار را در گلخانه

Bemisia argantifolii (Bellows & Perring)  دارد

(Qiu et al., 2004)به عنوان یک عامل  . این گونه نیز

علیه سفیدبالک پنبه مورد ارزیابی قرار زیستی کنترل 

 Eretmocerus .(Greenberg et al., 2000گرفته است )

eremicus تواند تمام مراحل نابالغ سفیدبالک بجز  می

مرحله تخم را پارازیته کند و اغلب پوره سن دوم را برای 

                                                           
1
  Arrhenotokous Parthenogenesis 

2
 Thelytokous Parthenogenesis 

 ,Headrick et al., 1995) دهد ترجیح میریزی  تخم

1999; Hoddle et al., 1999.)  

 برای کنترل از جمله شکارگرهای مفید و کارآمد

، اند مورد توجه قرار گرفته که امروزه ها فیدبالکس

یی باال در به دلیل تواناهستند که  Oriusجنس های  سنک

از  .باشند میاز اهمیت خاصی برخوردار  کنترل  آفات مکنده

 Orius albidipennis (Reuter)های مهم این جنس گونه

کشور و نیز در استان  نقاط مختلفتوان نام برد که در را می

-Samimد )باش زستان دارای انتشار وسیعی میخو

Banihashemi et al., 2012; Lotfi et al., 2012). 

شکارگری عمومی  O. albidipennis سنک شکارگر

آفات باشد که برای کنترل  میباال با نرخ شکارگری 

 O. albidipennis های سنک .شود ای توصیه می گلخانه

ای در  به علت نداشتن دیاپوز اجباری در شرایط گلخانه

 (Kosari andهستندهای سال فعال  تمام فصل

(Kharazi-Pakdel, 2006. 

ممکن است در ان گیاهمطابق با مطالعات انجام شده، 

دفاع  از خود خواران از طریق اثرات آنتاگونیستی برابر گیاه

 4یا دفاع غیرمستقیم 3ند که به این پدیده دفاع اتفاقینک

گویند. یک راه برای رسیدن به این هدف تولید مواد فرار  می

است.   از گیاه میزبانی است که مورد حمله آفت قرار گرفته

صرف نظر از منشا، این مواد فرار هم برای شکارگر و هم 

از طرفی دشمن طبیعی را قادر زیرا  ،باشند برای گیاه مفید می

شوند فشار  د و از طرف دیگر باعث مینکن به یافتن طعمه می

کند. به چنین  خوارها بر روی گیاه میزبان کاهش پیدا گیاه

 ,.Scutarenau et alگویند ) می 8مواد فراری سینمون

(. این ترکیبات برای دشمنان طبیعی به شدت قابل 1997

عنوان شاخصی واقعی برای اطالع از حضور  ردیابی بوده و به

روند. استفاده از ترکیبات فرار  آفت و شناسایی طعمه بکار می

های  تواند در برنامه ( می0ها گیاهی ذکر شده )اینفوکمیکال

در  (.Vet and Dick, 1992مدیریت آفات به کار رود )

                                                           
3
 Accidental defense 

4
 Indirect defense 

5
 Synomone 

6 
Infochemicals 
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و  E. mundusزنبورهای پارازیتوئید  پاسخ ، تحقیق حاضر

E. eremicus  سنک شکارگر  وO. albidipennis،   به

تاثیر حضور پارازیتوئیدها بر انتخاب  حضور سفید بالک پنبه،

همچنین تاثیر حضور سن  و ترجیح سن اوریوس، و

اوریوس بر انتخاب و ترجیح پارازیتوئیدها مورد آزمایش 

 قرار گرفت.

 

 ها مواد و روش

 گیاه میزبان

ها در اتاق پرورش حشرات دانشکده  آزمایش

کشاورزی و منابع طبیعی علوم کشاورزی، دانشگاه 

های  از گلدان پرورش گیاه خیاربرای  .شدخوزستان انجام 

متر استفاده  سانتی 5و قطر دهانه  13ارتفاع پالستیکی به 

ساعت  24زنی بهتر به مدت  وانهجبذور خیار جهت شد. 

متری  در پارچه نخی خیسانده شد و در عمق دو سانتی

های پرورش  ها درون قفس گلدانخاک کشت گردید. 

