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 دهیچک

ر دما بر يتأث يبررس یبرا .باشدمي Aphis punicae (Hem.: Aphididae)شته سبز انار  درخت انار، یفعال رو یهاشتهن یتراز مهم يکی

با برگ انار  یرو وس،يدرجه سلس 04و  01، 00، 13 یدر چهار دما یبارور-جدول زندگيمهم  پارامترهایشته انار،  يستیز یهاویژگي

برداری از ده رقم انار به صورت هفتگي در نمونهبا  شته انار بر نوسانات فصليارقام مختلف تاثير ن يهمچن. محاسبه شدستفاده از قفس برگي ا

نرخ ذاتي . شد يبررسدر گلخانه  اناررقم  سههای نهال بر روی ،جدول زندگي باروری آنپارامترهای و طول فعاليت شته در شرایط صحرایي 

درجه  04باالترین ميزان آن مربوط به دمای  دار داشت وتفاوت معنيوس يدرجه سلس 04و  01، 00، 13 یدر چهار دماش جمعيت افزای

بيشترین و  کهطوریهدار است بمعنيتراکم شته بر روی ارقام مختلف انار دارای تفاوت  نشان داد یيصحرا یهاداده همچنين .سلسيوس بود

جدول زندگي باروری نشان  پارامترهای .مشاهده شدترتيب بر روی رقم رباب شيراز و رقم رودبار ه در طول فصل بهکمترین تراکم جمعيت شت

شته  ک نسلین طول يانگيو م ين طول دوره پورگيانگين میت و کمتريش جمعیافزا يو نرخ متناه تيش جمعیافزا يبيشترین نرخ ذات دادند که

ت يش جمعیرشد و نمو و افزا یبرا ارقامن یمناسب بودن انشان دهنده که  رباب شيراز حاصل مي شودو پس از آن  شه پگيرقم ش انار روی

 .باشدميشته انار 

 

 نرخ متناهي افزایش جمعيت، Aphididae، دمثلي، نرخ خالص تولباروری-يجدول زندگ :یدیکل هایواژه
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 قدمه م

 هستند توليد انار یکننده و محدود مهم آفات از هاشته

و  گياهي شيره از تغذیه طریق از مستقيم خسارت باعث که

 و فراوان عسلک توليد با مستقيم غير خسارت همچنين

 شوندمي فوماژین هایقارچ رشد برای شرایط نمودن مساعد

 آن کيفيت و کرده پيدا کاهش محصول ميزان رتيبتبدین و

های از ميان گونه. (Stadler, 1998)ابد یمي نقصان نيز

 و  Aphis gossypii Glover, 1877 مختلف شته مانند

A. fabae Scopoli, 1763 زنندبه انار خسارت مي که 

 Passerini, 1863 Aphis punicaeشته انار با نام علمي 
 Blackman and)برخوردار است  از اهميت بيشتری

Eastop, 2000) های کشور این شته در تمامي انارستان

های محصور که ها و در باغوجود دارد و در بعضي از سال

شرایط برای رشد و تکثير آفت فراهم باشد، باعث خسارت 

ی انار، ترین خسارت شتهمهم .(Hojat, 1994) گرددمي

-در ابتدای فصل ميهای انار ریزش غير طبيعي گل

 ,Shakeri, 2004; Stadler, 1998; Rezvani)باشد

ن یتربه عنوان مهم A. punicaeت شته انار يجمع .(2005

ر يها تحت تاثر شتهیمانند سادرخت انار  یشته فعال رو

عوامل متعددی مانند شرایط آب و هوایي، دشمنان طبيعي و 

-يطالع از آن مرد که ايگيشرایط و نوع گياه ميزبان قرار م

ن کنترل آن يها و همچنت آنيتراکم جمع ينيبشيتواند در پ

  .موثر باشد

گذار روی رشد جمعيت و ترین عوامل تاثيریکي از مهم

زیادی نشان داده  هایپژوهش. باشدبقای حشرات دما مي

ميزان رشد و نمو، توليد مثل و بقای با تغييرات دما، است که 

بطور  ،(Wang and Tsai, 2000) کندها تغيير ميشته

 (Ballou et al., 1986) بالو و همکارانمطالعات مثال 

 و ليو ایست، Rhopalosiphum nymphaeaeشته روی 

(Tsai and Liu, 1998) شته  رویR. 

