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 چکيده
 های رقم روی ،Schizaphis graminum (Rondani) گندم، سبز ۀشت زندگی جدول های(پارامتر) فراسنجه برخی تحقیق این در

 1395 سال طی آزمایشگاهی، شرایط در R2-9 و R1-10، R3-16، R3-17 گندم های)رگه( الین و امید و پیشتاز اکبری، بهار، یاواراس،

 پایۀ بر شته به نامبرده هایالین و ها رقم تحمل میزان همچنین شد. بررسی ایبوته هایقفس درون شته ۀروزان باروری و بقا بررسی با

 به نسبت آلوده گیاهان در گیاه خشک و تر وزن ،()کلروفیل سبزینه میزان ارتفاع، کاهش جمله از یرشد های پارامتر از برخی میزان

 داشتند. درصد 100 بقای زندگی ۀاولی روزهای در هاشته شد. انجام تصادفی کامل طرح قالب در هاآزمایش شد. محاسبه سالم گیاهان

 زندگی به امید میزان ترینپایین و باالترین شد. تلف ماده ۀحشر آخرین 44 روز در و کرد پیدا کاهشی روند بقاء میزان زمان، گذشت با

 و (روز بر 262/0) یاوراس رقم روی جمعیت افزایش ذاتی میزان کمترین بود. R1-10 و پیشتاز روی یبترت به زندگی اول روز در

 کمترین تحمل، آزمایش نتایج بر بنا شد. مشاهده دارمعنی طوربه (روز بر 340/0 و 346/0 یبترت به) R2-9 و پیشتاز روی آن بیشترین

 درصد کمترین همچنین بود. پیشتاز و R2-9 در ها آن بیشترین و R3-16 و R1-10 بهار، یاواراس، در خشک و تر وزن کاهش درصد

 R2-9 و پیشتاز ،داد نشان ها بررسی نتایج شد. مشاهده R2-9 و امید در آن بیشترین و R1-10 و یاواراس در کلروفیل کاهش

  بودند. S. graminum به نسبت آزمایشی گندم هایالین و ها رقم ترینمقاوم R1-10 و یاواراس و ترین حساس
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ABSTRACT 
In this research, some life table parameters of Schizaphis graminum on Yavaras, Bahar, Akbari, Pishtaz and Omid and 

wheat lines of R1-10, R3-16, R3-17, and R2-9 were investigated under laboratory conditions in 2016. The daily survival and 

fertility of aphids were studied in leaf cages. Also tolerance of these cultivars and lines to aphids was calculated based on the 

amount of some growth parameters such as hight reduction, chlorophyll content, the fresh and dry weight of the plant in 

contaminated plants compared to healthy plants. Experiments were conducted in a completely randomized design. Survival 

of the aphids in the early of life was 100%. The highest and lowest life expectancy in the first days of life was on Pishtaz and 

R1-10 respectively. The lowest intrinsic rate of increase was observed on Yavares (0.262 d-1) and the highest was observed 

on Pishtaz and R2-9 (0.346 and 0.340 d-1, respectively). Based on the results of tolerance, the lowest percentage of fresh and 

dry weight reduction were on Yavaras, Bahar, R1-10 and R3-16 and the most were on R2-9 and Pishtaz. Furthermore, the 

lowest percentage of chlorophyll reduction were observed in Yavaras and R1-10 and the highest in Omid and R2-9. The 

results showed that Pishtaz and R2-9 were the most susceptible and Yavaras and R1-10 were the most resistant wheat 

cultivars and lines to S. graminum. 

 
Keywords: Chlorophyll, green wheat aphid, intrinsic rate of increase, life expectancy. 

 

 

 

 

 

 



 ... Schizaphis graminum  به نسبت گندم هایالین و ها رقم تحمل بررسیمحمدی انایی و پهلوانی یلی:  272

 
 

 

 مقدمه

 جهان مردم مهم غذایی منابع ترینمهم از یكی گندم

 و آب شرایط با مناطقی در آن كشت و آیدمی شمار به

 ,Khodabandeh) است پذیرامكان متفاوت هوایی

2000; Fattah-Alhosseini et al., 2011.) كهطوریبه 

 راهبردی زراعی تولیدات جزء محصول این ایران در

 و كیلوگرم 4156 آبی گندم عملكرد میانگین با كشور

 Ahmadi et) است بوده هكتار در كیلوگرم 1513 دیم

al., 2016.) تأثیر گندم عملكرد بر دیچن های عامل 

 آسیب از آن محصول تولید و گیاه حفظ كه دگذارنمی

 به رسیدن در هاروش ترین مهم از یكی آفات زیان و

 كشور خودكفایی جهت در گامی و بیشتر تولید

 های عامل از یكی ها،شته .است گندم تولید درزمینۀ

 هانآ ترینمهم از یكی و ندسته گندم عملكرد كاهش

 Schizaphis graminum (Rondani)گندم، سبز ۀشت

(Hom.: Aphididae)، است (Blackman & Eastop, 

2007; Veisi et al., 2013; Fattah-Alhosseini et. 
al., 2011.) گزارش بنابر Rezwani (2001)، 