 اتاقمتر در دمای  سانتی 127×07×177حشرات به ابعاد 

ساعت  10و دوره نوری  (گراد درجه سانتی 8±28)

 ساعت تاریکی نگهداری شدند. 5روشنایی و 

 پرورش حشرات

 سفیدبالک

در حشرات کامل سفیدبالک پنبه از مزرعه خیار 

آوری شده و داخل  جمعمنطقه مالثانی، استان خوزستان 

روی متر سانتی 07× 07×127به ابعاد های پرورش  قفس

رهاسازی گردید. به این ترتیب کلنی های خیار  گلدان

. پرورش های مذکور تشکیل شد درون قفس ها سفیدبالک

گراد و  دوره  درجه سانتی 28±8حشره در شرایط دمایی

 انجام شد. 5:10تاریکی به روشنایی 

 O. albidipennisسن شکارگر 

های  سن شکارگر اوریوس از روی گل آوری جمع

آفتابگردان محوطه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

و تشکیل کلنی اولیه این حشره طبیعی خوزستان انجام شد 

Kosari and Kharazi-Pakdel (2006 )به روش 

ها و ظهور حشرات  پس از تفریخ تخمگرفت.  صورت

سازی گردید و  بالغ نسل بعد، یک سن نر از هر ظرف جدا

از  O. albidipennisنر، سن  های با بررسی پارامر سن

ها از  های سایر گونه و سن شدها جداسازی  بقیه گونه

حذف شدند. پرورش این شکارگر در دمای  هاآزمایش

و دوره روشنایی  به تاریکی  77±8و رطوبت نسبی  1±28

 برای جلوگیری از درون انکوباتور صورت گرفت. 10:5

خواری که در سنین مختلف این سن وجود داشت،  هم

 شد.   ههای کاغذ پوشاند کف ظروف به وسیله خرده

 E. mundus پرورش زنبور پارازیتوئید
 E. mundus زنبورهای سفیدبالک حاوی شفیره  پوره

هایی  درون پتری دیش و آوری از مزارع آفتابگردان جمع

آلوده به  های های پرورش حاوی گلدان قفس در

زنبورهای خارج . قرار داده شدندهای سفیدبالک  پوره

های خیار  شده پورهای سفید بالک ها را در پشت برگ

پارازیته نموده و بدین ترتیب کلنی اولیه زنبور تشکیل 

گردید. برای ادامه روند تخم ریزی زنبورها هر هفته تعدادی 

به  B. tabaci گلدان جدید حاوی پوره های سنین مناسب

پرورش قفس پرورش زنبورهای پارازیتوئید اضافه شد. 

راد و گ سانتی درجه 28زنبورهای پارازیتوئید در دمای 

  .انجام گرفت 5:10طول دوره روشنایی به تاریکی

 E. eremicusپرورش زنبور پارازیتوئید 
 1های این پارازیتوئید از شرکت کوپرت شفیره

تعدادی گلدان آلوده خریداری شدند. در قفس پرورش، 

قرار داده شد و  B. tabaciهای سفیدبالک  به پوره

قرار  های مخصوص های زنبور که بر روی کارت شفیره

بقیه مراحل تشکیل ها رهاسازی شد.  داشتند در زیر برگ

 انجام شد.  E. mundusکلنی شبیه زنبور

 های طراحی شده آزمون

شامل بویایی سنج دستگاه ها از  انجام آزمون برای

متر  سانتی 2شکل به قطر دهانه  Yی پالستیکی  یک لوله

 17طول پایه و هر یک از بازوهای آن د که استفاده ش

 . در دو سر هر یک از بازوها یک ظرفبودمتر سانتی

داده قرار لیتر میلی 287دار به حجم  پوشپالستیکی در

                                                           
1

  Koppert 
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جریان هوا با استفاده از یک پمپ الکتریکی به هر  شد.

