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چکیده
 پارامتر (فراسنجه)های زیستی شته. یکی از آفات مهم غالت دانهریز بهویژه گندم است،Sitobion avenae (Fabricius) ،شتۀ سبز گندم
 تاریکی) در: (روشنایی14:10 درصد و دورۀ نوری60±5  رطوبت نسبی، درجۀ سلسیوس25±2 درون اتاقک رشد تنظیمشده در دمای
 عامل اصلی شامل دو رقم گندم (سایسونز و شیرودی) و عامل.قالب طرح کامل تصادفی و آزمایش کرتهای خردشده تعیین شد
 بین تیمارها از نظر پارامترهای نرخ خالص، نتایج نشان داد. روز) بود8 ،6 ،4 ،2 ،0( فرعی عبارت از مدتزمانهای پیشآلودگی
( و میانگینDT)  مدتزمان دو برابر شدن جمعیت،(λ)  نرخ متناهی افزایش جمعیت،(rm)  نرخ ذاتی افزایش جمعیت،(R0) تولیدمثل
 در رقم سایسونز به ترتیب در شاهدrm  بیشترین و کمترین مقدار. اختالف معنیداری وجود داردS. avenae (T) مدتزمان یک نسل
 شتهrm  در رقم شیرودی بیشترین و کمترین مقدار، همچنین. بر روز) مشاهده شد0/063(  روز پیشآلودگی6  بر روز) و تیمار0/092(
 میتوان نتیجه گرفت که، بنابراین. بر روز) به دست آمد0/157(  بر روز) و تیمار شش روز پیشآلودگی0/216( به ترتیب در شاهد
 نرخ رشد جمعیت شته را کاهش میدهد و در برنامۀ مدیریت تلفیقی،آلودگیهای پیشین گندم به مدت شش روز ضمن القای مقاومت
. این آفت میتواند مفید واقع شودIPM یا
.Sitobion avenae ، مقاومت القایی، پیشآلودگی، پارامترهای زیستی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
English grain aphid, Sitobion avenae (Fabricius), is an important pest of cereal, particularly wheat. The biological
parameters of aphid were determined in a growth chamber at 25±2° C, 60±5% R. H. and 14:10 (L: D) conditions in a
completely randomized design as a split plot experiment. The main factor was wheat cultivars of Sysonz and
Shiroodi, and the subplot consisted of five different pre- infestation periods (0, 2, 4, 6 and 8 days). The results
indicated significant differences among the treatments in the aspect of net reproductive rate (R0), intrinsic rate of
increase (rm), finite rate of increase (λ), doubling time (DT) and mean generation time (T) of S. avenae. The highest
and lowest rm in Saysonz cultivar was observed on control (0.092 d -1) and 6 days pre- infestation period treatment
(0.063 d-1), respectively. Also, the highest and lowest rm in Shiroodi cultivar was obtained on control (0.216 d -1) and
6 days pre- infestation period (0.157 d-1), respectively. Therefore, it was concluded that the prior infestation of the
wheat plants by this aphid for a 6 days period, can reduce population growth rate of the aphid and so it can be used in
the IPM of the aphid.
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مقدمه
گندم  ،Triticum aestivum L.گیاهی تکلپهای و
یکساله است .اینگونه رقمهای زراعی متعدد دارد که
در شرایط اقلیمی متفاوت در سراسر جهان کشت
میشوند ( .)Iran Nejad, 2004گندم ،مورد حملۀ
چندین گونه شته از جمله شتۀ سبز گندمSitobion ،
) avenae (Fabriciusقرار میگیرد که در نتیجۀ تغذیۀ
آنها عملکرد محصول بهطور قابل توجهی کاهش
مییابد ( .)Tradan & Milevol, 1999شتۀ سبز گندم
یکی از آفات مهم غالت در نقاط مختلف جهان به
شمار میآید .این شته هنگامیکه بوتههای گیاه میزبان
سبز و شاداب هستند از برگها تغذیه میکنند و
هنگامیکه خوشهها تشکیل میشوند ،برگها را ترک
کرده و البهالی سنبلچهها مستقر و آغاز به تغذیه
مینمایند ( .)Blackman & Eastop, 2006این نوع
تغذیه موجب کاهش وزن هزاردانه و چروکیدگی دانهها
میشود .شتۀ سبز گندم عامل انتقال بیماری ویروسی
کوتولگی زرد جو ( )BYDVاست ( & Blackman
 .)Eastop, 2006استفاده از حشرهکشها روش متداول
کنترل شتۀ سبز گندم است ،ولی این ترکیبها با از
بین بردن دشمنان طبیعی و دیگر موجودهای
غیرهدف باعث برهم خوردن تعادل اکولوژیک
(بومشناختی) در گندمزار شده و همچنین باعث ایجاد
بیوتیپ (زیستجور)های مقاوم به حشرهکشها
میشوند .امروزه ،یکی از روشهای کنترل (مهار)
سازگار با محیط برای این آفت ،استفاده از مقاومت
القایی در گیاه میزبان است (.)Herron et al., 2000
مقاومت القایی عبارت است از افزایش کمی یا کیفی
مکانیسم (سازوکار)های دفاعی یک گیاه در برابر آفت
مورد نظر ،که در نتیجۀ واکنش گیاه به محرکهای
شیمیایی یا فیزیکی ایجاد میشود ( & Kogan
 .)Paxton, 1983القای مقاومت میتواند به دو روش
مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شود .در روش مستقیم،
مقاومت القایی توسط پروتئینهای رهاشده برای
محافظت گیاهان در مقابل حشرات ایجاد میشود و یا
گیاه ممکن است برای کاهش تغذیه ،تخمریزی و نشو
و نما گیاهخواری مواد شیمیایی دفاعی تولید کند
( .)Senthil-Nathan et al., 2009در روش غیرمستقیم،

