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 چکیده

وارد ایران شده  1394ياه دانه روغني است که از سال یک گCamelina sativa (L.) Crantz (Brassicaceae)  ،کاملينا

 تریپس پياز،  های زراعي مطلوبي از جمله نياز آبي کم و مقاومت به سرمای بهاره دارد. در این مطالعه تراکم جمعيتاست و ویژگي

Thrips tabaci Lindeman ای مورد مطالعه قرار در شرایط مزرعه مختلف کاملينا هایميزان تأثير آن روی عملکرد  الین و

عنوان یک برداری از جمعيت تریپس، هر یک بوته بهکشت شد و برای نمونهدر مزرعه الین کاملينا  136گرفت. برای این منظور، 

سالم و زني شمارش و ثبت شد. تعداد کپسول و بذر ها روی هر بوته پس از ضربهو تعداد تریپس شد برداری محسوبواحد نمونه

یابد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد کپسول ناسالم، عملکرد کاهش مينيز در هر الین با سه تکرار شمارش شدند.  هدیدآسيب

های ناسالم با درصد بذرهای های کاملينا همبستگي منفي و درصد کپسولدرصد بذرهای ناسالم با عملکرد الین ،عالوه بر این

نشان داد که رابطه بين تراکم جمعيت تریپس با عملکرد و درصد  خطي رگرسيون وط بهنتایج مرب ناسالم همبستگي مثبت داشت.

مشاهده های ناسالم تراکم جمعيت تریپس با درصد کپسول داری بينرابطه مثبت و معني در حالي که ،بوددار نبذرهای ناسالم معني

بر اساس نتایج حاصل از این تحقيق،  افزایش پيدا کرد.نيز های ناسالم به این معني که با افزایش تراکم تریپس، درصد کپسول ؛شد

زنوز، های مقاومت آنتيتشخيص داده شد که این الین از نظر مکانيسم پياز به عنوان بهترین الین در مقابل خسارت تریپس 54الین 

 حساس، مقاوم و متحمل بود.ترتيب از نوع نيمهآنتي بيوز و تحمل به

 تریپس پياز ،تحملهای روغني، دانه زنوز،آنتي ،بيوزآنتيکلیدی:  هایواژه
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 مقدمه

ای به اندازه غذا و هيچ مسئله بشردر طول تاریخ 

نياز مبرم زیستي، برای  یک به عنوانآن  چگونگي تأمين

در بين مواد غذایي، مصرف  انسان چالش برانگيز نبوده است.

های روغن .است م رو به افزایشئهای نباتي به طور داروغن

، ایسو ريروغني نظ یهاطور عمده از دانه به شدهيد نباتي تول

 .دنیآيکلزا به دست م و ينيزم دانه، بادام آفتابگردان، پنبه

 وجزدر اغلب کشورهای جهان  يکشصنعت روغنامروزه 

اراضي  نيز ایران در .شودصنایع راهبردی محسوب مي

های های مساعدی برای کشت دانهزمينه کشت وسيع وقابل

سایت جهاد  سفانه بر اساس آمارأاما مت ،روغني وجود دارد

کشور از  ازين مورددرصد روغن  95بيش از  کشاورزی،

 .(Ahmadi et al., 2018) شودخارج تأمين مي

 Camelina sativa (L.) Crantzني کاملينا گياه روغ

(Brassicaceae)، های روغني، نيازدر مقایسه با سایر دانه 

-. غنيدارد تریتر و مقاومت به سرمای بهاره بيشآبي کم

روغن  3سازی محصوالت غذایي با اسيدهای چرب امگا 

تواند موجب بهبود سالمت و کيفيت مواد غذایي کاملينا مي

گياه کاملينا به روغن از  ،عالوه بر این .(Zubr, 1996)شود 

 شود که این نوع سوختنيز استفاده مي عنوان سوخت جت

دهد و با توجه به انتشار کربن را از موتور جت کاهش مي

 ها نسبت به سایرتوليد کاملينا در بسياری از اقليم هزینه اینکه

عنوان سوخت بهي گزینه مناسب ،تر استکمهای روغني دانه

  .(Ghamarnia et al., 2016)شود محسوب ميستي زی

های کک سوسکت عمده کلزا شامل ااثر خسارت آف

-شب ، .Delia spp هایمگس ،.Phyllotreta spp مانند

 پروانه ،.Plutella xylostella L  پره پشت الماسي
Mamestra configurata Walker زنجرک  و