یک جریان سنج برای این یک از بازوها فرستاده شد و 

به کار  درا به تساوی بین دو بازو انتقال ده هوا که جریان

درجه  28 ±1ها در دمای  کلیه آزمون شد. برده

و  رطوبت  5:  10گراد، دوره روشنایی به تاریکی  سانتی

در هر  انجام گرفت. تکرار 8و در  درصد 08 ± 8نسبی 

های  آزمون حشره مورد آزمون قرار گرفت. 27تکرار 

 انجام شده به شرح زیر است:

بررسی پاسخ زنبورهای ماده آزمون الف: 

و سن  E. eremicusو  E. mundusپارازیتوئید  

O. albidipennis به به گیاهان آلوده 

   B. tabaciهای پوره

های سالم  برگ 1بویایی سنجدر یکی از ظروف دستگاه 

های سنین پوره عدد 37های آلوده به و در دیگری برگ

ماده سفیدبالک قرار داده شد. زنبورهای پارازیتوئید مختلف 

ها، کردن پورهو دارای تجربه قبلی پارازیته گیری کرده جفت

روز عمر داشتند، به صورت جداگانه در قسمت  4تا  3که 

دقیقه زمان  17. به زنبورها ندشکل رهاسازی شد Yپایه لوله 

بعد از این داده شد تا مسیر مورد عالقه خود را انتخاب کنند. 

که زنبور به ظرف مورد نظر خود رسید شمارش و ثبت 

انجام دقیقه زنبور انتخابی  17چه بعد از  شروع شد. چنان

آزمایشات با سن اوریوس  شد. پاسخ محسوب می داد بی نمی

انجام شد، با این تفاوت که به جای  ذکر شدهبا شرایط  نیز 

روزه با تجربه  4یا  3های ماده بالغ  زنبور پارازیتوئید، سن

شکل رهاسازی شد و تعداد  Yدر لوله  هاقبلی شکار پوره

شمارش قرار  های جلب شده به هر یک از ظروف مورد سن

 گرفت.

آزمون بررسی الفکتومتری تاثیر حضور : ب

  E. mundusو E. eremicusزنبورهای پارازیتوئید 

 O. albidipennisدر ترجیح و انتخاب سن شکارگر 
های  های خیار حاوی پوره ، برگهادر این آزمایش

سنین دو و سه سفیدبالک در انتهای یک بازوی دستگاه 

ها و در انتهای بازوی از ظرفدرون یکی الفکتومتری 

                                                           
1

  Olfactometer 

به همراه زنبور  3و 2های سفیدبالک سن  دیگر پوره

پارازیتوئید ماده از هر یک از دوگونه )به صورت 

جداگانه( قرار داده شد. در قسمت پایه لوله  هایآزمایش

Y روزه اوریوس با  4یا  3های ماده بالغ  شکل، سن

های  به سن گردید. هاسازی ر  هاتجربه قبلی شکار پوره

دقیقه زمان داده شد تا مسیر مورد عالقه  17بالغ مدت 

خود را انتخاب کنند. بعد از این که سن به ظرف مورد نظر 

 17چه بعد از  خود رسید شمارش و ثبت شروع شد. چنان

 شد.  پاسخ محسوب می داد بی دقیقه سن انتخابی انجام نمی

 سن آزمون بررسی الفکتومتری تاثیر حضور: ج

در ترجیح و انتخاب  O. albidipennisشکارگر 

 E. mundusو E. eremicus زنبورهای پارازیتوئید

های خیار  برگ  در این آزمون در یکی از ظروف

های سفیدبالک سنین دو و سه، و در ظرف  حاوی پوره

های سفیدبالک همراه با سن  دیگر برگ خیار دارای پوره

 Yشکارگر اوریوس قرار داده شد و در قسمت پایه لوله 

در   E. eremicusو   E. mundusشکل زنبورهای ماده 

جداگانه رهاسازی گردیدند. شمارش تعداد  هایآزمایش

زنبورهای پارازیتوئید جلب شده به گیاهان همانند 

 آزمایش قبلی صورت گرفت. 

 ها  تجزیه و تحلیل داده

از آزمون با استفاده  تعداد مشاهداتمقایسه 

 شد. انجام   27نسخه  SPSSاسکوئر و نرم افزار  کای

 

 نتایج

 .Eپاسخ زنبورهای ماده پارازیتوئید آزمون بررسی 

mundus  وE. eremicus سن و O. albidipennis  به

   B. tabaciهای گیاهان آلوده  به پوره

 .Eماده پارازیتوئیدپاسخ زنبورهای بررسی  نتایج

mundus  وE. eremicus  و سنO. albidipennis  به

و  1در جدول    B. tabaciهای گیاهان آلوده  به پوره

 نشان داده شده است. زنبورهای پارازیتوئید 1شکل 

های  های حاوی پوره های سفیدبالک را به برگ برگ

 سالم ترجیح دادند.
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نیز   O. albidipennisهای شکارگر همچنین سن

