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 گندم سبز  نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته زيستي ويپارامترها اثر كود نيتروژن بر

Schizaphis graminum R. (Hom.: Aphididae) 

   و6، سارا ضرغامي5، عليرضا صبوري4، داوود افيوني مباركه3، عليرضا حق شناس2، حسين اللهياري1آزيتا عالسوند زراسوند

  7شهره خاقاني

  

  

  چكيده

مثل بر رشد، نمو و توليدتواند  ميزان ازت موجود در گياه شده و اين عامل باعث باال رفتن مي،  ازتهكودافزودن 

، گندم  .Schizaphis graminum R براي بررسي اثر كود نيتروژن بر شته سبز گندم. است موثر حشرات گياهخوار

 درصد 150 و 100 ، 50 ، 0اي نيتروژن برابر با تيماره. به عنوان مهمترين ميزبان شته با چهار سطح نيتروژن تيمار شد

 در 8 :16 و دوره نوري 70±10 درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 25±1آزمايش در دماي  .از ميزان كود توصيه شده بود

. در گياه شد(%) تجزيه بافت گياهان نشان داد كود نيتروژن منجر به باال رفتن غلظت نيتروژن . انجام گرديدآزمايشگاه 

زايي تا زايي، طول دوره پورهبيشترين طول دوره پوره% 150 روي تيماررشد يافته هاي شتهها نشان داد كه  تجزيه داده

هرچند كه كوددهي . زايي روي اين تيمار ثبت گرديد همچنين بيشترين ميزان پوره . طول عمر را دارا بودندو  ،مرگ

نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته بر . زايي نداشت و پس از پورهزايينيتروژن تاثيري روي طول دوره پيش از پوره

) ماده بر ماده بر روز  (267/0، 263/0، 266/0، 246/0 به روش يات وايت به ترتيب 150 ، 100 ، 50 ، 0تيمارهاي 

 شته در تغذيه شته از گياهان كوددهي شده، باعث افزايش توانايي توليد مثلياين مطالعه نشان داد كه  .تعيين گرديد

  . گردد ميمقايسه با تيمار شاهد 

  

   شته سبز گندم، پارامترهاي زيستي، نرخ ذاتي افزايش جمعيت: واژه هاكليد

  

مقدمه    

به عنوان يكي .Triticum aestivum L گندم 

ترين محصوالت كشاورزي تامين كننده  از عمده

بيشترين نياز غذايي انسانها در كشورهاي مختلف 

 باشدمي كشورهاي جهان سومدم  مرويژهجهان به 

  گزارش سازمان خوار و بار جهانيبر اساس .)4(

به و ين مصرفي جهان از غالت ي پروتنيمي ازحدود 

 شته ،يكي از آفات گندم .شود ويژه از گندم تامين مي

. باشديم .Schizaphis graminum R سبز گندم

 به همراه با بزاق خود موادي راضمن تغذيه،  شته اين

كند كه سبب از بين رفتن رون گياه تزريق ميد

 دانشجوي سابق كارشناسي ارشد حشره شناسي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اراك  : نويسنده مسئول-1

)azita_alasvand@yahoo.com( 

   دانشگاه تهراني گروه گياه پزشكي، پرديس كشاورزي و منابع طبيعشناسي،استاديار حشره -2

   مربي پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي، بخش آفات وبيماريهاي گياهي، اصفهان -3

  مربي پژوهشي مركز تحقيقات كشاورزي ومنابع طبيعي، بخش زراعت، اصفهان-4

  دانشگاه تهرانگروه گياه پزشكي، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي ،شناسي استاد كنه-5

 وي سابق كارشناسي ارشد حشره شناسي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اراك دانشج-6

  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد اراك دانشجوي سابق كارشناسي ارشد حشره شناسي، دانشكده كشاورزي، -7

 15/12/88 :تاريخ پذيرش  21/12/87: تاريخ دريافت

 



