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اهيتحقيقات آفات گي  

06- 94 (:1 )0-1949  

 

 Schizaphis graminum مگندسبز  شته بررسی پارامترهای جدول زندگی

Rondani  رقم روشن و دو الین رویR1-3 و R2-23  گندم در شرایط

 آزمایشگاهی

 
 1و محسن محمدی انایی* 1یمریم پهلوان یل

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان -1

 

 (5/11/49 تاریخ پذیرش: 14/9/49 تاریخ دریافت: )

 

 چکیده
های که در انتقال برخي از ویروس استویژه گندم یکي از آفات مهم غالت به Schizaphis graminum Rondaniشته سبز گندم 

گندم در   R2-23و R1-3های های زیستي شته سبز گندم روی رقم روشن و الینزای گياهي نقش مهمي دارد. در این تحقيق ویژگيبيماری

ساعت تاریکي  8ساعت روشنایي و  10درصد، دوره نــوری  06±5 يدرجــه سلسيوس، رطوبــت نســب 15±1شـرایط آزمایشـگاهي در دمای 

رتي که های مورد مطالعه وجود نداشت؛ درصو( روی رقم و الینTداری در طول دوره یک نسل شته سبز گندم )اختالف معني بررســي شــد.

(، نرخ متناهي افزایش rداری نشان دادند. نرخ ذاتي افزایش جمعيت )سایر پارامترهای رشد جمعيت این آفت بين سه تيمار اختالف معني

بر  R2 ،188/6- 23نتاج ماده روی الین 19/91بر روز و  911/1بر روز،  951/6ترتيب ( این شته به0Rو نرخ خالص توليد مثل ) )λ(جمعيت 

نتاج ماده روی رقم روشن محاسبه شد. بر  5/12بر روز و  991/1بر روز،  149/6و  R1-3نتاج ماده روی الین  16/11بر روز،  999/1روز، 

از مطلوبيت کمتری نسبت به  R2-23در مقایسه با الین  R1-3گيری کرد که رقم روشن و الین توان نتيجهاساس پارامترهای رشد جمعيت مي

 .ردارندبرخو شته سبز گندم

 

 گندم، توليد مثل ،Schizaphis graminum ،مقاومت: کلیدی هایواژه
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 مقدمه 

ترین مهمیکي از ( .Triticum aestivum L) ـدمگن

ز بيشترین نياه کنندتأميناست که ورزی کشات محصوال

 05همواره  .(Smith et al., 2004)باشد ن مينساایي اغذ

درصد اراضي زراعي کشور به کشت این محصول  26تا 

حشرات . (Irannezhad, 2005اختصاص داده شده است )

 محصول اینترین عوامل محدود کننده توليد مهمیکي از 

ت غالت فاآ شایعتریناز شتهها این ميان، در  باشند.مي

 را دسمي خو قابزت ترشحا ،تغذیه مستقيم باهستند که 

رت زیادی به گياهان وارد خسادرون گياه تزریق کرده و 

 سبزشته (. Hein et al., 1996) کنندمي

 Schizaphis graminum Rondaniگندم

(Hemiptera: Aphididae)،  فات مهم گندميان آیکي از

 .(Blackman and Eastoop, 2007) باشددر جهان مي

چاودار  و جو، یوالف، این شته عالوه بر گندم به سورگوم

گونه گياهي خانواده  26 و روی بيش از زندميخسارت 

Poaceae دیده شده است(Michels, 1986)  همچنين .

 Murphy et) زرد جوکوتولگي وس یرواین آفت ناقل 

al.,1959 ) ذرت )و موزائيک کوتولگيNault and 

Bradley, 1969 )باشد.به گياه مي 

ف ی مختلهاروشز ا توانميشته سبز گندم ل کنتربرای 

 Papp and) داستفاده کرشيميایي و یک ژبيولو، عيزرا

Mesterhazy, 1993 ون فزروزامت ومقا(. با توجه به

بر محيط  سمومناخوشایند ات ثر، افتکشهاآبه ات حشر

به ی همچنين هزینههاو  فهدمفيد غيردات موجوو یست ز

 بهم ومقاارقام شناسایي گونهها یا ، هاآند بررکای باال نسبت

 (.Razmjou et al., 2011) باشدضروری ميشتهها 

ها انجام های متعددی در زمينه مقاومت غالت به شتهپژوهش

 Shahrokiخانقاه و همکاران )شاهرخياست.  شده

Khanghah et al., 2010های زیستي ( ویژگيS. 

