
 

 1

 

ی رٍسی شتِّای تجاری گٌدم ًسبت بِ برخی از ارقام ٍ الیي شٌاسی زیست ارزیابی 

 تحت شرایط آزهایشگاّی  Diuraphis noxia (Modrdvilko) (Homo.: Aphididae)گٌدم
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 خالصِ

ثِ ٍیضُ گٌذم  ریشیکی اس آكبت ؿالت داًِ  Diuraphis noxia (Mordvilka) رٍعی گٌذمؽتِ 

قَل ایدبد ًوبیذ. در ایي تحقیق تَاًذ خغبرت ٍ کبّؼ ػولکزد قبثل تَخْی را در ایي هحکِ هیثبؽذ هی

ثزگی گٌذم در اتبقک  3تب  2هزحلِ  گٌذم درّبی تدبری در ارقبم ٍ الیي ثیَسیهقبٍهت آًتیاهکبى ٍخَد 

 10عبػت رٍؽٌبیی ٍ  14درفذ ٍ دٍرُ ًَری  60 ± 5درخِ علغیَط، رطَثت ًغجی  25 ± 2رؽذ )دهبی 

هزاحل پَرگی  درفذ ثقباعبط ًتبیح ثز قبلت طزح کبهال تقبدكی هَرد ارسیبثی قزار گزكت.در  عبػت تبریکی(

ٍ  URBWYT-90-1, URBWYT-90-13, URBWYT-89-6, URBWYT-89-10 % رٍی90اس 

تـییز کزد. ثیؾتزیي تؼذاد پَرُ گذاؽتِ  URBWYT-90-18  ٍURBWYT-89-9% رٍی 100کزین تب 

ٍ کوتزیي ایي هقذار رٍی رقن کزین ٍ  URBWYT-90-18ؽذُ ثِ اسای ّز كزد در رٍس هزثَط ثِ الیي 

-URBWYT-90 ّبی رٍی الیيًٍوبی پَرگی ًؾَدٍرُ تزیي  ثذعت آهذ. کَتبُ URBWYT-89-10الیي 

ثذعت رٍس(  78/8)تزیي آى رٍی رقن کزین طَالًی ٍ رٍسURBWYT-89-9 (68/7 )ٍ رٍس(  45/7) 18

ّبی ػٌَاى گًَِ هقبٍم ٍ الیيِ ث URBWYT-89-10رقن کزین ٍ الیي  هطبثق ثب ًتبیح ایي هطبلؼِ، آهذ.

URBWYT-90-18  ٍURBWYT-89-9 ذػٌَاى گًَِ حغبط ؽٌبختِ ؽذًِ ث . 

 

 ثیَسّبی گٌذم، آًتیؽتِ رٍعی گٌذم، ارقبم ٍ الیي: کلوات کلیدی
 

 

  هقدهِ

ثِ ػٌَاى یکی اس ػوذُ تزیي هحقَالت کؾبٍرسی، تأهیي کٌٌذُ ی ثیؾتزیي   .Triticum aestivum Lگٌذم ثب ًبم ػلوی

 ،  Diuraphis noxia (Mordvilko) گٌذم، ی رٍعی. ؽتِ]2 [ّب در کؾَرّبی خْبى عَم هی ثبؽذ ًیبس ؿذایی اًغبى

ّبی ای اس ٍاکٌؼی رٍعی تزکیت پیچیذُی ؽتِخغبرت گیبّی حبفل اس تـذیِ .ّبعتّبی هْن ؽتِیکی اسگًَِ

كقل ٍهزحلِ رؽذی گیبُ، هذت آلَدگی،  هثل سهبى آلَدگی، ػَاهلثیَؽیویبیی، هزكَلَصیکی ٍ كیشیَلَصیکی اعت. ثزخی 

َّایی، کٌتزل ؽیویبیی، ٍضؼیت گیبُ هیشثبى ٍ ؿیزُ ٍکی( ًَع گیبُ هیشثبى، ؽزایط آةّبی هحیطی )ثَیضُ خؾتٌؼ

ایي کٌذ. هی ؽزٍع ثِ تـذیِ ثِ اًتْبی ثبالیی گیبُ ًشدیک ّبیثزگ اس هؼوَالً رٍعی گٌذم ی. ؽتِ]1،6[ ثبؽذهی هتلبٍت