68  ...اثر كود نيتروژن بر پارامتر هاي زيستي و : عالسوند و همكاران

 به دنبال و شودميل تغذيه هاي اطراف محسلول

-بوته ضعيف مي رشد ده شده وها پيچيآن برگ

ها ممكن است سبب هاي شديد بوتهآلودگي .گردد

اين حشره قادر ). 2 (از بين رفتن كلي محصول شود

ويروس قرمزي  ،زرد جوبه انتقال ويروس كوتولگي 

ويروس موزائيك نيشكر و ويروس  برگ ارزن،

  ).7 (باشدمي كوتولگي ذرت

 داده است كه هاي مختلف نشانپژوهش

عواملي است كيفيت گياه ميزبان يكي از مهمترين 

 را حشرات گياهخواررشد و نمو و توليد مثل  كه

مقدار نيتروژن موجود ). 6(دهد تحت تاثير قرار مي

هاي كيفيت گياه خصدر گياه به عنوان يكي از شا

ها نشان داده  بررسي. شودميزبان در نظر گرفته مي

به شدت به ها حشرات مكنده از جمله شتهاست كه 

در . )17 (دهندميزان نيتروژن گياه واكنش نشان مي

هاي زارعي كودهاي نيتروژن يك منبع اكوسيستم

 شوند محسوب ميبراي گياهان مهم نيتروژني 

)14.(  

ليدي در دستيابي به عملكرد ازت يك عامل ك

عنوان يكي نيز به  گندم  ومطلوب در غالت است

زيادي ازت به مقدار   خود در دوره رشد،از غالت

اضافه كردن كود ازته  ).4( داردنياز قابل جذب 

تواند كيفيت گندم را براي شته گندم فزوني مي

بخشيده و باعث افزايش جمعيت شته روي گندم 

در . )4( دش دهينيز افزا شده و خسارت آن را

مديريت مبارزه با آفات الزم است تا عوامل موثر بر 

عالوه بر آن . بيولوژي يك حشره مشخص گردد

برآورد پارامترهاي رشد جمعيت يك ضرورت قطعي 

مهمترين . )3( در مطالعه جمعيت حشرات است

 جمعيت افزايشپارامتر رشد جمعيت نرخ ذاتي 

(rm)اخص استاندارد براي اين آماره يك ش.  است

. باشد در شرايط مختلف ميبيان نرخ رشد جمعيت 

 بيشترين نرخ افزايش براي يك گونه ،طبق تعريف

. باشدتحت شرايط زيستي و فيزيكي مشخص مي

ميتواند براي پيشگويي وضعيت  rmمحاسبه 

يك آفت ارزشمند باشد و به عنوان يك ابزار جمعيت 

يسه واكنش كمي يا شاخص اكولوژيك براي مقا

 به شرايط محيطي و  حشراتمختلفهاي گونه

 رطوبت، كيفيت ماده ،فاكتورهاي متعددي از قبيل دما

ثانويه غذايي، مرفولوژي گياه و تركيبات شيميايي 

تاثير دوزهاي مختلف اين پژوهش  در). 3(گياه باشد 

 نرخ ذاتي افزايش جمعيتو يولوژي بن ژكود نيترو

  . قرار گرفته استمورد بررسيشته سبز گندم 

 
  ها مواد و روش

م، گندم رقم براي ايجاد جمعيت شته سبز گند

 8/21 پالستيكي به ارتفاع هايپيشتاز در گلدان

كيلوگرم  5/2كه حاوي   سانتيمتر24 قطر متر، سانتي

ي رشد گندم ا كيلوگرم خاك مناسب بر5/4 ماسه و

زني  جوانه پس از رشد و  و كشت گرديدبودند

 مزرعهاز آبانماه اواخر در يي كههاشتهبا ، مناسب

 .دگرديدنآلوده  ،بودند ه جمع آوري شدمباركه اصفهان

ها بطور هفتگي مورد استفاده براي تغذيه شته گياهان

شدند تا هميشه جمعيت مناسبي از شته در كشت 

  .دسترس باشد

  كاربرد كود نيتروژن

شت گياهان اپس از تهيه خاك مورد نياز براي ك

و استريل ) مزرعه برگ، ماسه و خاك خاك(يمار ت

به منظور تعيين مواد موجود در خاك،  كردن آن،

ميزان در اين آزمايش آزمايش خاك صورت گرفت، 

  .تعيين شد 14/0نيتروژن موجود در خاك 

هاي كاشت گياهان تيمار از گلدانبراي 

- سانتي24متر، قطر  سانتي21/8پالستيكي به ارتفاع 

 كيلوگرم 5/4 كيلوگرم ماسه و 5/2وي متر كه حا

  .خاك استريل بودند، استفاده شد

ازت مورد نياز گندم با توجه به آزمايش خاك و 

مدل جامع توصيه كودهاي شيميايي براي اين خاك 

طبق آزمايش خاك توصيه كودي  ).1( محاسبه گرديد

  گندم در .باشد مي كيلوگرم اوره در هكتار150ازت 

موقع % 20مرحله اول . داردنياز ازت چهار مرحله به 
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موقع پنجه زني، مرحله % 30كاشت، مرحله دوم 

