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 چکيده

 پارامترهژای است. در این پژووه،،   در ایران و برخی کشورهای جهان کلزا مهم یکی از آفات ،.Brevicoryne brassicae L کلم مومی ی شته

و  Opera ،SLM046 ،RGS000 ،Okapi ،Delgan ،Licord ،H19) کلژزا  روی ارقژا  متتلژ    با روش جژدو  زنژدگی دوجن ژی    شته رشد جمعیت این

Modena بررسژی شژد. براسژاس     تژاریکی  ساعت 8 و روشنایی ساعت 15 نوری ی دوره و درصد 52 ±2سل یوس، رطوبت ن بی  52±1 دمای( در

 این ترین مقدار بود؛ کم متغیر رقم کلزاهشت  نتاج در هر ن ل روی 52/55±58/8 تا 88/7±11/1 از (R0)تولیدمثل  خالص دست آمده، نرخ بهنتایج 

 افژزای،  ذاتژی  نرخ ترین دست آمد. کم به Licord و Modena، Opera ،SLM046 ،Delgan ارقا روی  آن ترین بی، و Okapiو  H19 ارقا  روی پارامتر

. با این حا ، بودند کرده تغذیه (بر روز 505/0±005/0و  175/0±001/0ترتیب  به) RGS000و  Okapiارقا   از که حشراتی بود بهمربوط  (rm)جمعیت 

عنوان  به RGS000و  Okapiبود. نتایج نشان داد که  SLM046و  Modena ،Opera ،Delgan ارقا  روی حشرات پرورش یافته بهمربوط  rmبیشترین مقدار 

 باشند. می B. brassicaeشته  بهعنوان ارقا  ح اس  به SLM046و  Modena ،Opera ،Delganارقا  مقاو  و 

 رقم کلزا ، شته مومی کلم، شناسی زی ت :کليدي هاي واژه
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Abstract 

Brevicoryne brassicae (L.) is one of the important pests of canola in Iran and some countries of the world. Population growth 

parameters of this aphid were evaluated by two-sex life table method on different canola cultivars (Opera, SLM046, RGS000, Okapi, Delgan, 

Licord, H19, and Modena) at 25 ± 1 °C, 65 ± 5% RH and a 16:8 h (L:D) photoperiod. Net reproductive rate (R0) varied from 7.48±1.11 to 

26.95±4.24 offsprings per generation on eight canola cultivars; the lowest value was on H19 and Okapi and the highest value was on 

Modena, Opera, SLM046, Delgan and Licord. The lowest intrinsic rate of increase (rm) was related to aphids that were fed on cultivars Okapi 

and RGS000 (0.176±0.001 and 0.209±0.002 day
-1

). However, rm value was the highest when aphids were fed on cultivars Modena, Opera, 

Delgan, and SLM046. The results of this study indicated that Okapi and RGS000 were relatively resistant, and Modena, Opera, Delgan, and 
SLM046 were susceptible cultivars to B. brassicae. 
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  روی ارقا  متتل  کلز Brevicoryne brassicae Hem.: Aphididaeپارامترهای رشد جمعیت : و همكاران ناصری