rufiabdominalis  ژو و کارتر و(Zhou and Carter, 

نشان  ،Metopolophium dirhodumشته  روی (1992

گيرد ها تحت تاثير دما قرار ميشد و نمو شتهداده است که ر

های رشد و نمو و فعاليت شته نرخطبق اظهار این محققين، و 

صورت خطي به سلسيوسدرجه  72تا  12مذکور از دمای 

و باالتر از  سلسيوس درجه 07یابد ولي در دمای افزایش مي

همچنين . شودوارد مي گيمرحله پورتلفات سنگين به  آن

با بررسي تاثير  (Bayhan et al., 2005) و همکارانبایهان 

فعاليت و ميزان بقا و توليد که ، نشان دادند دما روی شته انار

 .گيردمثل شته انار تحت تاثير دما قرار مي

یا رقم ها، گذار بر جمعيت شتهاز دیگر عوامل تاثير

که کالسون و ميلر طوریهب باشدميگياه ميزبان واریته 

(Calson and Miller, 2005) ميزان  گزارش کردند که

رشد و نمو و همچنين جلب شدن به ميزبان در شته جاليز 

 Colocasia گياهي گونه مختلفارقام  تحت تاثير

esculenta  وXanthosoma sagittifolhum   قرار مي-

ها، شتهت يجمع یزبان روياه مير رقم گيتاث همچنين .گيرد

 ,.Shannag et al) هيتلف بامارقام مخدرز يشته جال یرو

 Singh et)ارقام مختلف گندم  یو شته گندم رو (2007

al., 2001) ريدهنده تاثها نشانج آنیمطالعه شده است و نتا 

 یهايژگیبر و ياهيک گونه گیارقام مختلف  دارمعني

  .باشديها مت شتهيو رشد جمع يستیز

عامل  تریندر تحقيق حاضر تاثير دما به عنوان مهم

 ,.Roy et al) حشرات بقا و رشد و نمومحيطي موثر بر 

باروری شته انار در چهار -با بررسي جدول زندگي (2002

 اینکهبا توجه به همچنين . دمای مختلف محاسبه شده است

های زیستي و توليد شناخت اثرات ميزبان گياهي بر ویژگي

خواران، در پيشگویي خطر افزایش جمعيت و مثلي گياه

 Price et)مدیریت صحيح کنترل آفت موثر خواهد بود 

al., 1980)  بر نوسانات تاثير ارقام مختلف درخت انار

ترتيب در شرایط بههای زیستي شته انار و ویژگي يفصل

انار چهار رقم روی روی ده رقم انار و در گلخانه  صحرایي

 . بررسي شده است

 

 هامواد و روش

ر در دماهای باروری شته انا-جدول زندگی

 مختلف

زیستي  پارامترهایبرای بررسي تأثير دماهای مختلف بر 

، 00، 13جدول زندگي باروری آن در دماهای  ی انار،شته
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درصد و  12± 1درجه سلسيوس با رطوبت نسبي  04و  01

ساعت تاریکي  3ساعت روشنایي و  16ی نوری دوره

ایي صحر هایبررسيدليل انتخاب دماهای فوق . شدبررسي 

داد  که نشان مي (Ahmadi and Poorjavad, 2015)بود 

این شته قادر به رشد و نمو و ایجاد کلني در این دامنه دمایي 

عدد قفس  72در هر دما و در داخل انکوباتور از . مي باشد

در کف هر . استفاده شد متر سانتي 1/3×1/1به ابعاد برگي 

روی آن و قفس برگي چند الیه دستمال کاغذی مرطوب 

یک برگ انار از رقم رباب قرار داده شد، روی هر برگ 

ی ماده بکرزا انتقال داده و بعد از تولد اولين پوره، یک شته

زایي شته مادر حذف و پوره آن تا مرحله بلوغ و پوره

با بازدید روزانه، طول مرحله پورگي و مرگ . نگهداری شد

مرگ شته، و مير پورگي، ثبت و پس از بلوغ و تا هنگام 

ها روزانه ثبت و از های توليد شده توسط آنتعداد پوره

 .قفس حذف شد

نوسانات فصلی شته انار روی ارقام مختلف انار در 

 شرایط صحرایی

برای بررسي تاثير رقم درخت انار بر نوسانات فصلي شته 

برداری از باغ مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع انار، نمونه

