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 68: تعداد صفحه                    23/10/1388

 بيوززنوز، آنتيکلزا، مقاومت، شته سبز هلو، آنتي :هاکليد واژه

، يکي از آفات کلزا در اکثر  Myzus persicaeشته سبز هلو، :هچکيد

رقم کلزاي توليد شده  19باشد. در اين تحقيق مقاومت نقاط کشور مي

در  توسط موسسه اصالح و تهيه نهال و بذر کرج نسبت به شته سبز هلو

اي مورد ارزيابي قرار گرفت. اي و گلخانهدر شرايط مزرعه 1387سال 

اي با آلودگي طبيعي، تعداد شته به ازاي هر برگ عهدر شرايط مزر

کلزا به عنوان شاخص مقايسه مورد استفاده قرار گرفت. نتايج 

نشان داد که از نظر ميزان آلودگي به شته بين ارقام مورد بررسي 

 داري در سطح احتمال يک درصد وجود دارد. ارقام اختالف معني

ترين تعداد شته به ازاي اوپرا و زرفام به ترتيب کمترين و بيش

-هاي مزرعهبر اساس نتايج حاصل از آزمايش .هر برگ را دارا بودند
اي پنج رقم مقاوم به شته و با عملکرد باال به همراه زرفام )که 

بيشترين تعداد شته بر برگ را داشت( به عنوان شاهد جهت مطالعات 

ه از طريق زنوز در گلخانهاي آنتيآزمايش اي انتخاب شدند.گلخانه

شمارش تعداد شته کامل جلب شده روي هر رقم انجام شد و نتايج 

شده هاي جلبنشان داد که بين ارقام مورد بررسي از نظر تعداد شته

داري در سطح احتمال يک درصد وجود دارد. بيشترين و اختالف معني

بود.  شدهکمترين تعداد شته به ترتيب به ارقام زرفام و اليت جلب

هاي رشد بيوز از شاخص پارامترايسه ارقام از نظر وجود آنتيدر مق

بيوز نشان داد هاي آنتيجمعيت استفاده شد. نتايج حاصل از آزمايش

هاي شناسي و ويژگيکه ارقام مختلف کلزا تاثير متفاوتي روي زيست

 67/8ترين مدت زمان نشوونما )زيستي شته سبز هلو دارند. طوالني

پوره/ماده( و کمترين نرخ  40/15ان باروري )روز(، کمترين ميز

پوره( روي رقم اوپرا به دست آمد. در  53/2توليد مثل روزانه )

نرخ بيشترين و کمترين ميزان بين شش رقم کلزاي مورد آزمايش 

( و mr=307/0زرفام )به ترتيب روي رقم  جمعيتطبيعي ذاتي افزايش 

زمايشي، ميانگين مدت ( بدست آمد. در ارقام آmr=193/0اوپرا )رقم 

روز، نرخ ناخالص توليد مثل  05/13تا  70/11( Tزمان يک نسل )

(GRR )85/20  0(ماده/ماده/نسل، نرخ خالص توليد مثل  68/48تاR( 

 λ (21/1(ماده/ماده/نسل، نرخ متناهي افزايش جمعيت  58/42تا  62/9

ز، رو 58/3تا  25/2( DT، مدت زمان دو برابر شدن جمعيت )35/1تا 

 001/0( dو نرخ ذاتي مرگ ومير ) 32/0تا  25/0( bنرخ ذاتي تولد )

متغير بود. نتيجه اين تحقيق نشان داد که از بين ارقام  06/0تا 

کلزاي مورد مطالعه رقم اوپرا نسبت به شته سبز هلو تا حدودی 

 تر است.مقاوم بوده و رقم زرفام از همه حساس
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مقدمه و مروري بر   

 تحقيقات گذشته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه -1-1



 

است. در اين  کلميانو از تيره Brassica  جنساز  کلزا   

ها جزو اکثر   آنگونه وجود دارد که  160تيره حدود 

-کي از گونهي .B. napus L ساله هستند. نباتات يک ساله و دو

هاي شلغم باشد که به نامميتيره     هاي متعلق به اين 

)ناصري،  شودشناخته ميآرژانتيني، شلغم سوئدي و کلزا 

هاي خاص زراعي از جمله دامنه (. اين گياه با ويژگي1370

ها و شرايط آب و هوايي و گسترده سازگاري به انواع اقليم

تواند در برنامه ن دو تيپ پاييزه و بهاره ميدارا بود

ها در مناطق مختلف جاي گرفته و امکان تناوبي زراعت

استفاده حداکثر از منابع آبي و خاکي را فراهم کند 

(. رشد 1380به نقل از دهشيري و همکاران،  1995 )کيمبر،

ساالنه توليد کلزا از سويا، پنبه دانه، آفتابگردان و 

يشتر بوده است و توليد جهاني آن از رتبه بادام زميني ب

( 1378کرده )عزيزي و همکاران، پيدا پنجم به سوم ارتقا 

و در حال حاضر سومين گياه مهم روغني جهان بعد از سويا 

  (.1386باشد )جاويدفر و همکاران، و نخل روغني مي

 کلزايکي از مهمترين عوامل محدود کننده توليد    

خسارت اين گياه به آفتي هستند که  اي از حشراتمجموعه

 Myzus، زا شته سبز هلويکي از اين حشرات خسارت زنند.مي

persicae Sulzer ،شته سبز(. 1378باشد )عزيزي و همکاران، مي 

تعداد زيادي از محصوالت  خوار بوده و بهچندينهلو آفتي 

از آفات جدي و يکي اين حشره (. 8719، 1هيل) زندميخسارت 

، 2)کيرچنر و همکاران بودهزا در گلخانه و مزرعه تخسار

به جهت گسترش جغرافيايي و ميزباني از اهميت  و( 2005

(. 0200، 3برخوردار است )استاري و همکاران بااليياقتصادي 

هاي آن با استقرار در سطح زيرين برگ کامل و پوره هايشته

در اين  شوند.ها ميآنهاي مورد حمله سبب پيچيدگي ناميزب

ها هاي آلوده به رنگ زرد درآمده و رشد آنحالت، سر شاخه

-کاهش ميبه دليل ترشح عسلک کيفيت محصول  شود ومي متوقف

ناقل تعداد قابل توجهي از . از طرف ديگر اين شته يابد

بيش (. اين آفت قادر است 1987هيل، )باشد نيز ميها ويروس

                                                 
1- Hill                    2- Kirchner et al.               3- Stary et al. 



 

گياهي از  تيره 30بيماري ويروسي را به حدود  نوع 100از

جمله چغندرقند، لوبيا، کلميان، مرکبات، توتون و نيشکر 

ها داراي كه اكثر اين ويروس( 1987منتقل کند )هيل، 

 (.1381اهميت اقتصادي زيادي هستند )پوررحيم و همكاران، 

-اين شته استفاده از سموم حشره کنترل هايروشيکي از    

ميايي، براي حشرات هاي شيکش است. استفاده از حشره کش

که استفاده يي باشد و از آنجاسمي و خطرناک مينيز مفيد 

-از سموم حشره کش مشکالتي از قبيل مقاومت حشرات به حشره

جايگزيني اکولوژيکي  ،ثانويهآفات ها، افزايش جمعيت کش

آفات، کاهش اثرات سموم، اثرات سرطان زايي و جهش زايي و 

دنبال دارد )هاردين و اثرات سوء زيست محيطي را به 

هاي سازگار با اکوسيستم ( استفاده از روش1995، 1همکاران

خطر با آفات الزامي است. يکي از راهکارهاي بي کنترلدر 

براي انسان و محيط زيست استفاده از ارقام مقاوم است 

 (.1997، 2)النگلي و همکاران

هاي ترين روشبه کارگيري ارقام مقاوم يکي از مهم   

(. از نظر 1951 ،3پينترباشد )مي آفت مديريتراعي ز

كشاورزان و باغداران، كاربرد ارقام مقاوم يكي از 

باشد به هاي كنترل حشرات آفت ميترين روشسهلترين و ساده

هاي اين ارقام نيازمند صرف هزينهاستفاده از شرطي كه 

زياد براي استفاده از كودهاي شيميايي، جهت افزايش 

(. از طرف ديگر، در اکثر 2000، 4شان نباشند )دنتعملكرد

هاي زراعي مقاوم به حشرات با کاهش توانايي موارد واريته

جسمي و وضعيت فيزيولوژيکي حشره آفت باعث افزايش کارايي 

(. 1374قنبالني و همکاران، شوند )نوريدشمنان طبيعي مي

ارقام مقاوم سبب طوالني شدن است که همچنين ثابت شده 

ها در نتيجه نسبت پوره ، کهشوددوره رشد پورگي آفت مي

هاي بيشتري توسط دشمنان طبيعي افزايش يافته و پوره

در کاربرد ارقام مقاوم  ،بنابراين .شوندمي پارازيته

هاي کنترل بيولوژيک و شيميايي روش کاراييبيشتر موارد 

 دهد )ونهاي مديريت تلفيقي آفات افزايش ميبرنامه را در

                                                 
1- Hardin et al.                         2-  Longley et al.                          3- Painter                         

 4- Dent                                     5- van Steenis & EI- Khawass 



 

به منظور مقايسه (. اين تحقيق 1995، 5خواصاستنيز و اي 

ارقام کلزا در استان اردبيل رقم از  19مقاومت نسبي 

حفظ ، اياي و گلخانهنسبت به شته سبز هلو در شرايط مزرعه

و تعيين درصد پارازيتيسم اين شته و حمايت دشمنان طبيعي 

کلزا و هدف آن شناسايي و معرفي ارقام مقاوم  شدانجام 

ها در قالب نسبت به اين آفت بود تا با استفاده از آن

نسبت به کنترل اين آفت  (IPM)سيستم مديريت تلفيقي آفات 

 شود.اقدام 

 

 لزا و اهميت آنک -1-2

هاي يکي از گونه ،.Brassica napus L، شلغم روغنيکلزا يا    

در باشد که مي (Brassicaceae)     کلميانتيره متعلق به 

شلغم سوئدي و کلزا  هاي شلغم آرژانتيني،به نامران اي

کلزا از رسد که به نظر مي (.1370)ناصري،  شودشناخته مي

به وجود آمده .Brassica oleracea L و  L. Brassica rapa تالقي بين

. چون منشاء گونه اخير از منطقه مديترانه است، باشد

ب اروپا منشا بايد از جنو  B. napusاعتقاد بر اين است که

به آسيا وارد شده  18گرفته و از آنجا در اوايل قرن 

، به نقل از عزيزي و همکاران 1989باشد )داوني و رابلين،

1378.) 