 مقدمه

 :Brevicoryne brassicae L (Hemiptera کلژم  مومی ی شته

Aphididae).، از تغذیژه  بژا  کژه  اسژت  کلژزا  مهژم  یکی از آفات 

تژاخیر در رشژد گیژاه و     موجژب  ،هژوایی  های اندا  گیاهی ی شیره

 Butin & Raymer, 1994; Blackman)شود کاه، عملکرد دانه می

& Eastop, 2000)  . ترین ساده و مؤثرترین گرچه شیمیایی کنتر 

 آفتک، های شیمیایی باقیمانده اما باشد می شته این کنتر  شیوه

 مقژاو   هژای  گونژه  بژروز  ، ضمنزی ت محیط و غذایی  مواد در

خطرات جدی برای سالمتی ان ان و سایر جانداران  ،آفتک، به

 از استفاده .(Pavela et al., 2002; Bissdorf, 2008)ایجاد می کند 

 زراعژی  کنتژر   هژای  راه از یکی ،حشرات به مقاو  گیاهی ارقا 

 مقژرون  و زی ژت  محژیط  بژرای  بژودن  ایمژن  لحاظ  بهکه  است

جایگاه  از ،کنترلی های روش سایر با مقای ه در آن بودن صرفه به

. (Panda & Khush, 1995)است برخوردار خوبی در کنتر  آفات

پووهشگران متعددی پارامترهای زی ژتی شژته مژومی کلژم را     

مقاومت  طور مثا ، بهاند. هنمودروی ارقا  متتل  کلزا مطالعه 

شته مژومی کلژم توسژط محی ژنی و      بهژنوتیپ کلزا ن بت  88

در شژرایط مزرعژه و آزمایشژگاه    ( 1951ترکمانی پیرمیشژانی ) 

 VDH8003/98مطالعه شد. بر اساس گژزارش ایژن پووهشژگران،    

ها ترین ژنوتیپ عنوان مقاو  به PF7045/91ترین و ح اس عنوان به

هژا در بژین ایژن دو    ی ژنوتیژپ این شته بودند و بقیژه  بهن بت 

شناسی شته مژومی کلژم روی چهژار    زی ت گروه قرار گرفتند.

بررسژی شژد و    Mirmohammadi et al. (2009)توسژط رقم کلزا 

عنوان ارقا  نامناسب برای تولیژدمثل   به SLM046و  Licordارقا  

پارامترهای رشد جمعیت شژته مژومی کلژم    شته معرفی شدند. 

 Mousavi Anzabi et al. (2014)روی شژ، رقژم کلژزا توسژط    

 .گژزارش شژد   شژته  بهمقاو  عنوان رقم  به Okapiو رقم بررسی 

ارقژا  متتلژ  کلژزا را بژر     تأثیر Karami et al. (2018)همچنین 

در شژژژرایط  B. brassicaeپارامترهژژژای جژژژدو  زنژژژدگی  

 Operaآزمایشگاهی بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد که رقم 

شژته مژومی کلژم     بژه مقژاو    Okapiو  RGS003ح اس و ارقژا   

هژای انجژا  یافتژه، از     باشند. با این حا ، در اغلب بررسژی  می

ها اسژتفاده  های جدا شده از بوته کلزا برای انجا  آزمای،برگ

ای منظور ایجاد شژرایط تغذیژه   بهشده است. در تحقیق حاضر، 

های سالم کلژزا )بژدون    شرایط طبیعی مزرعه، از برگ بهنزدیک 

 Delganعالوه بر این، دو رقژم  جداسازی از بوته( استفاده شد. 

باشند و روی این ارقژا  تژاکنون   ا  جدید کلزا میاز ارق H19و 

تحقیقاتی صورت نگرفته است. هدف از این تحقیژق، بررسژی   

هشت رقم تجاری کلزا روی پارامترهژای رشژد جمعیژت    تأثیر

دسژت آمژده بتژوان گژا       بژه باشد تا از نتایج شته مومی کلم می

 ثری در جهت اجرای مدیریت تلفیقی این آفت مهم برداشت.مؤ

 