(، ٍیزٍط هَسائیک خَ BYDV)خَ  کَتَلگیرسدیسا اس خولِ ٍیزٍط ّبی ثیوبریتَاًذ ثب اًتقبل ٍیزٍطّوچٌیي هی آكت
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(BMV) ٍیزٍط هَسائیک ًیؾکز ٍ (SMVخغبرت ) ّب اس ًظز تٌبعت هیشثبًی هبًٌذ ارسػ گیبّبى هیشثبى ؽتِ .]3[سا ثبؽذ

ّب تأثیز گذاؽتِ ٍ ثبػث تـییز در ًزخ تَاًٌذ رٍی ثبرٍری، رؽذ ٍ ثقبی ؽتِؿذایی، هَاد ؽیویبیی ثبًَیِ ٍ هَركَلَصی هی

خَارّب تَاًذ ثِ ػٌَاى یک هکبًیغن دكبػی در هقبثل گیبُ. کیلیت پبییي گیبّبى هی]5[هثل آًْب ؽًَذ هیز ٍ تَلیذٍهزگ

 . ]4[ًوبی هزاحل قجل اس ثلَؽ آًْب گزدد  ٍّب ٍ یب اكشایؼ هذت سهبى ًؾَآٍری ؽتِثبػث کبّؼ ساد  ػول کٌذ ٍ

  

 ّاهَاد ٍ رٍش

  ٍ شتِ رٍسی گٌدم پرٍرش گیاُ هیسباى

ّبی هشثَر اس هزکش تحقیقبت کؾبٍرسی اردثیل تْیِ ؽذًذ. ایي آسهبیؼ در آسهبیؾگبُ تحقیالت تکویلی ٍ ثذٍر ارقبم ٍ الیي 

ّبی تحقیق تأثیز ارقبم ٍ الیيی کؾبٍرسی داًؾگبُ هحقق اردثیلی اًدبم  ؽذ. در ایي پشؽکی داًؾکذُی گزٍُ گیبُگلخبًِ

ثِ هٌظَر خلَگیزی اس آلَدگی گیبّبى ثِ  .ی رٍعی گٌذم ارسیبثی  ؽذؽتِسیغتی پبراهتزّبی  ثزخی هختلق گٌذم رٍی

ّبی پالعتیکی % ضذػلًَی ؽذ. عپظ ثذٍر هشثَر در داخل گلذاى75ّبی قبرچی، ثذٍر هَرد ًظز در هحلَل ثٌَهیل ثیوبری

کؾت  1 :1: 2هتز ٍ در هخلَطی اس خبک سراػی، هبعِ ٍ کَد داهی ثِ تزتیت ثِ ًغجت عبًتی 8ارتلبع  ٍ 7ی ثِ قطز دّبًِ

حلظ ٍ ثقیِ حذف ؽذًذ.  ثَتِّب در ّز گلذاى یک ٍ پظ اس رؽذ گیبّچِ کؾتثذر اس الیي هزثَطِ  5. در ّز گلذاى گزدیذ

 آٍری ٍ پظ اس اطویٌبى اس فحت گًَِ،گٌذم اردثیل خوغی هشثَر اس هشارع ی رٍعی گٌذم، ؽتِثِ هٌظَر تؾکیل کلٌی ؽتِ

 در گلخبًِ، پزٍرػ دادُ ؽذ.ّبی گٌذم ، رقن عجالى رٍی ثَتِ

بیَزآًتی  

ی رٍعی ی ًؾَ ٍ ًوب، ثقبی هزاحل پَرگی، اس کلٌی پزٍرػ ؽتِّبی گٌذم رٍی طَل دٍرُالیي ارقبم ٍ ثزای ثزرعی تأثیز

ّبی هَی ظزیق رٍی ثزگ ّز کذام اس ارقبم ٍ الیيثبل اًتخبة ٍ ثِ کوک قلنی ثیّبی هبدُدكی ؽتِگٌذم ثِ طَر تقب

در ایي آسهبیؼ ثیؼ اس  قزار دادُ ؽذ. ، اى در داخل یک قلظ پالعتیکی ؽلبفگٌذم دٍ ػذد ؽتِ قزار دادُ ؽذ. ّز گلذ

