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چکیده
شتهی مومی کلم ،Brevicoryne brassicae L. ،یکی از آفات مهم کلزا در ایران میباشد .در این تحقیق ،برخی از پاسخهای رفتاری شتته-
ی مومی کلم روی پنج رقم کلزا (زرفام ،پاراد ،سین  ،3هایوال  401و آر جی  )4403در شرایط آزمایشتااهی ارزیتابی شتد .کیتترین تر
شو و یای پورگی و میزان تولیدمثل این شته روی رقم زرفام و بیشترین مقادیر آنها روی رقم آرجی  4403مشاهده شد .کیترین ر
ذاتی افزایش جیعیت ( ،)rmر متناهی افزایش جیعیت ( )λو ر خالص تولید مثل ( )R0روی رقم زرفام (بهترتیب  0/24± 0/005بتر روز،
1/27±0/013بر روز و  15/8 ±1/09ماده/ماده /سل) و بیشترین مقادیر این پارامترها روی رقم آرجی ( 4403بهترتیب  0/34± 0/009بتر
روز 1/41±0/006 ،بر روز و  72/4 ±3/47ماده/ماده /سل) محاسبه شد .اختالف معنیداری در طول دورهی یک ستل ( )Tشتتهی متومی
کلم بین ارقام مورد مطالعه مشاهده شد .کیترین و بیشترین میا این ر رشد سبی ( )MRGRبهترتیب روی رقم زرفتام ( 0/197میلتی-
گرم/روز) و آر جی  0/243( 4403میلیگرم/روز) بهدست آمد .تغذیهی شتهی مومی کلم از آو د چوبی در ارقام مقتاوم کلتزا بتهصتورت
ترشحات قرمزر گ عسلک روی سطح برگ گیاهان تییار شده با سافرا ین مشخص شد .بیشترین و کیترین تعداد قطرههای قرمز ترشتح
شده بهترتیب روی زرفام و آرجی  4403مشاهده شد .بنابراین آرجی  4403مطلوبترین رقم و زرفام با مطلوبیتت کیتتر در میتان ارقتام
آزمایشی برای شتهی مومی کلم بود د.
واژههای کلیدی :تولید مثل ،جدول ز دگی ،میا این ر رشد سبی ،سافرا ین.

مقدمه

گتتردهختتوار بتتور ،Epicomethis hirta Poda ،سوستتک

کلتتتزا Brassica napus L. ،متعلتتتق بتتته تیتتتره

گتردهختوار ستیاه ،Oxythyrea cinctella Sch ،سوستک

 Brassicaceaeیکی از مهیترین گیاهان زراعی دا ه روغنی

منتداب Entomoscelis americanas Brown ،و مینتوز

است که تعداد زیادی از آفات شامل شتهی مومی کلم(L.) ،

بتترگ کلتتم ،Phytomyza rufipes Meig ،از مهتتمتتترین

 ،Brevicoryne brassicaeشتتتهی ستتبز هلتتو(Sulzer) ،

حشتترات زیتتانآور آن محستتوب متتیشتتو د (کیها یتتان و

 ،Myzus persicaeشتبپترهی پشتت الیاستیPlutella ،

هیکاران  .)1384شتهی مومی کلم از جیله جدیترین آفتات

) ،xylostella (L.ستيیدهی کلتم )،Pieris brassicae (L.

کلزا است که کلنیهای بزرگی را روی برگ ،ساقه و جوا ته

سنهای  ،Lygus spp.ز بور بترگختوار Athalia rosae

گیاه ایجاد میکند و موجب پی یدگی برگها در اثتر مکیتدن

) ،(L.ککهای بتاتی ،Phyllotreta spp. ،سوستک گترده-

شیرهی آو د آبکش میشتود .ترشتح زیتاد عستلک موجتب

ختتوار (غن تتهختتوار) ،Meligethes aeneus F. ،سوستتک

رشد قارچ دودهای شده و فرایند فتوسنتز را مختل میکنتد.
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این شته در مرحلهی گلتدهی و تشتکیل یتام یتز متیتوا تد

