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  بر صفات  )Macrosiphoniella sanborniبررسی تراکم جمعیتی و تأثیر شته (

  )Chrysantheum morifolium(فیزیولوژیک ارقام مختلف گل داوودي -مورفو

  

  2و نفیسه پورجواد 1، احمد ارزانی*1، مهدي رحیم ملک1محبوبه سادات هدایی

  

  )18/7/1397 رش:یخ پذی؛ تار9/8/1396 افت:یخ دری(تار

DOI: 10.29252/ejgcst.9.2.1 

 
 

  چکیده

شود؛ درحالی که اطالعات اندکی در ترین آفات گیاه داوودي محسوب میعنوان یکی از مهم) بهMacrosiphoniella sanborniشته داوودي (

هـا از  داوودي موجود است. در مطالعه حاضر، اثر متقابل ارقام مختلف گل داوودي و جمعیت شته و شته زمینه اثر متقابل بین گیاه داوودي

صـورت  رقم گل داوودي در گلخانه دانشگاه صنعتی اصـفهان بـه   14فیزیولوژیک بررسی شد. بدین منظور،  -طریق ارزیابی صفات مورفو

کرار کشت شدند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، حضور شـته تمـام پارامترهـاي    تبا سه  تصادفی کامالً در قالب طرحآزمایش فاکتوریل 

العمل منفی نشان داري تحت تأثیر قرار داد. صفات مورد مطالعه نسبت به شرایط تنش عکسطور معنیگیري شده در گیاه را بهرشدي اندازه

تنفس نسبت به فتوسنتز در بین گیاهان آلوده افزایش یافت. عـالوه بـر   دادند که بیشترین اثر کاهشی مربوط به فتوسنتز بود. همچنین، میزان 

هاي موجود روي گیاه، کاهش ارتفاع بوته و تـأخیر در شـروع دوره   هاي باز شده به کل غنچهاین، حضور آفت منجر به کاهش نسبت غنچه

وزهاي مختلف دقیقاً یکسان نبود، اما از روند نسبتاً دهی در بین گیاهان آلوده شد. اگرچه نحوه رشد جمعیت شته در ارقام مختلف طی رگل

هاي رقم اردیبهشت، با وجود جمعیت نسبتاً زیاد شته روي آنها، همچنان از کیفیـت مناسـبی برخـوردار بودنـد.     مشابهی برخوردار بود. گل

 .داري تحت تأثیر قرار دهندطور معنیرا بهگیاه داوودي  رشد رویشی و زایشیتوانند ها میشتهطور کلی، بر اساس نتایج این مطالعه، به
  

  

  گیاهان زینتی، آفت گیاهی، رشد رویشی، رشد زایشی، فتوسنتز کلمات کلیدي:

  

  مقدمه

گل داوودي یکی از گیاهان زینتی مهم، با ارزش اقتصادي زیـاد،  

). طیـف وسـیع رنـگ و    12و  4شـود ( در کل دنیا محسوب می

آل در هاي ایـده ر تولید تیپدهی و توانایی دشکل گل، دوام گل

ایــن گیــاه، ارزش اقتصــادي آن را افــزایش داده اســت. یکــی از 

مشکالت جدي در تولید گل داوودي، کنترل حشرات آفـت آن،  

ها، در مراحل مختلف نموي ایـن  ها و ترپپساز جمله انواع شته

  ).15گیاه است (

   Macrosiphoniella sanborniشـــــــــــته داوودي، 

(Gillette, 1908) (Hemiptera: Aphididae)    یکـی از آفـات مهـم ،
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تواند تمام مراحل نمـوي  ) که می17شود (این گیاه محسوب می