graminum  روی شش رقم گندم مهدوی، کویر، نيکرا-

بررسي در شرایط آزمایشگاهي  نژاد، طبسي، آزادی و قدس

شناسي و جدول زندگي تحقيقي دیگر، زیست . درکردند

در شرایط آزمایشگاهي  ،این شته روی سورگوم جارویي

از (. Khodabande, 2008) مورد ارزیابي قرار گرفت

ی توان به مطالعهميمحققين در این زمينه  هایپژوهشدیگر 

 شته سبز گندم  Eيپرقم گندم در مقابل بيوتچهار مقاومت 

(Webster and Porter, 2000،)  رقم  16مقاومت بررسي

تعيين و ( Akhtar et al,. 2006)شته این گندم در برابر 

 اینG  رقم جو در مقابل بيوتيپ 8 رقم گندم و 9مقاومت 

از . ( اشاره کردPorter and Mornhinweg, 2004) فتآ

یکي از ارکان  عنوانآنجا که استفاده از ارقام مقاوم به

( از اهميت زیادی IPMاساسي مدیریت تلفيقي آفات )

 .Sجدول زندگي شته  این پژوهش درلذا  ،برخوردار است

graminum  به منظور گندم  رقمو یک الین روی دو

مطالعه شد. نتایج  زمایشگاهآشرایط  دربررسي مقاومت 

این آفت در مدیریت تلفيقي  هایدر برنامه تواندميحاصل 

های اصالح نباتات مفيد زارع گندم و همچنين در برنامهم

 باشد.

 

 هاروش مواد و

 آوری و پرورش کلنیجمع

هرز گرامينه  هایعلفگندم از مزارع گندم و سبز شته 

گندم جمع آوری و روی  1949کرمان در اردیبهشت سال 

، رطوبــت سلسيوسدرجــه  15±1 دمای در مهدوی رقم

ساعت روشنایي و  10وره نــوری درصد و د 06±5 ينســب

 پرورش داده شد.  ساعت تاریکي 8

 گیاه میزبان

از مرکز  R2-23و R1-3  هایروشن و الین رقم

تحقيقات، آموزش کشاورزی و منابع طبيعي کرمان تهيه و 

 19 و ارتفاع 15ی های پالستيکي به قطر دهانهگلدان در

ود دامي به در مخلوطي از خاک زراعي، ماسه و ک مترسانتي

 بذر از رقم و 0. در هر گلدان ندکشت شد( 1:1:1)نسبت 

ها در هر های مذکور کاشته و پس از رشد گياهچهالین

 گلدان یک گياهچه حفظ و بقيه حذف شدند. 

 جدول زندگی

 96 های زیستي شته سبز گندم،برای بررسي ویژگي 

ني برای هر رقم و الین گندم از کلماده بکرزای بالغ  یشته

طور تصادفي انتخاب شدند. سپس دو شته پرورش شته به
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های گندم مورد های هر رقم و الینگروی بربال ماده بي

قرار داده شد. هر گلدان در داخل یک قفس آزمایش 

 که روی (مترسانتي 96و ارتفاع  12قطر ) پالستيکي شفاف

قرار داده شد. به  ،پوشانده شده بود مش 56توری با آن 

. پس از کنند زایيپورهشد تا  ساعت فرصت داده 19ا هشته

ها ی ماده و تمام پورههاگذشت مدت زمان تعيين شده، شته

 آزمایش با و شدندجز یک پوره از روی هر گياه حذف به

-هر رقم و الین گندم انجام شد. قفسبرای  فرد )تکرار( 16

نرخ بقا به منظور تعيين  هازمان بلوغ تمامي پورهها روزانه تا 

همچنين پس  .و طول دوره نشو و نمای پورگي بررسي شدند

ی ی بالغ، توليد مثل و مرگ و مير هر شتههاظهور شتهاز

طور روزانه ثبت شد. به بهها آنزمان مرگ تا کامل بکرزا 

های تازه متولد شده و منظور کاهش مشکل تشخيص پوره

 ی زندگي شته،حصول اطمينان از پایش مناسب چرخه

های توليد شده پس از شمارش و ثبت روزانه با استفاده پوره

 از قلم موی ریز سه صفر از روی گياه حذف شدند. 