مقاومت القایی در نتیجۀ رهاسازی ترکیبهای فرار
رقیق برای جلب دشمنان طبیعی گونههای گیاهخواری
که روی گیاهان تغذیه میکنند ،ایجاد میشود
( .)Bruinsma & Dicke, 2008تداوم مقاومت القایی
میتواند در تغییر جمعیت و کاهش نرخ رشد جمعیت
حشرات گیاهخوار و تولیدمثل آنها مؤثر باشد
( .)Underwood, 1999واکنش گیاهان در نتیجۀ
آسیب واردشده توسط حشرات گیاهخوار ،اغلب موجب
افزایش تولید مواد شیمیایی ثانویۀ زیانبار برای
حشرات خسارتزا میشود ( .)Baldwin, 1994بنابر
نتایج  (1997) Prado & Tjallingiiمشخص شد که
تغییرهای ایجادشده ناشی از آلودگیهای قبلی از
طریق تغذیۀ شتۀ یوالفRhopalosiphum padi ،
) (Linnaeusو شتۀ سیاه باقال ،Aphis fabae Scop. ،با
استفاده از روش  EPGدر برگهای آلودهشده از قبل،
گیاهان میزبان را در برابر شتۀ سیاه باقال مقاوم
میکند .در پژوهش دیگری بررسی مقاومت یونجه
نسبت به شتۀ آبی یونجهAcrythosiphon kondoi ،
 ،Harisنشان داد ،آلودگیهای قبلی مقاومت یونجه را
افزایش میدهد ) .(Klingler et al., 2005عالوه بر این،
 (2007) Prado & Tjallingiiدر نتایج بررسیهای
خود نشان دادند ،القای مقاومت در برگهای گیاهان
موجب کاهش تغذیه و استقرار شتهها نسبت به
گیاهان شاهد شدند .نتایج بررسیهای انجامگرفته
توسط  (2008) Mahfuza & Gordonروی گندم نشان
داد ،که تفاوت معنیداری بین پارامتر (فراسنجه)های
رشد جمعیت دو گونۀ شتۀ سبز گندم و شتۀ یوالف در
سطوح مختلف نیتروژن وجود دارد .همچنین ،افزایش
غلظت فلز سنگین در گندم باعث کاهش نرخ خالص
تولیدمثل ( )R0و نرخ ذاتی افزایش جمعیت ( )rmشتۀ
سبز گندم میشود (.)Huan-Huan et al., 2012
عاملهای متعددی از جمله رقم ،نوع ترکیبهای
شیمیایی ،نوع هورمونها و  ...روی شاخص میانگین نرخ
نسبی رشد ( )MRGRتأثیرگذار است .یک همبستگی
منفی معنیداری بین غلظت ازون و  MRGRپورة
یکروزة شتۀ جوانۀ صنوبرCinara hartig (Hemiptera: ،
) Lachnidaeجود داشته و از سوی دیگر روی ترجیح
شته تأثیر منفی داشته است ( Holopainen & Kossi,
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 .)1998همچنین (2002) Gonzales et al. ،در نتایج
بررسیهای خود نشان دادند ،میزان شاخص  MRGRشتۀ
) ،Sipha flava (Forbesدر برگهای آلودهشده در
مقایسه با برگهای شاهد بهطور قابل توجهی کاهش
یافته است .بنابر نتایج  (2005) Yin et al.میزان
شاخص  MRGRمرحلههای نابالغی شتههای
 S. avenaeو ) ،Mythimna separate (Walkerبا تغذیه
از گندمهای تیمارشده با جاسمونیک اسید بهطور قابل
توجهی کاهش یافته است .لذا با توجه به یافتههای
فراوانی که در مورد بررسی مقاومت القایی وجود دارد،
این بررسی با هدف بررسی امکان مقاومت القایی در دو
رقم گندم نسبت به شتۀ سبز گندم برای استفاده در
مدیریت تلفیقی این آفت انجام شد.
مواد و روشها
پرورش گیاهان میزبان و شتۀ سبز گندم

بذرهای رقمهای گندم شیرودی و سایسونز از مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
(مغان) تهیه و بذرها با محلول بنومیل ( 1در هزار)
ضدعفونی شدند .سپس درون هر گلدان پالستیکی به
قطر دهانۀ  7سانتیمتر و ارتفاع  8سانتیمتر ،در
مخلوطی از خاک ،ماسه و کود حیوانی با نسبت 1:1:2
کاشته شدند.
شتههای مورد نیاز از گندمزارهای شهرستان نیز از
استان اردبیل گردآوری و پس از شناسایی به روی
بوتههای رقم سبالن در اتاقک رشد ،در مرحلۀ رویشی
گندم منتقل شدند .پس از تکثیر (افزونش) اولیۀ شته ،هر
هفته یکبار بوتههای گندم کاشته شده در گلدانهای
پالستیکی (ابعاد  50×60سانتیمتر) به شتههای حاصل
از جمعیتهای قبلی آلوده شدند .تکثیر شته به مدت 2
ماه در اتاقک رشد در دمای  25±2درجۀ سلسیوس،
رطوبت نسبی  60± 5درصد و دورة نوری  14ساعت
روشنایی و  10ساعت تاریکی انجام گرفت.
بررسی مکانیسم مقاومت القایی

این آزمایش بر پایۀ طرح کامل تصادفی در گلخانه و
اتاقک رشد گروه گیاهپزشکی روی دو رقم گندم،
(شیرودی و سایسونز) در  5تیمار زمانی 6 ،4 ،2 ،0( ،و
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 8روز آلودگی قبلی) ،هر تیمار با  30تکرار در
گلدانهای پالستیکی به ابعاد  7×8سانتیمتر آغاز شد.
هر بوته (به جزء شاهد) در مرحلۀ دو تا سه برگی که با
طلقهای پالستیکی توردار پوشانده شده بودند ،با پنج
عدد شتۀ سبز گندم بالغ بیبال آلوده شدند .پس از
گذشت مدتزمانهای فوق ،شتههای موجود در روی
بوتهها حذف و گیاهان گندم بهمدت دو روز بدون شته
نگهداری شدند .سپس گیاهان گندم تیمارشده پس از
دو روز بدون آلودگی ،با یک شتۀ بالغ بیبال در
قفسهای برگی به ابعاد  3×3سانتیمتر آلوده شدند.
پس از آغاز تولیدمثل ،همۀ شتهها به جزء یک پوره،
حذف شدند .پورهها روی بوتههای گندم نگهداری
شدند تا به مرحلۀ تولیدمثل برسند .سپس ،تعداد
پورههای متولدشده در هر روز در هر گلدان شمارش و
حذف شدند و این کار تا زمان مرگ آخرین شته ادامه
یافت .پس از انجام آزمایش ،جدول باروری شته تنظیم،
پارامترهای زیستی و پارامترهای نرخ خالص تولیدمثل
) ،(R0نرخ ذاتی افزایش جمعیت ) ،(rmنرخ متناهی افزایش
جمعیت ) ، (λمدتزمان دو برابر شدن جمعیت ) (DTو
میانگین مدتزمان یک نسل ) (Tبا استفاده از روش
 (1993) Careyو فرمول  (1948) Birchمحاسبه شد.
محاسبۀ شاخص میانگین نرخ رشد نسبی )(MRGR