Macrosteles quadrilineatus (Forbes)  روی کاملينا

 (Soroka et al., 2014سوروکا و همکاران ) توسط

تر از طور معناداری کمارزیابي شد و نشان داد که کاملينا به

های آزمون بيند. طبق نتایج حاصل ازکلزا خسارت مي

های کک مانند، در ای، تراکم پایيني از سوسکمزرعه

های کاملينا مشاهده شد. تغذیه کم اواخر فصل در کرت

دهنده عدم تمایل این پره پشت الماسي از کاملينا نشانشب

خسارت کم به این گياه بود و  ،آفت به کاملينا و در نتيجه

در گياه کاملينا  بيوززنوز و آنتيآنتيهای مقاومت مکانيسم

 تشخيص داده شد.های پشت الماسي پرهبر شبادر بر

 Myzusچهار گونه شته توانایي استقرار  ،همچنين

persicae (Sulzer) ،Brevicoryne brassicae (L.)، 

Rhopalosiphum padi (L.)  وAphis fabae 

(Scopoli) پایيان،عمومي و اختصاصي چلي آفات به عنوان 

نتایج نشان داد که هر چهار گونه و  شده روی کاملينا بررسي

آمدن  توانایي مشابهي در پرواز به سمت کاملينا و فرود شته

دارند. هر چهار شته آفت مورد ارزیابي در مطالعه،  روی آن

های در ارزیابيبودند.  چليپایيان های گياهيویروسناقل 

توانند گونه شته ميآزمایشگاهي مشخص شد که این چهار 

-آميزی روی گياه مستقر شده، تغذیه و توليدطور موفقيتبه

 .(Chesnais et al., 2015) مثل کنند

است که با تغذیه مستقيم  خوارچندینآفتي  ،تریپس پياز

های روی برگ، گل و ميوه گياهان مختلف و انتقال ویروس

تواند موجب کاهش عملکرد محصول زای گياهي ميبيماری

 از یکيگونه  این(. Mound and Teulon, 1995) شود

 محصوالت کشاورزی است که در سراسر ایران مهم آفات

  .(Mirab-balou et al., 2014)پراکندگي دارد 

-عنوان آفت دانهمختلف تریپس پياز به هایبررسيدر 

 Gavloskiمعرفي شده است ) نيز های روغني به ویژه کلزا

et al., 2011; Fathi et al., 2010; Stankevych et 

al., 2020.) جدول در پژوهشي پارامترهای ،همچنين 

بررسي شد  کلزا تجاری رقم شش روی T. tabaci زندگي

 برایترین رقم مناسب RGS003 و نتایج نشان داد که رقم

 .(Fathi et al., 2011) کنترل تریپس پياز است

های صورت گرفته در کشور هایبررسيبا توجه به 

ها درباره های متفاوتي که در نتيجه بررسيپاسخمختلف و 

است و با در نظر گرفتن این نکته آفات کاملينا به دست آمده 

ای در این زمينه انجام نشده است، که در ایران تاکنون مطالعه

جامعي در مورد آن در ایران انجام  هایبررسيالزم است 

 بررسي منظورهباین تحقيق به عنوان اولين گام  بنابراین،شود. 

های مختلف الین جمعيت تریپس پياز و مقاومتتراکم 

https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Sulzer
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Antonio_Scopoli
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در مزارع پژوهشي پردیس  آفتکاملينا نسبت به این 

 انجام شد.کشاورزی و منابع طبيعي دانشگاه رازی 

 

 هامواد و روش

این تحقيق در مزرعه پژوهشي پردیس کشاورزی و منابع 

 1397-1396در فصل زراعي  کرمانشاهرازی  دانشگاهطبيعي 

 136، تعداد 1396انجام شد. برای این منظور، اوایل آبان ماه 

الین از کامليناهای اصالحي هيبرید شده موجود در بانک 

بذر گروه مهندسي توليد و ژنتيک گياهي دانشگاه رازی 

. کشت کاملينا به صورت دیم در مزرعه انجام شد. شدکشت 

های هرز و یا هيچ نوع اقدام شيميایي برای مدیریت علف

به  فقطآفات احتمالي در این مزرعه صورت نگرفت و 

در این های هرز در مزرعه اکتفا شد. علف وجين دست

در سه ردیف یک متری در کاملينا الین  136تحقيق، 

و  فهرست. شدهایي به مساحت دو متر مربع کشت کرت

 1های مورد استفاده در مزرعه در جدول مشخصات ژنوتيپ

 از تریپس پياز و شمارش آوریجمع است. برایه ارائه شد

 ابتدا منظور، این برای .شد گياه استفاده به زدن ضربه روش

 پنج ،سپس و شدمي داده قرار هابوته زیر سفيدرنگي پارچه

 با و شده انتخاب ،داشتند قرار هم کنار در که کاملينا بوته

 آنها به ضربه 20 متری،سانتي 30 کش فلزیخط از استفاده

 یا و ظریف موی قلم یک از استفاده با. شدمي زده

 و آوریهای روی پارچه سفيد رنگ جمعتریپس آسپيراتور،

برای  .ندشدمي منتقل درصد 75 الکل حاوی هایلوله به

آوری حشرات کامل که قادر به پرواز و جهيدن بودند جمع

 درسه مرحله برداری در نمونه. شداستفاده  از آسپيراتور

زمان با مرحله پر شدن دانه و توليد محصول که همخرداد ماه 

ها و ارزیابي خسارت شمارش دانه منظوربهشد.  انجام ،است

حاوی دانه کاملينا از  عدد کپسول 10تعداد  ،آفات

آوری و در آزمایشگاه در دو های هر الین جمعردیف

ها زیر مرحله مورد بررسي قرار گرفت. ابتدا کپسول

هر نوع آثار خسارت مورد بررسي . کوالر بررسي شدبينو

هایي که از لحاظ ظاهری آثار قرار گرفت و تعداد کپسول

تعداد  ،سپس. شدشمارش  ،شدها دیده ميخسارت روی آن

ها به تفکيک هر یک از کپسولناسالم سالم و  هایدانه

ای و بدون های سالم به رنگ قهوهشمارش و ثبت شد. دانه

 یا چروکيدگي بودند.فرورفتگي 

د الین مور 136در بين  ،زنوزاز نظر مقاومت آنتي

م بيشترین تراکالین که  10 کمترین و که الین 10مطالعه، 

، داشتندبرداری در مرحله اول نمونهجمعيت تریپس پياز را 

در  تعيين شدند. حساسهای مقاوم و ترتيب به عنوان الینبه

های از هر جهت به عنوان الینبعدی  الین 10 بندی،این طبقه

 نيمه حساس و نيمه مقاوم در نظر گرفته شدند.