اسام ر گآمیزی عسلک ترشح شتده بتا ستافرا ین بترای

خسارتزا باشتد (التیو و هیکتاران  ،1998ا تور و شتيیک

ارزیتتابی رفتتتار تغذیتتهای حشتتره روی گیاهتتان مقتتاوم و

 .)1999در ضین ،شتهی مومی کلم بییاریهتای ویروستی

حسام ابداع کرد د .برخی حشترات تغذیته کننتده از آو تد

مختلف شتامل ویتروم موزاییتک زرد ،ویتروم موزاییتک

آبکش بهخاطر امطلوب بودن میزبا شان بهسیت تغذیته از

آفتاباردان ،ویروم موزاییک خیار ،ویروم کوتتولای زرد

آو د چوبی گرایش پیدا میکنند (آیوکلیر و هیکتاران ،1982

پیاز و لکه حلقتوی ستیاه کلتم را ا تقتال متیدهتد (بلکیتن و

خان و ساکسنا  .)1984هی نتین حشترات در جتذب شتیره

ایستاپ  .)2000اگرچه کنترل شیییایی روش متوثر و رایتج

گیاهی بین ارقام گیاهی مقاوم و حستام تیتایز قا تل متی-

جهت کنتترل شتتههتا استت ولتی ستبب ایجتاد اثتر جتا بی

شو د .در گیاهان مقاوم ،تغذیه حشره از آو تد چتوبی گیتاه

امطلوب روی محیط زیست و هی نین ظهور ژ وتیت هتای

تییار شتده بتا ستافرا ین بتهوستیله ترشتحات قرمتز ر تگ

و هتاینز

عسلک مشخص میشود (خان و ساکسنا  .)1984مقایسهی

 ،1993بیسدورف  .)2008بر ایتن استام ستایر روشهتای

پارامترهای جدول ز دگی بتهخصتو

تر ذاتتی افتزایش

کنترل آفت از جیله ارقام مقاوم در ستالهتای اخیتر متورد

جیعیت ( )rmحشره روی ارقام مختلف متیتوا تد شتاخص

توجه قرار گرفتها د (بلند و هیکاران  .)2008استياده از ایتن

مناسبی برای مقایسه رفتتار یتک حشتره روی گو تههتا یتا

روش از ظر زیست محیطی ایین بوده و میتوا د بتا ستایر

ارقام مختلف گیاه میزبان باشتد و در تیجته یکتی دیاتر از

روشهای کنترل برای کاهش تاثیر آفتتکتشهتا و افتزایش

روشهتتای تعیتتین مطلوبیتتت و یتتا مقاومتتت گیتتاه بتته آفتتت

تولید مواد غذایی تليیق شود (التیو  ،1990استییت .)2005

محستتوب شتتود (استتییت  ،1989کتتری  ،1993ستتا وود و

گیاهان مختلف میزبان از ظر مقدار متواد مغتذی ،محتر -

هندرسن  .)2000مطالعات زیتادی درمتورد جتدول ز تدگی

های تغذیتهای (کتربن و یتتروژن) ،متابولیتتهتای دفتاعی،

شتهی مومی کلم روی میزبانهای مختلف ا جام شده است

آللوکییکتالهتتا و متتواد ترشتتح شتده فتترار گیتتاهی متيتتاوت

(ستتتیود و  ،2002الروستتتا و هیکتتتاران  ،2005ستتتتار و

و لیتدر  .)2002برختی از ترکیبتات ثا ویته

هیکاران  ،2005اولسوی و اولیز-بیهان  ،2006میرمحیتدی

گیاهی ما ند ترکیبات فنلی بهعنتوان یتک عامتل مقاومتت در

و هیکاران  ،2009اسلم و هیکاران  ،2011جهان و هیکاران

گیاه باعث ایجاد تاثیر امطلوب روی رشد و رفتار تغذیهای

 ،2014 ،2013جایا و ا درو  .)2015شتاخص میتا این تر

مقاوم شته به اکثر حشرهکشها میشتود (فتور

هستند (آومتا
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حشتتره متتیشتتود (ستتیلولینی و هیکتتاران  .)2008هی نتتین

رشد سبی ( ) MRGRیز به عنوان یک پارامتر مناسب به

حضتتتور مقتتتادیر بتتتاالی گلیکوزینتتتوالتهتتتا (گروهتتتی از

منظور تعیین مقاومت آ تی بیوزی گیاهان میزبان سبت بته

تیوگلیکوزیدها) میتوا تد باعتث بتروز مقاومتت در تیترهی

حشرات گیاهخوار معرفی شده است .پژوهشهتای مختليتی

کلییان شود .این ترکیبات ،بازدار دهی تغذیه و تختمگتذاری

در این زمینه بهمنظور تعیین مقاومت ارقام گیاهی سبت به

حشرات غیراختصاصی این تیره است ولی بترای حشتراتی

شته صورت گرفتته استت (ون امتدن  ،1969وجستی اوز-

که به طور اختصاصی از این تیره تغذیه میکنند ،بتهعنتوان

زیتکو و ون امتدن  ،1995تلنتگ و هیکتاران  .)1999برختی

جلب کننده مطرح میباشتد (جاییاستتاریو و میتتن ،1995

خصوصیات فیزیکی (کر ها ،الیه مومی و الیههای ضتخیم

کول .)1997

شده اپیدرم) و شیییایی (آ تتیبیوتیتکهتا ،متواد بازدار تده

روشهای مختليی بهمنظور ارزیابی مقاومتت براستام
واکتتنش حشتتره بتته ارقتتام گیتتاهی وجتتود دارد (استتییت و
هیکتتاران  .)1994ختتان و ساکستتنا ( )1984روشتتی را بتتر

