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 Myzus persicaeمقاومت ارقام مختلف بادمجان در مقابل شته سبز هلو  یبررس  عنوان



    Sulzer(Hem.: Aphididae) نام پدیدآور: 
  زینب رعیت 

 دکتر جبرائیل رزمجو : راهنما اناستاد 

 دکتر عسگر عبادالهی -دکتر بهرام ناصری ان مشاور:استاد

 13/12/1398  دفاع: تاریخ

 ص.  70 ات: صفح تعداد

 .....-گروه گیاهپزشکی نامه:شماره پایان

 چکیده:

شاورزی  مهم آفات از هلو سبز  شته  سیع  میزبانی ی دامنه با ک ست  و سارات  که ا سترده  خ روی  ایگ

 کشاورزی  سموم  یبی رویه مصرف  به توجه با. وجود می آوردای را بهمحصوالت زراعی، باغی و گلخانه 

 نظر به مثل اسدتفاده از اراام مقاوم ردروری   شدیمیایی  غیر هایروش از اسدتفاده  آفات، شددن  مقاوم و

 طریق از هلو سبز  یشته  به نسبت  بادمجان گیاه رام 14 حساسیت   و مقاومت پژوهش این در. رسد می

شات  سی  مورد ایگلخانه شرایط  در تحمل و بیوزآنتی زنوز،آنتی آزمای  آزمایش ابتدا در. گرفت ارار برر

شدند و   سازی آلوده  بودن حساس  یا مقاوم تعیین منظور به بادمجان اراام که گرفت انجام سازی غربال

سبز المی، راوایا و ارمز گرد به  سپر و مروارید گرد به عنوان      اراام  سفید کا سبتا مقاوم و اراام  عنوان ن

 شددمارش طریق از آنتی زنور آزمایشددات. شدددند انتخاب دیبع آزمایشددات اراام  نسددبتا حسدداس برای

 اراام به میزبانی مربوط ترجیح کمترین و بیشددترین. گرفت انجام رام هر روی شددده جلب هایشددته

سپر  سفید  شد  پارامترهای از بیوز آنتی هایآزمایش در. بود المی سبز  و کا ستفاده  جمعیت ر  .گردید ا

 المی سبز  و کاسپر  سفید  رام روی ترتیببه( روز 23/4 و 26/3) دوره پورگی طول کمترین و بیشترین 

 مقدار کمترین و کاسپر  سفید  رام روی 38/0 با برابر جمعیت افزایش ذاتی نرخ بیشترین . شد  مشاهده 

 وزن پارامترهای رشدی ارتفاع، کاهش درصد نظر از. شد مشاهده المی سبز رام روی 26/0 پارامتر این

 آزمایش مورد اراام بین معناداری اختالف سدددالم به نسدددبت آلوده گیاهان در خشدددی گیاه وزن و تر

 بیشددترین مرواریدگرد و کاسددپر سددفید اراام و کمترین المی سددبز رام آزمون این در. شددد مشدداهده

سارت  شان دادند  هلو سبز  شته  تحت تاثیر را خ ساس  بر. ن ست  نتایج ا المی گیاه  سبز  رام آمده، بد

شتری  تحمل و بیوزی آنتی زنوزی، آنتی مقاومت دارای بادمجان سبت  بی  سبز  شته  به اراام سایر  به ن

 .است هلو

 تحمل یوز،بیزنوز، آنتیشته سبز هلو، اراام بادمجان، آنت های کلیدی:واژه
 



 مقدمه و هدف -1

 
 مقدمه -1-1 .1

از  یشحشرات آفت با ب یگونه ها ین، از مهمترMyzus persicae Sulzerشته سبز هلو،       

 ینعموما ا .(Van Emden, 2017) شود یدر سراسر جهان محسوب م یزبانم یاهگونه گ 800

 یدر مناطق معتدل م یاز محصوالت زراع یاریآفات بس یناز مهمتر یکی یشته از نظر ااتصاد

 یروسیو یماریهایاز ب یاریبس ینو همچن یدهمک یزبانم یاهانگپرورده را از  یرهشته ها ش ینباشد. ا

 یهرفتار تغذ یلبه دل ینشته سبز هلو همچن (Torres-Quintero, 2013). کنند یرا منتقل م

 ,Khadija and Dewen) دارد یمحصوالت زراع یفیتدر عملکرد و ک یمیمستق یرتأث ی،ا

 یدرنگ برگ ها و تول ییربرگ ها، تغ یچیدگیمانند پ یعوارر ها تهش ینا یهتغذ یرأث. ت 2020)

باعث  یاهانگ یبرگ برخ یحضور آنها رو ینمورد حمله اتفاق افتاده و همچن یاهعسلی در گ

مثل  یدتول ییوانا. ت (Nampeera, et al 2020) شود یمحصول م یبازارپسند یدکاهش شد

از منابع متنوع فراهم  یو بهره بردار یطبا فشار مح همقابل یرا برا یکیژنت یسازگار یتاابل یجنس

سازد تا  ی، آنها را اادر م یچرخه زندگ یرجنسیآنها در مرحله غ یعسر یرکند. در مقابل، تکث یم

 ییها  شته سبز هلو را اادر ساخته است که به  یژگیو ینکنند. ا یجادرا ا یادیز یها یتجمع

 Blackman and)شود یلتبد یکشاورز تالاز محصو یعیوس یفمضر در ط یارآفت بس

Eastop, 2007.) 

