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 چکیده

سن گندم بر میزان جذب سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گندم رقم  ۀتغذی تأثیردر این پژوهش، 

از های صفر )شاهد(، یک، دو و سه عدد سن  د. تراکمشبررسی در محیط کشت بدون خاک فالت 

 قرار داده شد. گندم هر بوته به مدت ده روز روی دهی اقهزنی و س مراحل پنجهگذران در  نسل زمستان

 ودرصد  51سلسیوس، رطوبت نسبی بیش از  ۀدرج 26±3 با شرایط دمایی ای گلخانه ها در آزمایش

ان نشان داد گذر ستانی زمها سنگیاهان تیمارشده با تجزیۀ عناصر نتایج انجام گرفت.  نور طبیعیدر 

(، اثر متقابل جنسیت و >001/0pمراحل فنولوژیکی گیاه ) تأثیرتحت که میزان جذب نیتروژن گیاهان 

 ت.اس( >01/0p) ها سنفنولوژیکی گیاه و جنسیت  ۀ( و اثر متقابل مرحل>001/0p) ها سنتراکم 

های نر  دهی و تراکم دو عدد سن بیشترین میزان تأثیر در جهت کاهش میزان جذب در مرحلۀ ساقه

تأثیر  روی مصرف فسفرها  سنجنسیت  تراکم حشرات کامل و، مشاهده شد. مرحلۀ فنولوژیکی

دهی  عدد سن ماده در مرحلۀ ساقه 2بیشترین تأثیر کاهش در تراکم  .(>01/0p) داشت معناداری

با توجه به تغییرات . کدام از اثرات متقابل قرار نگرفت مشاهده شد. مصرف پتاسیم تحت تأثیر هیچ

سن گندم بر مصرف  ۀات تغذیتأثیرپارامتر بهتری برای ارزیابی سد ر ، به نظر مینیتروژنقابل توجه 

 مواد غذایی باشد.

 

 گندم. غذایی، عناصر سن گندم، های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 وند شو محسوب میین آفات گندم تر مهمی گندم ها سن

 .Eurygaster integriceps Put هاآن ۀین گونتر مهم

(Hem.: Scutelleridae) تاریخی، خسارت  ۀاست. سابق

آن  این آفت در سطح کشور، ةاقتصادی و حضور گسترد

کشتزارهای گندم را به عنوان آفت کلیدی و استراتژیک 

 ,.Javahery, 1996; Rassipour et al) دکن میمطرح 

1996; Radjabi, 2001; Rezabeigi, 2004; Abdollahi . 

2005; Tafaghodinia & Majdabadi, 2006; Hossaini .

et al., 2009; Iranipour et al., 2010) خسارتی که این .

صورت کاهش محصول،  د بهکن میحشره به گیاه وارد 

 استی بذرها و کاهش میزان گلوتن دانه زن وانهکاهش ج

(Canhilal et al., 2005; Critchley, 1998 مواد غذایی .)

ند و از اجزای ا برای رشد و نمو گیاهان و حشرات ضروری

ند. چگونگی شو میخوار محسوب  گیاه -گیاه ۀبطمهم را

اثر مواد غذایی بر پاسخ گیاه نسبت به آفات، چه 

صورت افزاینده، برای هر  صورت بازدارنده و چه به به

 فرد است. هخوار منحصرب گیاه -گیاه ۀرابط

های  روی گیاهان میزبان پاسخ فعالیت حشرات اصوالً

 Nabity et) دارد همراهه فیزیولوژیک آنها را ب ةپیچید

al., 2009) برای  ای حشره که البته نوع سیستم تغذیه(

د باعث بروز توان می مکنده(-زننده یا، مثال جونده
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 & Welter, 1989; Peterson) های متفاوتی شود پاسخ

Highly, 2001). طور مشخص باعث  هحشرات ب ۀتغذی

بدون توجه به این نکته که  ،دشو می کاهش فتوسنتز

 Haile et) آنها از آوندهای آبکش یا چوبی ۀغذیمحل ت

al., 1999; Macedo et al., 2003 a, b; Heng-Moss et. 
al., 2006)، ساقه (Macedo et al., 2005, 2007)،  یا