تغذیه و توکسینها ما ند فنلها و اسیدهتای آمینته آزاد) در
گیاه میزبان میتوا ند ما ع تغذیه حشره از گیتاه شتده و در
mean relative growth rate

1
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بررسی پاسخهای رفتاری شته مومی کلم....

تیجه موجب مرگ و یا کاهش باروری ،بقتا و جثته حشتره

 16ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی) مطالعه شتد .بترای

شتتود ( تتوری قنبال تتی و هیکتتاران  ،1381جبتتران و فتترو

هر رقم کلزا  30تکترار (قيتو برگتی) در ظتر گرفتته شتد.

.)2013

شتههای بالغ بیبال بهصورت ا يرادی داخل قيو برگی در

کاهش مقدار تولید کلزا در اثر خستارت بتاالی شتتهی

سطح زیرین برگ گیاه قرار داده شتد د .بعتد از  24ستاعت

مومی کلم ،ا جام تحقیقات بیشتر را بهمنظتور تعیتین ارقتام

شتهی بالغ مادر و هیتهی پتورههتا بجتز یتک پتوره حتذف

مناسب در بر امههای کنترل تليیقتی آفتات ضتروری متی-

شد د .هر قيو روزا ه تا زمان بلوغ شتهی مومی کلتم بته-

سازد .بنابراین ،در این تحقیق پارامترهای جتدول ز تدگی و

منظور محاسبه دورهی پورگی و ر بقاء بررسی شد .بعد

ر رشد سبی شتهی مومی کلم و هی نین رفتار تغذیتهای

از بلوغ ،بررسی روزا ه  20قيو برگتی بترای هتر رقتم تتا

این شتته بتا استتياده از معترف ستافرا ین روی پتنج رقتم
مختلف تجاری کلزا به منظور شناسایی رقتم مقتاوم متورد
مطالعه قرار گرفت.
مواد و روشها
بذر ارقام کلزای مورد آزمتایش شتامل زرفتام ،هتایوال،
سین  ،3پاراد و آرجی 4403از مرکز تحقیقات منابع طبیعتی
و کشاورزی کرمان تهیه شد و داخل گلدانهایی به قطر 20
سا تیمتر در مخلوطی از خا  :شن و کود حیتوا ی ()2:1:1
کاشته شد د .در ضین ضدعيو ی خا بتا استتياده از اتتو
کتتالو صتتورت گرفتتت .گیاهتتان کلتتزا در شتترایط گلخا تتهای
(دمای  25±2درجتهی ستا تیگتراد ،رطوبتت ستبی 60±5
درصد و شرایط وری طبیعی) پرورش داده شد د.
پرورش حشره
جیعیت اولیه شته از آزمایشااه گیتاهپزشتکی دا شتااه
شهید باهنر کرمان تهیه شده و سلو به روی گیاهان کلتزا
(رقم طالیه) تحت شرایط فوق الذکر منتقل شد د .ده کلنی از
این شته پرورش داده شده و سه شته بالغ همسن بتهطتور
تصادفی از هر کلنی برای ا جام آزمایش ا تخاب شد د.
مطالعهی جدول زندگی

زمان مرگ شته بالغ ادامه یافت .تعداد پورههای تولید شتده
بهازای هر شتهی متاده بتهصتورت روزا ته ثبتت و ستلو
حتتذف شتتد د و در هایتتت پارامترهتتای رشتتد جیعیتتت بتتا
استياده از فرمول کری ( )1993محاسبه شد.
تخمین میانگین نرخ رشد نسبی ()MRGR
در این تحقیق پورههای یتکروزهی شتتهی متومی کلتم
وزن شده و ستلو روی ارقتام کلتزای متورد آزمتایش در
مرحلهی پنج برگی قرار داده شد د .هر گیاه با یتک پوشتش
شياف پالستیکی (قطر  20و ارتياع  40سا تیمتر) بهمنظور
جلوگیری از فرار شتههتا و شکارشتان توستط شتکارگرها
محصور شد .به شتههتا اجتازه داده شتد بتهمتدت  10روز
روی ارقام مورد مطالعه تغذیته کننتد .آنگتاه ایتن شتتههتا
دوباره وزن شد د .بدین صورت میا این ر رشتد ستبی
( )MRGRبا استياده از پایه لااریتیی وزن حشره در طول
یک دوره زما ی بر اسام فرمول زیر محاسبه شتد (فیشتر
 ،1921رادفورد :)1967
)MRGR = (ln W2 - ln W1) / (d
که در آن  =W1وزن اولیه قبل از تغذیه و  =W2وزن هایی
پو از  10روز تغذیه از گیاه و  = dفاصله زما ی تغذیه.