Farahbakhsh (1961) و  Behdad (1992) شته این 

 خسارت غالت روی بیشتر و ایران مختلف مناطق در

 حشره، ۀتغذی نتیجۀ در دیده آسیب هایبرگ زند.می

 شودمی دیده قرمزرنگ هایلكه هاآن روی و شده لوله

 آیدمی در یقرمزرنگ نوار صورت به و چسبیده هم به كه

 شودمی قرمز كامل طوربه برگ رنگ اینكه یا

(Haghani, 2011.) در سمی بزاق تزریق با همچنین 

 خشكیدن و سلولی ةدیوار تخریب باعث تغذیه طول

 (.Rezvani, 2001) شودمی دیده یبآس هایبخش

 و مدیریت منظور به شیمیایی سموم از رویهبی ةاستفاد

 دسودمن حشرات به زدن آسیب بر افزون هاشته مهار

 افزایش ها،كشحشره به نسبت مقاومت بروز باعث

 سموم مزمن و حاد تأثیر افزایش ثانویه، آفات جمعیت

 سوء تأثیر نیز و زاییجهش ،زاییسرطان شامل

 ;Francis et al., 2001) شودمی محیطی یستز

Messina & Sorenson, 2001; Hajek, 2004;. 

Shahrokhi et al., 2009; Saadati, 2012.) برای 

 ،مقاوم گیاهان یافتن ،تمشكال این بروز از جلوگیری

 Integrated Past) آفات تلفیقی مدیریت در

Management=IPM) و الزم های اقدام از یكی 

 های بررسی ،موضوع اهمیت به توجه با .است سودمند

 انجام جهان مختلف مناطق در رابطه این در زیادی

 در گندم سبز ۀشت یختشنازیست بررسی .است گرفته

 مـدت در هاپوره ،داد نشان سلسیوس ۀدرج 20 دمای

 زاییپوره ةدور و شوندمی بـالغ روز هشت تـا هفت

 Darvish Mojeni) كشدمی طول روز 16 تا 14 هاآن

et al., 1998). دیگر تحقیقی نتایج در (Fattah-

Alhosseini et al., 2011،) افزایش ذاتی نرخ ۀمقایس 

 متداول رقم پنج بین S. graminum (rm) جمعیت

 فراسنجه این میزان بیشترین ،داد نشان گندم

 روی آن كمترین و (31/0) شیراز رقم روی (پارامتر)

 .Shahrokhi et al بود. (28/0) مرودشت و مهدوی رقم

 روی را S. graminum ۀشت زیستی هایویژگی (2009)

 نژاد،نیک طبسی، مهدوی، كویر، گندم رقم شش

 و كردند بررسی آزمایشگاهی شرایط در قدس و آزادی

 عنوان به را قدس و نژادنیک طبسی، رقم سه نتیجه در

 گندم سبز ۀشت جمعیت رشد برای هارقم ترینمناسب

 میزان بیشترین و كمترین نامحقق این .كردند معرفی

rm و روز( بر 252/0) كویر های رقم روی را شته این 

 .Mojahed et al آوردند. دست به روز( بر 31/0) نژادنیک

 رگۀ و رقم چندین تحمل یزانم سنجش در (2013)

 كه كردند گزارش گندم سبز ۀشت به نسبت گندم (الین)

 هایالین و بیشترین هیرمند و كوهدشت های رقم

ERWYT 87-7 و ERWYT 87-16 را خسارت كمترین 

 میزان دیگر، بررسی در .شدند متحمل شته این توسط

 بررسی و S. graminum ۀشت به گندم الین چهل مقاومت

 ،N88-19، N87-11 های الین داد نشان هاآن تحمل

N87-8 و N87-9 یادشده شتۀ به نسبت باالتری مقاومت 

  (.Najafi et al., 2013) دارند

 تراكم یۀپا بر) گندم الین و رقم 35 سازیغربال در

 گروه در R3-16 و R1-10 یاواراس، شته( جمعیت

 عنوان به R2-9 و پیشتاز نامطلوب، هایمیزبان

 در R3-17 و امید اكبری، بهار، و مطلوب های میزبان

 و ها رقم این ضمن در شدند. معرفی بینابینی گروه

 استان در كشت مورد و تجاری های رقم از هاالین

 توجه با حال (.Pahlavan Yali, 2016) هستند كرمان

 قابلیت داشتن و مقاوم های رقم اقتصادی اهمیت به

 بیولوژیک و شیمیایی كنترل هایروش با بهتر تلفیق
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 در زیانبار های اثرگذاری نداشتن و )زیستی(

 بسیار روشی مقاوم های رقم از استفاده ،زیست یطمح

 هدف با پژوهش این لذا .است محصول حفظ در مؤثر

 به نسبت گندم هایالین و ها رقم این مقاومت بررسی

 .است شده انجام گندم سبز ۀشت

 