 .(Haile & Highley, 2003) سلولی باشد مایعات درون

خوار ممکن است روی نقل و  حشرات شیرابه ،عالوه هب

و از  اشندب مؤثرها  ز و فعالیت روزنهانتقال آب و ساکار

 تأثیرطور غیرمستقیم روی کاهش فتوسنتز  هاین طریق ب

. (Nabity et al., 2009; Velicova et al., 2010) ندبگذار

تنها  نه همچنین ایجاد اختالل در سیستم آوندی گیاه

 که ،گذار استتأثیرها  گیاهی در برگ ۀروی فشار شیراب

اتی را خواهد تأثیراصر غذایی نیز روی نقل و انتقال عن

عالوه بر خسارات  .(Sack & Holbrook, 2006) داشت

ای، مصرف  تنفس ریشه روی حشرات ۀتغذی ذکرشده،

در گیاهان  خصوصاً ای مواد غذایی و کاهش رشد ریشه

و نیز نقل  (Richards, 1993) گذار بودهتأثیرالرشد  سریع

ها را  مت ریشهها به س ها از برگ و انتقال آسیمیالت

 .(Qiu et al., 2004) دکن متوقف می

نبود خسارت سن گندم و  زیادبه دلیل اهمیت 

پاسخ غیرمستقیم گیاه به این آفت، در  بارةاطالعات در

جذب مواد غذایی  ده است میزانشاین پژوهش تالش 

سن گندم در محیط  ۀتغذی تأثیر ای گندم تحت ریشه

و پاسخ  شودی بررس کشت بدون خاک )هیدروپونیک(

گیری  این آفت از طریق اندازه ۀگیاه میزبان به تغذی

 پژوهش این دستاورد روشن گردد. NPKمیزان جذب 

های  این آفت و واکنش ۀتغذی تأثیرعالوه بر درک بهتر 

ساز بسیاری از  تواند زمینه گیاه در برابر این حمله، می

ها، از جمله بازبینی سطح زیان  مطالعات و پژوهش

صادی این آفت، بررسی سریع مقاومت ارقام مختلف اقت

تحقیقاتی باشد که  همۀگندم در برابر سن گندم و نیز 

 میزان تغذیه این آفت نیاز است. ۀدر آن به محاسب

 

 ها مواد و روش

گندم رقم فالت در  یاین پژوهش بذرها جرایبرای ا

های حاوی خاک معمولی کاشته شد و پس از سبز  خزانه

هایی که به لحاظ ظاهری شرایط  بوته ،شدن گیاه

آنها با آب مقطر  ۀریش .دش انتخاب ،بهی داشتندامش

حاوی  آزمایشی یها پس از توزین به گلدان شسته شد و

منتقل شدند.  متر( سانتی 4)با قطر حدود  پرلیت

 400حاوی حدود  پالستیکی ها در ظروف گلدان

 (Hoagland & Arnon, 1950) محلول هوگلند لیتر میلی

به نحوی که محلول غذایی از پایین به  ند؛قرار داده شد

 برایسمت پرلیت نفوذ کرده تا ضمن وجود هوای کافی 

گیاه، نیاز غذایی و رطوبتی گیاه را تأمین  ۀتنفس ریش

 ۀدرج 22±1 با شرایط دمایی ۀگلخان در ها گلدان د.کن

و شرایط نور درصد  54لسیوس، رطوبت نسبی بیش از س

 قرار گرفتند. ماه( ماه و اردیبهشت )فروردین طبیعی

ان پس از ریزش در مزارع گذر ستانی نسل زمها سن

از مزارع گندم  3103ماه  ماه و اردیبهشت در فروردین

آوری،  د. حشرات کامل پس از جمعشآوری  زنجان جمع

 10در  20ا در ابعاد حسب جنسیت در ظروف مجز بر

ها از  متر نگهداری شدند. رطوبت مورد نیاز سن سانتی

صورت  های مرطوب و منابع غذایی به طریق پنبه

 های خشک تأمین گردید.  گندم

زنی و  پس از رسیدن گیاهان به مراحل پنجه

(، حشرات بالغ نر و Zadoks et al., 1974ی )ده قهسا

های یک، دو و  صورت جداگانه با تراکم بهسن گندم  ةماد

روی گیاهان منتقل شدند.  سه عدد به ازای هر بوته

به عنوان شاهد در نظر سازی با سن  هگیاهان بدون آلود

هایی از جنس  حفاظ ۀوسیل ها به اطراف بوته گرفته شد.