پارامترهای جدول ز دگی شتهی متومی کلتم روی پتنج
رقم کلزا (پنج گلدان برای هر رقم) با استتياده از قيتوهتای
برگتتی (قطتتر  6و ارتيتتاع  1/5ستتا تیمتتتر) روی بتترگهتتای
گیاهان کاشته شده در گلدان در اتاقک رشتد (دمتای 25±1
درجهی سا تیگراد ،رطوبت  60±5درصد و دورهی توری

ارزیابی ترشح عسلک با سافرانین
برای ا جام آزمایش سافرا ین ریشه ارقام کلزای مورد ظر
در محلول یک درصد سافرا ین قرار داده شد تتا زمتا یکته
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آو دهای چوبی بهطور کامل به ر تگ قرمتز درآیتد .ستلو

از آزمون یکطرفه و مقایسه میا اینهتا بتا روش  SNKدر

گیاهان داخل گلدانهای شیشهای حاوی آب معیولی ا تقتال

رم افزار  SPSS v.22ا جام شد.

یافتند .در ضین ،یک کاغذ صافی از یتک طترف بترش داده
شده و در سطح گلدان اطراف ساقه گیاه قرار گرفت .ستلو

نتایج

سه شته بالغ (که بهمدت  12ساعت گرسنه اه داشته شتده

جدول زندگی

بود د) روی هر گیاه تییار شده با سافرا ین قرار داده شتد.

ارقام کلزا تاثیر قابل توجهی روی طول دورهی پتورگی

ترشح عسلک شتهها بهصورت قاط قرمتز ر تگ در ستطح

شتتتتهی متتتومی کلتتتم داشتتتتند ( 123 ،F= 6/92و ،df= 4

برگ و کاغذ صافی مشخص بود .پو از  48ستاعت تعتداد

p≤0/001؛ جدول  .)1طول دورهی پورگی ایتن حشتره روی

این لکههای قرمز ر گ شیارش و یادداشت شتد و بتر ایتن

رقم زرفام ( 8/05روز) در مقایسه بتا ستایر ارقتام بتهطتور

اسام میزان ترشح عسلک مورد ارزیابی قرار گرفتت .ایتن

معنیداری طوال یتر بود .اختالف معنتیداری بتین درصتد

آزمایش در ده تکرار برای هر رقم ا جام شد.

بقاء پتورگی ایتن شتته روی ارقتام مختلتف متورد مطالعته
مشتاهده شتد ( 45 ،F= 2/34و p=0/07 ،df= 4؛ جتدول .)1

اندازهگیری ترکیبات فنل کل

درضین ،طول عیر و طول دورهی تولیدمثلی شتهی متومی

مقدار فنل کل در برگ ارقام کلزا بر اسام روش رو الد

کلم روی ارقام مختلف بهطور معنیداری متياوت بود (بته-

و المیا ( )1999ا دازهگیری شد .به میزان  0/1گترم از بترگ

ترتیتب  95 ،F= 47/30و  p≤0/001 ،df= 4و 95 ،F= 46/20

تازه کلزا در پنج میلیلیتر اتا ول  95درصتد ستاییده و بته-
مدت  24تا  72ساعت در تاریکی اهداری شد .ستلو بته 1
میلیلیتر محلول رویی 1/5 ،میلتیلیتتر اتتا ول  95درصتد و
آب مقطر کافی اضافه شد تاحجم محلول به پتنج میلتیلیتتر
برسد .آنگاه  0/5میلیلیتر معرف فتولین  50درصتد و یتک
میلیلیتر کربنات سدیم پنج درصد به آن افتزوده و مخلتوط
حاصل بهمتدت یتک ستاعت در تتاریکی اتهداری شتد .در
هایت شدت جذب هتر یو ته در طتول متو  725تا ومتر
خوا ده شد (رو الد و المیا .)1999
تجزیه آماری
رمال سازی دادهها با استياده از روش کولیتوگروف-
استیرینوف ا جتام شتد ( .)SPSS, 2015پارامترهتای تر
ذاتی افزایش جیعیت ( ،)rmر متناهی افزایش جیعیتت (،)λ
ر خالص تولید مثل( ،)R0مدت زمان یک سل ( )Tو متدت
زمان دو برابر شدن جیعیتت ( )DTبتا استتياده از فرمتول
کتری ( )Carey, 1993محاستبه شتد د .خطتای استتا دارد
پارامترها با استياده از روش جک تایف ا تدازهگیتری شتد
(میر و هیکاران  .)1986تجزیه واریا و دادهها بتا استتياده