سایی ًوبیٌذ. پظ اس عبػت كزفت دادُ ؽذ تب پَرُ 24ّب تکزار ثزای ّز رقن ٍالیي گٌذم در ًظز گزكتِ ؽذ. ثِ ؽتِ 20

هبًی، ثلَؽ ٍ  ٍ سًذُ ًذّب ثِ خش یک پَرُ اس رٍی ّز گیبُ حذف ؽذی هبدُ ٍ توبهی پَرُگذؽت سهبى تؼییي ؽذُ، ؽتِ

بم ٍ الیي ّبی ّبی ثِ دعت آهذُ ثزای هقبیغِ تبثیز ارقّب ثِ طَر رٍساًِ ثجت ؽذ. اس دادُی ؽتِسایی تب سهبى هزگ ّوِپَرُ

، تدشیِ آهبری گزدیذطزح کبهال تقبدكی اًدبم قبلت ایي پضٍّؼ در  .ؽذاعتلبدُ  ؽتِ ؽٌبعیسیغتهختلق گٌذم رٍی 

 هَى تَکی اًدبم ؽذ.س% ثب اعتلبدُ اس آ5در عطح احتوبل  ّبهقبیغِ هیبًگیيٍ MINITABاكشار ّب ثب اعتلبدُ اس ًزمدادُ

 

 ًتایج ٍ بحث

داری ٍخَد ّبی هَرد هطبلؼِ اس ًظز طَل هذت ًؾَ ٍ ًوبی هزاحل پَرگی ؽتِ رٍعی گٌذم تلبٍت هؼٌیثیي ارقبم ٍ الیي 

ٍ URBWYT-90-18رٍس رٍی الیي  45/7 رٍس رٍی رقن کزین ٍ کوتزیي آى 78/8ثذیي تزتیت کِ ثیؾتزیي آى . داؽت

 ,URBWYT-90-18ّبی درفذ ثقب رٍی الیيثیؾتزیي   .(1)خذٍل  هؾبّذُ ؽذ URBWYT-89-9رٍس رٍی الیي  68/7

URBWYT-89-9 ٍ ّبی کوتزیي آى رٍی الیي URBWYT-90-1, URBWYT-90-13, ;URBWYT-89-6 , 

URBWYT-89-10,   ّبی هَرد اس ًظز هیبًگیي طَل ػوز حؾزُ کبهل هبدُ در ثیي ارقبم ٍ الیي .هؾبّذُ ؽذٍ رقن کزین

ٍ  URBWYT-89-1رٍس رٍی الیي  85/37ّب ِثیؾتزیي طَل ػوز ؽت کِ  ،هؾبّذُ ؽذ داریهطبلؼِ اختالف هؼٌی

هؾبّذُ گزدیذ. اسًظز رٍس رٍی رقن کزین  21 ًیشٍ  URBWYT-89-10رٍس رٍی الیي  22/20ًْب کوتزیي طَل ػوز آ

طبلؼِ ّبی هَرد هم ٍ الیيی هبدُ در ّز رٍس( در  ثیي ارقبّبی تَلیذ ؽذُ ثِ اسای ّز حؾزُثبرٍری رٍساًِ )تؼذاد پَرُ

آًْب ٍ کوتزیي  URBWYT-90-18رٍی الیي  پَرُ 92/2آًْب   پَرُ  تؼذادکِ ثیؾتزیي   اختالف هؼٌی داری ٍخَد داؽت
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ّبی هَرد ّوچٌیي ثیي ارقبم ٍ الیيهؾبّذُ ؽذ.   URBWYT-89-10الیي رٍی  22/2رقن کزین ٍ رٍی  پَرُ 21/2

-URBWYT الیي یرٍ 50/12ٍ کوتزیي  URBWYT-90-18رٍی الیي  45/23سایی هطبلؼِ ثیؾتزیي طَل دٍرُ پَرُ

لیل دارا ثذ URBWYT-90-18 ٍ URBWYT-89-9ّبی ثٌبثزایي، الیي رٍی رقن کزین هؾبّذُ ؽذ.رٍس  14ٍ  89-10

ٍ ثیؾتزیي طَل تزیي دٍرُ ًؾًٍَوبی پَرگی، ثیؾتزیي تؼذاد پَرُ ثِ اسای ّز ؽتِ در رٍس ، پبییيثَدى ثیؾتزیي درفذ ثقب

