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بررسی پارامترهای جدول زندگی شته سبز گندم Schizaphis graminum

 Rondaniروی رقم روشن و دو الین  R1-3و  R2-23گندم در شرایط
آزمایشگاهی
1

مریم پهلوان یلی *1و محسن محمدی انایی
 -1دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان
(تاریخ دریافت49/9/14 :

تاریخ پذیرش)49/11/1 :

چکیده
شته سبز گندم  Schizaphis graminum Rondaniیکي از آفات مهم غالت بهویژه گندم است که در انتقال برخي از ویروسهای
بيماریزای گياهي نقش مهمي دارد .در این تحقيق ویژگيهای زیستي شته سبز گندم روی رقم روشن و الینهای  R1-3و  R2-23گندم در
شـرایط آزمایشـگاهي در دمای  11±1درجــه سلسيوس ،رطوبــت نســبي  06±1درصد ،دوره نــوری  10ساعت روشنایي و  8ساعت تاریکي
بررســي شــد .اختالف معنيداری در طول دوره یک نسل شته سبز گندم ( )Tروی رقم و الینهای مورد مطالعه وجود نداشت؛ درصورتي که
سایر پارامترهای رشد جمعيت این آفت بين سه تيمار اختالف معنيداری نشان دادند .نرخ ذاتي افزایش جمعيت ( ،)rنرخ متناهي افزایش
جمعيت ) (λو نرخ خالص توليد مثل ( )R0این شته بهترتيب  6/911بر روز 1/911 ،بر روز و  91/19نتاج ماده روی الین  6/188 ،R2-23بر
روز 1/999 ،بر روز 11/16 ،نتاج ماده روی الین  R1-3و  6/149بر روز 1/991 ،بر روز و  12/1نتاج ماده روی رقم روشن محاسبه شد .بر
اساس پارامترهای رشد جمعيت ميتوان نتيجهگيری کرد که رقم روشن و الین  R1-3در مقایسه با الین  R2-23از مطلوبيت کمتری نسبت به
شته سبز گندم برخوردارند.
واژههای کلیدی :مقاومت ،Schizaphis graminum ،گندم ،توليد مثل
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مورد ارزیابي قرار گرفت ( .)Khodabande, 2008از

مقدمه
گنـدم ( )Triticum aestivum L.یکي از مهمترین

دیگر پژوهشهای محققين در این زمينه ميتوان به مطالعهی

محﺼوالت کشاورزی است که تﺄمينکننده بيشترین نياز

مقاومت چهار رقم گندم در مقابل بيوتيپ  Eشته سبز گندم

غذایي انسان ميباشد ) .(Smith et al., 2004همواره 01

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

تا  26درصد اراضي زراعي کشور به کشت این محﺼول

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

اختﺼاص داده شده است ( .)Irannezhad, 2005حشرات

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

یکي از مهمترین عوامل محدود کننده توليد این محﺼول

آفت ( )Porter and Mornhinweg, 2004اشاره کرد .از

ميباشند .در این ميان ،شتهها از شایﻊترین آفات غالت

آنجا که استفاده از ارقام مقاوم بهعنوان یکي از ارکان

هستند که با تﻐذیه مستقيم ،ترشحات بزاق سمي خود را

اساسي مدیریت تلفيقي آفات ( )IPMاز اهميت زیادی

درون گياه تزریق کرده و خسارت زیادی به گياهان وارد

برخوردار است ،لذا در این پژوهش جدول زندگي شته S.

سبز

 graminumروی دو الین و یک رقم گندم به منظور

Schizaphis

بررسي مقاومت در شرایط آزمایشگاه مطالعه شد .نتایج

) ،(Hemiptera: Aphididaeیکي از آفات مهم گندميان

حاصل ميتواند در برنامههای مدیریت تلفيقي این آفت در

در جهان ميباشد (.)Blackman and Eastoop, 2007

مزارع گندم و همچنين در برنامههای اصالح نباتات مفيد

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

باشد.