در این آزمایش ،پس از گذشت زمانهای یادشده،
شتهها با قلمموی نرم از روی گیاهان حذف شدند و
گیاهان به مدت  48ساعت بدون شته نگهداری شدند.
سپس دو گیاه با یک شتۀ بالغ آلوده شد تا تغذیه و
پورهزایی کند .بهمنظور ارزیابی میانگین نرخ نسبی
رشد ،پورههای یکروزه در دستههای  10تایی با
استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  0/0001گرم
توزین شده و دوباره روی گیاهان قرار داده شدند تا به
مدت  5روز تغذیه کنند .پس از گذشت  5روز پورهها
دوباره بهصورت جداگانه وزن شدند .شاخص MRGR
آنها با رابطۀ زیر ) (Van Emden, 1969محاسبه شد.
= MRGR

(وزن شته در هنگام تولد  - Lnوزن شته پس از پنج
روز تغذیۀ )Ln
تعداد روزهای تغذیه
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تجزیۀ دادهها

پیش از تجزیۀ دادهها نرمال (عادی) بودن آنها مورد
آزمون قرار گرفت و در مواردی که به نرمالسازی
دادهها نیاز بود از تبدیل  Normal Scoresبرای نرمال
کردن غیریکنواختی واریانسها استفاده شد .دادههای
مقادیر کاذب جک نایف برای پارامترهای زیستی و
رشد جمعیت در هر یک از رقمهای گندم با استفاده از
نرمافزار  MINITABنسخۀ  16از آزمون تجزیۀ
واریانس یکطرفه ) (ANOVA, one wayانجام شد.
اختالفات بین میانگین دادهها با آزمون توکی در سطح
احتمال  5درصد مقایسه شد.
نتایج و بحث
میانگین طول دورۀ نشو و نما و میزان بقای پورهها

نتایج بهدستآمده از تجزیۀ واریانس و مقایسۀ میانگین
دادهها نشان داد ،از نظر طول دورة پورگی
 ،S. avenaeبین دو رقم گندم تفاوت معنیداری وجود
دارد (P0/05؛  191و df=1؛  .)F=32/21طول دورة
پورگی شتۀ سبز گندم در رقم سایسونز  10/15روز و در
رقم شیرودی  7/98روز ثبت شد (جدول  .)1همچنین ،از

نظر طول دورة پورگی  ،S. avenaeبین تیمارهای مورد
بررسی روی دو رقم گندم اختالف معنیداری مشاهده
شد (P0/05؛191وdf=4؛ .)F=1/34
طول دورة نشو و نمای پورگی بین تیمارهای
زمانی پیشآلودگی در رقم شیرودی از  7/6تا  8/8روز
و در رقم سایسونز از  9/8تا  10/3روز نوسان داشت.
بهطوریکه ،کمترین و بیشترین میانگین آن به ترتیب
در شاهد و تیمار شش روز پیشآلودگی به دست آمد
(جدولهای  2و  .)3طول دورة نشو و نمای آفات از
جمله ویژگیهایی است که در بررسی و تشخیص
مقاومت رقمها به آن به کار میرود .هراندازه مدت این
دوره طوالنیتر باشد به همان اندازه مقاومت گیاهان
مورد آزمایش نیز بیشتر خواهد بود .نتایج این تحقیق
نشان داد ،در تیمار زمانی شش روز آلودگی پیشین با
شتۀ سبز گندم طول دورة نشو و نمای پورگی آن افزایش
و نرخ بقای پورهها نیز کاهش مییابد .درصد بقای پورهها
در رقم شیرودی از  84/4درصد روی شاهد تا 52/6
درصد در تیمار شش روز پیشآلودگی مشاهده شد؛ در
رقم سایسونز به ترتیب در شاهد و شش روز پیش
آلودگی از  37/5تا  31/1درصد متغیر بود.

جدول  .1تأثیر تیمار آلودهسازیهای پیشین بر پارامترهای زندگی شتۀ سبز گندم Sitobion avenae ،روی دو رقم گندم در شرایط
آزمایشگاهی
Table 1. The effect of pre- infestation treatments on the life parameters of English grain aphid, Sitobion avenae on two
wheat cultivars under laboratory conditions
Reproduction period
)(days
6.35±0.80b
19.08±1.38a

Fecundity
)(Number of nymphs
5.10±0.60b
10.03±0.54a

Adult longevity
)(days
6.30±0.67b
11.58±0.54a

Developmental time
)(days
10.15±0.36a
7.98±0.13b

* حرفهای غیرمشابه در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنیدار بین میانگینها است ( ،T-testسطح احتمال 5

Cultivar
Sysonz
Shiroodi

درصد).

* Means followed by different letters in each column are significantly different (T- test, P<0.05).

جدول  .2مقایسۀ میانگینهای ( ±خطای معیار) دورههای نشوونمای پورگی ،مدتزمان پورهزایی شتههای بالغ ،طول عمر افراد
بالغ شتۀ سبز گندم  Sitobion avenaeو بارآوری آنها روی گیاهان از پیشآلوده شدة گندم رقم شیرودی
Table 2. Means (±SE) of nymph developmental time, adult reproduction period, and adult longevity of English grain
aphid, Sitobion avenae and their fecundity on pre-infested plants of Shiroodi wheat cultivar
Fecundity
)(Number of nymphs