نسبت تراکم  ،بيوزبه منظور ارزیابي مقاومت آنتي

برداری به تراکم جمعيت نهایي آفت در مرحله سوم نمونه

برداری به دست جمعيت ابتدایي آفت در مرحله اول نمونه

از در تراکم جمعيت تریپس پي کاهش صورت در .آمد

برداری، برداری نسبت به مرحله اول نمونهمرحله سوم نمونه

در مقاوم بيوز به عنوان از نظر مکانيسم مقاومت آنتيآن الین 

تراکم جمعيت تریپس روی هایي که الین نظر گرفته شد و

به عنوان الین  داشت،آنها نسبت به مرحله اول افزایش 

 ،های بعدی بودندرتبههایي که در الین. ندتعيين شدحساس 

 Soroka et) شدندارزیابي  حساسو نيمهمقاوم نيمهبه عنوان 

al., 2014). زنوز برای هر گروه همانند مکانيسم آنتي

 الین معرفي شد. 10مقاومت، 
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 الین مختلف کاملينا 136های مورد استفاده برای توليد ژنوتيپ -1جدول 
Table 1. Genotypes used to produce 136 different Camelina lines 

Cross 
Pollen parent (♂)  Seed parent (♀) 

Product lines 
Source Variety  Source Variety 

1 Voronezskij 349 Russia  Kirgizskij 1 Kyrgyzstan 
1, 2, 5, 62, 66, 77, 73, 93, 86, 

87, 70, 37, 51 

2 Omskij Mestnyj Russia  
Irkutskij 

Mestnyj Russia 
3, 6, 9, 32, 38, 43, 46, 60, 71, 

79, 89, 113, 129 

3 Przybrodzka Poland  Hoga Denmark 7, 14, 17, 20, 22, 104, 7 
4 Saratovskij Russia  Bronowska Poland 8, 24, 40, 96, 115, 120 
5 Chulymskij Russia  Omskij Mestnyj Russia 

11, 25, 29, 41, 42, 58, 68, 116, 

121, 125, 131 

6 Krupnosemjannyj Russia  Brzybrodzka II Poland 26, 63, 78, 106, 110 

7 Came Germany  Volyn'skaja Russia 31, 69, 76, 90, 98, 119, 123 

8 Boha Denmark  Volynskaja Poland 18, 19, 23, 97 
9 Came Germany  Omskij Russia 

4, 35, 82, 88, 91, 94, 95, 100, 

108, 111, 124, 132 

10 Svalöf Switzerland  Ukrajinskij Russia 
27, 28, 50, 52, 56, 103, 117, 

130, 27 
11 Calena Germany  Blaine Greek Greece 15, 30, 36, 47, 80, 83, 84, 101, 

114, 134, 135 
12 Zavolzskij Russia  Sortandinskij Russia 

21, 39, 44, 59, 67, 81, 99, 102, 

126, 45 
13 VNIIMK 17 Russia  Borowska Poland 57, 75, 85, 127, 74, 48 
14 Voronezh 349 Russia  Czestochowska Poland 16, 49, 54, 55, 61, 109, 133, 10 
15 Lindo Germany  Ukrajinskaja Russia 

13, 33, 53, 64, 65, 107, 122, 

128, 72, 92, 12 
 

با که  هایيالینمقاومت تحمل، مکانيسم برای ارزیابي 

عملکرد کاهش ، تریپس داشتن تراکم جمعيت زیاد وجود

در صورت  و ندشد شناختهمتحمل  ، به عنوان الیننداشتند

های های پایين تریپس، الینکاهش عملکرد در تراکم

و های بعد از این ددر رتبههایي که الین شدند. تعيينحساس 

 حساسو نيمه  مقاومنيمه ترتيب به عنوان به ،گروه بودند

 ند.دشارزیابي 

های ناسالم و عملکرد، درصد کپسولبين آماری رابطه 

های ناسالم از طریق ضریب همبستگي پيرسون درصد دانه

تراکم جمعيت  بررسي شد و برای ارزیابي تاثير آماری

رگرسيون وش راز ، شده در باالبيانروی متغيرهای تریپس 

ها با محاسبه ميانگين وزن عملکرد الینشد.  خطي استفاده

 دست آمد.پنج بوته در هر الین به

 

