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  :چکیده

گرمسیري در ایران و بسیاري از کشورهاي  یکی از آفات مهم غالت، Rhyzopertha dominica، سوسک کشیش

آب، سایسونز، سبالن، گاسکوژن، تک ،پیشگام، بزوستایا، ارومشامل مختلف گندم  در این تحقیق، تأثیر ده رقم .باشد می

 28±2دماي (حت شرایط آزمایشگاهی ت سوسک کشیشرشد جمعیت پارامترهاي روي  9009کوهدشت، میهن و 

 .مطالعه شد) ساعت تاریکی 10ساعت روشنایی و  14ي نوري  درصد و دوره 60±5بی ي سلسیوس، رطوبت نس درجه

گیري شد، تا ارقام مختلف گندم اندازهبذر شیمیایی بیوهاي فیزیکی و چنین در این تحقیق برخی از ویژگیهم

دوره  ترین یندست آمده، طوالطبق نتایج به. همبستگی بین این خصوصیات با پارامترهاي رشدي حشره تعیین شود

و  00/35 ± 63/0( رتیب برابرت به روي رقم بزوستایا R. dominicaرشدي قبل از بلوغ  ي هدور کل الروي و شفیرگی و

 ترین باروريبیش. بود) روز 98/36 ± 69/0و  03/30 ± 57/0( روي رقم سایسونزآن  ترین هکوتا و )روز 79/41 ± 72/0

) روز 00/105 ± 47/10تخم و  76/124 ± 15/15( ترتیب برابربه  آبتک رقم روي و طول عمر حشرات کامل ماده کل

 تولید مثل خالصنانرخ ترین  کم. بود )روز 33/39 ± 35/3تخم و  61/27 ± 99/2( ترین آن روي رقم کوهدشتو کم

)GRR( ید مثلتول خالصنرخ  و )R0( به ترتیب برابر  روي رقم کوهدشت)نتاج ماده 35/8 ± 08/0و  75/16 ± 13/0( 

نرخ ذاتی افزایش  ترینکم .دست آمدبه )نتاج ماده 83/51 ±و  57/70 ± 58/0( آبترین آن روي رقم تکو بیش

 0002/0( بترتیب برابر رقم کوهدشتروي  سوسک کشیشتولید مثل  )λ( و نرخ متناهی افزایش جمعیت )rm(جمعیت 

و  0792/0 ± 0001/0( بترتیب برابر آبروي رقم تک  آنترین و بیش) بر روز 0449/1 ± 0002/0و  0440/0 ±

ها وجود داري بین پارامترنتایج نشان داد که همبستگی مثبت یا منفی معنی. ه شدمشاهد) بر روز 0823/1 ± 0001/0

قم میزبان نامناسب و ر دشتکوهد بررسی، رقم مور مختلف گندم در میان ارقامدست آمده با توجه به نتایج به .نداشت

  .باشد می R. dominica يبراي تغذیه میزبان مناسبی آبتک

   گندمجدول زندگی،  ،پارامترهاي زیستی،  Rhyzopertha dominica :هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

و سالمتی گیاهان از اهمیت  اهان وابسته است، لذا توجه به حفظزندگی بشر به وجود و سالمتی گی

آید، یکی از فراگیرترین نوع اشتغال در جهان به شمار میامروزه کشاورزي . باشدبرخوردار می باالیی

بنابراین اعمال مدیریت مطلوب در این بخش بدون در اختیار داشتن اطالعات صحیح از امکانات بالقوه و 

  ).1394نام، بی(هاي تولید، کنترل و نظارت بر فرآیند تولید تا مصرف میسر نیست بالفعل تولید، روش

درصد از  70 حدودند و در رومنابع تولیدات غذایی براي انسان به شمار میترین از مهمغالت 

درصد از کالري مصرف شده  50و بطور کلی درصد از چربی 15درصد از پروتئین،  55 ها،کربوهیدارت

ن اهمیت را در تریمستقیم بیشغیر  به طور مستقیم و و شودتوسط انسان در دنیا از غالت تأمین می

و  غالتترین  از مهم ،.Triticum aestivum L گندم ).1388، علی محمدي و همکاران(ن دارند انسا تغذیه

عنوان یک محصول استراتژیک کشت   این محصول در ایران به  .ترین محصول زراعی کشور استعمده

و عضوي   اي لپه تک گیاهان گلداراز  گندم. آرد و پختن نان است ين براي تهیهآ يمصرف عمده شود و می

-یکی از عمدهامروزه گندم . )1384خدابنده، ( است ها گرامینهو خانواده  Triticum تریتیکومهاي  از گونه

حال توسعه ها در کشورهاي در ترین نیاز غذایی انسانبیش يمین کنندهکشاورزي و تأترین محصوالت 

ي اخیر، با اصالح و معرفی ارقام جدید، امکان تحقیقات انجام شده طی دو دهه. )1390 چگنی،( است

کار گندم  کشت و .استفراهم کرده  ر متفاوتا شرایط اقیلمی بسیاکشت گندم را در اکثر نقاط جهان ب

ریزان برنامهمین امنیت غذایی انسان، بسیار مورد توجه أآن در تغیر قابل انکار  در دنیا به دلیل اهمیت

 .)1384، خدابنده( ستادر حال اجرا  در مورد آن هاهاي حمایتی از سوي دولتقرار دارد و همواره برنامه

درصد  20 زیرکشت و تولید را به خود اختصاص داده است که به طور متوسط حدر دنیا باالترین سط گندم
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ران از نظر یدر ا. )2013، 1فائو( کندیم غذایی انسان را فراهم میرژدرصد کل پروتئین در  22کالري و کل 

آن روز به روز مورد  يترین محصول زراعی بوده و افزایش عملکرد دانهمهمگندم تولید و سطح زیر کشت، 

دهد که نیاز کشور به برآوردهاي موجود نشان می). 1390 امام،(تر پژوهشگران بوده است توجه بیش