های  نسبت به حضور پوره های سفید بالک روی برگ

آلوده خیار واکنش مثبت نشان داده و با تفاوت 

های آلوده جلب شدند  داری به سمت برگ معنی

 (.1و شکل  1)جدول

 

 
 

 Orius سن شکارگر و  ،Eretmocerus eremicus و Eretmocerus mundusپارازیتوئید  هایزنبورپاسخ  -1جدول 

albidipennis  های خیار  های سفید بالک پنبه روی برگ عدم حضور پوره یابه حضور 

Table 1: Responses of parasitoid wasps, Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus, and 

predatory bug, Orius albidipennis, to the presence or absence of whitefly nymphs on cucumber leaves  

P 
without  

response 

Number of replies 

X
2
 

Total 

No. of 

Insects 

Tested 

Natural enemy Source of odor 
Healthy 

leaves 
Infested     

leaves 

 

0.016 

 

15 27 58 13.94 100 E. mundus 
Healthy cucumber 

leaves/ leaves 

infested by  

whitefly nymphs  

 

0.022 

 

 

15 29 56 13.2 100 E. eremicus 

 

0.001 

 

 

14 25 61 20.35 100 
O.albidipennis 

 

 

 
 

 

 
 Oriusو سن شکارگر ،Eretmocerus eremicusو  Eretmocerus mundusزنبورهای پارازیتوئید تعداد : 1شکل 

albidipennis 1) در خیار ی سفید بالک پنبهجلب شده به برگهای سالم و آلوده به پوره ها :E. mundus ،2 :E. eremicus  ،

3 :O. albidipennis) 
Figure 1: Number of parasitoid wasps, Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus, and 

predatory bug, Orius albidipennis, attracted to the healthy leaves and those infested by whitefly 

nymphs in cucumber  (1: E. mundus, 2: E. eremicus, 3: O. albidipennis) 

 

 

 

 

 

 

58 

56 

61 

27 

29 

25 

15 

15 

14 

1

2

3

infected leaves healthy leaves without any response
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آزمون بررسی الفکتومتری تاثیر حضور زنبورهای 

در ترجیح  E. mundusو  E. eremicusپارازیتوئید 

 O. albidipennisو انتخاب سن شکارگر 

نتایج بررسی واکنش سن شکارگر اوریوس به 

این  نشان داد که E. mundusحضور زنبور پارازیتوئید 

 زنبوراین داری از شکار در حضور  سن به صورت معنی

سن  177(. از مجموع 2 )جدول نمود پارازیتوئید دوری

های منحصر  لکه ،عدد 02ایش تعداد شکارگر مورد آزم

 . (2)شکل  ها را ترجیح دادند سفیدبالکهای پورهبه 

 
 Eretmocerusو  Eretmocerus mundusعدم حضور زنبور  یابه حضور   Orius albidipennisسن پاسخ   -2جدول 

eremicus های سفید بالکهای آلوده به پورهروی برگ 

Table 2: Response of Orius albidipennis to the presence or absence of Eretmocerus mundus and 

Eretmocerus eremicus on cucumber leaves with whitefly nymphs 

P 
without 

response 

Number of replies 

X
2
 

Total 

No. of 

insects 

tested 

Source of odor 
Whitefly 

nymphs 

Whitefly nymphs 

+ parasitoid 

0.001 18 62 20 21.39 100 

Leaves infested by 

whitefly nymphs/ leaves 

infested by whitefly 

nymphs + E. mundus 
 

0.001 19 60 21 20.9 100 

Leaves infested by 

whitefly nymphs/ leaves 

infested by whitefly 

nymphs + E. eremicus 

 

 

 
زنبورهای جلب شده به برگهای خیار دارای پوره و برگهای دارای پوره و  Orius albidipennisسن شکارگر : تعداد 2شکل 

 Eretmocerus eremicus (1 :E. mundus ،2: E. eremicus)و  Eretmocerus mundusپارازیتوئید 
Figure 2: Number of Orius albidipennis attracted to the leaves with nymphs and nymphs+parasitoid 

wasps, Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus (1: E. mundus, 2: E. eremicus) 

