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 چکیده

های زیستی شته )فراسنجه( گندم است. پارامتر ویژه به ریزکی از آفات مهم غالت دانهی ،Sitobion avenae (Fabricius)گندم،  شتۀ سبز

)روشنایی: تاریکی( در  14:10نوری ۀد و دوردرص 60±5درجۀ سلسیوس، رطوبت نسبی  25±2در دمای شده اتاقک رشد تنظیم وندر

رودی( و عامل سونز و شیتعیین شد. عامل اصلی شامل دو رقم گندم )سایهای خردشده قالب طرح کامل تصادفی و آزمایش کرت

نرخ خالص نظر پارامترهای  بین تیمارها از ،روز( بود. نتایج نشان داد 8، 6، 4، 2، 0آلودگی )های پیشزمانفرعی عبارت از  مدت

 نو میانگی (DT)شدن جمعیت  دو برابر زمان مدت، (λ)، نرخ متناهی افزایش جمعیت  (rm)افزایش جمعیتخ ذاتی ، نر(R0)یدمثل تول

سونز به ترتیب در شاهد در رقم سای rmبیشترین و کمترین مقدار  داری وجود دارد.تالف معنیاخ S. avenae (T)نسل یک  زمان مدت

شته  rmبر روز( مشاهده شد. همچنین، در رقم شیرودی بیشترین و کمترین مقدار  063/0آلودگی )روز پیش 6بر روز( و تیمار  092/0)

توان نتیجه گرفت که بر روز( به دست آمد. بنابراین، می 157/0آلودگی )روز پیش شش( و تیمار بر روز 216/0به ترتیب در شاهد )

ۀ مدیریت تلفیقی دهد و در برنامروز ضمن القای مقاومت، نرخ رشد جمعیت شته را کاهش می ششهای پیشین گندم به مدت آلودگی

 تواند مفید واقع شود.این آفت می IPM یا

 

 .Sitobion avenaeمقاومت القایی،  آلودگی،پارامترهای زیستی، پیش کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 
English grain aphid, Sitobion avenae (Fabricius), is an important pest of cereal, particularly wheat. The biological 

parameters of aphid were determined in a growth chamber at 25±2° C, 60±5% R. H. and 14:10 (L: D) conditions in a 

completely randomized design as a split plot experiment. The main factor was wheat cultivars of Sysonz and 

Shiroodi, and the subplot consisted of five different pre- infestation periods (0, 2, 4, 6 and 8 days). The results 

indicated significant differences among the treatments in the aspect of net reproductive rate (R0), intrinsic rate of 

increase (rm), finite rate of increase (λ), doubling time (DT) and mean generation time (T) of S. avenae. The highest 

and lowest rm in Saysonz cultivar was observed on control (0.092 d-1) and 6 days pre- infestation period treatment 

(0.063 d-1), respectively. Also, the highest and lowest rm in Shiroodi cultivar was obtained on control (0.216 d-1) and 

6 days pre- infestation period (0.157 d-1), respectively. Therefore, it was concluded that the prior infestation of the 

wheat plants by this aphid for a 6 days period, can  reduce population growth rate of the aphid and so it can be used in 

the IPM of the aphid. 
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 مقدمه

و  ای لپه تکگیاهی ، L.  Triticum aestivumگندم

د که دارزراعی متعدد  های رقم گونه ایناست.  ساله یک

کشت  جهاندر شرایط اقلیمی متفاوت در سراسر 

 ۀمورد حمل ،گندم (.Iran Nejad, 2004شوند ) می

 Sitobion  ،سبز گندم ۀاز جمله شتشته چندین گونه 

avenae (Fabricius) ۀتغذی در نتیجۀ گیرد کهمی قرار 

کاهش طور قابل توجهی  هعملکرد محصول ب هاآن

 شتۀ سبز گندم (.Tradan & Milevol, 1999)یابد  می

یکی از آفات مهم غالت در نقاط مختلف جهان به 

های گیاه میزبان که بوتهآید. این شته هنگامیشمار می

کنند و ها تغذیه میاب هستند از برگسبز و شاد

ها را ترک شوند، برگها تشکیل میخوشه که ینگامه

به تغذیه  آغازو  مستقرها سنبلچه یال البهکرده و 

این نوع  (.Blackman & Eastop, 2006)نمایند  می

ها تغذیه موجب کاهش وزن هزاردانه و چروکیدگی دانه

عامل انتقال بیماری ویروسی سبز گندم  ۀشود. شتمی

 & Blackman)است  (BYDVکوتولگی زرد جو )

Eastop, 2006)ها روش متداول کش. استفاده از حشره

با از  ها ت، ولی این ترکیبکنترل شتۀ سبز گندم اس

 هایموجود دیگربین بردن دشمنان طبیعی و 

غیرهدف باعث برهم خوردن تعادل اکولوژیک 

شده و همچنین باعث ایجاد  گندمزاردر شناختی(  )بوم

ها کشمقاوم به حشره هایجور( )زیست بیوتیپ

)مهار( های کنترل شوند. امروزه، یکی از روش می

سازگار با محیط برای این آفت، استفاده از مقاومت 

. (Herron et al., 2000)میزبان است القایی در گیاه 

افزایش کمی یا کیفی  مقاومت القایی عبارت است از

 گیاه در برابر آفت )سازوکار(های دفاعی یک مکانیسم

های نتیجۀ واکنش گیاه به محرککه در  مورد نظر،

 & Kogan) شودشیمیایی یا فیزیکی ایجاد می

Paxton, 1983)تواند به دو روش . القای مقاومت می

در روش مستقیم،  .شود مستقیم و غیرمستقیم ایجاد

 برای رهاشدههای مقاومت القایی توسط پروتئین

شود و یا میحشرات ایجاد محافظت گیاهان در مقابل 

یزی و نشو ر تخمگیاه ممکن است برای کاهش تغذیه، 

خواری مواد شیمیایی دفاعی تولید کند و نما گیاه

(Senthil-Nathan et al., 2009)یرمستقیمغ روش . در ،

فرار  های ترکیبرهاسازی  در نتیجۀمقاومت القایی 

خواری های گیاهجلب دشمنان طبیعی گونه برایرقیق 

شود کنند، ایجاد میتغذیه میهان که روی گیا

(Bruinsma & Dicke, 2008) تداوم مقاومت القایی .

ش نرخ رشد جمعیت تواند در تغییر جمعیت و کاهمی

ها مؤثر باشد خوار و تولیدمثل آنگیاهحشرات 

(Underwood, 1999) واکنش گیاهان در نتیجۀ .

