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 Rhopalosiphum maidis)ت پارامتر هاي رشد جمعيت شته برگ ذر طرح: عنوان

(Fitch)  روي شش ژنوتيپ ذرت 

 :  دكتر جبرائيل رزمجومجري طرح

 گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي 

 Rhopalosiphum، پارامتر هاي رشد جمعيت، هيبريد ذرت :كليد واژه ها كليد واژه ها: 

maidisشته برگ ذرت ، 

 چكيده

یكي از مهمترین آفات ذرت است كه  Rhopalosiphum maidis (Fitch) ،شته برگ ذرت

مقاوم ذرت ممكن است اثرات زیان بار این  داراي انتشار جهاني مي باشد. كاربرد هيبریدهاي نسبتاً

روي شش  شته برگ ذرت پارامترهاي رشد جمعيتدر این مطالعه آفت را كاهش دهد. بنابراین 

 VRE27و  K3640/3 × MO17 ،Simon ،Sc704 ،EXP1 ،VRE26 × K18هيبرید ذرت به نام هاي 

× K18  1ي یدر شرایط دمامربوطه . آزمایشات شدندكه كشت آنها در ایران متداول است، مقایسه ± 

ساعت  6ساعت روشنایي و  18درصد و رژیم نوري  60 ± 10درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي  25

به طور مورد مطالعه مو و بقا پوره ها در بين هيبریدهاي تاریكي انجام گرفت. مدت زمان رشد و ن

مختلف روي هيبرید هاي شته این باروري  از نظر آماري معني داري اختالف داشت. همچنين

باعث اختالفات زیادي در پارامترهاي رشد جمعيت از  این امر كهنشان داد اختالفات معني داري 

( و λنرخ متناهي افزایش جمعيت )(، 0Rالص توليدمثل )(، نرخ خmrجمله نرخ ذاتي افزایش طبيعي )

و EXP1 ( مي گردد. شته هاي پرورش یافته روي هيبریدهايDTمدت زمان دو برابر شدن جمعيت )

18× K 27VRE  بيشترین مقدار( نرخ ذاتي افزایش جمعيتmr )این پارامتر  را داشتند اما مقادیر 

(mr ) 17روي هيبریدMO×  3640/3K درحالي كه روي هيبریدهاي يزان را داشت كمترین مSimon 

 .مشاهده شدوسط حد  این پارامتر درمقادیر   VRE26 × K18و 
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 مقدمه

آفت یكي از آفات  Homoptera: Aphididae) )(Fitch)   Rhopalosiphum maidis،ذرت شته برگ

اكنون در تمامي نواحي معتدله و گرمسيري كه خاستگاه آن قاره آسيا بوده اما هم مي باشد مهم ذرت 

؛ كو و همكاران، 2004؛ ال اریان و ال تباخ، 2000؛ بلكمن و ایستاپ، 1987)هيل،  جهان انتشار دارد

. این شته آفتي پلي فاژ بوده و مي تواند به تعداد زیادي از گونه هاي گياهان ميزبان و علف (2006

خسارت بزند.  Cyperaceaeو   Typhaceaeواده انگياهان خ ه و برخي اوقاتنيمهاي هرز خانواده گرا

ك به لسعقال بيماري هاي ویروسي و همچنين از طریق توليد نت، ابواسطه تغذیه شته برگ ذرت

برگ ها بوده و گل آذین  و گياهان ميزبان خود آسيب وارد مي سازد. آلودگي به شته روي جوانه

؛ 1991؛ بينگ و همكاران، 1987)هيل،  ك مي نمایدلسعي گياهان را پوشانده و توليد مقادیر زیاد

شكلي دبنابراین، آنها ممكن است موجب ب .(2001؛ گونزالس و همكاران، 2000بلكمن و ایستاپ، 

 ناقلينیكي از  R. maidis. به عالوه، (1987)هيل،  برگ ها و همچنين عقيم شدن گل ها گردند

؛ 1987)هيل،  ت منتقل نمایدغالاري ویروسي را در ویروس هاي گياهي بوده و ممكن است ده بيم

 .(2000بلكمن و ایستاپ، 

در  ذرت یكي از محصوالت اقتصادي مهم در ایران و جهان مي باشد، این محصول تجاري 

تعداد كمي از حشرات آفت، مزارع  هكتار كشت مي گردد. 300000حدود  مساحتي ساالنه درایران 

یكي از آفات مهمي ار مي دهند. در ميان این آفات، شته برگ ذرت ذرت را در كشور مورد حمله قر