 نتایج و بحث

 مزرعهشرایط در  تریپس پیازتراکم جمعیت 

 2نتایج مربوط به تراکم جمعيت و عملکرد در جدول 

باالترین  ،1شکل  این جدول و با توجه بهشده است.  ارائه

ترتيب برداری بهت تریپس در مرحله اول نمونهتراکم جمعي

 29و  48، 54، 52، 51، 82، 53، 50، 30، 55های روی الین

و  30، 55های مشاهده شد. تراکم جمعيت آفت روی الین

بود که  1/38±5/0و  0/40±6/0، 3/52±9/0ترتيب به 50

 و باالترین تراکم جمعيت آفت در این مرحله را نشان دادند

ترین تراکم کم 123و  119، 117، 113، 124، 125 هایالین

، 35، 21، 115، 77، 48، 50، 10های جمعيت را داشتند. الین

ترین تراکم جمعيت آفت را در مرحله بيش 61و  43، 36

و  50، 10های برداری به خود جلب کردند. الیندوم نمونه

 3/10±6/0و  0/11±3/0، 7/11±1/0ترتيب با مقادیر به 48

-ها از تراکم باالتری برخوردار بودند. کمبت به سایر الیننس

ترین تراکم جمعيت تریپس در این مرحله مربوط به 

بود که در این ميان  126و  5، 123، 119، 6، 31های الین

با مقدار  119با مقدار صفر و الین  31و  6های الین

ترین تراکم جمعيت تریپس را داشتند. باالترین کم 1/0±7/0

برداری روی تراکم جمعيت تریپس در مرحله سوم نمونه

 46و  76، 47، 62، 56، 49، 45، 58، 43، 44های الین
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ترتيب با به 58و  43، 44های ، الینبينمشاهده شد. از این 

ترین بيش 0/10±1/0و  8/10±8/0، 3/10±3/0مقادیر 

ترین تعداد تریپس در این تراکم جمعيت آفت را داشتند. کم

مشاهده  83و  92، 118، 102، 109، 31های الین رویله مرح

-کم ،با تراکم جمعيت صفر 102و  109، 31های شد. الین

و  48، 43های ترین مقدار را به خود اختصاص دادند. الین

برداری تراکم جمعيت آفت در مرحله اول و دوم نمونه 50

رو نيز در مرحله اول تراکم متوسط  21باالیي داشتند، الین 

برداری تراکم باالیي داشت. به باال و در مرحله دوم نمونه

در هر دو  123الین روی ميانگين تراکم جمعيت تریپس 

 مرحله ابتدایي )اول و دوم( پایين بود.

های مختلف روی بررسی مکانیسم مقاومت الین

 تریپس

 تراکم جمعيت بيشترین مجموعدر  ،1 با توجه به شکل

، 48، 51، 50، 55های داری روی الینبرسه مرحله نمونه در

و در این ميان به دست آمد  47و  21،30، 52، 53، 49

و  3/53±0/2، 7/57±2/3ا مقادیر ب 51و  50، 55های الین

داشتند. به  باالتریت ها تراکم جمعياز سایر الین 9/1±7/50

ها این الین ،زنوزیاین ترتيب از نظر مقاومت آنتي

، 118، 119،124، 125، 123های ینند. البودترین حساس

ترین تراکم کم 116و  121، 113، 122،117، 120، 126

برداری را داشتند مرحله نمونهجمعيت تریپس در مجموع سه 

 زنوز به تریپسباالترین ميزان مقاومت آنتي ،و به این ترتيب

 را نشان دادند.

 از 43و  61، 77،23، 20، 22، 82، 80، 29، 54های الین

های نيمه حساس زنوزی به عنوان الیننظر مکانيسم آنتي

های حساس ممکن شوند و در مقایسه با الینبندی ميدسته

تری داشته باشند. در نقطه است ترکيبات بازدارنده بيش

، 111، 13، 112، 130، 12، 14، 128، 15های الین ،مقابل

زنوزی يمقاوم از نظر مکانيسم آنت های نيمه، الین86و  114

های مقاوم از نظر این نوع مقاومت بودند و پس از الین

ها چون بين این توانند مورد توجه باشند. سایر الینمي

 بندی خاصي نشدند.شامل دسته ،ها قرار گرفتندمحدوده

از مقادیر  55و  83، 31های جمعيت تریپس روی الین

يب ترتدر مرحله اول به 3/52±9/0و  5/1±7/4، 9/1±0/10

برداری در مرحله سوم نمونه 7/0±1/0و 3/0±1/0، 0به 

بيوزی، آنتيها از نظر مقاومتکاهش یافت و این الین

، 30، 6، 5های ، الین1ترین بودند. با توجه به شکل مقاوم

بيوز با نيز از نظر مکانيسم آنتي 107و  85، 84، 54، 53، 41

 ،قابل. در نقطه مبودندشدتي کمتر در وضعيتي مشابه 

تراکم جمعيت  ،برداریهایي که در مرحله سوم نمونهالین

از نظر مکانيسم  بود،شده روی آنها افزایش یافته تریپس ثبت

به این معني که  شدند؛بيوز حساس ارزیابي مقاومت آنتي

ها احتماالً های توليدی توسط گياه در این الینمتابوليت

است و به این  تری داشتهو یا غلظت پائين بوده متفاوت

ترتيب نتوانستند روی کاهش جمعيت حشره اثرگذار باشند 

های آینده نيز قرار تواند موضوع بررسيکه این مسئله مي

و  114، 111، 88، 87، 14، 12، 10، 8، 1های بگيرد. الین

از این قبيل هستند. ميانگين تراکم جمعيت تریپس روی  117

و  3/1±3/0، 7/0±1/0از مقادیر  88و  114، 117های الین

، 3/2±1/0ترتيب به برداری بهدر مرحله اول نمونه 1/0±0/2

حساس از های نيمهافزایش یافت. الین 1/3±1/0و  2/0±0/4

، 60، 45، 17، 14، 8 هاشامل الین بيوزینظر مقاومت آنتي

 .بودند 126و  121، 120، 119، 87
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 برداریتریپس پياز در سه مرحله مختلف نمونهراکم ت( خطای استاندارد±ميانگين ) -2جدول 
Table 2. Mean density (±SE) of Thrips tabaci in three different sampling times 