خوار، اغلب موجب حشرات گیاه آسیب واردشده توسط

بار برای زیان ۀیش تولید مواد شیمیایی ثانویافزا

 . بنابر(Baldwin, 1994)شود می زاحشرات خسارت

مشخص شد که  Prado & Tjallingii (1997)نتایج 

های قبلی از ایجادشده ناشی از آلودگی هایتغییر

 Rhopalosiphum padiیوالف، ۀشت ۀطریق تغذی

(Linnaeus) سیاه باقال،  ۀو شتAphis fabae Scop. با ،

از قبل،  شده آلودههای در برگ  EPGروشاستفاده از 

سیاه باقال مقاوم  ۀگیاهان میزبان را در برابر شت

بررسی مقاومت یونجه  یدیگر پژوهش کند. در می

 Acrythosiphon kondoi  آبی یونجه، ۀنسبت به شت

Haris ،یونجه را  های قبلی مقاومتآلودگی ،نشان داد

 ،عالوه بر این .(Klingler et al., 2005) دهدافزایش می

Prado & Tjallingii (2007) های  در نتایج بررسی

های گیاهان القای مقاومت در برگ ،نشان دادندخود 

ها نسبت به موجب کاهش تغذیه و استقرار شته

 گرفته انجام های بررسی نتایج گیاهان شاهد شدند.

نشان روی گندم  Mahfuza & Gordon (2008)توسط 

های )فراسنجه( رامتراداری بین پکه تفاوت معنی ،داد

یوالف در  ۀسبز گندم و شت ۀشت ۀرشد جمعیت دو گون

وجود دارد. همچنین، افزایش  سطوح مختلف نیتروژن

غلظت فلز سنگین در گندم باعث کاهش نرخ خالص 

 ۀشت (rm)و نرخ ذاتی افزایش جمعیت  (R0) یدمثلتول

 . (Huan-Huan et al., 2012) شودسبز گندم می

های  های متعددی از جمله رقم، نوع ترکیب عامل

ها و ... روی شاخص میانگین نرخ شیمیایی، نوع هورمون

. یک همبستگی است رگذاریتأث (MRGR)نسبی رشد 

پورة  MRGRداری بین غلظت ازون و منفی معنی

 :Cinara hartig (Hemipteraة شتۀ جوانۀ صنوبر، روز کی

Lachnidae)  جود داشته و از سوی دیگر روی ترجیح

 ,Holopainen & Kossi)است منفی داشته  ریتأثشته 
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در نتایج  Gonzales et al. (2002) ،همچنین (.1998

شتۀ  MRGR نشان دادند، میزان شاخص های خود بررسی

Sipha flava (Forbes)، در  شده آلودههای در برگ

توجهی کاهش  قابل طور بههای شاهد مقایسه با برگ

میزان  Yin et al. (2005)یافته است. بنابر نتایج 

  هایهای نابالغی شته مرحله  MRGRشاخص

S. avenae  وMythimna separate (Walker) با تغذیه ،

قابل  طور بههای تیمارشده با جاسمونیک اسید از گندم

های لذا با توجه به یافتهتوجهی کاهش یافته است. 

مورد بررسی مقاومت القایی وجود دارد، فراوانی که در 

این بررسی با هدف بررسی امکان مقاومت القایی در دو 

رقم گندم نسبت به شتۀ سبز گندم برای استفاده در 

 مدیریت تلفیقی این آفت انجام شد.

 

 ها مواد و روش

 سبز گندم ۀپرورش گیاهان میزبان و شت

رکز سونز از مگندم شیرودی و سای های رقم هایبذر

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل 

در هزار(  1)مغان( تهیه و بذرها با محلول بنومیل )

هر گلدان پالستیکی به  ونضدعفونی شدند. سپس در

متر، در سانتی 8متر و ارتفاع سانتی 7 ۀقطر دهان

 1:1:2مخلوطی از خاک، ماسه و کود حیوانی با نسبت 

 کاشته شدند. 

یز از نزارهای شهرستان رد نیاز از گندمهای موشته

استان اردبیل گردآوری و پس از شناسایی به روی 

های رقم سبالن در اتاقک رشد، در مرحلۀ رویشی  بوته

گندم منتقل شدند. پس از تکثیر )افزونش( اولیۀ شته، هر 

های  های گندم کاشته شده در گلدانبار بوته هفته یک

های حاصل متر( به شتهتیسان 50×60پالستیکی )ابعاد 

 2دت های قبلی آلوده شدند. تکثیر شته به ماز جمعیت

درجۀ سلسیوس،  25±2ماه در اتاقک رشد در دمای 

ساعت  14درصد و دورة نوری  60± 5رطوبت نسبی 

 انجام گرفت.  ساعت تاریکی 10روشنایی و 

 

 بررسی مکانیسم مقاومت القایی

دفی در گلخانه و طرح کامل تصا ۀبر پای این آزمایش

رقم گندم،  دوروی  پزشکی یاهگاتاقک رشد گروه 

و  6، 4، 2، 0تیمار زمانی، ) 5)شیرودی و سایسونز( در 

تکرار در  30روز آلودگی قبلی(، هر تیمار با  8

شد.   آغازمتر سانتی 7×8های پالستیکی به ابعاد  گلدان

 دو تا سه برگی که با ۀهر بوته )به جزء شاهد( در مرحل

 پنجهای پالستیکی توردار پوشانده شده بودند، با طلق

بال آلوده شدند. پس از سبز گندم بالغ بی ۀعدد شت

های موجود در روی فوق، شته یها زمان مدتگذشت 

شته  بدونروز  دومدت ها حذف و گیاهان گندم بهبوته

از  پسنگهداری شدند. سپس گیاهان گندم تیمارشده 

بال در بالغ بی ۀبا یک شتآلودگی،  بدونروز  دو

متر آلوده شدند. سانتی 3×3 های برگی به ابعاد قفس

ها به جزء یک پوره، شته همۀتولیدمثل،  آغازپس از 

های گندم نگهداری ها روی بوتهحذف شدند. پوره

مرحلۀ تولیدمثل برسند. سپس، تعداد شدند تا به 

 های متولدشده در هر روز در هر گلدان شمارش و پوره

حذف شدند و این کار تا زمان مرگ آخرین شته ادامه 

یافت. پس از انجام آزمایش، جدول باروری شته تنظیم، 

 یدمثلتولپارامترهای زیستی و پارامترهای نرخ خالص 

(R0) ، نرخ ذاتی افزایش جمعیت(rm) ، نرخ متناهی افزایش

 و (DT)دو برابر شدن جمعیت  زمان مدت ، (λ)جمعیت 
با استفاده از روش  (T)یک نسل  زمان مدتمیانگین 

