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مقاومت آنتیزنوزی و آنتیبیوزی نه رقم زراعی گندم ) (Triticum aestivumنسبت به
سن گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae) ،در شرایط مزرعه
در منطقۀ نقده استان آذربایجان غربی
مینا رحیمی ،1اکبر قاسمی کهریزه *2و محمود پوریوسف میاندواب
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 .1دانشجوی سا بق کارشناسی ارشد گروه آگرواکولوژی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهاباد
 .2استادیار گروه گیاهپزشکی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهاباد
 . 3استادیار گروه زراعت و آگرواکولوژی ،واحد مهاباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مهاباد
(تاریخ دریافت - 1323/2/22 :تاریخ تصویب)1324/4/6 :

چکیده
سن گندم Eurygaster integriceps Put. ،مهمترین آفت گندم در ایران و کشورهای همسایه است
که میتواند موجب کاهش شایان توجه عملکرد محصول شود .یکی از روشهای کنترل آن
استفاده از ارقام مقاوم است .به منظور مقایسۀ میزان مقاومت آنتیزنوزی و آنتیبیوزی  2رقم
زراعی گندم نسبت به این آفت ،آزمایشهایی در شرایط مزرعهای انجام گرفت .در یك سری
«آزمون انتخاب میزبان» در مزرعه تعداد سنهای مادر جلبشده به هر یك از بوتهها به عنوان
شاخص آنتی زنور تعیین گردید .همچنین تعداد تخم آفت در مترمربع روی ارقام و تعداد بوتهها،
جوانهها و خوشههای آسیبدیده برای بررسی مکانیسم آنتیزنور بهکار گرفته شد .برای بررسی
مکانیسم آنتیبیوز ،پورههای سن دوم آفت در روی بوتههای کاشتهشده در گلدان تحت پرورش
قرار گرفت .وزن پورهها در روز چهاردهم بعد از رهاسازی ،میزان تلفات و طول دورۀ پورگی به
عنوان شاخصهای آنتیبیوز تجزیه و تحلیل شد .بر اساس نتایج تجزیۀ واریانس دادهها دربارۀ
همۀ صفات تحت بررسی ،اختالف میان ارقام آزمایش معنادار بود ( .)P≤ 5/50با استفاده از تجزیه
خوشهای به روش  UPGMAو بر اساس فاصلۀ اقلیدسی 2 ،رقم تحت بررسی در پنج گروه مجزا
قرار گرفتند و ارقام الوند ،سرداری و آذر  2با قرار گرفتن در یك گروه ،بیشترین مقاومت را نسبت
به سن گندم داشتند.
واژههای کلیدی :آنتیبیوز ،آنتیزنوز ،ارقام مقاوم ،سن گندم ،گندم.
مقدمه
گندم  ،Triticum aestivum L.محصولی استراتژيك
برای ايران و بسیاری از کشورها محسوب میشود
) .(Fatehi et al., 2009آفات متعددی به گندم خسارت
میزنند که سن گندم Eurygaster integriceps Put.
* تلفن66694669161 :

يکی از قديمیترين و مهمترين آنها در ايران و بسیاری
از کشورهای منطقۀ پالئارتیك است ( ;Moor, 2000
 )Iranipour et al., 2010و يك عامل مهم محدودکنندة
تولید گندم و جو در بسیاری از نواحی دنیا به شمار
میرود ) .(Rahimi & Bandani, 2014تخريب مراتع و
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توسعۀ ديمزارها خصوصاً در غرب کشور از مهمترين
داليل گسترش مناطق انتشار و طغیان سن گندم در
سالهای اخیر بوده است ) .(Radjabi, 1992سن گندم
هم بهصورت کمی (خشك کردن جوانۀ مرکزی ،خشك
کردن و سفید کردن سنبلهها يا قسمتی از آن توسط
سن مادر) و هم بهصورت کیفی (سنزدگی دانهها
توسط پورهها و سنهای نسل جديد) به گندم خسارت
وارد میکند ( Hariri et al., 2000; Canhilal et al.,
 .)2005کنترل اين آفت عمدتاً به روش کنترل شیمیايی
صورت میگیرد ) .(Kivan & Kilic, 2005سطح کنترل
شیمیايی سن گندم در ايران در سالهای اخیر رو به
افزايش نهاده است ) (Bahrami et al., 2002بهطوری
که در سالهای اخیر در سطح تقريبی 1066666
هکتار از مزارع غالت کشور علیه اين آفت از سموم
شیمیايی استفاده شده است ( Najafi & Mohammadi,
 .)2004معايب متعدد کاربرد سموم آفتکش از جمله
آلودگیهای زيستمحیطی ،بقايای غیرقابل تجزيۀ مواد
شیمیايی در محیط ،مقاوم شدن حشرات نسبت به
سموم ،پیدايش آفات ثانوی ،نابودی دشمنان طبیعی
آفات و موجودات غیرهدف و حشرات مفید و عوارض
سوء ناشی از سموم روی سالمتی انسان باعث گرديده
به استفاده از روشهای جايگزين برای کنترل اين آفت
توجه شود .يکی از روشهای مناسب برای کاهش
جمعیت سن گندم در برنامههای مديريت اين آفت
استفاده از ارقام مقاوم است ).(Rezabeigi et al., 2000
سالم بودن و نداشتن اثر سوء روی محیط زيست ،جمع
شدن اثرات سودمند ارقام مقاوم در طول زمان ،قابل
تلفیق بودن آن با ديگر روشهای کنترل ،سهولت
کاربرد و کاستن هزينههای تولید از مزايای کاربرد ارقام
مقاوم است ) .(Smith, 2005ارقام مقاوم به سن گندم
عالوه بر اثرات نامطلوبی که روی بیولوژی آفت
میگذارند ،میتوانند نقش مؤثر و تعیینکنندهای در
افزايش سطح زيان اقتصادی اين آفت داشته باشند.
استفاده از اين ارقام در مديريت تلفیقی سن گندم،
ضمن کاهش جمعیت و خسارت اين آفت ،در تقلیل
سطح مبارزة شیمیايی با آن بسیار سودمند خواهند بود
).(Brain, 1998; Rezabeigi, 2000
در منابع و نوشتههای مربوط به مقاومت گیاهان به