و p≤0/001 ،df= 4؛ جدول  .)1کوتتاهتترین و طتوال یتترین
دورهی پورهزایتی ایتن شتته بتهترتیتب روی ارقتام زرفتام
( 9/20روز) و آرجتتی  27/05( 4403روز) بتتهدستتت آمتتد.
هی نین کیترین و بیشترین پورهی تولید شتده بتهازای هتر
شته بتهترتیتب روی ارقتام زرفتام ( 17/90پتوره) و آرجتی
 75/05( 4403پوره) محاسبه شتد ( 95 ،F= 29/63و ،df= 4
p≤0/001؛ جدول  .)1اختالف معنیداری از ظر طتول عیتر،
دورهی تولیدمثلی و تعداد پورههای تولید شتده بتین ارقتام
سین  ،3پاراد و هایوال مشاهده شد.
کیترین و بیشترین ر خالص تولیتد مثتل ( )R0شتتهی
متتتومی کلتتتم بتتتهترتیتتتب روی ارقتتتام زرفتتتام (15/79
ماده/ماده /ستتل) و آرجتتی  72/42( 4403ماده/ماده /ستتل)
بهدست آمد ( 95 ،F= 21/90و p>0/001 ،df= 4؛ جتدول .)2
کیتتترین تتر ذاتتتی افتتزایش جیعیتتت ( )rmو تتر متنتتاهی
افزایش جیعیت ( )λروی زرفام (بتهترتیتب  0/240و 1/271
بر روز) محاستبه شتد (بتهترتیتب  95 ،F= 15/02و ،df= 4
 p>0/001و  95 ،F= 14/57و p>0/001 ،df= 4؛ جتتدول .)2
در ضین مقادیر  rmو  λروی هایوال سبت به آرجی 4403
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یز کیتر بتود امتا در مقایسته بتا ستین  3و پتاراد اختتالف

پاراد بتهطتور معنتیداری بیشتتر بتود ( 95 ،F= 16/84و 4

معنیداری داشتند.

=p>0/001 ،df؛ جدول .)2

مدت زمتان یتک ستل ( )Tشتتهی متومی کلتم اختتالف
معنیداری بین ارقام مورد مطالعه شان داد (95 ،F= 0/66
و p=0/624 ،df= 4؛ جدول  .)2با این وجود مدت زمتان الزم
برای دو برابر شتدن جیعیتت ( )DTایتن شتته روی زرفتام
( 2/86روز) در مقایسه بتا آرجتی  ،4403هتایوال ،ستین  3و

میانگین نرخ رشد نسبی ()MRGR

کیترین و بیشترین مقدار میا این ر رشد سبی شته-

ی مومی کلم بهترتیب روی زرفام ( 0/197میلیگرم/روز) و
آرجی  0/243( 4403میلیگرم/روز) محاسبه شد (،f= 9/24
95و p>0/001 ،df= 4؛ جدول .)2

جدول  -1میانگین( ±انحراف معیار) دورهی تولید مثلی پوره ،نرخ بقا ( ،)%طول عمر و زادآوری شتهی مومی کلم روی پنج رقم کلزا.
ارقام کلزا

طول دورهی پورگی (روز)
a,b

زرفام

8/05± 0/28 )22( a

نرخ بقاء پورگی ()%

دورهی تولید مثلی (روز)

طول عمر (روز)

زاد آوری (پوره)

73/33 ± 4/44 )10( a

12/75 ± 0/50 )20( c

9/20 ± 0/59 )20( c

17/90 ±1/44 )20( c

پاراد

6/79± 0/26 )28( b

93/33 ±4/44 )10( a

20/00 ± 1/08 )20( b

15/75 ± 1/19 )20( b

39/95 ± 3/80(20) b

هایوال 401

6/77± 0/27 )26( b

86/67 ± 5/44 )10( a

20/00 ± 0/92(20) b

16/80 ± 1/00 )20( b

41/95 ± 4/02(20) b

سین 3

6/76± 0/28 )25( b

83/33 ±5/56 )10( a

21/25 ±1/00 )20( b

17/90 ± 1/05 )20( b

44/50 ±4/76(20) b

آرجی 4403

6/11± 0/19 )27( b

90/00 ± 5/09 )10( a

22/45 ±0/75 )20( a

27/05 ± 0/75 )20( a

75/05 ± 3/87(20) a

میانگینهای دارای حروف متفاوت در هر ستون در سطح  5درصد اختالف معنیدار دارند .اعداد داخل پرانتز نشاندهندهی تعداد نمونه است.