هاي خاص زراعي از جمله سازگاري اين گياه با ويژگي   

ها و شرايط آب و هوايي و دارا بودن به انواع اقليمباال 

د در برنامه تناوبي تواندو تيپ پاييزه و بهاره مي

در مناطق مختلف جاي گرفته و امکان  ي مختلفهازراعت

استفاده حداکثر از منابع آبي و خاکي را فراهم کند 

. در دو (1380به نقل از دهشيري و همکاران،  1995،)کيمبر

رشد ساالنه توليد کلزا از سويا، پنبه دهه گذشته روند 

بوده است و  دانه، آفتابگردان و بادام زميني بيشتر

. يافته استتوليد جهاني آن از رتبه پنجم به سوم ارتقا 

کشورهاي کانادا، چين، اتحاديه اروپا، هند و لهستان از 

از  و شوندمحسوب ميمهمترين کشورهاي توليد کننده کلزا 

کشورهاي و % روغن کلزا در کانادا 40تقريبا  1990دهه 



 

در  (.1378 شود )عزيزي و همکاران،مي توليداروپايي 

هاي ايران نيز بيشترين سطح زير کشت کلزا به استان

مازندران، گلستان، همدان، فارس، مرکزي، اردبيل و 

 (.1387نام، )بي    کرمانشاه تعلق دارد

 به طور عمدهدر اروپا از روغن کلزا  19اوايل قرن در    

روشنايي همچنين در تهيه روغن براي براي ساختن صابون و 

اصالح کيفيت روغن و  هاي بعدي درپيشرفت شده است. استفاده

آن يش مصارف خوراکي بکنجاله کلزا موجب افزايش بيش از 

شده، به طوري که امروزه مصرف خوراکي آن بيشتر از ساير 

. بذر کلزا جهت تهيه دو فراورده باشدمي صنعتيموارد 

اصلي روغن و کنجاله مورد استفاده قرار مي گيرد. روغن 

واند براي استفاده انسان )به عنوان روغن خوراکي، تمي

مارگارين( و يا به صورت روغن صنعتي مورد استفاده قرار 

گيرد. کنجاله کلزا که از نظر پروتئين غني است براي 

مصارف انساني يا حيواني و به عنوان کود نيز مورد 

 (.1378استفاده قرار گرفته است )عزيزي و همکاران، 

درصد وزن خشک دانه  48در برخي ارقام به روغن کلزا    

درصد از نياز مردم جهان به  12شود و هم اکنون بالغ مي

هاي هاي گياهي را تامين کرده و در مقايسه با روغنروغن

هاي روغني آفتابگردان، ذرت و سويا به حاصله از دانه

دليل حضور اسيدهاي چرب اشباع نشده و فقدان کلسترول از 

بااليي برخوردار است )عباس دخت و همکاران،  کيفيت غذايي

(. در حال حاضر کلزا سومين گياه مهم روغني جهان 1380

باشد )جاويدفر و همکاران، بعد از سويا و نخل روغني مي

(. کلزا با شرايط آب و هوايي بسياري از نقاط ايران 1386

سازگار است و به همين دليل زراعت آن جهت تامين روغن 

رد نياز کشور در حال توسعه است )زارع و خوراکي مو

 (. 1385همکاران، 

براساس آمارهاي وزارت جهاد کشاورزي سطح زير کشت کلزا    

هکتار و ميزان  134910در ايران  1386-1387زراعي در سال

تن و در استان اردبيل سطح زير  36/258995کل توليد آن 

تن بوده  7/11693هکتار و ميزان کل توليد آن  4832کشت آن 



 

(. يکي از مهمترين عوامل محدود کننده 1387نام، است )بي

اي از حشرات آفت هستند که به اين توليد کلزا مجموعه

زا شته زنند که يکي از اين حشرات خسارتگياه خسارت مي

 (. 1378باشد )عزيزي و همکاران، مي M. persicaeسبز هلو 

 

 جانوري جايگاه شته سبز هلو در رده بندي -1-3

-جايگاه شته سبز هلو در رده بندي جانوري به شرح زير مي

 (1992، 1باشد )برر

        Kingdom: Animalia سلسله

 Subkingdom: Bilateria زير سلسله

 Phylum: Arthropoda شاخه

 Class: Insecta رده

 Order: Hemiptera راسته

 Family: Aphididae خانواده

 Genus: Myzus جنس

 گونه

 

Species: M. persicae Sulzer  

 ته سبز هلوشکل شناسي ش -1-4

تا  5/1هاي بکرزاي بي بال بدني بيضي شکل به طول ماده   

ميليمتر و به رنگ سبز تا سبز مايل به زرد دارند،  5/2

هاي آن نيز مشخص تر از طول بدن و کورنيکولها کوتاهشاخک

-ها قهوهاليه آن، منتهيها به رنگ سبزباشند. کورنيکولمي

ها نيز اندکي متورم است. دم اي روشن و بخش مياني آن

باشد. در ها بوده و به رنگ روشن ميکوتاهتر از کورنيکول

هاي بکرزاي بالدار شکم نسبتا براق، سر و قفس سينه ماده

ها تقريبا برابر با طول بدن مايل به سياه است. طول شاخک

ها به رنگ مايل به سياه کورنيکولو به رنگ سياه هستند. 

باشند. طول دم برابر با دو سوم طول اي روشن ميقهوه و يا 

ها بوده و به رنگ تيره است )به نقل از کورنيکول

 (.1987؛ هيل، 1384خانجاني، 

 

                                                 
1- Borror et al.            



 

 اسيزيست شن -1-5

-شته سبز هلو در اکثر مناطق زمستان را به صورت تخم   

 ها و تنه درختان هاي سياه و براق روي سرشاخه

ها به طور پراکنده روي کند. تخمدار سپري ميميوه هسته

 شوند. اين آفت در هاي جوان مشاهده ميشاخه

ها و در مناطقي که دما در هيچ موقعي از سال به گلخانه

درجه سلسيوس است،  4رسد و اغلب بيشتر از صفر درجه نمي

ها باز شده و مباشد. در بهار تخدر تمام طول سال فعال مي

هاي ها پس از آزاد شدن از پوسته تخم، روي سرشاخهپوره

شوند. افراد موسس چندين نسل را روي درختان مستقر مي

ميزبان اوليه ايجاد نموده و پس از توليد فرم بالدار به 

کنند. ميزبان دوم اين شته روي ميزبان دوم مهاجرت مي

شد. اين افراد تا بازميني ميصيفي و جاليز از جمله سيب

اوايل پاييز روي ميزبان دوم به زاد و ولد پرداخته و 

نمايند. افراد سپس افراد بالدار نر و ماده را توليد مي

هاي نر و ماده دوباره به روي ميزبان اول برگشته و تخم

دهند )به نقل از ها قرار ميزمستان گذران را روي آن

 (.1384خانجاني، 

ي مورد نياز براي نشوونماي مراحل در يک تحقيق دما   

مختلف زيستي شته سبز هلو، درصد بقا، نرخ توليدمثل و 

هاي توليد نتاج در سه جمعيت شته سبز هلو که از ايالت

آوري شده بودند در واشنگتن، پنسيلوانيا و مين       جمع

مورد بررسي  درجه سيلسيوس 4/29تا  4/12 محدوده دمايي

 4/12شده است که زماني که دما از قرار گرفته و معلوم 

بود، توليد نتاج افزايش  رسيده درجه سيلسيوس 6/15به 

و  ز کاهش يافته استنييافته و با کاهش دما، توليد نتاج 

محاسبه شده است )والن و  %2/78درصد بقا به طور ميانگين 

هاي ها و بررسي(. همچنين در آزمايش1979، 1اسميلوويتز

است که افزايش دما سبب افزايش بت شده اي نيز ثامزرعه

است )ميلز و  ها شدهجمعيت و تراکم حشرات مکنده مثل شته

                                                 
1- Whalon & Smilowitz                  2- Miles et al.                  3- Strathdee et al.      

           4- De loach 

 



 

 4(. دلواچ1995، 3؛ استراتدي و همکاران1997، 1همکاران

درجه  20 ( گزارش کرد که شته سبز هلو در دماي1974)

روز  15تا  12تواند هر نسل خود را در مدت سيلسيوس مي

   کامل کند.