مشاهدات ؛ 2005)خانجاني،  طغيان كرده و موجب بروز خسارت مي شوددر مزارع ذرت است كه 

 مي شوند،زماني كه كاكل هاي ذرت ظاهر زراعيصل این شته در اواخر فجمعيت . طغيان شخصي(

، در این موقعبنابراین  ند.شوها در مزارع استعمال نمي  آفت كش و در این زمان عموماً اتفاق مي افتد

كه طوري  ضروري مي باشد. همان در مزارع ذرت ین شتهكنترل ا بيشتر، جهت توليد محصول ذرت

وسيستم هاي اك، كاربرد آفت كش ها اثرات سو متعددي داشته و منجر به آلودگي معلوم است
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جدي به سالمتي انسان ها آسيب  آفت كش ها بر این، عالوه زیست مي شود.  كشاورزي و محيط 

مقاومت  در دهه هاي اخير، همچنيند. نمي گردبراي زارعين موجب مشكالت اقتصادي و وارد نموده 

به طور قابل مالحظه اي در دنيا افزایش یافته سموم آفت كش ها گونه هاي مختلف آفات در مقابل 

در . (2008؛ سالم و همكاران، 2008؛ بيلزا، 2005و دنهولم،  ؛ نائن2001)ماكالكوف و همكاران،  ستا

تالش مي كنند تا شيوه هاي بي برخي از محققين ب جهت جلوگيري از این اثرات مخردهه هاي اخير 

براي استفاده در مزارع كشف نمایند كه  ها، به عنوان جایگزین آفت كش راو یا كم خطري  خطر

روي محيط زیست نداشته باشند. حقيقت این است كه مقاومت منفي گسترده مخرب و  چنين اثرات

یكي از مهمترین تكنيك هاي مدیریت تلفيقي آفات مي باشد كه دورنماي خوبي براي  ان به آفاتگياه

)رابينسون و  در داخل اكوسيستم هاي كشاورزي دارد ها كاهش وابستگي به كاربرد آفت كش

. به (2004؛ لي و همكاران، 1994ویدرسبي و هاردي،  ؛1991؛ وبستر و همكاران، 1991همكاران، 

 هاي ي حشرات گياهخوار در مقياسرروان به عنوان عامل تعيين كننده باعالوه كيفيت گياه ميزب

داراي هيبرید هاي مختلفي است كه این . گياه ذرت (2002)آوماک و لدر،  است يفردي و جمعيت

تفاوت هاي  با هم ارزش غذایي و متابوليت هاي ثانویه از نظر ویژگي هاي مورفولوژیكي، هيبرید ها 

و موجب شته ثيرگذااي شته ها ترروبا رشد و نمو و د روي بقا،نمي توانویژگي ها این زیادي دارند. 

سينروس و گادفري، ؛ 1994)ویدرسبي و هاردي،  دندر نرخ مرگ و مير و توليد مثل آنها گرداختالف 

مي تواند بعنوان یك ميزبان آفات كيفيت پایين گياهان نابراین، ب. (2001؛ تساي و وانگ، 2001

و همچنين حشرات ماده  باروري دادن كاهش از طریقآفات گياهخوار  مكانيسم دفاعي در مقابل

، به رو این . از(2000)ليگراند و باربوسا،  نماید عمل  آفات ي مراحل نابالغاو نم نشودوره دادن افزایش 

روي  این شته  پارامترهاي رشد جمعيتالزم است كه  ،IPMصحيح در منظور تصميم گيري 

زندگي مقياسي را جهت  جدولتكنيك  ،از طرف دیگر تعيين گردد.گياه ذرت هيبریدهاي مختلف 

 ارزیابي سطوح مقاومت و سازگاري گياهان ميزبان در ارتباط با حشرات مختلف ارائه مي نماید

؛ ستار و یوكومي، 2001؛ تساي و وانگ، 1999و همكاران،  ؛ هسلر1991)رابينسون و همكاران، 
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گياهان  روي. جمعيت هایي از شته ها كه (2006؛ سيلوا و همكاران، 2006؛ رزمجو و همكاران، 2002

مقاوم تغذیه مي كنند نسبت به جمعيت هایي كه روي گونه هاي گياهي و هيبریدهاي ا مقاوم یا نسبت

علي رغم اهميت اما ( كمتري دارند.  mr) رخ ذاتي افزایش جمعيت ن مقادیر ،حساس تغذیه مي كنند