دهی آن، را تحت تأثیر گیاه، از مرحله رشد رویشی تا مرحله گل

قرار دهد. شته داوودي نه تنها رشد رویشی گیـاه را بـا اخـتالل    

تواند تولید ایـن  ها میسازد، بلکه با کاهش کیفیت گلمواجه می

طـور  هـا بـه  ). شـته 18را با مشکالت جدي مواجـه سـازد (  گیاه 

زننـد کـه   هاي گیاهان آسیب میها و گلها، ساقهمستقیم به برگ

شـود  هـا مـی  خوردگی بـرگ منجر به پاکوتاهی گیاه و زرد و پیچ

). این آفات، عالوه بـر مکـش و تخلیـه مـواد مغـذي گیـاه،       17(

اهـان منتقـل کننـد    زا را نیـز بـه گی  هاي بیماريتوانند ویروسمی

)18  .(  

هـا، مقـادیر زیـادي از    براي مدیریت آفـات، از جملـه شـته   

بـر  هاي شیمیایی مورد نیاز است که عـالوه بـر هزینـه   کشحشره

). عـالوه  14شود (بودن، اغلب منجر به آلودگی شدید محیط می

هـا منجـر بـه افـزایش     کـش رویه ایـن حشـره  بر این، مصرف بی

ها شـده اسـت. بنـابراین،    کشبه حشرهمقاومت این آفات نسبت 

محیطـی، اسـتفاده از   با در نظر گرفتن دالیل اقتصـادي و زیسـت  

عنوان یک راهکـار  تواند بهها میارقام مقاوم گیاهی به تغذیه شته

ها محسوب شود. این راهکـار، عـالوه   مؤثر در جهت کنترل شته

نیـز   ها، از تـأثیر پایـدارتري  کشبر کاهش نیاز به مصرف حشره

). بنابراین، اصالح بـراي ایجـاد ارقـام    17برخوردار خواهد بود (

مقاوم گل داوودي، عالوه بر اینکه رویکردي اقتصـادي، مـؤثر و   

تواند صدمات ناشی شود، میزیست محسوب میدوستدار محیط

از حضور آفت را نیز کاهش دهد. تاکنون چندین گیاه تراریخت 

ش شده است. از آنجا کـه تـا   مقاوم به شته در گل داوودي گزار

به تولید انبوه رسیدن یک محصول تراریخـت مسـیري طـوالنی    

منظور شناسـایی و  باید طی شود، محققان مطالعات مختلفی را به

معرفی ارقام مقاوم در این گیاه آغاز کرده و تاکنون چندین رقـم  

). همچنـین، بـر اسـاس    16انـد ( داوودي مقاوم نیز معرفی کـرده 

ان، هیبریداسیون بـین ارقـام مختلـف کـه منجـر بـه       نتایج محقق

شود، عالوه بـر  تفکیک وسیع مقاومت به شته در نتاج هیبرید می

هاي مقـاوم، منجـر   ایجاد یک زمینه ژنتیکی براي اصالح داوودي

  ).  19تر به شته نیز شده است (به تولید هیبریدهاي مقاوم

هـا  ته) نشان داد کـه میـزان تولیـد مثـل در جمعیـت شـ      2بتک (

وسیله نوع رقم داوودي کشت شده تحت تـأثیر قـرار   تواند بهمی

) انجـام شـد،   6اي که توسط هـی و همکـاران (  گیرد. در مطالعه

مقاومت سه رقـم داوودي در مقابـل شـته مـورد ارزیـابی قـرار       

دار در گرفت. نتـایج ایـن مطالعـه بیـانگر وجـود تفـاوت معنـی       

الوه بر این، همـه ارقـام   مقاومت این ارقام به حضور شته بود. ع

هـاي  مورد مطالعـه نیـز از طریـق افـزایش میـزان برخـی آنـزیم       

اکسیدانی واکنش سریعی در مقابـل آفـت نشـان دادنـد کـه      آنتی

ها در مقاومـت بـر ضـد آفـت را نشـان      اهمیت وجود این آنزیم

  ).  6داد (می

عالوه بر این، شرایط کشت و محیط گلخانه نیز در مقاومـت  

طوري که دوره نوري در اه میزبان سهیم است. بهو حساسیت گی

گلخانه، شدت نور، دما، حاصـلخیزي نیتـروژن و وضـعیت آب    

تـوان  ها مؤثر اسـت. بنـابراین، مـی   گیاه میزبان بر تولید مثل شته

تراکم زیاد آفت طـی سـیکل تولیـد گیـاه داوودي را بـا وجـود       

  شرایط محیطی مساعد گلخانه انتظار داشت. 

لوژي و فیزیولوژي گیاه میزبان نیز حساسیت وضعیت مورفو

-). از سویی، پاسخ5کند (این گیاه را نسبت به شته مشخص می

هــاي دفــاعی مختلفــی در گیاهــان در مقابــل هجــوم حشــرات  

صورت صفات مختلف بیوشـیمایی، فیزیولوژیـک و   گیاهخوار به

) نشـان داد  5یابد. نتایج دیویس و همکـاران ( آناتومیک بروز می

جمع شته پنبه روي گیاه داوودي منجر به کاهش فتوسنتز در که ت

) نیـز تـأثیر   8شـود. کوچـاریچ و همکـاران (   هاي جوان میبرگ

هاي مختلـف حضـور شـته سـویا را بـر سـرعت       جوامع و دوره

فتوسنتز و عملکرد این گیاه بررسی کردند. بر اساس نتایج آنهـا،  

د فشار آفـت  تواننتحت شرایط مناسب محیطی، گیاهان سویا می

بیشتري را تحمل کنند. همچنین، گیاهان سویا از طریق یک اثـر  

فتوسنتز جبرانی که منجر به ثبات یا افـزایش عملکـرد شـد، بـه     

  ). 8طور مثبت پاسخ دادند (جمعیت متوسط آفت به

تاکنون ارقـام مختلفـی از گیـاه داوودي در ایـران از طریـق      

اند که عمده مطالعات ههاي مختلف هیبریداسیون تولید شدبرنامه

به خصوصیات زینتی آنها معطوف بوده است. با توجه بـه اینکـه   
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  . ارقام داوودي مورد مطالعه و مشخصات عمومی آنها1جدول 