آن تا بحال ازچند روش  یتآفت و کاهش جمع یناز ا یمحدود کردن شدت خسارت ناش یبرا      

آفت بکار گرفته  ینا یهبرعل یبطورگسترده ا یمیاییآنها کنترل ش ینکنترل استفاده شده  که از ب

از حد از حشره کش ها باعث مقاومت  یشحال، استفاده ب ینبا ا  (Bass et al, 2014). شود یم

 (Ghorbanian et al, 2019; Marie-Odile et al, 2019).  استشته ها در برابر آنها شده 

ظاهر شدن  یلاز اب یگریاز سموم دفع آفات منجر به بروز مشکالت د یهرو یاستفاده ب ینهمچن

 (Blair et al, 2015). انسان شده است یسالمت یدو تهد یدرفتن جانوران مف یناز ب یه،آفات ثانو



از  یبه عنوان بخش مهم یزبانم یاهانمانند مقاومت گ یگزینجا ییها یاز استراتژ فادهلذا است

  (Ghorbanian et al, 2019). گردند یمیاییش یروش ها یگزینتواند جا یکنترل م یروش ها

آفت از راه  یقیتلف یریتمد یبرنامه ها یناز برجسته تر یکیمقاوم به عنوان  یاهاناستفاده از گ     

 آنها است یدتول یها ینهو کاهش هز یمیاییموثر در کاهش استفاده از سموم ش یها

.(Broekgaarden et al, 2011; Smith and Clement, 2012; Mortensen, 2013) 
 ییغذا  یفیتاختالف در ک یلبدل یاهیگونه گ ییاراام مختلف  یرو ستعملکرد شته ها ممکن ا

 ندموارد متفاوت باش یرو سا یکیمورفولوژ یات، خصوص

Fernandez-Quintanilla et al. 2002 ،Vasicek et al. 2003 ،Davis et al. 2007 )

Shah et al. 2015 .)زنوز طبقه  یو آنت یوزب یتحمل، آنت یسمبر اساس سه مکان یاهانمقاومت گ

 ی¬در برابر صدمه یبهبود یاو  یاهخوارگ یبدر برابر آس یاهگ ییشود. تحمل به عنوان توانا یم یبند

 یمقاومت یدارا یاهگ ییحشره به  یی یحیترج یرزنوز واکنش غ یشده است. آنت یفحشرات تعر

، طول عمر و  یمان همانند زند یصفات یرو یوزب یمقاوم از نوع آنت یاهان. گیشوداطالق م ییژنت

  (Smith, 2005). شود یکند، م یم یهمزبور تغذ یاهحشره که از گ یی یبارور

در جنوب  یژهبه و یمهم از نظر ااتصاد یمحصول.، Solanum melongena Lبادمجان،       

 (Kole, 2020).دارد یادیز یکیو  ژنت یکیاست و تنوع مورفولوژ یترانهو مد یاآس یو جنوب شرا

است  Solanaceae یرهمحصول بزرگ از ت ینسوم یو گوجه فرنگ ینیزم یببعد از س یاهگ ینا

(Chapman, 2019 .)یتامیناز و ییباال یرداشتن مقاد یلبادمجان به دل یی،از لحاظ ارزش غذا 

 یانسان محسوب م یسالمت یبرا یجاتسبز یناز سالم تر یستیفعال ز یباتو ترک یها، مواد معدن

 یژهو به و .(Raigón et al., 2008; Plazas et al., 2014; Docimo et al., 2016شود )

 یت. اهم(Champan, 2019دارد ) یتمحبوب یزن یترانهو مد سیاآ یجنوب شرا یدر غذاها

 یروش ها یانررر و ز یزمحصول است و ن ینا یدتول یبرا یدیبادمجان و خسارات آفات که تهد

آفات  یقیتلف یریت. مدیآورندب یرو یگزینکنترل جا یباعث شده تا محققان به روشها یمیاییش



 5 مقدمه و هدف

(IPM) یباتترک یزبان،م یاهگ یقیاست که به استفاده تلف  بیاابل استفاده و مناس یگزینجا یی 

 (.Abdel-Salam et al, 2018دارد ) یدتاک یستیو موارد کنترل ز یمیاییش

 
 ایبادمجان گلخانه -1-1شکل 

 

 یاد IPM یبه عنوان هسته مرکز محبوبیت زیادی پیدا کرده است ومقاوم  ارااماستفاده از  امروزه

 اراام رددر برنامه های مددیریت تلفیقدی آفات کارب ین(. همچنKhanamani, 2012شود ) یم

شناخت کافی در مورد مقاومت یا  نداشتنبده دلیدل  زیرابرخوردار است  زیادیاز اهمیت مقداوم 

ممکن است خسارت های اابل توجهی به محصدول  ،مختلف گیداه بده آفات حساسیت رام های

کنترل شته سبز هلو  یاز آفت کش ها برا یهرو ی(.استفاده ب1390و همکاران،  یان یوارد شود )متق

 یتو مسموم یدات مفحشر یاز جمله مقاومت حشره در مقابل آفت کش ها، نابود یمشکالت جد

استفاده از  یگر(. از طرف د2000و انسان ها را به همراه خواهد داشت )فوستر و همکاران،  یاهانگ

(. 2013و همکاران،  یداشته باشد )چو ینامطلوب یرتأث اهشته یعیدشمنان طب یرو تواندیسموم م

 هاییژگیو لحاظممکن است از  یزبانم یاهانگونه از گ ییکه اراام مختلف  ینبا توجه به ا

 یرعالوه بر تأثمی تواند  ییهاتفاوت ینچن باشند، لذا تفاوت داشته با هم یمیاییش ومورفولوژی 

و همکاران،  یگذار باشد )محمد اثر نیز آفات طبیعیدشمنان  یرو بر یاهخوارحشرات گ یرو

تحت  یزرا ن یعیو دشمنان طب یاهخوارحشره گ تواندیم یاهگ ییاراام مختلف  ین،بنابرا، (2012

اراام  ییاستفاده و شناسا بنابراینباشد، ار می گذ یرها تأثآن هاییژگیو یارار داده و رو یرتأث



 یتو مضرات آن و جمع یمیاییاز سموم ش استفادهمقاوم بادمجان در مقابل شته سبز هلو در کاهش 

 دارد. ییبسزا یرآفت تأث یعیدشمنان طب

مقاومت  یها یسمنوع مکان یینمقاوم به آفات، و تع یاهانو توسعه گ ییحارر با هدف شناسا یقتحق

 یم یهلو را بررس یزو تحمل اراام مختلف بادمجان در برابر شته س یوزب یزنوز، آنت یآنت یاحتمال

شته سبز هلو  یقیتلف یریتمد یدر راستا یحارر اطالعات سودمند یقتحق یجاست نتا یدکند. ام

 در محصول بادمجان ارائه دهد.    