 

همچنین مشخص گردید سن شکارگر اوریوس 

را نیز تشخیص داده و از  E. eremicusحضور زنبور 

حضور در محل لکه فعالیت این زنبور پارازیتوئید 

های جلب شده به سمت  اجتناب نمود. تعداد سن

داری بیشتر  های آلوده به سفیدبالک به طور معنی برگ

های آلوده به سفید بالک  جلب شده به برگ های از سن

 (. 2و شکل  2بود )جدول  E. eremicus و زنبور

20 

21 

62 

60 

18 

18 

1

2

whithout response nymph nymph+parasitoid



 1317 زمستان، 4شماره  41(، جلد یکشاورز ی)مجله علم یپزشک اهیگ

 
 

03 

تاثیر حضور شکارگر بویایی سنجی آزمون بررسی 

O. albidipennis  در ترجیح و انتخاب زنبورهای

 E. eremicus و E. mundus پارازیتوئید

 .Eهای جداگانه بر روی دو گونه زنبور  نتایج بررسی

mundus و E. eremicus  نشان داد که هر دو گونه

بالک که سن  های آلوده به سفید زنبور به سمت برگ

شکل و  3جدول ) ندشد اوریوس نیز حضور داشت جلب 

 E. eremicus  و E. mundus(. تفاوت تعداد زنبور 3

های آلوده به سفید بالک و سن  جلب شده به سمت برگ

قط به سفیدبالک هایی که ف اوریوس در مقایسه با برگ

 .(3)جدول  دار بود آلوده بودند معنی

 عدم حضور سن یابه حضور  Eretmocerus eremicusو   Eretmocerus mundus پارازیتوئید هایزنبور  پاسخ- 3جدول

 B. tabaciهای سفید بالک  های آلوده به پوره روی برگ Orius albidipennis شکارگر

 Table 3: Responses of parasitoid wasps, Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus, to the 

presence or absence of the predatory bug, Orius albidipennis on cucumber leaves with whitefly 

nymphs B. tabaci 

P 
without 

response 

Number of replies 

 X
2
 

Total 

No. of 

insects 

Parasitoid Source of odor Whitefly 

nymphs 

Whitefly nymphs 

+ O. albidipennis 

0.03 16 31 53 10.75 100 
E. mundus 

 

Leaves infested by 

whitefly nymphs/ 

leaves infested by 

whitefly nymphs + 

O. albidipennis 
0.016 18 25 57 14.0 100 E.eremicus 

 
 

 
جلب شده به برگهای دارای  Eretmocerus eremicusو  Eretmocerus mundus: تعداد زنبورهای پارازیتوئید 2شکل 

 Orius albidipennis (1 :E. mundus ،2: E. eremicus )سن شکارگر  پوره + پوره و برگهای دارای
Figure 2: Number of Eretmocerus mundus and Eretmocerus eremicus attracted to the leaves with 

nymphs and nymphs+ Orius albidipennis , (1: E. mundus, 2: E. eremicus) 

 

 

 بحث

خوار باید محل حضور  طبیعی حشرات گیاه  دشمنان

ای شامل چندین  های پیچیدهزیستگاهزبانشان را در می

حشرات مختلف گیاهخوار آسیب  گونه گیاهی که توسط

هان توسط حشرات وقتی گیاپیدا کنند.  ،اند دیده

های القایی را در  العمل عکسبینند،  گیاهخوار آسیب می

تواند مقاومت گیاه را در برابر  کنند که می خود فعال می

غییرات القا شده می ن تخوار افزایش دهد. ای حشرات گیاه

 مانندالعمل همه موجودات اطراف گیاه  تواند بر عکس

و حتی دفاع  طبیعی دشمنان ها، گیاهخواران، گرده افشان

ها  گیاهان مجاور تاثیر گذاشته و رفتار و خصوصیات آن

را تغییر دهد. بر اثر خسارت ایجاد شده، گیاهان معموال 

53 

57 

31 

25 

16 

18 

1

2

whithout response nymph nymph+Orius
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دهند و  تغییر می شده از خود راترکیبات فرار متصاعد 

