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 چکیذُ

 7اینه شؾنزٌ ري    ي خغبرت یکی اس آفبت مُم مشارع کلشا در ایزان اعت. ثزرعی تغییزات خمؼیت  .BrevicorynebrassicaeLکلم ؽتٍ مًمی 
در ؽنزای  مشرػنٍ )در    ،(Hyola401ي  Hyola308ي َیجزینذَب   Okapi،Licord ،Talaye،Modena ،Tasilo: ارقنب   کلشا )ؽبملرقم ي َیجزیذ 

. ثیؾنتزیه  رعنذ ثٍ ايج میخغبرت آفت اس فزيردیه ؽزيع ي در اردیجُؾت مبٌ در مزشلٍ گلذَی گیبٌ  وؾبن داد کٍقبلت طزح ثلًک َب  کبمل تصبدفی( 
مؾبَذٌ ؽذ.مقبیغٍ میبوگیه ػملکنزد ي اخنشا  ػملکنزد ارقنب  ي َیجزینذَب        Hyola401ي کمتزیه آن ري  َیجزیذ  Talayeخمؼیت آفت ري  رقم 
يسن َنشار داونٍ ي ثنبیتزیه     ثیؾتزیه تؼنذاد داونٍ در خنًرخیه، ثیؾنتزیه    ، امب Hyola401ثیؾتزیه تؼذاد خًرخیه در َیجزیذ  کٍد دامختلف کلشا وؾبن 
 ثٍ طًر کلی وتبیح وؾبن داد کٍ رقممؾبَذٌ گزدیذ.  Modenaدر رقم کمتزیه ػملکزد ي اخشا  ػملکزد  در شبلی کٍدیذٌ ؽذ.  Tasiloػملکزد در رقم 

Tasiloرقم  ي تزیه، مىبعتModena ثبؽىذثزا  کبؽت در مىطقٍ ؽُزکزد می تزیه رقموبمىبعت. 
 

 مقبيمت  ػملکزد،ؽتٍ مًمی، تغییزات خمؼیت، :کلیذی ّای ٍاشُ
 

 هقذهِ
1  

یکنی اس گیبَنبن داونٍ     L.Brassica napusػلمنی  کلشا ثنب ونب    
ريغىی مُم در مىبطق مؼتذل ؽىبختٍ می ؽًد کٍ وقؼ ػمنذٌ ا  در  

 ،ؽننتٍ   مننًمی کلننم  (. 3تننيمیه ريغننه خننًراکی اوغننبن دارد )   
BrevicorynebrassicaeL. ،  ٌمحصننًلمُننم تننزیه آفننت مکىننذ 

ًد شملنٍ  َب  گیبٌ میشثبن خن  ، ي غالفگل، عبقٍ، ثزگثٍ  کٍ ثبؽذ می
مًخنت پییینذگی ي قبؽنقی     ؽیزٌ علًلیکىذ ي ثب تغذیٍ ي مکیذن  می

ؽذن ثًتٍ ي پبییه آمذن کیفیت ي کمیت  ضؼیفَب،  ؽذن شبؽیٍ ثزگ
ي اس  َب، ػذ  تلقیح گلُب، ریشػ داوٍ َب، کبَؼ ػملکزد محصنًل  داوٍ

اعتفبدٌ اس ارقب  مقنبي  ثنٍ   (. 10ي 5، 2گزدد ) می ثیه رفته کبمل ثًتٍ
دلیل داؽته مشایب  مُمی وظیز ارسان ثًدن، عبسگبر  ثب محی  سیغت 
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چُبرمحبل ي ثختیبر ، عبسمبن تحقیقبت، آمًسػ ي تزيیح کؾبيرس  ي مىبثغ طجیؼی 
 کؾبيرس ، ایزان 
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در منذیزیت کىتنزل   ا  اَمیت يینضٌ ، ي قبثلیت تلفیق ثب عبیز ريػ َب
مًخنت کنبَؼ مصنزف عنمً  ي کنبَؼ خطنز        ( ي7 ي 6آفت دارد)

. تحقیقنبت اخینز در راثطنٍ ثنب     (9) ؽنًد مقبيمت در خمؼیت آفبت منی 
 (.11) گیبَبن مقبي  ثىب وُبدٌ ؽذٌ اعت اعتفبدٌ اسَب ثزپبیٍ کىتزل ؽتٍ

ارقنب  ي  مقبیغٍ ؽبخص آلنًدگی  ضمه  (8) مًعً  اوشاثی ي َمکبران
کٍ  وذوؾبن داد در مىطقٍ اريمیٍ صوًتیپ مختلف کلشا در ؽزای  مشرػٍ

کمتننزیه میننبوگیه ؽننبخص آلننًدگی ي صوًتیننپ     Operaصوًتیننپ 
Geronimo  در مطبلؼنٍ  را داؽنتىذ ثیؾتزیه میبوگیه ؽبخص آلًدگی .