حشرات به سه مکانیسم کیفی مقاومت گیاهان به
حشرات ،که توسط  (1980) Horberاصطالحاً گروههای
فونکسیونی وظايف نامیده شدهاند ،استناد میشود .اين
مکانیسمها را نخستینبار  ،(1951) Painterتعريف
کرده است ) .(Nouri-Ganbalani et al., 1995بنا به
عقیدة پینتر ،اثرات مقاومت گیاهان روی حشرات
میتواند بهصورت آنتیبیوز ،عدم رجحان و تحمل ظاهر
شود .بعدها واژة آنتیزنوز جايگزين عدم رجحان گرديد.
آنتیبیوز مکانیسمی است که روی بیولوژی حشرة آفت
تأثیر نامطلوب میگذارد .آنتیزنوز مکانیسمی است که
گیاه واجد آن از ديد حشرة آفت به عنوان يك میزبان
نامطلوب تلقی میشود و حشرة آفت از انتخاب آن به
عنوان گیاه میزبان برای تغذيه و تخمريزی منصرف
میشود و گیاه میزبان ديگری را انتخاب میکند .تحمل
عبارت از خصوصیات وراثتی گیاه است که سبب افزايش
تحمل آن نسبت به حشرة آفت میشود و آن را قادر
میکند که خسارت حشره را تحمل يا آن را ترمیم کند.
البته اين واژهها به منظور توجیه تئوری مقاومت مورد
قبول واقع شدهاند ولی از نظر بیولوژيك همیشه کامالً
متمايز نیستند ).(Nouri-Ganbalani et al., 1995
در سالهای اخیر مطالعاتی در زمینۀ ارزيابی
مقاومت ارقام تجاری گندم انجام گرفته و از بین ارقام
مطالعهشده چندين رقم مقاوم و نسبتاً مقاوم به سن
گندم شناخته شده است ( ;Kinaci & Kinaci, 2004
;.Zamani et al., 2004; Mostafavi et al., 2005
;.Kinaci & Kinaci, 2007;Mohammadi et al., 2007
;.El Bousini et al., 2009; Hossaini et al., 2009
.)Ebadollahi & Honarmand, 2011; Najafi, 2012
گرايش و عالقۀ وافری در ادغام گیاهان مقاوم و ديگر
روشهای کنترلی مخصوصاً کنترل بیولوژيك وجود دارد
) .(Hare, 1992تلفیق مؤثر اين روشها ايجاب میکند
که اطالعاتی در زمینۀ شیوهها و انواع مکانیسمهای
مقاومتی (آنتیزنوز ،آنتیبیوز و تحمل) اين ارقام در
دسترس باشد .لذا در تحقیق حاضر اثرات آنتیزنوزی و
آنتیبیوزی  3رقم زراعی گندم نسبت به سن گندم
ارزيابی شده است تا در صورت مشاهدة چنین اثراتی در
برخی ارقام ،اين ارقام برای مطالعات بیشتر معرفی
شوند.

رحیمی و همکاران :مقاومت آنتیزنوزی و آنتیبیوزی نه رقم زراعی گندم ...

مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی محل اجرای تحقیق

اين تحقیق در سال زراعی  1936-1939در شهرستان
نقده از توابع استان آذربايجان غربی به اجرا درآمد .اين
شهرستان در مختصات جغرافیايی َ 66و ْ 61طول
شرقی و ً 15و ْ 94عرض شمالی از نصفالنهار گرينويچ
و در ارتفاع  1966متر از سطح دريا قرار گرفته است.
ارقام تحت بررسی

در اين تحقیق  3رقم زراعی گندم به اسامی پیشگام،
سرداری ،زرين ،رصد ،هما ،سايسیونز ،الوند ،آذر  6و
شهريار بررسی شدند .نمونههای بذور از مرکز تحقیقات
کشاورزی استان آذربايجان غربی با همکاری مؤسسۀ
اصالح و تهیۀ نهال و بذر کشور تهیه گرديد.
آمادهسازی زمین

اين تحقیق در شرايط مزرعه انجام گرفت .بدين ترتیب
که ابتدا قطعه زمینی به مساحت تقريبی 6666
مترمربع انتخاب و عملیات آمادهسازی شامل شخم،
ديسكزنی و تسطیح انجام گرفت .قبل از کاشت1 ،
نمونه خاک از نقاط مختلف مزرعه با متۀ خاکشناسی
تا عمق  96سانتیمتری برای تعیین مقدار عناصر
غذايی برداشته شد .بر اساس نتايج آزمون خاک کود
فسفات آمونیوم به میزان  666کیلوگرم در هکتار قبل
از کاشت و  116کیلوگرم در هکتار کود ازته اوره در دو
نوبت (هنگام کاشت و در بهار بهصورت سرک) مصرف
شد .پس از آماده شدن زمین در اواخر مهرماه ،ارقام
تحت بررسی ( 3رقم) در سه تکرار بهصورت بلوکهای
کامالً تصادفی و با استفاده از جدول اعداد تصادفی
کشت شد .هر آزمايش شامل سه بلوک و هر بلوک
شامل  3تیمار بود .هر تیمار کرتی به طول  4متر و
عرض  6متر بود .در هر کرت  11رديف گندم کشت
شد .فاصلۀ رديفهای کاشت از همديگر  66سانتیمتر و
فاصلۀ بذور در هر رديف کاشت  9سانتیمتر بود.
بررسی آنتیزنوز

مکانیسم آنتیزنوز با توجه به تعداد حشرة کامل
(سنهای مادر) جلبشده به هر رقم در مزرعه ارزيابی
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شد .لذا از اواسط فروردينماه بازديدهای روزانه در
کرتهای کاشتهشده در مزرعه انجام گرفت و در
تاريخهای  61و  96فروردين ماه تعداد حشرات کامل
(سنهای مادر) جلبشده به هر رقم شمارش شد .به
اين منظور ،در هر کرت  6رديف از هر طرف به عنوان
حاشیه منظور شد و در  5رديف باقیمانده نیز از هر
طرف يك متر به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد .در
وسط رديفهای مزبور کادر چوبی مربعی  1×1متر قرار
داده شد و تعداد حشرات کامل موجود در کادر برای هر
رقم شمارش و ثبت گرديد .اين کار در دو مرحله با
توجه به زمان ريزش سنهای مادر از پناهگاههای
زمستانگذران در همۀ تکرارها ( 9تکرار) و به فاصلۀ
پنج روز از هم انجام گرفت .تعداد حشرات کامل
جلبشده به هر تیمار به عنوان شاخص آنتیزنوری در
نظر گرفته شد و دادههای جمعیت حشرة کامل آفت در
ارقام مختلف مقايسه گرديد.
همچنین تعداد تخمهای گذاشتهشده در هر
مترمربع ،تعداد بوتههای آسیبديده ،جوانههای مرکزی
صدمهديده و تعداد سنبلههای خشكشده (سفید) در
هر مترمربع نیز تعیین و به عنوان شاخصهای ارزيابی
مکانیسم آنتیزنوز تجزيه و تحلیل شد .اين شاخصها
با شمارش در داخل يك کادر چوبی مربعی  1در 1
مطابق روش فوق در اواسط ارديبهشتماه انجام گرفت.
نتايج ،با بلوکهای کامالً تصادفی مخصوص تجزيه و
تحلیل آماری شد و مقايسۀ میانگینها با روش
 Tukey’s HSDانجام گرفت .تبديل دادههای مربوط به

صفات تعداد حشرات جلبشده به بوتهها با x  0/ 5
انجام گرفت.
بررسی آنتیبیوز

بررسی اين شاخص در دو بخش و به شرح زير انجام
گرفت:
 .1افزایش وزن پورهها پس از  11روز تغذیه