، زیست شناسي این شته به ویژه روي (2005)خانجاني،  شته برگ ذرت در مزارع ذرت ایران

رشد جمعيت آن در شرایط  د بررسي قرار نگرفته و ویژگي هايهيبریدهاي مختلف ذرت مور

شد. از این رو، هدف اصلي این مطالعه، روشن ساختن اكوسيستم هاي كشاورزي ایران ناشناخته مي با

روي شش هيبرید ذرت مي باشد كه ممكن است از نظر  R. maidisویژگي هاي رشد جمعيت 

كاهش د. این مسائل ممكن است نقش مهمي درنگهداري جمعيت هاي این شته اختالف داشته باشن

ذرت در منطقه مغان و یا در كل  طغيان شته برگ ذرت تحت استراتژي هاي مدیریت تلفيقي آفات

 داشته باشند.كشور 
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 (Materials and methods)مواد و روش ها 

 

  ي ذرتپرورش گياه و انتخاب هيبريدها

و  K3640/3 × MO17  ،Simon ،Sc704 ،EXP1 ،VRE26 × K18 هيبرید ذرت به نام هاي شش

VRE27 × K18 .ي از هيبریدهایي بود كه در مطالعه خبمورد استفاده منتهيبریدهاي  استفاده گردید

قبلي توسط تيم تحقيق ما در منطقه مغان استفاده شده بود. ما وضعيت آلودگي به شته را روي هر 

استفاده  ور هيبریدهاي ذرت موردذبرآورد نمودیم. ب ظاهريیك از هيبریدها فقط براساس مشاهدات 

 25و در گلدان هاي پالستيكي  شدهنهال كرج تهيه و بذر صالح اتهيه و  در این مطالعه از مؤسسة

براي انجام برسي  . پرورش گياهانندسانتي متري كه با خاک مزرعه اي مناسب پر شده بود كاشته شد

و دوره نوري تقریبي درصد  60 ± 10، رطوبت نسبي  سانتي گراد 20-30در دماي هاي آزمایشگاهي 

اریكي با شرایط نور طبيعي در گلخانه انجام گرفت. جهت تهيه مواد ساعت ت 14ساعت روشنایي و  10

از قسمت فوقاني  سانتي متر 4×  5به ابعاد  گياهي مورد استفاده در هر آزمایش، قطعات تازه برگ 

با قطر یش )ددر یك پتري و روي پنبه اي اشباع از آب  ندماهه بود بریده شد 2ا ً كه تقریبذرت گياه 

همين طور و  ها برگ قطعات ميلي متر( جهت جلوگيري از خشك شدن 10ارتفاع ميلي متر و  90

و در صورت  شده. قبل از استفاده برگ ها در آزمایشات این برگ ها بررسي ندشته ها قرار داده شد

شرح  روز به طوري كه قبالً 5تا  4. قطعات برگي هر شدندوجود شته یا سایر آفات از روي آنها حذف 

 .(2009؛ رزمجو و همكاران، 2006)كو و همكاران،  شدند برگ هاي تازه جایگزین مي داده شد با
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 كلني شته پرورش 

در ایستگاه  واقع از مزرعه ذرت 1387 شهریور ماهتفاده در این آزمایشات ابتدا در شته هاي مورد اس

دید. كلني این دانشگاه محقق اردبيلي جمع آوري گر كده كشاورزيدانشمتعلق به بابالن تحقيقات 

كه در باال شرح داده شد  يدر گلخانه طبق روش VRE26 × K18ذرت هيبرید گياهان ها روي شته 

ماه قبل از انجام آزمایشات  شته به مدت حداقل یكهاي مورد آزمایش این  مستقر گردید. جمعيت

 .ندپرورش داده شد

 

 آزمايشات 

 ± 10رطوبت نسبي درجه سانتي گراد،  25 ± 1 تمامي آزمایشات در اتاقك رشدي با شرایط دمایي

، 1387 دوم آبان ماهدر  ساعت تاریكي انجام گرفت. 8ساعت روشنایي و  16و دوره نوري درصد  60

 لشته هاي بي با ،و و بقا مراحل نابالغ، باروري و طول عمر افراد بالغمجهت ارزیابي طول دوره رشد و ن

ب و بصورتي كه در باال شرح داده شد بوسيله یك قلم موي بالغ به طور تصادفي از كلني اصلي انتخا

ساعت فرصت داده  24نرم روي سطح برگ در داخل هرپتري دیش قرار داده شد. سپس به شته ها 

عددي  از  4تا  3شته هاي بالغ حذف گردید و فقط گروهي  روز،تا پوره زایي نمایند. بعد از یك شد 