 نوع سر گل شکل رأس گلچه شعاعی دهیزمان شروع گل رنگ گل نام شماره

2سهند 1 نارنجی -قرمز  داردندانه متوسط رس  رنیمه پرپ   

ید صورتیسف باده 2 داردندانه متوسط رس  رنیمه پرپ   

داردندانه متوسط رس زرد نارنجی سالومه 3  کم پر 

2سرچشمه 4 رنیمه پرپ نوك تیز متوسط رس نارنجی   

داردندانه متوسط رس سفید آشتی 5  کم پر 

داردندانه متوسط رس نارنجی آوا 6  کم پر 

2آوید 7 رنیمه پرپ گرد زود رس بنفش   

شبنف یاسی 8 داردندانه متوسط رس  رنیمه پرپ   

 کم پر پستانکی متوسط رس قرمز بهرخ 9

تیسفید صور المان 10 داردندانه متوسط رس  رنیمه پرپ   

رنیمه پرپ فرورفته متوسط رس قرمز شکیال 11  

2سیمین 12  کم پر پستانکی دیررس سفید 

2نیکا 13 رنیمه پرپ پستانکی متوسط رس قرمز   

یصورت اردیبهشت 14  پرپر پستانکی دیررس 

  

کننـد،  ها بسیار متنوع عمل میاین ارقام از نظر حساسیت به شته

هاي بیشتري جهت شناسایی ارقام موجـود  بنابراین انجام بررسی

رسـد.  نظـر مـی  گیري از ظرفیت آنهـا ضـروري بـه   منظور بهرهبه

همچنین، اطالعات اندکی در زمینه اثر متقابل بـین گیـاه داوودي   

از داوودي موجود است. در این مطالعـه، یـک مجموعـه     و شته

فیزیولوژیک در ارقام مختلف داوودي که تحـت   -صفات مورفو

قـرار داشـتند، مـورد     Macrosiphoniella sanborniتـأثیر شـته   

) بررسـی اثـر   1منظـور:  بررسی قرار گرفت. مطالعـه حاضـر بـه   

صـفات   متقابل گیاه و آفت از طریق درك چگونگی تأثیر شته بر

) چگـونگی رونــد رشــد  2فیزیولوژیــک گیـاه میزبــان،   -مورفـو 

هاي برتـر  ) شناسایی ژنوتیپ3جمعیت آفت روي گیاه میزبان و 

  گل داوودي، انجام شد. 

  

  هامواد و روش

  )Chrysanthemum morifoliumگل داوودي (

جدید اصالحی گل داوودي موجود  ارقاماز میان  ،در این مطالعه

 14عـداد  تقیقات گل و گیاهان زینتی محـالت،  مرکز ملی تحدر 

غربـال   رقم بر اساس وجود تنوع الزم در صفات مختلف زینتـی 

عنوان گیاه به دار شده این ارقامهاي ریشهقلمه). 1ند (جدول شد

تصـادفی بـا    در قالب طرح کامالً صورت فاکتوریلمیزبان شته به

شـگاه صـنعتی   سه تکرار در گلخانه واقع در مزرعه تحقیقاتی دان

، درجـه سلسـیوس   31±5اي دمـاي  در شـرایط گلخانـه   اصفهان

 10ساعت روشنایی و  14و دوره نوري درصد  55±10رطوبت 

هاي پالستیکی بـا قطـر   در گلدان 1394در سال  ،ساعت تاریکی

متـر کشـت شـدند.    سـانتی  5/17متر و ارتفاع سانتی 5/18دهانه 

  د. صورت یک روز در میان انجام شآبیاري به

  

  )Macrosiphoniella sanborni(شته داوودي 

ها در طول فصل زراعـی از  داوودي، شته براي تشکیل کلنی شته

از در آزمایشــگاه، آوري شــدند. مزرعــه گــل داوودي جمــع  

آوري شده اسـالید میکروسـکوپی تهیـه شـد و     هاي جمعنمونه

ده ها با استفاده از کلیدهاي معتبر مورفولوژیک شناسایی شنمونه
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  فیزیولوژیک در ارقام مختلف داوودي بر اساس میانگین مربعات -. نتایج تجزیه واریانس دوطرفه صفات مورفو2جدول 

منبع 

  تغییرات
  درجه آزادي

هدایت 

  ايروزنه
  تنفس

 فتوسنتز

  