L
in

e Sampling time 

L
in

e Sampling time 

L
in

e Sampling time 

1st 2nd 3rd 1st 2nd 3rd 1st 2nd 3rd 

1 3.0±0.0 5.0±0.5 2.3±0.2 47 28.7±0.5 7.3±0.2 7.7±0.2 93 3.0±0.0 3.7±0.2 3.7±0.8 

2 10.3±0.3 6.0±0.1 0.7±0.1 48 33.0±2.2 10.3±0.6 4.0±0.5 94 1.0±0.1 1.7±0.2 1.7±0.3 

3 5.7±0.3 3.0±0.3 2.0±0.2 49 29.7±0.5 7.0±0.2 9.0±0.3 95 1.3±0.1 3.0±0.0 3.0±1.3 

4 14.3±1.4 3.7±0.4 4.3±0.1 50 38.0±0.5 11.0±0.3 4.3±0.3 96 1.3±0.1 2.7±0.3 2.7±0.3 

5 16.0±0.9 0.7±0.1 2.0±0.2 51 36.3±1.3 8.0±0.6 6.3±0.1 97 2.3±0.2 4.7±0.1 4.7±0.5 

6 14.3±0.7 0.0±0.0 1.7±0.2 52 35.0±0.7 4.7±0.2 5.0±0.1 98 1.7±0.2 8.0±0.4 8.0±1.2 

7 6.3±0.4 2.0±0.1 10.3±0.3 53 37.3±0.3 3.7±0.5 4.0±0.0 99 2.3±0.1 5.0±0.2 5.0±0.7 

8 33.3±1.3 33.3±1.3 33.3±1.3 54 35.0±0.8 4.3±0.1 3.7±0.1 100 1.3±0.1 8.3±0.2 8.3±0.6 

9 2.3±0.2 7.0±0.3 3.0±0.1 55 52.3±0.9 4.7±0.3 0.7±0.1 101 2.3±0.1 2.7±0.3 2.7±0.8 

10 5.3±0.5 11.7±0.1 4.3±0.5 56 10.7±0.1 6.3±0.7 9.0±0.3 102 0.0±0.0 4.0±0.2 4.0±0.2 

11 7.3±1.2 7.7±0.2 3.7±0.3 57 12.7±0.3 4.7±0.2 4.7±0.2 103 3.3±0.1 4.3±0.1 4.3±0.4 

12 2.3±0.1 3.7±0.1 1.7±0.2 58 12.7±0.3 5.3±0.2 10.0±0.0 104 2.7±0.1 5.0±0.1 5.0±0.1 

13 3.0±0.3 4.0±0.8 1.7±0.2 59 14.0±0.2 3.3±0.1 5.7±0.1 105 2.0±0.2 5.3±0.6 5.3±0.7 

14 1.7±0.2 4.0±0.4 1.7±0.2 60 5.7±0.1 4.0±0.1 6.0±0.4 106 1.0±0.2 6.3±0.2 6.3±0.4 

15 3.7±0.3 1.7±0.3 0.7±0.1 61 23.3±0.8 8.3±0.7 5.7±0.1 107 0.7±0.1 2.0±0.2 2.0±0.8 

16 10.7±0.8 2.0±0.2 2.3±0.3 62 17.3±1.2 2.7±0.3 8.0±0.2 108 1.3±0.1 3.7±0.1 3.7±0.2 

17 5.7±0.6 4.7±0.6 6.0±0.3 63 7.0±0.3 3.7±0.2 5.0±0.0 109 0.0±0.0 3.3±0.1 3.3±0.3 

18 9.7±1.0 2.7±0.3 4.3±0.1 64 9.3±0.5 1.3±0.1 3.3±0.3 110 1.7±0.2 4.3±0.1 4.3±0.3 

19 8.7±0.3 5.3±0.2 7.0±0.4 65 5.0±0.3 1.3±0.1 3.0±0.0 111 2.0±0.0 4.0±0.1 4.0±0.3 

20 25.3±0.4 6.7±0.2 6.7±0.2 66 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 112 1.0±0.2 4.0±0.1 4.0±0.4 

21 29.7±0.7 9.7±0.7 5.0±0.1 67 8.0±0.2 4.0±0.2 4.0±0.1 113 2.0±0.0 3.3±0.2 3.3±0.0 

22 30.0±1.4 4.3±0.5 4.3±0.2 68 9.7±0.7 2.3±0.3 3.7±0.1 114 4.0±0.2 3.3±0.1 3.3±0.3 

23 25.7±2.5 8.0±0.3 3.7±0.1 69 5.3±0.1 6.3±0.4 4.0±0.1 115 2.0±0.2 10.3±0.4 10.3±1.1 

24 9.3±0.7 5.3±0.2 1.0±0.2 70 6.7±1.0 6.7±0.31 3.3±0.2 116 1.3±0.1 1.3±0.2 1.3±0.3 

25 16.7±0.9 4.7±0.4 4.3±0.4 71 8.3±1.2 8.3±0.1 6.7±0.3 117 2.3±0.2 1.3±0.1 1.3±0.1 

26 12.3±1.2 7.7±0.2 5.3±0.2 72 3.7±1.1 3.7±0.1 7.3±0.4 118 0.3±0.1 1.7±0.1 1.7±0.2 

