
  
  نسبت به زنبور ساقه خوار غالت هاي پيشرفته گندم الين برخي ارقام و مقاومت

 Cephus pygmaeus L. Hym: Cephidae   
 

  3حسن احمدي -2وريا ويساني - *1عباس خانيزاد

  16/3/1391 :تاريخ دريافت
  27/5/1392 :تاريخ پذيرش

  
  چكيده

تعداد شـانزده رقـم و    .Cephus pygmaeus L نسبت به زنبور ساقه خوار غالت هاي پيشرفته گندم ديم جهت اجراي طرح بررسي مقاومت الين
تكـرار در محـل    4كه بصورت طرح بلوكهاي كامـل تصـادفي بـا     ،تهيه شدبخش تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر سنندج  ازالين پيشرفته گندم ديم 

هاي گندم و مراحل رشد و نمـوي آفـت مـورد بررسـي      حل مختلف رشدي الينو مرا شد كاشت 1387 -89 ايستگاه تحقيقاتي قاملو طي دو سال زراعي
سـرداري   16و رقم شـماره  ) درصد 75/3(باالترين  )شاهي( 7مشخص گرديد كه رقم شماره  ،توكي هاي دو ساله به روش با مقايسه ميانگين .قرار گرفت
 33/1بـا  ) آگـري (  9وزن هزار دانه بيشترين و رقم شـماره  گرم كاهش  17/6با  )وگينار( 6رقم شماره  .نشان دادميزان آلودگي را )  درصد 11/1( كمترين

 16خوشه افتاده بيشـترين تلفـات و رقـم شـماره      7با تعداد  )شاهي( 7شماره  رقمهمچنين نتايج نشان داد كه . داشتكمترين صدمه را  ،گرم كاهش وزن
در ايـن بررسـي برخـي از خصوصـيات      .خوشه افتاده كمتـرين تلفـات را داشـت    3شاهد با  با توجه به غالب بودن كاشت آن در منطقه به عنوان سرداري

بـودن   ها، سختي و تردي، خالي يا توپر بـودن و صـاف يـا زبـر     گره در ساقه، قطر ساقه مرفولوژيكي ارقام مورد آزمايش از قبيل تعداد ساقه در بوته، تعداد
  . دهند هاي با قطر بيشتر را ترجيح مي ها بررسي و مشخص گرديد كه الروهاي آفت بيشتر ساقه آلودگي بوتهها ثبت شده و ارتباط هر فاكتور با ميزان  ساقه

 
 گندم ديم، مقاومت، ارقام پيشرفته، زنبور ساقه خوار غالت، سرداري :كليدي واژه هاي

 
    1 مقدمه

 450000استان كردسـتان بـا سـطح زيركشـت سـاالنه حـدود         
خيـز كشـور اسـت و اكثـر زارعـين       غله مهم قهكتارگندم يكي ازمناط

يكـي از عوامـل   . )1( نماينـد  گندم را بعنوان زراعت اصلي كشـت مـي  
 Cephus غالت ساقه خوار منطقه زنبور گندم درزراعت زاي  خسارت

pygmaeus L.  هاي اخيـر دامنـه فعاليـت آن     كه در سال مي باشد
تـوجهي را وارد   تقريباً در تمام استـان خسـارت قابـل   گسترش يافته و

الروهاي آفت با تغذيه از بافت درون ساقه خسارت اوليـه را  . مي نمايد
كنند  به شكل كاهش وزن دانه ها و بعضاً خشك شدن خوشه وارد مي

محل طوقه، يعنـي   و خسارت اصلي زماني است كه ساقه هاي آلوده از
كننـد، شكسـته    محلي كه الروها قبل از تشكيل پيله آن را نازك مـي 

هـاي افتـاده    افتند كه در هنگام برداشت، اين ساقه ده و به زمين ميش
  . )2( از دسترس خارج مي گردند برداشت نبوده و قابل

و الينهـاي   يكي از راههاي مبـارزه با اين آفت اسـتفاده از ارقـام   

                                                            
مركز تحقيقات كشاورزي و منـابع   كارشناسانو  مربي پژوهشيبه ترتيب  -3و 2، 1

  طبيعي كردستان
  )Email: Abas_khanizad@yahoo.com      :نويسنده مسئول -(*

ارقام يا واريته هـاي نـام   (مقـاوم جهت جلوگيري از خسارت مي باشد 
چـرا كـه    )يته هاي هنـوز نامگـذاري نشـده   گذاري شده و الين يا وار