های مشخص انار بود، ارای رقمطبيعي اصفهان، که د

های رودبار، ها از روی رقمبردارینمونه. صورت گرفت

نام، ملس ترش ساوه ، ترش یزد، پوست سياه یزد، رباب بي

ملس اصفهان و قچاق شيرازی، ملس ساوه، ملس مرتضوی، 

ها در دليل انتخاب این ارقام، کشت رایج آن انجام شد و قم

ها به صورت هفتگي بردارینمونه .باغات استان اصفهان بود

نحوه  .ادامه داشت 1737پایيز آخر تا  1737از اول بهار 

-هدرخت ب 12 از هر رقم انجام کار به این صورت بود که

و هر هفته، از هر درخت پنج  صورت تصادفي انتخاب شد

طرف درخت و یک نمونه از  چهار نمونه از چهار)نمونه 

 یهابه آزمایشگاه منتقل و شته مترسانتي 00به طول ( پاجوش

 .شد ها شمارشآن یرو

های باروری شته انار روی رقم-جدول زندگی

 مختلف انار در گلخانه

ارقام  یی انار روشته یتعيين جدول زندگي بارور یبرا

، شهر زهای رباب نيریرقم های دو سالهنهال مختلف انار از

استان مهم در  یتجار یهارقم)رضا، شيشه پگ فردوس 

 01±0دما )های انار در گلخانه نهال. استفاده شد( اصفهان

قرار داده ( درصد  12±12 نسبي رطوبت و درجه سلسيوس

نهال انار نصب  یهر رقم رو یعدد قفس برگي برا 72و شد 

ی ماده بکرزا انتقال هر قفس برگي یک شتهد و به یگرد

پوره آن  بعد از تولد اولين پوره، شته مادر حذف و. داده شد

روزانه، طول  بازدیدبا . تا مرحله بلوغ نگهداری شدقفس در 

از زمان بالغ . مرحله پورگي و تلفات این مدت ثبت شد

های توليد شده ها، تعداد پورهها تا هنگام مرگ آنشدن شته

 .ها روزانه ثبت و از قفس حذف شدندتوسط آن

 هاداده تجزیه و تحلیل

 1نرخ خالص توليد مثل ملجدول زندگي شا پارامترهای

R0=lxmx ،0مدت زمان یک نسل  T= lnR0/r،  نرخ متناهي

ʎ=e 7افزایش جمعيت
r  نرخ ذاتي افزایش جمعيتو 

 

( 1)

0

1r x

x x

x

e l m


 



 گيریاندازهبرای . شد محاسبه 

-خطای استاندارد و ایجاد تکرارهای کاذب از روش بوت

و فرایند د استفاده ش (Meyer et al., 1986) 1استرپ

-محاسبه با نرم افزار جدول زندگي دو جنسي ویژه سن

همچنين نرخ بقای ویژه  .انجام شد (Chi, 2015) 6مرحله

برای شته در دماهای  (mx) و باروری ویژه سني (lx)سن 

برای رسم  .محاسبه شدمختلف و روی ارقام مختلف 

و  تجزیهبرای  .استفاده شد 0212 اکسلافزار نمودارها از نرم

تجزیه واریانس یک طرفه و  ،دست آمدههب هایمقایسه داده

 SPSSبا استفاده از نرم افزار آزمون مقایسه ميانگين توکي 

(Advanced Models, Chicago, IL 2006) شد انجام. 

 

 بحث و نتایج

-بررسی تاثیر دماهای مختلف بر جدول زندگی

 باروری شته انار

                                                           
1. Net Reproductive Rate 
2
. Generation Time 

3
. Finite Rate of Increase 

4
. Intrinsic Rate of Increase 

5
. Bootstrap 

6
. Age-Stage, Two-Sex Life Table 

7
. Excel  
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 پارامترهایو  های زیستيویژگيمقادیر مربوط به 