درصد از این مقدار  65-70میلیون تن در سال خواهد گذشت که حدود  20از مرز  1400گندم تا سال 

  ).1385آبادي و همکاران، زارع فیض(باید از اراضی آبی و بقیه از اراضی دیم تأمین شود 

کیفیت محصول این گیاه استراتژیک ترین عوامل موثر بر اندوسپرم دانه گندم از عمده هايپروتئین 

اي بذر گندم مسئول خواص منحصر به هاي ذخیرهدر واقع پروتئین). 1382، بحرائی(گردند محسوب می

درصد پروتئین دانه گندم را  8زدیک به ن. فرد چسبندگی و قابلیت ارتجاع در خمیر آرد گندم هستند

). 1987 ،2پاینه(دهند تشکیل می ،باشدها میها و گلوتنینشامل گلیادینکه ، هاي گلوتنپروتئین

که از نظر کاربردي نقش مهمی  ي غالت استتشکیل دهنده يترین مادهپروتئین پس از نشاسته مهم

پروتئین دانه یکی از  .یابدو وزن هکتولیتر آن نیز افزایش می با افزایش مقدار پروتئین گندم، دانسیته. دارد

هاي خمیري و طوري که آرد با مقدار پروتئین زیاد براي فرآوردهعوامل اثرگذار بر مصرف آن است، به

، 3و همکارانالسکوسکی (هاي قنادي مناسب است تر براي فرآوردهتخمیري و آرد با مقدار پروتئین کم

مسئول  اي دانههاي ذخیرهبه خوبی مشخص شده است که تنوع در میزان و نوع پروتئینامروزه ). 2003

بنابراین در . هاي تجارتی از نظر کیفیت و خواص غذایی آرد استارقام مختلف گندمهاي موجود در تفاوت

ص کلیدي و اي بذر به عنوان یک شاخهاي ذخیرهنژادي کیفیت گندم، از پروتئینزراعی و بههاي بهبرنامه

  ).1998، 4احمد و همکاران(شود ارزشمند استفاده می

ها در ساقه و میزان کارایی انتقال مجدد مواد ذخیره شده از اجزاء پتانسیل تجمع کربوهیدرات 

اي هاي در حال رشد، دو ویژگی مهم در میزان مشارکت منابع کربوهیدراتی ذخیرهساقه به دانه مختلف

                                                
1. FAO (Food and Agriculture Organization) 
2. Payne  
3. Laskowski et al 
4. Ahmad et al                           
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نشاسته به عنوان اندوخته ). 2006، 1اهدائی و همکاران(باشند دانه گندم میگیري عملکرد جهت شکل

اي از پلیمرهاي هاي فشردههاي نشاسته در اصل بستهشود و گرانولایی بسیاري از گیاهان محسوب میغذ

هاي نشاسته بخش قابل توجهی از ترکیبات دانه). 2002 ،2کائور و همکاران(شوند ز محسوب میگلوک

هاي گیاهان دیگر را تشکیل ساقه ها وریشه زمینی،هاي سیبغده مانند گندم، برنج، جو، ذرت و نیز غالتی

به منبع اولیه  هها وابستهایی که اندازه، شکل و ساختار آناین ماده در گیاهان به صورت گرانول. دهدمی

اي زیستی آمیلوز و آمیلوپکتین هانواع نشاسته پلیمر ياگرچه اجزاي اصلی همه. باشد وجود داردآن می

اي باشند اما با توجه به متفاوت بودن نسبت این دو ماده در انواع مختلف نشاسته، تنوع قابل مالحظهمی

هاي تجاري همچنین اغلب نشاسته ).1999، 3اتول توماس و(ها وجود دارد هاي آندر ساختار و ویژگی

نشاسته ). 1985، 4اسوینکلز(دهد آمیلوپکتین تشکیل میدرصد آمیلوز بوده و مابقی را  25حاوي حدود 

  ). 1390 بقائی،نجفیان و (در ساختار نهایی آرد گندم و اثر کیفی آن تاثیر دارد 

از جمله . هاي شیمیایی، فیزیکی، کیفی و زراعی هستندکیفیت گندم شامل ویژگیعوامل موثر بر 

ترین عوامل موثر بر وزن هکتولیتر و از مهمهاي شیمیایی، مقدار رطوبت دانه است که یکی شاخص

 ،نآقایی و همکارا(بستگی به مقدار رطوبت آن دارد خشک دانه  يباشد، زیرا مقدار مادهکیفیت دانه می

مقدار رطوبت بذر یکی از عوامل . کنندمقدار آب موجود در بذر را به عنوان مقدار رطوبت بیان می ).1390

دما، رطوبت ). 2003 ،5چن(باشد یات بذر، قابلیت انبارداري و تجارت بذر میمؤثر بر طول عمر، قابلیت ح

کریشنان و (باشد ترین عوامل مؤثر بر کیفیت بذر در طی انبارداري میرطوبت بذر از مهم نسبی و متعاقباً

شود درصد کاهش رطوبت بذر، عمر بذر دو برابر میطوري که به ازاي هر یک به). 2003، 6همکارن

ترین عوامل تأثیرگذار در خرید و همچنین در تجارت بذر مقدار رطوبت بذر از مهم). 1972، 7رینگتونها(

از این رو تعیین رطوبت بذر هم در انبارداري بذر و هم در تجارت بذر بسیار حائز . باشدفروش بذر می

                                                
1. Ehdaie et al                           6. Krishnan et al  
2. Kaur et al                              7. Harrington 
3. Thomas and Atwell             
4. Swinkels 
5. Chen 
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هاي انباري مکان رشد قارچدر انبارداري و حمل و نقل بذر زمانی که مقدار رطوبت باال باشد ا. اهمیت است

حتی تغییر اندك در ). 1982، 1کریستنسن(تواند باعث کاهش کیفیت بذر شود یابد که میافزایش می