زمان شروع 

  دهیگل

نسبت 

  تولید گل

  تعداد

  گل
  ارتفاع گیاه  قطر گل

  79/263*  09/3*  35/242*  09/0*  74/98*  48/30*  63/5*  01/0*  13  رقم

  67/3908*  28/53*  19/4876*  87/4*  19/1312*  72/1338*  15/115*  36/0*  1  آفت

  ns24/135  *87/0  *78/61  09/0*  47/27*  48/14*  48/4*  10/0*  13  آفت ×رقم

  71/23  07/0  72/85  03/0  97/6  68/2  32/0  001/0  56  خطا

  دارو بدون اختالف معنی %5دار در سطح احتمال ترتیب معنیبه nsو  *

  

و براي تأیید گونه براي دکتـر محسـن مهرپـرور، هیئـت علمـی      

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوري پیشرفته در کرمان 

  ارسال شدند. پرورش شته داوودي روي گل داوودي انجام شد.

  

  تأثیر واریته گل داوودي روي جمعیت شته داوودي

صورت طبیعی به شـته در گلخانـه   بهاز آنجا که گیاهان داوودي 

آلوده شده بودند، براي ارزیابی میزان مقاومت و تأثیر گیاه میزبان 

دهی گیـاه  بر رشد و نمو و جمعیت شته داوودي، در مرحله گل

هاي ها شد. در این ارزیابی، تعداد شتهبرداري شتهاقدام به نمونه

و هـر   روز 12مـدت  مستقر شده روي سه برگ از هـر گیـاه بـه   

چهار روز یکبار شمارش شد. در این بررسی، به همـین تعـداد،   

رقم وجود داشت که در زیـر تـوري قـرار     14گلدان داوودي از 

گرفتند و تا پایان آزمایش به آفـت آلـوده نشـدند. ایـن گیاهـان      

برداري، صفات عنوان گروه شاهد قلمداد شدند. در پایان نمونهبه

گـل، تعـداد گـل، نسـبت تعـداد       گیاهی شامل ارتفاع گیاه، قطـر 

هاي موجـود روي گیـاه، فتوسـنتز،    هاي باز شده به کل غنچهگل

اي در پایان آزمـایش درگیاهـان شـاهد و    تنفس و هدایت روزنه

گیري فتوسنتز خـالص (میکرومـول   گیري شد. اندازهآلوده اندازه

مول اي (میلیاکسید کربن بر متر مربع بر ثانیه)، هدایت روزنهدي

اکسـید  اي (میکرومـول دي متر مربع بر ثانیه) و تـنفس روزنـه   بر

دهـی  هاي بالغ در مرحله گـل کربن بر متر مربع بر ثانیه) در برگ

گیري تبـادل گـازي (مـدل    با استفاده از دستگاه قابل حمل اندازه

LCi, Prtable photosynthesis system ــور ) ســـاخت کشـ

میانی برگ را داخل انگلستان انجام گرفت. بدین منظور، قسمت 

ثانیـه   60اي دستگاه قـرار داده و پـس از گذشـت    محفظه شیشه

دهی نیز در هر ها قرائت و ثبت شد. تعداد روز تا شروع گلداده

رقم مورد ارزیابی قرار گرفت. براي تعیـین مشخصـات رشـدي    

بوتـه از   سـه گیاه، سه گلدان از هـر تیمـار (هـر گلـدان حـاوي      

 گیري قرار گرفتند.مورد اندازه دار شده)هاي ریشهقلمه

  

  تجزیه و تحلیل آماري

 -تجزیه واریانس دو طرفه و تجزیـه همبسـتگی صـفات مورفـو    

و رسـم   22نسـخه   SPSSفیزیولوژیک با اسـتفاده از نـرم افـزار    

  افزار اکسل صورت گرفت.  نمودارها با نرم

  

  نتایج

  فیزیولوژیک گیاه میزبان -تأثیر شته داوودي بر صفات مورفو

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی نشـان داد کـه رقـم،    

داري بـر صـفات   آفـت اثرهـاي معنـی    ×آفت و اثر متقابل رقـم  

انـد  گیري شده در گیاه داوودي داشتهفیزیولوژیک اندازه -مورفو

  ). 2(جدول 

بر اساس نتایج این مطالعه، حضور شته، صفات فیزیولوژیک 

داري تحـت  طـور معنـی  ختلف را بـه گیري شده در ارقام ماندازه

). بیشترین میزان فتوسنتز در گیاهان سالم 1تأثیر قرار داد (شکل 

) مشاهده شد که پس از اعمال تـنش  45/17( "2سیمین"در رقم 

درصد کاهش نشان داد. کمترین میزان فتوسنتز در  89این میزان 
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در شکل خطاي  هاError-barتغییرات فیزیولوژیک مشاهده شده در ارقام مختلف داوودي در شرایط نرمال و حضور آفت شته. . 1شکل 

  .دهنداستاندارد را نشان می

  

