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 چكیده

 :Brevicoryne brassicae L. (Hemipteraهای گوارشی بیوزی، ترجیح میزبانی در وضعیت انتخابی و فعالیت آنزیمنتیآ

Aphididae) های مختلف کلمیان شامل تربچه، کلزا )برگ، گل و غالف(، کلم بروکلی، کلم سفید، کلم قرمز، کلم روی میزبان

ساعت  14و دوره نوری  65±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  25±1قمری و گل کلم در شرایط آزمایشگاهی )دمای 

تکرار  50های جدول زندگی انجام و آزمایش با بیوزی براساس آمارهساعت تاریکی( بررسی شد. آزمایش آنتی 10روشنایی و 

درصد روی گل کلم  78درصد روی کلم قرمز تا  34بقای مراحل نابالغ از  برای هر میزبان با استفاده از قفس برگی شروع شد.

را داشتند و افراد پرورش یافته روی کلم قرمز  0Rو  GRRهای پرورش یافته روی کلزا )گل( باالترین مقدار متغیر بود. شته

داری باالتر طور معنیهای پرورش یافته روی کلزا )گل( بهبرای شته mrرا داشتند. همچنین، مقدار  0Rو  GRRکمترین مقادیر 

طور دست آمد که افراد روی کلم قرمز تغذیه کردند. در آزمایش ترجیح میزبانی، کلزا )برگ( بهوقتی به rmقدار بود. کمترین م

های پرورش یافته روی کلزا )گل( آمده هایی که از پورهداری تعداد بیشتری از بالغین را نسبت به تربچه جذب کرد. مادهمعنی

متغیر بود که بیشترین روی گل  103/0تا  035/0ها از . نرخ رشد شتهی داشتندوزن بیشترها بودند، نسبت به سایر میزبان

ترین آن روی کلم و کمترین روی کلم قرمز بود. باالترین فعالیت آمیلولیتیک در بالغین پرورش یافته روی کلزا )گل( و پایین

نتایج این مطالعه روی کلزا )گل( و کلم قرمز بود.  ترین فعالیت پروتئولیتیک به ترتیبکلم قرمز بود. همچنین، باالترین و پایین

 باشد.نشان داد که کلم قرمز میزبان نامناسب برای شته مومی کلم می

 های جدول زندگی، مقاومت گیاهان، شته مومی کلم.های هضم، آمارهگیاه چلیپائیان، فعالیت آنزیمکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1-1

گونه وجود دارد که عمومًا علفی هستند. گیاهان این تیره از ارزش غذایی  4000حدود  1چلیپائیاندر تیره 

باشند و عناصر کلسیم، پتاسیم و آهن می Cو  A ،Bهای باالیی برخوردارند و محتوی میزان قابل توجهی از ویتامین

شوند که عنوان ترکیبات دفاعی تولید میها بهها و ساپونینزینوالت(. در گیاهان تیره کلم، گلوکو1983، 2)تیندال

و همکاران،  5؛ هیمانن2002، 4؛ رنویک2000و همکاران،  3حشرات سمی هستند )لی هایبرای بسیاری از گونه

ن در این میا گیرند، کهقرار می هاآفات و بیماری بسیاری از ی(. با این حال، این گیاهان در مزرعه مورد حمله2009

 نقش حشرات آفت حائز اهمیت است.

یکی از آفات مهم گیاهان تیره  Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera: Aphididae) شته مومی کلم

ها و حشرات گرمسیری جهان پراکنده است. پورهدر سرتاسر دنیا می باشد که در مناطق گرمسیری و نیمه چلیپائیان

ها ها و آلودگی آنها ضمن ضعیف کردن گیاه سبب کثیفی برگغذیه کرده و همانند سایر شتهکامل از شیره گیاهی ت

باشد کلم، آفت اختصاصی تیره چلیپائیان میمومیشته .(2014، 6شود )مونتالی و شگوفاتسوبه قارچ کپک سیاه می

ای و در مشرق، از ژاپن لی تا مدیترانهاین شته منطقه پالئارکتیک است و در اروپا نواحی شما أ(. منش1999، 7)باالنگر

(. فعالیت این شته از روی بسیاری از گیاهان تیره چلیپائیان 1962، 8و هندوستان تا استرالیا انتشار دارد )ریوانی

قمری، کلزا، تربچه، شلغم و چلیپائیان وحشی در اکثر مناطق ایران به ویژه زینتی، کلمپیچ، کلمکلم، کلمهمانند گل

(. این شته به برگ، ساقه و 1340بخش، ؛ فرح1380اطق شمالی و مرکزی گزارش شده است )رضوانی، در من

شود )ریوانی، های میزبان حمله کرده، سبب پیچیدگی، قاشقی شدن برگ گیاه میزبان و انهدام کامل بوته میگل

1962 .) 

مپاشی علیه آن ضرورت پیدا کرده به قدری است که س کلم در ایران معموالً مومیحمله و شدت خسارت شته

؛ سپهر و 1371های خود وارد خواهد کرد )بهداد، و در صورت عدم مبارزه، خسارت جبران ناپذیری به میزبان

های مدیریت تلفیقی آفات، کنترل شیمیایی، فقط یکی از ابزارهای مورد استفاده است که در برنامه (.1381شهیدی، 

                                                           
1 - Brassicaceae 
2 - Tindall 
3 - Li 
4 - Renwick 
5 - Himanen 
6 - Munthali And Tshegofatso 
7 - Ballanger 
8 - Rivany 
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(. استفاده از 2008، 1تر آفت کمک نماید )آندوهزینه تواند به کنترل بهتر و کممیهای کنترل در کنار سایر روش

انداز روشنی را پیش روی ما قرار داده است. های کنترل زراعی است که چشممقاوم به آفت، یکی از راه گیاهان

شدت خسارت حشره را کاهش  توانندخوار میگیاه-مقاوم با تأثیر روی زندگی آفت و یا ارتباط متقابل گیاه گیاهان

یی کنترل شیمیایی را توان کارایایی و ارقام مقاوم، میبا تلفیق کنترل شیم (.2010 و همکاران، 2دهند )دیاس

های مصرف شده و در نهایت به کاهش استعمال مواد کشکاهش دز حشره به نوبه خود سببافزایش داد که 

ام مقاوم به آفات و انجام عملیات زراعی مفید در مدیریت حشرات شود. کشت ارقشیمیایی در محیط زیست منجر می

اثرات سینرژیستی دارند. همچنین کشت ارقام مقاوم به حشرات ممکن است باعث کنترل  آفت نیز روی همدیگر

 . (1999، 3ی حشرات گردد )وبستر و کنکلوسیلههای گیاهی منتقل شده بهبیماری شیوع

باشد. نوع و کیفیت غذایی که آفت ی حشره از میزبان میدر این ارتباط، تغذیهیکی از موارد بسیار حیاتی 