27 19.3±0.7 7.7±0.3 3.0±0.3 73 5.0±1.1 5.0±0.1 5.0±0.0 119 1.3±0.1 0.7±0.1 0.7±0.2 

28 27.0±0.2 5.3±0.1 3.3±0.1 74 8.3±0.6 8.3±0.4 2.3±0.1 120 1.3±0.1 1.7±0.2 1.7±0.1 

29 31.7±1.8 7.0±0.2 3.7±0.7 75 4.7±0.6 4.7±0.1 3.7±0.1 121 2.3±0.3 1.3±0.1 1.3±0.2 

30 40.0±0.6 3.3±0.3 0.7±0.1 76 4.7±0.5 4.7±0.1 7.7±0.2 122 0.7±0.1 1.7±0.2 1.7±0.2 

31 10.0±1.9 0.0±0.0 0.0±0.0 77 10.3±1.7 10.3±0.2 4.3±0.1 123 0.7±0.1 0.7±0.1 0.7±0.2 

32 16.0±0.6 3.7±0.2 3.0±0.2 78 7.3±1.4 7.3±0.3 3.0±0.1 124 1.3±0.1 2.3±0.1 2.3±0.0 

33 4.7±0.2 7.0±0.2 0.7±0.1 79 6.3±1.6 6.3±0.1 4.7±0.1 125 1.3±0.1 1.3±0.1 1.3±0.0 

34 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 80 7.0±0.8 7.0±0.1 7.3±0.4 126 1.7±0.2 1.0±0.2 1.0±0.3 

35 14.7±0.8 9.7±0.3 3.3±0.1 81 4.3±1.0 4.3±0.1 3.0±0.0 127 1.0±0.1 3.7±0.2 3.7±0.3 

36 7.7±0.4 9.3±0.8 3.0±0.4 82 2.3±0.7 2.3±0.2 0.7±0.1 128 0.7±0.1 3.3±0.1 3.3±0.3 

37 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 83 4.7±1.5 4.7±0.1 0.3±0.1 129 1.7±0.2 3.3±0.1 3.3±0.5 

38 17.0±1.3 6.3±0.4 4.0±0.4 84 1.0±0.6 1.0±0.2 3.3±0.1 130 1.3±0.1 1.0±0.2 1.0±0.2 

39 12.3±1.5 4.3±0.1 3.0±0.2 85 1.3±0.6 1.3±0.1 0.7±0.1 131 1.0±0.2 4.3±0.4 4.3±0.3 

40 7.0±0.7 2.7±0.3 2.3±0.1 86 2.3±0.1 2.3±0.1 1.0±0.2 132 2.0±0.2 4.0±0.2 4.0±0.2 

41 19.0±1.1 3.3±0.1 1.0±0.2 87 5.7±0.3 5.7±0.2 3.3±0.1 133 2.7±0.1 4.0±0.1 4.0±0.4 

42 18.3±0.5 7.0±0.5 3.0±0.3 88 4.3±0.0 4.3±0.2 3.0±0.2 134 2.0±0.2 3.7±0.1 3.7±1.6 

43 17.3±1.0 9.0±0.6 10.0±0.8 89 3.3±0.6 3.3±0.1 3.3±0.1 135 0.0±0.0 0.0±0.0 0.0±0.0 
44 12.7±0.6 5.3±0.6 10.3±0.3 90 3.0±0.5 3.0±0.1 2.7±0.1 136 2.0±0.1 4.3±0.1 4.3±0.4 

45 9.3±0.3 4.0±0.3 9.7±0.4 91 0.7±0.1 2.7±0.1 2.7±0.7     
46 17.7±0.2 3.7±0.1 7.7±0.2 92 0.3±0.1 3.0±0.1 3.0±0.4     
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 برداری، دوم )دهه دوم خرداد( و سوم )دهه سوم خرداد( نمونهد()دهه اول خردا تغييرات جمعيت تریپس در مراحل اول -1شکل 
Figure 1. Thrips population fluctuations in the first (3rd decade of May), second (1st decade of June), 

and third (2nd decade of June) sampling 

 