ثذلیل دارا ثَدى کوتزیي  URBWYT-89-10ّبی حغبط هؼزكی گزدیذ. رقن کزین ٍ الیي سایی ثؼٌَاى الیيدٍرُ پَرُ

سایی ثیؾتزیي دٍرُ ًؾًٍَوبی پَرگی، کوتزیي تؼذاد پَرُ ثِ اسای ّز ؽتِ در رٍس ٍکوتزیي طَل دٍرُ پَرُدرفذ ثقب، 

 .ًذٍ رقن هقبٍم ؽٌبختِ ؽذ ثؼٌَاى الیي

 

 
درصد بقا ، طَل دٍرُ پَرگی ، طَل عور ٍ ظرفیت تَلید هثلی حشرات بالغ شتِ  خطای هعیار( ±) هقایسِ هیاًگیي-1جدٍل 

  گٌدم  ّایالیي رٍسی گٌدم رٍی ارقام ٍ

 

سایی )رٍس(طَل دٍرُ پَرُ  تؼذاد پَرُ/حؾزُ ثبلؾ /رٍس 
طَل ػوز حؾزات ثبلؾ 

 )رٍس(

ی ًؾَ ٍ طَل دٍرُ

 ًوبی پَرگی
ثقبدرفذ   ارقبم ٍ الیيّبی گٌذم      

35/1±44/17 abc 137/0±68/2 ab 503/2±50/92 ab 212/0±11/8 abc %90 URBWYT-90-1 

59/1±44/20 ab 129/0±39/2 ab 890/2±55/31 ab 178/0±88/7 bc 90%  URBWYT-90-13 

55/1±45/23 a 211/0±92/2 a 872/2±28/35 ab 184/0±45/7 c 100%  URBWYT-90-18 

61/1±45/19 abc 119/0±36/2 ab 619/2±85/37 a 212/0±05/8 abc 95%  URBWYT-89-1 

53/1±88/17 abc 135/0±44/2 ab 891/2±94/29 ab 159/0±11/8 abc 90%  URBWYT-89-6 

09/2±36/19 abc 206/0±61/22 ab 907/2±94/31 ab 230/0±68/7 c 100%  URBWYT-89-9 

53/1±50/12 c 176/0±22/2 ab 003/3±22/20 b 228/0±66/8 ab 90%  URBWYT-89-10 

93/1±31/20 abc 119/0±38/2 ab 275/3±63/28 ab 184/0±26/8 abc 95%  Morvarid 

39/2±00/14 bc 173/0±21/2 b 754/3±00/21 b 196/0±78/8 a 90%  Karim 

(50/5داری با ّن دارًد )آزهَى تَکی اری تفاٍت هعٌیّای دارای حرٍف غیر هشترک در ّر ستَى از ًظر آههیاًگیي  

 

گیریًتیجِ  

دٍرُ ًؾًٍَوبی تزیي ، پبییيى ثیؾتزیي درفذ ثقبثذلیل دارا ثَد URBWYT-90-18 ٍ URBWYT-89-9ّبی ثٌبثزایي، الیي

ّبی حغبط هؼزكی گزدیذ. سایی ثؼٌَاى الیيپَرگی، ثیؾتزیي تؼذاد پَرُ ثِ اسای ّز ؽتِ در رٍس ٍ ثیؾتزیي طَل دٍرُ پَرُ

، ثیؾتزیي دٍرُ ًؾًٍَوبی پَرگی، کوتزیي ثذلیل دارا ثَدى کوتزیي درفذ ثقبثذلیل  URBWYT-89-10رقن کزین ٍ الیي 

 .ًذٍ رقن هقبٍم ؽٌبختِ ؽذ سایی ثؼٌَاى الیيکوتزیي طَل دٍرُ پَرُ تؼذاد پَرُ ثِ اسای ّز ؽتِ در رٍس ٍ

 

 قدرداًی

داًؾگبُ هحقق اردثیلی، داًؾکذُ ػلَم کؾبٍرسی گزٍُ گیبُ اعبتیذ هحتزم  هزکش تحقیقبت کؾبٍرسی اردثیل، ثب تؾکز اس

 .هزا در تْیِ ایي هقبلِ یبری ًوَدًذکلیِ دٍعتبى گزاهی کِ  پشؽکی ٍ
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