ميکنند

(1996

گندم

Rondani

al.,

et

.)Hein

graminum

شته

خسارت ميزند و روی بيش از  26گونه گياهي خانواده
 Poaceaeدیده شده است ) .(Michels, 1986همچنين

مواد و روشها

این آفت ناقل ویروس کوتولگي زرد جو ( Murphy et

جمعآوری و پرورش کلنی

 )al.,1959و موزائيک کوتولگي ذرت ( Nault and

شته سبز گندم از مزارع گندم و علفهای هرز گرامينه
کرمان در اردیبهشت سال  1949جمﻊ آوری و روی گندم

 )Bradley, 1969به گياه ميباشد.
برای کنترل شته سبز گندم ميتوان از روشهای مختلف

رقم مهدوی در دمای  11±1درجــه سلسيوس ،رطوبــت

زراعي ،بيولوژیک و شيميایي استفاده کرد ( Papp and

نســبي  06±1درصد و دوره نــوری  10ساعت روشنایي و

 .)Mesterhazy, 1993با توجه به مقاومت روزافزون

 8ساعت تاریکي پرورش داده شد.

حشرات به آفتکشها ،اﺛرات ناخوشایند سموم بر محيط

گیاه میزبان

زیست و موجودات مفيد غيرهدف و همچنين هزینههای به

رقم روشن و الینهای  R1-3و  R2-23از مرکز

نسبت باالی کاربرد آنها ،شناسایي گونهها یا ارقام مقاوم به

تحقيقات ،آموزش کشاورزی و منابﻊ طبيعي کرمان تهيه و

شتهها ضروری ميباشد (.)Razmjou et al., 2011

در گلدانهای پالستيکي به قطر دهانهی  11و ارتفاع 19

پژوهشهای متعددی در زمينه مقاومت غالت به شتهها انجام

سانتيمتر در مخلوطي از خاک زراعي ،ماسه و کود دامي به

شده است .شاهرخيخانقاه و همکاران ( Shahroki

نسبت ( )1:1:1کشت شدند .در هر گلدان  0بذر از رقم و

S.

الینهای مذکور کاشته و پس از رشد گياهچهها در هر

 )Khanghah et al., 2010ویژگيهای زیستي

 graminumرا روی شش رقم گندم مهدوی ،کویر ،نيک-

گلدان یک گياهچه حفظ و بقيه حذف شدند.

نژاد ،طبسي ،آزادی و قدس در شرایط آزمایشگاهي بررسي

جدول زندگی

کردند .در تحقيقي دیگر ،زیستشناسي و جدول زندگي

برای بررسي ویژگيهای زیستي شته سبز گندم96 ،

این شته روی سورگوم جارویي ،در شرایط آزمایشگاهي

شتهی ماده بکرزای بالغ برای هر رقم و الین گندم از کلني
پرورش شته بهطور تﺼادفي انتخاب شدند .سپس دو شته
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ماده بيبال روی برگهای هر رقم و الینهای گندم مورد

طوری که سن حشره از روز صفر در نظر گرفته شد

آزمایش قرار داده شد .هر گلدان در داخل یک قفس

(.)Goodman, 1982

پالستيکي شفاف (قطر  12و ارتفاع  96سانتيمتر) که روی
آن با توری  16مش پوشانده شده بود ،قرار داده شد .به

()9

شتهها  19ساعت فرصت داده شد تا پورهزایي کنند .پس از
گذشت مدت زمان تعيين شده ،شتههای ماده و تمام پورهها
بهجز یک پوره از روی هر گياه حذف شدند و آزمایش با
 16فرد (تکرار) برای هر رقم و الین گندم انجام شد .قفس-
ها روزانه تا زمان بلوغ تمامي پورهها به منظور تعيين نرخ بقا
و طول دوره نشو و نمای پورگي بررسي شدند .همچنين پس
ازظهور شتههای بالغ ،توليد مثل و مرگ و مير هر شتهی
کامل بکرزا تا زمان مرگ آنها بهطور روزانه ﺛبت شد .به
منظور کاهش مشکل تشخيص پورههای تازه متولد شده و
حﺼول اطمينان از پایش مناسب چرخهی زندگي شته،
پوره های توليد شده پس از شمارش و ﺛبت روزانه با استفاده

نرخ ناخالص توليد مثل( ،)GRRنرخ خالص توليدمثل
( ،(R0نرخ متناهي افزایش جميت ) (λو ميانگين طول هر
نسل ( )Tنيز با استفاده از فرمولهای زیرمحاسبه شدند:
()9
()1
()0
()2

از قلم موی ریز سه صفر از روی گياه حذف شدند.
تجزیه و تحلیل دادهها
دادهها برمبنای نظریه جدول زندگي دوجنسي ویژه
سن -مرحله رشدی با استفاده ازنرم افزار Two-Sex-