جدول  -2میانگین( ±انحراف معیار) پارامترهای رشد جمعیت و میانگین نرخ رشد نسبی شتهی مومی کلم روی پنج رقم کلزا.
اندازه

نرخ خالص تولید

نرخ ذاتی افزایش

نرخ متناهی افزایش

میانگین مدت زمان

مدت زمان دو برابر

نمونه

مثل

جمعیت

جمعیت

یک نسل

شدن جمعیت

زرفام

20

15/79±1/09ca

0/240± 0/005c

1/271±0/006c

11/63±0/27a

2/86±0/08a

0/197±0/008c

پاراد

20

39/04±3/54 b

0/315±0/130ab

1/371± 0/177ab

11/62± 0/46a

2/19±0/09b

0/231±0/006ab

هایوال 401

20

34/48±6/83 b

0/305±0/010 b

1/357± 0/133b

11/63±0/60a

2/26± 0/08b

0/209±0/005bc

سین 3

20

45/99±4/92 b

0/324±0/118ab

1/382± 0/160ab

11/94± 0/57a

2/13± 0/09b

0/213±0/007bc

آرجی 4403

20

72/42±3/47 a

0/343±0/009a

1/409± 0/013a

12/48± 0/30a

2/02± 0/06b

0/243±0/004a

ارقام

نرخ رشد نسبی جمعیت

میانگینهای دارای حروف متفاوت در هر ستون در سطح  5درصد اختالف معنیدار دارند.

ارزیابی ترشح عسلک با معرف سافرانین

پاراد در مقایسه با زرفتام و آرجتی  4403اختتالف معنتی-

میا این تعداد قطرههای قرمز ر گ عسلک ترشتح شتده

داری شان داد.

توسط شتته روی زرفتام ستبت بته آرجتی  4403بتهطتور

ترکیبات فنل کل

معنتیداری بیشتتر بتود ( 45 ،F= 2/94و p>0/001 ،df= 4؛

مقدار ترکیبات فنل کل بین پنج رقم کلزای مورد مطالعته

جدول  .)3در حالیکته تعتداد آ هتا روی هتایوال ،ستین  3و

بتتهطتتور معنتتیدای متيتتاوت بتتود (20 ،F= 9/41و ،df= 4

پهلوان یلی و همکاران
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 .)p>0/001میزان فنل کل در برگ زرفام و هایوال سبت به

ترکیبات در رقم پاراد در مقایسه با زرفام ،هتایوال ،ستین 3

ستین  3و آرجتتی  4403بیشتتتر بتتود (شتتکل  .)1مقتتدار ایتتن

وآرجی  4403اختالف معنیداری شان داد.

جدول  -3تعداد قطرههای قرمز رنگ عسلک ترشح شده بوسیله شتهی مومی کلم در آزمایش رنگآمیزی ارقام کلزا با معرف سافرانین.
تعداد قطرههای قرمز رنگ عسلک

ارقام کلزا
زرفام

1/7±0/37a

پاراد

1/2±0/33ab

هایوال 401

1/1±0/38ab

سین 3

0/70±0/26ab

آرجی 4403

0/30±0/15b

میانگینهای دارای حروف متفاوت در هر ستون در سطح  5درصد

a
a

b

آرجی
4403

ab

b

سین 3

هایوال

پاراد

فنل کل (میلیگرم برگرم وزن تر)

اختالف معنیدار دارند .تعداد نمونه=10
12
10
8
6
4
2
0

زرفام

401
ارقام کلزا

شکل  -1میانگین( ±انحراف معیار) مقدار فنل کل موجود در برگهای پنج رقم کلزا ()P ≤ 0.05

