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چکیده
سفیدبالک یاس ( )Aleuroclava jasminiیكي از آفات مهم و اقتصادی است که خسارت آن بهطور روز افزون در
منـاطـق تحت کشت مرکبات ایران اهمیت یافتـه است و برای کنتـرل آن به دفعـات از مبارزه شیمیایي استفاده
ميشود .یكي از روشهای مهم جایگزین برای مبارزه با این آفت استفاده از ارقام مقاوم است که نه تنها باعث کاهش
مصرف سموم شیمیایي و اثرات جانبي آن بر محیط زیست و انسان ميگردد ،بلكه کارایي سایر روشهای مبارزه را نیز
افزایش ميدهد .از آن جا که درختچههای زیتون متعلق به خانواده  Oleaceaeاز میزبانهای این حشره محسـوب
ميشوند ،در این پژوهش ترجیح تخمریزی  A. jasminiبر روی  2رقم زیتون زرد و مانزانیال با استفاده از قفسهای
توری در دما  27±2درجه سلسیوس ،رطوبت نسبي  60± 5درصد و دوره نوری ( 16:8تاریكي:روشنایي) به طور
روزانه مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد که بیشترین میزان تخمریزی بر روی رقم مانزانیال بوده که بیانگر
ترجیح این رقم برای فعالیت تخمگذاری نسبت به رقم زرد بود .از نتایج بدست آمده ميتوان در برنامه مدیریتي
سفیدبالک یاس در سطح شهر تهران استفاده نمود.
واژگان کلیدی :سفیدبالک یاس ،Aleuroclava jasmini ،زیتون ،ترجیح تخمریزی
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مقدمه
زیتون  ،Olea europaea L.،گونهای باغي و زینتي از خانواده  Oleaceaeاست و یكي از قدیميترین محصوالتي
است که از هزاران سال پیش در شرق منطقه مدیترانه به کشت جمعیتهای وحشي آن اقدام شده و امروزه در جنوب
اروپا ،شمال آفریقـا و خـاور نزدیک توسعـه زیادی یافته است ( .)Bertini, 1960این گیـاه توانسته است به خوبي با
اقلیمهای متنوع و خرد اقلیمهای فراوان ایران سازش یابد ،بهطوری که از ارتفاعات سرد و معتدل زاگرس و البرز تا
حاشیه کویر مرکزی ميتوان باغات تحت کشت این گیاه را مشاهده نمود (طباطبائي .)1376 ،تنوع ژنتیكي در اکثر
گونههای گیاهي به مرور زمان دچار روند فرسایشي ميشود؛ در حالي که در زیتون چنین فرآیندی به نام فرسایش
ژنتیكـي مفهـوم نـدارد و احتمـاالً همین امر رمز قدرت سازگاری باالی زیتـون با شرایط متنوع محیطـي
باشـد ) .(Angiolillo et al., 1999عالوه بر قدرت سازگاری باال ،کاربری دو منظوره (روغني و کنسروی) و خواص
درماني فراوان این گیاه موجب گردیده که افزایش سطح زیر کشت زیتون در برنامههای توسعه کشور قرار گیرد .یكي
از مهمترین عوامل مؤثر در گسترش موفق سطح زیر کشت درختان زیتون ،شناسایي و انتخاب رقم مناسب برای هر
منطقه جغرافیایي ميباشد .با توجه به افزایش سطح زیر کشت زیتون در طي بیست سال اخیر در کشور ،شناسایي
دقیق ارقام بومي موجود از اهمیت زیادی برخوردار گردیده ،بهطوری که عدم توجه به این مهم باعث بروز خسارات
جبرانناپذیرخواهد شد .معموالً ارقام زیتون براساس کاربرد و استفاده تجاری آنها به دو دسته ارقام روغني و ارقام
کنسروی تقسیم ميشوند که ارقام روغني غالبیت دارند (خوشخو .)1378 ،در انتخاب ارقام عالوه بر انتخاب میزان
محصول ،عوامل دیگری مانند نوع کاربری و یا سطح مقاومت به آفات نیز ميبایست مد نظر قرار گیرند؛ برای مثال
زیتون به دلیل همیشه سبز بودن و سازگاری با اقلیمهای مختلف به خصوص نواحي گرم و خشک ،در سطح شهر