انده شد. پوش ،گالس که مسقف به توری بودند پلکسی

ذکر است که برای ایجاد یکنواختی بیشتر،  شایان

حشراتی با وزن تقریباً مشابه انتخاب و وزن هر گلدان 

پس از گذشت ده روز از انتقال  طور مجزا ثبت گردید. به

حجم  ،های آزمایشی به گلدانکامل سن گندم حشرات 

 400) به مقدار اولیه مانده با آب مقطر باقیمحلول 

، هر کدام نمونهسه  ( رسانده شد. سپس از آنهالیتر میلی

در  و فالکون تهیه های سی، درون لوله سی 50به حجم 

گراد نگهداری شدند تا  سانتی ۀیخچال با دمای پنج درج

تفاوت غلظت ند. شوشیمیایی  ۀدر زمان مناسب تجزی

مالک  در این ده روز ها نمونه (NPK) عناصر غذایی

ها در پنج تکرار  یک از آزمایش هر مقایسه و ارزیابی بود.

اما به دلیل بروز تلفات در بعضی از تکرارها،  ،انجام گرفت

 .شدمقایسه  های مربوط به سه تکرار تنها داده



 153 ... (Eurygaster integriceps Put.; Het.: Scutelleridae)گندم  سنۀ تأثیر تغذی و همکاران: قائم مقامی 

 گیری عناصر غذایی موجود در محلول هیدروپونیک اندازه

مقدار نیتروژن موجود در محلول غذایی با استفاده از 

 Jassco-V530 UVدستگاه اسپکتروفتومتری )

Spectrophotometery و به روش )Wu et al. (2003)  به

پتاسیم پرسولفات از  قلیایی. محلول (3عمل آمد )شکل 

 34( و K2S2O8گرم پرسولفات پتاسیم ) 50حل کردن 

( در یک لیتر آب مقطر NaOHگرم سدیم هیدروکسید )

 3230/0دست آمد. محلول استاندارد نیز از حل کردن  هب

( در یک لیتر آب دیونیزه آماده KNO3ت پتاسیم )گرم نیترا

شد. برای رسم منحنی استاندارد، مقادیر صفر، یک، سه، 

لیتر از محلول استاندارد درون یک بالن  پنج، هفت و نه میلی

دار بود،  ای وکیوم لیتری که دارای در شیشه میلی 300ژوژه 

 4لیتر رسانده شد و سپس  میلی 30با آب مقطر به حجم 

لیتر محلول آلکالین پتاسیم پرسولفات به هر یک  لیمی

اضافه گردید. پس از آن درهای این ظروف بسته شدند و 

درجۀ  320دقیقه در دمای  10درون اتوکالو به مدت 

سلسیوس قرار گرفتند. پس از بیرون آوردن این ظروف و 

لیتر اسید کلریدریک رقیق )یک  سرد شدن آنها، یک میلی

قسمت آب( به هر یک از ظروف در نه  HClقسمت 

 24اضافه گردید و حجم محلول با آب مقطر به 

ها با  لیتر رسانده شد. میزان جذب این محلول میلی

 WPA-S2000) استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری

UV/Vis Spectrophotometery220های  ( در طول موج 

 نانومتر قرائت و میزان جذب معادل 234و 

(A = a220 – 2×a275) .محاسبه شد 

 

 
گیری میزان مصرف  اندازه برایشده  آزمایشی طراحی . گلدان3شکل 

 عناصر غذایی

 ها با استفاده از  میزان فسفر موجود در محلول

 WPA-S2000 UV/Visدستگاه اسپکتروفتومتری )

Spectrophotometery و به روش )Olsen et al. (1954) 