در چهار  Aphis punicaeشته انار  باروری-جدول زندگي

آمده  1جدول  درجه سلسيوس در 04و  01، 00، 13دمای 

 درجه 04ترین طول دوره پورگي در دمای کوتاه. است

درجه  13و بيشترین طول دوره پورگي در دمای  سلسيوس

ر ی سن اول مورد استفاده دپوره 72از . دیده شدسلسيوس 

ترتيب درجه سلسيوس به 04و  01، 00، 13چهار دمای 

ها موفق به عبور از درصد پوره 62و 30/64، 1/40، 1/61

ي بلوغ شدند که در مرحله ی پورگي و رسيدن بهمرحله

درجه  04درجه بيشترین ميزان و دمای  00اين ميان دماي 

کمترین مقدار . کمترین ميزان بقا را به خود اختصاص دادند

درجه بود و در  04مربوط به دمای  ل عمر افراد بالغطو

 درجه 01و  00، 13ارتباط با این ویژگي بين دماهای 

بيشترین همچنين . داری دیده نشداختالف معني سلسيوس

درجه سلسيوس  00 در دمایتوليد مثل نرخ خالص ميزان 

 (Bayhan et al., 2005) و همکاران بایهان. اتفاق افتاد

ترتيب مترین طول دوره پورگي شته انار را بهبيشترین و ک

درجه سلسيوس و بيشترین و  1/04و  1/14مربوط به دمای 

کمترین ميزان طول دوره توليد مثلي و طول عمر افراد ماده 

درجه گزارش  1/04و  1/00ترتيب در دماهای بالغ را به

 . کرده است

ه های اضافه شده بتعداد ماده)نرخ ذاتي افزایش جمعيت 

، 13در چهار دمای ( جمعيت به ازای هر فرد ماده در هر روز

و 0211/2، 0201/2، 1123/2ترتيب درجه به 04و  01، 00

دهد بيشترین و کمترین مقدار تعيين شد که نشان مي/. 0030

درجه  13درجه و  04ترتيب مربوط به دمای این شاخص به

ای برمقدار نرخ ذاتي افزایش جمعيت . باشدسلسيوس مي

در درجه سلسيوس  1/04و  01، 1/00در دماهای شته انار 

در روز  72/2و 70/2، 03/2ترتيب بهپژوهش دیگری 

 (.Bayhan et al., 2005) گزارش شده است

های توليد ميانگين تعداد ماده)نرخ خالص توليدمثل 

شده توسط یک فرد ماده در طول عمر با احتساب احتمال 

-به طور معني سلسيوس درجه 00در دمای ( بقای فرد ماده

که رسد داری بيشتر از سه دمای دیگر بود وبه نظر مي

. اختالف اساسي در این مورد بين دماهای دیگر وجود ندارد

درجه 04متوسط مدت زمان طول یک نسل، در دمای 

تواند در هر دهد این شته ميکمترین مقدار بود که نشان مي

 .روز یک نسل توليد کند 31/7

 

 در دماهای مختلف Aphis punicaeجدول زندگي باروری شته انار،  پارامترهای -1ول جد
Table 1. Fertility life table parameters of pomgrannate aphid, Aphis punicae, in different tempratures 

 
Mean number of 

nymphs per female 

(nymphs) 

Female adult 

longevity (days) 
Nymphal 

development time 

(days) 

Generation time 

(days) 
Net reproductive 

Rate (nymphs) 
Finite rate of 

increase (day-1) 
Intrinsic rate of 

increase (day-1) 
Tempera

ture (°C)  

6.13±0.26b 5.82±0.09a 8.37±0.16a 9.41±0.12a 4.14±0.43b 1.163±0.430b 0.151±0.010 c 19 

10.90±0.40a 6.18±0.10a 7.18±0.14b 9.55±0.15a 6.92±0.57a 1.226±0.012ab 0.202±0.001b 22 

9.92±0.31a 6.08±0.05a 5.62±0.12c 7.72±0.17b 4.89±0.57b 1.224±0.020ab 0.206±0.012b 25 

4.87±0.15c 4.25±0.09b 3.29±0.41d 4.85±0.10c 3.04±0.41b 1.260±0.031a 0.229±0.021a 27 

F 3,109=83.17 

P=0.00 

F 3,109=64.57 

P=0.00 

F 3,109=212.64 

P=0.00 

F 3,109=244.85 

P=0.00 

F 3,109=5.12 

P=0.00 

F 3,109=13.64 

P=0.02 

F 3,109=14.66 

P=0.01 

 

 (P<0.05, Tukey)باشد ها ميدار بين ميانگينی اختالف معنيحروف غير مشابه در هر ستون نشان دهنده

The means followed by different letters in each column are significantly different (P<0.05, Tukey test) 
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ترین مهم (r)این که نرخ ذاتي افزایش طبيعي با توجه به 