تواند این ارتباط را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. حشرات هنگام تغذیه روی گیاهان مختلف، با کند، میدریافت می

ها سط میزان درشت مغذیهای احتمالی ایجاد شده توای متفاوتی روبرو هستند. عالوه بر محدودیتهای تغذیهچالش

خوار را در تغذیه های ثانویه دفاعی باشند که کارایی حشره گیاههای گیاهی ممکن است حاوی متابولیتو آب، بافت

تواند تا حد زیادی رشد، توسعه تغذیه مناسب، مهم است و می (.2008و همکاران،  4نماید )بابیکاز گیاه محدود می

(. بنابراین، حشرات باید قادر 1995، و همکاران 5اران را تحت تأثیر قرار دهد )آوگرخوو تولیدمثل موفق در گیاه

های رفتاری و یا بیوشیمیایی برای مقابله با شان را تنظیم کنند و اغلب، مکانیسمباشند که مواد غذایی مورد تغذیه

های جدول زندگی آفت و آمارهررسی (. برای دستیابی به این هدف، ب2007و همکاران،  6غذاهای نامناسب دارند )بده

ی های گوارشی حشره به منظور یافتن ساز و کارهای مقاومت از اجزای مهم یک برنامهتعیین تغییرات فعالیت آنزیم

 .باشندمدیریت تلفیقی آفات می

ای این هباشد که پوره و حشرات کامل آن از همه گونهمی چلیپائیانشته مومی کلم از آفات مهم گیاهان تیره 

کنند. طول دوره زندگی کوتاه، کشت متناوب گیاهان میزبان، در نظر نگرفتن کارایی دشمنان طبیعی تیره تغذیه می

های کنترل شیمیایی توسط کشاورزان موجب شده است که کنترل این در هر منطقه و عدم استفاده صحیح از روش

                                                           
1 - Andow 
2 - Dias 
3 - Webster and Kenkel 
4 - Babic 
5 - Auger 
6 - Bede 
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(. به علت اینکه شته مومی کلم در ایران و 1388شد )خانجانی، های بسیار باالیی را در پی داشته باآفت ساالنه هزینه

بررسی سازد، چلیپائیان وارد میجهان به عنوان یک آفت جدی مطرح است و خسارت اقتصادی شدیدی را به تیره 

هایی که آفت ترجیح کمتری را تواند در تعیین میزبانهای مختلف میهای اکوفیزیولوژیک حشره روی میزبانویژگی

 دهد، مفید واقع شود.ها نشان میدر تغذیه از آن

عنوان یکی از آفات خطرناک چلیپائیان در بسیاری از مناطق کشت محصول رغم اینکه شته مومی کلم بهعلی

های های زیستی و فعالیت آنزیمهای بر ویژگیشناخته شده است، تاکنون تحقیقات چندانی در زمینه تأثیر میزبان

 شود، صورت نگرفته است.هایی که سبب مقاومت گیاهان به آفت میمنظور تعیین ویژگی گوارشی حشره به

 تحقیق فرضیات -1-1

 ارند.دهای زیستی شته مومی کلم از تیره چلیپائیان اثرات متفاوتی روی ویژگی مختلف گیاهان میزبان (1

 م دارند.ومی کلمگی شته های جدول زندآمارهاز تیره چلیپائیان اثرات متفاوتی روی  مختلف گیاهان میزبان (2

ته بالغین ش وارشیگاز تیره چلیپائیان اثرات متفاوتی روی فعالیت آمیالز و پروتئاز  مختلف گیاهان میزبان (3

 مومی کلم دارند.

شناسی، یستبنابراین، هدف از اجرای این طرح مقایسه اثر چند گیاه میزبان از تیره چلیپائیان روی ز

ید باشد. امهای گوارشی شته مومی کلم میهای رشدی و فعالیت برخی از آنزیمهای جدول زندگی، شاخصآماره

-، امکان طراحی برنامههاسایر پژوهشهای حاصل از این تحقیق و یافتهدست آمده از است که با تلفیق اطالعات به

 ود.ن آفت و کاهش خسارت آن فراهم شایدقیق و جامع در مدیریت های علمی 

 چلیپائیانیره تگیاهان  اهمیت -2-1

میلیون تن حدود  60این گیاهان از نظر اقتصادی دارای اهمیت فراوانی هستند که با تولید ساالنه بیش از 

این تیره از های روغنی ها و دانه(. برگ1385)پیوست،  اندها را به خود اختصاص دادهدرصد تولید جهانی سبزی 14

های های روغنی مهمترین روغن. امروزه دانهه استگرفتقرار می از چندین هزار سال پیش مورد استفاده گیاهان

پس از غالت، دومین ذخایر غذایی جهان را  کهباشند و از جایگاه خاصی در کشاورزی برخوردار هستند خوراکی می

 کشی ازیند روغنآهای مغذی پروتئینی که حاصل فرو کنجاله های خوراکیروغن(. 1379دهند )مالک، تشکیل می

های روغنی دهند. عالوه بر این، دانههای گیاهان روغنی هستند، بخشی از غذای روزانه انسان و دام را تشکیل میدانه

درصد  5/4تا  5/1و امالح معدنی هستند و بین  Cها سرشار از ویتامین کلممصارف صنعتی و دارویی نیز دارند. 
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در مورد سطح زیر کشت و میزان عملکرد گیاهان  .(2005، 1لت)آدامسن و کافها وجود دارد پروتئین در انواع کلم

میزان مصرف آنها در کشور  تیرهولی با توجه به تنوع محصوالت این  ،در ایران آمار دقیقی وجود ندارد چلیپائیانتیره 

 (.1388باالست )خانجانی، 

 کلممومیشته -3-1

 بندیجایگاه رده -1-4-1

Order Hemiptera 

Suborder Sternorrhyncha 

Superfamily Aphidoidea 

Family Aphididae 

Subfamily Aphidinae 

Tribe Macrosiphini 

Species Brevicoryne brassicae (L.) 

Syn: Brachycolus brassicae L. 