 هاتجزیه و تحلیل داده

جدول زندگي دوجنسي ویژه  نظریهها برمبنای داده

 -Two-Sexمرحله رشدی با استفاده ازنرم افزار -سن

MSchart (Chi, 2015تجزیه شدند. بر این اسا ) س نرخ

، باروری ویژه سني و )xjS(بقای ویژه سني ومرحله زیستي 

، ارزش توليد مثلي ویژه سني و مرحله )xjf (مرحله زیستي

و اميد به زندگي ویژه سني و مرحله  )xjV (زیستي

و  )xl(برآورد شد. همچنين نرخ بقا ویژه سني  )xje (زیستي

های با استفاده از فرمول )xm(باروری ویژه سني جمعيت 

ترتيب نمایانگر سن و مرحله به jو x که  شدزیر محاسبه 

 Chi and) نمایانگر تعداد مرحله زیستي است βزیستي و 

Liu, 1985; Chi, 1988). 

 

(1                                       ) 

(1                                     ) 

 

براساس معادله ( rي افزایش جمعيت )پارامتر نرخ ذات

Euiler-Lotka  که در زیر آمده است، برآورد شد به

طوری که سن حشره از روز صفر در نظر گرفته شد 

(Goodman, 1982.) 

 

(9 )                           

 

(، نرخ خالص توليدمثل GRR)نرخ ناخالص توليد مثل

(0R( ،يتنرخ متناهي افزایش جم) λ(  و ميانگين طول هر

 های زیرمحاسبه شدند:( نيز با استفاده از فرمولTنسل )

 

(9                                    ) 

(5                                   ) 

(0                                         ) 

(2             )                          

 

زندگي  استاندارد پارامترهای جدولميانگين و خطای 

تکرار محاسبه شد  166666با  Bootstrapتوسط روش 

(Efron and Tibshirani, 1993; Huang and Chi, 

 Pick برای سه تيمار به روش Bootstrapهای (. داده2013

1 by 1 افزارتوسط نرمTWOSEX-MSChart (Chi, 

 مقایسه شدند.  (2015

 

 بحثو  نتایج

نتایج این پژوهش نشان داد که طول دوره نشو و نمای 

روز( در  25/0پورگي شته سبز گندم روی رقم روشن )

 داریمعنيطور روز( به 66/0) R2-23مقایسه با الین 

 R1-3(. طول این دوره روی الین 1تر بود )جدول طوالني

و رقم روشن  R2-23قایسه با الین روز( در م 50/0)

(. طول دوره 1داری را نشان نداد )جدول ياختالف معن

-پورگي این شته روی ارقام مختلف گندم در مطالعه فتاح

( Fattah-Alhoseini et al., 2011الحسيني و همکاران )

روز روی رقم مرودشت  9/2روز روی رقم شيراز تا  9/0از 

( Mojahed et al., 2013ان )و در مطالعه مجاهد و همکار
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 روز روی الین 2روز روی رقم کوهدشت تا  9/0 از

ERWYT 87-16 جزئي اختالفات این. است شده گزارش 

 ميزبان گياه نوع و آزمایش شرایط به پورگي دوره طول در

 تواندمي شته طوالني نمای و نشو دوره هچنين. دارد بستگي

 در هاآن غلظت ميزان و اسيدها هيدروکساميک وجود با

 ;Thackray et al., 1990باشد ) داشته ارتباط ميزبان گياه

Gianoli et al., 1996.) 

