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هاي مختلف روي ارقام و الین Diuraphis noxia (Hemi.: Aphididae) ي روسی گندمبرخی از پارامترهاي زیستی شته
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  چکیده
به منظور ارزیابی حساسیت یا مقاومت . شوددر نقاط مختلف ایران محسوب میریز دانهي روسی گندم یکی از آفات مهم غالت شته      

-E-90-19،E-90-5 ،E-90-12 ،E-90-20 ، E(هاي رقم به نام الین و 10 ،روسی گندم ينسبت به شتهجو  رقم 6و  الین 20
90-8،E-90-3 ،E-90-10 ،E-90-14  ،E-90-15 اي در مطالعه .هاي مورد مطالعه انتخاب شدندبه عنوان ارقام و الین) آرپاو قره

هاي مختلف جو نشان داري در بین رقم والینختالف معنیی اي نشو و نماي پورگطول دوره بیوز انجام گرفت،که از طریق آزمون آنتی
از نظر طول عمر حشرات بالغ  .مشاهده شد E-90-14ترین دوره روي رقم و کوتاه  E-90-8ي پورگی روي رقمترین دورهطوالنی. دادن

ي روسی روي افراد بالغ شتهکه بیشترین طول عمر به طوري .هاي مختلف گیاه جو وجود داشتداري در بین رقم والینیتفاوت معن
-شته از دورهي ي نشو و نماطول دوره .مشاهده شد) روز 97/6(  E-90-14و کمترین مقدار آن روي رقم)روز E-90-12 )45/10رقم 

ي زندگی به ین طول دورهکه بیشترین وکمتربه طوري ر گرفتانیز تحت تاثیر الین و رقم گیاه میزبان قري بالغ شتهي پورگی تا مرگ 
هاي بالغ روي رقم و شته باروري يطول دوره .بدست آمد) روز 8/8( E-90-14و روي الین  روز E-90-12 24/13)( ترتیب روي الین

-Eو کمترین دوره روي رقم) روزE-90-12 )79/10زایی روي رقمي پورهدوره بیشترین. داري متفاوت بودهاي جو به طور معنیالین
مشاهده شد،  يدارهاي تولید شده به ازاي هر فرد ماده در طول عمر تفاوت معنیتعداد پورهاز نظر . بدست آمد )روز 66/6(  90-1

پوره ) 73/16( E-90-14هاي تولید شده روي الین و کمترین پوره )E-90-8 )56/48 هاي تولید شده روي الینبیشترین تعداد پوره
   .بدست آمد

  
  .Hordeum vulgareي روسی گندم، الین،غالت، شته آفات :کلید واژه
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