تهران به عنوان گیاهي زینتي مورد کشت قرار ميگیرد و همین امر موجب شیوع سفیدبالک یاس و همچنین سایر
آفات زیتون در سطح شهر تهران و حتي شهرهای مجاور در سطح استان شده است (پهلواني و همكاران.)1396 ،
سفیدبالک یاس  Aleuroclava jasmine Takahashiآفتي از خانواده  Aleyrodidaeميباشدکه با مكیدن مقادیر
زیادی شیـره گیـاهي از آوند آبكش به گیاهان همیشه سبز از خانوادههای مختلف بخصوص مرکبات خسارت وارد
ميکند و منجر به کاهش شدید عملكرد محصول ميگردد ( .)Bagheri et al., 2012این آفت تاکنون از باغات
مرکبات بوشهر و دزفول گزارش شده است و اخیراً جمعیت این حشره در سطح شهر تهران به شدت افزایش یافته
است .همین امر نیاز به بررسي و مطالعه جمعیت این آفت بر روی میزبانهای موجود و جستجوی راهكار مدیریت آن
را نشان ميدهد .یكي از روشهای مهم مبارزه با این آفت استفاده از ارقام مقاوم است که نه تنها باعث کاهش مصرف
سموم شیمیایي و اثرات جانبي آن بر محیط زیست و انسان میگردد ،بلكه کارایي سایر روشهای مبارزه را نیز افزایش
ميدهد (لطیفیان .)1383 ،وجود موانع فیزیكي گیاه از قبیل الیههای ضخیم شده اپیدرم گیاهان ،الیه مومي و
تریكومهای روی برگها و ساقه گیاهان نیز حشره را مجبور ميسازد تا از تغذیه بر روی آنها خودداری کرده و کوشش
خود را بر یافتن گیاه فاقد این خصوصیات متمرکز کند ( .)Hoffman and Fordsham, 1993همچنین ویژگيهای
آناتومیكـي مثل ضخـامت دیواره ثـانویه سلولهای گیاه و برخي دیگر از صفات مربوط به ساختار دروني گیاه باعث
بيمیلي یا بازداشتن حشره از تغذیه ميشود ( .)Keen, 2000ویژگيهای رفتاری حشرات پليفاژ برای انتخاب گیاه
میزبان و پذیرش آن برای تخمگذاری و تغذیه ،از جمله حرکت جهتدار از فواصل دور در پاسخ به گیاه میزبان واجد
اهمیت است؛ لذا یافتن ارقام مقاوم محصوالت زراعي و باغي و اهتمام به کشت آنها ميتواند گام مؤثری در راستای
مدیریت جمعیت این آفت باشد.
قدرتي و همكاران ( )1393با بررسي زیستشناسي و جدول زندگي  A. jasmineبه مقایسه مقاومت پنج گونه از
مرکبات شامل نارنگي ،پرتقال ،گریپ فروت ،لیمو و نارنج نسبت به این آفت پرداخته و در نتیجه نارنج مقاومترین و
لیمو حساسترین میزبان در بین گونههای بررسي شده برای سفیدبالک یاس معرفي گردید .مطالعات خلف و
همكاران ( )Khalaf et al., 2010در باغات جنوب بغداد بر روی پویایي جمعیت و ترجیح میزباني  A. jasmineبر روی
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پرتقال ،نارنگي رقم ماندارین ،لیمو و ترنج نشان داد که بر اساس نتایج حاصل از میانگین تخمگذاری ،این آفت،
نارنگي را بر سایر میزبانها ترجیح داده و سایر پارامترهای پویایي جمعیت نیز از این نتیجه تبعیت کردند .باقری و
همكاران ( )Bagheri et al., 2014ضمن بررسي نوسانات جمعیت سفیدبالک یاس بر روی گونههای لیمو شیرین و
گریپفروت در استان خوزستـان بیان داشتنـد که زمان نمونهبرداری سهم به سزایي در تعیین میزان موفقیت سفید-
بالک جهت تسخیر گیاه و استقرار کلني دارد .بهمنش فر و همكاران ( )1394به بررسي اثر میانه کاری بر روی
جمعیت سفید بالک یاس در باغات پرتقال رقم والنسیا با گیاهان باقال ،شبدر ،لوبیا سبز و خیار پراختند و نشان دادند
که میانهکاری با خیار و باقال به نحو مطلوبي موجب کاهش میانگین جمعیت سفیدبالک یاس گردید.