همزمان با کاشت مزرعه ،ارقام تحت آزمايش در
گلدانهای پالستیکی به قطر  66و ارتفاع  10سانتیمتر
کشت گرديد .در حدود اوايل خردادماه در هر گلدان
 16پورة سن  6جمعآوریشده از مزرعه پس از تعیین
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وزن آنها با ترازوی ديجیتالی با دقت  6/661گرم
رهاسازی شد .برای جلوگیری از فرار سنهای
رهاسازیشده ،هر گلدان بهوسیلۀ پارچۀ توری
سفیدرنگ محصور شد .وزن پورههای رهاسازیشده بعد
از  16روز مجدداً تعیین شد.
میزان افزايش وزن پورههای رهاسازیشده به عنوان
شاخص آنتیبیوز تجزيه و تحلیل شد .اين آزمايش در
قالب طرح کامالً تصادفی با  9تکرار انجام گرفت.
 .2بررسی رشدونمو پورهها و تلفات دورۀ پورگی

در اين تحقیق سرنوشت زيستی پورههای تازهتفريخشدة
آفت تا مرحلۀ ظهور حشرات کامل روی ارقام مختلف
پیگیری شد .گلدانهايی همانند آزمايش قبلی انتخاب و
ارقام تحت آزمايش در آنها کاشته شد .در اوايل خرداد
در هر گلدان  16تخم سن که از مزرعۀ آزمايشی
جمعآوری شده بود ،رهاسازی گرديد .اين آزمايش نیز
در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت.
درصد تلفات دورة پورگی و طول دورة پورگی تعیین و
به عنوان شاخصهای مکانیسم آنتیبیوز تجزيه و تحلیل
شد .آلودگی گلدانها در مرحلۀ شیری دانهها انجام
گرفت .اين آزمايش نیز در  9تکرار انجام گرفت.
نتايج هر دو آزمايش بر اساس طرح کامالً تصادفی
تجزيه و تحلیل آماری شد و مقايسۀ میانگینها با روش
 Tukey’s HSDانجام گرفت .تبديل دادههای مربوط به
درصد تلفات با  Arc sin xانجام گرفت.
دربارة همۀ صفات تحت مطالعه ،دادههای
بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  SPSS16تجزيۀ
واريانس گرديد .تجزيۀ خوشهای بر اساس همۀ صفات
تحت بررسی به روش  UPGMAو بر اساس ضريب
تشابه فاصلۀ اقلیدسی و با استفاده از نرمافزار SPSS16
انجام گرفت .همچنین بین همۀ صفات تحت بررسی در
هر مکانیسم ضريب همبستگی پیرسون بهوسیلۀ
نرمافزار  SPSS16محاسبه گرديد.
نتایج و بحث
شاخص آنتیزنوز

نتايج تجزيۀ واريانس دادههای مربوط به بررسی
مکانیسم آنتیزنوزی ارقام تحت ارزيابی نسبت به سن

گندم نشان داد اختالف بین ارقام برای تمامی صفات
تعداد حشرات کامل در نمونهبرداری اول (،P> 6/6661
 F=11/61و  ،)df=0تعداد حشرات کامل در
نمونهبرداری دوم ( F=16/96 ،P>6/6661و ،)df=0
تعداد تخم ( F=19/60 ،P>6/6661و  ،)df=0تعداد
بوتههای آسیبديده ( F=9/93 ،P>6/61و ،)df=0
تعداد جوانههای آسیبديده ( F=0/69 ،P>6/6661و
 ،)df=0تعداد خوشههای سفید (،P>6/6661
 F=63/01و  )df=0معنادار بود.
مقايسۀ میانگینها (جدول  )1نشان داد که در
نمونهبرداری اول از تراکم جمعیت حشرات کامل سن
گندم ،ارقام هما ،پیشگام ،سرداری و آذر  6بهترتیب با
میانگینهای صفر 6/45±6/99 ،6/99±6/99 ،و
 6/45±6/99سن کامل در مترمربع و در نمونهبرداری
دوم ارقام هما و پیشگام بهترتیب با میانگینهای صفر و
 6/99±6/99حشرة کامل سن در مترمربع کمترين
تعداد حشرات کامل را به خود جلب کردند .اين نتیجه
وجود اثرات آنتیزنوزی در اين ارقام را نشان میدهد
) .(Smith, 2005در حالیکه رقم شهريار در
نمونهبرداریهای اول و دوم بهترتیب با میانگینهای
 4/45±6/00و  0±6/10حشرة کامل در مترمربع بیشترين
تعداد سن مادر را به خود جلب کرد و کمترين مقاومت
آنتیزنوزی را در مقايسه با ديگر ارقام از خود نشان داد.
 ،(2007) Mohammadi-Khorammabadi et al.که
ترجیح میزبانی حشرات کامل سن گندم (سنهای مادر) را
نسبت به پنج قم گندم نان و چهار رقم گندم دوروم
مطالعه کردهاند ،از نظر تعداد سنهای مادر جلبشده میان
ارقام مختلف اختالف معناداری مشاهده کردند.
بر اساس مقايسۀ میانگینها (جدول  )1کمترين
میزان تخمريزی حشرات کامل روی بوتههای رقم
سرداری (با میانگین  66/45±5/05در مترمربع) و
بیشترين میزان تخمريزی حشرات کامل نیز در روی
بوتههای رقم سايسیونز (با میانگین 159/99±96/01
در مترمربع) مشاهده گرديد .اين نتايج با نتايج
 ،(1988 & 1989) Abdollahiکه در شرايط آزمايشگاه
انجام گرفته بود در تضاد است ،زيرا در تحقیقات
عبدالهی بیشترين میزان تخمريزی روی رقم سرداری
مشاهده شده بود .اين تفاوت احتمال دارد به متفاوت
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بودن شیوة اجرای آزمايش مربوط باشد ،زيرا در تحقیق
حاضر آلودگی در شرايط مزرعه و بهصورت طبیعی
انجام گرفت ،ولی تحقیق عبدالهی آزمايشگاهی بود .بر