 .S شته عمر طول در داریمعني اختالف تحقيق، این در

graminum تعداد کهدرصورتي نشد؛ مشاهده تيمار سه بين 

 R1-3 الین روی شته هر ازای به شده توليد هایپوره

-به( پوره 91/99) R2-23الین با قایسهم در( پوره 25/12)

 به هاپوره کل تعداد(. 1جدول) بود کمتر داریمعني طور

 مقایسه در( پوره 92/99) روشن رقم روی بالغ شته هر ازای

. نداد نشان داریمعني اختالف  R2-23و  R1-3هایالین با

 هر ازای به شده توليد هایپوره تعداد در دارمعني تفاوت

 که است آن از حاکي مطالعه مورد الین دو روی بالغ شته

 باروری ميزان. دارد فرق هم با گياهان این غذایي کيفيت

 گياه این مطلوبيت عدم یدهندهنشان ،R1-3 روی کمتر

و  الحسينيفتاح .باشدمي S. graminum برای ميزبان

 ميانگين( Fattah-Alhoseini et al., 2011) همکاران

 2/95 از گندم مختلف ارقام روی را ندمگ سبز شته باروری

 شيراز رقم روی پوره 9/90 تا مهدوی رقم روی پوره

 و روشن رقم روی حاضر هاییافته با که کردند گزارش

 و نجفي. داشت مطابقت زیادی حد تا R2-23 الین

 توليد هایپوره تعداد( Najafi et al., 2013) همکاران

 الین روی پوره 4/99 را گندم سبز شته هر ازای به شده

N88-19 الین روی پوره 9/06 تا N88-8 کردند محاسبه .

 کمترین( Mojahed et al., 2013) همکاران و مجاهد

 هایالین و ارقام بين در را S. graminum شته باروری

 گزارش ERWYT 87-16 روی پوره 0/92گندم،  مختلف

 یرسا نتایج با تحقيق این از حاصل نتایج مقایسه. کردند

 گندم سبز شته باروری روی را گياهي ميزبان اثر محققين

 نوری و رطوبتي دمایي، شرایط آن، بر عالوه. دهدمي شانن

 .دهد قرار تاثير تحت را حاصله نتایج تواندمي آزمایش

 

 

 

 

های گندم ینروی رقم و ال Schizaphis graminumشته نشو و نمای پورگي، طول عمر و باروری ( ±SE)ميانگين  -1جدول 

 در شرایط آزمایشگاهي
Table 1. Mean (±SE) nymph developmental time, adult longevity and fecundity of Schizaphis 

graminum on wheat cultivar and lines under laboratory conditions 

Wheat cultivar 

and lines 
N 

nymphal developmental 

time (days) 

Longevity 

(days) 
Numbers of progeny 

R2-23 19 6.00 ± 0.21 b 15.63 ±1.23 a 43.41 ± 4.81 a 

R1-3 16 6.56 ± 0.20 ab 13.62 ± 0.9 a 27.75 ±4.06 b 

Roshan 16 6.75 ± 0.30 a 15.81 ± 1.29 a ab34.37 ± 5.09  

Means followed by a different letter within a column are significantly different (P ≤ 0.05) 
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( احتمال رسيدن یک فرد تازه متولد شده به xjSنرخ بقا )

دهد. احتمال بقای یک ی زیستي را نشان ميهر سن و مرحله

، R2-23روی فرد تازه متولد شده تا حشره کامل ماده شته 

R1-3  يزانمثبت شد.  86/6و  86/6، 45/6 ترتيببهو روشن 

از  R1-3ین ال یروز ي نيپورگ يهاول ينسنير در م مرگ و

های نرخ بقای منحني (.1)شکل  بود يشترب یگرد تيماردو 

نرخ بقای این ( شته سبز گندم نشان داد که xl)ی سني ویژه

مرگ آخرین فرد ماده. آفت با افزایش سن کاهش یافت

ترتيب در و رقم روشن به R1-3و  R2-23های روی الین 

های اوج منحنيدر ضمن . رخ داد 14و  12، 18روزهای 

(، باروری ویژه سني جمعيت x2f) سني ماده باروری ویژه

(xmو ) ( زایش ویژه سنيxmxl شته )graminum. S  به

در روز هشتم،  R2-23پوره روی  56/5، 24/5، 24/5رتيب ت

، 96/9در روز نهم و   R1-3پوره روی 66/9، 20/9، 20/9

)شکل  بود پوره روی رقم روشن در روز هشتم 96/9، 19/9

1.) 
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های گندم در شرایط روی رقم و الین Schizaphis graminum( شته xjsمرحله زیستي ) -نرخ بقای ویژه سن -1شکل 