و  97/4ترتیـب  (بـه  "2سـهند "هر دو گیاه سالم و آلوده در رقم 

ن رقم بیشترین درصد کاهش فتوسـنتز  ) مشاهده شد که ای26/0

درصد) را نیز در بین ارقام نشـان داد. در میـان گیاهـان     76/94(

) و 47/6بیشــترین میــزان فتوســنتز ( "اردیبهشــت"آلــوده، رقــم 

درصـد) را بـراي ایـن صـفت      49کمترین میزان درصد کاهش (

طور کلی، حضور آفت، میزان تنفس گیـاه را نسـبت   نشان داد. به

 15شاهد کاهش داد. اما در بین گیاهان آلوده، افزایش  به شرایط

درصدي در میزان تنفس نسبت به فتوسنتز مشـاهده شـد.    56تا 

درصد  11اي بین همچنین، در گیاهان آلوده، میزان هدایت روزنه

درصد (رقـم شـکیال) در مقایسـه بـا گیاهـان       90) تا 2رقم نیکا

  ). 1شاهد کاهش یافت (شکل 

طـور  فنولوژیک گیاه را نیـز بـه   -مورفوحضور آفت، صفات 

). از نظـر صـفت تعـداد    2داري تحت تأثیر قرار داد (شکل معنی

کمترین میانگین تعـداد گـل را در بـین گیاهـان      "باده"گل، رقم 

سالم داشت (هشت عدد) و کمترین درصد کاهش تعداد گـل را  

 "2نیکـا "درصـد). رقـم    9پس از اعمال تیمـار نیـز نشـان داد (   

عدد) را در بین همه ارقام تولید  42ن میانگین تعداد گل (بیشتری

درصـدي از نظـر ایـن     77کرد که پس از حضور شـته، کـاهش   

صفت در رقـم مـذکور مشـاهده شـد. همچنـین، رقـم سـالومه        

درصدي از نظر صفت تعداد گل از بیشترین  66رغم کاهش علی

بود.  عدد) در بین گیاهان آلوده برخوردار 12میانگین تعداد گل (

عـدد)   2نیز با داشتن کمترین میانگین تعداد گل ( "2سهند"رقم 

ترین رقـم از نظـر   درصد) حساس 89و بیشترین درصد کاهش (

  این صفت بود. 

بیشترین و کمترین میزان ارتفاع در بین گیاهان سالم مربـوط  

ــام   ــه ارق ــتی"ب ــانتی 6/52( "آش ــر) و س ــهند"مت  6/30( "2س

که بیشترین و کمترین میزان این صـفت  متر) بود. درحالی سانتی

ــام ســالومه (  ــه ارق ــوده ب ــان آل ــین گیاه ــر) و ســانتی 27در ب مت

ــانتی 1/17( "2سرچشـــمه" ــام  سـ ــر) تعلـــق داشـــت. ارقـ متـ

ــمه" ــد) و  54( "2سرچش ــا"درص ــز   01/9( "2نیک ــد) نی درص

ترتیب بیشترین و کمترین تأثیرپذیري را از نظر میـزان کـاهش   به

  ت نشان دادند. ارتفاع در اثر حضور آف
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  ت شتهفنولوژیک مشاهده شده در ارقام مختلف داوودي در شرایط نرمال و حضور آف -. تغییرات مورفو2شکل 

  

هاي تشکیل شده روي گیاه بـه  در بین گیاهان شاهد، تمام غنچه

نسبت  گل تبدیل شدند. اما در بین گیاهان آلوده به حضور آفت،

شـدت  هاي موجود روي گیاه بـه هاي باز شده به کل غنچهغنچه

تعلـق   "2سهند"کاهش یافت. بیشترین میزان این کاهش به رقم 

ها ر بین گیاهان آلوده، تمام غنچهد "یاسی"داشت و تنها در رقم 

به گل تبـدیل شـدند. درحـالی کـه در سـایر ارقـام درصـدهاي        

  مختلفی از کاهش در میزان این صفت مشاهده شد.

بیشترین میزان میانگین قطر گل در بین گیاهـان سـالم، شـش    

متر بود و نیز کمترین درصد کـاهش  سانتی 5/5متر و آلوده، سانتی

  تعلق داشت.   "اردیبهشت") به رقم درصد 33/8این صفت (

داري صـفات  طور معنیها بهبر اساس نتایج این مطالعه، شته

مرتبط با رشد رویشی (ارتفاع و تعداد گل) و زایشی (قطر گل و 

طـوري کـه   به ،تعداد گل باز شده) گیاه را تحت تأثیر قرار دادند

العمـل منفـی   صفات مورد بررسی نسبت به شرایط تنش عکـس 

داري طـور معنـی  دادند. از دیگر صفات زایشی گیاه که بـه  نشان

توان به صفت تعداد روز تحت تأثیر حضور آفت قرار گرفت می

ها در همه ارقام منجر بـه  دهی گیاه اشاره کرد. حضور شتهتا گل

و  "2آویـد "). ارقـام  2دهی شد (شکل تأخیر در شروع دوره گل
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  شد جمعیت آن در ارقام داوودي طی روزهاي مختلف . میانگین تعداد شته و روند ر3شکل 