 

          

 

 شناسیریخت -1-4-2

تر است و این تیرگی به صورت بال به رنگ سبز روشن تا تیره که سر نسبت به بدن تیرههای ماده بیشته   

سبز رنگ و  های بالدار کامالً مانندی پوشیده شده است. ماده نواری تا انتهای شکم ادامه دارد. بدن از ماده مومی آرد

ها خاکستری تیره است که تا روی شکم امتداد دارد. شاخک شش باشند. سر و سینه آنپوشیده از ماده مومی می

 6متر و میلی 6/1متر، طول شاخک میلی 4/2بال ای هستند. طول بدن حشره بالغ بیقهوهها مفصلی و کورنیکول

ها نیز سیاه و بیضوی هستند )کاستلو و متر است. تخممیلی 2/0متر و طول دم میلی 16/0بندی، طول کورنیکول 

 (. 1995، 2آلتیری

 

                                                           
1 - Adamsen and Cofflet 
2 - Costello and Altieri 
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 شناسیزیست -1-4-3

ا تشکیل ماده ر وهای چلیپائیان جمع شده و افراد نر وقه بوتهدار در پاییز روی خاک اطراف طهای بالشته

ی گیرجفت رهای موجودآورند که با نهای ماده دیگری را به وجود میهای ماده به طریق بکرزایی شتهدهند و شتهمی

 تهایی بگذارندها و یا در جوانه انها و دمبرگبرگ تخم زیر 4-3 گیری قادرندهای ماده پس از جفتنمایند و شتهمی

جود س را به وهای موسگذرانند و در بهار تفریخ شده و شتهها شرایط نامساعد زمستان را در حالت دیاپوز میکه تخم

 دهند.یمآورند که آنها به طریق بکرزایی تولید مثل کرده و در مدت کوتاهی جمعیت بزرگی را تشکیل می

الی  80وز( تعدادر 8 – 25روز و بهار و تابستان  19 – 30ان های ماده در دوره زندگی کوتاه خود )زمستشته

ند. بدین نمایمی ها نیز پس از گذشت چند روز و تغذیه کافی شروع به زاد و ولدزایند و پورهعدد پوره می 100

 یابد.ش میکوتاهی به شدت افزای نسل دارد؛ در نتیجه جمعیت آن در مدت 20تا  15ترتیب این شته در سال، 

را  درجه سلسیوس -14+ الی 35کلم به دلیل پوشش مومی مقاوم، شرایط نامناسب طبیعی دمای مومیهشت

لیت این ایی فعاکند و در برابر سموم شیمیایی تماسی و بعضی از دشمنان طبیعی مقاوم است. آستانه دمتحمل می

می در زراعت مون نیز جمعیت شتهبنابراین حتی در فصل زمستا .باشد+ درجه سلسیوس می5شته به طور میانگین 

 (.1963یابد )هوگس، به نحو باور نکردنی افزایش می چلیپائیان

 ی خسارتپراکنش جغرافیایی، دامنه میزبانی و نحوه -1-4-5

ویژه در مناطق شمالی و کلم روی بسیاری از گیاهان تیره چلیپائیان در اکثر مناطق ایران بهمومیفعالیت شته

باشند، میزبان اصلی (. گیاهان این تیره که دارای ماده گلوکوزینوالت می1380ده است )رضوانی، مرکزی گزارش ش

، 1باشد )ونسلرعنوان یک عامل محرک اختصاصی در انتخاب و جلب میزبان میکلم هستند. این ماده بهمومی شته

ده و باعث کاهش محصول و یا انهدام های گیاه میزبان خود حمله کر(. این شته قادر است به برگ، ساقه و گل1962

-ها میهای جوان به تغذیه پرداخته و موجب پیچیدگی و قاشقی شدن حاشیه برگها روی بوتهکامل بوته گردد. شته

شوند. این آفت، عالوه بر مکیدن شیره گیاهی و ایجاد ضعف عمومی در گیاه و کاهش کمیت و کیفیت گیاه با ترشح 

دهد. از سوی دیگر، ها شده و سطح فتوسنتز شده را کاهش میه مولد فوماژین روی برگعسلک باعث رشد قارچ سیا

 بیماری ویروسی در گیاهان تیره چلیپائیان است. در مراحل اولیه رشد گیاه، آلودگی به این شته 23این شته ناقل 

                                                           
1 - Wensler 
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(. 1998و همکاران،  1یسشود )المنجر به نابودی گیاه و در مراحل نهایی رشد گیاه، منجر به کاهش محصول می

به قدری زیاد است که سمپاشی علیه آن  جمعیت این شته در بعضی مناطق ایران حالت طغیانی پیدا کرده و معموالً

شود )بهداد، وارد می چلیپائیان تیره کند و در صورت عدم مبارزه، خسارت جبران ناپذیری به گیاهانضرورت پیدا می

طالعات نشان داده که عوامل مختلفی چون گونه میزبان گیاهی، کیفیت گیاه (. م1381؛ سپهر و شهیدی، 1371

-تواند بر عملکرد شتهها یا شکل و رنگ میمیزبان و خصوصیات فیزیکی گیاه مانند صافی، سفتی برگ، وجود کرک

 (.2002، 2کلم تاثیر بگذارد )اومک و لیسرمومی

 هاهای کنترل جمعیت شتهروش -1-4-6

تر بیش 1989د هستند. تا سال های جدیکشحشرهتوسعه ای برف هدهای اصلی ز گروهها یکی اشته

وه گردو ن یهای اکشهها بود، اگرچه حشرها و کارباماتها از گروه ارگانوفسفاتل شتهکنترای یج بری راهاکشهحشر

 خرب داشتند. درمثر ایز مفید نات حشرری از بسیاده و روی سمی بوبسیار لی و ،نددبوار پاید ًنسبتاو سیستمیک 

به دلیل  زیرابودند، نمناسبی نیز ولی این ترکیبات  ،ها شدندتگانوفسفاارئیدها جایگزین یروپایرتارد موری از بسیا

 (.1391)جلیلیان،  گذاشتندف اثر میهدغیرات حشراز سیعی وسته نداشتن اثر سیستمیک روی د

ها، کشترل آفات موجب ایجاد مقاومت حشرات به حشرهرویه از سموم شیمیایی به منظور کناستفاده بی

زایی و اثرات سوء زایی و جهشافزایش جمعیت آفات ثانویه، جایگزینی آفات، کاهش اثرات سموم، اثرات سرطان

بنابراین،  .(2004، 3شود )هاجکزیست محیطی، آلودگی محیط زیست و از بین رفتن دشمنان طبیعی آفات می

های زراعی و تعدیل در مصرف ی جایگزین مناسب از جمله استفاده از دشمنان طبیعی، روشاستفاده از روش ها

؛ کویسنبری و 1991و همکاران،  4؛ بورتون1388گردد )خانجانی، کودهای شیمیایی برای کنترل آفات توصیه می

 (.1994، 5شوتزکو

 مقاوم  ارقاماستفاده از  -4-1

                                                           
1 - Ellis 
2 - Awmack and Leather 
3 - Hajek 
4 - Burton 
5 - Quisenberry and Schotzko 
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طور ارت از رقمی است که در شرایط محیطی یکسان و به(، رقم مقاوم عب1951) 1براساس تعریف پینتر

ژنتیکی در مقایسه با ارقام معمولی کمتر مورد خسارت آفت قرار گرفته و محصولی بیشتر و با کیفیت باالتر تولید 

و  2گیرد )اسمیتمورد ارزیابی قرار می هامیزبانکند. بنابراین، مقاومت امری نسبی بوده و در مقایسه با سایر 