ي دیش جهت تعيين پارامترهاي بيولوژیكي مرحله پورگي پوره هاي تازه متولد شده در هر پتر

. این پوره ها جهت ارزیابي مدت (2008؛ زانگ و همكاران، 2006)رزمجو و همكاران،  نددش دارينگه

زمان رشد و نمو و بقا تا رسيدن به مرحله بلوغ به طور روزانه مورد بازبيني قرار گرفت. در این مرحله 

سپس، بعد از رسيدن به  (.1جدول )گرفتند مورد ارزیابي قرار  رهپو 53 – 67رشد و نمو و نرخ بقا 

مرحله بلوغ و شروع توليد مثل، فقط یك شته تازه بالغ شده را انتخاب نموده و به پتري دیش دیگري 
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ي این شته هاي رمرگ و مير و بارو ،در باال ذكر شد انتقال دادیم. سپسروي یك برگ تازه بطوري كه 

مارش و حذف گردید. با این گردید و نتاج این شته تا زمان مرگ شته بالغ بطور روزانه ش ثبت لبي با

( . این آزمایشات در 1جدول هيبریدها برآورد گردید )شته بالغ روي هر یك از  19 -22ي رروروش با

 در آزمایشگاه دانشكده كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي انجام شد. 2008سال 

 

 زندگي پارامترهاي جدول 

ا هر قساعته پایش و ثبت گردید. سپس،  نسبت ب 24بقا شته هاي بي بال و هر یك از پوره ها بطور 

ي هر یك از شته هاي بي بال روي شش هيبرید رروغ و پوره ها بعالوه طول عمر و بایك از افراد بال

دهاي مختلف ( شته هاي بي بال روي هيبریmr) جمعيت آزمایشي تعيين گردید. نرخ ذاتي افزایش

 ارائه شده محاسبه گردید: Birchذرت با استفاده از معادله اي كه توسط 

  1 

xx

rx mle  

xxmlR)الوه براین، نرخ خالص توليد مثل ع 0،)  زمان یك نسل دتم (
r

R
T 0ln
) مدت ،

براي شته برگ ذرت  (re)و نرخ متناهي افزایش جمعيت  (DT) ابر شدن جمعيت و بردزمان 

نسبت ماده  xlنرخ ذاتي افزایش طبيعي،  rسن به روز،  Xیدهاي آزمایشي محاسبه گردیده رهيب روي

)ساسوود،  ده در همان روز مي باشدميانگين تعداد نتاج ماده توليد ش xm هاي زنده در سن معين و

 .(1993؛ كري، 1978

 

 داده هاآناليز آماري 

نابالغ، طول عمر افراد و و بقا مراحل ممدت زمان رشد و ناي زیستي ذیل را برآورد نمودیم: ما ویژگي ه

و با استفاده از نرم افزار  ANOVAاین پارامترها با روش تجزیه واریانس  .يرروبالغ و با
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تجزیه و تحليل گردید و زماني كه مقادیر ميانگين اختالفات معني داري    MINITAB- 13.1آماري

دیدند. درصد تفكيك گر 5كي و در سطح احتمال تويمارها نشان داد با استفاده از تست تدر بين 

(، نرخ خالص توليد مثل mrزندگي شامل نرخ ذاتي افزایش طبيعي )همچنين، پارامترهاي جدول 

(0Rمدت ز ،)( مان دو برابر شدن جمعيتDT نرخ متناهي افزایش جمعيت ،)(λ)  و متوسط مدت

و برنامه  (1993؛ كري، 1986)مایر و همكاران،  فاده از روش جك نایف( با استTزمان یك نسل )

سپس این . شدندمحاسبه  SAS System Ver. 8.2 تحت برنامهیا ماكامپيوتري ارائه شده توسط 

داري ، اختالفات معني . زماني كه تجزیه واریانس این پارامترهاندواریانس قرار گرفتورد تجزیه مقادیر م

 5توكي و در سطح احتمال  آزمون، ميانگين تيمارها بوسيله ندبين هيبریدهاي آزمایشي نشان داد

 ند.شددرصد مقایسه 

 

 

 

 

 (Results) نتايج

شامل مرگ و مير، مدت زمان رشد و  شته ي آزمایشات روي ویژگي هاي زیست نتایج بدست آمده از

به   R. maidisبالغ ، طول عمر افراد بالغ و باروري و همچنين ویژگي هاي جدول زندگي نمو مراحل نا