در سالهای اخیر جمعیت سفیدبالک یاس در سطح شهر تهران و بر روی درختان زیتون بهطور ناگهاني افزایش
یافته است .با توجه به اینكه تاکنون تحقیقي در ارتباط با ترجیح میزباني سفیدبالک یاس بر روی ارقام زیتون کاشته
شده در سطح شهر تهران انجام نشده است ،هدف از انجام این پژوهش به دست آوردن اطالعاتي در مورد رفتار حشره
ماده در انتخاب گیاه میزبان برای تخمگذاری و تأثیر ارقام مختلف زیتون روی ترجیح تخمریزی این آفت به منظور
یافتن راهكارهای مناسب برای کنترل این آفت مهم ميباشد.
مواد و روشها
به منظور تهیه کلني سفیدبالک یاس ،نمونهبرداری از این آفت در شهر تهران ،محدوده طول جغرافیایي 51
درجه و  6دقیقه و عرض جغرافیایي  35درجه و  34دقیقه و با ارتفاع  1200متری از سطح دریا در سال  1396در
نظر گرفته شد .جمعآوری اطالعات پیرامون میزان نرخ تخمگذاری سفیدبالک یاس  Aleuroclava jasminiدر اوج
فعالیت حشره و در اواسط شهریور به صورت کامالً تصادفي انجام شد .ارقام مورد بررسي در این تحقیق ،دو رقم
زیتون زرد و زیتون مانزانیال گرگان در نظر گرفته شدند .به منظور یكسان سازی شرایط نمونهبرداری پایههای ارقام
مورد بررسي ،یک ساله (با ارتفاع 100±10سانتيمتر) از دو رقم تهیه و در ردیفهای موازی در کنار یكدیگر قرار
داده شدند .برای تهیه کلنـي سفیـدبالک یاس از گیـاه توت درون قفس توری به ابعاد  2×2×2متر استفاده شد.
گلدانهای توت به شكل دایرهای به فاصله  15سانتيمتر از یكدیگر زیر قفس توری در دما  27±2درجه سلسیوس،
رطوبت نسبي  60± 5درصد و دوره نوری ( 16:8تاریكي :روشنایي) در شرایط گلخانهای نگهداری شدند .از افراد بالغ
نسل سوم جهت آزمون تخمگذاری استفاده شد .از قفسهای مشابه جهت پرورش و نگهداری پایههای زیتون و انجام
آزمایشات نیز استفاده گردید.
سپس به ازاء هر تكرار در هر رقم (2×10رقم= )20پنج جفت سفیدبالک بالغ نر و ماده همسن به وسیله آسپیراتور
از کلني پرورشي جمعآوری و درون قفس حاوی نهالهای مورد بررسي رهاسازی و به آنها اجازه داده شد به مدت
پنج روز برابر با دوره زنده ماني افراد بالغ تخمگذاری کنند .بهطور روزانه پس از رهاسازی حشرات بالغ ،تعداد تخم-
های گذاشته شده بر روی پنج برگ به صورت تصادفي از هر پایه شمارش شدند .برگهای شمارش شده با یک
عالمت بسیار کوچک بهصورت بستن نخ یا نوار رنگین عالمتگذاری ميشدند تا در شمارش بعدی مجدداً مورد
نمونهبرداری و شمارش قرار نگیرند .شمارش تخمها از روی دو رقم به مدت پنج روز ،در 10تكرار انجام گرفت.
میانگین شمارش شده از پنج برگ به عنوان شاخص هر پایه و یک تكرار در نظر گرفته شد .دادههای حاصل از نرخ
تخمگذاری روزانه در قالب بلوک کامالً تصادفي و طرح فاکتوریل (دو فاکتور رقم و روز) با استفاده از نرم افزار آماری
 SPSS 22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .به منظور اطمینان از عدم تفاوت پایههای مختلف هر رقم ،نهالها در
قالب بلوک قرار داده شدند .همچنین مقایسه بین ترجیـح تخـمگـذاری بین دو رقم با استفـاده از روش مقـایسهای
 t-studentدر سطح اعتماد  %95انجام گرفت.