های کنترل آفت مورد استفاده قرار (. ارقام مقاوم که در مدیریت تلفیقی آفات همراه با دیگر روش1994مکاران، ه

توان از شدت فشار انتخابی وارد شده این ارقام می با استفاده از شوند.محسوب می IPMگیرند، از اجزای مهم می

ال بروز مقاومت توسط آفت نسبت به سموم شیمیایی را توسط سموم شیمیایی علیه آفات کاست و بدین ترتیب احتم

توانند با کاهش بقای مراحل مختلف سنی، بیوزی می(. گیاهان واجد مکانیزم آنتی1995، 3کاهش داد )پاندا و خوش

اندازه و وزن بدن، طول عمر حشرات کامل و تولیدمثل حشرات نسل بعد و یا تأثیر غیرمستقیم از طریق افزایش 

تر کردن مراحل رشدی قبل از بلوغ، نقش مؤثری در رارگیری حشرات در معرض دشمنان طبیعی با طوالنیاحتمال ق

 (.2006کاران، و هم 5؛ سرفراز2000، 4کنترل حشرات آفت داشته باشند )دنت

ی تولید نتاج توانایی حشرات در تکمیل هر چه سریعتر مراحل رشدی حساس قبل از بلوغ و رسیدن به مرحله

بنابراین، ارقام دارای مقاومت نسبی باال ممکن است  .گی زیادی به عناصر غذایی موجود در گیاهان میزبان داردوابست

ها را از طریق کندکردن مراحل کشهای مهار آفت از جمله استفاده از دشمنان طبیعی و حشرهبخشی سایر روشاثر

(. 2002، 6ی تولید نتاج افزایش دهند )زالوکی و ملکومتر کردن زمان رسیدن به مرحلهرشدی قبل از بلوغ و طوالنی

های مدیریت تلفیقی شیمیایی در برنامهو توان به عنوان مکمل کنترل بیولوژیک بنابراین، از ارقام مقاوم گیاهی می

وسیله حشرات به محصوالت کشاورزی در سطح با توجه به خسارت زیادی که همه ساله به. آفات استفاده نمود

زیاد، روشی تقریباً مطمئن بوده و  ی اولیه نسبتاً شود، تهیه ارقام مقاوم علیرغم زمان طوالنی و هزینهوارد می جهانی

عنوان یکی از لذا ارقام مقاوم گیاهی به. (1985و همکاران،  7باشد )هنریشصرفه اقتصادی میدر دراز مدت مقرون به

 روند.شمار میفات بههای مدیریت تلفیقی آابزارهای کارآمد در برنامه

                                                           
1 - Painter 
2 - Smith 
3 - Panda and Khush 
4 - Dent 
5 - Sarfraz 
6 - Zalucki and Malcolm 
7 - Heinrichs 
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ه از باشد، ولی امروزه با استفادهای سنتی و معمولی ایجاد مقاومت در گیاه، بسیار کند میاگر چه روش

 یاه مقاوم در مقابلهای مقاومت به ژنوم گیاهان مورد نظر و ایجاد گکردن و انتقال ژنمهندسی ژنتیک، امکان کلون

خوار میگیاه-بل گیاهرقام مقاوم با تأثیر روی زندگی آفت و یا ارتباط متقاها میسر گردیده است. اآفات و بیماری

ومی کلم به با توجه به مقاوم شدن شته م (.2010توانند شدت خسارت حشره را کاهش دهند )دیاس و همکاران، 

ی قاوم سازیا م وم وهای اخیر گرایش به استفاده از گیاهان مقاهای شیمیایی متداول در کنترل آن، در سالکشآفت

های سایر روش گیاهان مقاوم در تلفیق بارسد نظر میده است. بنابراین، به شهای آفت برای کنترل آن بیشتر میزبان

 .باشد کنترل این آفت حفاظت جهتابزاری مفید های شیمیایی کشحشره کنترل از جمله

  های رشد جمعیتآماره -5-1

دهد. این جدول با دنبال ه تولد، سن و مرگ افراد را نشان میجدول زیستی باروری، یک جدول زمانی است ک

شود. این ها تا مرگ آخرین فرد از گروه ایجاد میکردن بقای گروهی از افراد همسن و ثبت بقاء و زمان مرگ آن

نده مانده )نسبتی از افراد همسن ز xl)سن فرد( و  xهایی نظیر گیری آمارهجدول مانند سایر جداول زیستی، با اندازه

های متولد شده به ازای هر ماده در سن ی سنی یا تعداد ماده)باروری ویژه xmشود ولی ( شروع میxاز تولد تا سن 

x باشد،  1:1( نیز در آن لحاظ شده است. یعنی یک ستون از جدول زندگی بیشتر دارد. اگر نسبت جنسیxm  برابر با

همیشه از  xl(. مقدار 2000، 1وود و هندرسونر دو خواهد بود )ساوثی زمانی بخش بتعداد نتاج کل در هر فاصله

 رسد.شود تا به صفر مییک شروع شده و با گذشت زمان از مقدار آن کاسته می

 

ها در نتاج کل ی صفر است. نسبت جنسی، نسبت مادهتعداد کل افراد در لحظه 0Nتعداد افراد زنده و  xNکه 

 آید.ه دست میی ماده در نسبت جنسی با ضرب کل نتاج تولید شده به ازای هر حشرهب xm ی آنهاست وتولید شده

 %100ت جنسی ستان، نسبزایی و نایاب بودن نرها در فصل بهار و تابی بکرزایی، مادهها، بر اثر پدیدهدر مورد شته

ها از مارهآست. این بل محاسبه اهای آن نیز قاآمارههای اصلی جدول زیستی باروری، باشد. با تشکیل ستونماده می

سنی  هایی مدلهای حاکم بر تهیهآیند. قبل از توضیح آنها الزم است فرضهای موجود به دست میتجزیه داده

 معرفی گردند:

                                                           
1 - Southwood and Henderson 
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 گیری است.سن دقیق افراد قابل اندازه (1

 های حیاتی افراد به سن آنها بستگی دارد.آماره (2

 شود.ه مهاجرتی در آن دیده نمیگاجمعیت، حالت ایزوله دارد و هیچ (3

 نند.کدگی میابت زنوابستگی به تراکم در جدول وجود ندارد یا افراد در شرایط نامحدود و بدون کمبود یا رق (4

 افتد.ی سنی اتفاق میی ردهتولیدمثل در میانه (5

 .هستند خود به منحصر هایویژگی دارای سنی یرده هر افراد (6

  شود.می استفاده زندگی جدول ساخت در ماده نسج به مربوط هایداده از تنها (7

، 2؛ چی و یانگ1988، 1اند )چیشده طراحی جنس دو هر اساس بر زندگی جدول های جدیداخیراً مدل