  

ــت" ــه   "اردیبهش ــت ب ــور آف ــاهد و حض ــرایط ش ــب در ش ترتی

ترین ارقام بودند. همچنـین، بیشـترین و   ترین و دیررسزودرس

ترتیـب در ارقـام   دهـی بـه  کمترین میزان تـأخیر در شـروع گـل   

 مشاهده شد.  "2سهند"و  "2نیکا"

  

  ه میزبانروند رشد جمعیت شته روي گیا

نحوه رشد جمعیت شته در ارقام داوودي طـی روزهـاي مختلـف    

دقیقــاً یکســان نبــود. امــا در اکثــر ارقــام از رونــد نســبتاً مشــابهی 

هـا  طور کلی، ابتدا افـزایش رشـد جمعیـت شـته    برخوردار بود. به

مشاهده شد و پس از ظهور یک حد آستانه، جمعیت شته در اکثـر  

و شکیال،  2ر ارقام آشتی، آوا، آوید). د3ارقام کاهش یافت (شکل 

روند رشد جمعیت شته تا روز دوازدهم همچنان افزایشی بود کـه  

  دهنده حساسیت بیشتر این ارقام نسبت به شته است.نشان

دلیـل  هـاي پـایینی گیاهـان آلـوده، بـه     عالوه بر این، در برگ

نزدیکی بیشتر با سطح خاك و رطوبـت نسـبی و حجـم کنـوپی     

  شته بیشتري مشاهده شد.  بیشتر، جمعیت

هـاي موجـود   ارقام مورد مطالعه از نظر میانگین تعـداد شـته  

روي آنها با یکدیگر تفـاوت داشـتند. رقـم سـالومه بـا حـداقل       

ترین و رقم آشتی با حـداکثر جمعیـت شـته    جمعیت شته، مقاوم

ترین رقم شناخته شدند. البته باید توجه داشـت  عنوان حساسبه

درحالی که جمعیت شته نسبتاً زیادي داشت، که رقم اردیبهشت 

اما گل آن کیفیت قابل عرضه به بازار را داشت. بنـابراین، صـرفاً   

تـوان رقـم مقـاوم را شناسـایی کـرد      بر اساس جمعیت شته نمی

  ). 4(شکل 

  

  فیزیولوژیک -همبستگی صفات مورفو

 -نتایج حاصل از تجزیه همبستگی پیرسون بـین صـفات مورفـو   

) ارائه 3ر شرایط نرمال و حضور آفت در جدول (فیزیولوژیک د

شــده اســت. بــر اســاس نتــایج حاصــل از تجزیــه همبســتگی،  

-داري بین میزان تنفس و هدایت روزنههمبستگی مثبت و معنی

) و عـــدم حضـــور r=931/0**اي تحـــت شـــرایط حضـــور (

)**928/0=r  ،آفت وجود داشت. عالوه بر این، با حضور آفـت (

داري بین قطر گل و میزان فتوسنتز گیـاه  یهمبستگی مثبت و معن

)**675/0=r .نیز مشاهده شد (  

  

  بحث

هـاي  پالسم فاکتور مهمی در انتخاب ژنوتیپوجود تنوع در ژرم

شـود. یکـی از   الرشد با تجمع زیاد بیـومس محسـوب مـی   سریع
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  . کیفیت گل رقم اردیبهشت در شرایط شاهد (الف) و حضور آفت (ب)4شکل 

  

  فیزیولوژیک در ارقام داوودي تحت شرایط نرمال و حضور آفت -. همبستگی صفات مورفو3ول جد

میزان 

  تنفس

  هدایت

  ايروزنه

میزان 

  فتوسنتز

نسبت تعداد 

  گل باز

تعداد 

  گل

ارتفاع 

  بوته
  صفات  قطر گل

  قطر گل  1  -249/0  -232/0  357/0  675/0**  206/0  064/0

  ارتفاع بوته  400/0  1  458/0  068/0  019/0  -131/0  -169/0

  تعداد گل  - 404/0  296/0  1  518/0  161/0  251/0  137/0

  نسبت تعداد گل باز  -  -  -  1  485/0  327/0  288/0

  میزان فتوسنتز  144/0  069/0  - 011/0  -  1  492/0  318/0

  ايهدایت روزنه  166/0  260/0  -293/0  -  -122/0  1  928/0**

  یزان تنفسم  002/0  083/0  -238/0  -  -100/0  931/0**  1

  دهنده همبستگی در شرایط حضور و عدم حضور آفت هستند.ترتیب نشانجدول بهقطر اعداد باال و پایین 