Carey (1993)  و فرمولBirch (1948) .محاسبه شد  

 

 (MRGR)  شاخص میانگین نرخ رشد نسبی ۀمحاسب

، یادشدههای در این آزمایش، پس از گذشت زمان

موی نرم از روی گیاهان حذف شدند و ها با قلمشته

 شته نگهداری شدند. بدونساعت  48گیاهان به مدت 

بالغ آلوده شد تا تغذیه و  ۀسپس دو گیاه با یک شت

ارزیابی میانگین نرخ نسبی  منظور بهزایی کند. پوره

تایی با  10های در دسته روزه یکهای رشد، پوره

گرم  0001/0استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت 

روی گیاهان قرار داده شدند تا به  دوبارهتوزین شده و 

ها روز پوره 5د. پس از گذشت روز تغذیه کنن 5مدت 

 MRGRشاخص . جداگانه وزن شدند صورت به دوباره

  .شدحاسبه م(Van Emden, 1969) زیر  ۀبا رابط ها آن
MRGR = 

وزن شته پس از پنج  - Ln)وزن شته در هنگام تولد 

 (Lnروز تغذیۀ 

 تعداد روزهای تغذیه
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 هاداده ۀتجزی

ها مورد  بودن آنها نرمال )عادی( پیش از تجزیۀ داده

سازی  آزمون قرار گرفت و در مواردی که به نرمال

برای نرمال  Normal Scoresها نیاز بود از تبدیل داده

های ها استفاده شد. دادهکردن غیریکنواختی واریانس

مقادیر کاذب جک نایف برای پارامترهای زیستی و 

های گندم با استفاده از  جمعیت در هر یک از رقم رشد

از آزمون تجزیۀ  16نسخۀ  MINITABافزار  منر

ام شد. انج (ANOVA, one way)طرفه  یکواریانس 

ی در سطح ها با آزمون توکاختالفات بین میانگین داده

 درصد مقایسه شد.  5احتمال 

 

 نتایج و بحث
 هانشو و نما و میزان بقای پوره ۀمیانگین طول دور

میانگین  ۀمقایسواریانس و  ۀاز تجزی آمده دست بهنتایج 

  پورگی ةاز نظر طول دور ،ها نشان دادداده

S. avenaeداری وجود ، بین دو رقم گندم تفاوت معنی

 ة(. طول دورF=21/32 ؛df=1 و 191 ؛05/0Pدارد )

روز و در  15/10سونز پورگی شتۀ سبز گندم در رقم سای

(. همچنین، از 1روز ثبت شد )جدول  98/7رقم شیرودی 

بین تیمارهای مورد ، S. avenaeورة پورگی نظر طول د

داری مشاهده بررسی روی دو رقم گندم اختالف معنی

 (. F=34/1 ؛df=4و191؛05/0Pشد )

نشو و نمای پورگی بین تیمارهای  ةطول دور

روز  8/8تا  6/7آلودگی در رقم شیرودی از زمانی پیش

روز نوسان داشت.  3/10تا  8/9سونز از و در رقم سای

، کمترین و بیشترین میانگین آن به ترتیب که طوری به

آلودگی به دست آمد روز پیش شش در شاهد و تیمار

 نشو و نمای آفات از ة(. طول دور3و  2 های)جدول

و تشخیص  بررسیهایی است که در ویژگی جمله

مدت این  هراندازهرود. به کار میبه آن  ها رقممقاومت 

اندازه مقاومت گیاهان  تر باشد به هماندوره طوالنی

مورد آزمایش نیز بیشتر خواهد بود. نتایج این تحقیق 

روز آلودگی پیشین با  ششدر تیمار زمانی  ،نشان داد

شتۀ سبز گندم طول دورة نشو و نمای پورگی آن افزایش 

ها یابد. درصد بقای پورهها نیز کاهش میو نرخ بقای پوره

 6/52هد تا درصد روی شا 4/84در رقم شیرودی از 

آلودگی مشاهده شد؛ در درصد در تیمار شش روز پیش

سونز به ترتیب در شاهد و شش روز پیش رقم سای

 درصد متغیر بود. 1/31تا  5/37آلودگی از 
 

 روی دو رقم گندم در شرایطSitobion avenae های پیشین بر پارامترهای زندگی شتۀ سبز گندم،  سازی . تأثیر تیمار آلوده1جدول 

 آزمایشگاهی
Table 1. The effect of pre- infestation treatments on the life parameters of English grain aphid, Sitobion avenae on two 

wheat cultivars under laboratory conditions 

Cultivar 
Developmental time  

(days) 

Adult longevity  

(days) 

Reproduction period 

(days) 
Fecundity  

(Number of nymphs) 

Sysonz 10.15±0.36a 6.30±0.67b 6.35±0.80b 5.10±0.60b 

Shiroodi 7.98±0.13b 11.58±0.54a 19.08±1.38a 10.03±0.54a 
 . (درصد 5احتمال  سطح، T-testها است )دار بین میانگیندهندة وجود اختالف معنیهای غیرمشابه در هر ستون نشان حرف *

* Means followed by different letters in each column are significantly different (T- test, P<0.05).  

 

های بالغ، طول عمر افراد زایی شتهپوره زمان مدتنمای پورگی، وهای نشوخطای معیار( دوره ±)های میانگینمقایسۀ . 2جدول 

 رقم شیرودی آلوده شدة گندمگیاهان از پیش ها رویآوری آنو بار Sitobion avenaeبالغ شتۀ سبز گندم 
Table 2. Means (±SE) of nymph developmental time, adult reproduction period, and adult longevity of English grain 

aphid, Sitobion avenae and their fecundity on pre-infested plants of Shiroodi wheat cultivar 

Fecundity  
(Number of nymphs) 

Reproduction period  

(days) 

Adult longevity  

(days) 

Developmental time  

(days) 

Survival  

(n) 

Treatments  

(days of pre-infestation) 
1.01a± 13.8 3.2a±29.2 0.9a±15.0 7. 6 ± 0.2b* 84.4 (32) Control 