ميزان آلودگي و خسارت در ارقــام مختلـف گنــدم متفـاوت اسـت و      
گيرنـد و در نتيجـه خســارت     بعضي از ارقام كمتر مورد حمله قرار مي

گنـدم رقـم     )8(كارســون و همكـاران   . شونــد  كمتري را متحمل مي
ايـن رقـم در زمـان    را معرفي نموده و اظهار داشته اند كه » وانگوارد«

خوار نسبت به ساير ارقام عملكرد متوســط   عدم وجود آفت زنبور ساقه
تري دارد ولي وقتي كه خسارت آفت شديد باشـد ايـن رقـم     و يا پايين
را خواهـد داشـت بنـابراين در     ارقامبرابر و يا بيشتر از ساير  يعملكرد

بت به صورتي كه خسارت آفت شديد باشد اين رقم با برتري كامل نس
 .گردد ساير ارقام جهت كشت توصيه مي

هاي توپر و توخالي را  ارقام گندم با ساقه )10( موريل و همكاران 
اند كه درساقه هاي تـوپر بـدليل    مورد مقايسه قرار داده و نتيجه گرفته

عدم توانايي الرو زنبور در حفر تونل در داخل ساقـه و رسـانيدن خـود   
گذراني ميزان تلفات در اثر  هت زمستانبه منطقه طوقه و زير زمين ج

هـاي   عوامل محيطي و پارازيتيسم باال بـوده ولـي بـرعكس در سـاقه    
 گزارش كرد) 6(غديـري  .رسد توخالي اين تلفات به حداقل ممكن مي

  39/5كه از بين چهار رقـم گنــدم مـورد آزمـايش، گنــدم آزادي بـا      

  )علوم و صنايع كشاورزي(حفاظت گياهان نشريه
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 .درصد كمترين ميزان آلودگي را داشته است
اثر فعاليت زنبور سـاقه   كاهش وزن هزار دانه گندم را در) 9( چرنو

مـورد آزمـايش گـزارش     رقـم درصد دردو  8/20و  4/4  خوار به ميزان
هاي ارسالي از ايكاردا به  حداكثر آلودگي گندم) 2(خانيزاد . نموده است

حداكثر و حداقل ) 3(خلف  .ه استكردبرآورد  درصد1/ 43اين آفت را 
اعـالم   درصـد  22/7و آزادي  درصـد  7/30رقـم قـدس   آلودگي را در 
چون در سالهاي اخير ميـزان خسـارت ايـن آفـت رو بـه       .نموده است

فزوني ميباشد الزم است راهكارهاي مناسبي از جملـه مقاومـت ارقـام    
  .نسبت به خسارت آن بررسي گردد

  

  ها مواد و روش
در ايستگاه 1387 -89ي جهت اجراي اين طرح طي دو سال زراع

مـاه   زمين مناسب انتخاب و هر سـاله در اوايـل آبـان    حقيقاتي قاملوت
ايـن آزمـايش بصـورت    . گرديدنسبت به كاشت مزرعه آزمايشي اقدام 

. تكـرار كشت گرديـد  4تيمار و  16هاي كامل تصادفي با  طرح بلوك
رقم و الين پيشرفته گندم ديـم كـه اسـامي و     16تيمارها عبارتنـد از 

هـر واحـد آزمايشـي     .ارائـه شـده اسـت    )1ول جد( درمشخصات آنها 
مترمربع  15مساحت (متر  5/2و عرض  6طول ه عبارت از يك كرت ب

بين قطعات و رديف هاي آزمايشي . بود )متـري 6خـط كاشت  12در 
  . يك و نيم متر فاصله در نظر گرفته شد

هـاي   در مرحله داشت با بازديـدهاي مكـرر و يادداشـت بـرداري    
و نشـو و نمـاي آفـت و مراحـل رشـد و نمـو و        سيزيست شناالزمه 

. بررسـي شـد  فنولوژي ارقام و الين هاي مورد آزمايش گندم بررسـي  
زمان ظهور حشـرات بـالغ، شـروع تخـم ريـزي طـول دوره الروي و       

و جهت تعيين ميزان شد شفيرگي و زمان فعاليت آن يادداشت برداري 
ت الروهـا يـك نوبـت    آلودگي در ارقام مختلف بعد از اتمام دوره فعالي