 آزمایشگاهي
Figure 1. Age-stage specific survival rate (sxj) of Schizaphis graminum on wheat cultivar and lines 

under laboratory conditions 
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( xmxl( و زایش ویژه سني)xm(، باروری ویژه سني کل جمعيت )2xf(، باروری ویژه سني ماده )xlژه سني )نرخ بقای وی -1شکل 

 های گندم در شرایط آزمایشگاهيروی رقم و الین  Schizaphis graminumشته
Figure 2. Age-specific survival rate (lx), female age-specific fecundity (fx2), age-specific fecundity 

(mx), and age-specific maternity (lxmx) of Schizaphis graminum on wheat cultivar and lines under 

laboratory conditions 

 

 

 

تعداد (، xjV) ارزش توليدمثلي ویژه سني و مرحله زیستي

 و xرود توسط هر فرد در سن نتاجي است که انتظار مي

عمرش توليد شود. به عبارتي  در باقيمانده jمرحله رشدی 

را در نسل  توليدمثلي ميزان مشارکت افراددیگر ارزش 

دهد که برای فرد تازه متولد شده در مرحله آینده نشان مي

نقطه  .است جمعيت افزایش متناهي نرخ همان( 01V) نخست

ماده  ،حشره کامل ارزش توليدمثلي برایاوج در منحني 

(، روی رقم 60/11تم )در روز هف R1-3 شته روی الین

در روز   R2-23 ( و روی الین18/11روشن در روز ششم )

دهد نشان مي (. این نتایج9( ثبت شد )شکل 99/19هفتم )

که شته ماده در سنين ذکر شده در باال برای هر رقم نسبت به 

سنين دیگر بيشترین سهم را در تشکيل جمعيت نسل آینده 

 دارند.
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های گندم در شرایط روی رقم و الین  Schizaphis graminum( شته xjVمرحله زیستي ) -ارزش توليدمثلي سني -9شکل 

 آزمایشگاهي
Figure 3. Age-stage reproductive value (Vxj) of Schizaphis graminum on wheat cultivar and lines 

under laboratory conditions 

 

 

 

مدت (، xje)مرحله زیستي -ي ویژه سنبه زندگ يدام منحني

ماند را نشان زنده مي jو مرحله  xزماني که هر فرد با سن 

مقادیر اميد به زندگي برای فرد تازه متولد شده دهد. مي

 ترتيببه و رقم روشن R1-3و  R2-23ای هالینروی 

بالغ  هایشتهدر زمان ظهور روز بود و  0/18و  95/10، 0/16

روز  50/12، و 14/15، 09/10ترتيب روی گياهان مذکور به

نشان داد که  يقتحق ینا یجنتا. بنابراین (9)شکلمحاسبه شد 

ی، بارور ،ی بقارو یااثر قابل مالحظه يزبانم ياهگکيفيت 

که  ردگندم دا سبزشته ش توليد مثلي و اميد به زندگي ارز

باشد منطبق بر بسياری از نتایج حاصل از تحقيقات قبلي مي

(Razmjou et al., 2006; Nuessly et al., 2008.) 
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های گندم در شرایط روی رقم و الین  Schizaphis graminumشته ( xje) مرحله زیستي -ویژه سن اميد به زندگي -9شکل 

 آزمایشگاهي

Figure 4. Age-stage specific life expectancy (exj) of Schizaphis graminum on wheat cultivar and lines 

under laboratory conditions 

 