بحث

 brassicaeرا روی ارقام مختلف گلکلم بین  6/7تا  7/1روز

در این پژوهش ،ارقام کلتزا پارامترهتای زیستتی ما نتد

گزارش کرد د که در مقایسه بتا طتول ایتن دوره روی رقتم

طتتول دورهی شتتوو یا و زادآوری شتتتهی متتومی کلتتم را

زرفام در مطالعهی ما ( 8/05روز) کیتر متیباشتد .تغذیتهی

تحت تاثیر قرار داد د .اولسوی و اولیز-بیهان ( )2006طول

پورهها روی گیاها ی با کیيیت غذایی پایین میتوا د موجب

دورهی پورگی شتهی متومی کلتم را روی 10/2 ،B. napus

افزایش طول دورهی شتو و یتا شتود .در تحقیتق حاضتر

روز در دمای  20درجهی سا تیگراد محاسبه کرد د که در

کیترین میزان پورهزایی و دورهی تولید مثلی شتهی متومی

مقایسه با پژوهش حاضر بیشتر ( 6/11-8/05روز) بود .این

کلم در میان ارقام مورد مطالعه روی رقم زرفتام بتهدستت

اختالف میتوا د بهعلت تياوت در شترایط دمتایی آزمتایش

آمد که شاندهندهی مطلوبیت کیتر این رقم در مقایسته بتا

باشد .جهان و هیکاران ( )2014طول دورهی شوو یای B.

دیار ارقام میباشد .هی نین پورهزایی  B. brassicaeروی
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زرفام ( 17/9پوره) کیتر از میزان پورهزایی این شتته روی

جیعیتتت ( )rmشتتتهی متتومی کلتتم در تحقیتتق حاضتتر روی

واریتههای مختلف کلتزا ( 42/6تتا  55/9پتوره) در پتژوهش

زرفام کیتر از مقتدار بترآورد شتده ( 0/299بتر روز) روی

جایتتا و ا تتدرو ( )2015بتتود .در مطالعتتهای دیاتتر ،جهتتان و

هیین رقم در مطالعات میرمحیدی و هیکاران ( )2009بتود.

هیکاران ( )2014پورهزایی شتهی مومی کلم را در شترایط

الزم به ذکر است این محققین در آزمایش خود از برگهای

دمایی مشابه از  30/9پوره روی کلزا واریته  Bruisتا 58/6

جدا شده کلزا استياده کرد د در حتالی کته در پتژوهش متا

پتتوره روی واریتتته  Galiblankaمحاستتبه کرد تتد .ستتتار و

برگها هنوز به گیاه متصل بود د .تایج ما شتان داد رقتم

هیکاران ( )2005یز مقدار پورهزایی این شتته را روی کلتم

زرفام با توجه بته دورهی پتورگی طتوال یتتر ،پتورهزایتی

ستيید ( )B. oleracea var. capitataدر دمتای  25درجتهی
سا تیگراد  47/10پوره گزارش کرد د .میزان پورهزایی B.

 brassicaeدر مطالعات ذکتر شتده در بتاال کیتتر از مقتدار
بتترآورد شتتده ( 75/05پتتوره) روی رقتتم آرجتتی  4403در
تحقیق حاضر بود .این اختالف میتوا د با تياوت در گو هی
شته یا واریته گیاه میزبتان (بهتت و ستینگ  ،)1991عوامتل
محیطی (فورم و مسنجر  )1964و شرایط آزمایش (کوهن
و مکوار  )1987مرتبط باشد.
ر ذاتی افزایش جیعیت ( )rmبازتتابی از زادآوری ،بقتا
و ر

شوو یا بتوده و متیتوا تد بتهعنتوان یتک شتاخص

مناسب جهت مقایستهی تتاثیر ارقتام مختلتف گیتاهی روی
پاسخهای رفتاری یتک آفتت استتياده شتود .بتهطتور کلتی،
جیعیت یتک حشتره روی رقتم مقتاوم در مقایسته بتا رقتم
حستتام rm ،کیتتتری دارد (زارپتتو و هیکتتاران  .)2006در
تحقیق حاضر ،مقتدار  rmشتتهی متومی کلتم از  0/24روی
زرفتتام تتتا  0/34بتتر روز روی آرجتتی  4403متيتتاوت بتتود.
اولسوی و اولیز-بیهان ( )2006مقدار  rmشتهی مومی کلتم
را از  0/047بر روز روی شلغم تا  0/235بر روز روی گل-
کلم در دمای  20درجهی ستا تیگتراد محاستبه کرد تد کته
کیتر از مقادیر بهدستت آمتده در مطالعته متا بتود .جایتا و
ا تتدرو ( )2015مقتتدار  rmایتتن شتتته را روی B. napus
) B. juncea cv. Oasis ،(Pioneer® hybrid 45Y77و cv.