 هاروش و مواد

 میزبان گیاه و شته کلنی پرورش ،آوريگرد

 ۀگرامین هرز هایعلف و زارهاگندم از گندم سبز ۀشت

 روی و آوریگرد 1394 سال اردیبهشت در كرمان

 1 دمایی شرایط با آزمایشگاه در مهدوی رقم گندم

 و درصد 60± 5 نسبی رطوبت ،سلسیوس ۀدرج ±25

 تاریكی، ساعت 8 و روشنایی ساعت 16 نوری ةدور

  شد. داده پرورش

 ،بهار یاواراس، رقم پنج بذرهای 1395 سال در

  ،R1-10 گندم الین چهار و امید و پیشتاز اكبری،

R3-16، R3-17 و R2-9 آموزش تحقیقات، مركز از 

 در و تهیه كرمان استان طبیعی منابع و كشاورزی

 13 ارتفاع و 15 ۀدهان قطر به پالستیكی یها گلدان

 كود و ماسه زراعی، خاک از مخلوطی در مترسانتی

 باال در شده یفتعر شرایط در (1:1:2) نسبت به دامی

 و ها رقم از ،بذر شش گلدان هر در ند.شد كشت

 در هاگیاهچه رشد از پس و كاشته یادشده های الین

 ۀهم .شدند حذف بقیه و حفظ گیاهچه یک گلدان هر

 شرایط با ایگلخانه واحد یک در آزمایشی گیاهان

 نسبی رطوبت سلسیوس، ۀدرج 25 تا 23 دمایی

 داده پرورش طبیعی نور شرایط در و درصد 10±65

 شدند.

 

 زندگی جدول پارامترهاي برخی بررسی

 طوربه شته پرورش كلنی از بالبی ةماد ۀشت عدد دو

 و ها رقم از یک هر گیاهان برگ روی و انتخاب تصادفی

 این شد. داده قرار آزمایش مورد گندم هایالین

 تكرار پنجاه با تصادفی كامل طرح قالب در تحقیق

 روند گلدان هر شد. انجام گندم الین و رقم هر برای

 50 توری با آن انتهای كه شفاف پالستیكی قفس یک

 24 هاشته به شد. داده قرار بود، شده پوشانده مش

 از پس ند.كن زاییپوره تا شد داده فرصت ساعت

 هاپوره همۀ و ماده ۀشت ،شده یینتع زمان مدت گذشت

 ةپور مانیزنده و حذف گیاه هر روی از پوره یک جزبه

 كار این شد. ثبت روزانه طور به قفس هر در مانده یباق

 یافت. ادامه مانده یباق هایپوره همۀ بلوغ هنگام تا

 و یدمثلتول بالغ، یهاشته ظهور از پس همچنین

 هاآن مرگ هنگام تا بكرزا كامل ۀشت هر یروم مرگ

  شد. ثبت روزانه طور به

 

 هاداده وتحلیل یهتجز

  Carey (1993) روش از استفاده با بقاء جدول

 بودند: زیر شرح به جدول هایستون و شد محاسبه

x: زیستی ةدور هر آغاز در افراد سن 

:lx سن تا مانده زنده ةماد ةحشر شمار درصد x كه 

𝑙𝑥 ۀرابط از =
𝑁𝑥

𝑁0
 شمار N0 رابطه، این در آمد. دست به 

 بود. آزمایش آغاز در افراد

mx: ماده هر یازا به تولیدشده ةماد ةحشر شمار 

 روز هر در

Px: سن تا كه افرادی شمار نسبت x اندمانده زنده 

 یگرد عبارت به یا اندزنده نیز x+1 تا x سنی ۀفاصل در و

𝑃𝑥 ۀرابط از كه سنی ةویژ بقاء =
𝑙𝑥+1

𝑙𝑥
 آمد. دست به 

qx: سن تا زنده افراد از نسبتی x ۀفاصل در كه 

 سنی ویژه یروم مرگ یعنی میرند.می x+1 تا x سنی
  آمد. دست به qx = 1-Px ۀرابط از كه

dx: از نسبتی سن. هر طول در هاشده تلف شمار 

 میرند.می (x+1) تا x سنی ۀفاصل در كه اصلی گروه

 و آمد دست به dx = lx - l(x+1) ۀرابط از میزان این

  بود. گروه یروم مرگ فراوانی توزیع ةدهندنشان

Tx: سن از پس فرد یک كه روزهایی شمار x زنده 

ۀرابط از كه است مانده
 




w

xy

yL
 آمد. دست به 

ex: سن در زندگی به امید x یانگینم معنی به كه 

 از آن ۀمحاسب برای است. سن آن افراد ةماند باقی عمر

𝑒𝑥 ۀرابط =
𝑇𝑥

𝑙𝑥
 شد. استفاده 

 استفاده با نیز جمعیت افزایش ذاتی نرخ ضمن در

 شد. محاسبه Carey (1993) روش به زیر رابطۀ از
lxmxe

-rx
 =1

  

 

 یافزارها نرم از استفاده با آماری محاسبات همۀ

Excel 2010 و SPSS v 22. تجزیۀ از شد. انجام 
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 توكی آزمون و هاداده ۀتجزی برای طرفهیک واریانس

 ,SPSS) شد استفاده هاتیمار بین اختالف ۀمقایس برای

 ها پارامتر واریانس برآورد برای نایفجک روش .(2016

 (.Meyer et al., 1986) شد انجام

 