در منطقه بهبهان  1381و  1380هاي در تحقيقي که طي سال   

)منطقه گرم( و ياسوج )منطقه سرد( انجام گرفت معلوم شد 

که در بهبهان با باال رفتن دماي منطقه بعد از سرماي 

زمستانه، آلودگي در اسفند ماه شروع شده و در دهه دوم 

 عدد شته سبز هلو بر بوته 2/85فروردين ماه با ميانگين 

رسد. دوره رشد کوتاه گياه در بهبهان باعث به اوج خود مي

ايجاد فقط يک نقطه اوج براي شته سبز هلو در اين منطقه 

هاي شته سبز هلو در اوايل . در ياسوج اولين پورهشد

گذران هاي زمستان( از تخم5/1/85فروردين ماه در تاريخ )

ه روي درختان هلو خارج شدند. ميانگين جمعيت اين شت

عدد شته بر بوته و  3/91يکبار در هفته سوم خرداد با 

عدد شته بر  5/70بار ديگر در هفته سوم شهريور ماه با 

بوته به اوج رسيد. به اين ترتيب شته سبز هلو در ياسوج 

رسد دوره طوالني دو اوج جمعيت نشان داده است. به نظر مي

ث شده رشد گياه و شرايط مناسب رشد شته در اين منطقه باع

تا جمعيت بيشتري طي اين دو اوج ظاهر شوند )صباغان و     

(. در هند نيز اوج جمعيت شته سبز 1385نژاديان، سليمان

هلو روي سيب زميني در ماه مارس )فروردين ماه( هنگامي 

درجه سيلسيوس بوده است،  8/25تا  1/25که دماي محيط بين 

 (.2002، 2گزارش شده است )آميتاوا

 

 منه ميزبانيدا -1-6

خوار است و روي تعداد زيادي شته سبز هلو آفتي چندين   

تا کنون حدود (. 1987کند )هيل، از محصوالت خسارت وارد مي

گونه ميزبان گياهي براي اين شته شناسايي شده است  300

ترين آفت اين حشره متداول (.2006، 2)دسنئکس و همکاران

                                                 
 

1- Amitava                   2- Desneux et al.                      3- Heathcote               



 

ثر نقاط جهان و ايران دار بوده و در اکدرختان ميوه هسته

انتشار دارد. ميزبان عمده آن هلو است، ولي روي انواع 

-شليل، گوجه، آلو، زرد آلو و بادام نيز خسارت ايجاد مي

کند. بعالوه از اواسط بهار به بعد به طور عمده روي 

هاي ثانوي شامل سيب زميني، گوجه فرنگي، توتون، ميزبان

هايي کوکب، مرکبات و گونهکلم، اسفناج، پيچ، گلفلفل، کلم

(. اين 1384شود )به نقل از خانجاني، از غالت منتقل مي

هاي مختلف کلميان و به خصوص روي آن دسته شته روي گونه

از گياهاني که رشد سريع دارند مثل خردل و بادمجان رشد 

بسيار خوبي دارد. به طور کلي اين حشره روي گياهان جوان 

هاي بالغ و پير است نسبت به برگ هاي آن زيادکه رشد برگ

 (.1962، 3کوتتر و بهتري دارد )هتنشوونماي سريع

 

 ناطق انتشارم -1-7

جازي است و از مناطق شمالي اي همهشته سبز هلو گونه   

تا اسکانديناوي، چين و کانادا پراکنش دارد )هيل، 

(، 1328(، دواچي )1317(. شته سبز هلو توسط افشار )1987

( جزء فون 1367(، حجت و مراد اسحاقي )1338ان )صلواتي

(. اين 1384ايران اعالم شده است )به نقل از خانجاني، 

(. 1381شته در تمامي نواحي کشور انتشار دارد )بهداد، 

به مدت سه سال در نقاط مختلف کشور فون  1379از سال 

زا به کلزا مورد بررسي و تحقيق قرار گرفت و حشرات خسارت

در  M. persicae آوري شده شته سبز هلوهاي جمعنمونهاز بين 

تمام نقاط ايران مشاهده شد و در حال حاضر جزء يکي از 

باشد )کيهانيان و ترين آفات کليدي مزارع کلزا ميمهم

 (.1384همکاران، 

 

 اهميت اقتصادي و خسارت شته سبز هلو -1-8

خود ها به وسيله قطعات دهاني سوزني شکل و بلند شته   

کنند. بر اثر شيره گياهان را مکيده و از آن تغذيه مي

شود و عوارض ها، گياه ميزبان به شدت ضعيف ميتغذيه شته

ها و ريزش ميوه و گل در مختلفي مانند زردي و پيچش برگ



 

هاي گياه ها يا ساير اندامشود. گاهي برگها ظاهر ميآن

و بد شکل  ها تغيير شکل يافتهميزبان در اثر تغذيه شته

عنوان ناقل تعدادي از ه بها شته شوند. از طرف ديگرمي

؛ 2005، 1كنند )اسالن و اويگونهاي مهم گياهي عمل ميبيماري

 (.2006، 2اوزدمير و همکاران

شته سبز هلو يکي از آفات جدي و خسارت زا در گلخانه    

که از آفات ( 2005باشد )کيرچنر و همکاران، و مزرعه مي

و به جهت ( 2001، 3کلميان بوده )فرانسيس و همکارانعمومي 

گسترش جغرافيايي و ميزباني از اهميت اقتصادي بااليي 

هاي کامل و (. شته2000برخوردار است )استاري و همکاران، 

هاي هاي آن با استقرار در سطح زيرين برگ ميزبانپوره

شوند )به نقل از ها ميمورد حمله سبب پيچيدگي آن

( و به دليل ترشح عسلک سبب کاهش کيفيت 1384ي، خانجان

شته سبز هلو در تراکم باال باعث انتقال شود. محصول مي

به  ( و2006شود )دسنئکس و همکاران، هاي ويروسي ميبيماري

-هاي خاص بيولوژيکي ميويژگي    علت داشتن ساختار و 

 هاها را از گياهان آلوده دريافت کرده و آنتواند ويروس

خانجاني، به نقل از کند )ا به ساير گياهان سالم منتقل ر

بيماري ويروسي را به حدود  100(. اين آفت قادر است 1384

گياهي از جمله چغندرقند، لوبيا، کلميان،  تيره 30

كه بيشتر ( 1987مرکبات، توتون و نيشکر منتقل کند )هيل، 

حيم ها داراي اهميت اقتصادي زيادي هستند )پورراين ويروس

( گزارش کردند 2000) 4اليس و همکاران(. 1381و همكاران، 

بيماري ويروسي در گياهان تيره  23که شته سبز هلو ناقل 

  باشد.کلميان مي

هايي است که يکي از مهمترين ويروس )PVY(2زمينيسيب Yويروس 

، 3شود )بويتئو و همکارانمي   توسط شته سبز هلو منتقل 

 3اي که توسط ماناچيني و همکارانلعه(. همچنين در مطا1998

                                                 
1 - Aslan & Uygun                       2 – Ozdemir et al.                     3- Francis et al.                        

4- Ellis et al.              

1- potato potyvirus Y                        2- Boiteau et al.                       3- Manachini et al.  

 

 

 



 

( صورت گرفته، مشخص شده که شته سبز هلو قادر به 2007)

هاي هاي هرز به عنوان ميزباناز علف PPVانتقال ويروس 

 باشد.ثانويه شته سبز هلو به درختان هلو مي

پس از انتقال ويروس به گياه حساس، ويروس شروع به    

کند. اين روند زبان ميهاي ميهمانند سازي در سلول

ها را تغيير داده و باعث تغييرات متابوليسم سلول

شود. اين تغييرات بيوشيميايي و فيزيولوژيکي در گياه مي

در آلودگي اوليه ممکن است به صورت نواحي مشخصي از 

هاي موضعي مشاهده شوند. اين هاي بيمار موسوم به لکهسلول

فتن کلروفيل به صورت ها ممکن است در اثر از بين رلکه

ها به صورت بافت رنگ پريدگي )کلروز( يا با مرگ سلول

مردگي )نکروز( مشاهده شود. عالئم سيستميک آن به صورت 

توقف رشد و کوتولگي، رنگ پريدگي )کلروز(، لکه حلقوي، 

بافت مردگي )نکروز(، بدشکلي برگ و ساقه و غيرعادي بودن 

دهد. ممكن است ان ميميوه، بذر و دانه گرده خود را نش

اثر ويروس به صورت تغييرات داخلي باشد که سبب متالشي 

هاي سلول، عدم توليد کلروفيل و تقسيم غير شدن کلروپالست

شود )جعفرپور، همکاران، هاي درون بافت آلوده سلول عادي

1382.) 

 

 هاي کنترلروش -1-9

-ههاي کنترل شته سبز هلو استفاده از حشريکي از روش   

هاي شيميايي، براي کشحشره است. استفاده از هاي شيمياييکش

که باشد و از آنجاييحشرات مفيد نيز سمي و خطرناک مي

کش مشکالتي از قبيل مقاومت حشرات حشره   استفاده از سموم 

ها، افزايش جمعيت آفات ثانويه، جايگزيني کشبه حشره

رطان زايي و اکولوژيکي آفات، کاهش اثرات سموم، اثرات س

جهش زايي و اثرات سوء زيست محيطي را به دنبال دارد 

هاي (، لذا استفاده از روش1995)هاردين و همکاران، 

سازگار با اکوسيستم در کنترل با آفات الزامي است. يکي 

خطر براي انسان و محيط زيست کنترل آفات از راهکارهاي بي

(. 1997اران، استفاده از ارقام مقاوم است )النگلي و همک

هاي زراعي به کارگيري ارقام مقاوم يکي از مهمترين روش



 

توان از باشد که در جهت کاهش خسارت آفت ميکنترل آفت مي

 (.1384گيري نمود )به نقل از خانجاني، ها بهرهآن

 

 ارقام مقاوم -1-10

امروزه استفاده از ارقام مقاوم به عنوان يکي از    

-ل آفات در محصوالت مختلف محسوب ميهاي کنترمؤثرترين روش

شود و استفاده از ارقام مقاوم در سيستم مديريت تلفيقي 

(. در 1995، 1مزاياي زيادي دارد )پاندا و خوش (IPM) آفت

هاي مقاوم به حشرات اثر عوامل بيشتر موارد واريته

کنند و با بيولوژيکي کاهش دهنده جمعيت آفت را تشديد مي

جسمي و وضعيت فيزيولوژيکي حشره آفت  کاهش دادن توانايي

باعث افزايش کارايي ميزبان يابي شکارگرها و 

ها        پارازيتوييدها شده و باعث افزايش تأثير پاتوژن

سال گذشته تحقيقات انجام گرفته در  40در طي  شوند.مي

هاي زراعي مقاوم به زمينه توليد و استفاده از واريته

ري در توليد مواد غذايي در حشرات به افزايش چشم گي

مناطق عمده کشاورزي جهان منجر شده است، به همين دليل 

هاي حفظ نباتات ملي موضوع مقاومت گياهي در بيشتر برنامه

به حشرات جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده است )به 

 (. 1374قنبالني و همکاران، نقل از نوري

 

 تعريف مقاومت -1-10-1

هااي وراثتاي هان به حشرات عبارت از کيفيتمقاومت گيا   

دهاد، باه گياه است که خسارت حشره را تحت تأثير قرار مي

هاي مساوي از جمعيت حشره، محصول بيشتر طوري که در تراکم

و با کيفيت باالتر در مقايسه با ارقام معمولي کاه فاقاد 

(. 1951کند )پينتر، باشند، توليد ميهاي ارثي مياين ويژگي

( مقاومات گياهاان باه حشارات 1995ا به تعريف اساميت )بن

شاود تاا هاي وارثتي گياه که موجب ميعبارت است از کيفيت

گياهي از يک واريته يا يک گونه در مقايسه با گياه حساس 

 باشد از حمله هاي ارثي ميکه فاقد اين کيفيت

                                                 
1- Panda & Khush 



 