 B. juncea Kayeبهترتیتب  0/325 ،0/316و  0/364بتر روز
گزارش کرد د .این اختالف در تایج میتوا د بهعلت شرایط
آزمایش ،گو هی شته و کیيیت گیاه میزبان باشتد کته روی
رفتار شته تاثیر گذار استت .در ضتین ،تر ذاتتی افتزایش

کیتر ،تر ذاتتی و تر متنتاهی افتزایش جیعیتت کیتتر و
هی نین مدت زمان الزم بیشتر برای دوبرابر شدن جیعیت
شتهی متومی کلتم روی آن در مقایسته بتا ستایر ارقتام از
کیترین مطلوبیت برخوردار است که حاکی از مقاومت آ تی
بیوزی یا کیيت غذایی پایین این رقم میباشد .میا این تر
رشتد ستتبی ( )MRGRیتز متتیتوا تتد بترای تخیتتین رشتتد
حشره استياده شود؛ هناامی که بهوستیله ستطوح مختلتف
ترکیبتتات شتتیییایی و فیزیکتتی گیتتاه ما نتتد ترکیبتتات آ تتتی
ز وزی و آ تی بیوتیکی تحت تاثیر قترار متیگیترد .در ایتن
تحقیق ،ارقام مختلف کلزا ر رشد سبی شتهی مومی کلم
را تحت تاثیر قرار داد د .استياده از  MRGRبترای تخیتین
مقاومت گیاه میزبان به شتهها در مطالعتات زیتادی شتان
داده شده استت (ون امتدن  ،1969بینتکلیتف و رتتن ،1982
جیوویچ و هیکاران  ،1988وجسی اوز-زیتکتو و ون امتدن
 ،1995تلنگ و هیکاران  .)1999تایج تحقیقات ما یز از ظر
پارامتر مذکور شان داد زرفام مقاومتترین و آرجتی 4403
حسامترین رقم سبت به شتهی مومی کلم میباشد.
در آزمایش ستافرا ین ،قطترههتای قرمتز ر تگ عستلک
ترشح شده توسط  B. brassicaeروی رقم زرفام (مقتاوم)
سبت به آرجی ( 4403حسام) بیشتر بتود کته ایتن متورد
شاندهندهی تغذیهی حشره از آو د چتوبی متیباشتد .در
برخی موارد ،حشرات تغذیه کننده از آو تد آبکتش بتهدلیتل
امطلوب بودن میزبان گیاهی یا مقاوم بودن آن ،بته تغذیته
از آو د چوبی روی میآور تد (آیتوکلیر و هیکتاران ،1982
خان و ساکسنا  .)1985 ،1984میزان مطلوبیت ارقام گیاهی
مختلف سبت به شتتههتا میکتن استت بتهعلتت تيتاوت در
محتتتوای شتتیییایی ،کیيیتتت غتتذایی ،ترکیبتتات ثا ویتته و
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ترکیبات فنل کل بیشتری در رقم امطلوب زرفام ستبت بته

 کول،1969 متابولیتهای دفاعی باشد (ون امدن و هیکاران

. بهدست آمد4403 رقم مطلوب آرجی

 ترکیبتتات فنتتولی از ظتتر.)2010  فتحتتی و هیکتتاران،1997

-بطور خالصه میتوان تیجهگیری کرد که زرفام مقاوم

 متابولیتهای ثا ویه فعالی هستند که تاثیرات منيتی،زیستی

 حستامتترین رقتم بتین ارقتام متورد4403 ترین و آرجی

 تولید مثل و پارامترهای رشتد جیعیتت شتتههتا،روی رشد
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Abstract
The cabbage aphid, Brevicorne brassicae L., is an important pest of canola in Iran. In this study, the
behavioral response of B. brassicae was evaluated on leaves of five canola cultivars (Zarfam, Parade,
Hyola401, Syn-3 and RG4403) at the laboratory condition. Development of rate and fecundity were the
lowest on Zarfam and highest on RG4403 cultivars. The intrinsic rate of natural increase (rm), finite
rate of increase (λ) and net reproductive rate (R0) were lowest on Zarfam (0.24±0.005 day-1, 1.27±0.013
day-1 and 15.8±1.09 33 female/ female, respectively) and highest on RG4403 (0.34±0.009 day-1,
1.40±0.006 day-1 and 72.4±3.47 female/female, respectively). There was no significant difference in
generation time (T) of B. brassicae among the studied canola cultivars. The lowest and highest values
of mean relative growth rate (MRGR) were observed on Zarfam (0.197 mg day-1) and RG4403 (0.243
mg day-1), respectively. Xylem feeding by the cabbage aphid on resistant canola cultivars was indicated
by red color of honeydew on seedlings treated with safranin. The highest numbers of red honeydew
spots were seen on Zarfam and the lowest on RG4403. In conclusion, RG4403 was the most suitable
cultivar, and Zarfam was the less suitable cultivar among tested plants for B. brassicae.
Keywords: Reproduction, Life table, Mean relative growth rate, Safranin.