 بررسي روش

های کاشژته شژده   کلنی اولیه شته مومی کلم از روی کلم

 روی شته پرورشآوری شدند. در دانشگاه محقق اردبیلی جمع

 52±1 دمای) آزمایشگاهی شرایط در بروکلی کلم گیاه های برگ

 15 نژوری  ی دوره و درصژد  52 ±2سل یوس، رطوبت ن بی 

ارقژا     بژذور  .شژد  انجژا   (تاریکی ساعت 8 و روشنایی ساعت

،  ,Opera ،SLM046, ،RGS000, ،Okapi ،Delganشامل مطالعه مورد

Licord،H19   وModena  تهیژه  اصژال  و  تحقیقژات  مؤس هاز 

علت انتتاب این ارقا  بژر اسژاس    .ندشد تهیه کرج بذر و نها 

تجاری بودن آنها و همچنین میزان مقاومت و ح اسژیت آنهژا   

 ها آزمای، شروع برایشته مومی کلم و سایر آفات کلزا بود.  به

، منظور سازگار کردن شته روی ارقا  کلزای مورد آزمای، بهو 

ارقا   .شد استفاده روی هر رقم پرورش ن ل سه از بعدشته ها 

متر کشژت شژدند.   سانتی 52×12ابعاد  بههایی نامبرده در گلدان

 52 تعدادش، برگی رسیدند، مرحله  بهها بعد از اینکه گیاهچه

 برگژی  قفژ   در هژر یژک   جداگانژه،  صورت به بکرزا ماده عدد

 کلژزا  متتلژ   ارقژا   بژرگ  روی متژر( میلژی  50×10ای )گیژره 

 آن پژوره  و حژذف  مژادر  شته پوره، اولین تولد با و شده محصور

 بلژو   مرحلژه  تژا  پژوره سژن او  روی هژر رقژم(     90تژا   52)

 تلفژات  و پژورگی  مرحله طو  روزانه، بررسی با شد. نگهداری

شژته   55تژا   15) هژا  شژته  شژدن  بالغ بعد از شد. ثبت مدت این

عمر همراه طو   به ها آن توسط شده تولید های پوره تعداد ،بالغ(
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دسژت آمژده    بژه  هایدادهتجزیه  شد. ثبت روزانهطور  بهشته بالغ 

و بژا   (Chi, 1988) دوجن ژی  زنژدگی  بژر اسژاس نظریژه جژدو     

 (Chi, 2015)  مرحلژه -جژدو  زنژدگی دوجن ژی سژن    افزار  نر 

جژدو    پارامترهژای میانگین و خطای استاندارد برآورد  .شدارزیابی 

و  (Huang & Chi, 2013)اسژتر   زندگی با استفاده از روش بژوت 

 اسژتفاده از روش آزمژون دوگانژه بژوت     با  پارامترها نیزمقای ه 

 .(Chi, 2015)د انجا  ش (Paired bootstrap test)استر  

 

 نتيجه و بحث

روی  B. brassicaeمیژانگین پارامترهژای رشژد جمعیژت     

 مقژادیر ارائه شده اسژت.   1هشت رقم متتل  کلزا در جدو  

 52/55±58/8 تژژا 88/7±11/1 از (R0)تولیژژدمثل  خژژالص نژژرخ

. (P<0.05)بژود   متغیژر  رقژم کلژزا  هشت  نتاج در هر ن ل روی

 و Okapiو  H19 ارقژژا  روی پژژارامتر ایژژن تژژرین مقژژدار  کژژم

 و Modena، Opera ،SLM046 ،Delganروی ارقژا    آن ترین بی،

Licord اظهژارات   بژه د. بنژا  شژ   بهمحاسMousavi Anzabi et al. 

روی ارقژا     B. brassicaeمقدار نرخ خالص تولید مثژل  (2014)