بنابراین، تعیین دقیق . ها داشته باشدمقدار رطوبت بذر ممکن است اثرات زیادي بر قابلیت انبارداري بذر

باشد ها وجود دارد، بسیار مهم میانبارداري بذر بینی مدت زمانی که امکانمقدار رطوبت بذر در پیش

  ).1392، فر و سلطانیقادري(

کالس  يباشد که یکی از عوامل تعیین کنندهدیگر عوامل موثر بر کیفیت دانه سختی دانه میاز  

هایی اکثر گندم). 2012 ،2گوزمن و همکاران( رودتجاري و کیفیت گندم در مصارف گوناگون به شمار می

تر، هاي نرمدانه). 2002 ،3ارزانی(سختی دانه باالیی دارند داراي درصد پروتئینی بیشتري نیز هستند که 

هاي حالی که دانه کیک و انواع بیسکوییت هستند در يهکنند که مناسب براي تهیتر تولید میآرد نرم

نان  يتري داشته و براي تهیهکنند که قدرت جذب آب باالتر تولید میتر و تردتر آرد نسبتا شکنندهسخت

بر اساس میزان  را هاي هگزاپلوئیدبه همین جهت گندم). 1991 ،4ن و همکارانگل(باشند مناسب می

در این زمینه،  ).2010 ،5چن و همکاران(کنند هاي سخت و نرم تقسیم میسختی بافت اندوسپرم به گروه

ترین تفاوت فیزیکی بین ننده مهمهاي نشاسته و پروتئین احاطه کزمینه، چسبندگی بین گرانول

ها در اندازه ذرات دانه. )2001، 6کمپبل و همکاران( نمایدهاي سخت و نرم را ایجاد میاندوسپرم گندم

شوند تر خرد میدرشت يتر باشند به اندازهها سختثیر گذار است به طوري که هر چه دانهها تأسختی آن

شود؛ در گندم به مقدار زیادي توسط عوامل ژنتیکی کنترل میسختی  ).2012، 7سلمانویچ و همکاران(

گلن و همکاران، (نند رطوبت، چربی و میزان پنتوزها ثیر محیط و سایر عوامل ماتواند تحت تأولی می

                                                
1. Christensen                             7. Campbell et al 
2. Guzman et al                          8. Salmanowicz et al 
3. Arzani 
4. Glenn et al 
5. Chen et al 
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ر شدن دانه و شرایط ثیر شرایط غالب محیطی طی پتحت تأنیز و  )1977، 1وودو کینگز ؛ استنورت1991

  ).2000، 2دلویچی(ار گیرد قرکردن قبل از آسیاب

آفات از ، Rhyzopertha dominica Fabricius (Coleoptera: Bostrichidae) ،سوسک کشیش

که توانایی شود ترین آفات اولیه انباري در جهان محسوب میباشد و یکی از بزرگهاي غالت میاصلی دانه

حشرات کامل و الروها با ایجاد   ).2014 ،3شفیقی و همکاران( هاي غالت داردتخریب دانهباالیی در 

 .شوندها میکنند و سبب خرد شدن و پودر شدن دانهها تغذیه میهاي غالت از آنهایی درون دانهحفره

کنند هاي غالت را سوراخ میسخت شدن کوتیکول خود، دانه حشرات کامل سوسک کشیش براي سفت و

  ).2012، 4اده(شوند ها خارج میاز دانه مانند و پس از چند روزها باقی میو داخل دانه

شیمیایی، فقط یکی از ابزارهاي مورد استفاده است که  مدیریت تلفیقی آفات، کنترل هايبرنامهدر 

تر آفت کمک هزینهتواند به کنترل بهتر و کم کنترل بیولوژیکی و زراعی میهاي دیگر مانند در کنار روش

موجود جهت  هاياز راهکار یکیروش استفاده از ارقام مقاوم . )2011، 5و همکاراندسنئوکس (نماید 

کشت . )2012، 6شم و همکارانها ( باشد یم داریپا يبه کشاورز یابیو دست ییایمیکاهش مصرف سموم ش

ها مورد استفاده باشد که قرنهاي حفظ نباتات میکشت و کار گیاهان مقاوم به حشرات یکی از انواع روش

هایی ها در کشاورزي توسط بشر، آنی شدن گیاهان زراعی، به منظور استفاده از آنقبل از اهل. بوده است

رفتند و گیاهان مقاوم بر اساس سازگاري و که به حشرات حساس بودند پیش از تولید بذر از بین می

 براي کشت سال بعد اقدام ی شدن گیاهان زراعی هر سال کشاورزانبا اهل. ماندندانتخاب طبیعی باقی می

هاي بعد هم، افزایش و ه استفاده از ارقام مقاوم در قرناین باعث شد ک. کردندهاي مقاوم میبه انتخاب بذر

رقم مقاوم عبارت است از رقمی که در شرایط محیطی یکسان و  ).1978، 7کوگان و اورتمن(گسترش یابد 

گرفته و محصولی بیشتر و با طور ژنتیکی در مقایسه با ارقام معمولی کمتر مورد خسارت آفت قرار  و به

                                                
1. Stenvert and Kingswood         6. Hashem et al  
2. Delwiechie                              7. Kogan and Ortman  

3. Shafighi et al 
4. Edde 
5. Desneux et al 
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ها مورد ارزیابی قرار بنابراین مقاومت امري نسبی بوده و در مقایسه با سایر رقم. کیفیت باالتر تولید کند

هاي کنترل آفت  ارقام مقاوم که در مدیریت تلفیقی آفات همراه با دیگر روش). 1951 ،1رپینت( گیردمی

توان از  این ارقام می  شوند و با استفاده ازمحسوب می IPMاساسی گیرند، از اجزاي  مورد استفاده قرار می

شدت فشار اعمال شده توسط سموم شیمیایی علیه آفات کاست و بدین ترتیب احتمال بروز مقاومت 