و همکاران،  3از )مایا عبارتند گیرندمی قرار محاسبه مورد باروری زندگی جدول یک در که اصلی آماره (. پنج2003

2000:) 

 )0R(دمثل نرخ خالص تولی (1

 )mr(نرخ ذاتی افزایش جمعیت  (2

 (T)میانگین مدت زمان نسل  (3

 (DT)مدت زمان دو برابر شدن جمعیت  (4

 (λ)نرخ متناهی افزایش جمعیت  (5

 4بیرچ توسط 1948سال  در درحشرات بار نخستین باروری، زیستی جدول آماره ترینمهم عنوان به mrتعیین 

 لوتکا -اویلر حل معادله با واقع در که است شده استوار انسانی هایمعیتج اصول بر تکیه با روش این گردید. ارائه

 آید:می بدست

 

 مفیدی اکولوژیکی شاخص یا کمی ابزار جدول، این آماره ( به عنوان مهمترینmr) جمعیت افزایش ذاتی نرخ

فاکتورهای متعددی از های مختلف به شرایط محیطی و های مختلف، واکنش گونهجمعیت ها یاگونه مقایسه برای

                                                           
1 - Chi 
2 - Chi and Yang 
3 - Maia 
4 - Birch 
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ی باشد. منظور از کلمهقبیل دما، رطوبت، کیفیت ماده غذایی، مرفولوژی گیاه و ترکیبات شیمیایی ثانویه گیاه می

ی است که خصوصیات فیزیولوژیکی یک موجود زنده را که مرتبط با توانایی آمارهمزبور تنها  آمارهذاتی این است که 

سازد حشرات را در شرایط تحت شرایط استاندارد، ما را قادر می mrی دهد. محاسبهیافزایش تعداد آن است نشان م

 متعددی که در باال به آن اشاره شد، با هم مقایسه کنیم.

ها ی کمّی جمعیتای اساسی برای تجزیه( یک ابزار ادراکی و تجزیه2001، 1مدل جمعیت پایدار لوتکا )کری

های ثابت تولد و مرگ، جمعیت بدون مهاجرت و با در نظر گرفتن تنها ل شامل نرخکند. فرضیات این مدرا فراهم می

نسبت بقاء حشرات ماده در  (x)های رشد جمعیت شامل سن آمارهباشد. اجزاء اصلی محاسبه یک جنس )ماده( می

های تنظیم ستونباشد. پس از می )xm( xو میانگین تعداد تخم ماده تولید شده توسط هر ماده در سن  )x )xl سن

( به صورت زیر 1948( و فرمول بیرچ )1993های رشد جمعیت با استفاده از روش کری )آمارهجدول باروری و بقاء، 

 محاسبه شدند:

عداد  افراد زنده تدر ستون دوم،  )0N(در ستون اول، تعداد افراد در شروع آزمایش  )x(های مربوط به سن داده

جم، میانگین در ستون پن )Lx(در ستون چهارم، نقطه میانی بقاء  )xl(ن سوم، بقاء در ستو )xN(مانده در هر سن 

تون ششم و دهند در سنشان می xMکه با  +1xتا  xی یک ماده در فاصله سنی تعداد نتاج تولید شده به وسیله

، نرخ xm ستوندر ستون بعدی نوشته شد. از جمع جبری ارقام  )xm(ی سنی ی ویژهمیانگین تعداد نتاج ماده

ر داست که  ایی مادهی تولید شده توسط یک حشرهناخالص تولیدمثل محاسبه شد که معرف جمع کل افراد ماده

ول یک طماده در  ی تولید شده توسط هراند. میانگین تعداد کل نتاج مادههای سنی زنده ماندهطول تمامی دوره

 محاسبه شد.  xmxlطریق جمع جبری ستون  نامند که ازمی 0Rنسل را نرخ خالص تولیدمثل یا 

 های رشد جمعیت که محاسبه شدند عبارتند از:آمارهترین مهم

 نرخ ناخالص تولیدمثل )میانگین تعداد تخم ماده تولید شده توسط یک فرد ماده در هر نسل(

 

                                                           
1 - Carey 
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ا به عبارتی دیگر نرخ خالص تولیدمثل )متوسط تعداد نتاج ماده تولید شده توسط یک فرد ماده در هر نسل ی

ی میانگین سهم خالص هر ماده در تشکیل نسل آینده است که به صورت تعداد کل نتاج ماده به ازای هر بیان کننده

 شود(ریزی بیان میی تخمماده در کل دوره

 

یط حت شراهای اضافه شده به جمعیت توسط هر ماده در هر روز تنرخ ذاتی افزایش جمعیت )تعداد ماده

سته بجمعیت  و بدون عامل محدود کننده یا به عبارتی دیگر عبارتست از نرخ ذاتی افزایش جمعیت در یکمعین 

سیدن به پس از ر ی سنی بوده وهای ثابتی از باروری و مرگ و میر ویژهباشد که به مدت طوالنی در معرض نرخمی

 تعادل به حالت جمعیت پایدار درآمده است(

 

ر چند براب میزان گر افزایش جمعیت پایدار در هر روز نسبت به روز قبل یایت )نشاننرخ متناهی افزایش جمع

 دهد(ی زمانی نشان میشدن جمعیت اولیه را در هر دوره

 

 مدت زمان دو برابر شدن جمعیت )مدت زمان الزم برای دو برابر شدن جمعیت اولیه(

 

قریباً برابر تبرابر زیاد شود که  0Rبه اندازه  میانگین طول هر نسل )مدت زمان الزم برای اینکه جمعیت

 انجامد(متوسط مدت زمانی است که از تولد افراد یک نسل تا افراد نسل بعدی به طول می

 

 

 rتخمین زده شد. در نرم افزار اکسل سلولی به نام  با استفاده از ستون  mrمقدار 

مدل جمعیت  یتا جایی تغییر داده شد که معادله Dataاز منوی  Goal seekی تعریف شد و این سلول با گزینه

 برقرار شود یا به عدد یک خیلی نزدیک شود. پایدار لوتکا 
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 دستگاه گوارش حشرات -6-1

برداری از که در موفقیت تکاملی و تنوع حشرات دخالت دارد، توانایی آنها در بهرهیکی از عوامل بسیار مهمی

ساکاریدها و هایی نظیر پلیبخش مهمی از غذای حشرات را ماکرومولکولباشد. مختلف برای تغذیه میمواد آلی 

)چپمن،  شودتجزیه می ترتیب، توسط کربوهیدرازها و پروتئازها( که به1998، 1دهند )چپمنها تشکیل میپروتئین

های بزرگتر باید که مولکولدارد، در حالی طور عمومی، یک مولکول کوچک قابلیت انتقال به بافت بدن رابه .(1991

؛ 1999، 2هوس)گیت ی خود شکسته شوند.های کوچک سازندهی گوارش، به مولکولقبل از جذب، در داخل لوله