 است.شده ارائه  2و  1هاي  در جدولترتيب 

 

 ت زمان رشد و نمو و بقا دم
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 ،P< 001/0) ير هيبریدهاي ذرت قرار گرفتاثداري تحت تي ه رشد و نمو پوره ها به طور معندور

روز  95/7روز  تا  09/7از  ي. مقادیر دوره رشدي روي شش هيبرید آزمایش(df، 15/7 =F= 5و  119

 كمترین و روي هيبرید Simonروي هيبرید  R. maidisمتغير بود. مدت زمان رشد و نمو پوره هاي 

VRE27 × K18 ( درصد بقا مراحل پورگي شته برگ ذرت از 1جدول بيشترین مقدار بود .)درصد  41

 متغير بود. VRE27 × K18 و K3640/3 × MO17درصد به ترتيب روي هيبریدهاي  63تا 

 

 ي رروطول عمر افراد بالغ و با

 معني داري وجود نداشتغ روي هيبریدهاي آزمایشي اختالف در این مطالعه از نظر طول عمر افراد بال

(062/0>P، 119  5و =df ،17/2 =F) روز به ترتيب  5/15روز تا  6/10. اما، طول عمر افراد بالغ از

ي شته برگ ررو(. با1جدول متغير بود )  VRE26 × K18 و K3640/3 × Mo17روي هيبریدهاي 

، df= 5و  P ،119<001/0) تست شده اختالف داشت یدهايرذرت نيز به طور معني داري در بين هيب

26/6 =F)ي شته روي هيبرید رروا. بK3640/3 × Mo17 ( پوره به ازاي هر ماده 55/19كمترین) و 

( . به عالوه 1جدول پوره به ازاي هر ماده( بود ) 46 /53بيشترین ميزان )  EXP1روي هيبرید 

ثير هيبریدهاي ذرت قرار اميانگين تعداد پوره ها به ازاي هر ماده در هر روز به طور معني داري تحت ت

باالترین  EXP1. شته هاي پرورش یافته روي هيبرید (df ،25/4 =F= 5و  P ،119= 001/0) تگرف

 ورش یافته روي هيبریدداشت اما شته هاي پر راميانگين تعداد پوره به ازاي هر ماده در هر روز 

K3640/3 × Mo17 ميانگين توليد پوره در  (.1، شكل1جدول ودند )كمترین تعداد پوره را توليد نم

دوره توليد مثلي شته برگ ذرت به طور  (.1شكل پوره متغير بود )  91/3پوره تا  41/2هر روز از 

. مقادیر (df ،52/2 =F= 5و  P ،119= 033/0) معني داري در بين هيبریدهاي ذرت اختالف داشت

روز در  09/13تا  K3640/3 × Mo17 روز در هيبرید 25/8هيبریدها از  دوره توليد مثل در بين

 (.1متغير بود ) جدول  VRE26 × K18 هيبرید
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 شاخص هاي آماري جدول زندگي 

به طور معني داري در بين شش هيبرید آزمایش  .maidis Rشته هاي بي بال زنده زاي  mrمقادیر 

شته هاي پرورش یافته روي  mr. مقادیر (df ،28/11 =F= 5و  P ،119<001/0) شده تفاوت داشت

مربوط به شته هاي  mrبيشترین مقدار بود اما كمترین مقدار  K 27VRE ×18 و 1EXP هيبریدهاي

شته ها در  mrبود و این در حالي است كه مقادیر  Mo 3640/3K ×17پرورش یافته روي هيبرید 

اسط این مقادیر بود. مقادیر نرخ ذاتي افزایش حد وVRE26 × K18 و Simon ،SC704هيبریدهاي 

متغير  ماده/ ماده/ روز 299/0تا  209/0يبرید در مطالعه حاضر از جمعيت شته برگ ذرت روي شش ه

( در ميان هيبریدهاي 0Rاري از نظر نرخ خالص توليد مثل ). به عالوه، اختالف معني د(2بود )جدول 

شته هاي پرورش یافته روي هيبرید . (df ،36/11 =F= 5و  P ،119<001/0) ذرت مشاهده گردید

1EXP  0باالترین ميزانR 17 و شته هاي پرورش یافته روي× Mo 3640/3K  0پایين ترین مقدارR  را

( با DTو مدت زمان دو برابر شدن جمعيت ) (λنرخ متناهي افزایش جمعيت ) .(2ارا بودند )جدولد

الگوي مشابهي اختالف نشان داد و از نظر عملكرد سلسله مراتب یكساني داشت بهترین عملكرد روي 