تژا   Okapiنتاج در هر ن ژل روی رقژم    99/51متتل  کلزا از 

در نوسژان بژود.    Gernimoنتاج در هر ن ل روی رقژم   85/82

بیشترین و کمترین مقژدار ایژن    Karami et al. (2018)همچنین 

ترتیژب   بژه )RGS003 و  Operaترتیژب روی ارقژا     بژه پارامتر را 

نتاج در هر ن ل( اعژال  کردنژد. مقژادیر نژرخ      07/0و  05/80

در  Operaو  Okapiروی ارقژا    B. brassicaeخالص تولیژدمثل  

پووهشژگران  تحقیق حاضر کمتر از مقادیر گزارش شده توسط 

باشد. یکی از دالیل این اختالف در نتژایج  ذکر شده در باال می

هژای مژورد   هژای جغرافیژایی شژته   تفاوت جمعیت بهمی تواند 

 پارامترها مربوط باشد. بهآزمای، و روش مورد استفاده در محاس

بهتژرین و معتبرتژرین    ،(rm)نرخ ذاتی افژزای، جمعیژت   

زیژرا   های زی تی یک حشژره اسژت   پارامتر جهت بیان ویوگی

ی سن در ایژن پژارامتر    بقا و زادآوری ویوه بهاطالعات مربوط 

جمعیژت   افزای، ذاتی نرخ .(Carey, 2001)خالصه شده است 

 .(P<0.05) داری داشژت  بین ارقا  متتل  کلژزا تفژاوت معنژی   

حشژراتی   بژه مربژوط   جمعیت افزای، ذاتی نرخ میزان ترین کم

 کژرده  تغذیژه  (بژر روز  001/0±175/0) Okapiرقژم   از که بود

دسژت آمژده    بژه داری با میانگین بودند؛ این مقدار تفاوت معنی

پژایین بژودن نژرخ ذاتژی افژزای،      نداشژت.   RGS000روی رقم 

بیژژانگر  RGS000و  Okapiروی ارقژژا    B. brassicaeجمعیژژت

پایین بودن کیفیت غذایی ایژن ارقژا  در    بیوزی ومقاومت آنتی

 افژزای،  ذاتژی  بیشژترین نژرخ   باشد. ها می مقای ه با سایر رقم

، Modena ارقژا   روی حشرات پرورش یافته بهجمعیت مربوط 

Opera ،Delgan  وSLM046  ی  بژژود. ایژژن نتیجژژه نشژژان دهنژژده

های ی این آفت بوده و شته تغذیه بهرقا  ن بت اح اسیت این 

 و یژا  پژائین  میرومرگ باال،زادآوری پرورش یافته روی آنها با 

پورگی، رشد جمعیت بژاالتری ن ژبت    دوره ترگذراندن سریع

های پرورش یافته روی سایر ارقا  مورد آزمای، داشتند. شته به

روی ارقژا  متتلژ      B. brassicaeنرخ ذاتی افزای، جمعیژت 

بژر  0/ 5087تژا   Geronimoبژر روز روی رقژم    5782/0 از کلزا

و از  Okapi (Mousavi Anzabi et al., 2014)رقژژم  رویروز 

بژر روز روی رقژم    088/0تژا   Opera بر روز روی رقم  991/0

Zarfam (Karami et al., 2018)    .محژدوده   گژزارش شژده اسژت

نرخ ذاتی افزای، جمعیت شژته  شده برای  بههای محاسمیانگین

دسژت آمژده در    بژه ت بژا مقژادیر   پووهشگران متفاو این توسط

تژوان   تحقیق حاضر می باشد. از جمله دالیل این تفژاوت مژی  

تفاوت فیزیولوژیکی در نوع ارقژا  مژورد آزمژای،، تفژاوت      به

و  ی آفت در آزمایشژگاه  های پرورش یافتهژنتیکی در جمعیت

 اشاره نمود. شرایط انجا  آزمای، 

،  Operaارقژا  روی  B. brassicae نژرخ متنژاهی افژژزای،  

Modena ،Delgan  وSLM046 ( 99/1±01/0ترتیژب   بژه بیشترین ،

ارقا   روی و( بر روز 55/1±01/0و  01/0±58/1، 01/0±95/1

Okapi  وRGS000 59/1±01/0و  50/1±01/0ترتیب  به)ترین  کم 

 Mousavi Anzabi et al.(2014)های  یافته .(P<0.05)بود ( بر روز

تژرین نژرخ    نشان داد که در بین ارقا  کلزای مورد آزمای،، کم

بژود کژه    Okapiمتناهی افزای، جمعیت ایژن شژته روی رقژم    

هژای ایژن    هم ژو بژا یافتژه    ،نتیجه حاصل در تحقیژق حاضژر  
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 .Karami et alهای باشد. همچنین، طبق بررسی پووهشگران می

نژرخ  تژرین   در بین ارقا  کلزای مژورد آزمژای،، بژی،    (2018)

می باشد که  Operaمتناهی افزای، جمعیت این شته روی رقم 

یافته های تحقیق حاضر موید نتیجه این پووهشگران می باشد. 