 تحمل سازوکار

 در گندم الین چهار و رقم پنج شمار با آزمایش این 

 تكرار شش و آلودگی بدون تكرار شش) تكرار دوازده

 كردن یكسان منظوربه شد. انجام مصنوعی( آلودگی با

 یک ۀمرحل در هاآن انتهایی قسمت ،اهگیاهچه ارتفاع

 در د.شدن قطع یمترسانتی 10 ارتفاع از برگی دو یا

 پالستیكی قفس یک روند گیاه هر ،آلوده تكرار شش

 ساعت 24 هر شد. آلوده بالبی بالغ ۀشت پنج شمار با

 روی شته شمار و بازدید هاقفس روند گیاهان باریک

 دیگر تكرار شش شد. تنظیم عدد پنج در گیاه هر

 21 آزمایش شد. نگهداری آلودگی بدون شاهد عنوان به

 گیاهان رشد های پارامتر و متوقف آلودگی از پس روز

 از ارتفاع شامل ها پارامتر كاهش درصد و آلوده و شاهد

 وزن و تر وزن ،)سبزینه( كلروفیل میزان خاک، سطح

 به نسبت آلوده گیاهان در آزمایش انتهای در خشک

 ,.Webster et al) شد ثبت و یریگ اندازه سالم گیاهان

1991).  

 

  آماري وتحلیل یهتجز

 آزمون از تحمل آزمون هایداده كردن عادی برای

 شد. استفاده (SPSS, 2016) اسمرینوف -كولموگروف

 واریانس تجزیۀ صورت به هاداده میانگین ۀمقایس

 شد انجام SPSS v22 افزارنرم از استفاده با و یكطرفه

(SPSS, 2016). با هاتیمار بین اختالف ۀمقایس 

 

 انجام درصد5 احتمال سطح در توكی آزمون از استفاده

 شد.

 

 بحث و نتایج
 سبز ۀشت زندگی جدول هاي پارامتر برخی بررسی

 گندم مختلف هايالین و ها رقم روي گندم

 طول نظر از بررسی مورد هایالین و ها رقم بین در

 وجود داریمعنی تفاوت گندم سبز ۀشت پورگی ةدور

 طول (.1 جدول ؛≥69/7f=، 363،8=df، 05/0p) داشت

 كمتر داریمعنی طور به R2-9 و پیشتاز روی دوره این

 اما بود R1-10 و R3-17 اكبری، بهار، یاواراس، از

 .(1)جدول نداشت R3-16 و امید با داریمعنی اختالف

Najafi et al. (2013) روی را شته این پورگی ةدور 

 گزارش روز هفت تا شش گندم مختلف هایالین

 57/5) پیشتاز روی آزمایش این نتایج از كه كردند

  بود. بیشتر روزR2-9 (62/5 ) و روز(

 درصد 66 از بررسی این در هاپوره بقای درصد

 طوربه پیشتاز روی درصد 92 تا یاواراس روی

 ؛≥27/9f=، 81،8=df، 05/0p) بود متفاوت داری یمعن

 روی گندم سبز ۀشت هایپوره یبقا درصد (.1 جدول

 روی درصد 50 از گندم مختلف هایالین و ها رقم

 كوهدشت رقم روی درصد89 تا ERWYT87-16 الین

 درصد 48 از و Mojahed et al. (2013) بررسی در

 N88-14 الین روی درصد 92 تا N88-19 الین روی

 بنابراین بود. متفاوت Najafi et al. (2013) پژوهش در

 و نما و نشو ةدور بر تواندمی میزبان گیاه هایویژگی

 بررسی این در چنانچه باشد. مؤثر آفت پورگی بقای

 (R2-9 و )پیشتاز مطلوب میزبان گیاهان روی تغذیه

  شد. شته بیشتر بقای و ترسریع نشوونمای موجب

روینۀ رقم و الین ی افزایش جمعیت و نرخ بقاء شتۀ سبز گندم ذاتزایی در هر روز، نرخ . طول دورة پورگی، میزان پوره1جدول 
 گندم در شرایط آزمایشگاهی

Table 1. Mean (±SE) nymphal period, numbers of progeny, intrinsic rate of increase (rm) and survival rate of S. 
graminum on nine wheat cultivars and lines under laboratory conditions 

Wheat cultivar and lines Nymphal period (d) Numbers of progeny per day rm (d-1) Survival rate (%) 
Yavaras 6.55± 0.24 (33) a

 
 1.96±0.51 (20) b 0.262 ± 0.009 d 66 c 

R1-10 6.23± 0.12 (35) ab 2.18 ± 0.51(20) ab 0.276 ± 0.009 cd 70c 
R3-16 6.10± 0.09 (39) abc 1.97 ±0.51(20) b 0.291 ± 0.009 bcd 78cb 
Bahar 6.60± 0.16 (45) a 2.24 ±0.51(20) ab 0.293 ± 0.009 bcd 90ab 
Akbari 6.51± 0.16 (43) a 2.18 ±0.51 (20) ab 0.301 ± 0.012 bc 86ab 
Omid 6.17± 0.11 (42) abc 2.12 ± 0.51(20) ab 0.309 ± 0.008 abc 84ab 
R3-17 6.23± 0.13 (44) ab 2.53 ± 0.51(20) a 0.317 ± 0.006 ab 90ab 
R2-9 5.62± 0.09 (45) bc 2.11 ±0.51(20) ab 0.340 ± 0.007 a 88ab 