EXP1  ب رويو سپس به ترتي  VRE27 × K18، VRE26 × K18 ،SC704  و سيمون و بدترین

 .K3640/3 × Mo17 عملكرد روي
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روي شش ژنوتيپ  xl( R. maidis(و بقاء ویژه سني  )xmباروري ویژه سني )  – 1شكل 

 در شرایط آزمایشگاهي Cº 1± 25 ذرت در دماي 
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روي شش  Rhopalosiphum maidisرشد ونمو، دوره توليدمثلي، ميانگين تعداد پوره به ازاي هر ماده در روز، طول عمر افراد بالغ و ميانگين تعداد پوره به ازاي هر ماده زمان مدت  -1جدول 

 درجه سانتي گراد 25هيبرید ذرت در دماي 

د پوره به ميانگين تعدا دوره توليدمثلي )روز( مدت زمان رشد ونمو هيبریدهاي ذرت

 ازاي هر ماده در روز

ميانگين تعداد پوره به ازاي هر  طول عمر افراد بالغ

 ماده

K3640/3 × MO17 (66 )ab 11/0 ± 85/7  c 79/0 ± 25/8 b 17/0 ± 41/2 a 06/1 ± 60/10 d 14/2 ± 55/19 

Simon (63 )cd 09/0 ± 19/7 bc 28/1 ± 52/9 b 22/0 ± 61/2 a 41/1 ± 19/11 cd 46/3 ± 95/23 

SC704 (56 )a 21/0 ± 95/7 abc 06/1 ± 23/10 b 25/0 ± 04/3 a 36/1 ± 23/13 bc 31/4 ± 64/31 

EXP1 (53 )ab 10/0 ± 79/7 ab 92/0 ± 05/12 a 23/0 ± 91/3 a 18/1 ± 05/15 a 17/4 ± 53/46 

VRE26 × K18 (57 )bc 16/0 ± 50/7 a 30/1 ± 09/13 b 28/0 ± 08/3 a 53/1 ± 50/15 ab 78/4 ± 82/39 

VRE27 × K18 (67 )d 06/0 ±09/7 abc 02/1 ± 48/10 b 26/0 ± 11/3 a 33/1 ± 86/12 bc 60/3 ± 52/31 

 اعداد با حروف مشابه در هر ستون، تفاوت معني داري با هم ندارند. *

 تعداد پوره هاي مورد استفاده براي بررسي مدت زمان رشد و نمو در داخل پرانتز ارائه شده است.
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 درجه سانتي گراد 25روي شش هيبرید ذرت در دماي  Rhopalosiphum maidisجدول زندگي شته  -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد با حروف مشابه در هر ستون، تفاوت معني داري با هم ندارند * 

نرخ خالص توليدمثل  هيبرید ذرت

(0R) 

نرخ ذاتي افزایش طبيعي 

 (mrجمعيت )

متوسط زمان یك نسل 

(T) 

مدت زمان دو برابر 

 (DTشدن جمعيت )

نرخ متناهي افزایش 

 (λت )يجمع

K3640/3 × MO17 d 18/0 ± 56/8 d 002/0 ± 209/0 b 06/0 ± 31/10 a 03/0 ± 31/3 c 002/0 ± 232/1 

Simon cd 35/0 ± 12/12 bc 002/0 ± 245/0 b 11/0 ± 20/10 b 02/0 ± 82/2 bc 003/0 ± 278/1 

SC704 bc 48/0 ± 28/17 bc 002/0 ± 254/0 ab 10/0 ± 24/11 b 02/0 ± 72/2 b 003/0 ± 289/1 

EXP1 a 51/0 ± 28/27 a 002/0 ± 299/0 ab 06/0 ± 08/11 c 01/0 ± 32/2 a 002/0 ± 348/1 

VRE26 × K18 ab 57/0 ± 05/24 ab 002/0 ± 268/0 a 08/0 ± 87/11 bc 02/0 ± 58/2 ab 003/0 ± 308/1 

VRE27 × K18 ab 48/0 ± 77/20 a 002/0 ± 293/0 b 06/0 ± 36/10 c 02/0± 36/2 a 003/0 ± 341/1 
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 (Discussion)بحث 
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به ویژه روي ارقام مختلف  ،داده هاي بدست آمده در مورد ویژگي هاي رشد جمعيت یك آفت

یك گونه گياه جهت انتخاب ارقام و همچنين تهيه اطالعت زیستي مهم كه ممكن است در مدل هاي 