 H19رقژم   شژته روی ( T) ن ژل  یژک  زمژان  مژدت  ترینکوتاه

 زمژان  مدت (. متوسطP<0.05آمد ) دست به (روز 55/0±97/5)

های ح اس کلژزا کوتژاه   روی رقم B. brassicaeشته  ن ل یک

 ,.Mousavi Anzabi et al)تر از ارقا  مقاو  گزارش شده اسژت  

 H19تر بودن زمان یک ن ل شته روی رقژم  دلیل کوتاه .(2014

تر بودن ن بت نرخ خالص تولید مثژل  در تحقیق حاضر، پایین

بر اسژاس نتژایج    (.1باشد )جدو  نرخ ذاتی افزای، شته می به

 B. brassicaeلعه پارامترهای رشد جمعیت دست آمده از مطا به

و  Okapiارقژا   توان اذعان نمود که  روی ارقا  متتل  کلزا می

RGS000 دلیل پایین بودن نرخ ذاتی افزای، حشره در مقای ه  به

نامناسژب   جمعیژت ایژن شژته    افژزای، ، بژرای   رقژا  ابا سژایر  

و  Modena ،Opera ،Delganباشژژند. بژژا ایژژن حژژا ، ارقژژا    مژژی

SLM046 دلیل بیشتر بودن نرخ ذاتی افزای، جمعیژت حشژره    به

 در تاییژد شژوند.  این آفت معرفی مژی  بهعنوان ارقا  ح اس  به

عنوان رقم مناسب بژرای   به Operaهای تحقیق حاضر، رقم یافته

گژزارش شژده    L.  Plutella xylostellaپژره پشژت الماسژی   شب

بنژابراین در منژاطقی کژه خطژر      .(Soufbaf et al., 2010)اسژت  

پره و شته مومی کلم وجود دارد حتژی االمکژان   حمله این شب

اجتنژاب   Operaوبژوه رقژم    بژه باید از کاشت ارقا  ح ژاس و  

نمود.از دالیل احتمژالی مقاومژت برخژی ارقژا  کلژزای مژورد       

هژا،  ککر)فیزیکی  هایویوگیبرخی وجود  بهتوان آزمای، می

شژژیمیایی و ( ضژژتیم شژژده اپیژژدر  الیژژه هژژایمژژومی و  الیژژه

در گیژاه   (هژا تغذیژه و توک ژین   هایدهنها، بازداربیوتیک   تینآ)

 ،تغذیژه حشژره  از  بژا ممانعژت   مقاو  اشژاره نمژود کژه    میزبان

 انژدازه بژدن  و  مژانی زنژده ، زادآوریموجب مرگ و یا کاه، 

 .(Jabran & Faroog, 2013) شودحشره می
 

 .روی ارقا  متتل  کلزا Brevicoryne brassicaeخطای معیار( پارامترهای جدو  زندگی دوجن ی  ±میانگین ) -1جدول 
Table 1. Mean (±SE) two-sex life table parameters of Brevicoryne brassicae on different canola cultivars. 

T (day) λ (day-1) rm (day-1) 
R0 (offspring 

/individual) Cultivar 
12.65±0.28 a 1.26±0.01 bc 0.227±0.002 bc 18.07±3.12 ab Licord 

11.74±0.35 bc 1.28±0.01 ab 0.247±0.002 ab 18.36±3.35 ab Delgan 
11.30±0.27 c 1.33±0.01 a 0.281±0.001 a 24.12±2.38 a Opera 
12.53±0.61 ab 1.23±0.01 de 0.209±0.002 de 13.85±3.05 bc RGS000 
11.77±0.37 abc 1.29±0.01 ab 0.257±0.001 ab 20.70±2.92 ab SLM046 
9.37±0.26 d 1.24±0.01 cd 0.214±0.001 cd 7.48±1.11 d H19 
12.28±0.34 ab 1.20±0.01 e 0.176±0.001 e 8.93±2.06 cd Okapi 
12.01±0.31 abc 1.32±0.01 a 0.273±0.001 a 26.95±4.24 a Modena 

 (.Paired-bootstrap, P<0.05) باشند می هامیانگین بین داری وجود اختالف معنیدهندهنشان در هر ستون حروف غیر مشابه
The means followed by different letters in each column are significantly different (Paired bootstrap, P < 0.05). 

R0= net reproductive rate, rm= intrinsic rate of increase, λ= finite rate of increase, T= mean generation time. 
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