 ).1989 ،2تاسمی( توسط آفت نسبت به سموم شیمیایی را کاهش داد

سی در سیستم مدیریت تلفیقی آفات عنوان یک عنصر اساطور کلی مقاومت گیاهان میزبان بهبه

طور قابل هاي تحمیلی به کشاورزان را بهدر کنترل آفات، هزینه مطرح است و استفاده از این عامل

ستی آفت ي مدیریتی جامع، بایستی از وضعیت زیبه منظور داشتن برنامه. اي کاهش می دهدمالحظه

  ).2012، 3رزمجو و همکاران( اطالعات کافی در اختیار داشت

هاي جمعیت پارامتر و آفاتهاي زیستی آگاهی از ویژگی هاي شناسایی ارقام مقاومروش یکی از

هاي جمعیت پایدار از طریق تنظیم پارامتر. پایدار حشره آفت روي ارقام مختلف یک محصول زراعی است

ه و با تلفیق جدول زندگی شرح جزئیات مرگ و میر جمعیت بود. شودمحاسبه می جدول زندگی باروري

رشد جمعیت، نرخ ذاتی  يکنندهترین پارامتر تعیینمهم .شودتشکیل می زادآورياطالعات مربوط به بقا و 

 رشد جمعیت یک گونهدهنده حداکثر نشان است که یک شاخص استاندارد بوده و) rm(افزایش جمعیت 

میزان نمو، بقا، توجه به این که  با ).2000، 4نوود و هندرسوساوث(باشد می تحت شرایط فیزیکی معین

گیرد گیاهان میزبان تحت تأثیر قرار می يزندگی یک حشره به وسیله هاي جدولتولید مثل و پارامتر

تواند در کشف و ردیابی هجوم آفت، انتخاب رقم مناسب و چنین اطالعاتی می )2005، 5یاسار و گونگور(

  ).2016، 6زینال زاده و همکاران(تولید محصول کمک کند 

                                                
1. Painter                                     6. Zeinalzadeh et al 
2. Smith 
3. Razmjou et al 
4. Southwood and Henderson 
5. Yasar and Gungor 
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باقري زنوز، ( جدي مطرح استبه علت اینکه سوسک کشیش در ایران و جهان به عنوان یک آفت 

 سازد میو خسارت اقتصادي شدیدي را به غالت مختلف از جمله ذرت، برنج، گندم و جو وارد ) 1375

هاي جمعیت سوسک کشیش در هدف اصلی این تحقیق بررسی ویژگی) 2014و همکاران، شفیقی (

ها به عنوان شاخص حساسیت ارقام گندم مورد استفاده تغذیه از ارقام متفاوت گندم بوده که این ویژگی

 نسبت به سوسک کشیش ارقام گندم مقاومت لذا در این تحقیق ارزیابی حساسیت و. قرار خواهند گرفت

هاي کنترل ر برنامهبتوان د که واجد مقاومت نسبی باالتري هستند گیرد تا با شناسایی ارقامیصورت می

عنوان منابعی از مقاومت به آفات انباري از این ارقام مورد هاي اصالح نباتات بهتلفیقی آفات یا در برنامه

بتواند در ي انتخاب ارقام مقاوم، هاي حاصل از این پژوهش دربارهامید است یافته. استفاده قرار داد

سوسک  IPMهاي احی الگوي هدفمند و جامع در برنامهي اطالعات کاربردي و مهم به منظور طرتوسعه

 .مفید باشدکشیش 

R. dominica 1 -2 - سوسک کشیش  

  )1984 ،1بورر و همکاران(بندي حشرات در رده سوسک کشیشجایگاه  - 2-1- 1

 

Order: Coleoptera 

Family: Bostrichidae 

Genus: Rhyzopertha 

Species: R. dominica (Fabricius, 1898) 

 

ی سوسک کشیششناسریخت - 2-2- 1  

 4 يخود دارا یکامل است و در چرخه زندگ یسیبا دگرد يحشره ا )1- 1شکل ( شیسوسک کش

تخم این آفت بیضی شکل و به طول  ).1375باقري زنوز، ( و حشره کامل است رهیمرحله تخم، الرو، شف

ها در ابتدا تخم. یگر نوك دار استباشد که از یک طرف گرد و از طرف دمتر می میلی 2/0و به قطر  59/0

شوند و سطح به رنگ سفید کرمی و براق بوده که با رشد جنین و گذشت زمان غیرشفاف و کدر می

                                                
1. Borror et al 
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شکل و به رنگ سفید کرمی با  Cالرو سوسک کشیش به صورت . داردمیخارجی آن چین و چروك بر

اي است که بوسیله آن اي سینهباشد و داراي سه جفت پموهاي کوچک ریزي در سطح پشتی بدن می

باشند اما قدرت تحرك در اغلب داراي تحرك زیادي می 2و 1الروهاي سنین . حرکت تند و تیزي دارند

هاي غالت را براي تغذیه و پنهان شدن خود الرو سن اول سریعا دانه. یابدسنین آخر الروي کاهش می

اده، (کند ها تغذیه میت داخلی و آندوسپرم دانهشود و از قسمهاي غالت میکند و وارد دانهپیدا می

متر بوده و داراي رنگ سفید یا سفید مایل به میلی 9/3شفیره سوسک کشیش  به طول حدود ). 2012

هاي مجزایی وجود دارد که بسته به در انتهاي بدن شفیره تعدادي پاپیل یا زایده. باشداي روشن میقهوه

-ها همگرا و سه قسمتی و در افراد نر واگرا و دو قسمتی میفراد ماده پاپیلدر ا. باشدجنسیت متفاوت می

ماه طول  5خود که حدود  یفعال هستند و در طول دوره زندگ يها کننده هیتغذ زیحشرات کامل ن .باشد

 باشد یم یاثرات منف يحشرات ماده دارا دمثلیکمبود غذا بر تول. خورند غذا می يادیکشد مقدار ز می