0.9b± 9.7 15.2±1.4b 
0.9b± 11.0 0.3b ± 7. 7 70.3 (37) 2 days 

1.2b± 8.8 14.9±2.3c 
1.2b± 10.9 0.2b± 7.8 64.9 (37) 4 days 

1.04bc±6.6 13.1±3.5c 
1.1c±8.40 0.5a± 8.8 52.6 (32) 6 days 

1.4bc± 7.1 14.2±2.8c 
1.4c± 8.60 0.2a± 8.5 55.9 (37) 8 days 

 درصد(. 5، سطح احتمال HSDها است )دار بین میانگیندهندة وجود اختالف معنیهای ناهمسان در هر ستون نشان حرف *
* Means followed by different letters in each column are significantly different (HSD, P<0.05). 
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های بالغ، طول عمر افراد زایی شتهپوره زمان مدتنمای پورگی، وهای نشوطای معیار( دورهخ ±)های . مقایسۀ میانگین3جدول 

 سونزشدة گندم رقم سای آلودهها روی گیاهان از پیشآوری آنو بار Sitobion avenaeشتۀ سبز گندم بالغ 
Table 3. Means (±SE) of nymph developmental time, adult reproduction period, and adult longevity of English grain 

aphid, Sitobion avenae aphid and their fecundity on pre-infested plants of Sysonz wheat cultivar 
Fecundity 

(Number of nymphs) 
Reproduction period  

(days) 

Adult longevity  

(days) 

Developmental time  

(days) 

Survival  

(n) 

Treatments  

(days of pre-infestation) 
1.4a± 6.2 3.0a±9.2 1.7a±7.4 9.8 ± 0.5b* 37.5 (40) Control 

1.9b± 5.9 6.6±1.4b 
2.0b± 6.9 0.8a ± 10.1 33.3 (45) 2 days 

1.04b± 5.0 5.4±1.7c 
1.1b± 6.2 1.1a± 10.2 32.5 (40) 4 days 

1.2c±4.1 5.4±1.1c 
1.3c±5.2 0.6a± 10.3 31.1 (45) 6 days 

1.2c± 4.3 5.4±1.3c 
1.4c± 5.9 0.9a± 10.2 31.3 (48) 8 days 

 درصد(. 5، سطح احتمال HSDها است )دار بین میانگیندهندة وجود اختالف معنیهای ناهمسان در هر ستون نشان * حرف
* Means followed by different letters in each column are significantly different (HSD, P<0.05). 

 

از بررسی مقاومت القایی  آمده دست بهنتایج 

  خوار()چندین فاژگیاهان در مقابل حشرات پلی

 ،نشان داد Yonggen & Jiaan (1997) توسط

ی هایهای پیشین گیاهان موجب القای تغییر آلودگی

 مورفولوژیکی های ویژگی، زایی( )هستی در آنتوژنی

مواد ، فیزیولوژیکی، کیفیت غذایی و شناختی( )ریخت

نشو  ةشود و روی طول دورگیاهان می ۀشیمیایی ثانوی

گذارد. منفی می تأثیرو نما، بقا و باروری گیاهخواران 

 های ترکیبهمچنین تحریک گیاهان برای تولید 

کننده  شیمیایی سمی یا رهاسازی سینومون جلب

سبب جلب دشمنان طبیعی شده و موجب کاهش 

 ود. نتایجشجمعیت گیاهخواران روی گیاهان می

 ،نشان داد Agrawal (1998)ای مزرعه های بررسی

سبز  ۀبه شت وحشی ۀتربچهای پیشین گیاه آلودگی

 ایدر شرایط مزرعه  Myzus persicae Sulzerهلو،

حشرات آفت را به  دیگرطغیان مجدد این شته و 

دهد. همچنین گیاهان از درصد کاهش می 30میزان 

شاهد بیشترین نرخ آلوده شده در مقایسه با پیش

تواند به دلیل افزایش که می ندرا داشت یروم مرگ

 آسیب در نتیجۀتولیدشده  ۀغلظت مواد شیمیایی ثانوی

یج . نتا(Agrawal, 1998)باشد سبز هلو  ۀشت

عنصر سیلیس را روی  تأثیراز بررسی  آمده دست به

 Mahanarva fimbriolata  ۀپارامترهای رشدی شت

(Stal)  مقاوم در دو رقم(SP79-1011 و SP80-1816) 

 نشان داد که نیشکر (SP81-3250)و یک رقم حساس 

گی در گیاهان پوره ةو طول دور ومیر مرگدرصد 

تیمارشده با سیلیس در مقایسه با گیاهان شاهد 

 (.(Korndorfer et al., 2011افزایش یافت 

، با مقایسه بین دو رقم بررسی این بنابراین در

که درصد بقاء در رقم شیرودی در گفت  توان می

سونز بیشتر بوده و تعداد بیشتری مقایسه با رقم سای

اند. به همین کامل رسیده ةحشر ۀها به مرحلاز پوره

منظور رقم شیرودی از نظر مطلوبیت میزبانی برای 

 .استسونز تر از رقم سایسبز گندم مناسب ۀشت

 

 سبز گندم ۀطول عمر حشرات بالغ شت

دو رقم گندم روی  تأثیراز بررسی  آمده دست هبنتایج 

 1سبز گندم در جدول  ۀکامل شت ةطول عمر حشر

(. F=81/24 ؛df=1 و 191 ؛05/0Pارائه شده است )

 58/11طول عمر حشرات کامل روی رقم شیرودی 

روز بود. این در حالی  30/6سونز روز و روی رقم سای

سبز  ۀشت ترین طول عمرترین و کوتاهاست که طوالنی

روز  ششگندم در رقم شیرودی در شاهد و تیمار 

؛ شدروز( ثبت  4/8و  00/15ترتیب )به نیپیشآلودگی 

روز  ششسونز در شاهد و در تیمار در رقم سای

دست آمد روز( به 2/5و  4/7)به ترتیب  نیپیشآلودگی 

 .Basagli et al های بررسی(. نتایج 3و  2)جدول 

سبز گندم  ۀدر شت ،داده استنشان  (2003)

های تیمارشده با سیلیس، یافته روی گندم پرورش

در مقایسه  یدمثلتولمیزان ترجیح، طول عمر و میزان 

از  آمده دست بهنتایج یابد. با گیاهان شاهد کاهش می

جاسمونات در القای مقاومت  یپاش محلول یرتأثبررسی 

 ،زمینی یبس ۀشتفرنگی نسبت به در گوجه

Macrosiphum euphorbiae (Thomas) ، داده نشان

فرنگی با استفاده از القای مقاومت در گوجه ،است

قابل توجهی، طول عمر و  طور بهجاسمونیک اسید 
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های بالغ و همچنین درصد بقا را در شته یدمثلتول

 & Cooper) دهدمقایسه با گیاهان شاهد کاهش می

Goggin, 2005). 