ٍ   4کیُبویبن ي َمکبران )   ( اثز ارقب  مختلف کلنشا ري  خمؼینت ؽنت
  خًسعتبن، کزدعتبن ي ایال  مًرد ثزرعنی قنزار   مًمی در مشارع کلشا
شذاکثز خمؼیت ؽتٍ را داؽنتٍ ي ثؼنذ اس آن    SLM046گزفت کٍ رقم 

قنزار داؽنتىىذ. در اعنتبن     RGS003 ي PF،Licord ارقنب   ثٍ تزتینت 
خًسعتبن ثیؾتزیه آلًدگی ي کمتزیه ػملکنزد داونٍ مزثنًه ثنٍ رقنم      

Hyola401  ثًد. در اعتبن کزدعتبن رقمSLM046    ي در اینال  رقنم
Zarfam  .وتبیح مطبلؼٍ مىفزد ي َمکنبران ثیؾتزیه ػملکزد را داؽتىذ 

میننبوگیه ؽننبخص آلننًدگی ارقننب ، ییننه َننب ي     ري  مقبیغننٍ (6)
 .Sinapisarvensis Lَیجزینذَب  مختلنف کلنشا ي خنزدل يشؾنی      

در مشرػنٍ     منًمی کلنم در ؽنزای  آلنًدگی طجیؼنی     ثٍ ؽتٍوغجت 

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهاى  نشریه
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وؾبن داد کٍ خمؼینت ؽنتٍ    مذرط )تُزان( داوؾکذٌ کؾبيرس  تزثیت
  فزيردیه ريونذ افشایؾنی ي   ري  ارقب  اس سمبن ؽزيع آلًدگی تب ویمٍ

 پظ اس آن عیز وشيلی داؽتٍ اعت. 
ٍ ي ضزيرت ویبس کؾًر ثٍ تبمیه ريغه  ثٍ ثب تًخٍ   کؾنت  تًعنؼ
ي َمیىننیه ضنزيرت کنبَؼ مصننزف عنمً  ؽننیمیبیی،    گینبٌ کلنشا   

مقبي  ثٍ ؽتٍ در ؽزای  مختلف آة ي ًَایی، ؽىبعبیی ي مؼزفی ارقب  
می تًاوذ راٌ شل مىبعجی خُت پنبییه آيردن خغنبرت وبؽنی اس ؽنتٍ     

ثىنبثزایه اینه   مًمی کلم ي ویش کبَؼ مصزف عمً  ؽنیمیبیی ثبؽنذ.   
ثز ػملکزد ي اخنشا  ػملکنزد    ؽتٍ مًمی تيثیزثب َذف ثزرعی حقیق ت

خُنت کبؽنت در    ارقب  مختلف کلشا ثٍ مىظًر مؼزفنی ارقنب  مىبعنت   
 . ثٍ اخزا درآمذ مىطقٍ ؽُزکزد

 

 ّا هَاد ٍ رٍش

ثذر پىح رقم مختلنف کلنشا    :ارقام هَرد هطالعِ ٍ ًحَُ کاشت
Okapi)،Licord ،Talaye،Modena ي (Tasilo  ي دي َیجزینننننننذ

Hyola308)  ي(Hyola401   اس ؽننزکت خننذمبت شمبیننت کؾننبيرس
اعتبن چُبرمحبل ي ثختیبر  تُینٍ گزدینذ. آسمنبیؼ در قبلنت طنزح      

در مشرػنٍ  ؽبمل َفت تیمبر در عنٍ تکنزار   َب  کبمل تصبدفی ثلًک
ي  مزکش آمًسػ کؾنبيرس  اعنتبن چُبرمحنبل ي ثختینبر  اخنزا ؽنذ      

تغییزات خمؼیت ؽتٍ ري  ارقب  مختلف ي َمیىیه ػملکزد ي اخنزا   
. کبؽت در ویمٍ دي  ؽنُزیًرمبٌ  لکزد تیمبرَب ثزرعی ي مقبیغٍ ؽذػم