 )Chi, 2015( MSchartتجزیه شدند .بر این اساس نرخ
بقای ویژه سني ومرحله زیستي ) ،(Sxjباروری ویژه سني و
مرحله زیستي ) ،(fxjارزش توليد مثلي ویژه سني و مرحله
زیستي ) (Vxjو اميد به زندگي ویژه سني و مرحله
زیستي ) (exjبرآورد شد .همچنين نرخ بقا ویژه سني ) (lxو
باروری ویژه سني جمعيت ) (mxبا استفاده از فرمولهای
زیر محاسبه شد که  xو  jبهترتيب نمایانگر سن و مرحله
زیستي و  βنمایانگر تعداد مرحله زیستي است ( Chi and
.)Liu, 1985; Chi, 1988

ميانگين و خطای استاندارد پارامترهای جدول زندگي
توسط روش  Bootstrapبا  166666تکرار محاسبه شد
( Efron and Tibshirani, 1993; Huang and Chi,
 .)2013دادههای  Bootstrapبرای سه تيمار به روش Pick
 1 by 1توسط نرمافزار TWOSEX-MSChart (Chi,

) 2015مقایسه شدند.
نتایج و بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که طول دوره نشو و نمای
پورگي شته سبز گندم روی رقم روشن ( 0/21روز) در
مقایسه با الین  0/66( R2-23روز) بهطور معنيداری
طوالنيتر بود (جدول  .)1طول این دوره روی الین R1-3

( 0/10روز) در مقایسه با الین  R2-23و رقم روشن

()1

اختالف معنيداری را نشان نداد (جدول  .)1طول دوره

()1

پورگي این شته روی ارقام مختلف گندم در مطالعه فتاح-
الحسيني و همکاران ()Fattah-Alhoseini et al., 2011

پارامتر نرخ ذاتي افزایش جمعيت ( )rبراساس معادله

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

 Euiler-Lotkaکه در زیر آمده است ،برآورد شد به

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

کمتر روی  ،R1-3نشاندهندهی عدم مطلوبيت این گياه

 ERWYT 87-16گزارش شده است .این اختالفات جزئي

ميزبان برای  S. graminumميباشد .فتاحالحسيني و

در طول دوره پورگي به شرایط آزمایش و نوع گياه ميزبان

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

بستگي دارد .هچنين دوره نشو و نمای طوالني شته ميتواند

باروری شته سبز گندم را روی ارقام مختلف گندم از 91/2

با وجود هيدروکساميک اسيدها و ميزان غلظت آنها در

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

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

گزارش کردند که با یافتههای حاضر روی رقم روشن و

.)Gianoli et al., 1996

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

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

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

 graminumبين سه تيمار مشاهده نشد؛ درصورتيکه تعداد

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

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

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

( 12/21پوره) در مقایسه با الین 99/91( R2-23پوره) به-

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

طور معنيداری کمتر بود (جدول .)1تعداد کل پورهها به

باروری شته  S. graminumرا در بين ارقام و الینهای

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

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

با الینهای  R1-3و  R2-23اختالف معنيداری نشان نداد.

کردند .مقایسه نتایج حاصل از این تحقيق با نتایج سایر

تفاوت معنيدار در تعداد پورههای توليد شده به ازای هر

محققين اﺛر ميزبان گياهي را روی باروری شته سبز گندم

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

نشان ميدهد .عالوه بر آن ،شرایط دمایي ،رطوبتي و نوری

کيفيت غذایي این گياهان با هم فرق دارد .ميزان باروری

آزمایش ميتواند نتایج حاصله را تحت تاﺛير قرار دهد.

جدول  -1ميانگين ( )±SEنشو و نمای پورگي ،طول عمر و باروری شته  Schizaphis graminumروی رقم و الینهای گندم
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
Numbers of progeny