  

مزایاي وجود تنوع در این صـفات، امکـان تمرکـز بـر انتخـاب      

هـاي  عنـوان بخشـی از برنامـه   هاي با صفات مطلوب بـه ژنوتیپ

اس صـفات  اصالحی است. بنابراین، یافتن ارقام مطلوب بـر اسـ  

فیزیولوژیک مهمی مانند سرعت فتوسنتز خالص در سطح بـرگ  

ویـژه اینکـه یـک    رسد. بـه نظر میاي ضروري بهو هدایت روزنه

دار بین سـرعت فتوسـنتز و صـفات رشـدي در     همبستگی معنی

دار ). در مطالعه حاضر نیز معنـی 10درخنان شناخته شده است (

ز گیـاه در شـرایط   شدن همبستگی بین قطر گل و میزان فتوسـنت 

دهد که قطـر بیشـتر گـل در زمـان تـنش      حضور آفت نشان می

عنوان یک پارامتر مطلوب به افزایش فتوسنتز و تولید تواند بهمی

العمـل گیـاه از نظـر فتوسـنتز     گیاهی منجر شود. بنابراین، عکس

ممکن است بتوانـد پاسـخگوي بسـیاري از سـؤاالت در زمینـه      

  ر آفت باشد. تحمل و تولید گیاه در حضو

طور کلی، بر اساس نتایج این مطالعه، با حضور شته، روند به

اي در همـه ارقـام   کاهشی براي سرعت فتوسنتز و هدایت روزنه

شدت فتوسنتز وابسـته  مشاهده شد. تولید گیاهی تا حد زیادي به

است، زیرا سـنتز مـواد ارگانیـک در طـول فرآینـد فتوسـنتز رخ       

هاي بزاقی آن وارد گیاه شـده و  آنزیمدهد. ضمن تغذیه شته، می

هاي گیاهی باعـث ایجـاد   با شکستن کلروپالست و دیواره سلول

). عـالوه بـر   1شـوند ( کلروز و کاهش میزان فتوسنتز میزبان مـی 

) مشـاهده شـده کـه    11این، بر اسـاس مطالعـات انجـام شـده (    

هاي آلوده به شته بیشـتر بـوده   اي همیشه در برگمقاومت روزنه

هـا منجـر بـه    دهـد کـه حضـور شـته    این مطلب نشان می است.

عبـارت دیگـر کـاهش هـدایت     اي و بـه افزایش مقاومت روزنـه 

 (الف) (ب)
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اي در شـود. در ایـن مطالعـه نیـز مقاومـت روزنـه      اي مـی روزنه