َب   ػلف ، ي دفغَی ثز اعبط آسمًن خبکدکًد .صًرت گزفت 1391
 ي يخیه دعتی)قجل اس کبؽت(  کؼ تزیفلًرالیه ػلفثب اعتفبدٌ اس َزس 
 ؽذ.   ودب ا (در طًل فصل سراػی)

 بررسی تغییرات جوعیت شتِ رٍی ارقام هختلف در شرايط
( 92آمبرثزدار  اس سمبن ؽزيع آلًدگی )اياینل فنزيردیه منبٌ    : هسرعِ

. ادامٍ یبفنت آغبس ؽذ ي ثٍ طًر مىظم ي َفتگی در تکزارَب  آسمبیؾی 
ثزا  ومًوٍ ثزدار  پىح ػذد ثًتٍ ثٍ طًر تصبدفی اس َزکنزت اوتخنبة   

عبوتی متنز دروظنز    10یك عزؽبخٍ ثٍ طًل تقزیجی  ؽذ ي اس َز ثًتٍ
َب  مًخًد ؽبمل ثبلغ ي پًرٌ ري  آن ؽمبرػ تؼذاد ؽتٍگزفتٍ ؽذ ي 

ي  تب سمبن رعیذگی محصنًل  ثٍ طًر َفتگی ومًوٍ ثزدار  (.1) گزدیذ
 ( ادامٍ داؽت.  92اياخز تیزمبٌ صفز ؽذن خمؼیت آفت در مشرػٍ )

ثٍ مىظًر ثزرعنی  : بررسی عولکرد ٍ اجسای عولکرد هحصَل
در پبیبن فصنل سراػنی اس    ب،ػملکزد ي اخشا  ػملکزد ارقب  ي َیجزیذَ

ثًتنٍ ثنٍ طنًر تصنبدفی اوتخنبة ؽنذ ي        10تؼنذاد  کزت آسمبیؾی َز 
ػملکزد ي اخشا  ػملکزد محصًل ؽبمل، تؼذاد خًرخیه در َز ثًتنٍ،  
تؼذاد داوٍ در َز خًرخیه ي يسن َشار داوٍ در ؽزای  آلًدگی ثٍ ؽنتٍ،  

 مًرد اوذاسٌ گیز  ي مقبیغٍ قزار گزفتىذ. 
تدشیٍ آمبر  تغییزات خمؼیت ؽتٍ ي وینش  : ّا ادُتجسيِ آهاری د

ي مقبیغنٍ   Proc ANOVAمیشان ػملکنزد ي اخنشا  آن ثنٍ کمنك     

 SASمیبوگیه ثٍ کمك آسمًن چىذ دامىنٍ ا  داوکنه در ونز  افنشار     

version 9.1وز  افنشار   اس صًرت گزفت. ثزا  رعم ومًدارَبExcel 

 .اعتفبدٌ ؽذ 2007
 

 ٍ بحث ًتايج

جوعیت شتِ رٍی ارقام هختلف در شرايط بررسی تغییرات 
مقبیغٍ فزاياوی خمؼیت ؽتٍ ري  ارقب  ي َیجزیذَب  مختلف  :هسرعِ

ثب  Talayeوؾبن داد کٍ خمؼیت ؽتٍ در رقم  در ؽزای  آلًدگی طجیؼی
تنب   3/2/92ثًتٍ( در ثبسٌ سمنبوی   15ػذد )در  12000میبوگیه آلًدگی 

ثننب میننبوگیه  Hyola401ثیؾننتزیه فزاياوننی ي در َیجزیننذ  10/2/92
تنب   24/2/92ثًتٍ( در ثنبسٌ سمنبوی    15ػذد )در  5000 آلًدگی کمتز اس

. ثز ایه مجىنب رقنم   (1)ومًدار  کمتزیه فزاياوی را داؽتٍ اعت 31/2/92
Talaye  تنزیه رقنم ي َیجزینذَب     ثٍ ػىنًان مطلنًةHyola401  ي

Hyola308 تزیه میشثبن ثنزا  تًلینذمثل ي تکثینز   ثٍ ػىًان وبمىبعت 
ثًدوذ. عبیز ارقب  منًرد مطبلؼنٍ در      مًمی کلم در ؽزای  مشرػٍؽتٍ

 ثیه ایه دي گزيٌ قزار گزفتىذ. 
هقايسِ عولکرد ٍ اجسای عولکرد تیوارّا در شرايط آلَدگی 

 Hyola308وظنز تؼنذاد خنًرخیه، َیجزینذ      اس: بِ شتِ هَهی کلزسا 
کمتزیه  Modena( ي رقم 47/83ثیؾتزیه تؼذاد خًرخیه در َز ثًتٍ )