اما ها اطالعات دقیقی وجود ندارد، های دستگاه گوارش شتهدر مورد ساختار و ویژگی(. 2003و همکاران،  3فیگورا

که در تمام طول بدن امتداد دارد است دستگاه گوارش در حشرات به شکل لوله طویلی ان گفت که تومیطور کلی به

دستگاه گوارش حشرات . شودبدن به دهان و انتهای آن در آخر شکم به مخرج منتهی می یو ابتدای آن در جلو

علت فقدان ی میانی، بهودهباشد. ری عقبی میی میانی )معده( و رودهی جلویی، رودهشامل سه بخش اصلی روده

باشد. الزم به ذکر های گوارشی، هضم و جذب غذا در اغلب حشرات میپوشش کوتیکولی، محل اصلی ترشح آنزیم

رود )ترا و شمار میاین بخش از دستگاه گوارش رابط بین محیط بیرون و محیط داخلی بدن حشره نیز بهاست که 

 ها تغییر یافته است.آنرژیم غذایی متناسب با  ،گوارش در حشرات دستگاه (.2001، 5؛ نیشن1994، 4فریرا

 های گوارشی در حشراتآنزیم -7-1

 هاآمیالز -1-8-1

ها به مونوساکاریدها را برعهده دارند. ها و تبدیل آنکربوهیدرازها وظیفه هیدرولیز کامل کربوهیدرات

این کربوهیدرازها، آمیالزها هستند. اشد. یک گروه از بشان میها براساس سوبسترای اختصاصیاین آنزیم بندیتقسیم

( و سطح فعالیت 2010و همکاران،  6شود )الوتیها، گیاهان و جانوران دیده میآمیالز در میکروارگانیسم-آنزیم آلفا

به  ( آمیالزها را1965(. ویندیش و ماتر )1998و همکاران،  7آن وابسته به رژیم غذایی مورد تغذیه است )استروبل

گلوکان در ترکیبات -D-1 ،4-این آنزیم، هیدرولیز پیوندهای آلفادو گروه آندوآمیالزها و اگزوآمیالزها تقسیم کردند. 

                                                           
1 - Chapman 
2 - Gatehouse 
3 - Figueira 
4 - Terra and Ferreira 
5 - Nation 
6 - Louati 
7 - Strobl 
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های رژیم غذایی، برای داشتن یک منبع انرژی، را برعهده دارد )استروبل و ای، گلیکوژن و دیگر کربوهیدراتنشاسته

کند، سپس مالتوز حاصل آمیالز نشاسته را به مالتوز تبدیل می-(. آلفا2000و همکاران،  1فرانکو ;1998همکاران، 

های (. آنزیم1994و همکاران،  3فریرا ;1996و همکاران،  2شود )تراگلوکوزیداز به گلوکز تبدیل می-شده توسط آلفا

 (.1983، 4شود )بیکری میانی سنتز و ترشح میهای اپیتلیال رودههضم توسط سلول

 ها ازپروتئ -1-8-2

ها به اسیدآمینه را بر عهده دارند پروتئاز ها و تبدیل آنهایی که مسئولیت هیدرولیز کامل پروتئینآنزیم

شوند. پروتئازها براساس ها میشوند که روی پیوندهای پپتیدی عمل کرده و باعث شکسته شدن آننامیده می

شود و شناسایی از( و اگزوپروتئاز )اگزوپپتیداز( تقسیم میهای کاتالیکی به دو گروه اندوپروتئاز )اندوپپتیدمکانیسم

ای که اختالف بین این دو گروه را (. مشخصه2000و همکاران،  5باشد )پائولیلوهای خاص میی معرفوسیلهها بهآن

پتیدها تجزیه پشکند و آن را به پلیکند این است که اندوپروتئازها زنجیره پروتئینی را از قسمت داخلی مینمایان می

کنند و از ناحیه انتهایی آمینواسید که اگزوپروتئازها به یکی از دو انتهای زنجیره پروتئینی حمله میکند. درحالیمی

 (.1982، 6شوند )بارتباعث قطع زنجیره می

 مروری بر تحقیقات پیشین -8-1

 شته مومی کلم روی( طول دوره رشدی، مرگ ومیر، بقا و تولیدمثل 2006) 7اولوسوی و اولمز بایهان

شامل گل کلم، کلم برگ، کلم بروکلی، شلغم، کلزا و خردل وحشی را  گیاهان تیره چلیپائیانهای شش گونه برگ

روز( و روی کلم برگ بیشترین  9/8بررسی کردند. مجموع طول دوره رشدی شته مومی کلم روی گل کلم کمترین )

درصد روی شلغم متغیر بود. کوتاهترین  88درصد روی کلم برگ تا  16روز( بود. مرگ و میر مراحل نابالغ از  4/10)

روز( بود. باالترین نرخ خالص  8/21روز( و بیشترین روی گل کلم ) 2/6طول عمر شته مومی کلم روی خردل )

( بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت روی گل کلم 89/1ترین روی شلغم )( و پایین98/35تولیدمثل روی گل کلم برگ )

، روی کلزا 1662/0، روی خردل 1976/0، روی بروکلی 2009/0و سپس بعد از آن روی کلم برگ  2345/0

                                                           
1 - Franco 
2 - Terra 
3 - Ferreira 
4 - Baker 
5 - Paulillo 
6 - Barrett 
7 - Ulusoy and Ölmez-Bayhan 
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ترین گیاهان میزبان به شته مومی کلم بود. کلم برگ، گل کلم و بروکلی حساس 0465/0و روی شلغم  1357/0

، Zarfamأثیر چهار رقم کلزا )( ت2009و همکاران ) 1بودند. کلزا، شلغم و خردل به این آفت مقاوم بودند. میرمحمدی

Licord، Hyola 401  وSLM046 های جدول زندگی باروری شته مومی کلم تحت شرایط آماره( را روی بیولوژی و

های قبل از تخمریزی، تخمریزی، و ترین دورهآزمایشگاهی مورد مطالعه قرار دادند. مطابق با نتایج آزمایش، طوالنی

ثبت شد. مقادیر  401قم لیکورد مشاهده شد. بیشترین باروری شته روی رقم هیوال طول عمر شته مومی کلم روی ر

های زرفام، لیکورد، ترتیب روی رقمبه 289/0و  311/0، 294/0، 298/0نرخ ذاتی افزایش جمعیت شته مومی کلم 

ومی کلم را در و لیکورد توانایی تولیدمثل شته م SLM046بود. همچنین، تغذیه شته روی  SLM046و  401هیوال 

کلم و شلغم را ( تأثیر بافت/مورفولوژی گل2013و همکاران ) 2های مورد مطالعه کاهش داد. بشیرمقایسه با سایر رقم