Reproduction period
)(days

Adult longevity
)(days

Developmental time
)(days

13.8 ±1.01a

29.2±3.2a

15.0±0.9a

*7. 6 ± 0.2b

Survival
)(n
)84.4 (32

9.7 ±0.9b

b

b

11.0 ±0.9

8.8 ±1.2b

c

14.9±2.3

b

10.9 ±1.2

6.6±1.04bc

c

13.1±3.5

7.1 ±1.4bc

c

14.2±2.8

± 0.3
7.8 ±0.2b
8.8 ±0.5a
8.5 ±0.2a

)70.3 (37

15.2±1.4

c

8.40±1.1

8.60 ±1.4c

b

7. 7

)64.9 (37
)52.6 (32
)55.9 (37

Treatments
)(days of pre-infestation
Control
2 days
4 days
6 days
8 days

* حرفهای ناهمسان در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنیدار بین میانگینها است ( ،HSDسطح احتمال  5درصد).
* Means followed by different letters in each column are significantly different (HSD, P<0.05).
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جدول  .3مقایسۀ میانگینهای ( ±خطای معیار) دورههای نشوونمای پورگی ،مدتزمان پورهزایی شتههای بالغ ،طول عمر افراد
بالغ شتۀ سبز گندم  Sitobion avenaeو بارآوری آنها روی گیاهان از پیشآلودهشدة گندم رقم سایسونز
Table 3. Means (±SE) of nymph developmental time, adult reproduction period, and adult longevity of English grain
aphid, Sitobion avenae aphid and their fecundity on pre-infested plants of Sysonz wheat cultivar
Fecundity
)(Number of nymphs
6.2 ±1.4a

Reproduction period
)(days
9.2±3.0a
6.6±1.4b

6.9 ±2.0b

5.0 ±1.04b

5.4±1.7c

6.2 ±1.1b

4.1±1.2c

5.4±1.1c

5.2±1.3c

10.3 ±0.6a

4.3 ±1.2c

5.4±1.3c

5.9 ±1.4

10.2 ±0.9

5.9 ±1.9b

Adult longevity
)(days
7.4±1.7a

c

Survival
)(n
)37.5 (40

Treatments
)(days of pre-infestation
Control

Developmental time
)(days
*9.8 ± 0.5b

± 0.8a

10.1

)33.3 (45

2 days

10.2 ±1.1a

)32.5 (40

4 days

)31.1 (45

6 days

)31.3 (48

8 days

a

* حرفهای ناهمسان در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنیدار بین میانگینها است ( ،HSDسطح احتمال  5درصد).
* Means followed by different letters in each column are significantly different (HSD, P<0.05).

نتایج بهدستآمده از بررسی مقاومت القایی
گیاهان در مقابل حشرات پلیفاژ (چندینخوار)
توسط  (1997) Yonggen & Jiaanنشان داد،
آلودگیهای پیشین گیاهان موجب القای تغییرهایی
در آنتوژنی (هستیزایی) ،ویژگیهای مورفولوژیکی
(ریختشناختی) ،فیزیولوژیکی ،کیفیت غذایی و مواد
شیمیایی ثانویۀ گیاهان میشود و روی طول دورة نشو
و نما ،بقا و باروری گیاهخواران تأثیر منفی میگذارد.
همچنین تحریک گیاهان برای تولید ترکیبهای
شیمیایی سمی یا رهاسازی سینومون جلبکننده
سبب جلب دشمنان طبیعی شده و موجب کاهش
جمعیت گیاهخواران روی گیاهان میشود .نتایج
بررسیهای مزرعهای  (1998) Agrawalنشان داد،
آلودگیهای پیشین گیاه تربچۀ وحشی به شتۀ سبز
هلو Myzus persicae Sulzer ،در شرایط مزرعهای
طغیان مجدد این شته و دیگر حشرات آفت را به
میزان  30درصد کاهش میدهد .همچنین گیاهان از
پیشآلوده شده در مقایسه با شاهد بیشترین نرخ
مرگومیر را داشتند که میتواند به دلیل افزایش
غلظت مواد شیمیایی ثانویۀ تولیدشده در نتیجۀ آسیب
شتۀ سبز هلو باشد ) .(Agrawal, 1998نتایج
بهدستآمده از بررسی تأثیر عنصر سیلیس را روی
پارامترهای رشدی شتۀ Mahanarva fimbriolata
) (Stalدر دو رقم مقاوم ( SP79-1011و )SP80-1816
و یک رقم حساس ( )SP81-3250نیشکر نشان داد که
درصد مرگومیر و طول دورة پورهگی در گیاهان
تیمارشده با سیلیس در مقایسه با گیاهان شاهد
افزایش یافت ).)Korndorfer et al., 2011

بنابراین در این بررسی ،با مقایسه بین دو رقم
میتوان گفت که درصد بقاء در رقم شیرودی در
مقایسه با رقم سایسونز بیشتر بوده و تعداد بیشتری
از پورهها به مرحلۀ حشرة کامل رسیدهاند .به همین
منظور رقم شیرودی از نظر مطلوبیت میزبانی برای
شتۀ سبز گندم مناسبتر از رقم سایسونز است.
طول عمر حشرات بالغ شتۀ سبز گندم

نتایج بهدستآمده از بررسی تأثیر دو رقم گندم روی
طول عمر حشرة کامل شتۀ سبز گندم در جدول 1
ارائه شده است (P0/05؛  191و df=1؛ .)F=24/81
طول عمر حشرات کامل روی رقم شیرودی 11/58
روز و روی رقم سایسونز  6/30روز بود .این در حالی
است که طوالنیترین و کوتاهترین طول عمر شتۀ سبز
گندم در رقم شیرودی در شاهد و تیمار شش روز
آلودگی پیشین (بهترتیب  15/00و  8/4روز) ثبت شد؛
در رقم سایسونز در شاهد و در تیمار شش روز
آلودگی پیشین (به ترتیب  7/4و  5/2روز) بهدست آمد
(جدول  2و  .)3نتایج بررسیهای Basagli et al.
) (2003نشان داده است ،در شتۀ سبز گندم
پرورشیافته روی گندمهای تیمارشده با سیلیس،
میزان ترجیح ،طول عمر و میزان تولیدمثل در مقایسه
با گیاهان شاهد کاهش مییابد .نتایج بهدستآمده از
بررسی تأثیر محلولپاشی جاسمونات در القای مقاومت
در گوجهفرنگی نسبت به شتۀ سیبزمینی،
) ،Macrosiphum euphorbiae (Thomasنشان داده
است ،القای مقاومت در گوجهفرنگی با استفاده از
جاسمونیک اسید بهطور قابل توجهی ،طول عمر و
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تولیدمثل شتههای بالغ و همچنین درصد بقا را در
مقایسه با گیاهان شاهد کاهش میدهد ( & Cooper
.)Goggin, 2005
پارامترهای رشد جمعیت شتۀ سبز گندم روی دو رقم
گندم