خواران این تغییرات را کشف کرده و طبیعی گیاه دشمنان

ها به عنوان عالمتی برای تعیین محل میزبان استفاده  از آن

 بررسینتایج براساس (. Silva et al., 2016) کنند می

برگ خیار آلوده به سفید بالک اثر جلب کنندگی حاضر، 

 ه دشمنان طبیعیبرای دشمنان طبیعی داشته و هر سه گون

 E. eremicusو E. mundus شامل زنبورهای پارازیتوئید

را تحت تاثیر    O. albidipennisو همچنین سن شکارگر

تاثیر دفاع القایی گیاه و تولید  قرار داد که نشان دهنده

واکنش مثبت این دشمنان و همچنین ترکیبات سینمون 

باشد. میطبیعی نسبت به ترکیبات سینمون تولید شده 

های سایر محققین در این زمینه  نتایج مشابهی از بررسی

نشان سنجی یایی بویک آزمایش در دست آمده است.  به

 Fieber  Orius laevigatusکه سن شکارگر ه شدداد

 Tetranychusایلکهگیاه خیار آلوده به کنه دو

urticae Koch دهد را به گیاه خیار سالم ترجیح می 

(Venzon et al., 2002) .بر روی  هاهمچنین آزمایش

فرنگی مشخص  لفل، بامیه و گوجهچهار گیاه بادمجان، ف

که بوی متصاعد شده از بادمجان، فلفل و بامیه برای  کرد

فرنگی  ، اما از گوجهبودجذاب ( C. carnea)بالتوری 

 هایادامه آزمایشد. اعد نشبرای جلب بالتوری متص بویی

که اگر گیاهان بادمجان، فلفل و بامیه به  ثابت کردمذکور 

حشرات نر و ماده بالتوری با شدت  ،کنه آلوده شوند

 (,Reddyگردند ی به سمت این گیاهان جلب میبیشتر

 Coccinella septempunctata کفشدوزک 2002).

L. که قبال توسط شته  را گیاهانیRhopalosiphum 

padi L. به گیاهان سالم بودند   مورد حمله قرار گرفته

سن  .((Ninkovic and Pettersson, 2003 دداترجیح 

های برگ  Knight esperushDicyphus  کارگرش

 گلخانههای سفیدبالک فرنگی با پوره آلوده گوجه

Trialeurodes vaporariorum (Westwood)   را به

 (Mcgregor and دادهای سالم ترجیح برگ

(Gillespie, 2005.  بر مبنی  هانتایج آزمایشهمچنین

به  Orius sauteri (Poppius) پاسخ سن شکارگر

نشان   Thtips palmi (Karny)بادمجان آلوده به تریپس

داد که این شکارگر گیاهان آلوده به تریپس را به گیاهان 

 .(Mochizoki and Yano, 2007) دادسالم ترجیح 

ی شکارگر ها سنپاسخ در تحقیقات دیگری 

Macrolophus caliginosus (Wagner)  به

ای آلوده به شته سبز هلو های گیاهان فلفل دلمه رایحه

Sulzer Myzus persicae  ایو لکهدو کنه .T

urticae  این  براساس نتایج و گرفتمورد بررسی قرار

گیاه آلوده را بیشتر از گیاه سالم  رایحه شکارگر سن

.   پاسخ بویایی زنبور (Moayeri et al., 2006) پسندد می

Ganatoorus ashmeadi Girault گیاهان  نسبت به

نشان   Homalodisca vitripennis Germarآلوده به

گیاهان فلفل قرمز و انگور آلوده را  G. ashmeadiداد که 

و این موضوع  دادبیشتر از میزبان بدون آلودگی ترجیح 

بدلیل تشخیص مواد فرار شیمیایی تولید شده توسط میزبان 

دیگری  های در آزمایش .(Krugner et al., 2008) بود

شته ها  )خوار  گیاهان آسیب دیده توسط دو گونه گیاه نیز

 Aphidiusهای پارازیتوئید، زنبور(و الرو پروانه ها

colemani Viereck  به سمت را بیشتر از گیاهان سالم

 .(Silva et al., 2016) خود جلب نمودند

سن شکارگر اوریوس براساس نتایج تحقیق حاضر 

د رقیب را تشخیص داده و حضور زنبورهای پارازیتوئی

د که شکار خود را در محیطی بدور از وجود داترجیح 

اند اجتناب از تو لیل این امر مید .ها جستجو نمایدآن

و یا اینکه حضور زنبور  باشد 1ایشکارگری درون رسته

پارازیتوئید ممکن است بر کیفیت غذای سن شکارگر 

ای  در لکه شکارتاثیرگذار باشد و به همین دلیل سن از 

با  که پارازیتوئیدها حضور دارند برای اجتناب از غذای

نوع و کیفیت شکار  .کردکیفیت پایین احتمالی دوری 

اهمیت برای بقا، رشد و تولید مثل حشرات شکارگر 

 تغذیه الروهای کفشدوزک به عنوان مثال، زیادی دارد.

