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 يها  از ژنوتيپيت در تعداديش جمعي مرتبط با افزايستي زيها تفاوت در شاخص
  روس ي، ناقل اصلي و)Myzus persicae( شته سبز هلو ياسکاتلند

  *ينيب زمي سيبرگ قاشق
  

DIFFERENCES IN THE LIFE PARAMETERS RELATED TO 
POPULATION INCREASE OF SOME MAJOR GENOTYPES OF 

SCOTTISH Myzus persicae, THE MAIN VECTOR OF 
Potato leafroll virus  
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  دهيچك
گاري روي ميزبـان،  ، در توليـد مثـل، سـاز   ينيب زمي سيروس برگ قاشقي، ناقل اصلي و)Myzus persicae(هاي مختلف شته سبز هلو كلون

پ يت درپنج ژنوت  يش جمع ي مهم  مرتبط با افزا     يستي ز يها  شاخص ين بررس يدر ا . ها و انتقال ويروس متفاوت هستند      مقاومت به حشره كش   
ـ  مـورد ارز   I، و   A  ،B  ،C  ،J يپ ها ي شته سبز هلو شامل ژنوت     يمهم اسکاتلند  هـاي مـورد بررسـي بـه روش         ژنوتيـپ .  قـرار گرفتنـد    يابي

. انـد   متمـايز شـده  (ribosomal DNA intergenic spacer fingerprinting)اي ريبـوزومي  .ان.هـاي بـين ژنـي دي    اري جدا كنندهنگ انگشت
د کل پوره و طول عمر هر يد پوره، توليد روزانه پوره، مدت زمان توليمدت زمان تولد تا بلوغ، تول:  شامل يابي مورد ارزيستي زيها شاخص

ـ  بريهـا   برگيپ روي سن چهارم هر ژنوتيها ا با قرار دادن پوره ه ن شاخص يا. ژنوتيپ بود  ـ  ي ـ يب زميده کلـزا و س زبـان  ي بـه عنـوان م  ين
هـا حـذف     برگيطور روزانه شمارش شده و از رو  ه ب يهاي مورد بررس   ک از شته  يد شده توسط هر     ي تول يها تعداد پوره .  شدند يريگ اندازه

ـ ک پـوره  يز با قرار دادن يپ نيمدت زمان تولد تا بلوغ هر ژنوت. ته ادامه داشتن شمارش و ثبت تا زمان مرگ  هر ش        يا. شدند يم ک روزه ي
 يهـا  ن شـاخص  يداري را ب   ي معن يها نتايج تفاوت . شدن  ييدند تع يرس ي که به بلوغ م    ياهان مذکور و ثبت مدت زمان     يده گ ي بر يها  برگ يرو
ـ يب زمي سي روBپ يزبان و ژنوتي هر دو ميها رو پين ژنوتيز مولد تر ايکي  Aپيژنوت. هاي مورد بررسي آشكار نمودند پي ژنوتيستيز  ين

روس بـرگ   ي و يتري برا  ن موثر يتر و ناقل   ها مقاوم  كش چنين نسبت به سايرين در برابر حشره       اين دو ژنونيپ هم   . ازمولد ترين ژنوتيپ ها بود    
ـ  كش هاي بسيار مولد، با كارائي باالي انتقال ويروس و مقاوم به حشره        ن وجود چنين ژنوتيپ   يابنابر.  هستند ينيب زم ي س يقاشق توانـد   يها  م
هاي مختلف شته سبز هلو و ديدباني مداوم تركيب جمعيتي           ژنوتيپ يياين امر ضرورت شناسا   . روس باشند ين و ي بالقوه در گسترش ا    يخطر

  .سازد تقال ويروس و توانائي افزايش جمعيت در هر منطقه مشخص ميهاي مختلف آن را از نظر مقاومت به حشره كش ها، كارائي ان ژنوتيپ
  
  

  Myzus persicae ،PLRVپ، ي، شته سبز هلو، ژنوتيستيشاخص ز : يدي كل يها واژه

  

  . مراجعه شوديسيمتن انگل) 160-155( به صفحات  متن كامل مقالهجهت مالحظه
  

  

 در  موسسه تحقيقات جيمـز هـاتن   يقاتيقحک طرح تي از ي، اسکاتلند و بخشيدانشگاه داند به شده ارايه اول نگارنده دکتري رساله از يبخش :*
  ) اسکاتلنديقات محصوالت کشاورزيموسسه تحق: نام قبلي(
   jnikan@gmail.com :يكي مسئول مكاتبات، پست الكترون:**
، مرکـز  ياهيـ  گيها يماريقات آفات و بي بخش تحقيار پژوهشي اسکاتلند و استادي دانشگاه داند  ،ياهي گ ي شناس يماري ب ي سابق دکتر  يدانشجو .۱

   استان همدانيعي و منابع طبيقات کشاورزيتحق
 ،) اسـکاتلند  يقـات محـصوالت کـشاورز     يموسـسه تحق  : نـام قبلـي   (عضو و عضو سابق هيئت علمي موسسه تحقيقات جيمـز هـاتن              به ترتيب . ۲
  ايتانيبر اسکاتلند، ،يداند ،يورگورنيا
  