% 20موقع ساقه رفتن و مرحله چهارم % 30سوم 

از آنجاييكه گياهان . باشد ميخوشه دهي موقع

مورد مطالعه در مرحله پنجه زني انتخاب شده 

بودند، بنابراين تنها كود اختصاصي را در دو مرحله 

هاي  بعد از مرحله پنجه زني برگ.دنددريافت كر

ول امرحله .  براي تغذيه شته جدا شدندگندم

كوددهي يك هفته پس از كاشت بدين صورت 

 كيلوگرم خاك موجود 5/4انجام شد كه به ازاي هر 

 ميلي گرم اوره 54، و 36، 20ها صفر، در گلدان

 ميلي ليتر آب حل گرديد و به 100در )  درصد 46(

عدد بذر  20ابتدا در هر گلدان  .ده شدهر گلدان دا

 پس از رشد بذرها  كه كاشته شد،پيشتازگندم رقم 

ها حذف گرديد و در هاي ضعيف از گلدانگياهچه

 21پس از .  عدد گياهچه باقي ماندند15هر گلدان 

زني دومين مرحله روز يعني در مرحله پنجه

در اين مرحله به . ها انجام شدكوددهي به گلدان

گرم كود اوره به  ميلي81، و 54، 27يب صفر، ترت

 گلدان 40 در هر غلظت كود،. ها اضافه شدگلدان

چون  .هاي مورد نياز كشت گرديدبراي تأمين برگ

 160آزمايش در چهار تيمار  انجام شد، از تعداد 

   .گلدان استفاده شد

اثر كوددهي بر ميزان نيتروژن :  اولآزمايش

  گياه

تروژن محلول موجود در براي تعيين سطح ني

 برگ بطور 20گندم پس ازمرحله دوم كوددهي، 

دار در تصادفي از  هر تيمار انتخاب و در اَون تهويه

 ساعت قرار 24 به مدت درجه سانتيگراد70دماي 

داده شدند و پس از آسياب كردن آنها،  ازت كل به 

  ).11 (شدگيري اندازهكجد هال روش 

ي و نرخ ذاتي بررسي بيولوژ: آزمايش دوم

  افزايش جمعيت

- از دومين مرحله كوددهي، برگبعد هفته يك

هاي ماده بالغ هاي جوان گندم براي تغذيه شته

هاي تك در شيشهآوري و دمبرگ آنها تكجمع

سازي پوره براي همسن. محتوي آب قرار داده شد

هاي  شته ماده بالغ جوان روي برگ40سن يك، ابتدا 

 و سپس به ظروف پرورش  شدهر تيمار گذاشته

كه در دو ) متر سانتي8 و قطر 18ارتفاع (اي استوانه

هايي براي تهويه ايجاد شده بود طرف آن سوراخ

 پرورش در اتاقك رشدظروف .  منتقل گرديدند