111

اساس بررسیهای  ،(1972) Stepanovaمیزان
تخمريزی سن گندم روی ارقام مختلف گندم متفاوت
بوده است که با نتايج تحقیق حاضر مطابقت دارد.

جدول  .1میانگین ( ±خطای معیار) صفات تحت ارزيابی در آزمايش آنتیزنوز
میانگین ( ±خطای معیار)
تعداد حشره

تعداد حشره

تعداد

تعداد بوتۀ

تعداد جوانه

تعداد خوشۀ

(نمونهبرداری

(نمونهبرداری

تخم

آسیبديده

آسیبديده

سفید

اول) (عدد در

دوم) (عدد در

(عدد در

(عدد در

(عدد در

(عدد در

مترمربع)

مترمربع)

مترمربع)

مترمربع)

مترمربع)

مترمربع)

*1/99±6/99ab

6/99±6/00 ab

60/66±6/15 ab

3/66±1/19 ab

3/45±1/66 ab

6/66±6/10 a

سرداری

6/45±6/99a

1/45±6/00 ab

66/45±5/05 a

4/99±1/04 a

0/45±6/00 ab

1/99±6/99 a

پیشگام

6/99±6/99a

6/99±6/99 a

46/45±0/16 ab

5/45±1/54 ab

3/99±1/04 ab

0/66±6/10 b

سايسیونز

9/99±6/00b

9/99±6/00 b

159/99±96/01 c

3/66±1/14 ab

0/45±6/00 ab

9/66±6/10 a

شهريار

4/45±6/00c

0±6/10 c

69/45±1/53 ab

19/45±1/61 ab

14/45±1/61 c

16/99±1/66 c

رقم

الوند

رصد

9±6/10 b

6/99±6/45 ab

166/66±6/60 b

5/45±1/66 ab

0/99±6/99 ab

6/45±6/99 a

زرين

1/45±6/99 ab

6/45±6/99 ab

35/99±9/60 b

0/66±6/10 ab

1/45±6/00 a

6/99±6/99 a

هما

6± 6 a

6± 6 a

50/99±19/10 ab

16/99±6/69 b

16/66±6/10 b

3/45±6/00 b

آذر 6

6/45±6/99 a

1/99±6/99 ab

56/45±11/04 ab

16/45±6/ 45 ab

4/45±6/00 ab

6/45±6/99 a

* وجود حداقل يك حرف مشترک در میان اعداد نشانۀ نبود اختالف معنادار در سطح احتمال  1درصد است.

ارقام سرداری و هما بهترتیب با میانگین
 16/99±6/69و  4/99±1/04بوتۀ آسیبديده در مترمربع
بهترتیب بیشترين و کمترين تعداد بوتۀ آسیبديدة ناشی
از تغذيۀ حشرات کامل سن گندم را از خود نشان دادند.
رقم زرين با میانگین  1/45±6/00جوانۀ آسیبديده در
مترمربع ،کمترين تعداد جوانۀ آسیبديده را در مقايسه با
ديگر ارقام تحت بررسی داشت .درحالیکه رقم شهريار با
میانگین  14/45±1/61عدد جوانۀ آسیبديده در مترمربع
بیشترين تعداد جوانۀ آسیبديده را داشت (جدول .)1
آسیب کمتر به جوانهها و بوتههای يك رقم توسط سن
مادر ،وجود مکانیسم آنتیزنوزی در آن رقم را نشان
میدهد ).(Rezabeigi et al., 2000
ارقام سايسونیز ،الوند و زرين بهترتیب با میانگین
 6±6/10 ،9±6/10و  6/99±6/99خوشۀ سفید در
مترمربع در مقايسه با ديگر ارقام کمترين تعداد خوشۀ
سفید در مترمربع را در اثر تغذيۀ حشرات کامل سن
گندم (سن مادر) از خود نشان دادند .بیشترين تعداد
خوشۀ سفید ايجادشده در اثر تغذيۀ سن مادر روی رقم
شهريار با میانگین  16/99±1/66خوشۀ سفید در متر