 

 اهداف پژوهش -2-1 .2

نسبت به  بادمجان یزراع اراام رادم از 5 دتعددابرای  PRI شاخص یینحارر تع یقهدف از تحق

 هایبرنامه ارادام در یدناراام با مقاومت باال بود تا در صورت امکان از ا معرفی و شته سبز هلو

IPM استفاده شود. آفت ینا





 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 
 ادمجانب-1-1

 بادمجان یاهگ یمعرف -1-1-2

و از  (Solanaceae)خانوادة  یاهانگ یناز مهمتر یکی (.Solanum melongena L) بادمجان

 ،در دنیا دیالیم 2013بادمجان در سال  یدتول یزاناست. م دنیامهم مناطق گرم و معتدل  یاهانگ

بادمجان در سطح ید تول ی سومرتبه تن، یلیونم 3/1 یدبا تول یرانا و تن بوده یلیونم 3/49از  یشب

محصول مهم  یی یااتصاد ار نظربادمجان  یاهگ .Anonymous) , 2016)را داراست  جهان

کمتر کاشته  میزان به یزاروپا نو  یکاآمردر  ین، همچنشودمیمحسوب  سیاو آ آفریقادر کشاورزی 

هدف  و با ردها ارار دا(. گیاه مذکور در گروه سبزیVan Eck and Snyder, 2006) شودیم

 Degri et) شودیکشت م ی،رروری و مواد معدن هاییتامینبرداشت میوه به دلیل وجود فراوان و

al. 2014.) 

 

 اصل و قدمت -2-1-2

اند  زده ینتخم ادمت سددال 1500و با  اسددت هندوسددتان ینجالبر متعلق به یاهگ یناصددل ا

(Hazra et al. 2013 نام .)تخم مرغ اسدددت  یهکه شدددب ی بادمجاناز رام ها یبرخآن از  التین

معروف است. محل  ینجالدر هندددد بددده بر و  یندر اروپا به آبرج. بادمجدددان گرفته شده اسدددت

  یدایشمرکز پ ینچ یادبدوده و به احتمال ز یانمدارهندوستان و م ینای ب طقهبادمجان من یدایشپ

 (.1379 یباشد )عرشیدوم آن م

 

 شناسییاهمشخصات گ -3-1-2

شیده از کرك        رخیم و پو سبتاً  سااه ن ست بادمجان گیاهی دارای  شکل با     . برگا ضی  های بی

 هایرنگبه دراز و باریی و یا گرد است که  آن یبنفش رنگ است. میوه های آننوك باریی و گل



 

و موادمعدنی، ها و ویتامین حاویشدددود. بادمجان بنفش، سدددیاه، زرد و سدددفید دیده می مختلف

سیدانی  فعالیت آنتیدارای  موادگیاهی مهم همچنین شد میاک   یاهگ ین(. اChan et al. 2011) با

نظر ماز  .اسددتمتر یسددانت 380تا  40ارتفاع آن  .کندیرشددد م گرمیمهو ن مناطق گرم یدر تمام

سی،   گ شنا ستوائ  یاه سرد  به         یدر مناطق گرم و ا ساله و در مناطق معتدل  و   صورت چند  به 

ساله   یاهعنوان  گ شت  م   یک سرما  به دلیل اینکه  .شود یک ستان  یدر  اثر   شی      هابوته   زم خ

 یطوالن یبلند و فصددل رشددد یروزها بهحسدداس به سددرما و  هییابادمجان گ ین،بنابرا ،شددودیم

ست. نیازمند  ست گرما و نور کامل  آفتاب به بادمجان همچنین  ا ستان در  ولی. نیز نیازمند ا    و زم

را  یخشددک .یزندریمنیز ها ها و غنچهو گل بدی پیدا کردهشددکل  هایوهها مگلخانه یفنور  رددع

شد بادمجان  یدامنه دمائ ینبهتر .شود سته می عملکردش کا اما کندیتحمل م خیلی خوب در  ر

 .(Anonymous, 2006)گراد است یدرجه سانت 33تا  18

 

 بادمجان یاهآفات مهم گ -4-1-2

 شرح زیر می باشد:به  (1385نقل از دانشور )مهمترین آفات بادمجان به 

 urticae Koch  Tetranychusایکنه تارتن دو لکه -1

 orbonalis Guenée Leucinodes  خوار بادمجانمیوه پروانة-2

 tabaci Lindeman Thrips تریپس توتون-3

 Meyrick Tuta absoluta  یفرنگ ینوزگوجهم یشپ پره -4

   Sulzer  Myzus persicaeسبز هلو  یشته-5

 Aphis gossypii Glover یزجال یشته-6

 

 Myzus persicae  (Sulzer)وسبز هل یشته-2-2

 جایگاه شته سبز هلو در رده بندی حشرات -1-2-2

،  Sternorrhyncha ییرراسدددته ، زHemiptera یسدددبز هلو متعلق به راسدددته    یشدددته 

خانواده    خانواده Aphidoidea یباال خانواده ، زAphididae ی،  و جنس  Aphidinae ییر

Myzus استAlvarez, 2007) .) 