 
ندم روی دو رقم سبز گ ۀپارامترهای رشد جمعیت شت

 گندم

ها نشان داد، آمده از مقایسۀ میانگین داده دست نتایج به

بین دو رقم گندم از نظر نرخ ذاتی افزایش جمعیت شتۀ 

سبز گندم در حالت معمولی )بدون آلودگی پیشین( 

؛ df=1و169 ؛05/0Pداری وجود دارد )تفاوت معنی

78/127=Fمعیت (. نتایج نشان داد، نرخ ذاتی افزایش ج

سونز به های شیرودی و سای شتۀ سبز گندم روی رقم

 (.4بر روز است )جدول  075/0و  198/0ترتیب 

باالتر بودن نرخ ذاتی افزایش جمعیت شتۀ سبز گندم 

سونز در نتیجۀ روی رقم شیرودی نسبت به رقم سای

ومیر پایین و کوتاه بودن دورة رشدی  باروری باال، مرگ

ین رقم بود. باال بودن نرخ ذاتی پیش از بلوغ آفت روی ا

دهندة  افزایش جمعیت یک حشره روی گیاه میزبان نشان

حساسیت آن گیاه و پایین بودن نرخ ذاتی افزایش 

جمعیت بیانگر مقاومت گیاه میزبان در برابر تغذیۀ حشره 

. ازآنجاکه رقم شیرودی (Razmjou et al., 2011)است 

شتۀ سبز گندم  میزبانی حساس به آفت بود، بنابراین

امکان بیشتری برای افزایش جمعیت روی این رقم 

نسبت  سونز میزبان بهداشت. با این حال، رقم سای

نامناسبی برای شتۀ سبز گندم بود. لذا مقاومت بیشتری 

در مقایسه با رقم شیرودی از خود نشان داد. نتایج بررسی 

Razmjou et al. (2011) سونز در نشان داد، رقم سای

های شیرودی، زاگرس، سرداری و آرتا  ایسه با رقممق

باالترین مقاومت را نسبت به شتۀ سبز گندم دارد و 

 کمترین تعداد پورة تولیدشده، در این رقم مشاهده شده

است. بسته به نوع میزبان غذایی مورد بررسی، مقادیر 

 شتۀ سبز گندمآمده از نرخ ذاتی افزایش جمعیت  دست به
آمده در  دست هایی با مقادیر بهفاوتدر منابع علمی ت

های گندم مورد بررسی در این تحقیق داشت. بنابر  رقم

نرخ ذاتی افزایش  Khalghani (1994)های  نتایج بررسی

، Tonic ،Timnaهای گندم  روی رقم S. avenaeجمعیت 

Axona ،Maris hunstaman ،Ommid، Bountry  و

Einkorn  288/0، 306/0، 307/0، 311/0به ترتیب ،

بر روز ثبت شد که با مقادیر  231/0و  264/0، 266/0

آمده در این تحقیق بسیار متفاوت است. دلیل  دست به

های  تواند به متفاوت بودن رقماحتمالی این تفاوت می

 .های شتۀ سبز گندم باشد مورد بررسی و تفاوت جمعیت

از نظر ها، آمده از مقایسۀ میانگین داده دست بنا بر نتایج به

نرخ ذاتی افزایش جمعیت شتۀ سبز گندم بین تیمارهای 

سونز تفاوت آلودگی روی هر دو رقم شیرودی و سایپیش

(. F=93/0؛ df=4و169؛ 05/0P) دست آمدداری بهمعنی

 های آلودگیدر بین دو رقم مورد آزمایش و پیش 

روی رقم شیرودی در گیاهان  rmمختلف، بیشترین مقدار 

بر روز( و کمترین مقدار آن در تیمار شش  216/0شاهد )

بر روز( مشاهده شد  157/0روز آلودگی پیشین )

(. همچنین بیشترین و کمترین مقدار این 5)جدول 

بر  092/0ترتیب در شاهد )سونز بهپارامتر در رقم سای

بر  063/0روز( و در تیمار شش روز آلودگی پیشین )

ن نرخ ذاتی (. پایین بود6روز( مشاهده شد )جدول 

شده  افزایش جمعیت در تیمارهای از پیش آلوده

های شش روز معرف القاء شدن مقاومت  مدت زمان به

در این گیاهان در مقایسه با دیگر تیمارها است که از 

پایین بودن میزان باروری و بقاء و طوالنی بودن دورة 

نشو و نمای پورگی روی این گیاهان ناشی شده است. 

در گیاهان بدون آلودگی پیشین  rm افزایش مقدار

تواند به دلیل  )شاهد( در مقایسه با دیگر تیمارها می

   نبود زمینۀ القای مقاومت باشد.

 
روی دو رقم گندم در   Sitobion avenaeهای پیشین بر پارامترهای رشد جمعیت شتۀ سبز گندم، سازی . تأثیر تیمار آلوده4جدول 

 شرایط آزمایشگاهی
Table 4. The effect of pre-infestation treatments on the population growth parameters of English grain aphid, Sitobion 

avenae on two wheat cultivars under laboratory conditions 
Cultivar  R0 (nymph/female/generation) rm )d-1  (   (d-1) T (d) DT (d) 

Sysonz 2.53±0.30b 0.075±0.008b 1.078±0.008b 12.72±0.61a 8.48±1.59a 

Shiroodi 11.01±0.88a 0.198±0.007a 1.219±0.008a 12.00±0.25a 3.51±0.14b 
 درصد(. 5، سطح احتمال T- testها است )دار بین میانگیندهندة وجود اختالف معنیهای ناهمسان در هر ستون نشان حرف *

* Means followed by different letters in each column are significantly different (P<0.05, T-test). 
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 تولیدمثلبین دو رقم گندم از نظر نرخ خالص 

(R0)  ( اختالف نیپیشدر حالت معمولی )بدون آلودگی

آمد  دست بهدرصد  5داری در سطح احتمال معنی

سونز و شیرودی به در رقم سای R0. مقدار (4)جدول 

 شدپوره/ ماده/ نسل ثبت  01/11و  53/2ترتیب 

(05/0P1و169 ؛=df22/79 ؛=F همچنین، بین .)