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نتایج
نتایج حاصل از مقایسه نرخ کل تخمگذاری سفیدبالک بر روی دو رقم مورد مطالعه نشاندهنده اختالف معنيدار
بین آنها بود (احتمال=  ،5/261سطح معنيداری=  0/022و اشتباه آزمایشي=  .)398بنا بر نتایج به دست آمده
میانگین روزانه تخمهای گذارده شده طي مدت پنج روز بر روی رقم زرد بهطور متوسط روزانه  4/25 ± 0/254عدد
و بر روی رقم گرگان  5/62 ± 0/389عدد ثبت گردید و لذا رقم گرگان به عنوان رقم مطلوب جهت تخمگذاری بر
اساس نتایج حاصل از این تحقیق شناسایي گردید .بهطور کلي مجموع تخمهای شمارش شده در طول پنج روز دوره
بررسي ،بر روی رقم زرد معادل  21/225تخم و بر روی رقم گرگان  28/1تخم برآورد گردید.

شكل  -1روند افزایش نرخ تخمگذاری  A. jasminiبر روی ارقام زرد و گرگان
Fig. 1. Increasing oviposition rate of A. jasini on Yellow and Gorgan cultivars

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل میانگین تخمهای گذارده شده طي روزهای متوالي نشان داد که با افزایش طول
دوره نمونهبرداری بر میزان نرخ تخمگـذاری حشـره بر روی هر دو رقم افـزوده شد و از این رو فاکتـور روز عامل
تأثیرگذاری بر نرخ تخمگذاری سفیدبالک یاس تعیین گردید (احتمال=  ،55/859سطح معنيداری 0/00 -و اشتباه
آزمایشي=  .)4بر اساس نتایج به دست آمده بهطور میانگین بر روی دو رقم در اولین نوبت نمونهبرداری  0/98تخم و
در آخرین نوبت  9/35تخم گزارده شد .به تفكیک رقم ،بر روی رقم زرد به ترتیب  5/39 ،4/47 ،2/94 ،0/72و 8/31
تخم بهطور میانگین در پنج روز پس از رهاسازی افراد نر و ماده شمارش گردید (شكل  .)1بر اساس نتایج حاصل از
آزمون مقایسه مانگینهای دانكن ،بین روزهای سوم و چهارم تفاوت معنيداری از نظر نرخ تخمگذاری بر روی رقم
زرد مشاهده نگردید ولي در مجموع روند تخمگذاری سفیدبالک بر روی این رقم دارای نرخ افزایشي بود که طي
دفعات متوالي نمونهبرداری اختالف معنيدار مشاهده گردید (احتمال=  ،38/694سطح معنيداری=  0/00و اشتباه
آزمایشي= . )4از سوی دیگر نتایج مشابه بر روی رقم گرگان نشان داد که به ترتیب میانگین تخمهای گذارده شده در
نوبتهای نمونهبرداری عبارت بودند از  7/33 ،5/05 ،3/95 ،1/18و  10/60تخم که بین روزهای دوم و سوم از نظر
آماری اختالف معنيداری مشاهده نشد؛ در عین روند افزایشي تخمگذاری بر روی رقم گرگان طي نوبتهای متوالي
تخمگذاری اختالف معنيدار نشان داد (احتمال=  ،23/187سطح معنيداری= 0/00و اشتباه آزمایشي= 4؛ شكل . )1
بحث
همانطور که در قسمت نتایج بیان گردید ،رقم مانزالیا گرگان با میانگین تخمریزی  5/62 ± 0/389روی هر
برگ بیشت از رقم زرد از سوی سفیدبالک یاس انتخاب گردید .دلیل استقرار و تخمریزی سفیدبالک یاس روی این
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دو رقم شاید به دلیل تفاوت در خصوصیات ریختشناسي و شیمیایي سطح برگ این رقم باشد .شكل برگ به عنوان
یک ویژگي ژنتیكي بالقوه برای افزایش مقاومت گیاه زیتون به سفیدبالک محسوب ميشود .عالوه بر این حشرات
ماده برگهای پرزدار را به عنوان محیطي مناسبتر برای تخمریزی انتخاب ميکنند .مشابه این نتایج در سایر