قنبالناي و حشره آفت خسارت کمتري ببيند )به نقل از ناوري

 .(1374ن، همکارا

 

 هاي مقاومتسيمانواع مکان -1-10-2

هااي مقاومات گياهاان باه ( مکانيسم1995پاندا و خوش )   

حشاارات را بااه چهااار دسااته مقاوماات ژنتيکااي، مقاوماات 

اکولوژيکي، مقاومت دفاعي گياه و مقاومت ناشي از عوامال 

( اعاالم کارد کاه 1997) 1مختلف تقسيم بندي کردند. هااريش

هاي مقاومت گياهان، کمک زيادي به محققاان بررسي مکانيسم

نمايد تا بتوانناد گياهاان مقااوم را اصالح نباتات    مي

( باراي اولاين باار 1951شناسايي و معرفي کنند. پينتار )

اثرات مقاومت گياهان روي حشرات را به صورت عادم رجحاان 

 بيوز و تحمل تعريف کرد.زنوز(، آنتي)آنتي

 

 زنوزآنتي -1-10-3

توسط کوگان و  1978زنوز نخستين بار در سال اژه آنتيو   

-به جاي واژه عدم رجحان پينتر ارائه شد. آنتي 2اورتمن

زنوز عبارت است از عدم توانايي گياه در پذيرايي از 

شود گياه خوار که در نتيجه حشره آفت مجبور ميحشره گياه

ريزي انتخاب نمايد ميزبان ديگري را براي تغذيه يا تخم

  (.1374قنبالني و همکاران، )به نقل از نوري

خصوصيات  به علت ززنوگياه واجد مقاومت آنتي   

روي خاص خود  بيوشيمياييو  فيزيکيبيو مورفولوژيکي،

 تاثير روي گياه ميزبان رفتار تخم ريزي و استقرار حشره

( گياه 1951به نظر پينتر ) .(1995 ش،وگذارد )پاندا و خمي

هايي است عدم رجحان داراي خصوصيات و ويژگي واجد مکانيسم

ريزي، تغذيه، استراحت و که آن را براي حشره از نظر تخم

( بيان 1983) 3سازد. پروکوپي و اونزاستقرار نامطلوب مي

-زنوز، رفتارهاي تخمکردند که گياهان واجد مقاومت آنتي

ريزي مثل جستجوي ميزبان، فرود آمدن و استقرار روي 

                                                 
1- Harish                              2- Kogan & Ortman                                3- Prokopy & Owens                

 



 

 دهند.تماس با سطح گياه را تحت تأثير قرار مي ميزبان و

هاي ضخيم شده اپيدرم وجود موانع فيزيکي از قبيل    اليه

ها و ها( روي برگها )تريکومگياهان، اليه مومي و کرک

هاي گياهان ممکن است حشره را مجبور سازد که از ساقه

هاي ها منصرف شده و کوششتغذيه از گياهان واجد اين ويژگي

تر ديگر متمرکز خوراکخود را براي تغذيه از گياهان خوش

. عوامل (1374قنبالني و همکاران، سازد )به نقل از نوري

زنوز گياهان شامل ترکيبات شيميايي موثر در آنتي

(. 1985، 1منباشد )ويسدورکننده و بازدارنده تغذيه مي

مطالعات نشان داده است که در بيشتر گياهان زراعي 

زنوزي بيشتر به وجود عوامل شيميايي بستگي سم آنتيمکاني

 (.1374قنبالني و همکاران، دارد )به نقل از نوري

    

   بيوزآنتي -1-10-4

-اي از مقاومت گياهان به حشرات ميبيوز نوع ويژهآنتي   

اي که سعي شناسي حشرهباشد که در آن گياه مقاوم روي زيست

ان ميزباان دارد تااثير در استفاده از آن گياه باه عناو

هاي شايميايي بيوز، مکانيسمگذارد. در ايجاد آنتيمنفي مي

ممکان  بيوزباشند. آنتيو مرفولوژيکي گياهي هر دو مؤثر مي

و الرو جوان  بيشتر روي تخم است حاد باشد که در اين صورت

شاود. در صاورتي کاه هاا مايمؤثر واقع شده و سبب مرگ آن

تبديل شدن الروها به شفيره و بيارون بيوز مزمن مانع آنتي

ها شده و بدين صورت باعث مرگ و آمدن حشرات کامل از پيله

هاا و حشارات ها، شافيرهمير الروهاي سنين باال، پيش شفيره

شود. همچنين در حشراتي نيز که از اثرات مساتقيم کامل مي

برند يک سري اثارات ناامطلوب باه صاورت جان سالم بدر مي

هااي نشاوونماي تر شادن دورهجثه حشره، طوالني کاهش وزن و

 .شودمراحل مختلف الروي و کاهش باروري افراد بالغ ظاهر مي

موانع فيزيکي موجود در اپيدرم گياهان نيز ممکن است    

بيوز ممکن آنتي بيوزي داشته باشند.روي حشرات تاثير آنتي

هاي است در اثر وجود آلومون و يا از فقدان کايرومون

                                                 
1- Wiseman 



 

-گياهي ايجاد شود، يا اينکه ارقام واجد مکانيسم آنتي

بيوز ممکن است فاقد مقادير مناسبي از مواد غذايي مورد 

نياز حشره مورد نظر بوده و يا داراي مواد شيميايي 

هاي ترشحي اي باشند که براي حشره سمي باشد. کرکويژه

موجود در سطح گياهان نيز ممکن است روي حشرات خاصيت 

 بيوز به يوزي داشته باشند. همچنين ممکن است آنتيبآنتي

اي از هاي بااليي از مواد ساختماني گياهي ويژهوجود غلظت

 قبيل ليگنين و سيليس نيز مربوط باشد ، که 

در هضم شدن غذاي خورده شده توسط حشرات اختالالتي ايجاد 

 (.1374قنبالني و همکاران، کنند. )به نقل از نوريمي

 

 تحمل -1-10-5

تحماال عبااارت اساات از دارا بااودن قاادرت تحماال و يااا    

-توانايي ترميم خسارت وارد شده بر گياهان توساط جمعيات

هاي موجود روي گياهان حسااس. تحمال هايي برابر با جمعيت

يک پديده ذاتي و ژنتيکي گياه اسات کاه آن را قاادر ماي 

رغم حضور و خسارت حشاره آفات همچناان باه رشاد سازد علي

هاي ي خود ادامه داده و پس از انهدام و يا حذف بافتطبيع

آسيب ديده بتواند با رشد مجدد خود خساارت وارد شاده را 

 (.1374قنبالني و همکاران، ترميم نمايد )به نقل از نوري

 

 روي پارامترهااي زيساتي كيفيت گياه ميزبان تاثير -1-11

 ها شته

در بااروري  كيفيت گياه ميزبان يك عامل كليدي و موثر   

باشد و اختالف در كيفيت گياااه ميزباان حشرات گياهخوار مي

تواند اثرات عميقي در باروري، نرخ بقاء، تحرك، مرگ و مي

ها داشته باشاد نمير بوسيله دشمنان طبيعي و نرخ رقابت آ

(. تركيبات گياه ميزبان )مثل كربن، 2005، 1)هلمز و هانتر

( باه طاور مساتقيم روي هااي ثانوياهنيتروژن و متابوليت

باااروري بااالقوه و بالفعاال حشاارات گياااه خااوار تااأثير 

                                                 
1- Helms & Hunter                         2- Awmack & Leather                        3- Legrand & Barbosa             

 

 



 

(. كيفياات پااايين غااذا 2002، 1گذارنااد )آوماااک و لاادرمي

تواند به عنااوان ياك وسايله دفااعي در مقابال حشارات مي

ها يا افازايش گياهخوار عمل كند و باعث كاهش باروري شته

(. 2000، 2ساطول مدت نشوونماي آنها شود )ليگراند و باربو

ميزان مقاومت يك گياه در مقابل يك گياهخوار باه وياژه، 

توانااد روي تفاااوت در فعالياات حشااره روي آن ميزبااان مي

سنجيده شود. نرخ ذاتي افزايش طبيعي جمعيت مقياساي اسات 

که جهت ارزيابي سطح مقاومت گياه نسبت به يک حشاره آفات 

، 4تييرز؛ روگال وگاو1993، 3رود )کاسال و برگاربه کار مي

( ياک حشاره  mr(. نرخ ذاتاي افازايش طبيعاي جمعيات )1995

گويي استعداد رشاد جمعيات پارامتر كليدي مفيدي براي پيش

باشااد )روي و آن حشااره تحاات شاارايط محيطااي مفااروض مي

هااي شاته روي آنهاا (. گياهاني كاه جمعيت2003، 3همکاران

 تار ازدهند باه نسابت مقااومكمتري را نشان مي mrمقادير 

بااالتري  mrها روي آنها از مقاادير گياهاني هستند كه شته

(. يک حشاره آفات روي 1998، 4برخوردارند )بتکه و همکاران

گياهان ميزبان حساس، به دليال داشاتن نارخ رشاد جمعيات 

هااي مقااوم، خساارت بيشاتري باالتر در مقايسه با ميزبان

ي سازند. بنابراين، ميزان رشد جمعيت يااك آفات رووارد مي

تواناد معيااري از مقاومات ياا گياهان ميزبان مختلف ماي

، 5ها را مشخص نمايد )اوزگوکچه و آتليهاانحساسيت ميزبان

2005.) 

در تحقيقي توليد مثل شاته سابز هلاو روي تارب توساط    

( بررسي شد. طباق نتاايج باه دسات 1996) 6موراي وتسوموکي

د مثل آمده، اين محققان گزارش کردند که نرخ ناخالص تولي

 15و نرخ ذاتي افزايش طبيعي جمعيات ايان شاته در دمااي 

درجاه  20و در دمااي  21/0و  50/61درجه سلسيوس به ترتيب 

( مقاومات 2006) 7باشد. بي و توسکامي 33/0و  60/60سلسيوس 

هشت رقم تجاري گل کلم را نسبت باه شاته سابز هلاو تحات 

                                                 
 

 

1- Castle & Berger               2- Ruggle & Gutierrez              3- Roy et al.                   4- Bethke et al.               