  ).2008، 1و همکاران نینگو(

 

 

  

  )اصل(حشره کامل سوسک کشیش  - 1- 1شکل 

 

  

                                                
1. Nguyen et al 
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  سوسک کشیشمناطق انتشار  - 2-3- 1

موطن ). 1994، 1دودي(باشد این حشره در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري جهان پراکنده می

ن ای. شودیهاي هند و چین است و در این مناطق به فراوانی یافت ماصلی آن احتماال مربوط به سرزمین

-هاي بندري اروپا و آسیا دیده میشهرحشره که در کشورهاي آفریقایی و همچنین در استرالیا، آمریکا، 

 نیا در حال حاضر، ).1375باقري زنوز، (رود رین آفات انباري غالت بشمار میتشود، یکی از خطرناك

 يها میغالت انبارشده در اقل یشود و آفت اصل یم دهید ایدر اکثر نقاط دن يا طور گسترده سوسک به

  .)2012اده، (درجه جنوبی پراکنش بیشتري دارد  40و  یدرجه شمال 40 يها است و در عرض يریگرمس

  یشي خسارت سوسک کش و نحوه یزبانیي م دامنه - 2-4- 1

 شیسوسک کش هیو تغذ يریگ جفت يعنوان منابع مناسب برا هگزارش شده ب يها زبانیم ستیل

 ي تیرهاز  نیهمچناین حشره . است یو جو پوشش والفیالت مانند برنج، گندم، سورگوم، غ ي تیرهشامل 

شده شامل چوب، کاغذ، صفحات کتاب  يشده، چرم، مواد بسته بند رهیذخ ییمواد دارو گریو د نوزیلگوم

. دگندم دار ژهیو هاز غالت خشک ب هیتغذ پس ازرا  تیموفق نیشتریب شیالبته سوسک کش .کند تغذیه می

قبل احتماالً باشد که  دهیپوس يها وهیو م یرسد که از درختان جنگل یحشره به نظر م نیا یعیطب يغذا

خیلی فعال است و به سرعت در میان غالت حشره الرو  .کرده است یم هیها تغذ از آن ،از تطابق با غالت

برود که  نییپا يمتر 12غالت تا عمق  يتوده ها درونتواند به  یم شیسوسک کش. شود جابجا می

آن را  ،غالت ازتغذیه ضمن  الروها .است يآفت انبار يسوسک ها انیعمق مورد مطالعه در م نیتر قیعم

الروهاي این حشره از اندوسپرم بذور  .کنند یه میذتغ از آن تا زمان ظهور حشرات کاملسوراخ کرده و 

با کارایی  سوسک کشیشمل حشرات کا. شوند تغذیه کرده و سبب کاهش قدرت پریکارب غالت می

آن  این آفت با سن الروهايدرجه خسارت . کنند هاي غالت تغذیه می باالتري نسبت به الروها از دانه

 .)2012اده، ( شود عمده خسارت توسط حشرات کامل جوان ایجاد می لیارتباط دارد و

  

                                                
1. Dowdy 
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  شیکنترل سوسک کش هاي از روش یبرخ-3- 1

  یکولوژیکنترل ب - 3-1- 1

 دو سن از خانواده، Pteromalidaeو  Bethylidae متعلق به خانواده دهاییتویاز پارازگونه  پنج

Anthocoridae و چهار کنه متعلق به خانواده Cheyletidae ،Acarophenacidae  وPediculidae 

و  يالرو يمرحله ها به دیتوئیپاراز این ي همه. اندشده ییشناسا شیسوسک کش یعیطب دشمنان عنوان  به

طور گسترده از الرو  شکارگر به يها سنهمچنین، . کنند یحمله م شیسوسک کش رهیبه ندرت به شف

  .)2012اده، ( هستند زیو حشرات کامل ن رهیاز شف هیکنند و قادر به تغذ یم هیتغذ شیسوسک کش

  ییایمیکنترل ش - 3-2- 1

و  Chlorpyrifos-methyl ،Fenitrothion، Malathionد به همه سموم فسفره مانن شیسوسک کش

Pirimiphos-methyl مقاومت  ).2013، 2؛ سانگ و همکاران2012، 1اپیت و همکاران( مقاوم شده است

ثر ؤم یبیترک 3اکونید. است گزارش شدهغالت ه ت کنندفظمحا يدییرترویبه سموم پ شیسوسک کش

ه از آن محدود شده استفاد ،ها کش حشره رینسبت به سا یگران به خاطر که باشد می شیسوسک کش هیعل

گرد و  ونیموالسرثبت شد و هر دو ف 2002اس در سال از نوع  4متوپرن ونیرموالسف همچنین، .است

درصد نتاج در  100رفتن  نیش سبب از بیام در نسل اول سوسک کش یپ یپ ز یکآن در د ونیامولس

سطح  يا هیعنوان ال سطح به عنوان پوشاننده بهنیز  اتومهید يها خاك. )2004، 5ورآرت( شود مینسل اول 

  .)2012اده، ( کند یغالت را حفاظت م

  استفاده از ارقام مقاوم  - 3-3- 1

 سموم به آفات مقاومت بروز آفات، کنترل براي مصرف مورد سموم تعداد محدودیت به توجه با

 خطرناك بقایاي داراي حال عین در که خونگرم جانوران براي شیمیایی سموم از استفاده خطرات موجود،

                                                
1. Opite et al 
2. Song et al 
3. Diacon 
4. Methoprene 
5. Arthur 
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- یم مصنوعی هايآفتکش براي اقتصادي هايجایگزین معرفی به نیاز باشند،می نیز زیست محیط براي

 مقایسه در قبولی قابل فعالیت داراي حال عین در و گذاشتهباقی محیط در خطرتري کم بقایاي که باشد

 .باشداده از ارقام مقاوم میها استفیکی از این روش). 2008، 1و همکاران کول(باشند  شیمیایی سموم با