 یشافزا ينرخ ذاتویژه زندگي به پارامترهای جدول

مقاومت  يارعنوان معمختلف به ينتوسط محقق( r) يتجمع

محاسبه در واقع ها استفاده شده است. شته ميزبان گياهي عليه

اثر ارقام  يانب یبرا مناسبيروش  يتجمع یشافزا ينرخ ذات

-يسبز گندم م یشته یو بارور يشناسیستز یرومختلف 

را  یو بارور يپورگ یپارامتر طول دوره ینباشد، چون ا

. در این (Webster and Porter, 2000کند )يم يقتلف

تحقيق، نرخ ذاتي افزایش طبيعي شته سبز گندم با تغذیه از 

بر روز(  188/6و  149/6)به ترتيب R1-3رقم روشن و الین 

-به طور معني بر روزR2-23 (951/6 )در مقایسه با الین 

 های پرورشکمتر شته rمقدار (. 1داری کمتر بود )جدول 

تواند به دليل نشو و مي R1-3رقم روشن و الین یافته روی 

ها باشد. تر، نرخ بقا و باروری کمتر شتهنمای پورگي طوالني

 Najafi etدر مطالعه نجفي و همکاران ) مشابه این مقادیر

al., 2013 وی الین بر روز ر 105/6( ازN87-11  911/6تا 

و در پژوهش مجاهد و همکاران  N88-11بر روز روی 

(Mojahed et al., 2013 از )بر روز روی الین  919/6

Erwyt 87-7  بر روز روی رقم هيرمند مشاهده  904/6تا

نرخ ذاتي  کمترین مقدار (Fattah., 2009) فتاحشد. 

ی رقم روز رو بر 18/6را  گندمسبز افزایش جمعيت شته 

 Nuessly et)و همکاران  يسلين. وردآدست همهدوی ب

al., 2008 مقدار ( نيزr ارقام روی را سبز گندم  یشته

( از Swartz Paspalum vaginatumپاسپالوم )مختلف 

ی رقم روبر روز  10/6تا  Alohaی رقم روز رو بر 19/6

Sea Way اختالف نتایج حاصل از تحقيق .دست آوردندبه 

توان به مقایسه با برخي از مطالعات قبلي را مي در حاضر
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و  دما، گياهان ميزبانمختلف از قبيل نوع  عوامل اکولوژیک

 ,Bhatt and Singhآزمایش نسبت داد )روش انجام 

1989; Force and Messenger, 1964.) 

( GRR)در این مطالعه، کمترین نرخ ناخالص توليدمثل 

دار طورمعنيگندم به بز( شته س0Rو نرخ خالص توليدمثل )

-R2 و بيشترین مقدار این پارامترها روی  R1-3الین روی 

در  داریياختالف معنضمن،  در(. 1)جدول محاسبه شد 23

برابر  0Rی مدت زمان الزم برا یا (T) مدت زمان یک نسل

های يت شته سبز گندم با تغذیه از رقم و الینشدن جمع

بنابراین مقدار نرخ  (.1)جدول  مورد مطالعه وجود نداشت

در مطالعه حاضر  S. graminum شتهذاتي افزایش جمعيت 

-این آفت ميبيشتر تحت تاثير مقدار نرخ خالص توليد مثل 

 بقا و باروری حشره ارتباط دارد.که با  باشد

در  یيباال يتاهم نيز (λ)يت جمع یشافزا ينرخ متناه

-ر اساس یافتهب. يزبان داردشته با م یسازگار يزانم یابيارز

های ما در مطالعات جدول زندگي، تغذیه این شته در مرحله 

در مقایسه با تغذیه  R1-3پورگي روی رقم روشن و الین 

  (λ)منتج به نرخ متناهي افزایش جمعيت R2-23روی الین 

 (.1)جدول کمتر شد 

 

های گندم در شرایط روی رقم و الین Schizaphis graminum  شته( پارامترهای جدول زندگي ±SEميانگين ) -1جدول 

 آزمایشگاهي
Table 2. Mean (±SE) life table parameters of Schizaphis graminum on wheat cultivar and lines under 

laboratory conditions 
Wheat 

cultivars 

and lines 

N GRR 

(offspring) 
0R 

(female offspring) 