كـرت   نقطـة هـر   6بـدين ترتيـب كـه در    . برداري انجام گرديـد  آمار
آزمايشي بصورت تصادفي نسبت به برداشت بوته هاي گندم از ريشـه  

متر  3در طول نيم متر خطوط كاشت بصورت طولي جمعاً در هر كرت 
متر از رقم مـورد نظـر كاشـت     72يعني در هر كرت  .شدطولي اقدام 

متر را به خاطر اين كه سطح تصادفي بيشتري از كرتها را  3شده و ما 
 4نيم متر نمونه برداري كـرده كـه در    6پوشش داده باشيم به صورت 

بعد  .متر به صورت تصادفي نمونه برداري شده است 12تكرار هر رقم 
از انتقال بوته ها در كيسه هاي برچسب دار به آزمايشـگاه نسـبت بـه    

  .داشت شده و ساقه هاي آلوده اقدام شدشمارش كل ساقه هاي بر
 هاي كامل تصادفي تجزيـه واريـانس   براساس الگوي طرح بلوك

گـروه بنـدي   تـوكي  ها به روش دادسپس ميانگين  .دادها انجام گرفت
همچنين . آزمايش با هم مقايسه شدند مورد هاي و ارقام و الين ندشد

يي كـه در اثـر   هـا  خوشه ،به منظور تعيين ميزان كاهش وزن هزار دانه
فعاليت الرو آفت به زمين افتاده بودنـد در هـر كـرت آزمايشـي جمـع      
آوري و پس از پاك نمودن، وزن هـزار دانـه آنهـا بـا وزن هـزار دانـه       

اين بررسي همچنين ميـزان تلفـات    در. شدندهاي سالم مقايسه  خوشه
زمين افتـاده هر تيمار در تكرارهـاي مختلـف مشـخص     هاي بر خوشه
 5 بـود متري  6خط  12دين ترتيب كه در هر پالت كه شامل ب .گرديد
زمـين   يك متري بصورت تصادفي انتخـاب و خوشـه هـاي بـر     خـط

خوشـه هـاي بـر     تلفـات  و بدين ترتيب ميـزان  شدافتـاده جمع آوري 
 . تكرارهاي مختلف مشخص گرديد زمين افتاده هر تيمار در

 

  خوار غالت ر مقاومت به زنبور ساقههاي مورد آزمايش د ارقام و الينشجره  -1جدول 
Station :  Ghamloo                            

Last –Plot –NO    test     Variety 
1 Sabalan/1 – 27 – 56/4 

2 Anza/3/  Pi / Hys / 4 / Sefid 

3 Sbn // Trm / K 253 

4 KVZ / Tm 71/3/Maya “S”/ Bb/ Inia / 4/ sefid 

5  Sbn // Trm / K253 

6  Genaro / shahi 

7  Shahi (Lr 64 … ste).. 

8  Shahi / Pri “S” 

9  AGRI / 093.44 // MoMTCHIL 

10  Sbn / 1 – 64 - / 99 

11  Sbn / 1 – 64 - / 99 

12  Genaro / Sardari 

13  Yamhill / A/ 2 / 32438 / 3 / Sardari 

14  Yamhill / A/ 2/ 32438 / 3 / Sardari 

15  Sabalan 

16  Sardari 
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را از وسط خـم  آنها ساقه ها ( سختي و ترديبراي تعيين شاخص 

در صورت شكستن و  ،نموده به طوري كه خوشه و ريشه به هم برسند
قسمتي  كه يو در صورت)  3عدد ( از هم جدا شدن ساقه، آن ساقه ترد

شكسته و طرف ديگر آن نمي شكست، يعني شكستگي ايجاد  ساقهاز 
و اگـر كـامالً   )  2عـدد  (نيمـه سـخت   شـد  مي ولي ساقه از هم جدا ن
خـالي و تـوپر    )به حساب مي آيد)  1عدد (سخت  شكسته نشود ساقه

تعداد گره در  و تعداد ساقه در هر بوته ساقه، قطر بودن، صافي و زبري
ـ ، سـپس  شدبرداري   هر ساقه،  يادداشت ثير هـر فـاكتور بـر ميـزان     أت

و مقايسـه ميـانگين    تجزيـه واريـانس   .گرديـد ها بر آورد  آلودگي ساقه
پايه طرح بلوك هـاي كامـل تصـادفي و بـا اسـتفاده از نـرم        بر دادها