 

 



 شناسی یختر -2-2-2

 Moran and)اسددت  یرهت یکولپنجه و نوك کورن یبا انتها یتونیشددته به رنگ سددبز ز  ینا

Thampson, 2001ها به زرد هسددتند، شدداخی  یلبال به رنگ سددبز تا سددبز ما  یب ی(. ماده ها

آنها  انتهایبه رنگ سددبز،   هایکولند. کورندار یمشددخصدد   یهایکولکوتاهتر از طول بدن و کورن

ها و به رنگ یکولتر از کورنمتورم اسددت. دم کوتاه یاندک یزآنها ن یانیم اسددمتروشددن و  یاهوها

شن م  شد. بدن به طول  یرو ضی و ب یلیمترم 5/2تا  5/1با ست. در  شکل   ی شکم   هایبالغا بالدار 

طول بدن  با برابر یباًها تقرشاخی طول است.   یاهبه س  یلما آنها نیز و سر  ینهبراق، افسه س   نسبتاً 

س  ستند. کورن  یاهو به رنگ  س  یلما هایکوله شن م  یااهوه یاو  یاهبه  شند.  یرو دم برابر با  طول با

سوم طول کورن  ست. طول بدن  یرهو به رنگ ت اهیکولدو  به اندازه طول  یباًتقر نیز در افراد بالدار ا

 (.1392 ی،باشد )خانجانیبال میبدن در فرم ب

 
 )اصل( بادمجانبرگ  یسبز هلو رو یشته ینبالغ و کل یحشره -2-1 شکل

                                                               

 یست شناسیز -3-2-2

 یتابستان رو پایان تا و کندمی مهاجرت برگ پهن یسالهیک یاهانگ یشته از اواسط بهار رو ینا

افراد نر  ظهورو پس از  گرددبازمیدرختان  یرو مجدداً. از اواخر تابستان دارد یتفعال یاهانگ ینا

 یط. در شراگذاردیدرختان م یتابستانه خود را رو یهاو تخم گیردصورت می یریجفت گ ،و ماده

و در آنها  اشتهد یتفعال یجنسیرسال به صورت غ طول شته در تمام ینو مناطق گرم ا لخانهگ

 (.kennedy et al. 1962) یدآ یافراد نر به وجود نم

 



 

 مناطق انتشار -4-2-2

کند یم وسیعی خسارت یجاددر سرتاسر جهان پراکنش داشته و ا M.persicaeشته سبز هلو 

(Salari et al. 2012.) انتشار  یراناز جمله ا یادن نقاطدر اکثر  و بوده یزجاهمه یاآفت گونه ینا

 (.Khanjani, 2004دارد )

 

 خسارت یجادا ینحوه -5-2-2

شره با فرو بردن خرطوم خود به داخل برگ  ینا      ش ح کرده و باعث زرد  یهتغذ یاهگ ییرهها از 

باشدددند  یم یزن یروسدددیو یهایماریها ناال بشدددته ین. همچنشدددودیآنها م یشددددن و پژمردگ

(Clement et al. 2000 .)ش  شته،  ینا سلی فراوان  تغذیه نموده و  پرورده یرهاز  کند  می یدتولع

از این جهت باعث خسددارت و  نمایدمیمسدداعد  یتهای سدداپروفبرای رشددد اار را  یطشددرا که

ستقیم و با  ستقیم غصورت  به  یاهکاهش تنفس گ م سارت روی م    یرم خود گیاهی  یزبانسبب خ

 ینی،زم یببرگ و واوی س  یچیدگیپ یروسو مانند یاهیهای گیروساز و برخیشته   ینشود. ا یم

.  دهدانتقال میرا  وانهو هند یارکاهو، شددلغم، گل کلم، خ ییچغندراند، موزائ یزردی غرب یروسو

سی های ویآلوده و پراکنش آنها، آلودگ یاهانالدار روی گهای بشته  یدایشپ شتری ب یرو باعث   را ی

 (1380 ،ی)رروان شودمی

 

 یزبانیم یدامنه  -6-2-2

 یزراع یاهاناز گ ینبر ادار مانند هلو است. عالوه هسته یوهدرختان م این حشره از مهمترین آفات

)نائب  یدنمایم یهتغذ یزهرز ن یهاچقندراند و علف ینی،زم یبس ی،ساله مانند بااال، گوجه فرنگیک

 دةگون 400های شته تقریباً ترین گونهشته بده عنوان یکی از عمومی ین(. ا1390 ،زاده و همکاران

 .(Inyang et al. 1998سازد  )گیداهی را در نواحی آب و هوایی مختلف آلوده می

 

 روش مبارزه -7-2-2

است که در درازمدت مشکالت  یمیاییآفدت در گلخانه، کنترل ش ینروش مبارزه با ا ینتریجرا

 ،ستار یمکند )مریم یدمقاوم شته را تول یهاکرده و نژاد یجادا یستز یطانسان و مح یمتعددی برا

در کاربرد اراام مقاوم گزارشات مناسبتر محسوس است.  یها(. لذا لزوم استفاده از روش1390

 ینیزمیبچند رام س یشته در رو ینا یولوژیب ی( با بررس1371) یانرسولوجود دارد.  یمتعدد



بال یشته ماده ب ییزاپوره یزانها و مزنده ماندن پوره یزانم ی،گرفت که طول دوره زندگ یجهنت

توان پس از مشخص شدن رام محتمل یاست. لذا م یگرکمتر از اراام د یپو نورش یاراام اناو یرو

 یعیدشمنان طب. از سوی دیگر نمود یریگمقاوم، در جهت کاهش خسارت آفت از آنها بهره یاو 

گونه مگس  50گونه کفشدوزك،  51گزارش شده است.  یاسبز هلو در دن یکنترل شته یبرا یادیز

گزارش شده است  Aphelinidae یاز خانواده  یتوئیدگونه پاراز 43و  یگونه بالتور 25 ،هیرفیدس

(van Emden 1965.) کفشدوزك  (1379) یکالنتری و صادا برای مثال(Contaminata 

conglobata Oenopia)  یبه عنوان شکارگر شته را M. persicae  کردند.گزارش 

 

  مقاومت  -3-2

به  دهد،یارار م یرکه حشره را تحت تأث یاه،گ یوراثت یهایفیتعبارت است از ک یاهانمقاومت گ

 یاراام هب نسبت تریفیتو با ک یشتراز حشره، محصول ب یمساو هایجمعیتدر  گیاه که صورتی

 ینسب فاتبه آنسبت  یاهانگدر . مقاومت کندیم یدتول د،نباشیم یارث هاییژگیو ینکه فااد ا

 یداًشد یکسان یشگاهیآزما یطحساس که در شرا یاهبا گ یسهمقا با یاهمقاومت گ میزانبوده و 