L. Coccinella septempunctata های  از شته

و وزن  اثرات منفی روی بقا، میزان تغذیه،شده مومیایی 

                                                           
9
  Intraguild predation 
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 الروکفشدوزک داشته و همچنین طول دوره رشدی 

% از الروهایی که از  77حدود  .دشتر  کفشدوزک طوالنی

تغذیه کرده بودند نتوانستند به حشرات های مومیایی شته

در (. Takizawa and Takada, 1998بالغ تبدیل شوند )

ها، نوع انجام شده روی کفشدوزک هایآزمایش واقع در

غذای مصرف شده توسط الروها نه تنها روی عملکرد خود 

مثلی بالغین هم ولیدبلکه روی خصوصیات ت ،بودها موثر آن

  (.Sugiura and Takada, 1998) شتتاثیر مستقیم دا

در این بررسی زنبورهای پارازیتوئید  از طرف دیگر،

های را به برگها و پوره های حاوی سن شکارگربرگ

سایر محققین  های سفید بالک ترجیح دادند.پوره دارای

 زنبور پارازیتوئیدتاثیر حضور یک  تفاوتی در موردنتایج م

اند. آزمایشات  رقیب به دست آورده شکارگربر ترجیح 

نشان داد  Taylor et al. (1998)صورت گرفته توسط 

ظرفی  Aphidius ervi Halidayکه زنبور پارازیتوئید 

قرار داشتند را بیشتر از  در آن های نخودفرنگی که شته

از طرفی  .در آن بودند ترجیح داد اهظرفی که شکارگر

 .Cاین زنبور پارازیتوئید از عالئم شیمیایی کفشدوزک

septempunctata  کرداجتناب (Frago et al., 

 Lysiphlebus fabarumزنبور پارازیتوئید  .(2014

(Marshall) نیز بر روی گیاهان حاوی شتهAphis 

fabae Scopoli زمانیکه جمعیت شکارگرC. 

septempunctata  شته های کمتری را بودزیاد ،

نتایج مذکور  .(Raymond et al., 2000) کردمومیایی 

با نتیجه تحقیق  L. fabarum  و A. erviدر مورد زنبور 

 .Bilu et alتحقیقاتبا اینحال  حاضر مغایرت دارد.

نشان داد که حضور شکارگرها بر انتخاب میزبان  (2006)

این ست که تاثیر منفی نداشته ا A. colemaniتوسط 

های  در بررسی باشد.مشابه نتایج تحقیق حاضر مییافته 

Chailleux et al. (2014)  نیز همانند تحقیق حاضر

های  دهنده دوری ماده ه مدرکی که نشانهیچ گون

ریزی هستند، از که در جستجوی محل تخم ،پارازیتوئید

در شرایط طبیعی، یافت نشد.  باشد، شکارگرهای عمومی

اغلب کوتاهتر  زندگی پارازیتوئیدهای انفرادیطول دوره 

های خود را ها بتوانند همه تخماز آن است که ماده

با توجه به این موضوع  (.Rosenheim, 1999بگذارند )

، ای سازی شده و مطالعات مزرعههای شبیهبراساس مدل و

بعضی از محققین معتقدند اگر پارازیتوئید محدودیت 

باشد، یک پارازیتوئید ماده باید حتی تعداد تخم نداشته 

ها ا هم که به تازگی توسط سایر گونههایی رمیزبان

ریزی بپذیرد، حتی اگر برای تخم رااند پارازیته شده

 ,.Turlings et al) دن نوزادان کم باشدنشانس زنده ما

1985; Janssen, 1989) . ،براساس یک فرضیه مشابه

از شکارگرهای همه چیزخوار  های پارازیتوئیدها نبایدماده

ها آن حضورهای گسترده  عمومی به دلیل وجود نشانه

واقع، اجتناب ازتعداد زیاد شکارگرهای  در اجتناب کنند.