  .صورت گرفت SASافزارهاي آماري 
  

  و بحث ايجنت
  بررسي مراحل مختلف رشد و نمو آفت

طول دوره زيستي آفت در ارقام مورد آزمايش يكسـان بـوده و در   
نمـوده و جهـت   نيمـة دوم تيرمـاه الروها دوره تغذيه خـود را تكميـل   

مرحلـه  . نددوارد شدن به مرحلة دياپوز ، خود را به منطقه طوقـه رسـان  
. بـود رسيدن كامل ارقام نيز با دو الي سه روز اختالف تقريباً همزمـان  

بازديدهاي هفتگي مراحل مختلف زيستي آفـت و چگـونگي نشـو و    با 
د كـه ظهـور حشـرات    شگرفت و مشخص  نماي آن مورد بررسي قرار

مـاه شـروع و از اوايـل     محل ايستگاه قاملو از اواسط ارديبهشت بالغ در
سانتي متر پايين تر از خوشه شروع به  10خرداد ماه نيز در ساقه حدود 

الروها در اوايل خـرداد مـاه شـروع بـه فعاليـت       .دنمودن تخمريزي مي
د كـه نتايــج حاصـل درجـدول     بودننموده و تا نيمه دوم تير ماه فعال 

  .گرديده است ارائه 2شماره 

  
  هاي مورد آزمايش بررسي ميزان آلودگي الين

ا نشان داد كـه بـين   ه نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس داده
ارقام مختلف گندم از لحاظ ميزان آلودگي در سطح احتمال يك درصد 

درحـالي كـه سـال تـأثير     ). 5جدول ( داشتاختالف معني داري وجود 
 دادهميانگين  مقايسه. قام گندم نداشتمعني داري بر ميزان آلودگي ار

 )درصـد  75/3(باالترين ميـزان آلودگي  7كه رقم شماره نشان داد  ها
 داشت و حساسيت بيشتري را نسبت به ساير ارقام از خود نشـان داد را 
بــه ترتيــب ميــزان  6 و 12 -14 – 3 – 13 – 9در ارقــام ). 1شــكل (

معنـي داري بـا هـم     از لحاظ آماري اختالفو  يافتحساسيت كاهش 
 تـا حــدودي بـه ترتيـب    2و 4-11–10-1-8-5 -15ارقـام   .نداشـتند 
 16رقـم شـماره    .ندخوار داشت زنبور ساقهبيشتري را نسبت به مقاومت 

درصـد   11/1 بـا  كه به عنوان شـاهد در نظـر گرفتـه شـد،    ) سرداري(
 مقاومـت بيشـتري را از خـود نشـان داد     نسبت به ساير ارقـام آلودگي 

 بـا  آلـودگي را در رقـم قـدس    حداقل حداكثر و) 3(خلف  اما) 1شكل (
ايـن   كـه  ،اعـالم نمـوده اسـت    درصـد  22/7 بـا  و آزادي درصد 7/30

هـا بـا   م فوق آبي بـوده و شـرايط آن  اارق تواند به اين دليل باشد كه مي
 در ارقام ديم نيز نتايج بررسـي . متفاوت است كامالً شرايط اين تحقيق

 آلودگي را در ارقام گندم ديم ارسالي از ايكاردا حداكثر) 2(هاي خانيزاد 
كه بسيار كمتر از ميزان آلودگي حاصل از اين كرد برآورد  درصد 43/1

الزم به ذكر است كه ارقام ارسالي از ايكاردا به مدت . بررسي مي باشد
دو سال مورد آزمايش تحت شرايط موجود در معرض حمله آفت بـوده  

مايش در اين بررسي ساليان متمادي در اين در حالي كه ارقام مورد آز
  .داشته اند  طبيعي در معرض حمله آفت قرار شرايط و به طور كامالً

  
  

   خوار غالت در منطقه كردستان  دورة زيستي آفت زنبور ساقه - 2جدول 
 فروردين  ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر  آبان  آذر  دي  بهمن  اسفند

    صورت  دياپوزالرو  درون  طوقه  ب
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  1387 -89 زراعي سالدر   Cephus pygmaeus خوار ساقهمختلف گندم به زنبور  و الين هاي درصد آلودگي ارقام -  1شكل 

 
  ميزان وزن هزار دانه

در تكرارهاي هر تيمار خوشه هايي كه در اثر خسـارت آفـت بـر     
دانة آنها بـا وزن هـزار دانـه     زمين افتاده بودند جمع آوري و وزن هزار