 ,df= 6)(1( را تًلیذ کزدوذ)خنذيل  69/12تؼذاد خًرخیه در َز ثًتٍ )

F= 15.06, p= 0.051)  َیجزیذَب ي ارقب  مختلف کلشا اس وظز تؼنذاد .
 =df= 6, F= 4.01, p).داوٍ در خًرخیىتفبيت مؼىنی دار  داؽنتىذ   

( ي 27/13)Tasilo ثیؾتزیه تؼذاد داوٍ در خنًرخیه در رقنم    (0.051
( مؾبَذٌ ؽذ. ثقیٍ ارقب  مًرد مطبلؼٍ 55/7) Okapiآن در رقم پظ اس 
دار  ثب َمنذیگز وذاؽنتىذ.    ؼذاد داوٍ در خًرخیه اختالف مؼىیاس وظز ت

اس وظنز يسن َشارداونٍ وینش تفنبيت مؼىنی دار  ثنب        ارقب  مختلف کلشا
 . در ایه مًرد ویش رقنم (df= 6, F= 0.81, p= 0.58)یکذیگز داؽتىذ 

Tasilo ه يسن َشار داونٍ را داؽنت ي پنظ اس آن َیجزینذَب      ثبیتزی
Hyola  قزار داؽتىذ. در مدمًع رقمTasilo    ثبیتزیه مقنذار ػملکنزد

میشان ػملکزد  کمتزیه Modenaگز  ثٍ اسا  َز ثًتٍ( ي رقم  41/0)
گز  ثٍ اسا  َز ثًتنٍ( را در ؽنزای  آلنًدگی ثنٍ ؽنتٍ وؾنبن        01/0)

 (.1)خذيل  (df= 6, F=0.53, p= 0.38)دادوذ
وتبیح ایه تحقیق وؾبن داد کنٍ ايج فؼبلینت اینه ؽنتٍ اس اياینل      

ؽًد ي در َىگب  رعنیذگی  اردیجُؾت مبٌ مصبدف ثب گلذَی ؽزيع می
 9، 12ارػ عبیز محققنیه ) کٍ ثب گش یبثذمحصًل ثٍ ؽذت کبَؼ می

 . مطبثقت داردویش ( 3 ي
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 ( عولکرد ٍ اجسای عولکرد ارقام ٍ ّیبريذّای هختلف کلسا در شرايط آلَدگی بِ شتِ هَهی کلسا±SEقايسِ هیاًگیي )ه -1جذٍل 

Table 1- Mean comparison (±SE) of yield and yield components of different canola cultivars and hybrids under infestation to 

the canola aphid  

 بَتِ )گرم(عولکرد ّر 
(Yield gr/plant) 

 ٍزى ّسار داًِ )گرم(
(weight of 1000 seeds(gr)) 

 تعذاد داًِ در خَرجیي
(No. of seed/ pods) 

 (Cultivar)رقن (No. of pods)تعذاد خَرجیي

0.11 ± 1.4 b 0.29 ± 0.21 a 4.51± 1.16 b 83.47 ± 3.3 a Hyola308 
0.41 ± 1.331 a 0.54 ± 0.56 a 13.27 ± 1.67 a 57.53 ± 2.3 ab Tasilo 
0.07 ± 1.08 b 0.32 ± 0.26 a 4.72 ± 2.1 b 49.75 ± 2.16 abc Hyola401 

0.02 ± 1.21 c 0.09 ± 0.07 b 4.33 ± 2.59 b 39.16 ± 2.7 bc Licord 
0.03 ± 1.63 c 0.13 ± 0.11 b 7.55 ± 3.8 ab 29.63 ± 1.9 bc Okapi 
0.02 ± 1.2 c 0.16 ± 0.16 b 4.96 ± 3.63 b 23.99 ± 1.73 bc Talaye 
0.01± 0.82 c 0.17 ± 0.18 b 4.42 ±3.48 b 12.69 ± 2.04 c Modena 

 درصذ اختالف مؼىی دار  داروذ5َب ثب شزيف غیزمؾبثٍ در َز عتًن ثز اعبط آسمًن داوکه در عطح اشتمبل *میبوگیه
Means with different letter in each column are significantly different at P=0.05 using Duncan multiple rang test  

 

 
 

ًوَدار هیاًگیي تغییرات جوعیت شتِ هَهی کلن رٍی ارقام ٍ ّیبريذّای هختلف کلسا در تاريخ ّای هختلف ًوًَِ برداری در شرايط آب ٍ  -1شکل 