 درصد و 70±10 رطوبت نسبي ،ºC1±25دماي (

 ساعت 4بعد از . قرار داده شدند)  16: 8دوره نوري 

ده و تنها يك پوره سن يك روي ها بازبيني شظرف

 .برگ باقي گذاشته شد، و بقيه شته ها حذف گرديدند

 ساعت 24هاي بالغ هر  ه شتهاز اين زمان تا مشاهد

-هاي نمو و پورهيكبار ظروف پرورش مشاهده و داده

شمارش و مشاهده شته . زايي روزانه يادداشت شد

هاي روي گياهان درون ظروف پرورش تا زمان مرگ 

- با برگهاهر سه روز برگ. ها ادامه يافتام شتهتم

طول دوره قبل از  .هاي جوان تازه جايگزين شدند

زايي شته بالغ، طول عمر پوره زايي، طول دوره پوره

و )  مرگتولد تا زماناز (شته كامل، طول عمر كل 

 تيمار كودي محاسبه و مورد 4زايي در هر ميزان پوره

راي محاسبه نرخ ذاتي ب .تجزيه آماري قرار گرفت

مهمترين  كه يكي از rmافزايش جمعيت يا 

 1پارامترهاي جدول زندگي است از روش يات وايت

  .  استفاده شد)18(

dMdr /)(ln738.0= 

  

  تجزيه آماري

هاي آماري با استفاده از نرم افزار تمام تجزيه

SAS و با استفاده از رويه GLM 16( انجام شد(  .

-م هر تجزيه آماري، نرمال بودن باقي از انجاپيش

ها با استفاده از همين نرم افزار مورد بررسي مانده داده

قرار گرفت و در صورت لزوم از تبديل مناسب براي 

  .ها استفاده شدنرمال كردن داده

  

                                                                                  

 

1- Wyatt & white 
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 نتايج

   آناليز بافت گياه ميزبان-1

نتايج تجزيه بافت گياه نشان داد كه روند 

 با سطح كوددهي در ارتباط در گياهتغييرات ازت 

، بيشترين %)150(بوده و باالترين سطح كوددهي 

را در بافت برگ ايجاد كرده %) 5(ميزان نيتروژن 

، 150است و با افزايش سطح كوددهي از صفر تا

جذب ازت در برگ افزايش يافته بطوري كه جذب 

و در بيشترين % 3ازت در كمترين سطح كوددهي، 

  ).1نمودار( است بوده% 5سطح كوددهي، 

  

  
اثر سطوح مختلف كود نيتروژن  -1نمودار

  )درصد(بر غلظت نيتروژن برگي 

  