سطح داری در تیمارهای مورد آزمایش تفاوت معنی

روی هر دو رقم گندم  R0درصد از نظر  5احتمال 

(. F=21/3 ؛df=4و169 ؛05/0Pمشاهده شد )

تا  75/6در رقم شیرودی از  R0مقدار  که طوری به

روز  ششپوره/ ماده/ نسل به ترتیب در تیمار  83/16

سونز ( و در رقم سای5آلودگی و شاهد )جدول پیش

ل به ترتیب در پوره/ ماده/ نس 40/3تا  00/2نیز از 

(. 6روز آلودگی و شاهد متغیر بود )جدول  ششتیمار 

روی رقم شته  ()مقدار نرخ متناهی افزایش جمعیت 

سونز و شیرودی در حالت عادی )بدون آلودگی سای

(. 4بود )جدول  219/1و  078/1( به ترتیب نیپیش

تیمار زمانی روی هر دو رقم گندم از  5بین  همچنین،

داری نظر نرخ متناهی افزایش جمعیت اختالف معنی

(، F=04/0 ؛df=4و169 ؛05/0Pمشاهده شد )

که بیشترین و کمترین مقدار آن در هر دو طوری به

به ترتیب در شاهد و تیمار پیش  بررسیرقم مورد 

دست آمد. از نظر متوسط روز به ششآلودگی 

گندم اختالف  های رقمدر بین  (T)یک نسل  زمان مدت

زمان  یانگینم که طوری بهداری مشاهده نشد. معنی

روز و روی رقم  72/12سونز یک نسل روی رقم سای

روز بود. ولی، در بین تیمارهای زمانی  00/12شیرودی 

در هر دو رقم گندم  Tاز نظر  نیپیشهای آلودگی مدت

؛ df=4و169؛ 05/0Pداری دیده شد )تفاوت معنی

002/0=F،.) دت زمانبیشترین م (T در رقم شیرودی )

روز  ششروز در تیمار  31/13سونز به ترتیب و سای

روز آلودگی  2روز در تیمار  14/14و  نیپیشآلودگی 

(. از نظر 6و  5 های)جدول شدمشاهده  نیپیش

 شتۀ (DT)جمعیت الزم برای دو برابر شدن  زمان مدت

( نیپیششرایط معمولی )بدون آلودگی  سبز گندم در

داری وجود داشت بین دو رقم گندم تفاوت معنی

(05/0P1و169 ؛=df12/49 ؛=Fبه .) زمان  که مدت طوری

روز و در  48/8سونز دو برابر شدن جمعیت در رقم سای

 (.5روز به دست آمد )جدول  51/3رقم شیرودی 

ت آفت با توجه به باال بودن نرخ ذاتی افزایش جمعی

ترین زمان مورد نیاز برای دو روی رقم شیرودی، کوتاه

برابر شدن جمعیت اولیه روی این رقم دیده شد. از نظر 

شتۀ سبز گندم، اختالف  DTزمان الزم برای  مدت

داری بین تیمارها در روی دو رقم گندم مشاهده  معنی

که  طوری (. بهF=045/0؛ df=4و169 ؛05/0Pشد )

زمان الزم برای دو برابر  ترین مدتتاهترین و کوطوالنی

شدن جمعیت به ترتیب در تیمار شش روز آلودگی 

 (. 6و  5 هایدست آمد )جدولپیشین و شاهد به

 
یدمثلی تولخالص یر آلودگی پیشین گیاه گندم با شتۀ سبز گندم روی نرخ تأثخطای معیار(  ±(های . مقایسۀ میانگین5جدول 

(R0 نرخ ذاتی افزایش ،)( جمعیتrm( نرخ متناهی افزایش جمعیت ،)λو میانگین ) زمان مدت ( یک نسلT و زمان دو برابر شدن )

 ( در گندم رقم شیرودیDTجمعیت )
Table 5. Means (±SE) of the effects of pre-infestation of wheat plants with English grain aphid on the net 

reproduction rate (R0), intrinsic rate of natural increase (rm), finite rate of increase (λ), mean generation time (T) and 

doubling time (DT) on Shiroodi cultivar of wheat 

DT  

(d) 
T  

(d) 
  

(d-1) 
rm  

(d-1) 
R0  

(nymph/female/generation) 

Treatments 

(days of pre- infestation) 
502b. 0± 3.14 0.527ab± 12.37 0.036a±  1.241 0.029a± 0.216 14a*. 2±83 .16 Control 

116ab. 0± 3.26 508bc. 0±11.26 009a. 0±1.237 0.008ab± 0.213 61b. 1± 10.60 2 days 

188ab. 0± 35.3 816b. 0± 12.45 014b. 0± 229.1 0.012ab± 0.206 23b. 1± 10.11 4 days 

534a. 0± 4.35 364a. 0± 13.31 002b. 0±1.169 0.018c± 0.157 1.83d± 6.75 6 days 

204ab. 0± 3.60 357c. 0± 10.17 013a.0 ± 1.211 0.011b± 0.192 35c. 2±66 .8 8 days 
 .درصد( 5، سطح احتمال HSDها است )دار بین میانگیندهندة وجود اختالف معنیهای ناهمسان در هر ستون نشان حرف* 

* Means followed by different letters in each column are significantly different (HSD, P<0.05). 
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خالص یلۀ شتۀ سبز گندم روی نرخ وس بهیر آلودگی پیشین گیاه گندم تأثخطای معیار(  ±(های . مقایسۀ میانگین6جدول 

( و زمان دو Tیک نسل ) زمان مدتو میانگین  (λ)ت ، نرخ متناهی افزایش جمعی(rm)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (R0)یدمثلی تول

 سونر( در گندم رقم سایDTبرابر شدن جمعیت )
Table 6. Means (±SE) of the effects of pre-infestation of wheat plants with English grain aphid on the net 

reproduction rate (R0), intrinsic rate of natural increase (rm), finite rate of increase (λ), mean generation time (T) and 

doubling time (DT) on Sysonz cultivar of wheat 
DT  

(d) 
T  

(d) 
  

(d-1) 
rm  

(d-1) 
R0  

(nymph/female/generation) 
Treatments  

(days of pre- infestation) 
26c. 2± 6.97 2.25b± 13.34 0.024a±  1.096 0.022a± 0.092 12a*. 1±40 .3 Control 
66b. 1± 7.43 696a. 0±14.14 019a. 0±1.093 0.017b± 0.089 595b. 0± 2.82 2 days 

07b. 0± 8.04 63c. 1± 12.26 013b. 0± 069.1 0.012bc± 0.068 555b. 0± 2.34 4 days 
18a. 3± 9.97 514d. 0± 11.88 025b. 0±1.065 0.023c± 0.063 0.585c± 2.00 6 days 

11ab. 2± 9.87 526d. 0± 11.95 017a.0 ± 1.066 0.016bc± 0.064 406b. 0±11 .2 8 days 
 .درصد( 5، سطح احتمال HSDها است )دار بین میانگیندهندة وجود اختالف معنیهای ناهمسان در هر ستون نشان * حرف

* Means followed by different letters in each column are significantly different (HSD, P<0.05). 