نتایج بهدستآمده از مقایسۀ میانگین دادهها نشان داد،
بین دو رقم گندم از نظر نرخ ذاتی افزایش جمعیت شتۀ
سبز گندم در حالت معمولی (بدون آلودگی پیشین)
تفاوت معنیداری وجود دارد (P0/05؛ 169وdf=1؛
 .)F=127/78نتایج نشان داد ،نرخ ذاتی افزایش جمعیت
شتۀ سبز گندم روی رقمهای شیرودی و سایسونز به
ترتیب  0/198و  0/075بر روز است (جدول .)4
باالتر بودن نرخ ذاتی افزایش جمعیت شتۀ سبز گندم
روی رقم شیرودی نسبت به رقم سایسونز در نتیجۀ
باروری باال ،مرگومیر پایین و کوتاه بودن دورة رشدی
پیش از بلوغ آفت روی این رقم بود .باال بودن نرخ ذاتی
افزایش جمعیت یک حشره روی گیاه میزبان نشاندهندة
حساسیت آن گیاه و پایین بودن نرخ ذاتی افزایش
جمعیت بیانگر مقاومت گیاه میزبان در برابر تغذیۀ حشره
است ( .)Razmjou et al., 2011ازآنجاکه رقم شیرودی
میزبانی حساس به آفت بود ،بنابراین شتۀ سبز گندم
امکان بیشتری برای افزایش جمعیت روی این رقم
داشت .با این حال ،رقم سایسونز میزبان بهنسبت
نامناسبی برای شتۀ سبز گندم بود .لذا مقاومت بیشتری
در مقایسه با رقم شیرودی از خود نشان داد .نتایج بررسی
 (2011) Razmjou et al.نشان داد ،رقم سایسونز در
مقایسه با رقمهای شیرودی ،زاگرس ،سرداری و آرتا
باالترین مقاومت را نسبت به شتۀ سبز گندم دارد و
کمترین تعداد پورة تولیدشده ،در این رقم مشاهده شده
است .بسته به نوع میزبان غذایی مورد بررسی ،مقادیر

بهدستآمده از نرخ ذاتی افزایش جمعیت شتۀ سبز گندم
در منابع علمی تفاوتهایی با مقادیر بهدستآمده در
رقمهای گندم مورد بررسی در این تحقیق داشت .بنابر
نتایج بررسیهای  (1994) Khalghaniنرخ ذاتی افزایش
جمعیت  S. avenaeروی رقمهای گندم ،Timna ،Tonic
 Bountry ،Ommid ،Maris hunstaman ،Axonaو
 Einkornبه ترتیب ،0/288 ،0/306 ،0/307 ،0/311
 0/264 ،0/266و  0/231بر روز ثبت شد که با مقادیر
بهدستآمده در این تحقیق بسیار متفاوت است .دلیل
احتمالی این تفاوت میتواند به متفاوت بودن رقمهای
مورد بررسی و تفاوت جمعیتهای شتۀ سبز گندم باشد.
بنا بر نتایج بهدستآمده از مقایسۀ میانگین دادهها ،از نظر
نرخ ذاتی افزایش جمعیت شتۀ سبز گندم بین تیمارهای
پیشآلودگی روی هر دو رقم شیرودی و سایسونز تفاوت
معنیداری بهدست آمد (P0/05؛ 169وdf=4؛ .)F=0/93
در بین دو رقم مورد آزمایش و پیش آلودگیهای
مختلف ،بیشترین مقدار  rmروی رقم شیرودی در گیاهان
شاهد ( 0/216بر روز) و کمترین مقدار آن در تیمار شش
روز آلودگی پیشین ( 0/157بر روز) مشاهده شد
(جدول  .)5همچنین بیشترین و کمترین مقدار این
پارامتر در رقم سایسونز بهترتیب در شاهد ( 0/092بر
روز) و در تیمار شش روز آلودگی پیشین ( 0/063بر
روز) مشاهده شد (جدول  .)6پایین بودن نرخ ذاتی
افزایش جمعیت در تیمارهای از پیش آلودهشده
بهمدت زمانهای شش روز معرف القاء شدن مقاومت
در این گیاهان در مقایسه با دیگر تیمارها است که از
پایین بودن میزان باروری و بقاء و طوالنی بودن دورة
نشو و نمای پورگی روی این گیاهان ناشی شده است.
افزایش مقدار  rmدر گیاهان بدون آلودگی پیشین
(شاهد) در مقایسه با دیگر تیمارها میتواند به دلیل
نبود زمینۀ القای مقاومت باشد.

جدول  .4تأثیر تیمار آلودهسازیهای پیشین بر پارامترهای رشد جمعیت شتۀ سبز گندم Sitobion avenae ،روی دو رقم گندم در
شرایط آزمایشگاهی
Table 4. The effect of pre-infestation treatments on the population growth parameters of English grain aphid, Sitobion
avenae on two wheat cultivars under laboratory conditions
)DT (d