5- Ozgokce & Atlihan         6- Murai & Tsumuki                 7- Bi & Toscano             8- Davis et al.    

 



 

د شاته اي بررسي کرده و نشان دادند که تعاداشرايط مزرعه

 5تاا  3/1به ازاي هر گيااه در طاول دوره آزماايش باين 

کمترين و  Cool Breezeو   Cool Greenمتغيير بوده است و ارقام 

بيشاترين تعاداد شاته باه ازاي هار بوتاه را  Empireرقم 

اي ( در مطالعاات گلخاناه2007) 8داشتند. ديويس و همکاران

ته سبز هلاو زميني را نسبت به شرقم تجاري سيب 49مقاومت 

مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد که اين شته روي 

کمترين ميزان نرخ ذاتي افازايش طبيعاي  Russet Norkotahرقم 

بيشاترين ميازان  Lasoda Red( و روي رقام mr =167/0جمعيت )

( را mr= 350/0نرخ ذاتي افازايش طبيعاي جمعيات         )

-گونه وحشاي سايب 7از نمونه  21باشد. در تحقيقي دارا مي

منظور شناسايي منابع مقاومت به شته سابز هلاو  بهزميني 

هاا مشاخص شاد کاه بررسي شد. بر اساس ميزان زادآوري شته

 هاي وحشي نسبت به شته در مراحال اولياه رشاد اکثر گونه

تر از مراحل بعدي هستند. مقااوم تارين گياهاان باه حساس

و  Lindl  Solanum etuberosumو  Solanum trifidum Correll هااايگونااه

 Solanum sanctae-rosae Hawkes حسااس تارين گياهاان باه گوناه 

اند. و ميزان پايداري مقاومت در مراحل مختلف متعلق بوده

بيشتر  S. trifidumو  Torr. Solanum jamesiiرشدي گياه در دو گونه 

)عساکريان زاده و همکااران، ها باوده اسات از ساير گونه

1385). 

بيوزي تعدادي زنوزي و آنتيدر پژوهشي ديگر مقاوت آنتي   

اي و از ارقام هلو نسبت به شته سبز هلو تحت شرايط مزرعه

اي مورد بررسي قرار گرفات. نتاايج نشاان داد کاه گلخانه

داراي کمتاارين و ارقااام  Weepin Flower Peachو Rubriaارقااام 

Prunus davidiana clone P1908 ،Summergrand وMalo Konare   داراي

-زنوزي و کمتارين قادرت جلاببيشترين ميزان مقاومت آنتي

باشاند. همچناين در بررساي کنندگي براي شته سبز هلو ماي

 Summergrand (26/0=  mr ،)GF305بياوزي ارقاام مقاومت آنتاي

(36/0= mrو ) Malo Konare (28/0 =mr به عنوان ارقام حسااس و )

نرخ ذاتاي با داشتن کمترين ميزان  P. davidiana clone P1908رقم



 

( به عنوان رقم مقاوم شناخته mr =2/0افزايش طبيعي جمعيت )

 (.1998، 1شدند )سوگه و همکاران

( نشااوونما و 2002) 2کوينتانياااال و همکاااران-فرناناادز   

هااي توليد مثل شته سبز هلو را روي تعادادي از     علاف

ندرقناد ماورد بررساي هرز تابستانه و زمستانه مازارع چغ

 قرار دادند. نتايج نشاان داد کاه علاف هارز تابساتانه 

Solanum nigrum L. و علف هرز زمساتانهVeronica hederifolia L.  باه

بيشترين ميازان نارخ  mr= 27/0و  mr= 40/0ترتيب با داشتن 

ذاتي افزايش طبيعي جمعيت را به خود اختصاص دادند و باه 

براي شته سبز هلو شناخته شدند.  ترين ميزبانعنوان مطلوب

 (GAs) ساتروئيدياگليکوآلکالوئيادهاي  زمينيهاي سيبدر برگ

کاکونين وجود دارد که تا حد قابل  – αسوالنين و  – α شامل

کناد توجهي به دفاع گياه در برابر گياه خواران کماک ماي

ساوالنين  – α اي اثردر مطالعه(. 19963،)سانفورد و همکاران

در غاذاي مصانوعي روي ميازان نشاوونما و  کونينکا – αو 

شته سبز هلو مورد مطالعه قرار گرفات و معلاوم  توليدمثل

گاارم ميلااي 80-160 هااايشااد کااه حشاارات کاماال بااه غلظاات

دهناد و در ستروئيدي حساسيت نشان مياگليکوآلکالوئيدهاي 

اين نوع رژيم غذايي کاهش در ميزان باروري و مرگ و ميار 

به شاهد، تاخير در بلوغ، کاهش نرخ ذاتاي  باالي شته نسبت

هااي تولياد شاده افزايش طبيعي جمعيت و کاهش تعداد پوره

توسط شته مشاهده شد اما گليکوآلکالوئيادهاي اساتروئيدي 

هاي پايين محرک توليد مثل شته باوده و شاته باه در غلظت

قادر به نشاوونما و توليادمثل  GAsراحتي در غلظت پايين 

، 2؛ دآو و فريادمن1998، 2وييانس و همکارانشده است )فراگ

سوالنين موجود در برگ سيب زميناي  – α در آزمايشي  (.1996

به غذاي مصنوعي شته سبز هلو اضافه شد و مشخص شد که اين 
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-اي براي اين شته باشاد )شاانتواند محرک تغذيهماده نمي

 (.1976، 3کوپرسنهوون و درک

ژن و پتاسيم، که جزو مواد هاي مختلف نيتروتاثير نسبت   

است، در انتخاب گياه ميزبان توسط شته سبز  B. rapaمعدني 

هلو مورد بررسي قرار گرفته و نتايج به دست آمده نشان 

داده است که نسبت باالي نيتروژن و پايين پتاسيم در گياه 

در  (.1978، 4براي نشوونماي کلني شته مناسب است )راهير

نيتروژن محلول پيچ از نظر ميزان کلم ميان ارقام مختلف

هاي زيادي وجود دارد و گزارش شده است که توليد تفاوت

هاي مثل شته سبز هلو روي ارقام مختلف اين گياه با غلظت

متنوعي از نيتروژن، اختالف قابل توجهي داشته است )ون 

 (. 1969، 5امدن و باشفورد

مومي كلم با مطالعه نرخ نسبي رشد شته سبز هلو و شته    

آمينه آسپاراژين و گلوتامين روي ثابت شد که اسيد

نشوونماي شته سبز هلو و شته مومي کلم اثرات مثبت دارند 

-آمينه بوتيريکاما بين نشوونماي شته سبز هلو با اسيد

-اسيد رابطه معکوس وجود داشته و افزايش غلظت اين اسيد

شود يآمينه در گياه سبب کاهش نشوونماي شته سبز هلو م

-(. همچنين در تحقيقي به رژيم1971)ون امدن و باشفورد، 

هاي غذايي مصنوعي شته سبز هلو به طور جداگانه 

سينيگرين، تماتين، نيکوتين، گوسيپول، فلوريزين، 

ماليک که از ترکيبات ثانويه گياهي است، اينولين و  اسيد

هاي غذايي پرورش داده شد. اضافه شد و شته روي اين رژيم

تايج نشان داد که درصد مرگ و مير شته روي رژيم غذايي ن

% بود در حالي كه روي رژيم غذايي 6/9شامل سينيگرين 

-% بود. و رژيم غذايي مصنوعي شامل اسيد4/89شامل تماتين 

توانند غذاي مورد نياز ماليک، اينولين و سينيگرين مي

جهت نشوونما و توليدمثل شته را حداقل تا سه نسل تامين 

توليدمثل شته سبز هلو و  (.1984، 1کنند )جوند و ليدآو

گيرند، به طوري شته مومي کلم تحت تاثير، سن برگ قرار مي

هاي جوان و شته مومي کلم روي که شته سبز هلو روي برگ
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 .(1972 2تري را دارند )ورينگتر توليدمثل موفقهاي مسنبرگ

دند که ( گزارش کر1997) 4( و کل1986) 3وبر و همکاران

تعداد پروب در شته سبز هلو نسبت به شته مومي کلم روي 

ارقام زراعي و وحشي کلميان کمتر و زمان الزم براي نفوذ 

خرطوم به آوند آبکش کوتاهتر، اما مدت زمان تغذيه از 

( گزارش کرد که عدم 1994کل ) باشد.تر ميآوند آبکش طوالني

يرش ارقام موفقيت در مکيدن شيره پرورده باعث عدم پذ

 Cyr. Brassicaو Pomel.  Brassica fruticulosaوحشي             

spinescens  به عنوان ميزبان توسط شته مومي کلم شده است و

 ،S. arvensisخردل وحشي هاي هرز وحشي تيره کلميان، مثل علف

مثل کلزا، مقاومت  ،Brassicaهاي زراعي جنس نسبت به گونه

 مومي کلم دارند.بيشتري نسبت به شته 

-مقاومت آنتي( در بررسي 1381پور و همکاران )محرمي   

رقم، الين و  27تعداد کلزا نسبت به شته مومي کلم، زنوزي 

سازي پس . آلودهدادندقرار  آزمايشمورد را هيبريد کلزا 

ها از تهبا انتقال ش ،برگي 5-6به مرحله کلزا از رسيدن 

هاي کاشت انجام رديف ها بينگياه مخزن و رهاسازي آن

هاي شمارش شده تعداد شته ها، از نظرگرفت. در اين آزمايش

مشاهده اختالف معني داري هاي مورد بررسي بين جرم پالسمدر 

زنوزي در ارقام تحت آزمايش مقاومت آنتي، . بنابرايننشد

 منتفي شد.