دهد کاهش فتوسنتز تـا  ها افزایش یافت که نشان میحضور شته

شـود.  اي ایجـاد مـی  هـاي روزنـه  علـت محـدودیت  حدودي بـه 

هـاي  کنند که کریسـتال ها مایع چسبناکی تولید میین، شتههمچن

ــا تــابش آفتــاب بــه ایــن   آن در ســطح بــرگ تجمــع یافتــه و ب

شود. عالوه بر ایـن،  ها بافت گیاهی دچار سوختگی میکریستال

اي از قــارچ ســاپروفیت عمومــاً روي ایــن مــایع چســبناك الیــه

سـانی بـه   رها منجر بـه آسـیب  شود که با بستن روزنهتشکیل می

). بنابراین، آثار غیر مسـتقیم ناشـی از   3شود (فرآیند فتوسنتر می

ها ممکن است آسیب بیشتري به گیاهـان وارد کنـد.   حضور شته

داري را بـین  نتایج مطالعه حاضر وجود همبستگی مثبت و معنی

اي نشان داد. لو و همکاران سرعت تنفس و میزان هدایت روزنه

تغییرات دمایی بر گیاه پنبه پیما، وجـود   ) با مطالعه روي تأثیر9(

دهنـده تفـرق   چنین همبستگی در اثـر تغییـرات دمـایی را نشـان    

مشترك این دو صفت با یکـدیگر دانسـتند و بـر ایـن موضـوع      

عنـوان جزئـی   هاي محافظ روزنه بهاشاره کردند که تنفس سلول

هاي روزنه نسـبت بـه   از مسیر انتقال سیگنال، کنترل کننده پاسخ

  غییر دما است.ت

تواننـد  هـا مـی  هـا و پـاتوژن  هاي زنده مثـل آفـت  عوامل تنش

داري روي مراحل نمـوي گیاهـان، از جملـه مرحلـه     اثرهاي معنی

دهـی را در  عنوان مثال، شته سبز هلو، گلدهی، داشته باشند. بهگل

رسـد کـه   نظـر مـی  ). بـه 7انـدازد ( گیاه آرابیدوپسیس به تأخیر می

هاي تولید شده در پاسخ اه مانند گلوکوزینوالتترکیبات دفاعی گی

دهـی سـهیم هسـتند. مکانیسـمی کـه      به گیاهخواران در تأخیر گل

شـوند اغلـب   دهـی مـی  هایی بر زمان گلباعث تأثیر چنین پاتوژن

نامشخص هستند. در موارد اندکی نیز فاکتورهاي پـاتوژن مسـئول   

انـد.  هدهـی شـناخته شـد   تغییر مرحله نموي از جملـه زمـان گـل   

عنوان یک راهکـار توسـط برخـی    دهی بههمچنین، تغییر زمان گل

عنـوان  شود. بـه کار گرفته میگیاهان براي فرار از حمله حشرات به

دهـی از تحـت   مثال، گیاه گل مغربی از طریق مکانیسم تأخیر گـل 

کنـد  اجتناب می Mompha brevivittellaشکار قرار گرفتن توسط 

این مکانیسم از گیاهخواري سوسک حبوبـات   و گیاهان لوبیا نیز با

تـرین رقـم   ). در این مطالعه نیـز دیـررس  7آسیب کمتري دیدند (

(رقم اردیبهشت) از نظـر قطـر و کیفیـت گـل و همچنـین میـزان       

فتوسنتز برتر از بقیه ارقام بوده است که این مشاهده مؤید مطالـب  

  فوق است.

ارتفـاع گیـاه    بر اساس نتایج این مطالعه، حضور آفت، میزان

را کاهش داد. شواهد مشابهی بر اسـاس مطالعـات گذشـته نیـز     

عنوان مثال، شیوع بیمـاري شـته سـویا در    دست آمده است. بهبه

شمال آمریکا، ارتفاع گیاه، فتوسنتز و عملکرد گیاه را کاهش داد. 

اي در مـورد گیـاه لوبیـا، بـر اسـاس آنـالیز       همچنین، در مطالعـه 

طـور  ه ارتفاع گیاهان آلوده بـه شـته بـه   فاکتوریل مشخص شد ک

  ).13داري کمتر از گیاهان سالم بوده است (معنی

ایــن مطالعــه، اولــین گــزارش در بررســی حساســیت ارقــام 

کـه تـأثیر    داوودي ایرانی نسـبت بـه شـته سـیاه داوودي اسـت     

حساسیت ارقام مختلف به جمعیت شته و خواص رشـدي گیـاه   

تـوان ارقـام سـالومه، یاسـی و     کند. در مجموع، میرا بررسی می

عنوان ارقام برتر در شرایط حضور آفت در نظـر  اردیبهشت را به

گرفت. همچنین، سؤال مهمی که در این آزمایش مطرح شد این 

تواند رشـد گیـاه داوودي را تحـت    بود که چطور تغذیه شته می

داري طـور معنـی  هـا بـه  تأثیر قرار دهد. پاسخ این است که شـته 

خواص رشدي گیاه را تحت تأثیر قرار دهند. درحـالی   توانندمی

دهند، آنها رشـد زایشـی   ها بیومس کلی گیاه را تغییر نمیکه شته

  دهند.گیاه (تعداد و قطر گل کمتر) را کاهش می

   

  سپاسگزاري

بدین وسیله از جناب آقاي مهندس شـفیعی و مسـئولین محتـرم    

خـاطر  ت بـه ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهـان زینتـی محـال   

  .شودتأمین مواد گیاهی تشکر و قدردانی می
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Abstract 

Chrysanthemum aphid (Macrosiphoniella sanborni) is one of the most important pests of chrysanthemum 
(Chrysanthemum morifolium); while there is little information about the interaction of chrysanthemum and 
chrysanthemum aphid. In the present study, interaction of different chrysanthemum cultivars and aphid populations was 
assessed through evaluation of morpho-physiological traits. For this purpose, 14 chrysanthemum cultivars were 
cultivated in a greenhouse at Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran, using a factorial experiment in a 
completely randomized design with three replications. According to the results of analysis of variance, presence of 
aphid significantly affected all measured plant’s growth parameters. The studied traits showed negative responses to 
stress conditions. The highest reduction effect was related to photosynthesis. Also, the respiration rate was increased in 
relation to photosynthesis among the infected plants. In addition, presence of the pest reduced the proportion of open 
buds to total buds on the plant, decreased plant height and delayed flowering period among the infected plants. 
Although the growth of aphid population in different cultivars was not exactly the same during different days, but the 
trend was relatively similar. Despite the relatively high number of aphids on the flowers of “Ordibehesht” cultivar, they 
still had good quality. Overall, based on the results of this study, aphids can significantly affect the chrysanthemum 
plant's vegetative and reproductive growth. 
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