Pishtaz 5.57± 0.13 (46) c 2.13 ± 0.51(20) ab 0.346 ±  0.007 a 92a 
 .ها استدهندة شمار نمونه(. اعداد داخل پرانتز نشانP>05/0دار دارند )آزمون توكی، های متفاوت در هر ستون از نظر آماری با همدیگر تفاوت معنی های دارای حرفمیانگین

Means followed by a different letter within a column are significantly different (Tukey’s test; P ≤ 0.05). Numbers in parentheses indicate the number sampled. 
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 سبز ۀشت برای شده ترسیم (lx) بقاء منحنی در

 مختلف هایالین و ها رقم روی یافته پرورش گندم

 در یافت. كاهش سن افزایش با بقاء میزان گندم،

 به یكاهش منحنی یک صورت به بقاء منحنی نتیجه

 44 از پس پیشتاز رقم روی آن میزان كه آمد دست

 R2-9 امید، بهار، اكبری، هایالین و ها رقم روی و روز

 به R1-10 و یاواراس ،R3-16 روز؛ 43 از پس R3-17 و

 رسید صفر به روز 28 و 30 ،32 از پس یبترت

 كرد گزارش نیز Tofagsazi et al. (2010) (.1)شكل

 مختلف های رقم روی كننده تغذیه ۀشت سن افزایش با

 بیشترین و یافته كاهش بقا نرخ ،S. graminum جو،

 داد. رخ بالغ ةحشر عمر اواخر در هم یروم مرگ

 و نما و نشو بر افزون میزبان هایویژگی از بسیاری

 یرتأث تحت نیز را خوارگیاه ةحشر زادآوری تواندمی بقا

 پژوهش، این در (.Price et al., 1980) دهد قرار

 شته هر یازا به روز در تولیدشده نتاج شمار كمترین

 یاوراس و R3-16 روی داریمعنی طوربه (پوره 96/1)

 شد ثبت R3-17 روی پوره( 52/2) آن بیشترین و

(10/2=f، 8،171=df، 05/0p≤1 جدول ؛.) بر ضمن در 

 گندم سبز ۀشت (mx) سنی ةویژ باروری منحنی پایۀ

 زاییپوره بیشترین آزمایش، مورد الین و رقم نه روی

 یاواراس و R3-17 امید، اكبری، بهار، روی آفت این

 یازدهم، روز در (پوره 7/2 و 35/3 ،05/3 ،35/3 ،4/3)

 در پوره( 05/3 و 15/3) R2-9 الین و یشتازپ رقم روی

 روز در پورهR1-10 (55/2 ) الین روی هشتم، روز

 دهم روز در پورهR3-16 (4/2 ) الین روی و چهاردهم

 رقم روی باروری اوج ازآنجاكه (.1)شكل شد مشاهده

 و ها رقم دیگر با مقایسه در R2-9 الین و پیشتاز

 جمعیت رشد افزایش نتیجۀ در شد، آغاز زودتر ها الین

 Goldasteh دهد.میرخ ترسریع نیز هاآن روی هاشته

et al. (2012) مقدار بیشترین و كمترین mx سبز ۀشت 

 رقم و (75/3) زاگرس رقم روی یبترت به را گندم

 این نتایج از بیشتر كه كردند مشاهده (34/4) تجن

 هاشته ،دهدمی نشان تحقیقات نتایج بود. تحقیق

 روی نكته این كه هداشت مختلفی هاینژاد و هازیرگونه

 مناطق در گونه یک از آمده دست به نتایج اعتبار

 & Blackman) گذاردمی یرتأث مختلف جغرافیایی

Eastop, 1984.)  

 یروم مرگ شودمی مشاهده 2 شكل در كه طورهمان

 اما است كم بسیار پورگی اولیۀ مراحل در (qx) سنی ویژة

 روی 41 روز پیشتاز، رقم و R2-9 الین روی 42 روز از

 رقم روی 28 روز امید، رقم روی 29 روز ،R3-17 الین

 در R1-10 الین روی 26 روز و R3-16 الین و یاواراس

 بیشترین رسید. یک به سن افزایش با كامل حشرة مرحلۀ

 روی گیپوره مرحلۀ در (qx) سنی ویژة یروم مرگ

 در یبترت به درصد( 27 و 51) یاواراس و اكبری های رقم

 یروم مرگ نرخ تغییرات شد. مشاهده پنجم و هفتم روز

 یروم مرگ نرخ تغییرات به وابسته خود نوبۀ به سنی ویژة

 در dx داد نشان آمده دست به نتایج است. (dx) روزانه

  بهار، پیشتاز، هایالین و ها رقم روی گیپوره مرحلۀ

R2-9، R3-17، ،امید R3-16، R1-10، اكبری و یاواراس 

 درصد 58 و 34 ،30 ،22 ،16 ،12 ،10 ،10 ،8 یبترت به

 ومیر مرگ میزان بیشترین بلوغ مرحلۀ به ورود از پس بود.