باشد کننده تغييرات رشد یک جمعيت ميپارامتر تعيين

(Southwood and Henderson, 2000) رسد به نظر مي

ی انار برای رشد و توليد مثل شتهيوس درجه سلس 04دمای 

البته . تر از سه دمای دیگر استمناسبو افزایش جمعيت آن 

ترین طول عمر فرد ایينپ باید توجه داشت که در این دما

ماده و تعداد پوره به ازای هر فرد ماده نيز حاصل شده است 

اما چون طول دوره پورگي و به دنبال آن طول دوره یک 

دما به شدت کوتاه شده است، نرخ ذاتي افزایش  نسل در این

. جمعيت در این دما در باالترین سطح قرار گرفته است

نيز بر اساس  (Bayhan et al., 2005) و همکاران بایهان

دمای بهينه برای شته انار خ ذاتي افزایش جمعيت، رن پارامتر

  .ندادرجه سلسيوس گزارش کرده 01را دمای 

درجه  04ی انار در دمای شته کمترین مقدار بقای

همچنين در منحني زادآوری  .(1شکل )سلسيوس ثبت شد 

، 13زایي این شته در دماهای بيشترین مقدار پوره ویژه سني

ترتيب در روزهای هشتم، درجه سلسيوس به 04و  01، 00

افزایش  که دهدکه نشان مي شد مشاهدهنهم، هفتم و چهارم 

شکل )د اندازبه جلو مين شته را زایي در ایپورهزمان دما 
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Figure 1. Adult age-specific survival rate (lx) of pomegranate aphid, Aphis punicae, in different 

temperatures 
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Figure 2. The age-specific fecundity (mx) of pomegranate aphid, Aphis punicae, in different 

temperatures
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ه علدر مطا( Wang and Tsai, 2000) وانگ وتسای

 .Aتأثير دماهای مختلف بر ميزان رشد جمعيت شته 

spiraecola که بيشترین ميزان نرخ ذاتي  نشان دادند

. درجه بوده است 01افزایش جمعيت این شته در دمای 

 Star et)همکاران دست آمده از پژوهش ستار و نتایج به

al., 2004)  روی شتهBrevicoryne brassicae  نشان

 11خ ذاتي افزایش جمعيت این شته از دمای داد که ميزان نر

به سرعت ( 036/2)درجه  01تا دمای ( 123/2) درجه

درجه سير  1/04یابد ولي مقدار آن از دمای افزایش مي

درجه سلسيوس و باالتر  72نزولي پيدا کرده و در دمای 

وانگ و تساوی . شودتلفات سنگيني به جمعيت شته وارد مي

(Wang and Tsai, 2000 ) 12تأثير هشت دمای مختلف ،

درجه سلسيوس را روی  71و  70، 72، 03، 01، 02، 11

مورد بررسي   Aphis spiraecolaزیستي شته پارامترهای

ترین عوامل اند که دما یکي از مهمقرار داده و بيان کرده

و نمو، توليد مثل و بقای گذار بر ميزان رشد فيزیکي تأثير

 .استاین شته 

ته انار بر روی ارقام نات جمعیت شبررسی نوسا

 مختلف انار

های مختلف ی انار، روی رقمتغييرات جمعيت شته

برداری که در در نمونه. نشان داده شده است 7درشکل 

های های رقمانجام گرفت پاجوش 06/1/37تاریخ 

مرتضوی، قچاق قم، رباب قرمز شيرازی، ملس ساوه، ملس 

اصفهان، پوست سياه یزد، به ميزان کم آلوده به شته بودند 

اوج . نام آلودگي مشاهده نشدهای رودبار و بيولي در رقم

طغيان شته انار در دو رقم رباب قرمز شيراز و پوست سياه 

ها اوج رقم که در سایربود در حالي 3/0/37یزد در تاریخ 

با افزایش تدریجي . بود 16/0/37ی انار در تاریخ طغيان شته

ی ميانگين دمای روزانه و فرا رسيدن فصل گرما جمعيت شته

که در دو رقم رودبار و طوریانار به تدریج کاهش یافت، به

ای روی انار تقریباً شته 71/0/37پوست سياه یزد در تاریخ 

رین تراکم جمعيت شته انار در بيشترین و کمت. وجود نداشت

های رباب قرمز شيرازی و ترتيب روی رقمطول فصل به

آلودگي در ارقام مرتضوی، قچاق قم، . رودبار مشاهده شد

پوست سياه  رباب قرمز شيرازی، ملس ساوه، ملس اصفهان،

نام یک در ارقام رودبار و بييزد، زودتر مشاهده شد ولی 

های ترش یزد و رقم. ردیدهفته دیرتر آلودگي مشاهده گ

ترتيب دارای بيشترین و کوتاه ترین ماندگاری رودبار به

 .فصلي جمعيت شته انار بودند

 