زنوزی از نظر مقاومت آنتي 126و  121، 119های الین

های بيوزی نيم حساس و الینقاوم و از نظر مقاومت آنتيم

-بيوزی بهزنوزی و آنتيهای آنتياز نظر مقاومت 120و  117

رسد که ترتيب مقاوم و حساس ارزیابي شدند و به نظر مي

های مقاومت تمرکز مسهای مذکور روی یکي از مکانيالین

مورد گياه در برابر آفت  ،تری دارند. به این ترتيببيش

های متنوع برای های مختلف از مکانيسمبررسي در الین

جلوگيری، کاهش و جبران خسارت احتمالي آفت بهره 

گيرد تا بدین ترتيب جایگاه خود را به عنوان گياهي مي

ها حفظ کند. این حالت در مقاوم در برابر آفات و بيماری

که از نظر مقاومت  114و  13،  111، 14، 12های الین

بيوزی حساس مقاوم و از نظر مقاومت آنتي زنوزی نيمهيآنت

از  22و  82، 54های نيمه حساس بودند نيز دیده شد. الین یا

حساس و از نظر مقاومت زنوزی نيمه نظر مقاومت آنتي

 مقاوم بودند. بيوزی به ترتيب مقاوم، مقاوم و نيمهآنتي

 ,.Soroka et alسوروکا و همکاران ) مطالعهدر 

پشت  پرهشبسن اول ی هاالرومشخص شد که  (2014

 79حدود ، سه روز پس از استقرار روی کامليناالماسي 

پره پشت مقدار تغذیه کم شبمرگ و مير دارند.  درصد

پرهيز این حشره از گياه و در  دهندهالماسي از کاملينا نشان

 های تخصصيمکانيسمخسارت کم به این گياه است.  ،نتيجه

های پرهبر شبادر بردر کاملينا  یبيوزو آنتي یزنوزآنتي

-های خسارتشده است که جمعيت شناسایيپشت الماسي 

پره پشت الماسي را پس از استقرار و در مواردی زای شب

اونيالقا  هایبررسيدر . کنندپيش از استقرار از خود دور مي

با تهيه عصاره  (Onyilagha et al., 2012و همکاران )

های کاملينا مشخص شد کافئين/کوئينات از برگ ترکيبات

ای در مصونيت کاملينا در برابر که این ترکيبات نقش عمده

ای درباره اند. در مطالعهکک مانند داشته هایتغذیه سوسک

، وجود کوئرستين Brassicaceae فلونوئيدهای خانواده
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تشخيص داده شد که این  2هایي مثل روتين1گليکوزید

های کاملينا است. اگرچه این نوئيد اصلي برگترکيب، فلو

که از جمله  M. configurataترکيب در ترجيح غذایي 

ای نداشت. وجود مقادیر زیاد آفات کاملينا است، نقش ویژه

های کاملينا موجب مقاومت آن در برابر فلونوئيدها در برگ

اما در کلزا با وجود فلونوئيد  ،سوسک برگخوار شده است

گليکوزید این گياه نسبت به این حشره حساس  3کائمفرول

نتيجه برساند که وجود این تواند ما را به است و مي

کوئرسيتين در کاملينا مانع تغذیه این آفت است. مشابه این 

اختصاصي که آفت  B. brassicae حالت درباره شته

که روی کلزا خسارت  است نيز وجود دارد خانواده چليپائيان

اما روی کاملينا قادر به ایجاد  ،کندیجاد مياقابل توجهي 

 (.Chesnais et al., 2015) خسارت جدی نيست

 54و  51های مقاومت تحمل، الین مکانيسم ارزیابي در

با تراکم ترتيب برداری بهدر مجموع هر سه مرحله نمونه

هایي محدود الین وجز ،0/43±0/2و  7/50±9/1جمعيت 

بل عملکرد باال و قا ،عيت باالتراکم جم با وجودبودند که 

توجهي داشتند و از این رو از نظر این مقاومت، متحمل 

، 96، 84، 83، 75، 69، 68های شوند. الینتشخيص داده مي

نيز به همين روش نيمه متحمل تشخيص داده  134و  100

تراکم  31و  15، 14، 13، 12 ،3 هایالینروی شدند. 

با  این حال کاهش و شد  مشاهدهتریپس پایيني از جمعيت 

 .بودندحساس  ،از نظر مقاومت تحملداشتند و عملکرد 

ترین الین در برابر به عنوان مقاوم 54الین  ،مجموعدر 

زنوز که از نظر مقاومت آنتي شودتریپس معرفي مي

بيوز مقاوم و از نظر مقاومت حساس، از نظر مقاومت آنتينيمه

 است.تحمل، متحمل 

بين سه متغير  یدارهمبستگي معني دنتایج نشان دا

 بذرهای تعداد درصد و ناسالم هایکپسول درصد عملکرد،

. مقدار ضریب (valueP >0.05) برقرار استناسالم 

 -32/0ناسالم  هایهمبستگي بين عملکرد و درصد کپسول

-بود. وجود رابطه منفي به معني رابطه عکس است. بدین

                                                           
1. Quercetin glycoside 
2. routine 
3. kaempferol 

سالم، عملکرد کاهش با افزایش درصد کپسول نا ،ترتيب

یافته است. درباره همبستگي بين درصد بذرهای ناسالم و 

وضعيت به همين  -41/0عملکرد با مقدار ضریب همبستگي 

شکل است و افزایش درصد بذرهای ناسالم با کاهش 

های کاملينا همبستگي منفي داشته است. عملکرد الین

ی های ناسالم و بذرهاضریب همبستگي بين درصد کپسول

-با افزایش درصد کپسول ،است و به این ترتيب 60/0ناسالم 

ناسالم نيز افزایش یافته است. به  هایناسالم، درصد بذر های

توان گفت که تغذیه آفات نه تنها روی مي ،عبارت دیگر

ها تأثير گذاشته و باعث انتخاب آنها به شکل ظاهری کپسول

ی داخل بلکه به بذرها ،عنوان کپسول ناسالم شده است

کپسول نيز آسيب رسانده و تعداد بذرهای ناسالم را نيز 

افزایش داده است. طبق مشاهدات در مواردی تعداد کل 

های آلوده کمتر از تعداد بذر بذرهای موجود در کپسول

های سالم بوده است و بدین ترتيب تغذیه حشره در کپسول

ین( بوته در هر ال 5نهایت روی عملکردگياه )ميانگين وزن 

 اثر منفي گذاشته است.