   زيست شناسي آزمايشگاهي-2

مقادير مربوط به ويژگيهاي زيستي شته سبز 

 تيمار كودي و نتايج بدست آمده از 4گندم در 

. است ارايه شده 1مقايسه آماري آنها در جدول 

زايي نشان داد كه ز پورهبررسي آماري دوران پيش ا

-تيمارهاي نيتروژن تاثيري روي دوره پيش از پوره

زايي شته سبز گندم نداشته و در بين تيمارهاي 

مشاهده داري از اين نظر مختلف تفاوت معني

 بررسي .)=P ،156،3 df=،96/0F=4151/0( نگرديد

زايي در  بيشترين طول دوره پورهآماري نشان داد

 كمترين آن در تيمار شاهد ديده  درصد و150تيمار 

در واقع افزايش نيتروژن توانسته است باعث . شودمي

 دوره توليد مثل شته سبز گندم شودطول افزايش 

)0001/0P< ، 156،3df=، 39/11F=(.هاي  تجزيه داده

تيمارهاي  زايي نشان داد كهدوران پس از پوره

بز زايي شته سنيتروژن تاثيري روي دوره پس از پوره

 ،=P، 156،3df=0579/0(است نداشته  گندم

55/2F=( . زايي تا مرگ پورهاولين بررسي طول دوره

نشان داد كه اين مقدار در تيمارهاي مختلف داراي 

 ،=0001/0P<، 156،3df(دار آماري است اختالف معني

31/10F=( .داري روي سطح كود نيتروژن تاثير معني

 ،=0001/0P<، 156،3df(ها داشته است زادآوري شته

05/75F= ( هاي پرورش يافته در تيمار  بطوريكه شته

 درصد بيشترين پوره را توليد كردند و كمترين 150

هم چنين . زايي در تيمار شاهد ثبت گرديدميزان پوره

مقايسه آماري ميانگين طول عمر نشان داد كه 

   مشاهده شده 150باالترين طول عمر در تيمار 

. دارد دارارها تفاوت معني با ديگر تيمكه
)0001/0P<،156،3df=،20/10F=( 

 اثر تيمارهاي نيتروژن روي نرخ ذاتي افزايش -3

  (rm)جمعيت 

مهمترين پارامتر جدول زندگي، نرخ ذاتي افزايش 

 150، 100، 50جمعيت است كه در تيمارهاي صفر، 

 267/0 و 263/0، 266/0، 246/0درصد به ترتيب 

بررسي آماري . وز محاسبه گرديدماده بر ماده بر ر

نشان داد كه اين پارامتر بين تيمار شاهد و ساير 

 ،>0001/0P(باشد دار ميتيمارها  داراي تفاوت معني

3،156 df= ،66/7F=(، در واقع بررسي آماري تاثير 

 بر نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته را مثبت كود ازت

  ).2جدول(نشان داد 
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   Schizaphis graminum ي نيتروژني بر مراحل نموي شته سبز گندم تاثير تيمارها-1جدول
 

 مراحل نموي تيمار

150%  100%  50%  0%   

13/0±38/10  A 17/0±3/10  A 73/0±08/10 A 093/0±25/10 A زاييدوره پيش از پوره  

83./±15/21  A 30/0±38/19 B 41/0±58/17 C 34/0±45/17  C زاييدوره پوره  

44/0±88/3 AB 36/0±48/3 AB 38./±22/4  A 28/0±85/2  B زاييدوره پس از پوره  

59/0±28/24 A 46/0±85/22 AB 53/0±80/21  B 48/0±35/20  C زايي تا مرگدوره پوره  

60/0±68/34 A 46/0±18/33 B 58/0±63/32 B 48/0±55/30  C طول عمر كل 

31/1±63/73 A 28/1±50/63  B 71/1±45/54 C 05/1±23/46 D ميزان پوره زايي 

  )گروهبندي با آزمون چند دامنه دانكن(باشد  درصد مي5دار در سطح ها نشان دهنده نبود تفاوت معنيف مشابه در ستونحرو*

    

  

 يرو  Schizaphis graminum مقايسه ميانگين نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته سبز گندم -2جدول

  سطح نيتروژن دريافتي 4گندم با 

 ميانگين  تعداد شته  تيمار

0%   

50%  

100%  

150%  

40  

40  

40  

40  

a0028/0±246/0  

b0041/0±266/0 

b0046/0±263/0  

b0034/0±267/0  
  )گروهبندي با آزمون چند دامنه دانكن(باشد  درصد مي5دار در سطح ها نشان دهنده نبود تفاوت معنيحروف مشابه در ستون*

  

  