زيست شناسي شته مومي کلم روي چهار رقم  1380طي سال    

در شرايط کنترل شده  Licordو  SLM046 ،Consul ،Mohicanکلزا 

آزمايشگاهي در ايستگاه تحقيقات کشاورزي بروجرد بررسي 

ها نشان داد که دوره پورگي حشره روي شد. نتايج بررسي

نسبت به ارقام ديگر بيشتر بود و اختالف معني  Licordرقم 

 داري در سطح احتمال کمتر از يک درصد وجود داشت. افزايش

و به ويژه به  3طول دوره پورگي شته روي اين رقم به سن 

پورگي اين شته مربوط بود. حداکثر و حداقل طول عمر  4سن 

و  Mohicanو  SLM046حشره کامل به ترتيب در تيمارهاي 

زايي روزانه به ازاي هر بيشترين و کمترين تعداد پوره

اين مشاهده شد.  Licordو  Mohicanشته بالغ در تيمارهاي 



 

به خاطر طوالني بودن دوره  Licordبررسي مشخص نمود که رقم 

پورگي شته روي آن نسبت به سه رقم ديگر تحمل بيشتري را 

 (.  1381نشان داده است )زندي سوهاني و همکاران، 

الين، هيبريد و رقم  27( مقاومت 1382منفرد و همکاران )   

را  (L. arvensis Sinapis)و يک گونه خردل وحشي (B. napus)کلزا 

اي ارزيابي كرده نسبت به شته مومي کلم تحت شرايط مزرعه

هاي و گزارش كردند كه روند تغييرات جمعيت شته روي رقم

مورد مطالعه از شروع آلودگي تا نيمه فروردين افزايشي و 

ها نشان داد که پس از آن کاهشي بوده است. مقايسه تيمار

ف، اکاپي، ، يورول، پي ا401، هايوال 308هاي هايوال رقم

و شيرالي داراي کمترين ميزان آلودگي بوده و  330هايوال 

داري نداشتند. با خردل وحشي )شاهد مقاوم( تفاوت معني

ر گروه مقاوم و بقيه ارقام در     هاي نامبرده درقم

پور و هاي نيمه مقاوم و حساس قرار داده شدند. محرميگروه

ي افزايش طبيعي جمعيت و ميانگين ( نرخ ذات1382همکاران )

نرخ نشوونماي شته مومي کلم را روي چهار رقم کلزا شامل 

ارقام: پي اف، اکاپي، بومرنگ و يورول تحت شرايط 

آزمايشگاهي مطالعه و گزارش كردند كه پارامترهايي نظير 

نرخ توليد مثل و نرخ ذاتي افزايش طبيعي جمعيت شته در 

ي ديگر و هااري بيشتر از رقمدرقم بومرنگ به طور معني

 ها بود. تر از ساير رقمرقم اکاپي به طور نسبي مقاوم

 (S. arvensis)مقاومت پنج رقم کلزا و يک گونه خردل وحشي   

اي و در شرايط مزرعه 80-81هاي   به شته مومي کلم طي سال

آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت و گزارش شد که 

با باالترين شاخص آلودگي، ارقام  Licordو   Talayehارقام

حساس و گونه خردل وحشي با اختالف معني دار نسبت به 

 SLM046 ،Consulارقام کلزا، يک گياه مقاوم است. ارقام 

 نيز ارقام ميانه بودند. نتايج حاصل از مقايسه  Mohicanو

mr  نشان داد که رقمTalayeh  بيشترين مقدار و رقمConsul 

باشند. مقايسه ميانگين طول ر را دارا ميکمترين مقدا

دوره توليد مثل شته نيز نشان دهنده طوالني بودن نسبي 

و کوتاه بودن آن در  Licordو  Talayeاين دوره در ارقام 



 

بود. همچنين مقايسه ميانگين تعداد نتاج شته  Consulرقم 

کمترين  Consulبيشترين و رقم  Talayehنشان داد كه رقم 

ها باشند. از مجموع اين بررسيه را دارا ميتعداد شت

 Consulترين رقم و حساس Talayehگيري شد که رقم نتيجه

ترين است و ساير ارقام از نظر مقاومت به شته مومي مقاوم

کلم بين اين دو قرار مي گيرند )زندي سوهاني و همکاران، 

1383.) 

امي بيوزي پنج رقم کلزا به اسدر پژوهشي تاثير آنتي   

روي  PF( 91/7045، پارکلند و)308، هايوال401يوريکا، هايوال

شته مومي کلم طي مرحله فنولوژيکي گلدهي گياه مورد 

ها و محاسبات نشان داد نتيجه بررسي ارزيابي قرار گرفت.

که طي اين مرحله رشدي، رقم پارکلند با دارا بودن 

توليد باالترين نرخ ذاتي افزايش طبيعي جمعيت در طي دوره 

ترين مقدار آن با داشتن پايين PF( 91/7045مثلي و رقم )

طي اين دوره به ترتيب ارقام حساس و مقاوم اين آزمايش 

 (.1386بودند )کاظمي و همکاران، 

( پارامترهاي رشدي شته مومي 1387موسوي و همکاران )   

کلم را روي هفت ژنوتيپ کلزا شامل مودنا، ژرونيمو، 

کستر، زرفام و اکاپي در گلخانه مقايسه اپرا، سان، دي، د

کردند. نتايج بدست آمده نشان داد که سرعت رشد شته مومي 

هاي ژرونيمو بيشتر از شش ژنوتيپ ديگر کلم روي ژنوتيپ

است. کمترين ميزان رشد جمعيت شته مومي کلم نيز روي 

 ژنوتيپ اکاپي مشاهده شد.

را  VDH 03/9880مقاومت هشت ژنوتيپ کلزا و ژنوتيپ حساس    

اي اي و گلخانهنسبت به شته مومي کلم در شرايط مزرعه

اي نشان مورد بررسي قرار دادند. نتايج مطالعات مزرعه

ترين شاخص آلودگي را باال Arc-2و  VDH 8003/98هاي داد که الين

هاي خيلي حساس به خود اختصاص دادند و در گروه ژنوتيپ

با کمترين شاخص   7045/91PFتيپ اند و در مقابل ژنوقرار گرفته

ترين ژنوتيپ بوده است. نتايج آلودگي به عنوان مقاوم

مطالعات آزمايشگاهي اين محققين نيز نشان داد که 

 به ترتيب حداقل و حداکثر  7045/91PFو  VDH 8003/98هاي ژنوتيپ



 

mr نتايجي که بر اساس اندرا به خود اختصاص داده .

ايشگاهي بدست آمد، نشان داد که اي و آزممطالعات مزرعه

  7045/91PFترين و ژنوتيپ حساس Arc-2و  VDH 8003/98هاي ژنوتيپ

باشند ترين ژنوتيپ نسبت به شته مومي کلم ميمقاوم

 (.1387)محيسني و ترکماني، 

گونه و زير گونه کلميان را  15( 1994)1سينگ و همکاران 

اي رايط مزرعهاز نظر وجود مقاومت به شته مومي کلم در ش

در   B. fruticulosaمورد مطالعه قرار داده و گزارش کردند که

ها مقاوم بوده است، كه معرف مقاومت باال در تمامي آزمايش

درصد کلميان  90هاي هرز اين تيره است، در حالي که علف

با اولين هجوم شته هاي بالدار آلوده شدند. طول دوره 

( روي 1996) 2يس و همکارانگي شته مومي كلم توسط الپوره

انواع کلم مقايسه شده است. نتايج نشان داد كه طول اين 

روز، ولي در  3/11دوره در رقم مقاوم کلم دانمارکي حدود 

روز و در کلم کاله رقم گالزد  1/8حدود  3ديرقم کلم دربي

 باشد.روز مي 2/7برابر  4وتاس

ان را نسبت ( مقاومت شش گونه كلمي1995) 5اليس و فارول   

به شته مومي كلم تحت شرايط گلخانه در قفس برگي و شرايط 

اي مورد بررسي قرار داده و گزارش كردند كه دو مزرعه

سطح  B. spinescens و  B. fruticulosaگونه کيسه کشيش        

بيوزي به اين شته را از خود نشان بااليي از مقاومت آنتي

اي گزارش كردند طي مطالعه( 1999) 6گبريز و پاولوک دادند.

هاي خود را از طريق وجود عاليم ميزبانمومي کلم  شتهکه 

در بافت گياه و گلوکوزينوالت سينيگرين  مثل شيميايي

به طوري که مرحله پروب و مکيدن دهد. ميزبان تشخيص مي

 Sinapis alba L.گياه  رويشته مومي کلم شيره پرورده توسط 

ترين شود و اين گياه مطلوببه طور پيوسته انجام مي

 Capsella bursa-pastorisآيد و دو گونهميزبان شته به حساب مي

                                                 
1- Singh et al.                        2- Ellis et al.                        3- Derby Day                          4- 

Glazed vates 

 

5- Ellis & Farrell                  6- Gabrys & Pawluk             7- Ellis et al. 

 
 



 

(L.)  وThalaspi arvense L.  مطلوبيت متوسطي نسبت به شته دارند

چرا که فاصله زماني طوالني بين مرحله پروب و مکيدن شيره 

در صورتي پرورده توسط شته روي اين دو گونه وجود دارد، 

را پروب نکرده و از آن  L. Vicia fabaن شته گياه باقال كه اي

کند که اين گياه به عنوان گياه غير ميزبان تغذيه نمي

( 2000) 7اليس و همکاران آيد.براي اين شته به حساب مي

تغيير در غلظت گلوکوزينوالت در گياهان که  گزارش کردند

ير را تحت تاثمومي كلم شته  استقرار کلنيکلميان  تيره

 B. spinescens،Brassica وحشي هايگونهبه طوري که دهد. قرار مي

incana Ten.  ،Brassica villoza Biv. وB. fruticulosa   در مقايسه با

به علت داشتن غلظت باالي  B. oleraceaحساس زراعي  گونه

بيوزي از خود گلوكوزينوالت نسبت به اين شته مقاومت آنتي

، B. fruticulosa   ي وحشي          هاو گونهنشان دادند 

Eruca sativa  وArabidopsis thaliana  که هم تيره کلزا هستند، به

 شته مومي کلم مقاوم هستند.

( اعالم كردند که باروري شاته 2002) 1گبريز و تجالينجي   

 V. fabaمومي کلم روي گياه غير ميزبان اين شاته باه ناام 

ايسه با بااروري ايان شاته تيمار شده با سينيگرين در مق

  روي گياهان ميزبان تقريبا برابر است.