مقايسـه ميـانگين    از نتـايج حاصـل   .دشـدن خوشه هاي سالم مقايسـه  

گـرم   17/6بـا   6در اثـر خسارت آفت رقم شماره  ها نشان داد كه داده
گرم كمتـرين   33/1با  9بيشترين و رقم شماره  ،كاهش وزن هزار دانه

  .)2شكل ( ميزان كاهش وزن هزار دانه را داشتند

  

  
 1387 - 89 سال زراعيدر   Cephus pygmaeusخوار ميانگين كاهش وزن هزاردانه در اثر خسارت زنبور ساقه -  2كل ش
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  وضعيت خوشه هاي تلف شده

اثـر   در مرحله رسيدن خوشه ها و قبـل از برداشـت محصــول در   
فعاليت الروها تعدادي از ساقه ها از محل باالي طوقـه قطـع شـده و    

كه نتـايج آن   ،افتاده و از دسترس خارج مي گردندخوشـه ها بر زمين 
هاي تلف شـده   توجه به ميانگين خوشه با .است شدهدرج  3 در جدول

 خوشه افتاده بيشترين تلفـات و  7با تعداد  7درجدول فوق، رقم شماره 
خوشه افتـاده كمتـرين تلفـات را    3با تعداد ) سـرداري( 16رقم شماره 

در يك خـط    7گردد در رقم شماره  مي همانگونه كه مالحظه. داشتند
متري هفت خوشه در اثر خسارت آفت از دسترس خارج شده  5كاشت 
خوشـه و   100متر مربع هر پالت آزمايشـي   15 بدين ترتيب در .است

اگـر در هـر   . خوشه تلفات خواهيم داشـت  67000 تقريباًدر هر هكتار 
توجـه بـه وزن   دانه گندم وجود داشته باشد با  15خوشه بطور متوسط 

 40در هكتـار حـدود    ، باشـد  گـرم مـي   31/38هزار دانه اين رقم كـه  
اين برآورد در رابطـه بـا رقـم    . كيلوگرم كاهش عملكرد خواهيم داشت

كيلـوگرم در   19سرداري كه نسبت به بقيه ارقـام مقـاوم بـوده حـدود     
وسـيله آفـت زنبـور    هاي تلف شـده بـه    در رابطه با خوشه. هكتار است

  .باشد ميندر دست ي ر منبعخوا ساقه

  خصوصيات مرفولوژيك ارقام
 ،باشـد  دهـي ارقـام مـي    در زمان حمله آفت كه مصادف با خوشـه  

گرديد يادداشت برداري  ارقام گندم تعدادي از خصوصيات مرفولوژيك
 سپس ماتريس ضرايب همبسـتگي صـفات بـرآورد شـد و    ). 4جدول (

اده رابطه مستقيم و درصد آلودگي با ساقه هاي افت كه گرديدمشخص 
تعـداد   .تعداد ساقه در بوته با اختالف وزن هزار دانه رابطه منفـي دارد 

ساقه در بوته، تعداد گره در ساقه، سختي و تردي، خالي يا توپر بودن و 
دار نبـود   هـا در ممانعـت از حملـه آفـت معنـي      بودن ساقه صاف يا زبر

هـاي   مقايسه ساقه اب) 10(در اين راستا موريل و همكاران ). 6جدول (
هاي توپر بدليل عدم توانـايي   كه درساقه ندتوپر و توخالي، نتيجه گرفت

الرو زنبور در حفر تونل در داخل ساقـه و رسـانيدن خـود بـه منطقـه     
در اثر عوامل  آفت گذراني ميزان تلفات طوقه و زيرزمين جهت زمستان
ـ  و درصد آلودگي كم محيطي و پارازيتيسم باال بوده  رعكس در ولـي ب

و ميـزان   رسـد  بـه حـداقل ممكـن مـي    آفت هاي توخالي تلفات  ساقه
  .خسارت باال مي رود

  

 
  زنبور ساقه خوارهاي بر زمين افتاده تيمارهاي مورد آزمايش در اثر خسارت  ميانگين دو ساله خوشه – 3جدول 

  ارقام ه هاي افتادهميانگين خوش ارقام  ميانگين خوشه هاي افتاده  ارقام  ميانگين خوشه هاي افتاده
6/0± 75/3  13  7/0±63/6 7 9/0 ±25/5 1 
8/0±38/5  14  9/0±38/6 8 3/0±5/3 2 