)T (d

) (d-1

8.48±1.59a
3.51±0.14b

12.72±0.61a
12.00±0.25a

1.078±0.008b
1.219±0.008a

(rm )d-1
0.075±0.008b
0.198±0.007a

)R0 (nymph/female/generation
b

2.53±0.30
11.01±0.88a

Cultivar
Sysonz
Shiroodi

* حرفهای ناهمسان در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنیدار بین میانگینها است ( ،T- testسطح احتمال  5درصد).
* Means followed by different letters in each column are significantly different (P<0.05, T-test).
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بین دو رقم گندم از نظر نرخ خالص تولیدمثل
( )R0در حالت معمولی (بدون آلودگی پیشین) اختالف
معنیداری در سطح احتمال  5درصد به دست آمد
(جدول  .)4مقدار  R0در رقم سایسونز و شیرودی به
ترتیب  2/53و  11/01پوره /ماده /نسل ثبت شد
(P0/05؛ 169وdf=1؛  .)F=79/22همچنین ،بین
تیمارهای مورد آزمایش تفاوت معنیداری در سطح
احتمال  5درصد از نظر  R0روی هر دو رقم گندم
مشاهده شد (P0/05؛ 169وdf=4؛ .)F=3/21
بهطوریکه مقدار  R0در رقم شیرودی از  6/75تا
 16/83پوره /ماده /نسل به ترتیب در تیمار شش روز
پیشآلودگی و شاهد (جدول  )5و در رقم سایسونز
نیز از  2/00تا  3/40پوره /ماده /نسل به ترتیب در
تیمار شش روز آلودگی و شاهد متغیر بود (جدول .)6
مقدار نرخ متناهی افزایش جمعیت ( )شته روی رقم
سایسونز و شیرودی در حالت عادی (بدون آلودگی
پیشین) به ترتیب  1/078و  1/219بود (جدول .)4
همچنین ،بین  5تیمار زمانی روی هر دو رقم گندم از
نظر نرخ متناهی افزایش جمعیت اختالف معنیداری
مشاهده شد (P0/05؛ 169وdf=4؛ ،)F=0/04
بهطوریکه بیشترین و کمترین مقدار آن در هر دو
رقم مورد بررسی به ترتیب در شاهد و تیمار پیش
آلودگی شش روز بهدست آمد .از نظر متوسط
مدتزمان یک نسل ( )Tدر بین رقمهای گندم اختالف
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معنیداری مشاهده نشد .بهطوریکه میانگین زمان
یک نسل روی رقم سایسونز  12/72روز و روی رقم
شیرودی  12/00روز بود .ولی ،در بین تیمارهای زمانی
مدتهای آلودگی پیشین از نظر  Tدر هر دو رقم گندم
تفاوت معنیداری دیده شد (P0/05؛ 169وdf=4؛
 ،.)F=0/002بیشترین مدت زمان ( )Tدر رقم شیرودی
و سایسونز به ترتیب  13/31روز در تیمار شش روز
آلودگی پیشین و  14/14روز در تیمار  2روز آلودگی
پیشین مشاهده شد (جدولهای  5و  .)6از نظر
مدتزمان الزم برای دو برابر شدن جمعیت ( )DTشتۀ
سبز گندم در شرایط معمولی (بدون آلودگی پیشین)
بین دو رقم گندم تفاوت معنیداری وجود داشت
(P0/05؛ 169وdf=1؛  .)F=49/12بهطوریکه مدتزمان
دو برابر شدن جمعیت در رقم سایسونز  8/48روز و در
رقم شیرودی  3/51روز به دست آمد (جدول .)5
با توجه به باال بودن نرخ ذاتی افزایش جمعیت آفت
روی رقم شیرودی ،کوتاهترین زمان مورد نیاز برای دو
برابر شدن جمعیت اولیه روی این رقم دیده شد .از نظر
مدتزمان الزم برای  DTشتۀ سبز گندم ،اختالف
معنیداری بین تیمارها در روی دو رقم گندم مشاهده
شد (P0/05؛ 169وdf=4؛  .)F=0/045بهطوریکه
طوالنیترین و کوتاهترین مدتزمان الزم برای دو برابر
شدن جمعیت به ترتیب در تیمار شش روز آلودگی
پیشین و شاهد بهدست آمد (جدولهای  5و .)6

جدول  .5مقایسۀ میانگینهای ) ±خطای معیار) تأثیر آلودگی پیشین گیاه گندم با شتۀ سبز گندم روی نرخ خالص تولیدمثلی
( ،)R0نرخ ذاتی افزایش جمعیت ( ،)rmنرخ متناهی افزایش جمعیت ( )λو میانگین مدتزمان یک نسل ( )Tو زمان دو برابر شدن
جمعیت ( )DTدر گندم رقم شیرودی
Table 5. Means (±SE) of the effects of pre-infestation of wheat plants with English grain aphid on the net
reproduction rate (R0), intrinsic rate of natural increase (rm), finite rate of increase (λ), mean generation time (T) and
doubling time (DT) on Shiroodi cultivar of wheat
DT
)(d



T
)(d

)(d-1

rm
)(d-1

R0
)(nymph/female/generation

Treatments
)(days of pre- infestation

± 0.502b

3.14

12.37±0.527ab

1.241 ±0.036a

0.216 ±0.029a

*16.83 ± 2.14a

Control

± 0.116ab

3.26

11.26± 0.508bc

1.237± 0.009a

0.213 ±0.008ab

± 1.61b

10.60

2 days

± 0.188ab

3.35

± 0.816b

12.45

± 0.014b

1.229

0.206 ±0.012ab

± 1.23b

10.11

4 days

± 0.534a

4.35

± 0.364a

13.31

1.169± 0.002b

0.157 ±0.018c

6.75 ±1.83d

6 days

± 0.204ab

3.60

± 0.357c

10.17

± 0.013a

1.211

0.192 ±0.011b

8.66 ± 2.35c

8 days

* حرفهای ناهمسان در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنیدار بین میانگینها است ( ،HSDسطح احتمال 5

درصد).

* Means followed by different letters in each column are significantly different (HSD, P<0.05).
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جدول  .6مقایسۀ میانگینهای ) ±خطای معیار) تأثیر آلودگی پیشین گیاه گندم بهوسیلۀ شتۀ سبز گندم روی نرخ خالص
تولیدمثلی ( ،)R0نرخ ذاتی افزایش جمعیت ( ،)rmنرخ متناهی افزایش جمعیت ( )λو میانگین مدتزمان یک نسل ( )Tو زمان دو
برابر شدن جمعیت ( )DTدر گندم رقم سایسونر
Table 6. Means (±SE) of the effects of pre-infestation of wheat plants with English grain aphid on the net
reproduction rate (R0), intrinsic rate of natural increase (rm), finite rate of increase (λ), mean generation time (T) and
doubling time (DT) on Sysonz cultivar of wheat
DT
)(d
6.97 ± 2.26c



T
)(d

rm
)(d-1

)(d-1

13.34±2.25b

1.096 ±0.024a

0.092 ±0.022a

± 1.66b

7.43

14.14± 0.696a

1.093± 0.019

0.089 ±0.017

R0
)(nymph/female/generation
*3.40 ± 1.12a

Treatments
)(days of pre- infestation
Control

± 0.595

2.82

2 days

± 0.07b

8.04

± 1.63c

12.26

± 0.013b

1.069

0.068 ±0.012bc

± 0.555b

2.34

4 days

± 3.18a

9.97

± 0.514d

11.88

1.065± 0.025b

0.063 ±0.023c

2.00 ±0.585c

6 days

± 2.11ab

9.87

± 0.526

11.95

± 0.017

0.064 ±0.016bc

2.11 ± 0.406

8 days

d

a

a

1.066

b

b

b

* حرفهای ناهمسان در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنیدار بین میانگینها است ( ،HSDسطح احتمال 5

درصد).