 آن كمترین و R3-16 و یاواراس اكبری، ،R1-10 روی

 باالترین با های رقم یعبارت به شد. مشاهده پیشتاز روی

 یروم مرگ هیچ بدون روز شمار ،كمترین یروم مرگ میزان

 صورت به یروم مرگ كردند. سپری را بلوغ از پس

 روی كه اوج نقطۀ یک با و نوسان دارای های منحنی

 شد مشاهده بود، متفاوت مختلف هایالین و ها رقم

 (.2 )شكل

 ها پوره ظهور آغاز در x (ex،) سن در زندگی به امید

 سن افزایش با یجتدر به و بوده خود میزان بیشترین در

 ها رقم روی زندگی اول روز در آن میزان یافت. كاهش

 بهار، ،R3-16 اكبری، یاواراس، ،R1-10 هایالین و

R2-9، ،امید R3-17 96/13 یبترت به پیشتاز و، 

57/15، 81/15، 81/16، 91/25، 30/27، 45/27، 

 (.3 )شكل آمد دستبه روز 97/31 و 99/29

Goldasteh et al. (2012) ۀشت زندگی به امید میزان 

 های رقم روی زندگی اول روز در را گندم سبز

 ،5/23 یبترت به تجن و زاگرس پاستور، كوهدشت،

 مقایسه در كه كردند گزارش 83/26 و 36/30 ،6/24

 R3-16 و اكبری یاواراس، ،R1-10 روی ما نتایج با

 در زندگی به امید تحقیق، این در همچنین بود. بیشتر

 هایالین و ها رقم روی بالغ هایشته ظهور زمان

 یاواراس، بهار، اكبری، ،R2-9 امید، ،R3-17 پیشتاز،

R3-16 و R1-10 2/26 ،6/27 ،67/28 یبترت به، 



 ... Schizaphis graminum  به نسبت گندم هایالین و ها رقم تحمل بررسیمحمدی انایی و پهلوانی یلی:  276

 

 روز 55/12 و 2/15 ،45/15 ،85/20 ،5/22 ،42/24

 روی گندم سبز ۀشت زندگی به امید كاهش بود.

 بودن نامطلوب ةدهندنشان R1-10 و R3-16 یاواراس،

 درواقع، .است یادشده ۀشت برای میزبان گیاهان این

 منحنی و زندگی به امید بین معكوسی ۀرابط

  پژوهش (.Tsai & Wang, 2001) دارد وجود یروم مرگ

Najafi (2012) روی گندم سبز ۀشت داد نشان 

 زندگی به امید و (lx) یمان زنده میزان حساس های الین

(ex) میزان و باالتر qx و dx با كه داشته یترپایین 

  دارد. همخوانی تحقیق این نتایج

 

 
 های گندمها و الین روی رقم Schizaphis graminum Rondaniشتۀ  (mx)باروری ویژة سنی ( و lx) ویژة سنی بقا . نرخ1شكل 

Figure 1. Age-specific survival rate (lx) & age-specific fecundity (mx) of Schizaphis graminum Rondani on wheat 

cultivars & lines 
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 های گندمها و الین سبز گندم روی رقم ۀشت (qx) یر ویژة سنیوم ( و میزان مرگdx)روزانۀ  یروم مرگ نرخ .2شكل 

Figure 2. Daily mortality rate (dx) & age-specific mortality rate (qx) of Schizaphis graminum Rondani on different 

wheat cultivars & lines 

 

 پارامتر ترینمهم ،(rm) جمعیت افزایش ذاتی نرخ

 شرایط در جمعیت یک رشد تغییرات ةكنند تعیین

 شرایط در تغییری هرگونه و است ثابت غذایی و محیطی

 گذاردمی اثر  پارامتر این بر خوار،گیاه زندگی

(Southwood & Henderson, 2000.) مهم عامل سه 

 پورگی نمای و نشو دورة طول پورگی، مرحلۀ بقای میزان

  پارامتر این تعیین در دخیل های عامل جمله از باروری و

 تحقیق، این در .(Razmjou et al., 2011) هستند

 ۀشت جمعیت افزایش ذاتی نرخ در داریمعنی اختالف

 وجود بررسی مورد هایالین و ها رقم بین گندم سبز

 (.1 جدول ؛≥f، 171 ،8=df، 001/0p=35/10) داشت

 یاوراس رقم روی  پارامتر این میزان كمترین كه یطور به

 )به R2-9 و پیشتاز روی آن بیشترین و (روز بر 262/0)

 های بررسی شد. مشاهده (روز بر 340/0 و 346/0 یبترت

 افزایش ذاتی نرخ در دارمعنی اختالف از نشان چندی

 Lage) دارد گندم مختلف های رقم روی هاشته جمعیت

et al., 2004; Hesler & Tharp, 2005; Razmjou et. 

al., 2011;. Mojahed et al., 2013.) دارمعنی تفاوت 

 هایمتابولیت با تواند یم زندگی جدول های پارامتر در

 مقادیر گیاهی، مختلف های رقم در موجود ۀثانوی

 پرز، مانند های رقم فیزیكی هایویژگی و هاآن مختلف

 بنابراین (.Andow, 1991) باشد مرتبط تریكوم و خار

 در دخیل هایمكانیسم شناخت برای بیشتر تحقیقات

 .است ضروری گندم هایالین و ها رقم مقاومت
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 های گندمها و الین روی رقم Schizaphis graminum Rondaniۀ شت (ex)امید به زندگی  .3شكل 