 

بنابراین، افزون بر پایین بودن نرخ ذاتی افزایش 

مدت شده به جمعیت شته روی گیاهان از پیش آلوده

ترین زمان مورد نیاز برای دو برابر شدن شش روز، طوالنی

ها مشاهده شد. جمعیت اولیۀ آن نیز روی این بوته

ندم برای رساندن جمعیت خود دیگر، شتۀ سبز گ عبارت به

شده از پیش  به دو برابر تعداد اولیه روی گیاهان آلوده

آمده در این  دست نتایج به. مدت زمان بیشتری نیاز دارد به

تحقیق نشان داد، آلودگی پیشین گیاه میزبان با شتۀ سبز 

تواند موجب القای های مختلف می گندم در طی زمان

زمان شش روز آلودگی دتمقاومت در گندم شود و تا م

این آلودگی اولیه بیشتر  زمان مدت هرچقدر پیشین

باشد میزان مقاومت القاء شده نیز متناسب با آن 

پارامترهای  بیشتریابد. ولی، در مورد افزایش می

روز آلودگی  8و  6شده بین تیمارهای  زیستی محاسبه

باالتر بودن نرخ ذاتی  .شد، تفاوتی مشاهده ننیپیش

یش جمعیت شته در رقم شیرودی روی گیاهان افزا

بدون آلودگی اولیه به علت طول عمر و باروری بیشتر 

و  استسونز شته روی این رقم در مقایسه با رقم سای

شده به  آلوده پیشعملکرد ضعیف شته روی گیاهان از 

روز ناشی از کاهش باروری، افزایش  8و  6مدت 

ها پوره ومیر رگمنشو و نما و درصد باالی  زمان مدت

. استبه علت ایجاد یک مکانیسم دفاعی در گیاه 

این مکانیسم نوعی مقاومت القایی تلقی  که طوری به

 دهندة پاسخهای ، ژنآسیباین  ۀشود. در نتیجمی

 های ترکیبو موادی از  شده فعالدفاع در گیاه 

تغذیه،  ةهای بازدارندشیمیایی دفاعی مانند پروتئین

های موجود در مکانیسم دفاع گیاه نزیمها و آفنولیک

 Brownنتایج  .(Agrawal et al., 1999)شود تولید می

et al. (1991) گیاه  ۀسازی اولیپس از آلوده ،نشان داد

 Anticarsiaسویا،  خوار برگسویا نسبت به کرم 

gemmatalis (Hubner)، مقاومت  بر ایجاد افزون

اعث مقاومت القایی در سویا نسبت به آفت اول، ب

 نیپیشنسبت به آفت ثانویه هم شد. همچنین آلودگی 

 مؤثردر افزایش مقاومت به هر دو آفت  تارتن، ۀبه کن

 Bentur & Kalode هایبر گزارشبنااست.  بوده

 Oreseoliaمقاومت القایی برنج نسبت به (1996)

oryzae (Wood-Mason) از  پسهفته  4تواند تا می

بر دیدگاه بنا آفت ایجاد شود. سازی توسط این آلوده

Underwood (1999) مقاومت هایشان،  در نتایج بررسی

القایی در کاهش نرخ رشد جمعیت حشرات گیاهخوار 

ن متعدد ا. همچنین، محققاست مؤثرها آن تولیدمثلو 

دیگری، ظهور مقاومت القایی ناشی از آلودگی اولیه 

ر روی گیاهان میزبان و همچنین القای مقاومت د

شیمیایی مختلفی را  های ترکیبگیاهان با استفاده از 

 .Bruce et alاند. در یک تحقیق دیگر، هکردگزارش 

جاسمون  -هایی که با سیسگندم ،نشان دادند (2003)

اسپری پاشی شده بودند در مقایسه با گیاهان شاهد 

اند. همچنین،  سبز گندم بوده ۀشت ۀکمتر مستعد حمل

rm هان تیمارشده با سیس جاسمون این شته روی گیا

 .Gomes et alبر این،  افزون .است یافتهکاهش 

گیاهان با سیلیس و  نیپیشتیمار کردن  تأثیر (2005)

ها را در گیاهان با شته نیپیشسازی  همچنین آلوده
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سبز گندم بررسی  ۀالقای مقاومت گندم نسبت به شت

سازی کود سیلیس و آلوده ،اند کرده و نشان داده

سبز  ۀبا شته، مقاومت گندم را نسبت به شت نییشپ

نرخ ذاتی افزایش  که طوری بهکند گندم القا می

روی این گیاهان در مقایسه با  این شته (rm)جمعیت 

 .یابدداری کاهش میمعنی طور بهگیاهان شاهد 

در  مؤثریتواند نقش بنابراین، مقاومت القایی می

 . سبز گندم ایفا کند ۀکاهش جمعیت شت

از این تحقیق نشان  آمده دست بهی، نتایج طورکل به

سونز و شیرودی به های سای داد، آلودگی پیشین رقم

شتۀ سبز گندم حداقل به مدت شش روز باعث القای 

روز  8و  6شود و بین مقاومت در گندم به این شته می

القای  .نیامد به دستداری آلودگی پیشین تفاوت معنی

آن  ریتأثم با استفاده از نیتروژن و مقاومت گیاهان گند

های دو روی ترجیح کلنی )جمعیت( و مورف )ریخت(

و شتۀ  S. avenaeگونه شتۀ گندم )شتۀ سبز گندم، 

 Mahfuza & Gordon (2008)( توسط R. padiیوالف، 

های زراعی مقاوم  گزارش شده است. در بیشتر موارد، رقم

وضعیت به آفات با کاهش دادن توانایی جسمی و 

یی دشمنان کارافیزیولوژیکی حشرة آفت باعث افزایش 

. (Nouri-Ganbalani et al., 1996) شوندطبیعی می

های مقاوم گیاهی، سبب افزایش طول دورة پورگی  رقم

ها در جمعیت شوند و در نتیجه نسبت پورهها میشته

های بیشتری توسط دشمنان یابد و پورهافزایش می

شوند. بنابراین، کاربرد ازیته میطبیعی شکار یا پار

های کنترل یی روشکاراتواند های مقاوم می رقم

های مدیریت تلفیقی بیولوژیک و شیمیایی را در برنامه

 آفات افزایش دهد.