تحقیقات گزارش شده است (.)Walker and Natwick, 2006; Campos et al., 2003; Wilson et al., 1993
ترکیبات شیمیایي گیاه میزان نیز به عنوان سد دفاعي بسیار مهمي ميتواند بر میزان تخمگذاری حشره مؤثر باشد
( )Setiawati et al., 2009و لذا ویژگيهای ریختشناسي گیاه (تراکم پرزها ،شكل ،رنگ و ضخامت برگها) تنها
عوامل مؤثر در پدیده مقاومت به سفیدبالک یاس نیستند .بلكه چنین به نظر ميرسد عوامل دیگری نیز در بروز این
ساز و کار تاثیرگذار هستند که از آن جمله ميتوان به حضور متابولیتهای ثانویه مثل ترپنوئید ،تانن و لیگینین
اشاره نمود .بنابر تحقیقات مشابه میانگین نرخ تخمگذاری این حشره بر روی نارنگي برابر با  ،30/67بر روی پرتقال
برابر  ،25/53بر روی گریپ فروت برابر با  31/40عدد و بر روی لیمو برابر با  38/47عدد محاسبه گردید (قدرتي و
همكاران )1393 ،که با احتساب نتایج حاصل از این تحقیق ميتوان نتیجه گرفت که کارایي سفیدبالک یاس با
متوسط تخمگذاری  21/225تخم بر روی رقم زیتون زرد و  28/1عدد بر روی رقم گرگان بسیار کمتر از راندمان
تولید مثل این حشره بر روی گونههای مرکبات بوده و از نظر رجحان تخمگذاری با گونههای مرکبات قابل مقایسه
نميباشد .در بسیاری از مقاالت نیز سفیدبالکها را جز آفات بسیـار کم اهمیت بر روی محصول زیتون معرفي
نمودهاند ( ،)Martin et al., 2000ولي در عین حال احتماالً به دلیل عدم وجود گونههای گیاهخوار رقیب و همچنین
دشمنان طبیعي مؤثر در شهر تهران ،امكان شیوع سفیدبالک یاس بر روی درختان توت و زیتون با جمعیت بسیار
باال فراهم شده است .از سوی دیگر این حشره به عنوان آفت اصلي گیاه یاسمن  Jasminum sambacاز خانواده
 Oleaceaeشناخته شده است که با تغذیه از شیره گیاهي برگها عالوه بر کاهش راندمان فتوسنتز گیاه ،بستری
مناسب برای رشد قارچها در سطح خارجي برگ فراهم ميکند .با توجه به شباهتهای گل یاسمن با درختان زیتون
از نظر ردهبندی ،ميتوان انتظار داشت که زیتون نیز به دلیل صفات مشابه بتواند میزبان مناسبي برای تخمگذاری و
استقرار سفیدبالک یاس باشد ( .)Leonhardt and Teves, 2002در موارد مشابه بر روی سایر گونههای سفیدبالکها
مشاهده گردید که صفات گیاه میزبان بر نرخ تخمگذاری حشرات خانواده  Aleyrodidaeتأثیر مستقیم دارد .برای
مثال مشاهده گردید ارقام مختلف  Phaseolus vulgarisنسبت به تخمگذاری  Bemisia tabaciسطوح متفاوتي از
مقاومت را نشان ميدهند ( Abdul-Razak et al. (2010) .)Oriani and Lara, 2000طي مقایسه میزان تخمگذاری
سفیدبالک یاس بر روی گریپ فروت و پرتقـال دریافتنـد که این دو میـزبان از نظر میزان جلب افراد بالغ و نرخ
تخمگذاری با یكدیگر اختالف معنيداری ندارند.
با توجه به سطح کشت پایههای زیتون و توت در شهر تهران و اطمینان از امكان تخمگذاری سفیدبالک یاس بر
روی این گیاهان و از سوی دیگر عدم وجود دشمنان طبیعي مناسب در تهران ميبایست اقدامات الزم جهت تدوین
برنامه مدیریت تلفیقي برای کنترل این آفت مبتني بر کاشت ارقام و گونههای نامناسب برای آن انجام گیرد.
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