Figure 3. Age- specific life expectancy (ex) of Schizaphis graminum Rondani on wheat cultivars & lines 

 

 تحمل

 رشدی های پارامتر به مربوط هایداده وتحلیل یهتجز

 گیاه به نسبت آلوده گیاه ارتفاع كاهش ،داد نشان

 هایالین و اكبری بهار، یاواراس، های رقم در شاهد

R1-10 و R3-16 (68/16 ،92/15 ،03/16 یبترت به، 

 R2-9 هایالین با یسهمقا در درصد( 14/16 و 01/18

 طوربه درصد( 04/41 و 50/43 یبترت به) R3-17 و

 ؛≥f، 45 ،8=df، 001/0p=66/7) بود كمتر دارمعنی

 پیشتاز و امید های رقم در  پارامتر این میزان (.2 جدول

 اختالف بررسی مورد هایالین و ها رقم دیگر به نسبت

 درصد بودن پایین واقع در نداشت. نشان داریمعنی

 به نسبت آلوده هایالین و ها رقم در ارتفاع كاهش

 به قادر شته به آلوده گیاهان كه دهدمی نشان شاهد

 خود ارتفاع توانندمی و بوده حشره این خسارت جبران

 پژوهش در دهند. افزایش شاهد گیاه حد تا را

Taghizadeh (2011) جو الین شش تحمل میزان 
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 در و شد ارزیابی ،R. padi ،یوالف برگ شتۀ به نسبت

 كاهش درصد نظر از بررسی مورد هایالین میان

 دارییمعن تفاوت شاهد به نسبت آلوده گیاه ارتفاع

 هایالین ۀهم گفت توانمی یعبارت به نداشت. وجود

 هداشت یكسانی تحمل سطح نامحقق این آزمایش مورد

 مورد شتۀ از ناشی خسارت جبران در هاآن توانایی و

 نتایج بر بنا وجود این با .است بوده اندازه یک به نظر

 نظر از داریمعنی اختالف تحقیق این از آمده دست به

 .Ahmadi et al بررسی در ارتفاع كاهش درصد

 بررسی در و جو های)نژادگان( ژنوتیپ بین (2014)