رقام کلازا در شارايط  13تراکم جمعيت شته مومي کلم روي 

( ماورد بررساي قارار 2000) 2اي توسط علي و همکارانمزرعه

گرفت. نتايج نشان داد که تراکم شته روي برگ وگل بيشاتر 

و CON-I قام از ساقه گياه بود و بيشترين تعداد شته روي ر

مشاهده شد. همچنين اساالم   KS-74کمترين تعداد آن روي رقم

( نيز تراکم جمعيت شته مومي کلم را روي 2005) 3و همکاران

رقم کلزا با هم مقايسه و گزارش کردند که هيچ ياک از  10

ارقام مورد مطالعه عاري از آلودگي نبودند، با اين حاال 

رين تعداد شاته را باه کمت  KS-75بيشترين و رقم CON-Iرقم 

 خود اختصاص دادند. 

                                                 

1- Gabrys & Tjallingii                  2- Ali et al.                3- Aslam et al.              4- 

Munthali                        
 

 



 

نسابت  B.oleracea van capitataرقم کلم  9در پژوهشي مقاومت    

اي مورد آزمايش قارار به شته مومي کلم تحت شرايط گلخانه

 گرفااات. نتاااايج حاصاااله نشاااان داد کاااه ارقاااام 

GrandslamوCopenhagen Market  خسارت به بارگ 9/30% و 6/44با %

ترين % خسارت به برگ حساس85با  Drumheadو رقم  ترينمقاوم

جزو مقااومترين  Copenhagen Marketباشند. اگرچه رقم رقم مي

آيد، اما داراي بيشترين تعداد شته باه ارقام به شمار مي

دهناده وجاود مکانيسام باشد که اين نشان ازاي هر برگ مي

-تباشاد )موناتحمل در اين رقم نسبت به شته مومي کلم مي

 (.  2009، 4هالي

 Aphis gossypii Gloverدر يک تحقيق پارامترهاي جدول زندگي    

روي دو رقم خيار در گلخانه مورد آزمايش و بررساي قارار 

گرفت. نتايج نشان داد که نرخ ذاتي افزايش طبيعي جمعيات 

( نسبت به دماهااي mr= 556/0درجه سلسيوس ) 25شته در دماي 

باشد. همچنين مشاهده شد که شتر ميدرجه سلسيوس بي 30و  20

تر ونارخ طوالني Aramon20% مدت زمان نشونماي شته روي رقم 

% کمتار از 15ذاتي افزايش طبيعي جمعيت شته روي اين رقم 

  (.1995خاواس، باشد )ون استنيز و ايميSporu رقم 

( نشوونما، بقا و پارامترهااي 2006) 1رزمجو و همكاران   

جمع آوري شده از گرگاان را روي  A. gossypii جدول زندگي شته

رقم پنبه شامل: ورامين، سيلند، بختگان، سااحل و سااي  5

(، ماورد مطالعاه قارار Bemisia tabaciاكرا )رقم مقاوم باه 

دادند. نتايج اين محققان نشان داد كه مادت زماان رشادي 

روز روي ارقاام بختگاان و  6/4مراحل نابالغ اين شته از 

روز روي رقم سيلند متغير باود. باه طاور  3/6 ورامين تا

هاي توليد شده به ازاي هر شاته مااده روي ميانگين، پوره

اكرا به ترتيب ارقام ساحل، بختگان، ورامين، سيلند و ساي

بدست آمد. باالترين مقادار  8/16و  1/20، 5/23، 3/28، 7/28

نرخ ذاتي افزايش طبيعي جمعيت ايان شاته روي رقام سااحل 

شد، در حالي كه، مقادير نرخ ذاتاي افازايش طبيعاي ديده 

                                                 
1- Razmjou et al.                           
 



 

اکرا تاا روي رقام سااي 284/0جمعيت                  از 

روي رقم ساحل متغير بود. براساس نتايج بدست آماده  368/0

ترين عملكاارد را روي رقاام پااايين A. gossypiiشااته       

 اكرا و باالترين عملكرد را روي رقم ساحل دارد.ساي

 Aphis fabae( پارامترهاي رشد جمعيت شته 1385يري )تحر   

Scopoli ( را روي چهار رقم چغندرPP8, IC  )و رسول و شيرين

در اتاقك رشد مورد بررسي قرار داد. نرخ خالص توليد مثل 

(0R  شته )A. fabae  روي ارقامIC ،PP8 رسول و شيرين به ،

ل تعيين ماده/ ماده/ نس 3/21و  12/17، 25/24، 9/21ترتيب 

( روي ارقام مذكور به شد. نرخ متناهي افزايش جمعيت )

و نرخ ذاتي افزايش طبيعي  413/1و  38/1، 44/1، 42/1ترتيب 

، 36/0، 35/0( اين شته روي ارقام فوق به ترتيب mrجمعيت )

ماده/ ماده/ روز بدست آمد كه نشان دهنده  346/0و  32/0

نسبت به روز قبل  ها در هر روزميزان افزايش جمعيت ماده

رقم مذكور به  4( روي Tاست. متوسط مدت زمان هر نسل )

روز و مدت زمان الزم  85/8و  82/8،  76/8،  78/8ترتيب 

 14/2، 9/1، 96/1( به ترتيب DTبراي دو برابر شدن جمعيت )

روز برآورد شد. براساس نتايج بدست آمده بيشترين  2و 

، نرخ متناهي افزايش ميزان نرخ ذاتي افزايش طبيعي جمعيت

بدست آمد كه   PP8روي رقم  DT( و كمترين ميزان جمعيت )

 ترين ميزبان براي دهد مناسبنشان مي

 بود. A. fabaeنشوونماي شته 
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 مواد گياهي -2-1
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رقم کلزا به اساامي  19ز در اين تحقيق بذور مورد نيا   

Jewel،Pf/7045/91 ،Licord  ،SLM046 ،SLM043،Elite ،Okapi ،Opera 

،Ebonit ،Orient ,Option500 ،Hyola60 ،Hyola308 ،Hyola401،Hyola303 

،Adder ،Talaye  ،RGsoo3 وZarfam   از موسسه اصالح و تهيه نهال

 و بذر کرج تهيه شدند.

 

 هاي صحراييآزمايش -2-2

هاي صحرايي در مزرعه تحقيقاتي بابالن دانشاکده آزمايش   

کشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي واقاع در پانج کيلاومتري 

انجام گرفات )شاکل  1386 - 1387اردبيل در فصل زراعي سال 

باه مسااحت  زمينايدر ارقاام ماورد مطالعاه (. بذور 2-1

هااي بلوک متر مربع در چهار بلوک در قالب طرح 500تقريبي 

. عرض هر بلاوک ندوپشته کاشته شدجوي کامل تصادفي به روش

. فاصاله باين در نظر گرفتاه شادمتر  15متر و طول آن  2

هاي کلازا در متر و فاصله بين بوتهسانتي 75هاي کشت رديف

-متر بود. همچنين بين بلاوکسانتي  10هر رديف از يکديگر 

جاام انساهولت باراي به عنوان حاشيه و فاصله ر ها دو مت

هاي هر بلوک خالي بوته  ها و شمارش جمعيت شته روي بررسي

در نظر گرفته شد. کاشت کلزا در مزرعه در اوايل مهرمااه 

انجام شد. آبياري اول بالفاصله پس از کاشت و عمليات بعد 

هاا در هاي هرز و تنک کاردن بوتاهاز کاشت شامل وجين علف

 .(2-2)شکل  مرحله چهار برگي صورت گرفت

نمونه برداري از اواسط ارديبهشت ماه شروع شد و در    

هر بلوک تعداد چهار گياه از هر رقم به طور تصادفي 

انتخاب و با پارچه سفيدي که به ساقه اصلي بسته شده 

بار بود، عالمتگذاري شد. جمعيت شته سبز هلو هر سه روز يک

بين دستي روي گياهان عالمتگذاري شده با استفاده از ذره

20X  ها تا زمان برداشت محصول بررسي (.3-2شمارش شد )شکل

 کلزا ادامه يافت. 
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 ازي زمين جهت کشت )اصلي(سآماده -1-2شکل 

 

 

هاي وجين علف -2-2شکل 

 ها )اصلي(هرز، تنک کردن و آبياري بوته
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 اي )اصلي(ي مزرعهنمونه بردار -3-2شکل 

 

هاي پارازيتوييد شته هآوري و شناسايي گونبه منظور جمع   

هاي پارازيته اي، شتههاي   مزرعهسبز هلو همزمان با بررسي

هاي کلزاي عالمتگذاري نشاده از هار رقام شده روي برگ بوته

ها با يادداشت کردن مشخصااتي همچاون آوري شد. اين برگجمع

باارداري درون ظااروف پتااري بااه نااام رقاام و تاااريخ نمونااه

درجاه  23±1اقاک رشاد در دمااي آزمايشاگاه منتقال و در ات

سااعت  14درصاد و دوره ناوري  50±5سلسيوس، رطوبات نسابي 

ساااعت تاااريکي تااا زمااان ظهااور زنبورهاااي  10روشاانايي و 

پارازيتوييد نگهداري شادند. پارازيتوييادهاي ظااهر شاده 

درصاد  75سايلين حااوي الکال هااي پنايجداگانه داخل شيشه

ساازي و د پس از شفافنگهداري شدند.  سپس گونه پارازيتويي

تهيااه اساااليدهاي ميکروسااکوپي بااا اسااتفاده از کلياادهاي 

. شناسايي ارايه شده در منابع داخلي و خارجي شناسايي شاد

جهت تعيين درصد پارازيتيسم شاته سابز هلاو توساط     همچنين

Diaeretiella rapae McIntoshبوته به ازاي هار  10ها از روي ، شته

هااي آوري گردياد. بارگهر بلوک جمع رقم به طور تصادفي در

آلوده به شته با يادداشت کردن مشخصاتي همچون نام رقام و 

برداري درون ظروف پتري به آزمايشگاه منتقل و تاريخ نمونه
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 ايهاي گلخانهآزمايش -2-3

هاي هاي صحرايي رقمبر اساس نتايج حاصل از آزمايش   

، Ebonitهاي قاوم به شته و داراي عملکرد باال به نامم

Elite،Okapi ،Opera   و RGsoo3 به همراه يک رقم حساس به عنوان

 اي انتخاب شدند.جهت مطالعات گلخانه  Zarfamشاهد به نام

در گلخانه دانشکده  1387ها در تابستان اين آزمايش

ش رقم از کشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي جهت بررسي اثر ش

ارقام کلزا روي پارامترهاي رشد جمعيت اين شته در قالب 

درجه سلسيوس،  25±1طرح کامال تصادفي در شرايط دمايي 

 10ساعت روشنايي و  14درصد و دوره نوري  50±5رطوبت نسبي 

 ساعت تاريکي انجام گرفت. 