 1931َّايی شْرکرد در سال 
Figure 1- Population dynamics of canola aphid on different canola cultivars and hybrids in Shahre-kord condition during 

2013 
 

کنٍ َزچىنذ يخنًد ؽنتٍ      وؾنبن داد مقبیغٍ وتبیح اخشا  ػملکزد 
مًمی ثز اخشا  ػملکزد  اثز داؽتٍ ي مىدز ثٍ کبَؼ آوُب ؽذٌ اعت 

، ثیؾتزیه تؼذاد داوٍ Hyola401امب ثیؾتزیه تؼذاد خًرخیه در َیجزیذ 
در خننًرخیه، ثننبیتزیه يسن َشارداوننٍ ي ثیؾننتزیه ػملکننزد در رقننم  

Tasilo    مؾنبَذٌ گزدیننذ در شننبلی کنٍ رقننمModena تننزیه پننبییه
(. وتنبیح ثنٍ دعنت    1 ػملکزد ي اخشا  ػملکزد را داؽتٍ اعت )خنذيل 

آمذٌ اس ایه تحقیق تقزیجبً مؾبثٍ وتبیح شبصل اس مطبلؼنبت مشرػنٍ ا    
( می ثبؽذ ثٍ طًر  کٍ در َز دي تحقیق اس وظنز  6د ي َمکبران )مىفز
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مقبيمنننت ثنننٍ ؽنننتٍ منننًمی کلنننشا ثنننٍ تزتینننت َیجزینننذَب     
Hyola401،Hyola308 رقم ،Talaye  ي رقمLicord    .قنزار گزفتىنذ

 (6)در مطبلؼٍ مىفنزد ي َمکنبران    Modenaي  Tasilo ،Okapiارقب  
( گنشارػ  2َمکنبران ) مًرد ثزرعی قزار وگزفتنٍ ثًدونذ. کیُبوینبن ي    

ي در ایننال  رقننم  SLM046کزدوننذ کننٍ در اعننتبن کزدعننتبن رقننم  
Zarfam   ثیؾتزیه ػملکزد را داؽتٍ اعت. در شبلی کٍ در ثزرعی َب
کمتزیه ػملکنزد را   Modenaثیؾتزیه ػملکزد ي رقم  Tasiloمب رقم

منًرد   Zarfamي  SLM046داؽتٍ اعت. در مطبلؼٍ شبضنز دي رقنم   
زفتىذ. ثزخی اس تفنبيت َنب  مًخنًد ثنیه وتنبیح اینه       مطبلؼٍ قزار وگ

تحقیق ي مطبلؼبت دیگز محققیه ممکه اعت وبؽی اس تفبيت در ارقنب   
مًرد مطبلؼٍ یب تيثیز ؽزای  آة ي ًَایی ثبؽذ کٍ ثزا  آفت ري  یك 

طًر کلنی وتنبیح    ثٍرقم ؽزای  مغبػذ یب وبمغبػذ  را فزاَم می کىذ.

ػملکزد ارقب  ي َیجزیذَب  مختلف  شبصل اس ثزرعی ػملکزد ي اخشا 
، Tasilo کلشا در ؽزای  آلًدگی ثنٍ ؽنتٍ منًمی وؾنبن داد کنٍ رقنم      

قم ثنزا   تزیه روبمىبعت Modenaتزیه رقم در شبلی کٍ رقم مىبعت
ثب داؽنته ثنبیتزیه    Tasilo رقم .ثبؽىذ کبؽت در مىطقٍ ؽُزکزد می

ٍ   ػملکزد ي اخشا  ػملکزد در ؽزای  آلًد گی ( ي اس 1)خنذيل   ثنٍ ؽنت
خمؼیت وغجتب پبییه ؽنتٍ، کمتنزیه خغنبرت را متحمنل ؽنذٌ       طزفی

ٍ کمتزیه میشان اعت. اگزچُ  در   منًمی کلنم  تًلیذمثل ي تکثیز ؽنت
( امنب  1 ؽنکل مؾنبَذٌ ؽنذ )   Hyola308ي  Hyola401َیجزیذَب  

ػملکزد ایه تیمبرَب در ؽزای  آلًدگی در مقبیغٍ ثب رقم تغنیلً ثغنیبر   
وظز مقبيمت ثٍ ؽتٍ منًمی کلنم ثؼنذ اس     اعت ثىبثزایه اس تز ثًدٌپبییه

 گیزوذ. رقم تغیلً قزار می
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