Longevity
)(days

nymphal developmental
)time (days

N

Wheat cultivar
and lines

43.41 ± 4.81 a

15.63 ±1.23 a

6.00 ± 0.21 b

19

R2-23

27.75 ±4.06 b

13.62 ± 0.9 a

6.56 ± 0.20 ab

16

R1-3

34.37 ± 5.09 ab

15.81 ± 1.29 a

6.75 ± 0.30 a

16

Roshan

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

روی الینهای  R2-23و  R1-3و رقم روشن بهترتيب در

هر سن و مرحلهی زیستي را نشان ميدهد .احتمال بقای یک

روزهای  12 ،18و  14رخ داد .در ضمن اوج منحنيهای

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

باروری ویژه سني ماده ( ،)fx2باروری ویژه سني جمعيت

 R1-3و روشن بهترتيب  6/86 ،6/41و  6/86ﺛبت شد .ميزان

( )mxو زایش ویژه سني ( )lxmxشته  S. graminumبه

مرگ و مير در سنين اوليه پورگي نيز روی الین  R1-3از

ترتيب  1/16 ،1/24 ،1/24پوره روی  R2-23در روز هشتم،

دو تيمار دیگر بيشتر بود (شکل  .)1منحنيهای نرخ بقای

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

ویژهی سني ( )lxشته سبز گندم نشان داد که نرخ بقای این

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

آفت با افزایش سن کاهش یافت .مرگ آخرین فرد ماده

.)1
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شکل  -1نرخ بقای ویژه سن -مرحله زیستي ( )sxjشته  Schizaphis graminumروی رقم و الینهای گندم در شرایط
آزمایشگاهي
Figure 1. Age-stage specific survival rate (sxj) of Schizaphis graminum on wheat cultivar and lines
under laboratory conditions
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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

ارزش توليدمثلي ویژه سني و مرحله زیستي ( ،)Vxjتعداد

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

نتاجي است که انتظار ميرود توسط هر فرد در سن  xو

روشن در روز ششم ( )11/18و روی الین  R2-23در روز

مرحله رشدی  jدر باقيمانده عمرش توليد شود .به عبارتي

هفتم ( )19/99ﺛبت شد (شکل  .)9این نتایج نشان ميدهد

دیگر ارزش توليدمثلي ميزان مشارکت افراد را در نسل

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

آینده نشان ميدهد که برای فرد تازه متولد شده در مرحله

سنين دیگر بيشترین سهم را در تشکيل جمعيت نسل آینده

نخست ( )V01همان نرخ متناهي افزایش جمعيت است .نقطه

دارند.

اوج در منحني ارزش توليدمثلي برای حشره کامل ،ماده
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Figure 3. Age-stage reproductive value (Vxj) of Schizaphis graminum on wheat cultivar and lines
under laboratory conditions

منحني اميد به زندگي ویژه سن-مرحله زیستي ( ،)exjمدت

کيفيت گياه ميزبان اﺛر قابل مالحظهای روی بقا ،باروری،

زماني که هر فرد با سن  xو مرحله  jزنده ميماند را نشان

ارزش توليد مثلي و اميد به زندگي شته سبز گندم دارد که

ميدهد .مقادیر اميد به زندگي برای فرد تازه متولد شده

منطبق بر بسياری از نتایج حاصل از تحقيقات قبلي ميباشد

روی الینهای  R2-23و  R1-3و رقم روشن بهترتيب

(.)Razmjou et al., 2006; Nuessly et al., 2008

 10/91 ،16/0و  18/0روز بود و در زمان ظهور شتههای بالغ
روی گياهان مذکور بهترتيب  ،11/14 ،10/09و  12/10روز
محاسبه شد (شکل .)9بنابراین نتایج این تحقيق نشان داد که

پهلوان یلي و محمدی انایي ،بررسي پارامترهای جدول زندگي شته سبز گندم
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Figure 4. Age-stage specific life expectancy (exj) of Schizaphis graminum on wheat cultivar and lines
under laboratory conditions

پارامترهای جدول زندگي بهویژه نرخ ذاتي افزایش

مشابه این مقادیر در مطالعه نجفي و همکاران ( Najafi et

جمعيت ( )rتوسط محققين مختلف بهعنوان معيار مقاومت

 )al., 2013از  6/101بر روز روی الین  N87-11تا 6/911

ميزبان گياهي عليه شتهها استفاده شده است .در واقﻊ محاسبه

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

نرخ ذاتي افزایش جمعيت روش مناسبي برای بيان اﺛر ارقام

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

مختلف روی زیستشناسي و باروری شتهی سبز گندم مي-

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

باشد ،چون این پارامتر طول دورهی پورگي و باروری را

شد .فتاح ( )Fattah., 2009کمترین مقدار نرخ ذاتي

تلفيق ميکند ( .)Webster and Porter, 2000در این

افزایش جمعيت شته سبز گندم را  6/18بر روز روی رقم

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

مهدوی بهدست آورد .نيسلي و همکاران ( Nuessly et

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

 )al., 2008نيز مقدار  rشتهی سبز گندم را روی ارقام

در مقایسه با الین  6/911( R2-23بر روز) به طور معني-

مختلف پاسپالوم ( )Paspalum vaginatum Swartzاز

داری کمتر بود (جدول  .)1مقدار  rکمتر شتههای پرورش

 6/19بر روز روی رقم  Alohaتا  6/10بر روز روی رقم

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

 Sea Wayبهدست آوردند .اختالف نتایج حاصل از تحقيق

نمای پورگي طوالنيتر ،نرخ بقا و باروری کمتر شتهها باشد.