طور  ، رقم مقاوم عبارت است از رقمی که در شرایط محیطی یکسان و به)1951(ر براساس تعریف پینت

ژنتیکی در مقایسه با ارقام معمولی کمتر مورد خسارت آفت قرار گرفته و محصولی بیشتر و با کیفیت 

گیرد ها مورد ارزیابی قرار میدر مقایسه با سایر رقم بنابراین مقاومت امري نسبی بوده و. باالتر تولید کند

هاي مقاوم به آفات امروزه در اغلب کشورهاي دنیا و از ژن بکارگیري ارقام مقاوم داراي ).1989اسمیت، (

ژادهاي مقاوم آفات در البته با توجه به اینکه همواره ن. جمله ایران کاربرد بسیار وسیعی پیدا کرده است

نمایند، لذا هاي مقاوم پس از مدتی بر مقاومت گیاهان مقاوم غلبه میستند و این نژاده حال توسعه

گیاهان به  بنابراین در علم مقاومت). 1990، 2اودهاري و خوشچ(باشد نژادي کاري مستمر میعملیات به

وانلی اسک(گردد حشرات، انتقال مقاومت هدف نهایی نیست بلکه پایداري مقاومت هدف اصلی محسوب می

ي جمعیت آفت ها اثر عوامل بیولوژیکی کاهش دهندهارقام مقاوم به حشرات و کنه ).2003، 3و همکاران

ي آفت باعث افزایش کارایی کنند و با کاهش توانایی جسمی و وضعیت فیزیولوژیکی حشرهرا تشدید می

اسمیت، (شوند مارگر میکنندگی عوامل بییابی دشمنان طبیعی و همچنین افزایش تأثیر کنترلمیزبان

یک آفت روي گیاهان میزبان حساس به دلیل داشتن نرخ رشد جمعیت باالتر در مقایسه با . )1989

بنابراین میزان رشد جمعیت یک آفت روي گیاهان . سازدهاي مقاوم خسارت بیشتري وارد میمیزبان

   .)2005، 4زگوك و آتلیهانا(د ها باشتواند معیاري از مقاومت یا حساسیت میزبانمیزبان مختلف می

توانند با کاهش بقاي مراحل مختلف سنی، اندازه و شکل بدن،  بیوزي میآنتی مقاومت واجد گیاهان

طول عمر حشرات کامل و تولیدمثل حشرات نسل بعد و یا تأثیر غیرمستقیم از طریق افزایش احتمال 

ن مراحل رشدي قبل از بلوغ، نقش مؤثري تر کردقرارگیري حشرات در معرض دشمنان طبیعی با طوالنی

                                                
1. Koul et al 
2. Chaudhary and khush  
3. Schoenley et al 
4. Ozgokce and Atlihan         
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 در مورد انجام شده العاتاز مط یبرخ ).2006، 1و همکاران سرفراز(ترل حشرات آفت داشته باشند در کن

هاي فیزیکی و  دهد که تغییر در ویژگی شناسی آفات انباري نشان میتأثیر غالت مختلف روي زیست

، 2زاده و عابدي گلی( شود نرخ رشد و زادآوري حشره می دار سبب تغییر بیوشیمیایی غالت به طور معنی

2016( .  

تواند از هاي جدول زندگی یک آفت میو پارامتر حساس یا مقاوم یک محصول زراعی آگاهی از ارقام

دارا ارقام مقاوم با  براینبنا ).2006رزمجو و همکاران، (اجزاي اصلی یک برنامه مدیریت تلفیقی آفت باشد 

بودن  هایی نظیر تخصصی بودن براي یک آفت کلیدي خاص و یا گروه محدودي از آفات، دارابودن ویژگی

هاي متوالی آفت، سازگاري با محیط زیست و پایداري نسبتا ثیر روي نسلأخاصیت تجمعی و به تبع آن ت

آفات  مدیریت تلفیقی دراي جایگاه ویژه هاي کنترل،فیق آن با سایر روشباال و در نهایت قابلیت تل

)IPM
کارآمد در  ياز ابزارها یکیبه عنوان  یاهیلذا ارقام مقاوم گ ).1988 ،4هورن(شده است ) 3

  .رود یآفات بشمار م یقیتلف تیریمد يها برنامه

  رشد جمعیتي ها پارامتر -4- 1

هاي رشد جمعیت و تعیین افزایش جمعیت حشرات از روي توانایی تولید مثلی، یک برآورد پارامتر

توان توسط یک جدول زندگی افزایش جمعیت را می. هاي حشرات استقطعی در مطالعه جمعیتضرورت 

. کند نشان دادهاي متفاوت بیان میباروري که پتانسیل توانایی تولید مثلی حشرات ماده را در زمان

و زمان جداول زندگی باروري با دنبال کردن بقاء گروهی از افراد متولد شده در یک زمان و ثبت بقاء 

توان براي توصیف زمان چنین جداول زندگی را می. شوندها تا مرگ آخرین فرد از گروه ایجاد میمرگ آن

بینی اندازه جمعیت یک آفت و ساختار سنی آن در یک رشد و نمو و نرخ بقاء هر مرحله رشدي، پیش

پارامترهاي رشد ). 2000وود و هندرسون، ؛ ساوث2000، 5مدیرس و همکاران(زمان مشخص بکار برد 

                                                
1. Sarfraz et al 
2. Golizadeh and Abedi 
3. IPM (Integrated Pest Management) 
4. Horn 
5. Medeiros et al                         
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، 1کري(باشد  جمعیت ابزار سودمندي براي تحلیل احتمال بقاء و مرگ و میر افراد یک جمعیت می

برداري، هاي جمعیت، نمونه ي مدل اي تهیه در نتیجه جهت درك بهتر روابط درون و بین گونه). 2001