ي جمعيت یك حشره یدیناميك جمعيت و یا جهت درک نمودار خصوصيات فصلي و پيش گو

. ذرت یك محصول اقتصادي مهم (2006)سيلوا و همكاران،  ، ضروري مي باشدرودكار  گياهخوار به

است كه هيبریدهاي تجاري زیادي از آن موجود مي باشد. این هيبریدها ممكن است از لحاظ 

داشته باشند كه چشم اندازي خوبي براي پيدایش مقاومت و برنامه اختالف  R. maidisسازگاري براي 

به عنوان  R. maidis  اطالع از پارامترهاي توليد مثل و رشد و نمو ،براینبود. بنا خواهد IPMهاي 

آفت اصلي گياهان ذرت ضروري بنظر مي رسد. وانگهي، كاربرد ارقام مقاوم در سطح منطقه اي به 

؛ سيلوا و همكاران، 1992)پوتركا و همكاران،  مي گردد شته محدود مختلف علت وجود بيوتيپ هاي

موگرافي دپارامترهاي  بنابراین به منظور معرفي ارقام مقاوم تر به توليد كننده، نيازمند ارزیابي .(2006

. از این رو، پارامترهاي مي باشيم. هر چند در مقياس محلي این شته روي هيبریدهاي ذرت موجود

 زیستي این شته را روي شش هيبرید مهم ذرت در شرایط آزمایشگاهي برآورد نمودیم.

روي   R. maidisي رروتا  قابل توجهي را در رشد و باحاضر اختالف نسب ج مطالعهنتای

ي ویژگي هاي زیستي شته برگ ذرت در رو مشخص نمود. در شرایط آزمایشگاه، هاي ذرتیدهيبر

مانند طول عمر افراد بالغ مشابه بود اما از هيبریدهاي مختلف ذرت آزمایشي از نظر برخي خصوصيات 

 .ي اختالف وجود داشتررومر كل و باورگي و متوسط دوره توليد مثل، طول عپو نمو نظر دوره رشد 
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تا  209/0د جمعيت، از مقادیر نرخ ذاتي افزایش طبيعي شته برگ ذرت، به عنوان شاخص خوبي از رش

روز متغير بود. یافته هاي كو و همكاران اثبات نمود كه باالترین پتانسيل افزایش  /ماده /ماده 299/0

این  mrا باالترین مقدار ردرجه سانتي گراد دیده مي شود زی25در محدوده دمایي  R. maidisمعيت ج

 و EXP1اق مي افتد. در مطالعه حاضر هيبریدهاي اتفما ددر این  ماده/ ماده/ روز( 329/0)شته 

VRE27 × K18 ند. مي توانند به عنوان مناسب ترین ميزبان ها براي شته برگ ذرت دسته بندي گرد

 K3640/3ي كمتر شته روي هيبرید رروبا در مقابل، دوره رشدي طوالني تر و طول عمر كمتر بعالوه

× Mo17  هش داده و در كا رانامناسب، رشد و نمو و انتشار شته برگ ذرت  ًیك ميزبان نسبتابه عنوان

ت معني دار در حمله پارازتيویيدها و شكارگرها افزایش خواهد داد. اختالفانتيجه فرصت را جهت 

م زوجود مكاني ،ست شده نشان مي دهد كه حداقلتویژگي هاي بيولوژیكي شته در بين شش هيبرید 

منبع این اختالفات در  مقاومت در برابر شته برگ ذرت محتمل مي باشد. اما،كي بيوتيهاي آنتي 

ه و نياز به ناشناخته بود ،ست شدهتروي هيبریدهاي مختلف  R. maidisویژگي هاي رشد جمعيت 

از نظر ویژگي هاي رشد ني در مورد اختالفات گزارشات فراوابررسي هاي بيشتري دارد. با این حال،

)پاپ و  جمعيت تعداد زیادي از آفات روي ارقام مختلف گياهان ميزبان در منابع وجود دارد

؛ هسلر 2004، ؛ لي و همكاران2003؛ فرل و همكاران؛ 2001؛ مورگان و همكاران، 1993مسترهازي، 

 .Rجمعيت  در نواحي كشت ذرت مغان، خصوصاً ،در ایران .(2006؛ سيلوا وهمكاران، 2005و تارپ، 

maidis  )در اواسط تابستان تا اواخر فصل رشد در قسمتهاي انتهایي گياهان ذرت ) برگها و گل آذین