  بحث

ميزان مصرف افزايش در پژوهش حاضر با 

 مقدار نيتروژن موجود در ، در خاكتيمار نيتروژن

طول دوره پيش از بررسي . برگ افزايش پيدا كرد

زايي شته نشان زايي و طول دوره پس از پورهپوره

ولي . بود دهنده عدم تاثير كوددهي بر اين پارامترها

كوددهي باعث افزايش طول دوره توليد مثل، طول 

گ و طول عمر شته سبز زايي تا مردوره اولين پوره

 مصرف نيتروژنمقدار افزايش چنين هم. شدگندم 

به  .سبز گندم شد آوري شته افزايش زادباعثشده 

افزايش يافته و ميزبان كيفيت گياه  ،عبارت ديگر

 شتهخسارت جمعيت و در نتيجه ميزان بر اين امر 

ها و ديگر حشرات تغذيه كننده از شته. گذاردتاثير مي

تروژن برگ بافت آبكش ممكن است به تغييرات ني

حساس باشند و افزايش نيتروژن باعث افزايش نمو و 

كود نيتروژن به گياه  افزودن ).6( زادآوري شته شود

ها يا ديگر حشرات در بسياري از موارد براي شته

 ي اگرچه در تعداد،)17 (داشته استمثبت اثر مكنده 

 و يا هيچ واكنشي هها پاسخ منفي داد شته،از مطالعات

  .)12 (اندروژن نشان ندادهبه كود نيت

هاي مزرعه نشان داد تعداد در آزمايش) 9 (1دانيل

كاشته شده زمستانه گندم در هر رديف گياه   سبزشته

                                                                                  

 

1- Daneils  
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 آركر .يابدبا افزايش نيتروژن افزايش ميدر مزرعه 

 نيز مشاهده كردند كه يك رابطه 5 (1و همكاران

خطي بين افزايش جمعيت شته سبز و افزايش 

 2 ريدل.شودكود روي سورگوم مشاهده ميكاربرد 

 در بررسي تاثير ميزان نيتروژن بر آلودگي شته )15(

 Hordeum vulgare L سبز گندم بر گياه 

دريافت در گياهاني كه مقدار نيتروژن ناكافي 

 نسبت به گياهاني كه مقدار ،دريافت كرده بودند

 تعداد شته در هر ،نيتروژن كافي دريافت كرده بودند

 آزمايشهاي اين شيوه اجراي چه  اگر.اه كمتر بودگي

محققين دقيقا با پژوهش حاضر مطابقت ندارد اما 

افزايش كوددهي پژوهش حاضر بهرحال مطابق با 

 .باعث افزايش فراواني شته شده است

نشان دادند كه افزايش كود ) 14 (3نوو و كول

  نيتروژن در گياه پنبه باعث افزايش زاد آوري شته 

. دوش مي Aphis gosspyii Glover هپنب

تواند ناشي از كاهش دفاع افزايش جمعيت شته مي

   .باشديا به عبارت ديگر حساس شدن گياه گياه 

در مشاهدات خود بيان  )13 (4مون و همكاران

كشت  داشتند كه مقدارهاي مختلف نيتروژن در

، تاثير چندان مهمي در طول هيدروپونيك گندم

، دوره باروري، طول عمر يدوره پيش تخمگذار

 Diuraphis noxiaشته روسي گندم

Mordvilko  با ه  مطالع نتايج اين.كندنمييجاد

 .نتايج حاصل از پژوهش حاضر مطابقت ندارد

 بيانگر پتانسيل رشد يك جمعيت rmميزان افزايش 

باشد اين ميزان تحت تعدادي از شرايط محيطي مي

 مورد معموال براي سنجش فاكتورهاي محيطي

اين پارامتر با مقدار نيتروژن . گيرداستفاده قرار مي

 پژوهش حاضر نشان داد كه .بافت برگ ارتباط دارد

كاربرد كودهاي نيتروژني براي گندم باعث افزايش 

                                                                              

 

1- Archer et al.  

2- Riedell 

3- Nevo & coll 

4- Moon et al. 