مقاوم است که  یرام عنوان کرد توانیمقاومت م یف. لذا در تعرشودیم مشخص بیندیم آسیب

 (.Smith 1989) ببیندآلوده شده و خسارت  دیگر،اراام کمتر از  ارثیبه صورت  یکسان یطدر شرا

 

 مقاوم یاهانگ یتاهم -1-3-2

غیر  یمیاییمواد ش  یست، ز یطمحهای  یآلودگ یست، ز یطبشر و مح  یسالمت  براثرات سوء سموم   

دشدددمنان   از بین رفتنو آفات درجه دوم    جایگزین شددددن  یط،در مح اابل تجزیه و باای مانده      

 ینا یریتبرای مد خطرترموثرتر و کمروشهای  باعث شده است کههدف  یرموجدودات غو  یعیطب

آفات در االب      یقیتلف مدیریت   (.Martel et al. 2007) برسددددآفت مهم و ردددروری به نظر   

کاهش    یبرا یمناسدددب ، راه حل  اسدددت مقاوم  یها رام ربردکا  ترین آنکه مهم  IPM یها برنامه  

. (Jennings and Maxwell, 1980د )رسددیبه نظر م یدر کشدداورز یمیاییمصددرف سددموم شدد

ستفاده از   ینهمچن ی سازگار توان به میبه عنوان مثال  دارد که زیادی هاییتمز مقاوم هایراما

 اشاره کرد باشدد فااد اثدرات جانبی زیست محیطی مدی   که هدای دیگر کنتدرل  این روش با روش

(van Emdan, 1976; Mckinlay, 1992; Weathersbee and Hardee, 1994.) 

 



 

 ارقام مقاوم یگاهجا -2-3-2

ستفاده از اراام مقاوم به حشرات    این حیث که ازموروع مقاومت گیاهان به حشرات        منجر به ا

. (Smith, 2005اسددت )  پیدا کردهجایگاه مهمی  تولید مواد غذایی در جهددان گردیددده   افزایش

 یارآفات بس  یقیتلف یرتمد یهامقاوم در برنامه یها یپژنوت ییامروزه کاربرد اراام مقاوم و شناسا  

و مقاومت اراام ممکن     یت درمورد حسددداسددد یاشدددتن اطالعات کاف  ند بوده چرا که   یت حائز اهم 

و  یان ی)متقوارد شدددود.  یاورزشدددبه محصدددوالت ک یاابل جبران یراابل توجه و غ یهاخسدددارت

که از مورد توجه ارار گرفته به طوری  یمقاوم به صددورت جد ماراااسددتفاده از (. 1390 ،همکاران

س آن به عنوان  شت اراام مقاوم به   .(Khanamani, 2012شود ) یم یادز ین IPM یمرکزته ه ک

ها  کشمصرف آفت  سالم و کاهش  یهامقرون به صرفه فرآورده  یدتول یکارهاراه ینترآفات از مهم

را در کاهش   یبخشدد یدام یآفات، دورنما یریتیمد یمقاوم در برنامه یاهیاسددت. کاربرد اراام گ

   .(Maluf et al. 2010ها گشوده است )کشاستفاده از حشره

ستفاده  شکالت جد     کشآفت زا یهرویب ا سبز هلو م شته  از جمله مقاومت   یها به منظور کنترل 

ها را به همراه و انسددان یاهانگ یتو مسددموم یدحشددرات مف یها، نابودکشحشددره در مقابل آفت

به  یفراوان، ول یعیدشددمنان طب ها به رغم داشددتنشددته (.(Foster et al. 2000خواهد داشددت 

 van Emden and) ندیسددتها ناادر به راابت با شددته یعیدشددمنان طب یع،زاد و ولد سددر دلیل

Harrington, 2007).   کشددداورزان،  های ینه موجب کاهش هز   تواند یمقاوم م  اراام اسدددتفاده از

 شددود یمیاییو سددموم شدد  یعیدشددمنان طب ییکارا یشافزاو حتی ها کشکاهش مصددرف آفت

Razmjo et al. 2009).) 

 

 سازوکار مقاومت -3-3-2

 ,Painter)گیرد میسه مکانیسم کیفی مورد بررسی ارار  با به حشرات نسبت گیاهاندرمقاومت 

1951. Muller, 1959. Van der plank, 1968که  دارد یاصل یسمسه مکان یکی(. مقاومت ژنت

آفات  هاییتجمع یخاص رو وربه ط آنهاهر کدام از  که یوزبیزنوز، تحمل و آنتیعبارتند از آنت

  .(Painter, 1951) باشندمیاثرگذار 

آنها در اثر تراکم کاهش و  تحمل، یکسان یهاتراکمدر برابر آفات در  یاهانگ یریپذیبآس تفاوت

می باشد  یوزب یآنت آفت دارند یبرا ییو ارزش غذا یفیتاز نظر ک یزبانم یاهانکه گ یتفاوت

(Metcalf and Luckman, 1982.) 



 زنوز یآنت -1-3-3-2

سم آنتی زنوز   شره گیاه  شعدم توانایی گیاه در پذیرمکانی شره آفت    ح ست که در نتیجه ح خوار ا

بان    مجبور می یاه میز که گ خاب   دیگری شدددود  ند همچنین آنتی را انت   های ویژگیمعرف  زنوزک

شیمیایی ویژه  ست گیاه  ای درمورفولوژیکی و  شره   برکه  ا منجر و  ردگذامی ثر نامطلوبارفتار ح

از  یزنوز در وااع مجموعی(. آنتSmith 1989شود )می توسط آفت انتخاب گیاه میزبان دیگری به

 ینکه فااد چن یگرد یاهآن نسددبت به گ دارای یاهگ شددودیکه باعث م باشدددمی یاهگ ویژگی های

از گیاهانی که مقاومت   یگربه عبارت د .(Painter, 1951) دینبب یکمتر یباست، آس   یاتخصوص  

 افزایشیا  آلودگی اولیه کاهش که نسدددبت به گیاهان حسددداس،    اسدددتانتظار   دارندزنوزی آنتی

باشددد  مقاومت می یهایسددممکان ینترزنوز از مهم(. آنتیDent, 2000) داشددته باشددند مهاجرت

 (.1374)نوری انبالنی و همکاران. 