 لیتر از میلی 30تدا انجام گرفت. برای اجرای این روش اب

لیتری ریخته  میلی 24و در بالن  برداشته نمونه محلولِ

لیتر آمونیوم مولیبدات به آن  شد و به آرامی پنج میلی

اکسیدکربن، ظرف  د. پس از تشکیل گاز دیشاضافه 

مخلوط شوند. حجم  آنتا محتویات شد آرامی هم زده  به

 و یک شد لیتر رسانده میلی 22محلول به حدود 

لیتر محلول کلرید قلع رقیق به آن اضافه و بالفاصله  میلی

 30لیتر رسانده شد. پس از گذشت  میلی 24حجم آن به 

دستگاه اسپکتروفتومتر  ۀوسیل دقیقه، میزان عبور نور به

گیری شد. سپس با  نانومتر اندازه 220در طول موج 

دست  های مورد نظر به استفاده از منحنی استاندارد، غلظت

های استاندارد مقادیر صفر، یک، سه،  د. برای تهیۀ محلولآم

ام  پی پی 4/2لیتر از محلول  پنج، هفت و نه میلی

های  طور جداگانه در بالن هیدروژن پتاسیم فسفات به دی

لیتر از محلول  میلی 30لیتری ریخته شد و سپس  میلی 24

ها اضافه  موالر به هر یک از بالن 4/0سدیم  کربنات بی

لیتر آمونیوم مولیبدات و  د. با اضافه کردن پنج میلیگردی

لیتر کلرید قلع در آنها و پس از مشاهدة رنگ آبی،  یک میلی

 ها اندازه شد. میزان جذب در هر یک از بالن

ها با استفاده از  گیری مقدار پتاسیم محلول اندازه

 Blume  (1985)سنجی نوری و به روش  گاه شعلهدست

 برایمنحنی استاندارد ن روش از . در ایگرفتانجام 

منحنی  .دشاستفاده  محلولتعیین غلظت پتاسیم در 

های  استاندارد نیز از ترسیم میزان انتشار نور محلول

گرم در لیتر  میلی 24و  20 ،34 ،30 ،4 استاندارد صفر،

دستگاه های آنها در یک  پتاسیم در مقابل غلظت

 ۀوسیل د نیز بههای استاندار محلول .آمددست  هب مختصات

 4/2و  2 ،4/3 ،3 ،4/0 دن مقادیر صفر،کرپیپت 

گرم در لیتر پتاسیم به  میلی 3000لیتر از محلول  میلی

 سپس استات آمونیوم و ۀوسیل لیتر به میلی 300حجم 

 .آمددست  به آنها هم زدن

با سه آزمون فاکتوریل های حاصل از طریق  داده

 ۀدر دو سطح مرحلفنولوژیکی گیاه  ۀشامل مرحل فاکتور

(، جنسیت ZI=3دهی ) ساقه ۀ( و مرحلZI=2زنی ) پنجه

در  ها سنماده و همچنین تراکم  نر و سطح در دو ها سن
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چهار سطح صفر )شاهد(، یک، دو و سه عدد به ازای هر 

در قالب شانزده تیمار و سه تکرار و در قالب طرح  بوته،

آماری  ۀبرای تجزی .شدتجزیه و تحلیل  تصادفی کامالً

 ۀاستفاده شد. مقایس Statistix 8افزار  ها از نرم داده

انجام  توکیها نیز با استفاده از آزمون  میانگین داده

 .ترسیم شد Sigmaplot 11افزار  نرم با نمودارها گرفت و

 

 نتایج

دربارة میزان  شیمیایی نیتروژن ۀتجزی های نتایج آزمایش

ی مختلف ها جذب نیتروژن در حضور تراکم و جنسیت

 ۀدار مرحلامعن تأثیربیانگر  سن در گندم رقم فالت

 اتاثرنیز برخی از  و (>0003/0P) فنولوژیکی گیاه

، (>04/0P)مرحلۀ فنولوژیکی در تراکم  ، از جملهمتقابل

جنسیت و  (>04/0P)مرحلۀ فنولوژیکی در جنسیت 

 .(3)جدول  ( بود>03/0Pدر تراکم )ها  سن

ن توسط گیاه در حضور بیشترین میزان جذب نیتروژ

دهی با میانگین  حشرات کامل سن گندم در مرحلۀ ساقه

ام و کمترین میزان جذب در مرحلۀ  پی پی 33/0±33/333

ام بود )جدول  پی پی 30/333±03/0زنی با میانگین  پنجه

(. تأثیر کمی فاکتورهای دیگر بر افزایش یا کاهش میزان 2

 شده است. ارائه 2و شکل  2جذب نیتروژن در جدول 

نتایج تجزیه و تحلیل میزان جذب فسفر توسط گیاه 

 و (>04/0Pفنولوژیکی گیاه ) ۀنشان داد که فقط مرحل

و گانۀ مرحلۀ فنولوژیکی گیاه، جنسیت  سه اثر متقابل نیز

تأثیر معناداری بر جذب فسفر  (>04/0P) ها سنتراکم 

و در  زنی پنجه ۀمرحل گندم فالت در .(3)جدول  داشتند

ام  پی پی 530/22±52/0با میانگین  ور سن گندمحض

 351/25±52/0دهی با میانگین  ساقه ۀبیشترین و مرحل

روز  30طی مدت  ام کمترین میزان جذب فسفر را پی پی

 .(2نشان دادند )جدول 

 