داد زیادی عمومی ممکن است منجر به از دست دادن تع

های پارازیتوئیدها گردد، زیرا محل تخمریزی برای ماده

ها بسیار زیاد  یستمتعداد شکارگرها معموال در اگرواکوس

های  (. بنابراین هزینهDicke and Grostal, 2001) است

رقابت برای پارازیتوئیدها بسیار کمتر از آنست که باعث 

عالوه بر این  .القای مکانیزم اجتناب از شکارگرها شود

فرضیه اولیه، دو فرضیه دیگر نیز محتمل است. یکی اینکه 

پارازیتوئید اجازه  ی که بهیهاهای کشف نشانهمکانیزم

د ندارد و دوم دهد وجوشکارگر عمومی را می اجتناب از

ها در پارازیتوئید وجود دارند و عالئم قابل اینکه این مکانیزم

درک هستند ولی گونه شکارگر عمومی مورد مطالعه چنین 

     .(Chailleax et al., 2014) دهد هایی را بروز نمی نشانه

اکولوژیکی مورد مطالعه در این به طور کلی، در سیستم 

  E. eremicusو  E. mundusهای پارازیتوئیدپژوهش، ماده

جهت  B. tabaciپوره یافتن در زمانی که به دنبال 

 O. albidipennis ، از شکارگر عمومیتخمگذاری بودند

بر این است که  عمومی . اگرچه اعتقاداجتناب ننمودند

تحت تاثیر رقابت های اختصاصی جانوری عموما  گونه

با توجه به اینکه  اما گیرند.شان قرار میتداخلی با رقبای عمومی

زنبورهای پارازیتوئید  ،های کنترل بیولوژیکی در سیستم

مدتر از شکارگرهای عمومی در نظر امعموال کار اختصاصی

براساس نتایج این بررسی رهاسازی همچنین  شوند وگرفته می
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و زنبورهای  O. albidipennisهمزمان شکارگر 

برای کنترل   E. eremicusو  E. mundusپارازیتوئید

کنترل  کل سیستم سفیدبالک پنبه احتماال تاثیر منفی بر کارایی

 بیولوژیکی نخواهد داشت. 

 

 سپاسگزاری
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Abstract 

Background and Objectives 

Cotton whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius), is one of the most important pests of field 

crops, vegetables, and ornamental plants. Parasitoid wasps, Eretmocerus mundus Mercet 

and Eretmocerus eremicus Rose and Zolnerowich, as well as predatory bug Orius 

albidipennis Rueter are natural enemies which are used as biocontrol agents to control B. 

tabaci and play a critical role in reduction of chemical insecticide application.  

Materials and Methods 

In this study, experiments were carried out using a Y-tube olfactometer to determine the 

impact of volatiles emitted from leaves infested by B. tabaci on attraction of natural 

enemies. Moreover, the effect of presence of one natural enemy on attraction or 

repellency of another natural enemy was studied.  

Results 

Results of olfactory responses showed that infested cucumber leaves were more attractive 

for all species of natural enemy species, O. albidipennis, E. mundus and E. eremicus, than 

healthy leaves. The results also showed that O. albidipennis avoided leaves that both 

species of parasitoid wasps coexist on them. However, presence of O. albidipennis on the 

leaves as a competitor did not affect the attraction of the parasitoid wasps to infested 

leaves.       

Discussion 

Induced reactions in damaged plants increase their resistance to invasive pests. These 

changes can affect the reactions of all organisms around the plants including herbivores, 

pollinators, natural enemies, and even other plants nearby. Previous research confirms 

our results on attraction of natural enemies to plants injured by B. tabaci. Avoidance of 

O. albidipennis of patches containing parasitoids may be due to escape from intraguild 

predation or other reasons such as low quality food in such patches. On the other hand, in 

this study both parasitoids preferred leaves containing O. albidipennis and whitefly 

nymphs to leaves with only whitefly nymphs. There is a hypothesis that female 

parasitoids should not avoid the polyphagous predators because they will lose many 

oviposition locations, as the number of polyphagous predators is too far in 

agroecosystems. This theory is corresponding well with the results of our study. 
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