امترهاي رشد جمعیت حشرات بررسی پارکنترل مناسب،  هاي کار بردن روش به گذاري و هاي تله روش

 يکنندهمهمترین پارامتر تعیین ) .2006 ،؛ رزمجو و همکاران2001کري، (باشد  ازجمله عوامل مهم می

دهنده حداکثر نشان است که یک شاخص استاندارد بوده و) rm(رشد جمعیت، نرخ ذاتی افزایش جمعیت 

براي  و )2000 ،ث وود و هندرسونساو(باشد می تحت شرایط فیزیکی معین رشد جمعیت یک گونه

، تعیین )1379رخشانی، ؛ 1378طالبی و همکاران، (در کنترل آفات تعیین دشمن طبیعی با کارایی باال 

و  )2001 ،3ي و وانگتسا(ترین رژیم غذایی ، تعیین مناسب)1998، 2بسکه و همکاران(میزان مقاومت 

  .گیردمورد استفاده قرار می)  2000 ،4ارتکرنس و استو(تعیین اثرات کشنده و زیرکشنده سموم 

  :شود به دو روش انجام میجدول زندگی هاي ارائه شده مطالعات  براساس مدل

 Female age-specific life( )تک جنسی( بر اساس جنس ماده ي سنی جدول زندگی ویژهمطالعات  :الف

table(  

افراد ماده و بدون در نظر گرفتن  هاي مربوط به جدول زندگی تک جنسی فقط از داده تشکیلدر 

 زادآوريي سنی و  لذا براي تعیین نرخ بقاء ویژه. شود هاي رشدي بین افراد استفاده می تفاوت طول دوره

در نتیجه در . شود افراد ماده و متوسط زمان نشو و نماي مراحل رشدي استفاده می ي سنی فقط از ویژه

پوشانی بین مراحل مختلف رشدي قابل رویت نبوده و از  همم نمودار در این نوع جداول زندگی، رس

ي افراد داراي مراحل رشدي یکسانی هستند  متوسط زمان نشو و نماي مراحل رشدي با فرض اینکه همه

  .شود استفاده می

 )Age-stage, two-sex life table( رشدي  مرحله- جدول زندگی دو جنسی سنیمطالعات  :ب

                                                
1. Carey 
2. Bethke et al 

3. Tsai and Wang 

4. Kerns and Stewart 
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 Population( جنسی استفاده از شبیه سازي جمعیتول زندگی دواز مزایاي مطالعات جدیکی 

Projection( ي بینی ساختار و روند رشدي جمعیت با گذشت زمان است که به ویژه دربارهبراي پیش

تواند به کار مفید است، می اتی مرتبط با پرورش انبوه موجوداتها کسب اطالعمطالعاتی که هدف از آن

ها  ي نشو و نماي متغیر بین افراد و جنس در جدول زندگی دو جنسی، دوره ).2012، 1هوآنگ و چی(رود 

ي سنی و غیره بین  همچنین تفاوت بین نرخ بقاء، امید به زندگی، مرگ و میر ویژه. شود در نظر گرفته می

لذا در این نوع ). 1985، 2چی و لیو(کند  حشرات نر و ماده و بین مراحل مختلف رشدي را آشکار می

  .قابل مشاهده است پوشانی بین مراحل مختلف رشدي ی، همجداول زندگ

  مروري بر تحقیقات گذشته -5- 1

ها و ارقام مختلف گیاهی روي میزبان سوسک کشیش توسط محققان مختلف زیستی پارامترهاي

 آرتا، تجن،(مختلف گندم نان  مقاومت نسبی شش ژنوتیپ) 2002( 3خرمالی و همکاران. است انجام شده

سک کشیش مورد بررسی قرار خسارت سو را در برابر تغذیه و) N-80-19و  N-81-18کوهدشت، مغان، 

رین تعداد حشرات زنده، درصد خسارت و شاخص ه گرفتند که رقم تجن با داشتن بیشتنتیجداده و 

ترین تعداد حشره زنده، درصد ترین رقم به سوسک کشیش بود و رقم آرتا داراي کمحساس ،آلودگی

ترین رقم به تغذیه ترین تعداد حشره مرده بود و لذا مقاومبیش نیز و پایین خسارت و شاخص آلودگی

هاي زیستی و مدیریت سوسک مروري بر ویژگی) 2012( اد چنینهم. وخسارت سوسک کشیش بود

  .کشیش انجام داد

 شیک کشسوس يرشد يها یژگیو يرقم و منطقه کشت را رو ریتأث) 2011( 4آرتور و همکاران

تواند  شود، می ارقام کشت می نیاز ا کیکه هر  يابرنج و منطقه ارقام يوگزارش کردند که هردو یبررس

ها  آن. داشته باشد شیکش  سوسک توسط خسارت به محصول یینسل و توانا دیتول يداري رو معنی ریتأث

و  یکیمورفولوژ يها یژگیو يشود رو کشت میدر آن  رقم کیکه  يکه منطقه ا دندیرس جهینت نیبه ا

                                                
1. Huang and Chi 
2. Chi and Liu 
3. Khormali et al 
4. Arthur et al 
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و  یآستوت. کند جادیآفت ا هیرا عل یمقاومت متفاوت تواندیم جهیدارد و در نت ریبذر تأث یکیولوژیزیف

 تیحساس. قرار دادند یرا مورد بررس شیبه سوسک کش نسبت رقم برنج 10 تیحساس) 2013( 1همکاران

وزن حشرات  در نسل اول، قمهر ر يشده رو هیگذاشته شده توسط حشرات تغذ يها براساس تعداد تخم

 يها تعداد تخمماده و  حشرات وزننشان داد که  جینتا. کاهش وزن نمونه آلوده شده سنجش شد ،ماده

ارقام مختلف کاهش وزن  يرو نیهمچن. اردداري د معنی يها ارقام مختلف تفاوت يگذاشته شده رو