 گذران تانگندم زمس یها تیمارشده با سن عناصر غذایی در گندم رقم فالتواریانس میزان جذب  ۀتجزی. نتایج 3جدول 

  عناصر غذایی

 فاکتور نیتروژن فسفر پتاسیم

P F Df P F Df P F df  

 فنولوژیکی گیاه ۀمرحل 3 02/54 0000/0 3 14/2 0323/0 3 03/23 000/0

 جنسیت سن 3 53/0 4223/0 3 35/2 0321/0 3 00/0 333/0

 تراکم سن 1 32/3 3013/0 1 45/0 2203/0 1 55/0 325/0

 فنولوژیکی گیاه * جنسیت سن ۀمرحل 3 53/2 0322/0 3 45/2 3203/0 3 30/0 343/0

 فنولوژیکی گیاه * تراکم سن ۀمرحل 1 12/1 0113/0 1 45/3 2250/0 1 01/3 135/0

 جنسیت سن* تراکم سن 1 51/3 0003/0 1 20/0 0133/0 1 53/0 235/0

 جنسیت سن* تراکم سن * فنولوژیکی گیاه ۀمرحل 1 54/3 2503/0 1 04/5 0340/0 1 42/3 230/0

 میزان خطا 10   12   12  

 جمع کل 54   53   53  

 
نسل های گندم  های رقم فالت تیمارشده با سن عناصر غذایی در گندمجذب  فاکتورهای مختلف بر میانگین تأثیر. نتایج 2جدول 

 ام پی بر حسب پی گذران زمستان
 پتاسیم فسفر  نیتروژن  فاکتور

 B03/0±30/333 A52/0±530/22 A31/3±025/53 زنی پنجه میزبان یکیفنولوژ مرحلۀ

 A33/0±33/333 دهی ساقه 
B52/0±351/25 B31/3±225/11 

 150/50±31/3 303/24±52/0 33/335±33/0 ماده جنسیت

 150/50±31/3 222/22±52/0 03/334±03/0 نر 

 003/53±54/2 355/22±20/0 22/333±23/3 0 تراکم

 3 25/3±53/334 20/0±321/24 54/2±133/10 

 2 25/3±41/331 20/0±355/24 54/2±230/13 

 1 23/3±04/334 20/0±435/24 54/2±501/53 
 حروف متفاوت در سطوح هر فاکتور، بیانگر تفاوت معنادار در سطح پنج درصد است. سطوح فاقد حروف، معنادار نیستند. *
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گندم  یها تیمارشده با سن های رقم فالت ( در گندمppmنیتروژن )بر حسب جذب  نگینمیا . نتایج اثرهای متقابل دوگانه بر1جدول 

 گذران نسل زمستان

ت
سی

جن
 

 مرحلۀ فنولوژیکی گیاه 

 دهی مرحلۀ ساقه زنی مرحلۀ پنجه

 B25/3±60/901 A12/3±31/300 های ماده سن

 B25/3±91/971 A25/3±14/974 های نر سن

کم
ترا

 

 

 

 صفر )شاهد(

 

 ۀ فنولوژیکی گیاهمرحل

 دهی مرحلۀ ساقه زنی مرحلۀ پنجه
C34/3±02/323 A32/3±10/304 

3 BC34/3±42/333 AB34/3±10/333 

2 C34/3±01/333 BC34/3±02/332 

1 BC34/3±30/333 ABC32/3±33/330 

کم
ترا

 

 

 

 صفر )شاهد(

 

 جنسیت

 های نر سن های ماده سن
A23/3±22/333 A23/3±22/333 

3 AB34/3±02/334 AB34/3±33/334 

2 AB34/3±51/334 B34/3±22/333 

1 A32/3±12/333 B34/3±33/332 
 حروف متفاوت در سطوح هر فاکتور، بیانگر تفاوت معنادار در سطح پنج درصد است. *
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زنی  گذران در مرحلۀ پنجه های گندم نسل زمستان های مختلف سن . میانگین جذب عناصر غذایی گندم رقم فالت در تراکم2شکل 

 دهی )سمت چپ( )سمت راست( و ساقه

 

همچنین تأثیر کمی فاکتورهای دیگر بر افزایش یا 

ارائه  2و شکل  2کاهش میزان جذب فسفر در جدول 

 شده است.