 ترجیحتر واکنش عدم دایق شرحبه منظور  را زنوزیآنت (1978)ن کوگان و ارتمبار اولینبرای 

. شده بود( ارایه Painter, 1951)پینتر  توسط از آن که ابل کردعنوان  ترمقاوم انحشرات به گیاه

کرد که  یگیاه معرف هایویژگیای از مجموعهتوان میعدم رجحان را زنوز یا همان آنتیمقاومت 

و  ها را ندارندویژگیکه این  انیگیاهها در مقایسه با سایر این ویژگی دارایشود گیاه باعث می

 هایویژگیزنوز و عدم رجحان ی. آنتببیندخسارت  کمترد نکنرا به خود جلب می اتحشر

باعث  ورد گذامینامطلوب  رثا اترفتار حشر برکه است  یاهگ ای دریژهو یمیاییو ش مورفولوژی

. کنندانتخاب  ی خودیهتغذ یبرا یزبانرا به عنوان م یگرید انیاهگ، آفت اتحشر که شودیم

 یموم یهال و یا یدرماپدر  شده یمرخ یها یهال های گیاهان مانندهای برگها و سااهبرخی ویژگی

. ندهد ترجیحریزی گیاه با این خصوصیات را برای تغذیه یا تخم ،شود که حشرهمی ها باعثو کرك

ه محرك تغذیه یا ک را یمیاییش مواد را دارا هستند یسممکان ی که اینیاهانگ امکان دارد ینهمچن

همچنین این امکان  مواد را دارا باشند. یناز ا یناکاف یرمقاد ینکها یاو نداشته  بودهریزی حشره تخم

حشره  یهو تغذ یزیتخمر برایای که یژهو یمیاییوجود مواد ش دلیلزنوز به یآنت وجود دارد که

 (. Smith 1989شود ) یجادا هستند، دورکننده یابازدارنده و 

 

 یوزب یآنت -2-3-3-2

ت  مقاوم ی که از خودکه در آن گیاه استبه حشرات  نسبت گیاهان در از مقاومتی آنتی بیوز نوع

منفی  اثر کندمیاسددتفاده که از آن به عنوان میزبان  ی آفتیبر بیولوژی حشددره دهدنشددان می



 

سم گذارد. می شیمیایی و مکانی سم  در ایجادمورفولوژیکی  های دفع  ستند موثر بیوز، آنتی مکانی  ه

(Reji et al. 2008). ست که  یمنف یرتاثدر وااع  یوزب یآنت شیمیایی و ب یزیکیف یهایژگیو ه  یو

ه  گ قاوم   انیا تار حشدددر  یولوژیبر بم دارای  یاهان  گ .(Painter, 1951) گذارند  می ات آفت و رف

بالغ حشرات  مثل یدکاهش بقا، اندازه، وزن، طول عمر و تول موجبممکن است   یوزب یآنت خاصیت 

عث شود که حشره مدت  با یممستقیرغ صورتبه آفت  یو نما شو ن یکردن دوره یطوالنبا شده و  

 یوزب یآنت ینهمچن .(Sarafraz et al. 2006) ارار گیرد یعیدر معرض دشدددمن طببیشدددتری 

س   یزانم دتوانیم سبت  آفت را  یی یتحسا ش  ن سموم  این  یدارا ی کهیاهگ از یهتغذبا  یمیاییبه 

ست  مقاومتنوع  شمنا  تاثیرات تواندیم هم هر چند کموجود مقاومت  بنابرایندهد.  یشافزا ا  ند

تأث   کشآفت و  یعیطب نابرا   یرها را تحت  قاوم م   ین،ارار دهد. ب ند یاراام م  یها روش همزمان  توا

 .Wiseman et al) آفات توسددعه دهد یقیتلف یریتمد یرا در برنامه ها یمیاییو شدد ییولوژیکب

1972; Liu et al. 2004) . یها بازدارنده  را  داردنقش  یوزبیدر بروز آنتکه   یمیایی عوامل شددد  

  یاهان  گ مورفولوژیکیو  یزیکیف های ویژگی ینعالوه بر ا .نامند  میدورکننده   رکیبات تو  یایه تغذ 

 یها( موجود رویکوم)تر یهاو کرك یموم یهال یاهان،گدر یدرمشددده اپ یمرددخ یهایهال همچون

 یریجلوگ اتحشر یهاز تغذهم ممکن است به عنوان مانع عمل کرده و  یاهانگ یهاها و سااهبرگ

امکان دارد   یوزیبیآنتمقاومت   شدددوند. اثرات   یاهان  در گ یوزیبیمقاومت آنت   ایجاد  موجب و  کند 

 ترجوان یها و الروهاتخم یروبر حاد  این مکانیسددم به صددورت . شددودبه صددورت حاد ظاهر  که

شنده دارد.   تاثیرات شر ک شو و نما  یشدن دوره  یآفت، طوالن اتکاهش وزن و جثه ح مراحل  ین

 یرونو ممانعت از ب یرهشدددن الروها به شددف  یلاز تبد یریافراد بالغ، جلوگ ی، کاهش باروریالرو

(. Smith 1989) یوز بر حشددرات آفت باشدددبتواند اثرات مزمن آنتیمیها یلهآمدن حشددرات از پ

نیز  یمثلید تول یل بدن، طول عمر حشدددرات بالغ و پتانسددد     وزنکاهش نرخ بقا، اندازه و     ینهمچن

استفاده . بیوز هستند، باشدی آفت از گیاهان مقاومی که دارای مکانیسم آنتیتواند اثرات تغذیهمی

 موجب تواند  می ید، تول یها ینه عالوه بر کاهش هز که چنین مکانیسدددم مقاومتی دارند      یاز اراام 

 La) شود  یکشاورز  هایاکوسیستم  در  یمیاییسموم ش   یاستفاده از  یناش  یمنف تاثیراتکاهش 

Rossa et al. 2013.) 