روز ثبت شد.  75/8کلم و روی گل 91/9بررسی کردند. طول دوره رشدی روی شلغم  B. brassicaeروی بیولوژی 

روز ثبت شد. به همین ترتیب طول عمرحشرات  29/4و  8/18یب طول دوره باروری روی گل کلم و شلغم به ترت

ترتیب روز( ثبت شد. طول عمر کل روی گل کلم و شلغم به 17/6روز( و روی شلغم ) 98/20کامل روی گل کلم )

های موجود در های زیستی در گل کلم و شلغم را به تفاوتآمارهها اختالف در روز ثبت شد. آن 88/14و  92/28

های زیستی و جدول آماره( 2014و همکاران ) 3فیزیولوژی و مرفولوژیکی گیاهان میزبان نسبت دادند. جهان ساختار

، Smilla،Snow mystique ،White cloud ،Burisکلم شامل زندگی شته مومی کلم، روی برگ ارقام مختلف گل

Galiblanka ،Snow crown ،SG  وTokita  آمده نشان داد که بین ارقام مختلف  دسترا مطالعه کردند. نتایج به

های بالغ های گذاشته شده توسط شتهداری در طول دوره مراحل مختلف رشدی و میانگین تعداد پورهاختالف معنی

مشاهده شد. کوتاهترین  Burisو  Galiblankaترتیب روی ارقام های رشدی بهوجود داشت. بیشترین و کمترین دوره

روزWhite cloud (10/8  )ترین طول عمر روی روز( و طوالنی 70/6) Smillaروی رقم دوره رشدی سنین پورگی 

ترتیب کمترین و بیشترین نرخ بقای مراحل نابالغ را نشان دادند. ( به88%) SG( و 39%) Smillaمشاهده شد. رقم 

ر و زمان دو برابر شدن ( بیشتλ( و متناهی افزایش جمعیت )mrنرخ ذاتی ) Smillaهای پرورش یافته روی رقم شته

(DTپایینی داشتند. نتایج آن )های تولیدمثلی حشرات کامل را تحت آمارهکار بردن ارقام مختلف، ها نشان داد که به

                                                           
1 - Mirmohammadi 
2 - Bashir 
3 - Jahan 
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و همکاران  1حل خوبی برای مدیریت کنترل شته مومی کلم باشد. موسوی انزابیتواند راهدهد که میتأثیر قرار می

های هفت ژنوتیپ کلزا )مودنا، جرونیمو، الغی و تولیدمثل شته مومی کلم را روی برگ( طول دوره رشدی ناب2014)

اوپرا، ساندی، دکستر، زرفام و اوکاپی( بررسی کردند. کل طول دوره رشدی نابالغی شته مومی کلم روی رقم جرونیمو 

وتاهترین طول عمر بالغین روی رقم ترین بود. کروز( طوالنی 16/9روز( و روی رقم اوپرا و اوکاپی ) 38/8کوتاهترین )

روز( بود. بیشترین نرخ خالص تولیدمثل روی رقم  13/17ترین روی رقم جرنیمو )روز(، و طوالنی 66/11اوپرا )

پوره( بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت روی رقم جرنیمو  33/21پوره( و کمترین روی رقم اوکاپی ) 46/45جرنیمو )

و اوکاپی  221/0، ساندی 227/0، زرفام 227/0، اوپرا 246/0، دکستر 249/0و سپس روی رقم مودنا  274/0

ترین گیاه میزبان برای شته مومی کلم بود و رقم اوکاپی به شته مومی کلم مقاوم بود. رقم جرنیمو حساس 204/0

لزا و خردل را به شامل کلم پیچ، کلم چینی، ک تیره چلیپائیان( مقاومت چهار گیاه 2014و )سبود. مونتالی و شگوفات

ها روی برآورد شد و اثرات آن شته مومی کلم مورد مطالعه قرار دادند. محتوی کلروفیل، آب، پروتئین و ضخامت برگ

ها در هفته سوم به اوج خود رسید. های شته روی همه رقمفراوانی و شدت خسارت شته تعیین شد. جمعیت

حشره روی هر برگ(  307هر برگ( و کمترین روی خردل ) حشره روی 2/828بیشترین جمعیت روی کلم چینی )

داری حاوی کلروفیل طور معنیهایی که بههای ضخیم نسبت به رقمها با کلروفیل باال، محتوی آب باال و برگبود. رقم

( 2016و همکاران ) 2های نازکتری بودند فراوانی کمتری از شته مومی کلم را داشتند. عزیزو آب کمتر و برگ

شامل کلم، کلم  را روی چهار میزبان مختلف براسیکا  B. brassicaeهای بیولوژیکی و دموگرافی شته مومی کلممارهآ

(، mrبررسی قرار دادند. عملکرد شته مومی کلم از لحاظ نرخ ذاتی افزایش جمعیت ) کلم قمریو  بروکلی، کلم چینی

نسبتَا پایین بود. مجموع مدت زمان مراحل  کلم قمریی ( و نرخ خالص تولید مثل روλنرخ متناهی افزایش جمعیت )

حال، مرحله قبل از تخمریزی تر از کلم و کلم چینی بود. با اینداری طوالنیطور معنیبه کلم قمری نابالغی روی

ها در های تخمریزی، طول عمر حشرات کامل و زادآوری مادهداری را نشان نداد. دورهحشرات کامل اختالف معنی

داری داشتند. حداقل زادآوری و طول عمر حشرات کامل روی های گیاهی مورد مطالعه اختالف معنیامی گونهتم

، کلم بروکلی و کلم نسبت به حشرات کامل ماده روی کلم قمریها مشاهده شد. احتمال زنده مانی پوره کلم قمری

ناخالص تولیدمثل، امید به زندگی و بود. همچنین مقادیر نرخ  60/0و  50/0، 35/0، 25/0چینی به ترتیب 

ها بود. براساس مطالعات جدول زندگی انجام کمتر از سایر میزبانکلم قمری ای روی مرحله-ریزی ویژه سنیتخم

                                                           
1 - Mousavi Anzabi 
2 - Aziz 
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 کلم قمریترین میزبان بود،  و پس از آن هر دو کلم بروکلی و کلم حساس بودند. در مقابل، شده، کلم چینی حساس

 میزبان شناخته شد. ترینعنوان نامناسببه
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 فصل دوم

 

 

 مواد و روش پژوهش



19 
 

 گیاهان میزبان کشت -2-1

 شلغمهای رشدی و آنزیمی شته مومی کلم پس از تغذیه روی گیاهان میزبان شامل در این تحقیق ویژگی