مربع مشاهده گرديد (جدول  .)1بر اساس گزارش
 ،(1997) Simsek et al.زمانی که تراکم سن مادر ،يك
سن مادر در مترمربع باشد 5 ،درصد ساقهها و 1/3
درصد خوشهها آسیب میبینند .نتايج مربوط به میزان
باالی خوشههای سفید در اثر تغذيۀ سنهای مادر با
نتايج تحقیق حاضر متفاوت استCanhilal et al. .
) ،(2005معتقدند که پارازيستیم باالی سنهای مادر که
در مزارع صورت میگیرد ،میتواند باعث کاهش تغذيه و
آسیب وارده توسط آنها شود.
شاخص آنتیبیوز

همۀ آزمايشها به منظور بررسی آنتیبیوز در شرايط
«بدون انتخاب» انجام گرفت .بر اساس نتايج تجزيۀ
واريانس دادههای صفات تحت مطالعه در آزمايش
آنتیبیوز دربارة همۀ صفات افزايش وزن پورهها
( F=1/10 ،P>6/61و  ،)df=0طول دورة پورگی
( F=11/46 ،P>6/6661و  )df=0و تلفات دورة پورگی
( F=6/93 ،P>6/61و  )df=0بین ارقام مختلف اختالف
معنادار وجود داشت.

دانش گیاهپزشکی ايران ،دورة  ،64شمارة  ،1بهار و تابستان 1936
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جدول  .6میانگین ( ±خطای معیار) صفات تحت ارزيابی در آزمايش آنتیبیوز
میانگین ( ±خطای معیار)
افزايش وزن پورهها (میلیگرم)

طول دورة پورگی (روز)

تلفات دورة پورگی (درصد)

رقم

*60/15±6/60ab

65/56±6/56 a

96/11±6/49 a

سرداری

69/99±6/61a

65/66±6/16 ab

60/69±1/33 ab

پیشگام

69/45±6/15bc

66/16±1/14 d

66/55±1/09 ab

سايسیونز

64/45±1/51bc

66/16±6/05 d

66/16±1/94 b

شهريار

66/99±9/60bc

69/16±6/10 cd

13/56±6/51 b

رصد

90/66±6/65 abc

64/96±6/66 abc

64/65±6/95 ab

زرين

11/45±4/16 c

66/69±6/53 d

69/96±1/96 ab

هما

66/91±1/61 abc

66/61±6/56 bcd

69/95±1/65 ab

آذر 6

96/66±1/50 ab

60/69±6/69 a

63/96±6/66 a

الوند

* وجود حداقل يك حرف مشترک در میان اعداد نشانۀ نبود اختالف معنادار در سطح احتمال  1درصد است.

نتايج مربوط به مقايسۀ میانگینهای صفات تحت
بررسی (جدول  )6نشان داد که پورههای پرورشيافته
در روز  16پس از رهاسازی ،روی ارقام سرداری ،الوند و
آذر  6بهترتیب با میانگین وزن ،69/99±6/61
 60/15±6/60و  96±1/50میلیگرم کمترين وزن
پورگی و پورههای پرورشيافته روی ارقام زرين و
سايسیونز بهترتیب با میانگین وزن  11/45±4/16و
 64/45±1/51میلیگرم بیشترين وزن پورگی را بهدست
آوردهاند .وزن کمتر الروهای پرورشيافته روی برخی
ارقام میتواند نشاندهندة اثرات آنتیبیوزی آن ارقام
باشد ).(Smith, 2005
طوالنیترين دورة رشدونموی مرحلۀ پورگی آفت در
روی ارقام آذر  ،6الوند و سرداری بهترتیب با میانگین
 65/56±6/56 ،60/69±6/69و  65±6/1روز و
کوتاهترين آن در روی ارقام پیشگام ،زرين و سايسیونز
بهترتیب با میانگین  66/69±6/53 ،66/16±/14و
 66/16±6/05روز اتفاق افتاده است (جدول  .)6پايین
بودن سرعت رشدونمو پورگی (طوالنی بودن دورة
پورگی) و تلفات بیشتر اين دوره روی بوتههای يك رقم
زراعی میتواند معرف وجود مکانیسم آنتیبیوزی در آن
رقم نسبت به پورههای پرورشی باشد ).(Smith, 2005
بر اساس تحقیقات  ،(2007) Mohagheghکه نشو و نما
و تولید مثل سنهای سیاهرنگ و معمولی را در شرايط
آزمايشگاهی بررسی کرد ،در شرايط دمايی 66±1
درجۀ سیلسیوس ،رطوبت نسبی  46-56درصد و دورة