درصد بين عملکرد،  رگرسيون رابطهبررسي  نتایج

های ناسالم و بذرهای ناسالم )متغيرهای وابسته( با کپسول

تراکم  نشان داد کهتراکم جمعيت تریپس )متغير مستقل( 

اگرچه تاثير منفي روی عملکرد داشته است  جمعيت تریپس

- =b) و شيب خط رگرسيون منفي شده است

این کاهش عملکرد از لحاظ آماری ولي  ،(0.040±0.028

تأثير  ،در مقابل .(valueP =0.151) دار نبوده استمعني

 دار بوده استهای ناسالم معنيتریپس روی درصد کپسول

(0.001<valueP) و شيب خط رگرسيون مثبت شده است 

(b= 0.358±0.081)به این معني که با افزایش تراکم  ؛

های ناسالم هم افزایش پيدا کرده کپسول تریپس، درصد

 تراکم جمعيت تریپس بر اساس رابطه رگرسيون خطياست. 

(b= 0.110±0.079) داری روی درصد بذرهای تاثير معني

. این نتایج در (valueP =0.166) خسارت دیده نداشته است

تضاد با خروجي حاصل از بررسي رابطه همبستگي بين 

-های ناسالم و درصد دانهکپسولمتغيرهای عملکرد، درصد 

های ناسالم است. با توجه به اینکه دقت رگرسيون خطي به 

های ناسالم با خصوص بين متغيرهای عملکرد و درصد دانه
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(، نتایج آن r<0.2تراکم جمعيت تریپس بسيار پایين است )

گيری حاصل از به لحاظ آماری قابل اتکا نيست و نتيجه

 است. تررابطه همبستگي مطمئن

 T. tabaci پياز، تریپس ،آفات کلزا ترینیکي از عمده

 بوده و عالوه بر کلزا باعث خوارچندین آفت ایناست. 

 به خردل، آفتابگردان، گل کلم، پنبه، جدی آسيب ایجاد

 ,Bjorn) شودجهان مي سراسر در زینتي گياهان و سبزیجات

1995; Fathi et al., 2010 .) که  شددر پژوهشي بيان

 .B و .Brassica napus L کلزا، ویژهبه روغني، هایدانه

rapa L. را  کانادا در دشت اندازچشم از ایعمده بخش

 مزارع در موجود حشرات اصلي هایراسته. دهندتشکيل مي

 ،Orthoptera، Thysanoptera شامل روغني هایدانه

Hemiptera، Coleoptera، Lepidoptera، Diptera و 

Hymenoptera از راسته . بودThysanoptera  تریپس پياز

زای این محصوالت معرفي شد یکي از آفات خسارت

(Gavloski et al., 2011.) 

های تریپس و شناسایي گونه منظوربهدر پژوهشي که 

تعيين گونه غالب در مزارع سير استان همدان انجام  ،همچنين

-نمونه درصد از کل 89/64با فراواني  T. tabaci گونه ،شد

عنوان گونه غالب در این مزارع بهآوری شده های جمع

 دیگری در پژوهش (.Mirab-balou, 2016معرفي شد )

های روغني در شناسایي و معرفي آفات دانه در خصوصکه 

به عنوان یکي از  T. tabaciکشور اوکراین انجام شد، 

آفات این محصوالت معرفي شد که خسارت زیادی به کلزا 

 (.Stankevych et al., 2020کند )وارد مي

الین  22های مقاومت، در بررسي مکانيسم ،در مجموع

الین از نظر مقاومت  24 زنوزی،از نظر مقاومت آنتي

الین از نظر مقاومت تحمل، مقاوم و نيمه  9بيوزی و آنتي

الین  56 ،مقاوم و متحمل تشخيص داده شدند و در مجموع

در برابر تراکم جمعيت  که حداقل از نظر یک مکانيسم

الین وجود  136در بين این  ،اندها مقاومت نشان دادهتریپس

به عنوان بهترین الین در مقابل تریپس  54الین  داشته است.

شود که پياز تشخيص داده شد و بر همين اساس توصيه مي

 Voronezh 349برای داشتن عملکرد باالتر کاملينا از ارقام 

 کشت در مزارع استفاده شود. ایبر Czestochowskaو 
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Abstract 

Camelina, Camelina sativa (L.) Crantz (Brassicaceae) is an oilseed plant that was imported to Iran 

in 2015. Camelina is a cold-tolerant oilseed crop with minimal input requirements. In this study, the 

population density of Thrips tabaci Lindeman and its effect on the yield of different lines of camelina 

were investigated under field conditions. In this regard, 136 lines of camelina cultivated in the farm 

and for sampling, each plant was considered as a sampling unit and the number of thrips was counted 

on each plant after tapping. The number of healthy and injured capsules and seeds were also counted 

in each line with three replications. The results showed that yield decreased with increasing percentage 

of injured capsules. In addition, the percentage of damaged seeds was negatively correlated with the 

yield of camelina lines and the percentage of injured capsules was positively correlated with the 

percentage of damaged seeds. The results of linear regression showed that the relationship between 

thrips population density and yield and percentage of damaged seeds was not significant, while a 

positive and significant relationship was observed between thrips population density and percentage of 

injured capsules, meaning that with increasing thrips density, percentage of injured capsules increased, 

as well. Based on the findings, line 54 was recognized as the most resistant line against T. tabaci 

which was a semi-sensitive, resistant and tolerant line in term of antixenosis, antibiosis and tolerance 

mechanisms, respectively. 
Key words: Antibiosis, Antixenosis, oilseed crops, onion thrips, tolerance 
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