 یسمتحمل(، مکان یوز،بیآنتزنوز، ینسبت به آفات )آنت یاهانگ درمقاومت  یسممکان سه یانم از

 آفت حشرات ندگیز یپارامترهاروی بر  یاثرات نامطلوب یممستق طوربه که  از این حیث یوزبیآنت

 .Sarafraz et al. 2006; Sedaratian et al)است برخوردار  IPMدر  یا یژهو اهمیت، از دارد



مورد  مکانیسمنوع  ینا یابیارز یاهان میزبانگ یروبر  آفات یدموگراف هاییشآزما لذا در(. 2009

 (. Smith, 1989) استفاده است

 

 یتجمع یستیز یپارامترها -1-2-3-3-2

 کییاز عوامل اکولوژ یقجامع در کنترل آفات، داشتن شناخت و اطالعات عم یبرنامه  یجادا یالزمه

 یگیاههای میزبانتحت تأثیر  آفات زیستیپارامترهای . آفات است یتجمع یموثر و کنترل کننده 

 .((Golizadeh and Razmjo, 2010د نگیرار میار

 عنوان کرد: یررا به شرح ز یجدول بارور یپارامترها (Carey, 1993) یکر

mrیتجمع یشافزا ی: نرخ ذات  

 0Rیدمثل: نرخ خالص تول  

λیتجمع یشافزا ی: نرخ متناه 

DT یتدو برابر شدن جمع یزم براال: مدت زمان 

Tنسل ییمدت زمان  یانگین: م 

ها استفاده به شته ان نسبتیاهگ ییوزبیمقاومت آنت سنجش میزان یپارامترها برا ینا معموالً

عوامل موثر بر  کردنمشخص  تآف حشرات کنترل(. در مدیریت Bethke et al. 1998) گرددیم

جمعیت  بررسیدر  آفات پارامترهای رشد جمعیت این ارزیابیبر. عالوهالزم است آفتبیولوژی 

 یبرا اهر ینترمناسب(. 1383)شیروانی و حسینی نوه،  استغیر اابل انکار  یی ررورت حشرات

 یستیجدول ز یپارامترها یسهمقا آفت عملکرد حشرات یرو بر یاهیگ های یزبانر میاثت بررسی

 یاستاندارد برا ، شاخصیmr .استنمایان  mr یپارامتر جدول زندگ ینترمهمکه در  است یبارور

 یی یبرا جمعیت یشنرخ افزا یشترینب ،یفطبق تعرکه است  حشرات یترشد جمع میزان یانب

 (.Southwood and Handerson, 2000) می باشدمشخص  یزیکیو ف یستیز یطدر شرا حشره

 

 تحمل -3-3-3-2

نا   حشدددره اسدددت   یباال  های تراکمجبران خسدددارت در  یا حفظ عملکرد و کاهش   ییتحمل توا

(Painter, 1951گ .)ست   یاهان شتن ممکن ا بر  آمدهت وارد اخسار  یمترم یاتحمل و  توانایی با دا

سبت به خسارت     یاهانگ یرو یهایتبا جمع یکسان  ییهایتآنها توسط جمع   حشرات  حساس ن

 یکیژنت یدهپد یی. تحمل اسددتمقاومت از نوع تحمل  ینکه ااز خود مقاومت نشددان دهند  آفت



 

آن همچنان به  یهاز آفت و تغذ یمشخص   جمعیتوجود  رغمیعل تواندمیدارای آن  یاهکه گاست  

ت اخسار ودخ یدوبارهبتواند با رشد ها آسیب دیدن و یا حذف بافتو پس از  هدخود ادامه درشد 

مقاومت   واجدکه  یاهانیکند. در وااع گ یدرا تول یو محصددول ااتصدداد  مایدن جبرانرا  آمدهوارد 

برخالف  ،تحمل یسددمدر مکانحسدداس دارند.  یاهانگ هب نسددبت یشددتریعملکرد بهسددتند  تحمل

  یاهگ یهایژگیبه ومربوط  حشره نقش ندارد و تحمل فقط   -یاهاثر متقابل گ ،یوزبیزنوز و آنتیآنت

  یسماز دو مکان که این مسئله گیردیارار م یطیمح یطشرا یرتحت تأثتحمل  یسم. البته مکاناست

شتر بزنوز یو آنت یوزبیآنت ست  ی شد گ  یطشرا  ینب یینزد ایرابطه زیرا ،ا  در آنها حملو ت یاهانر

تحمل  بر وجود محصدددولمناسدددب  یبه مواع و کودده یاریآب مانند یریتیوجود دارد. عوامل مد

ها،  سرعت رشد برگ   یباال بودن نسب  همچون عواملی از خصوصیات گیاه   همچنین .باشد موثر می

شه ها، ردمبرگها، سااه  سبت به آفات مرتبط می  یوهم یاها و بذر ی شد نیز با تحمل ن  Smith) با

سم وجود  .(1989 سه با مقا غالباًمختلف گونه،  یهایپژنوت و هارامتحمل در  مکانی شی   ی وزن خ

 (.Seyyedi-Sahebari, 2007) شودیم یینتعنسبت به آلوده آلوده  یرغ یاهانگ

 

 بر مطالعات صورت گرفته یمرور -4-2

 Liriomyzaبیوزی شش رام لوبیا به مگس مینوز ( مقاومت آنتی1384ظهیری  و همکاران )   

sativae (Dip.: Agromyzidae) نشان  یقتحق ینبه دست آمده از ا یجکردند که نتا یرا بررس

 یریتیمد یهاتوان در برنامهیم وباشند یاراام در برابر آفت م ینترمقاوم ،اراام پرستو و تالش داد

 از آنها بهره گرفت. آفات

مزرعه و  یطشرا درکلزا نسبت به شته سبز هلو  یهااز رام ی( مقاومت تعداد1388) صدااتی

 بررسی،مورد  یاراام کلزا میاناز  ،حاصل نشان داد یجکرد که نتا یابیارز را یلدر منطقه اردب گلخانه

حساسیت و رام زرفام از  از خود مقاومت نشان داده یرام اپرا نسبت به شته سبز هلو تا حدود