حاضر در مقایسه با برخي از مطالعات قبلي را ميتوان به
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عوامل اکولوژیک مختلف از قبيل نوع گياهان ميزبان ،دما و

ذاتي افزایش جمعيت شته  S. graminumدر مطالعه حاضر

روش انجام آزمایش نسبت داد ( Bhatt and Singh,

بيشتر تحت تاﺛير مقدار نرخ خالص توليد مثل این آفت مي-

.)1989; Force and Messenger, 1964

باشد که با بقا و باروری حشره ارتباط دارد.

در این مطالعه ،کمترین نرخ ناخالص توليدمثل ()GRR

نرخ متناهي افزایش جمعيت ) (λنيز اهميت باالیي در

و نرخ خالص توليدمثل ( )R0شته سبز گندم بهطورمعنيدار

ارزیابي ميزان سازگاری شته با ميزبان دارد .بر اساس یافته-

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

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

23محاسبه شد (جدول  .)1در ضمن ،اختالف معنيداری در

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

مدت زمان یک نسل ( )Tیا مدت زمان الزم برای  R0برابر

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

شدن جمعيت شته سبز گندم با تﻐذیه از رقم و الینهای

کمتر شد (جدول .)1

مورد مطالعه وجود نداشت (جدول  .)1بنابراین مقدار نرخ
جدول  -1ميانگين ( )±SEپارامترهای جدول زندگي شته  Schizaphis graminumروی رقم و الینهای گندم در شرایط
آزمایشگاهي
Table 2. Mean (±SE) life table parameters of Schizaphis graminum on wheat cultivar and lines under
laboratory conditions
)T (days

)λ (day-1

)r (day-1

R0
)(female offspring

GRR
)(offspring

N

10.55 ± 0.28 a

1.423 ± 0.013a

0.352 ± 0.009a

41.24 ± 5.03 a

51.32 ± 3.88a

20

Wheat
cultivars
and lines
R2-23

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

ارقام و گونههای مختلف گياهي از نظر مقدار مواد

 .)1990در این تحقيق تفاوتهای رقم و الینهای مورد

مﻐذی ،محرکهای تﻐذیهای (کربن و نيتروژن) ،متابوليت-

مطالعه از نظر این عوامل بررسي نشدند .بنابراین ،تحقيقات

های دفاعي ،پيام رسان شيميایي و مواد ترشح شده فرار

بيشتر برای شناخت ویژگيهای بيوشيميایي و ریختشناسي

گياهي متفاوت هستند ( Awmack and Leather,

ارقام و الینهای گندم و بررسي اﺛرات آنها روی این آفت

 .)2002در بيشتر موارد ترکيبات ﺛانویه گياه در مقاومت

ضروری ميباشد.

گياهان به حشرات نقش بسزایي دارند ( Gianoli et al.,

به طور کلي بر اساس پارامترهای رشد جمعيت در این

 .)1996برای مثال اسيدهای هيدروکساميک گروهي از

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

ترکيبات ﺛانویه گياهي در گندم ميباشند ( Niemeyer,

در مقایسه با الین  R2-23از مطلوبيت کمتری برای شته

 )1988که برخي از آنها به محض صدمه دیدن بافتهای

سبز گندم برخوردار ميباشند و مقاومت بيشتری نسبت به

گياهي به بنزوکسازینون ( )DIMBOAتبدیل ميشود

این آفت دارند .اگرچه بررسيهای تکميلي در این زمينه به

( .)Niemeyer and Perez, 1995در برخي پژوهشها

ویژه در شرایط صحرایي ضروری به نظر ميرسد .نتایج این

نشان داده شده است که نرخ رشد جمعيت شتههای غالت با

تحقيق ميتواند در برنامههای مدیریت تلفيقي شته S.

افزایش سطح  DIMBOAدر گياه کاهش ميیابد

 graminumمفيد باشد و استفاده از کنترل شيميایي را در

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

مدیریت پایدار این آفت کاهش دهد.
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Study of Greenbug Schizaphis graminum Rondani life table
parameters on Roshan cultivar and R1-3, R2-23 lines of wheat
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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.
Key words: Resistance, Schizaphis graminum, Wheat, Reproduction
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