* Means followed by different letters in each column are significantly different (HSD, P<0.05).

بنابراین ،افزون بر پایین بودن نرخ ذاتی افزایش
جمعیت شته روی گیاهان از پیش آلودهشده بهمدت
شش روز ،طوالنیترین زمان مورد نیاز برای دو برابر شدن
جمعیت اولیۀ آن نیز روی این بوتهها مشاهده شد.
بهعبارتدیگر ،شتۀ سبز گندم برای رساندن جمعیت خود
به دو برابر تعداد اولیه روی گیاهان آلودهشده از پیش
بهمدت زمان بیشتری نیاز دارد .نتایج بهدستآمده در این
تحقیق نشان داد ،آلودگی پیشین گیاه میزبان با شتۀ سبز
گندم در طی زمانهای مختلف میتواند موجب القای
مقاومت در گندم شود و تا مدتزمان شش روز آلودگی
پیشین هرچقدر مدتزمان این آلودگی اولیه بیشتر
باشد میزان مقاومت القاء شده نیز متناسب با آن
افزایش مییابد .ولی ،در مورد بیشتر پارامترهای
زیستی محاسبهشده بین تیمارهای  6و  8روز آلودگی
پیشین ،تفاوتی مشاهده نشد .باالتر بودن نرخ ذاتی
افزایش جمعیت شته در رقم شیرودی روی گیاهان
بدون آلودگی اولیه به علت طول عمر و باروری بیشتر
شته روی این رقم در مقایسه با رقم سایسونز است و
عملکرد ضعیف شته روی گیاهان از پیش آلودهشده به
مدت  6و  8روز ناشی از کاهش باروری ،افزایش
مدتزمان نشو و نما و درصد باالی مرگومیر پورهها
به علت ایجاد یک مکانیسم دفاعی در گیاه است.
بهطوریکه این مکانیسم نوعی مقاومت القایی تلقی
میشود .در نتیجۀ این آسیب ،ژنهای پاسخدهندة
دفاع در گیاه فعالشده و موادی از ترکیبهای
شیمیایی دفاعی مانند پروتئینهای بازدارندة تغذیه،

فنولیکها و آنزیمهای موجود در مکانیسم دفاع گیاه
تولید میشود ) .(Agrawal et al., 1999نتایج Brown
 (1991) et al.نشان داد ،پس از آلودهسازی اولیۀ گیاه
سویا نسبت به کرم برگخوار سویاAnticarsia ،
) ،gemmatalis (Hubnerافزون بر ایجاد مقاومت
القایی در سویا نسبت به آفت اول ،باعث مقاومت
نسبت به آفت ثانویه هم شد .همچنین آلودگی پیشین
به کنۀ تارتن ،در افزایش مقاومت به هر دو آفت مؤثر
بوده است .بنابر گزارشهای Bentur & Kalode
) (1996مقاومت القایی برنج نسبت به Oreseolia
) oryzae (Wood-Masonمیتواند تا  4هفته پس از
آلودهسازی توسط این آفت ایجاد شود .بنا بر دیدگاه
 (1999) Underwoodدر نتایج بررسیهایشان ،مقاومت
القایی در کاهش نرخ رشد جمعیت حشرات گیاهخوار
و تولیدمثل آنها مؤثر است .همچنین ،محققان متعدد
دیگری ،ظهور مقاومت القایی ناشی از آلودگی اولیه
روی گیاهان میزبان و همچنین القای مقاومت در
گیاهان با استفاده از ترکیبهای شیمیایی مختلفی را
گزارش کردهاند .در یک تحقیق دیگرBruce et al. ،
) (2003نشان دادند ،گندمهایی که با سیس -جاسمون
اسپری پاشی شده بودند در مقایسه با گیاهان شاهد
کمتر مستعد حملۀ شتۀ سبز گندم بودهاند .همچنین،
 rmاین شته روی گیاهان تیمارشده با سیس جاسمون
کاهش یافته است .افزون بر اینGomes et al. ،
) (2005تأثیر تیمار کردن پیشین گیاهان با سیلیس و
همچنین آلودهسازی پیشین گیاهان با شتهها را در
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القای مقاومت گندم نسبت به شتۀ سبز گندم بررسی
کرده و نشان دادهاند ،کود سیلیس و آلودهسازی
پیشین با شته ،مقاومت گندم را نسبت به شتۀ سبز
گندم القا میکند بهطوریکه نرخ ذاتی افزایش
جمعیت ( )rmاین شته روی این گیاهان در مقایسه با
گیاهان شاهد بهطور معنیداری کاهش مییابد.
بنابراین ،مقاومت القایی میتواند نقش مؤثری در
کاهش جمعیت شتۀ سبز گندم ایفا کند.
بهطورکلی ،نتایج بهدستآمده از این تحقیق نشان
داد ،آلودگی پیشین رقمهای سایسونز و شیرودی به
شتۀ سبز گندم حداقل به مدت شش روز باعث القای
مقاومت در گندم به این شته میشود و بین  6و  8روز
آلودگی پیشین تفاوت معنیداری به دست نیامد .القای
مقاومت گیاهان گندم با استفاده از نیتروژن و تأثیر آن
روی ترجیح کلنی (جمعیت) و مورف (ریخت)های دو
گونه شتۀ گندم (شتۀ سبز گندم S. avenae ،و شتۀ
یوالف )R. padi ،توسط (2008) Mahfuza & Gordon
گزارش شده است .در بیشتر موارد ،رقمهای زراعی مقاوم
به آفات با کاهش دادن توانایی جسمی و وضعیت
فیزیولوژیکی حشرة آفت باعث افزایش کارایی دشمنان
طبیعی میشوند (.)Nouri-Ganbalani et al., 1996
رقمهای مقاوم گیاهی ،سبب افزایش طول دورة پورگی
شتهها میشوند و در نتیجه نسبت پورهها در جمعیت
افزایش مییابد و پورههای بیشتری توسط دشمنان
طبیعی شکار یا پارازیته میشوند .بنابراین ،کاربرد
رقمهای مقاوم میتواند کارایی روشهای کنترل
بیولوژیک و شیمیایی را در برنامههای مدیریت تلفیقی
آفات افزایش دهد.
میانگین نرخ نسبی رشد ( )MRGRشتۀ سبز گندم