پتامبر به طور غير منتظره به حداكثر تراكم خود رسيده و جمعيت آن در ماه هاي آگوست و سمجدداً

)كو و  مي یابد و بيشترین خسارت ناشي از تغذیه این شته در این زمان اتفاق مي افتد افزایشاي 

. عوامل متعددي ممكن است مسئول این پدیده باشند. اواًل ؛ مشاهدات شخصي(2006همكاران، 

ياب آفت جمعيت شته در غكاربرد آفت كش در این زمان در مزارع ذرت متوقف شده و در نتيجه ،

به عنوان در اواخر تابستان شرایط اقليمي )كند. ثانياً ،كش ها به طور فزاینده اي افزایش پيدا مي 

و  Bing دما و رطوبت نسبي( براي افزایش جمعيت شته در این منطقه بسيار مناسب است. مثال،
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مراحل كولئوپتيل و دو تا چهار  گزارش كردند كه شته برگ ذرت این گياه را در( 1991)همكاران 

برگي مورد حمله قرار مي دهد و موجب كاهش رشد و ارتفاع گياه شده ومتعاقب آن گرده ها ریزش 

 Aphis gossypiiگونه هاي مختلف شته ها از قبيل یافته و ابریشمي شدن ذرت به تعویق مي افتد. 

 Aphis( و 2001)آسين و پونز،  R. padi(، 2006؛ زماني و همكاران، 2006)رزمجو و همكاران، 

fabae  ،بنابراین، ( روي ميزبان هاي خود رفتارهاي مشابهي نشان مي دهند. 2008)كورلي و النتوس

ستند، هم كاهش تراكم شته از طریق استفاده از هيبریدهایي كه جمعيت پایيني از شته ها متحمل ه

وجود مقاومت در گياه ذرت بحد بود. در اوایل و هم در اواخر فصل كشت ذرت بسيار مهم خواهد 

( وتعدادي از هيبریدهاي مقاوم 1994كفایت توسط محققان مختلفي اثبات شده )اسميت و همكاران، 

عالوه بر این، تركيبي از مقاومت گياه ميزبان همراه با سایر روش  در برابر آفات نيز شناسایي شده اند.

ا و كنترل زراعي مانند كشت زودهنگام، بدون شك ها از جمله دشمنان طبيعي به ویژه كفشدوزک ه

را در گياهان باقال  Aphis fabae( و 1997را روي گياه نخود )افویا،  Aphis craccivoraجمعيت 

بنابراین، یك تعامل دو یا سه گانه سودمند ميان این  ( كاهش داده است.2008)شاناگ و ابيدات، 

با این حال، مطالعات  در مزارع ذرت به وجود خواهد آورد.برنامه هاي مدیریت آفت جامعي را  ،عوامل

بيشتر تضميني براي روشن ساختن تعامالت بين اجزاي مختلفي هستند كه ممكن است به طور 

داده هایي كه در این  در نتيجه، موفقيت آميزي موجب تلفيق استراتژي هاي مدیریت آفت گردند.

ا در مورد نرخ هاي باروري و رشد و نمو همراه با مطالعه ارائه گردیده است اطالعات جدیدي ر

ارائه مي كند و این شناخت جهت توسعه یك برنامه مدیریت تلفيقي  R. maidisپارامترهاي دموگرافي 

 ( به منظور دستيابي به محصول بيشتر در مزارع ذرت سودمند خواهد بود.IPMآفت )
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Abstract  

The corn leaf aphid, Rhopalosiphum maidis (Fitch) is one of the most important 

pests of maize with a worldwide distribution. The use of relatively resistant corn 

hybrids may lessen the harmful effects of this aphid; we therefore compared population 

growth parameters of R. maidis reared on six commonly grown maize hybrids in Iran 

namely K3640/3×MO17, Simon, SC704, EXP1, VRE26×K18 and VRE27×K18. The 

experiments were carried out under conditions of 25 ± 1oC, 60 ± 10% RH, and a 

photoperiod of 18: 6 h (L: D). The development time and survivorship of nymphs were 

significantly different among hybrids tested. We also observed significant differences in 

aphid fecundity, resulting in large variations for population growth parameters such as 

the intrinsic rate of natural increase (rm), net reproductive rate (R0), finite rate of 

increase (λ) and doubling time (DT). The rm values of aphids reared on maize hybrids 

EXP1 and VRE27×K18 were the greatest but the rm values of aphids reared on hybrid 

K3640/3×MO17 was the least while on hybrids VRE26×K18, SC704 and Simon were 

intermediate.  

 