(Brassica rapa subsp. rapa L.) غالف( )برگ، گل و، کلزا (Brassica napus L.)کلم بروکلی ، (Brassica 

oleracea var. italica L.) ،( کلم چینیBrassica rapa subsp. chinensis L. ،)کلم سفید (Brassica oleracea 

var. capitata L.)کلم قرمز ، (Brassica oleracea var. capitata f. rubra L.)کلم قمری ، (Brassica oleracea 

var. gongylodes L.) و گل کلم (Brassica oleracea var. botrytis L.)  انجام شد. در ابتدا بذر گیاهان مورد

 د.تهیه ش )البرز، ایران( مطالعه از مؤسسه تحقیقات تهیه نهال و بذر کرج
 اردبیل، ایران() اردبیلی محقق دانشگاه و منابع طبیعی کشاورزی دانشکده تحقیقاتی گلخانه کاشت گیاهان در

غذ صافی مرطوب ساعت قبل از کاشت روی کا 48تا  24آزمایش به مدت بذور گیاهان مورد  ،بدین منظور شد. مانجا

در گلدانصورت انفرادی بذور به ،سپس .ده شددر آب خیسان ای به منظور تسهیل در رشد،در ظروف پتری شیشه

به ) حیوانیخاک زراعی مناسب، ماسه و کود  پر شده با متر(سانتی 21متر و ارتفاع سانتی 19)قطر  های پالستیکی

(. با 1-2)شکل  شد شتدر گلخانه ک ی نور طبیعیو دوره درجه سلسیوس 25±5در شرایط دمای (، 1:1:2نسبت 

وقتی گیاهان کشت شده به روز یکبار صورت گرفت.  3-2توجه به نیاز آبی متوسط چلیپائیان، آبیاری گیاهان هر 

بلوک کامل تصادفی مرتب شدند و برای ها در طرح ها شروع شد. گلدانبرگی رسیدند، آزمایش ششی مرحله

 مش( پوشانده شد. 50ی پارچه توری )وسیلهها و سایر آفات چلیپائیان بهجلوگیری از آلودگی توسط شته

 B. brassicae جمعیت اولیهتشكیل  -2-2

ر دقمری ها و بالغین این آفت از مزارع کلم های آلوده به پورهبرای ایجاد جمعیت اولیه شته مومی کلم، برگ

های گیاهان کلم کلید شناسایی در گلخانه روی بوته یوسیلهها بهآوری و پس از شناسایی آنجمعاطراف اردبیل 

 یری از پارازیتهکلم و نیز جلوگمومیها و حشرات کامل شتهانتشار پورهمنظور جلوگیری از . بهیافتندپرورش  چینی

های ساخته شده از طلق و وسیله قفساده برای تشکیل کلنی بهورد استفهای مها توسط پارازیتوئیدها، بوتهشدن آن

بار کشت م هر دو هفته یکشته مومی کل تشکیل کلنی. گیاهان مورد استفاده برای ندای، محصور شدتوری پارچه

 روزهکیالغین بتا گیاه به تعداد کافی برای پرورش حشره در دسترس باشد. پس از افزایش جمعیت کلنی، از  ،شد

 .شدهای مربوطه استفاده پرورش یافته در همان بستر در آزمایش
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 B. brassicaeزیستی  هایآزمایش -2-3

ی درصد و دوره 60±1ی سلسیوس، رطوبت نسبی درجه 25±1ها در اتاقک رشد با شرایط دمایی آزمایش

 مالً تصادفی انجام گردید.کا ها در قالب طرحآزمایشساعت تاریکی انجام شد.  10ساعت روشنایی و  14نوری 

 بیوزیآزمایش آنتی -2-3-1

کلم  ،کلم سفید کلم بروکلی،، (کلزا )برگ، گل و غالف، تربچههای مختلف شامل در این آزمایش از میزبان

 1متر و ارتفاع سانتی 6)قطر هایی با ظروف پتری استفاده شد. برای شروع آزمایش قفسکلم قمری و گل کلم  قرمز،

ی برگ انتخاب و رو یک روزههای طور تصادفی شته. از کلنی پرورش شته بهشدها ایجاد روی برگمتر( سانتی

زایی د تا پورهشرصت داده ساعت ف 12ها . به شتهمنتقل شدگیاهان مورد آزمایش یک عدد شته داخل ظروف پتری 

یک نها ترف پتری ا حذف شده و در هر ظهپس از گذشت زمان تعیین شده، حشره ماده بالغ و تمامی پوره نمایند و

ها ی شتهبالغ برااحل ناپوره باقی ماند. بازدید روزانه از ظروف پتری انجام شده و طول دوره پورگی و میزان بقای مر

ده های تولید شها به مرحله بلوغ، طول عمر بالغین و تعداد پورهروی هر میزبان گیاهی ثبت شد. پس از رسیدن شته

ها پس از شمارش زایی، تمامی پورهی پورهالزم به ذکر است که در طی دوره. گردیدرد ماده نیز ثبت توسط هر ف

دست آمده برای های بهاز دادهدامه یافت. امرگ آخرین حشره کامل یادداشت برداری تا صورت روزانه حذف شدند. به

هایی که به مرحله ی فقط آنروع شد، ولتکرار ش 50ها با آزمایش تشکیل جدول زندگی تک جنسی استفاده شد.

 مورد استفاده قرار گرفتند. ی زندگیدورهبلوغ رسیدند برای تعیین 

 شاخص رشد جمعیت -2-3-2
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Abstract 

The antibiosis, host preference in free-choice situation, and digestive enzyme activity of Brevicoryne 

brassicae L. (Hemiptera: Aphididae) were evaluated in the laboratory (25±1 °C, 60±5% R.H. with a 

14-h day) on nine host plants: broccoli, canola (leaf, flower, and pod), cauliflower, kohlrabi, radish, 

red cabbage and white cabbage. The antibiosis test was based on life table parameters and the 

experiment started with 50 replicates for each host plant using clip cages. The immature survival 

varied from 34% on red cabbage to 78% on cauliflower. The viviparous aphids reared on rapeseed 

(flower) had the highest GRR and R0 values, and those on red cabbage had the lowest GRR and R0 

values. Also, aphids reared on rapeseed (flower) had significantly higher rm value. The lowest rm 

value was obtained when individuals fed upon red cabbage. In host preference experiment, rapeseed 

(leaf) attracted the significantly higher number of adults as opposed to radish, which attracted the 

lower number of adults. Females who came from nymphs reared on rapeseed (flower) were heavier 

than other hosts. The growth index of nymphs varied from 0.035 to 0.103, with the minimum on red 

cabbage and the maximum on cauliflower. The amylolytic activity in adults was higher on rapeseed 

(flower) and the lowest on red cabbage. Also, the highest and lowest proteolytic activity was on 

rapeseed (flower) and red cabbage, respectively. The results of this study indicated that red cabbage 

was an unsuitable host for feeding of B. brassicae. 

Key words: Brassica plants, digestive enzymes activity, life table parameters, plant resistance, the 

cabbage aphid. 
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