نوری  14ساعت ،طول دورة رشدونمو جنینی و پورگی
سن معمولی گندم  66/99±6/1روز بود .مطابق
بررسیهای  (1991) Mohagheghو & Amir-Maafi
 ،(2001) Parkerطول مراحل رشدونمو تخم تا حشرة
کامل در شرايط آزمايشگاهی کنترلشده بهترتیب  66و
 61روز بود .نتايج اين محققان با نتايج تحقیق حاضر
متفاوت است و علت اين تفاوت میتواند به متفاوت بودن
شرايط حاکم بر تحقیق حاضر (شرايط طبیعی) و شرايط
حاکم بر تحقیقات محققان مذکور (شرايط آزمايشگاهی
کنترلشده) برگردد .ضمن اينکه نوع رقم نیز میتواند در
نتیجۀ متفاوت مؤثر باشد (.)Smith, 2005
بیشترين تلفات دورة پورگی روی ارقام الوند و آذر
 6بهترتیب با میانگین  63/96±6/66و 96/11±6/49
درصد و کمترين مقدار آن روی ارقام شهريار و
سايسیونز بهترتیب با میانگین  13/56±6/51و
 66/16±1/94درصد مشاهده گرديد (جدول  .)6تلفات
بیشتر دورة رشد و نموی روی يك رقم زراعی میتواند
به اثرات آنتیبیوزی آن رقم مربوط باشد ( Smith,
 .)2005بر اساس گزارشهای محققان مختلف ،بیشترين
تلفات مراحل نابالغ سن گندم در مرحلۀ تخم و سن
دوم و سوم پورگی روی میدهد ( ;Mohaghegh, 1991
.Rezabeigi et al., 2000; Amir-Maafi & Parker,
 .)2001; Mohaghegh, 2007علت تلفات بیشتر در پورة
سنین  6و  ،9شروع تغذيۀ پورگی در اين سنین است.
 ،(2007) Mohagheghمیزان مرگومیر مراحل نابالغ
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سن گندم (تخم و پورگی) را حدود  11درصد گزارش
کرده است که بیشترين تلفات در مرحلۀ تخم و سن
دوم و سوم پورگی اتفاق افتاد (1991) Mohaghegh .و
 ،(2001) Amir-Maafi & Parkerمیزان تلفات مراحل
مختلف نابالغ سن گندم را بهترتیب  11/6و  66درصد
گزارش کردهاند .با توجه به اينکه در اين تحقیق میزان
تلفات مرحلۀ تخم بررسی نشده است ،نتايج تحقیق
حاضر با نتايج محققان مذکور تقريباً همخوانی دارد .در
تحقیق حاضر نیز بیشترين تلفات دورة پورگی در سنین
دوم و سوم پورگی اتفاق افتاد.
ماتریس ضرایب همبستگی ساده میان صفات تحت
بررسی در آزمایش آنتیزنوز

تجزيۀ ضرايب همبستگی (جدول  )9نشان داد که میان
صفات تعداد حشرات کامل (سنهای مادر) جلبشده
به ارقام در نمونهبرداری اول و نمونهبرداری دوم
همبستگی مثبت معناداری وجود داشت ( P<6/61و
 .)r=6/319بین صفات تعداد جوانههای صدمهديده و
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تعداد حشرات کامل جلبشده در نمونهبرداری اول و
دوم همبستگی مثبت معنادار مشاهده گرديد (بهترتیب
 P<6/61و  P<6/61 ،r=6/115و  .)r=6/146همچنین
میان صفات تعداد خوشههای سفید و تعداد حشرات
کامل (سنهای مادر) جلبشده در نمونهبرداریهای
اول و دوم همبستگی مثبت معنادار وجود داشت
( P<6/61و  P<6/61 ،r=6/619و  .)r=6/656نتايج اين
تحقیق با نتايج بررسیهای ،(2005) Canhilal et al.
تفاوت دارد ،زيرا در بررسیهای آنان همبستگی بین
تراکم سن مادر و خوشههای سفید معنادار نبود .علت
اين تفاوت میتواند به شرايط متفاوت حاکم بر اين
بررسیها مربوط باشد.
بین صفات تعداد جوانههای صدمهديده و تعداد
بوتههای صدمهديده نیز همبستگی مثبت معنادار وجود
داشت ( P<6/61و  .)r=6/463بین صفات تعداد
خوشههای سفید و تعداد بوتههای صدمهديده و جوانههای
صدمهديده نیز همبستگی مثبت معنادار وجود داشت
(بهترتیب  P<6/61و  P<6/61 ،r=6/131و .)r=6/536