نتایج بهدستآمده نشان داد ،از نظر شاخص میانگین
نرخ نسبی رشد شتۀ سبز گندم در بین دو رقم
شیرودی و سایسونز اختالف معنیداری وجود دارد
(P0/05؛ 222وdf=1؛  )F=38/37بهطوریکه MRGR
در رقم سایسونز  0/403میلیگرم بر روز و در رقم
شیرودی  0/471میلیگرم بر روز بود (جدول .)7
نتایج  (1994) Summers et al.که تأثیر تغییرهای
غلظت گاز ازون اتمسفر را روی مقاومت القایی در
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گندم نسبت به شتۀ روسی بررسی میکردند ،نشان
داده است که شاخص میانگین نرخ نسبی رشد شته
نسبت به افزایش غلظت ازن در سطح احتمال 0/01
معنیدار بود .بهطوریکه با افزایش سطح اوزون
میانگین نرخ نسبی رشد شتۀ روسی گندم افزایش
یافته است .بهعبارتدیگر ،افزایش غلظت ازون جو
زمین نهتنها در گندم نسبت به شتۀ روسی مقاومتی
القا نمیکند ،بلکه باعث کاهش مقاومت نیز میشود.
نتایج  (2002) Gonzales et al.روی تغییرهای
ایجادشده در گیاهان میزبان در نتیجۀ آلودهسازی
پیشین با شتۀ  ،S. flavaنشان داد ،در نتیجۀ افزایش
غلظت ازن میانگین نرخ نسبی رشد پورههای این شته
بهطور معنیداری افزایش یافته است که این نتایج با
نتایج بررسیهای بیشتر محققان دیگر در تناقض است.
نتایج بهدستآمده در این پژوهش ،نشان داد که از نظر
میانگین نرخ نسبی رشد نسبی پورههای شتۀ سبز گندم
بین پنج زمان پیش آلودگی روی دو رقم ،اختالف
معنیداری وجود دارد (P0/05؛ 222وdf=4؛ ،)F=4/54
بهطوریکه مقدار  MRGRدر رقم شیرودی در بین
گیاهان از پیش آلودهشده در مدتزمانهای  6 ،4 ،2 ،0و
 8روز پیش آلودگی بهترتیب ،0/479 ،0/485 ،0/479
 0/474و  0/440میلیگرم بر روز و در رقم سایسونز به
ترتیب  0/379 ،0/440 ،0/427 ،0/420و 0/357
میلیگرم بر روز بهدست آمد (جدول .)8
جدول  .7مقایسۀ میانگین نرخ نسبی رشد ( )MRGRشتۀ
سبز گندم Sitobion avenae ،بین دو رقم گندم در شرایط
آزمایشگاهی
Table 7. Comparison of mean relative growth rates
(MRGR) of English grain aphid, Sitobion avenae on preinfested wheat cultivars under laboratory conditions
MRGR

Cultivar

*0.403± 0.009b

Sysonz

0.471

Shiroodi

± 0.006a

* حرفهای ناهمسان در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنیدار
بین میانگینها است ( ،HSDسطح احتمال  5درصد).
* Means followed by different letters in each column are
significantly different (HSD, P<0.05).

در رقم شیرودی بین تیمار  8روز آلودگی پیشین و
دیگر تیمارهای زمانی آلودگی پیشین و در رقم سایسونز
بین تیمارهای  6و  8روز آلودگی و بقیه تیمارها تفاوت
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 آلودگی پیشین، بنابر نتایج این بررسی،بنابراین
گندم به شتۀ سبز گندم تأثیر معنیداری روی
 مقایسۀ میانگینها.پارامترهای زیستی این شته دارد
 افزون بر وجود تفاوت معنیدار بین دو رقم،نشان داد
 بین تیمارهای زمانی مورد آزمایش،گندم مورد بررسی
 در بین تیمارها.نیز اختالف معنیداری وجود داشت
بیشترین مقدار مقاومت در گیاهان گندمی که برای
 القاء، روز از پیش آلودهشده بودند8  و6 مدتزمانهای
 زیرا در این تیمارها افزون بر کاهش رشد،شده بود
،جمعیت شته و نیز کاهش نرخ ذاتی افزایش جمعیت
.شاخص نرخ نسبی رشد شتۀ سبز گندم نیز کاهش یافت
 نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ تولیدمثل،همچنین
شته در رقم شیرودی در مقایسه با رقم سایسونز بهطور
 میتوان نتیجه گرفت که، بنابراین.معنیداری بیشتر بود
 مکانیسم مؤثری در،استفاده از مقاومت القایی در گیاهان
محدود کردن جمعیتهای آسیبزای آفات است و
میتوان در برنامه مدیریت تلفیقی شتۀ گندم از مقاومت
.القایی استفاده کرد
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 درصد از نظر شاخص5 معنیداری در سطح احتمال
 تنها، بهعبارتدیگر.)8 نسبی رشد مشاهده شد (جدول
 روز آلودگی پیشین شاخص نسبی8  تا6 در تیمارهایی با
 روز آلودگی4  و2 ،0 رشد شته کاهش یافت و تیمارهای
.پیشین همه در یک گروه قرار گرفتند
) شتۀ سبزMRGR(  میانگین نرخ نسبی رشد.8 جدول
 در تیمارهای زمانی آلودهسازیSitobion avenae ،گندم
پیشین روی دو رقم گندم در شرایط آزمایشگاهی
Table 8. The mean of relative growth rate (MRGR) of
English grain aphid, Sitobion avenae on pre-infested
wheat cultivars under laboratory conditions

Control

MRGR (Mean±SE)
Sysonz
Shiroodi
0.420±0.017a* 0.479±0.010a

2 days

0.427±0.019a 0.485±0.014a

4 days

0.440±0.021a 0.479±0.010a

6 days

0.379±0.024b 0.474±0.009a

8 days

0.357±0.016b 0.440±0.017b*

Treatments
(days of pre- infestation)

* حرفهای ناهمسان در هر ستون نشاندهندة وجود اختالف معنیدار
.) درصد5  سطح احتمال،HSD( بین میانگینها است
* Means followed by different letters in each column are
significantly different (HSD, P<0.05).
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