شده توسط  آماری میزان پتاسیم جذب ۀنتایج تجزی

سل گندم نشان داد که در آزمایش مربوط به ن

گذار بر میزان جذب تأثیران تنها عامل گذر ستانزم

( >003/0pفنولوژیکی گیاه بوده است ) ۀپتاسیم مرحل

زنی با میانگین  پنجه ۀنحوی که مرحل (. به3)جدول 
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دهی با میانگین  ساقه ۀام و مرحل پی پی 31/3±025/53

ترتیب بیشترین و کمترین  ام به پی پی 31/3±225/11

توسط گیاه را به خود اختصاص میزان جذب پتاسیم 

 (.2)جدول  دادند

 

 بحث

حشرات کامل سن گندم روی میزان جذب مواد  ۀتغذی

 مراحل رشد وتأثیر گذار بوده است و تحت تأثیرغذایی 

نمو میزبان، تراکم حشرات کامل و نیز جنسیت آنها 

نتایج بیانگر جذب بیشتر نیتروژن توسط گندم رقم  .است

طور کلی میزان جذب  هب .استدهی  ساقه ۀفالت در مرحل

 ۀدهی بیشتر از مرحل ساقه ۀنسبی نیتروژن در مرحل

شیب خط  ولی( Jones et al., 2011) زنی است پنجه

شرایط معمولی در  دراست، جذب که بیانگر نرخ جذب 

 Page) دهی است ساقه ۀزنی بیشتر از مرحل پنجه ۀمرحل

et al., 1978; Heyland & Werner, 1999; Jones et .

al., 2011.)  میزان جذب نیتروژن عالوه بر وابستگی به

( به اثر متقابل P<0003/0فنولوژیکی گیاه ) ۀمرحل

ی نسل ها سنفنولوژیکی گیاه و جنسیت  ۀمرحل

( نیز وابسته است ولی تفاوتی >04/0Pان )گذر ستانزم

بین حشرات ماده و نر از این لحاظ وجود ندارد. اثر 

 لوژیکی گیاه و جنسیت سن بیانگر آنفنو ۀمتقابل مرحل

ی زیاد است که اثر حدفنولوژیکی به  ۀست که اثر مرحلا

فنولوژیکی گیاه و جنسیت سن را نیز  ۀمتقابل مرحل

فنولوژیکی  ۀاثر متقابل مرحل داده است. قرار تأثیرتحت 

ان بر میانگین گذر ستانی نسل زمها سنگیاه و تراکم 

ستگی توأم میزان جذب جذب نیتروژن گندم بیانگر واب

فنولوژیکی میزبان  ۀنیتروژن به تراکم حشرات و نیز مرحل

طوری که  به (؛1)جدول  دهی است ساقه ۀخصوصاً مرحل

کمترین میزان جذب در تراکم دو عدد سن گندم 

د. علت افزایش مصرف نیتروژن در تراکم شو میمشاهده 

های  تواند بیانگر شروع یا بیان پروسه سه عدد می

 ،مقاومتی )تحمل( در این گیاه باشد. به عبارت دیگر

  اشاره یرشد ۀالقای مقاومت در رقم فالت و در مرحل

زیستی سن گندم از تراکم دو به بعد  ۀو نیز مرحل هشد

همچنین اثرات متقابل جنسیت و  د.شو میمشاهده 

بر میانگین جذب نیتروژن گندم رقم فالت  ها سنتراکم 

ات تأثیرها و دو جنس متفاوت  ه تراکمست کا انگر آنبی

 (؛1)جدول  متفاوتی را بر میزان جذب نیتروژن داشتند

داری اطوری که در تراکم یک عدد سن تفاوت معن به

های دو و سه عدد  ولیکن تراکم .دشو نمیداده نشان 

داری را بر کاهش یا بهبود جذب نیتروژن ااثرات معن

ای که بحث بروز  نهگو  به. دهند نسبت به شاهد نشان می

ها در تراکم سه  تحمل و جبران جذب نیتروژن در ماده

های دو و سه در  د ولیکن بین تراکمشو میعدد مشاهده 

د. ولی در مجموع، در شو میجنس نر تفاوتی مشاهده ن

تر است.  تراکم دو به بعد اثرات کاهشی جنس نر ملموس

ن جبران گیاه در گیاها ۀبه عبارت دیگر، شروع پروس

ها زودتر بروز کرده است و القای  ماده ۀتغذی تحت

تواند بیانگر  ه است و این میگرفتتر انجام  مقاومت سریع

ها در این امر باشد. بدیهی است که  بیشتر ماده تأثیر

حشرات ماده برای اخذ ترکیبات پروتئینی و نیز 

آزاد جهت تولید نتاج، اثرات تحریکی  ۀاسیدهای آمین

 ,Wheelerمیزبان گیاهی داشته باشند )بیشتری را روی 

1996; Telang et al., 2001; Koc & Gulel, 2008 .)