 از آنجايي. نرخ ذاتي افزايش جمعيت نيز شده است

در مقايسه تيمار شاهد با ساير افزايش، اين كه كه 

توان به احتمال تاثير  مي،ه استتيمارها مشاهده شد

گندم بر شته گياه پايه در -تركيبات دفاعي نيتروژن

سبز گندم اشاره كرد كه افزايش تيمار نيتروژني 

نتوانسته سبب افزايش در نرخ ذاتي شته سبز گندم 

دليل تنوع و متفاوت بودن نتايج اين است كه  .گردد

كن و كوددهي مممورد مطالعه ارتباط بين رشد شته 

هاي عالوه بر اين كودها و نسبت. است متفاوت باشد

غذايي به طور متفاوت نمو شته را تحت تاثير قرار 

ها از آنها تغذيه هايي كه شته به عالوه برگ. دنده مي

هم  كنند ممكن است در كيفيت مواد غذايي بامي

متفاوت باشند و به طور هماهنگ ميزان رشد شته را 

هاي گياهي متفاوت نيز گونه. تحت تاثير قرار ندهند

ها در اثر كوددهي پاسخ هاي متفاوت به عملكرد شته

در  )10 (5دروشنر و همكارانعالوه بر اين . دهندمي

بررسي تغيير سطح نيتروژن بوسيله شته سبز گندم و 

ه پيشنهاد كردند كه نقش آن در مقاومت گندم زمستان

غذيه از هاي شته سبز گندم در اثر تبعضي از بيوتيپ

بافت آبكش برگ تغييراتي شبيه پيري در برگ گندم 

كنند و باعث افزايش اسيدهاي آمينه ايجاد مي

شوند كه دار حاصل از تجزيه پروتئين مينيتروژن

بهتر شدن كيفيت غذايي گياه پديده، حاصل اين 

منجر به افزايش وزن به نوبه خود  كه استميزبان 

 آن در توليد نتاج شته و در نهايت افزايش توانايي

هاي شته سبز گندم اما بعضي ديگر از بيوتيپ. شودمي

فاقد اين توانايي هستند يا توانايي كمتري در تغيير در 

متابوليسم گياه بوسيله پژمرده كردن در مدت تغذيه 

شود در نتيجه قدرت توليد مثلشان كم مي. هستند

يك گونه شته سبز نيز هاي متفاوت پس بيوتيپ

با . هاي متفاوت بدهنداست به كوددهي پاسخممكن 

توجه به اين نتايج گاهي تيمارهاي فيزيولوژيكي 

باعث افزايش حساسيت گياهان به حمله حشرات 

                                                                                  

 

5- Droshner et al. 
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در شرايط ناگزير از مصرف كودهاي . شوندمي

هايي مثل تغيير در  با استفاده از راهبايد نيتروژني 

ثل تاريخ كاشت گياه يا با اضافه كردن كودهايي م

در گياه توانند نيتروژن موجود پتاس و فسفر كه مي

هاي تفكيك آن به اندازه(را به شكلي برگردانند 

كه ديگر شته قادر نباشد آن را مصرف ) كوچكتر

توان خسارت شته به گياه ميزبان را كاهش  كند، مي

 در مجموع نتايج اين پژوهش نشان .)8 (داد

رفتن توليد دهد كه دادن كود ازته باعث باال  مي

مثل شته سبز گندم شده و اين امر منجر به افزايش 

اي به معناي  چنين پديده. گردد خسارت اين شته مي

برداري از هزينه انجام شده براي  عدم بهره

توليد (كوددهي بوده و شايد به جاي سود بيشتر 

. باعث خسارت مضاعف نيز بگردد) محصول بيشتر

برد كودها و بويژه بنابراين ضروري است پيش از كار

آنها بر جمعيت گياهخواران  كودهاي نيتروژني، اثر

  .مورد بررسي و توجه قرار گيرد

  

  سپاسگزاري

بدين وسيله از بخش آفات و بيماريهاي گياهي 

استان  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي

به دليل همكاري در اجراي اين پژوهش اصفهان، 

. گردد ميسپاسگزاري
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