جدول  .9ماتريس ضرايب همبستگی ساده میان صفات تحت بررسی در آزمايش آنتیزنوز
صفات
تعداد حشرات کامل (نمونهبرداری اول)
تعداد حشرات کامل (نمونهبرداری دوم)
تعداد بوتههای صدمهديده
تعداد جوانههای صدمهديده
تعداد خوشههای سفیدشده

تعداد
حشرات کامل
(نمونهبرداری اول)

تعداد
حشرات کامل
(نمونهبرداری دوم)

1
** 6/319

1

6/666

تعداد
بوتههای
صدمهديده

تعداد
تعداد
جوانههای خوشههای
صدمهديده سفیدشده

6/661

1

6/115

** 6/146

** 6/463

1

* 6/619

*6/656

**6/131

**6/536

**

1

* ** ،بهترتیب بیانگر معنادار بودن همبستگی در سطح  1و  1درصد است.

ماتریس ضرایب همبستگی ساده میان صفات تحت
بررسی در آزمایش آنتیبیوز

تجزيۀ ضرايب همبستگی ساده میان صفات تحت
بررسی در آزمايش آنتیبیوز (جدول  )6نشان داد که
میان صفات طول دورة پورگی و افزايش وزن پورگی
همبستگی معنادار منفی وجود داشت ( P<6/61و
 .)r=-6/511همچنین میان صفات تلفات دورة پورگی و
افزايش وزن پورگی نیز همبستگی معنادار منفی وجود
داشته است ( P<6/61و  )r=-6/446و اين نشان

میدهد که روی ارقامی که وزن پورهها کمتر افزايش
میيابد ،تلفات دورة پورگی بیشتر و طول اين دوره
طوالنیتر است .در حالی که بین صفات تلفات دورة
پورگی و طول دورة پورگی همبستگی معنادار مثبت
( P<6/61و  )r=6/450وجود داشته است که نشان
میدهد ارقامی که رشدونمو آفت روی آنها بهکندی
صورت میگیرد ،تلفات آفت نیز روی آنها بیشتر است.
اين مسئله وجود اثرات آنتیبیوزی اين ارقام را نشان
میدهد ).(Smith, 2005
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 ماتريس ضرايب همبستگی ساده میان صفات تحت بررسی در آزمايش آنتیبیوز.6 جدول
تلفات دورة پورگی

طول دورة پورگی

افزايش وزن پورگی

صفات

1

1
6/450 **

1
-6/511 **
-6/466 **

افزايش وزن پورگی
طول دورة پورگی
تلفات دورة پورگی

. درصد است1 ** بیانگر معنادار بودن همبستگی در سطح

Similarity
51.45

67.63

83.82

100.00
Alvand

Azar2

Sardari

Pishgam

Homa

Rasad

Zarrin

Shahriar

Saysionez

Genoty pes

 رقم تحت مطالعه نسبت به سن گندم3  دندروگرام حاصل از تجزيۀ خوشهای مقاومت آنتیزنوزی و آنتیبیوزی.1 شکل

نتايج تحقیق حاضر نشان داد در همۀ صفات تحت
بررسی برای مکانیسمهای آنتیزنوز و آنتیبیوز اختالف
میان ارقام معنادار بود و بر اساس نتايج مقايسۀ
 سرداری و آذر،میانگینها و تجزيۀ خوشهای ارقام الوند
 بیشترين مقاومت آنتیزنوزی و آنتیبیوزی را نسبت6
به سن گندم از خود نشان دادند که میتوانند در
برنامههای مديريت سن گندم و انتقال مقاومت به ارقام
پرمحصول از طريق برنامههای اصالح نبات بهکار گرفته
.شوند

نتايج تجزيۀ خوشهای بر اساس همۀ صفات تحت
 اين نتايج نشان داد. ارائه شده است1 بررسی در شکل
 گروه.ارقام تحت بررسی در دو گروه کلی قرار گرفتند
اول شامل رقم سايسیونز بهتنهايی و گروه دوم شامل
 گروه دوم خود به چهار گروه تقسیم شد.ارقام ديگر بود
 رقم شهريار بهتنهايی:که اين گروهها به شرح زير است
 ارقام هما، ارقام رصد و زرين در يك گروه،در يك گروه
 و الوند6  آذر،و پیشگام در يك گروه و ارقام سرداری
.نیز در يك گروه قرار گرفتند
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