 

 سبز گندم ۀ( شتMRGRمیانگین نرخ نسبی رشد )

از نظر شاخص میانگین  ،نشان داد آمده دست بهنتایج 

دم در بین دو رقم سبز گن ۀنرخ نسبی رشد شت

داری وجود دارد سونز اختالف معنیشیرودی و سای

(05/0P1و222 ؛=df37/38 ؛=F )که طوری به MRGR 
گرم بر روز و در رقم میلی 403/0سونز در رقم سای

 (.7گرم بر روز بود )جدول میلی 471/0 شیرودی

 هایتغییر یرتأثکه  Summers et al. (1994)نتایج 

اتمسفر را روی مقاومت القایی در ن وغلظت گاز از

کردند، نشان روسی بررسی می ۀگندم نسبت به شت

که شاخص میانگین نرخ نسبی رشد شته  داده است

 01/0نسبت به افزایش غلظت ازن در سطح احتمال 

با افزایش سطح اوزون  که یطور بهدار بود. معنی

روسی گندم افزایش  ۀمیانگین نرخ نسبی رشد شت

ن جو و، افزایش غلظت ازیگرد عبارت به .است یافته

روسی مقاومتی  ۀدر گندم نسبت به شت تنها نهزمین 

شود. بلکه باعث کاهش مقاومت نیز می ،کندالقا نمی

 هایروی تغییر Gonzales et al. (2002)نتایج 

سازی آلوده در نتیجۀایجادشده در گیاهان میزبان 

افزایش  یجۀدر نت ،نشان داد، S. flava ۀبا شت نیپیش

های این شته غلظت ازن میانگین نرخ نسبی رشد پوره

که این نتایج با  است یافتهداری افزایش معنی طور به

. استدیگر در تناقض  محققان های بیشتر بررسینتایج 

در این پژوهش، نشان داد که از نظر  آمده دست بهنتایج 

های شتۀ سبز گندم میانگین نرخ نسبی رشد نسبی پوره

ین پنج زمان پیش آلودگی روی دو رقم، اختالف ب

(، F=54/4؛ df=4و222؛ 05/0Pداری وجود دارد ) معنی

در رقم شیرودی در بین  MRGRکه مقدار  طوری به

و  6، 4، 2، 0های زمانشده در مدت گیاهان از پیش آلوده

، 479/0، 485/0، 479/0ترتیب روز پیش آلودگی به 8

سونز به بر روز و در رقم سایگرم میلی 440/0و  474/0

 357/0و  379/0، 440/0، 427/0، 420/0ترتیب 

  (.8دست آمد )جدول گرم بر روز به میلی
 

( شتۀ MRGR. مقایسۀ میانگین نرخ نسبی رشد )7جدول 

بین دو رقم گندم در شرایط  Sitobion avenaeسبز گندم، 

 آزمایشگاهی

Table 7. Comparison of mean relative growth rates 

(MRGR) of English grain aphid, Sitobion avenae on pre-

infested wheat cultivars under laboratory conditions 
Cultivar MRGR 

Sysonz 009b*. 0±0.403 

Shiroodi 006a. 0± 0.471 

دار دهندة وجود اختالف معنیهای ناهمسان در هر ستون نشان * حرف

 .درصد( 5، سطح احتمال HSDاست ) هابین میانگین

* Means followed by different letters in each column are 

significantly different (HSD, P<0.05). 

 

روز آلودگی پیشین و  8در رقم شیرودی بین تیمار 

سونز دیگر تیمارهای زمانی آلودگی پیشین و در رقم سای

بقیه تیمارها تفاوت روز آلودگی و  8و  6بین تیمارهای 
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درصد از نظر شاخص  5داری در سطح احتمال معنی

دیگر، تنها  عبارت (. به8نسبی رشد مشاهده شد )جدول 

روز آلودگی پیشین شاخص نسبی  8تا  6در تیمارهایی با 

روز آلودگی  4و  2، 0رشد شته کاهش یافت و تیمارهای 

 پیشین همه در یک گروه قرار گرفتند.

 
( شتۀ سبز MRGRنگین نرخ نسبی رشد ). میا8جدول 

سازی در تیمارهای زمانی آلوده Sitobion avenaeگندم، 

 پیشین روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی

Table 8. The mean of relative growth rate (MRGR) of 

English grain aphid, Sitobion avenae on pre-infested 

wheat cultivars under laboratory conditions 

Treatments 

(days of pre- infestation) 
MRGR (Mean±SE) 

Sysonz Shiroodi 

Control 0.017a*±0.420 0.010a±0.479 

2 days 0.019a±0.427 0.014a±0.485 
4 days 0.021a±0.440 0.010a±0.479 

6 days 0.024b±0.379 0.009a±0.474 

8 days 0.016b±0.357 0.017b*±0.440 

دار دهندة وجود اختالف معنیهای ناهمسان در هر ستون نشان * حرف

 .درصد( 5، سطح احتمال HSDها است )بین میانگین

* Means followed by different letters in each column are 

significantly different (HSD, P<0.05). 

 

 نیپیش ، آلودگیبررسیبر نتایج این بنابنابراین، 

داری روی معنی یرتأثسبز گندم  ۀگندم به شت

ها میانگین ۀپارامترهای زیستی این شته دارد. مقایس

دار بین دو رقم بر وجود تفاوت معنی ، افزوننشان داد

، بین تیمارهای زمانی مورد آزمایش بررسیگندم مورد 

داری وجود داشت. در بین تیمارها نیز اختالف معنی

ت در گیاهان گندمی که برای بیشترین مقدار مقاوم

بودند، القاء  شده آلوده پیشروز از  8و  6های زمانمدت

بر کاهش رشد  افزونزیرا در این تیمارها  ،شده بود

جمعیت شته و نیز کاهش نرخ ذاتی افزایش جمعیت، 

شاخص نرخ نسبی رشد شتۀ سبز گندم نیز کاهش یافت. 

دمثل یتولهمچنین، نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ 

طور  سونز بهشته در رقم شیرودی در مقایسه با رقم سای

توان نتیجه گرفت که  داری بیشتر بود. بنابراین، میمعنی

ی در مؤثراستفاده از مقاومت القایی در گیاهان، مکانیسم 

و  استزای آفات های آسیب محدود کردن جمعیت

توان در برنامه مدیریت تلفیقی شتۀ گندم از مقاومت  می

    قایی استفاده کرد.ال
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