نشان داد که میزان  Koc & Gulel (2008) نتایج

 Galleria mellonellaخوار ) موم ةپر پروتئین بدن شب

Linnaeus .در حشرات ماده بیشتر از حشرات نر است )

ق حشرات نر و کیفیت بزا تأثیررسد  اگرچه به نظر می

میزان  نباشد. تأثیر سن گندم نیز در این امر بی ةماد

ی ماده تیمار ها سنجذب نیتروژن در گیاهانی که با 

اند، تفاوت  ی نر تیمار شدهها سناند با گیاهانی که با  شده

زنی و هم در  پنجه ۀزیادی دارد. این تفاوت هم در مرحل

های  با تراکمد. گیاهانی که شو میدهی دیده  ساقه ۀمرحل

 نسبت بهاند، ممکن است  مختلف سن گندم تیمار شده

گیاهان شاهد میزان جذب بیشتر یا کمتری را نشان 

دهند. این امر ممکن است به دالیل مختلف به وقوع 

سن گندم مورد حمله  از سویبپیوندد. وقتی گیاه گندم 

شود متفاوت  گیرد، نوع خسارتی که به آن وارد می قرار می

یکی از انواع خساراتی که این حشره به گندم وارد  است.

 ,Critchleyکند خشک شدن جوانۀ مرکزی است ) می

های جدید  (. در این صورت ممکن است گیاه پنجه1998

ایجاد کند و به همین خاطر به مواد معدنی بیشتری نیاز 

داشته باشد. در نتیجه گیاه برای تأمین نیاز غذایی خود، 

کند.  تری از طریق ریشه جذب میعناصر معدنی بیش

های گوناگون  ترین عنصر مورد نیاز برای ساخت اندام مهم
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(. البته در Barker & Bryson, 2007نیتروژن است )

مواردی ممکن است که خسارت سن گندم موجب 

خشکیدگی جوانۀ انتهایی نشود. در این صورت گیاه ممکن 

 است به رشد طبیعی خود ادامه دهد.

د این است که شوتوجه  به آنری که باید دیگ ۀمسئل

گیاه برای جبران خسارتی که از جانب حشره وارد شده، 

یا در اثر تزریق  ،ممکن است نیتروژن بیشتری جذب کند

بزاق حشره، فرصت بازجذب مواد از ریشه را پیدا نکند. 

د، این احتمال وجود کن میوقتی حشره از گیاه تغذیه 

هایی که در مسیر  فتن سلولدارد که در اثر از بین ر

یا در اثر موادی که در بزاق  ،استایلت حشره قرار دارند

د، گیاه شو میحشره وجود دارد و به درون گیاه تزریق 

تحریک شده و درصدد جبران خسارت برآید یا در برابر 

حشره مقاومت کند. میزان این مقاومت )جبران( یا 

جنسیت  های مختلف یا حساسیت ممکن است در تراکم

سن، جنسیت و تراکم  متفاوت حشره تفاوت داشته باشد.

ند که باید قبل از ارزیابی ا حشره متغیرهای مهمی

 (.Smith, 2005) ندشومقاومت ژنوتیپ گیاهان تعیین 

ن دیگر نیز تفاوت جنسیت ادر مطالعات محقق

آزمایش بر نتایج حاصل از ارزیابی مقاومت  تحت بندپایان

 & Smith, 2005; Schalk) بوده استگذار تأثیرگیاهان 

Stoner, 1976; Wheeler, 1996; Telang et al., 2001.) 

خوار جنس ماده اغلب نسبت به نر مواد  در بندپایان گیاه

کند. این مسئله به دلیل نیازهای  غذایی بیشتری مصرف می

 ,Smithها برای تولید تخم است ) پروتئینی باالی ماده

2005; Koc & Gulel, 2008 ،عالوه بر تغذیۀ متفاوت .)

ها مؤثر باشد  تواند بر تغذیۀ ماده گیری نیز می فعالیت جفت

(Wheeler, 1996; Telang et al., 2001 حشرات مادة .)