09 ± 5/4  15  6/0±75/4 9 8/0 ±98/4 3 
8/0 ± 75/2  16  5/0±5 10 6/0 ±13/5 4 

    4/0±4 11 8/0 ±75/5 5 
    7/0±75/5 12 2/1 ±5 6 

 
  فولوژيك ارقام مختلف گندم مورد آزمايش ميانگين خصوصيات مر -4جدول 
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3  75/2  75/2  75/2  25/3 9/1  65/1  9  3  3  75/2  25/3  25/2  2/2  75/1  1 
3  3  75/2  25/3  5/2  93/ 0  73/1  10  2  75/2  25/2  4  3  82/1  6/1  2 
5/1  3  75/2  3  75/2 2  75/1  11  3  3  3  75/3  25/2  68/1  93/1  3 
5/2  3  3  25/3  75/2 08/2  68/1  12  3  3  3  75/3  75/2  85/1  65/1  4 

3  3  25/2  5/3  75/2 88/1  73/1  13  3  3  5/2  25/3  5/2  85/1  68/1  5 
5/2  3  5/2  75/3  5/2  98/2  63/1  14  3  3  5/2  75/3  25/3  08/2  8/1  6 
75/2  3  2  75/3  75/2 25/2  75/1  15  3  3  3  25/3  25/2  75/1  58/1  7 
75/2  75/2  5/2  25/3  75/2 08/2  5/1  16  3  75/2  75/2  25/3  3  9/1  7/1  8 

            3با عدد  خالي، زياد توصاف، ترد: خصوصيت   2، نيمه خالي با عدد نيمه سخت، نيمه زبر: خصوصيت      1زبر ، زياد توپر با عدد  سخت ،: خصوصيت       
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  1387 -89زراعي  دو سالطي  خوار غالت آلودگي ارقام گندم  به زنبور ساقه مركب تجزيه واريانس -5جدول  
  F ميانگين مربعات مجموع مربعات  رجه آزاديد  منابع تغيير

  Y(  1  411/10 411/10 ns3948/3 (سال 
  8155/2** 555/2 329/38  15  ارقام) A(فاكتور 

YA  15  527/4 302/0 ns3326/0  
  - 067/3 400/18  6  بلوك
  - ـ 348/153  127  مجموع

      ns  :1دار در سطح  معني - **         %5دار در سطح  معني -*    اختالف بدون معنا% 

  

  ماتريس ضرايب همبستگي درصد خسارت و ساير صفات وابسته -6جدول   
 Fals SOFT MUSH TICK NODE TILL INST UNST DIF INKW UNKW صفت         

 -PER 654/0*  135/0 347/0 330/0 211/0- 182/0- 157/0- 232/0 012/0 296/0- 302/0لودگي  آدرصد 

 -UNK 1 397/0 203/0 458/0 280/0- 150/0- 176/0- 135/0 075/0 351/0- 327/0سالم  وزن هزار دانه

 INK  1 085/0 150/0 028/0- 149/0- 006/0- 125/0 253/0- 193/0 098/0وزن هزار دانه ألوده  

 -DIF   1 236/0 193/0 *555/0- 228/0 482/0 142/0 143/0- 070/0 تفاوت وزن هزار دانه

 -UNS    1 331/0- 310/0- 179/0- 194/0 227/0 155/0- 038/0 الم قطر ساقه س

 -INS     1 036/0- 136/0 180/0 349/0 254/0- 117/0قطر ساقه ألوده 

 -TIL      1 135/0- 132/0 011/0 029/0- 058/0تعداد ساقه در بوته 

 NOD       1 *515/0 016/0- 173/0 163/0تعداد گره در ساقه 

 -TIC        1 384/0 *491/0- 366/0ردي ساقه سختي و ت

 MUS         1 413/0- 037/0خالي و توپري ساقه 

 SOF          1 **892/0 صاف و زبري ساقه 

 FAL           1 خوشه هاي افتاده 

  % 5و % 1به ترتيب معني دار در سطح احتمال  -*و ** 
  

داري نسـبت بـه   باتوجه به بررسي فوق و مقاومت نسبي رقم سـر 
هـاي   درصد آلودگي و كمترين ميزان خوشه 11/1ارقام در حدود  ساير

قابليت بااليي را از خـود  ) سرداري(برزمين افتاده و تلف شده، اين رقم 

خـوار   نشان داده و در حال حاضر از لحاظ مقاومت به آفت زنبور سـاقه 
  .اشدب تر مي هاي پيشرفته ديم مناسب غالت از ديگر ارقام و الين
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