 

 پرورش گياه ميزبان و کلني شته -2-3-1

ر، در داخل شش گلدان بذر هر يک از ارقام مورد نظ   

متر و در سانتي    12و قطر دهانه  15پالستيکي به ارتفاع 

ود يک چهارم کماسه و  خاک، يک چهارمنصف مخلوطي از 

ها ها يکي از گياهچهحيواني کاشته شد. پس از ظهور گياهچه

حفظ و بقيه حذف شدند . آبياري به طور مرتب و يک روز در 

گراد، رطوبت نسبي درجه سانتي 23 ±1در اتاقک رشد در دماي 

ساعت تاريکي  10ساعت روشنايي و  14درصد و دوره نوري  5±50

 D. rapaeان ظهاور حشارات کامال زنباور پارازيتويياد تا زم

 نگهداري شدند.

 

 سبه عملکرد ارقام مورد آزمايشتعيين و محا -2-2-1

در مرحله رسيدگي گياه کلزا در مزرعه به منظور تعيين    

عملکرد و اجزاي عملکرد، در هر کرت تعداد سه بوته و در 

مزرعه بوته به ازاي هر رقم به طور تصادفي از  12کل 

ها پس از ثبت مشخصات نام آزمايشي کنده شدند. اين بوته

رقم به آزمايشگاه انتقال داده شدند و تعداد غالف بر 

عملكرد به ازاي هر بوته و  ،تعداد دانه در غالف بوته،

 اندازه گيري شد .
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ها، در مرحله روييده در گلدانگياهان ميان انجام شد. از 

ها براي انجام رفتن بوتهزني و قبل از به ساقهپنجه

شته سبز به منظور تشکيل کلني،  ها استفاده شد.آزمايش

آوري در مزرعه بابالن جمعHyola308 هلو از روي کلزاي رقم 

درجه سلسيوس،  23±1شد و در داخل اتاقک رشد در دماي 

 10ساعت روشنايي و  14دوره نوري  درصد و 50±5رطوبت نسبي 

 پرورش داده شد.  Hyola308ساعت تاريکي روي کلزاي رقم 

 

 آزمايش ترجيح ميزبان -2-3-2

-در آزمايش ترجيح ميزبان، شش رقم کلزا به نام   

در  به طور تصادفي Ebonit و Zarfam ،RGsoo3  ،Elite،Okapi ، Operaهاي

متر در سانتي 50قطر  اي در تشتک پالستيکي بهمحيط دايره

مخلوطي از نصف خاک، يک چهارم ماسه و يک چهارم کود 

حيواني کاشته شدند. در مرحله پنج تا شش برگي گياهان 

بال يکروزه و گرسنه نگه داشته شده شته بالغ بي 60تعداد 

ساعت به طور همزمان روي خاک در مرکز تشتک  12به مدت 

ها جلوگيري از فرار شتهسازي شدند. به منظور پالستيکي رها

(. اين 4-2روي هر تشتک با توري سفيد پوشانده شد )شکل 

 48ظروف در گلخانه در شرايط تعريف شده قبلي به مدت 

هاي ساعت تعداد شته 48ساعت نگهداري شدند. پس از گذشت 

مستقر شده روي هر رقم شمارش و ثبت شد. اين آزمايش در 

 ار انجام شد.تکر 5قالب طرح کامال تصادفي با 

 

استفاده از تشتک پالستيکي براي انجام آزمايش  -4-2شکل 
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 طالعه پارامترهاي جدول زندگيم -2-3-3

پارامترهاي جدول زندگي اين شته روي برگ مياني در    

ها، مرحله نشاي شش رقم کلزا مطالعه شد. در اين آزمايش

آوري شدند و بال يکروزه از کلني جمعهاي ماده بالغ بيشته

به صورت انفرادي به سطح تحتاني برگ در هر رقم کلزا با 

موي نرم انتقال داده شدند. اين شته در استفاده از قلم

 8با قطر دهانه  هر برگ با استفاده از قفس برگي

ساعت به  24به مدت متر سانتي 5/1متر و ارتفاع سانتي

(. پس از 6-2و  5-2هاي زايي محبوس شد )شکلمنظور پوره

ساعت شته مادر از قفس حذف شد و فقط يک پوره در  24گذشت 

هاي توليد شده حذف شدند. هر قفس نگهداري و بقيه پوره

سپس هر برگ با يک پوره سن اول يکروزه با استفاده از 

گي برزدن قفسقفس برگي محصور شد. براي جلوگيري از صدمه

هاي برگي با اسفنج پوشانده شدند. به بافت برگ حاشيه قفس

سپس گياهان در شرايط تعريف شده قبلي در گلخانه نگهداري 

هاي برگي روزانه به منظور تعيين طول دوره شدند.  قفس

شدند. اين ها بررسي مينشوونماي پورگي و درصد بقاي پوره

فت. پس از ها تا زمان ظهور حشرات کامل ادامه يابررسي

بال و يکروزه به روي ظهور حشرات کامل شته، يک شته بي

برگ ديگري از همان رقم منتقل شده و با استفاده از قفس 

ها روزانه به منظور تعيين تعداد برگي محصور شد. اين قفس

هاي توليد شده به ازاي يک شته مادر با استفاده از  پوره

-شمارش و حذف پورهشدند. پس از  بررسي 20Xبين دستي ذره

هاي توليد شده، شته مادر به طور مجدد توسط قفس برگي 

هاي روزانه تا زمان مرگ شته مادر در شد. بررسيمحصور مي

ساعت پس از  24هر قفس ادامه يافت. اگر شته مادر در مدت 

شد با شته مادر جديد يکروزه انتقال به قفس تلف مي

کردند نيز در يي نميزاهايي که پورهشد. شتهجايگزين مي

محاسبه طول عمر و باروري منظور شدند. در اين آزمايش، 

طول دوره نشوونماي پورگي، طول عمر و باروري شته سبز 

 ترجيح ميزباني شته سبز هلو روي شش رقم کلزا )اصلي(
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تکرار  24هلو روي شش رقم کلزا تعيين شد. هر تيمار در 

   انجام شد.

 

 

ده براي تعيين هاي برگي استفاده شقفس -5-2شکل 

 )اصلي( M. persicaeپارامترهاي رشد جمعيت 

 

 

برگي با استفاده از گيره روي برگ  نصب قفس هاي -6-2شکل 

 )اصلي( M. persicae کلزا به منظور مطالعه پارامترهاي زيستي

 

 تجزيه آماري -2-4

ها به منظور نرمال کردن غير قبل از تجزيه داده   

 استفاده شد. log(x+2) ها، از تبديل داده يکنواختي واريانس



 60 

 

 

 
 

 

 



 

Surname: Sedaghati                                              Name: Maryam  

Title of thesis: The investigation of resistance of some canola cultivars to Myzus persicae Sulzar 
under the field and greenhouse conditions in Ardabil region 

Supervisors: Dr. Gadir Nouri-Ganbalani &  Dr. Seyed Ali Asghar Fathi    

Advisor: Dr. Jabraeil Razmjou 

Graduate degree: M.Sc.                                         Major: Agriculture Entomology 

Speciality:Entomology                                             University of Mohaghegh Ardabili                     

Faculty: Agriculture       Graduation date: 2010.01.13           Number of pages: 68 

Key words: Canola, Resistance, Myzus persicae,  Antixenosis, Antibiosis 

Abstract:The green peach aphid, Myzus persicae Sulzar, is a pest of canola throughout Iran. In 

this research, the resistance of 19 canola cultivars produced by the Seed and Plant Improvement 

Institute of Karaj in Iran, were evaluated to the green peach aphid under field and greenhouse 

conditions in 2008. Under the field conditions with natural infestation, the number of aphids per 

leaf was used as the comparison index. The results showed that there was significant difference 

among these cultivars in aphid population (P<0.001). Opera and Zarfam cultivars had the lowest 

and highest number of aphids per leaf, respectively.  

Based on the results obtained in the field experiments, five cultivars with lower aphid population 

along with Zarfam as the control were selected for greenhouse studies. Antixenosis experiments in 

the greenhouse were carried out by counting the number of aphids attracted on each cultivar and 

the results showed that there were significant differences (P<0.001) among cultivars with respect 

to the number of attracted aphids. The highest and the lowest aphids were attracted to Zarfam and 

Elite cultivars, respectively. The population growth parameters were used, to delineate the 

antibiosis effects of the cultivars. The results of antibiosis experiments indicated that different 

canola cultivars have different effects on the biology and population parameters of the green peach 

aphid. The longest developmental time (8.67 days), the lowest fecundity rate (15.40 

nymphs/female) and the lowest daily reproduction rate (2.53 nymphs) were obtained on the 

cultivar Opera. Among the six canola cultivars the highest (rm = 0.307) and lowest (rm = 0.193) 

amount of intrinsic rate of natural increase were obtained on Zarfam and Opera, respectively. In 

tested cultivars the mean generation time (T) was 11.70-13.05 day, gross reproductive rate (GRR) 

was 20.85-48.68, net reproductive rate (R0) was 9/62-42/58, finite rate of increase (λ) was 1.21-

1.35, doubling time (DT) was 2.25-3.58 day, intrinsic rate of birth (b) was 0.25-0.32 and intrinsic 

rate of death (d) was 0.001-0.06. The results indicated that among the cultivars studied Opera is 

relatively resistant and Zarfam is susceptible to the green peach aphid. 
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