)1-(day r )1-(day λ T (days) 

R2-23 20 51.32 ± 3.88a  41.24 ± 5.03 a 0.352 ± 0.009a 1.423 ± 0.013a 10.55 ± 0.28 a 

R1-3 20 30.04± 3.86b 22.19 ± 4.08 b 0.288 ± 0.019b 1.334 ± 0.025b 10.71 ± 0.24 a 

Roshan 20 40.86 ± 4.60 ab 27.50 ± 5.08 ab 0.294 ± 0.018 b 1.342 ± 0.024 b 11.22 ± 0.38a 

GRR= gross reproductive rate, R0= net reproductive rate, r = intrinsic rate of increase, λ= finite rate of increase and T= 

mean generation time. Means followed by a different letter within a column are significantly different (P ≤ 0.05) 
 

های مختلف گياهي از نظر مقدار مواد هارقام و گون

-ای )کربن و نيتروژن(، متابوليتغذیهتهای مغذی، محرک

های دفاعي، پيام رسان شيميایي و مواد ترشح شده فرار 

 ,Awmack and Leather) گياهي متفاوت هستند

(. در بيشتر موارد ترکيبات ثانویه گياه در مقاومت 2002

 ,.Gianoli et al) دارندنقش بسزایي گياهان به حشرات 

هيدروکساميک گروهي از  یاسيدها (. برای مثال1996

 ,Niemeyerباشند )ترکيبات ثانویه گياهي در گندم مي

های ها به محض صدمه دیدن بافت( که برخي از آن1988

شود ( تبدیل ميDIMBOAگياهي به بنزوکسازینون )

(Niemeyer and Perez, 1995 در برخي .)هاپژوهش 

های غالت با نشان داده شده است که نرخ رشد جمعيت شته

یابد در گياه کاهش مي DIMBOAافزایش سطح 

(Argandona et al., 1980; Thackray et al., 

های مورد های رقم و الیندر این تحقيق تفاوت (.1990

مطالعه از نظر این عوامل بررسي نشدند. بنابراین، تحقيقات 

شناسي های بيوشيميایي و ریختژگيبيشتر برای شناخت وی

ها روی این آفت های گندم و بررسي اثرات آنارقام و الین

 باشد.ضروری مي

جمعيت در این  اساس پارامترهای رشد به طور کلي بر

و رقم روشن  R1-3رسد که الین چنين به نظر مي ،مطالعه

شته برای  یمطلوبيت کمتراز  R2-23در مقایسه با الین 

باشند و مقاومت بيشتری نسبت به ميم برخوردار سبز گند

تکميلي در این زمينه به  هایبررسي. اگرچه این آفت دارند

رسد. نتایج این ویژه در شرایط صحرایي ضروری به نظر مي

 .Sهای مدیریت تلفيقي شته تواند در برنامهتحقيق مي

graminum  مفيد باشد و استفاده از کنترل شيميایي را در

 یت پایدار این آفت کاهش دهد.مدیر
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Abstract 

Greenbug Schizaphis graminum Rondani is one of the most important pests of grain, especially 

wheat, which plays an important role to transfer some of plant pathogenic viruses. In this research, the 

biological parameters of S. graminum on wheat cultivar (Roshan) and Lines (R1-3 and R2-23) were 

studied at 25±1˚C, 60±5% RH and a photoperiod of 16: 8h (L: D) in a growth chamber. No significant 

difference in mean generation time (T) of wheat aphid was observed on cultivar and lines studied; 

while other population growth parameters showed significant differences among three treatments. The 

intrinsic rate of increase (r), finite rate of increase (λ) and Net reproductive rate (R0) were 0.352 day-1, 

1.422 day-1 and 41.24 female offspring on R2-23 line; 0.288 day-1, 1.334 day-1 and 22.20 female 

offspring on R1-3 line and 0.294 day-1, 1.342 day-1 and 27.5 female offspring on Roshan cultivar, 

respectively. Based on population growth parameters, it can be concluded that Roshan cultivar and 

R1-3 line compared with R2-23 line have Lower susceptibility to S. graminum. 
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