 

 
متر از سانتي 02ميانگين تعداد شته در )های مختلف انار ، روی رقمAphis punicaeتغييرات فصلي جمعيت شته انار،  -7شکل 

 در شرایط صحرایي( سرشاخه
Figure 3. Seasonal population fluctuations of pomegranate aphid, Aphis punicae, on different 

pomegranate cultivars (average number of aphids in 20 cm of shoot) under natural conditions 
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 پارامترهایهای زیستی و ویژگیتأثیر رقم بر 

 ی انار شته جدول زندگی باروری
ها نشان داد که تاثير ارقام مختلف داده و تحليل یهزتج

دار باروری شته انار معني-جدول زندگي پارامترهایانار بر 

بيشترین متوسط طول دوره که طوریهب( 0جدول )باشد مي

و بيشترین نرخ ذاتي افزایش پورگي روی رقم شهرضا 

های اضافه شده به جمعيت به ازای هر تعداد ماده)جمعيت 

و نرخ متناهي افزایش جمعيت بر روی ( ده در هر روزفرد ما

همچنين متوسط مدت زمان . رقم شيشه پگ مشاهده شد

طول یک نسل، روی رقم شيشه پگ کمترین مقدار و بر 

مقادیر به  (.0جدول )روی رقم شهرضا بيشترین مقدار بود 

دست آمده نشان داد که سرعت افزایش جمعيت شته انار بر 

. بيشتر از دو رقم رباب و شهرضا بود روی رقم شيشه پگ

های بين رقم داری در نرخ خالص توليدمثلاختالف معني

همچنين در ارتباط با طول عمر افراد  .مختلف وجود نداشت

های بالغ و ميانگين تعداد پوره برای هر فرد ماده بين رقم

  .داری دیده نشدختلف اختالف معنيم

 

 روی ارقام مختلف انار در گلخانه، Aphis punicaeي باروری شته انار، جدول زندگ پارامترهای -0جدول 
 Table 2. Fertility life table parameters of pomgrannate aphid, Aphis punicae , on different pomegranate 

cultivars in greenhouse 

Mean number of 

nymph per female 

(nymphs) 

Female adult 

longevity 

(days) 

Nymphal 

development 

time (days) 

Generation 

time (days) 

Net 

reproductive 

Rate 

(nymphs) 

Finite rate of 

increase (day-1) 

Intrinsic rate 

of increase 

(day-1) 

Cultivar 

9.58±1.46 5.53±0.51 5.66±0.29b 8.03±0.40 b 7.57±1.34 1.284±0.030a 0.252±0.021a 
Shishe-

pag 

7.56±0.72 4.42±0.34 6.08±0.30ab 8.45±0.26ab 5.70±0.77 1.220±0.011ab 0.206±0.013b Robab 

8.26±0.91 5.31±0.33 6.98±2.23a 9.46±0.33a 5.26±0.92 1.196±0.026b 0.175±0.011c Shahreza 

F 2,63=0.89 

P=0.41 

F 2,63=1.57 

P=0.21 

F2,63=4.08 

P=0.02 

F 2,87=4.31 

P=0.01 

F 2,87=1.38 

P=0.25 

F 2,87=3.47 

P=0.03 

F2,87=3.50 

P=0.03 
 

 (P<0.05, Tukey)ها مي باشددار بين ميانگينی اختالف معنيحروف غيرمشابه در هر ستون نشان دهنده

The means followed by different letters in each column are significantly different (P<0.05, Tukey test) 

 