 .بیشتری برخوردار بوده است

 یتتراکم جمع یفصل ییراترا از نظر تغ یلدر اردب ینیزم یباز اراام س ی( تعداد1388) یان متقی

 یپارامترها یها نشان داد برخیارار دادند که بررس یسهشته سبز هلو مورد مقا یستیز یو پارامترها

 حد واسط ارار داشته اند. یتدر ورع یاراام مورد بررس یرباالتر بود، سا یاشته در رام آگر یستیز

زمینی نسبت رام زراعی سیب 33( مقاومت آنتی زنوزی 1390ااسمی کهریزه  و همکاران ) اکبر

ردند که در میان اراام مورد بررسی از نظر رجحان تفاوت ک یزمینی را بررسسیب به سوسی کلرادو



کاردینال، کارلیتا، و بریجت  اراامزمینی به داری مشاهده گردید و سوسی کلرادوی سیبمعنی

 بیشترین عدم رجحان را نشان داد.

 یجکردند که نتا یرا بررس یوالف،برگ  ی( مقاومت اراام گندم به شته1390و همکاران ) طاهری

 یکزاداراام ن ،شش رام گندم ینگندم از ب یبرگ 3تا  2 یکه در مرحله  بیانگر آن بود یقتحق ینا

مقاوم و اراام چمران و  یمهن ودشتحساس، اراام ادس و مر یوالفبرگ  ینسبت به شته یرازو ش

 باشند.یمقاوم م 2داراب

 یمینوز برگ سبزای به مگس ( مقاومت اراام خیار گلخانه1391امامی و همکاران ) سعید

Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) طبق  ارار دادند که یدر گلخانه را مورد بررس

اسدتورم، جانت و افدضل در گروه اول، رادیانت  هایرام سه گروه که اراام را دربه دست آمده  یجنتا

ای اراام دار ایشان. کردندبندی کاسپین در گروه سوم طبقه و نسیم در گروه دوم و خسیب و

مدیریت تلفیقی مگس مینوز  را برایاستورم، جانت و افضل  انندمقاومت بیشتر به مگس مینوز م

 .نمودندمعرفی ها برگ سبزی در گلخانه

رام رایج گوجه فرنگی  9 را برای آنتی زنوز و تحملآزمایش ( 1392و همکاران ) یتازه شهر کباری

 یحکردند که نتا یبررسرا  gossypii Glaver (Hem.: Aphididae) Aphisنسبت به شته جالیز، 

جالیز نسبت به شته HAS2274و  Strian Super ،Bita Superبه دست آمده نشان داد که ارادام 

توانندد بده عندوان رادم مقاوم در بوده و می را داراتحمل هم مکانیسم زنوزی و مکانیسم آنتی هم

 تلفیقی شته جالیز مورد استفاده ارار گیرد. مدیریت هایبرنامه

های جو در برابر شتة زنوز در ژنوتیپهای تحمل و آنتی( مکانیسم1392و همکاران ) احمدی

 یشبه دست آمده از آزما یجکردند که طبق نتا یابیرا ارز Schizaphis graminumمعمولی گندم 

تحمل  یشداشتند. در آزمازرجو و ریحان رام به ترتیب زنوز را یآنت ینو کمتر یشترینبزنوز یآنت

 نرام ریحابیشترین افزایش ارتفاع ثانویه )در مقایسه با شاهد( و کمترین درصد کاهش ارتفاع را  یزن

، کمترین افزایش ارتفاع ثانویه )در مقایسه با شاهد( و بیشترین درصد این در حالی بود که. را بوددا

 سطح تحمل را داشت. ترینبوده که پایینام زرجو ر مربوط بهکاهش ارتفاع 

 Tuta گوجه فرنگی ینوزم یپرهببادمجان به ش یهااراام و توده ی( مقاومت برخ1393) شرربار

absoluta  د که شدن یاراام در سه گروه طبقه بند به دست آمده یجکردند که طبق نتا یابیرا ارز

 را در گروه  ها یپژنوت یرمقاوم و سایمهنرا در گروه  یو بالک یوتیمقاوم، بلی ب را در گروه یمک

  از نتایج این تحقیق که اراام ینبی مشخص شده هاتفاوت ینا از .بندی کردندطبقهحساس یمهن
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Abstract 

 

Green peach aphid, Myzus persicae (Sulzer), as a cosmopolitan polyphagous 

insect pests, attacks on a wide range of plants including crops, orchards, and 

greenhouses. Due to the detrimental side-effects of synthetic pesticides, 

including environmental contamination, human health threat, and pest 

resistance, the use of non-chemical methods in the management of such pests 

is necessary. In the current study, resistant and susceptibility of fourteen 

eggplant cultivars against M. persicae were investigated in the greenhouse 

conditions. According to preliminary screening tests, Long- Green, Ravaya, 

and Red-Round as relative resistant, and White-Casper and Pearl-Round as 

relative susceptible cultivars recognized among tested cultivars. Antixenosis 

tests performed by counting the aphids attracted to each cultivar. The highest 

and lowest hosting preferences were for White-Casper and Long-Green, 

respectively. Population growth parameters used to evaluation of antibiosis. 

The highest and lowest developmental time (d) observed on White-Casper 

(4.23 d) and Long-Green (3.26 d), respectively. The highest intrinsic rate of 

increase (rm) was 0.384 d-1 on the White-Casper cultivar, and the lowest value 

of this parameter was 0.265 d-1 on the Long-Green cultivar. Plant height, and 

fresh and dry weight of infected plants separately compared to non-infected 

ones, and a significant difference observed between the tested cultivars. The 

greatest PRI value were observed on Long-Green cultivar (7.75), followed 

by Ravaya (3.32). In general, the Long-Green cultivar showed the least, and 

the White-Casper and Pearl-Round cultivars displayed the most 

susceptibility among tested cultivars against M. persicae. This findings 

might be useful in IPM of M. persicae. 

Keywords: Green peach aphid, eggplant cultivars, antixenosis, antibiosis, 

tolerance. 
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