Mojahed et al. (2013) گندم هایالین و ها رقم بین 

 گزارش نتایج شد. مشاهده گندم سبز ۀشت به نسبت

Ramezani (2010) شش تحمل سازوكار بررسی در 

 ،داد نشان ،Sitobion avenae (F.) به نسبت گندم رقم

 نسبی كاهش درصد نظر از بررسی مورد های رقم بین

 محقق این دارد. وجود دارمعنی اختالف ،ارتفاع

 ترینمتحمل عنوان به را آرتا و سونزسای های رقم

 گیاه ارتفاع درصد كاهش و خسارت نرخ پایۀ بر ها رقم

  .كرد معرفی آلوده

 درصد كمترین داریمعنی طوربه بررسی این در

 یاواراس، هایالین و ها رقم در خشک و تر وزن كاهش

 و R2-9 در هاآن بیشترین و R3-16 و R1-10 بهار،

 ≥5/17f=، 8،45 df=، 001/0 p یبترت به) بود پیشتاز

 (.2 جدول ؛≥33/10f=، 8،45df=، 001/0p و

Mojahed (2012) و ها رقم تحمل بررسی در نیز 

 گندم سبز ۀشت به نسبت بررسی مورد گندم های الین

 خشک و تر وزن كاهش درصد نظر از داد نشان

  دارد. وجود هاتیمار بین داریمعنی اختالف

 كلروفیل كاهش درصد كمترین بررسی این در

 35/17 یبترتبه) R1-10 و یاواراس در دارمعنی طور به

 به) R2-9 و امید در آن بیشترین و درصد( 31/18 و

 ،=72/3f) شد مشاهده درصد( 84/67 و 76/75 یبترت

8،45df=، 05/0p≤كاهش بودن پایین (.2 جدول ؛ 

 ةدهند نشان R1-10 و یاواراس در كلروفیل درصد

 سبز ۀشت خسارت برابر در گیاهان این بیشتر تحمل

 كلروفیل كاهش درصد Mojahed (2012) .است گندم

 ERWYT شامل شته این به متحمل هایرقم روی را

 28/7 و 75/13 یبترت به ،ERWYT 87-16 و 87-7

 درصد 19/44 هیرمند، حساس رقم روی و درصد

  كرد. گزارش

 تحمل سازوكار نظر از Njafi (2012) تحقیقات

 در گندم سبز ۀشت به نسبت گندم مختلف هایالین

 كلروفیل و خشک وزن تر، وزن ارتفاع، های پارامتر همۀ

 آمده دست به نتایج با كه نداد نشان داریمعنی اختالف

 این نتایج با اختالف این دارد. مغایرت پژوهش این از

 هایالین و ها رقم نوع در تفاوت دلیل به شاید تحقیق

 ۀشت هایجور()زیست بیوتیپ احتمال به و بررسی مورد

  باشد. بررسی مورد

، داد نشان .Akhtar et al (2009) تحقیقاتنتایج 

 V-5 و pr-83، SN- 241، SN-128 ۀ(واریترقم ) چهار

 را تحمل كمترین V-00BT004 الین و تحمل االترینب

 ند.داشت ،L padi .R. ،یوالف برگ ۀشت به نسبت

 كاهش درصد نظر از دارمعنی اختالف وجودی طوركل به

 )ارتفاع شده گیریاندازه رشدی های پارامتر از یک هر

 آلوده گیاهان در خشک( وزن و تر وزن ،كلروفیل گیاه،

نسبت به شاهد نشان داد سازوكار تحمل در بروز 

های مختلف گندم مورد ها و الین اختالف بین رقم

بررسی، از لحاظ مقاومت به شتۀ سبز گندم مؤثر است. 

تفاوت ) های مورد بررسی مرسد تفاوت در رقبه نظر می

نوع شته، ، (میزبان گیاه مرفولوژیكیفیزیولوژیكی و 

تفاوت  و یا یافته های پرورشاختالف ژنتیكی جمعیت

 موارد برخی در و  یشدر نژادهای جغرافیایی آزما

 متفاوت نتایج به منجر تواندمی متفاوت دمایی شرایط

 ارزش در تفاوت همچنین شود. مختلف های بررسی در

 وجودیل به دل گندم مختلف هایالین وها  رقم غذایی

 گیاهیۀ ثانویهای  تركیب از متفاوتی انواع و مقادیر

 گیاه مرفولوژیک متفاوت های ویژگی و شته ۀتغذی برای

 نسبت مختلف هایالین وها  رقم مقاومت تفاوت دلیل

 (.Argandona et al., 1983) باشد نظر مورد ۀشت به

 ایپدیده مقاومت كه یادآوری كرد باید همچنین

 را میزبان گیاه واكنش ،عامل همین و است ژنتیكی

 بنابراین .دهدمی قرار تأثیر تحت آفت به نسبت

 وها  رقم نسبی مقاومت تردقیق بررسیمنظور  به

  است الزم گندم سبز ۀشت به نسبت گندم های الین

  مقاوم هایالین و ها رقم در مقاومت ژنتیک كه

  د.شوبررسی 
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 های مختلف گندمها و الین های رشدی گیاه آلوده نسبت به گیاه شاهد در رقم درصد كاهش پارامتر (SE±). مقایسۀ میانگین 2جدول 
Table 2. Comparison of means (±SE) reduction percent of infected plant growth parameters compared to control on 

different wheat cultivars & lines 
Wheat cultivar & 

lines 

High reduction 

(%) 

Fresh weigh reduction 

(%) 

Dry weigh reduction 

(%) 

Chlorophyll reduction 

(%) 

Yavaras 16.3± 1.52b 11.26± 2.97c 14.61± 0.49c 17.35±5.43b 
R1-10 18.01± 0.72b 11.11± 1.98c 14.48± 0.65c 18.31± 6.91b 

R3-16 16.14± 0.59b 12.52± 2.21c 12.43± 3.84c 27.72± 4.92ab 

Bahar 15.92±3.68b 11.60± 5.32c 12.73± 5.29c 41.71± 10.59ab 
Akbari 16.68± 4.02b 22.11±7.47bc 31.13± 13.43abc 41.13± 9.57ab 

Omid 23.35± 4.97ab 19.68± 2.40bc 23.56± 4.40bc 75.76± 4.21a 

R3-17 41.04± 6.41a 39.35± 2.39ab 48.28± 6.85ab 43.47± 13.64ab 
R2-9 43.50± 6.63a 58.02± 1.56a 55.82± 0.81a 67.84± 10.34a 

Pishtaz 32.66± 4.48ab 49.64± 6.96a 54.52± 1.99a 47.86± 18.83ab 

 .(P>05/0دار دارند )آزمون توكی، های متفاوت در هر ستون از نظر آماری با همدیگر تفاوت معنی های دارای حرفمیانگین
Means followed by a different letter within a column are significantly different (Tukey’s test; P ≤ 0.05). 

 

 ینۀزم در پژوهش این از آمده دست به هاییافته

 ایه داده ۀتوسع رد تواندمی مقاوم های رقم انتخاب

 و هدفمند الگوی طراحی منظوربه مهم و كاربردی

 گندم بزس ۀشت تلفیقی مدیریت هایبرنامه در جامع

 نسبی مقاومت تردقیق بررسی منظوربه .باشد سودمند

 است الزم یادشده ۀشت به نسبت ها رقم این

 های یبترك شناسایی منظوربه تریدقیق های آزمایش

 باعث كه مختلف های رقم در موجود گیاهی ۀثانوی

 هایآزمایش و شده هاآن حساسیت و مقاومت

 گیرد. صورت گیاه رشدی مختلف مراحل در ای مزرعه

 شكنمقاومت هایبیوتیپ آمدن وجود به با همچنین

 داشتن برای لذا رود،می بین از مقاومت ییكارا ها،شته

 پیدا برای هاپژوهش باید مقاومت متنوع هایژنوتیپ

 .گیرد انجام پیوسته طوربه مقاوم گیاهان كردن
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