(، Leptinotarsa decemlineata Sayسوسک کلرادو )

طور معناداری شاخ و برگ بیشتری از  نسبت به نرها به

 & Schalkکنند ) گیاهان حساس و مقاوم مصرف می

Stoner, 1976های  ماده (. همچنینLissorhoptrus 

oryzophilus Kuschel  که از کولتیوارهای برنج با سطوح

مختلف مقاومت به این حشره تغذیه کرده بودند، شاخ و 

 ,Smithبرگ بیشتری نسبت به نرها مصرف کردند )

سوسک مکزیکی لوبیا  ۀارزیابی تغذیبارة (. در2005

(Epilachna varivestis Mulsant روی سویا نیز نتایج )

 (.Smith, 2005مشابهی حاصل شد )

العمل گیاه میزبان بسیار  تراکم حشره بر عکس تأثیر

مهم است. میزان مقاومت القاشده به گیاه میزبان در 

تواند متفاوت  خوار می های مختلف حشرات گیاه تراکم

 ;Underwood, 1999, 2000; Agrawal, 2004باشد )

Anderson et al., 2009.) 

 Spissistilusbه روی زنجرک گرفتدر تحقیقات انجام 

festinus Say  مشخص شد که فعالیت آنزیمی گیاهان

شاهد با گیاهان آلوده به یک یا دو عدد زنجرک متفاوت 

آنزیم آسکوربیت اکسیداز با  بارةویژه در هب تأثیربود. این 

 .(Felton et al., 1994) دخوانی دار نتایج این بررسی هم

های رقم فالت نشان  نتایج میزان جذب فسفر در گندم

و اثرات متقابل هر سه فاکتور در  داد که مرحلۀ فنولوژیکی

سطح پنج درصد بر جذب فسفر گیاه نیز تأثیرگذار است. 

مابقی فاکتورها تأثیر معناداری بر جذب فسفر نداشتند. در 

آزمایش بر جذب فسفر نتیجه، تأثیر فاکتورهای تحت 

شود  مشاهده می 2نسبت به نیتروژن کمتر بود. در جدول 

های رقم فالت تیمارشده با  که میزان جذب فسفر گندم

های گندم نر و ماده تفاوت چندانی با هم ندارند. این  سن

مدت حشرات  بدین معنا است که احتماالً تغذیۀ کوتاه

 تأثیری بر جذب فسفر گیاه ندارد.

ی گندم نر ها سناین ذکر شد که نیاز غذایی پیش از 

ولی در  ؛و ماده از نظر میزان نیتروژن با هم متفاوت است

اینجا مشاهده شد که از نظر میزان فسفر تفاوت زیادی 

ندارد. این به دلیل نیاز باالی حشرات ماده به ترکیبات 

آزاد برای  ۀها و اسیدهای آمین نیتروژنی از جمله پروتئین

 Telang etویژه تولید ویتلوژنین است ) م و بهتولید تخ

al., 2001; Wheeler, 1996.) 

نتایج آنالیز آماری میزان جذب پتاسیم گندم رقم 

آزمایش بر میزان  تحتفالت نشان داد که فاکتورهای 

 3 زیادی نداشتند. جدول تأثیرجذب پتاسیم گیاه نیز 

ب گذار بر میزان جذتأثیردهد که تنها عامل  نشان می

ی نسل ها سنهای رقم فالت تیمارشده با  پتاسیم گندم

فنولوژیکی گیاه است  ۀان، مرحلگذر ستانزم

(003/0P<جدول .) بیانگر این است که میزان جذب  2

زنی بیشتر از  پنجه ۀهای رقم فالت در مرحل پتاسیم گندم

 .Jones et alدهی است. این موضوع با نتایج  ساقه ۀمرحل

شیب  زنی را با پنجه ۀسیم در مرحلکه جذب پتا (2011)

 این نتیجه خوانی دارد که هم ،بیشتری نشان داده است
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  بیانگر نرخ بیشتر جذب پتاسیم در این مرحله است.

های جزئی بین میزان جذب پتاسیم  تفاوت 2در شکل 

های مختلف و  های رقم فالت تیمارشده با جنس گندم

گذران،  های گندم نسل زمستان های مختلف سن تراکم

شود که البته  دهی گیاه مشاهده می ویژه در مرحلۀ ساقه به

 ها از نظر آماری معنادار نیستند. این تفاوت
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