ن یکه کمتر دادنشان های مختلف روی رقم بقاء شته يمنحن

ن در يهمچن(. 7شکل )مقدار بقا مربوط به رقم رباب بوده است 

 رباب رقم ین شته رویا یيزا، پورهيژه سنیو یآورزاد يمنحن

ه پگ روز نهم و در رقم شهرضا در شيدر روز هفتم، در رقم ش

بر  (.1شکل )است ن مقدار بودهیشتريب یروز چهاردهم دارا

رسد رقم شيشه پگ اساس نرخ ذاتي افزایش جمعيت به نظر مي

-د و نمو و تکثير این شته ميتر از دو رقم دیگر برای رشمناسب

از آنجا . گيردباشد و بعد ازآن رقم رباب در درجه دوم قرار مي

-بررسيکه در بررسي تاثير رقم بر نوسانات فصلي شته انار در 

م رباب نيز بررسي شده بود نتایج نشان داد که ، رقهای صحرایي

رقم رباب شيراز دارای باالترین تراکم شته انار در طول فصل 

جدول  پارامترهایبوده است که با نتایج حاصل از بررسي 

 .زندگي باروری در گلخانه همخواني دارد
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Figure 4. Age-specific survival rate (lx) of pomegranate aphid, Aphis punicae, on different 

pomegranate cultivars in greenhouse 

 

ها های زیستي شتهتأثير رقم گياه ميزبان بر روی ویژگي

ده مورد مطالعه قرار گرفته است به طور مثال طور گستربه

و  Colocasiae sculenta ارقام مقاوم گونه گياهي

Xanthosoma sagittifolhum (Millar, 1990)  و ارقام

به شته جاليز  (Prado and Tjallingii, 1999)مقاوم پنبه 

 Razmjou et) و نيز ارقام حساس و مقاوم به شته سبز هلو

al., 2006) ارانکسرور و هم. شده است گزارش 

(Sarwar et al., 2002) های تفاوت واکنش ژنوتيپ

ها به تفاوت ژنتيکي موجود مختلف کلزا نسبت به هجوم شته

در پژوهشي که توسط ویسي . در گياهان ميزبان نسبت دادند

مشخص شد که  (Veisi et al., 2013) و همکاران

دم به ارقام گنزنوز و تحمل در مقاومت های آنتيمکانيسم

 . شته معمولي گندم نقش دارند
 

ارقام مقاوم یکي از اجزای اساسي مدیریت تلفيقي آفات 

های کنترل آفات در هستند که همراه با دیگر روش

با . (Panda and Khush, 1995)کشاورزی کاربرد دارند 

، کرم گلوگاه انار، به ترین آفت انارتوجه به این که مهم

شود و به طور معمول از يایي کنترل ميهای غير شيمروش

شود، سموم شيميایي در باغات انار ایران استفاده نمي

تواند در شناسایي ارقام مقاوم و متحمل به شته انار مي

جدید انار برای کاهش خسارت این آفت  هایاحداث باغ

 .راهگشا باشد

 سپاسگزاری

دليل از معاونت پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان به

 .دشوهای مادی و معنوی تشکر و قدرداني ميمایتح
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Figure 5. The age-specific fecundity (mx) of pomegranate aphid, Aphis punicae, on different 

pomegranate cultivars in greenhouse
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Abstract 

One of the most important aphids on pomegranate trees is pomegranate aphid, Aphis punicae (Hem.: 

Aphididae). To determine the effect of temperature on biological characters of A. punicae, its fertility life 

table was studied by leaf cages on pomegranate leaves in four temperatures (19, 22, 25 and 27ºC). Also 

effect of pomegranate cultivars on seasonal fluctuations and life table parameters of A. punicae were 

investigated by weekly sampling from infested trees of ten cultivars in natural conditions and by using leaf 

cages on leaves of three cultivars (Shishepag, Robab, Shahreza) in greenhouse, respectively. Results 

showed that the estimated intrinsic rate of increase was significantly different between four temperatures 

and its highest value found in 27°C. Also, field results indicated that aphid density was significantly 

different between tested cultivars and the highest and lowest aphid densities were observed in Robab Shiraz 

and Rodbar cultivars, respectively. Based on estimated parameters of the fertility life table, the highest 

intrinsic rate of increase and finite rate of increase and also the lowest mean nymphal development time and 

mean generation time were occurred on Shishe-pag cultivar followed by Robab cultivar that indicated these 

cultivars are more suitable for development and population growth of pomegranate aphid.  

 

Key words: Fertility life table, the reproductive rate, Aphididae, finite rate of increase 
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