 لیارقام مختلف برنج به دل تیت و حساسکه مقاوم دندیرس جهینت نیها به ا آن. محصول متفاوت بود

  .باشد میمتفاوت بذر  یو درجه سخت کیفنول يمحتو

مقاومت و درصد خسارت سوسک کشیش را روي ارقام مختلف گندم ) 2013( 2عیدوزهی و سلطان

و  متوالی. بررسی نموده و گزارش کردند که ارقام مغان، آرتا و کوهدشت مقاومت نسبی به این آفت دارند

حساسیت و مقدار تغذیه هشت رقم گندم را روي این آفت بررسی کردند و ارقام ) 2015(نیز  3ارانهمک

SAKL8 ،DEBEIRA ،BACANORA  وSAKL1 کومار و . را مقاوم به سوسک کشیش معرفی نمودند

و نتایج  مقایسه کردند) ذرت، سورگوم و برنج( را  روي غالت R. dominicaبیولوژي ) 2017( 4همکاران

براي سوسک  ایی کمو با ترجیح غذ ترین میزباننامناسب DHM-111ها نشان داد که رقم ذرت نآ

  .میزبان مناسب و با ترجیح غذایی باالتري براي این آفت بود M-35-1کشیش و رقم سورگوم 

  

 

                                                
1. Astuti et al 
2. Eydozehi and Sultan 
3. Metwaly et al 
4. Kumar et al 
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  تهیه میزبان -2-1

آب، مختلف گندم شامل اروم، بزوستایا، پیشگام، تک امبذر ارق، R. dominicaپرورش منظور به  

از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اردبیل  9009میهن و  اسکوژن، کوهدشت،سایسونز، سبالن، گ

  .ها مورد استفاده قرار گرفتندتهیه و براي تغذیه آفت و انجام آزمایش

  یشگاهیآزما طیدر شرا R. dominicaپرورش  - 2-2

 از کلنی موجود در گروه گیاهپزشکی دانشگاه محقق اردبیلی تهیه R. dominicaي ولیهجمعیت ا

رقم گندم مورد مطالعه براي مدت  10روي هر یک از  سوسک کشیشقبل از شروع آزمایشات، کلنی . شد

اي به ابعاد در داخل ظروف پالستیکی استوانه R. dominicaپرورش  .شد دو نسل پرورش داده

1015مین تهویه، در قسمت سرپوش ظروف پالستیکی أجهت ت. گرفت صورت )1-2شکل( سانتی متر

گرم گندم آسیاب شده از هر رقم،  200پس از ریختن  .شد و با پارچه توري پوشاندهه اي ایجاد شددریچه

ایط با شراتاقک رشد  د، سپس ظروف پرورش دریگرد به داخل ظروف رهاسازي تخمتعدادي 

ساعت تاریکی  10ساعت روشنایی و  14ي نوري درصد و دوره 565، رطوبت نسبی C228دمایی

 م گندم مورد مطالعه، حشرات کامل با قلمارقا هر یک ازروي پس از ظهور حشرات کامل  .شد نگهداري

متري حاوي صفحات سانتی 6 گیري به ظروف پتريتخمبراي آوري و رورش جمعروزانه از ظروف پ مو

هاي ي و از تخمآورها به صورت روزانه از روي صفحات کاغذ سیاه جمعتخم. شد  انتقال داده کاغذي سیاه

  .شد ها استفادهآزمایش انجامیک روزه براي 
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  )اصل(تشکیل کلنی روي ارقام مختلف گندم  - 1- 2شکل 

  

  R. dominica پارامترهاي زیستی تعیین - 2-3

 .Rي نشو و نما و بقاي مراحل نابالغ براي بررسی تأثیر ارقام مختلف گندم روي طول دوره

dominicaي سوسک کشیش ، روي هر کدام از ارقام مختلف گندم، تعدادي از سوسک هاي نر و ماده

ر سن که کمتعدد تخم هم 60ها، تعداد آنریزي و پس از تخم داده شدند قرارداخل ظرف پرورش گندم 

، رطوبت C228دماییک رشد در شرایط و در اتاق هشد انتخاب بوده ساعت از عمرشان گذشته 24از 

تخم ها به . گردید نگهداري ساعت تاریکی 10ساعت روشنایی و  14ي نوري درصد و دوره 565نسبی 

ها به صورت روزانه ها، تعداد الروهاي ظاهر شده و بقاي آنصورت روزانه بازرسی شده و زمان تفریخ تخم

یک  داخلبه ها به صورت انفرادي پس از ظهور الرو سن اول، هر یک از آن .)2- 2شکل ( گردید ثبت

ظروف . شد منتقل هارقماز هر یک از  از گندم آسیاب شده گرم 2حاوي  مترسانتی 6ف پتري به قطر ظر

 يطول دورهپتري به صورت روزانه مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهاي مربوط به مراحل نابالغ مانند 

پس از  .یافت ی تا زمان ظهور حشرات کامل ادامهو این بررس شد ثبت هابقاي آن و شفیرگیو  الروي

ها همگرا و ي افراد ماده پاپیلدر انتهاي بدن شفیره( شدها تعیین سوسک جنسیت ظهور حشرات کامل،
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در داخل  به صورت جداگانه جفت نر و ماده هر و )باشدسه قسمتی و در افراد نر واگرا و دوقسمتی می

به  حشرات کامل طول عمرهاي گذاشته شده و نیز تعداد تخم. شدمنتقل سانتی متري  6پتري ظروف 

و از  یافت هحشرات کامل ادام يهمه ها تا زمان مرگاین بررسی. دیدگر صورت روزانه بررسی و ثبت

  .شد استفاده بقا و باروري هاي ثبت شده براي تشکیل جدول زندگیداده

  

  

  

  )اصل(آزمایش پارامترهاي جدول زندگی  - 2- 2شکل 

  

  

  جدول زندگی دو جنسی - 1- 2-3

هاي رشدي متغیر بین افراد  گرفتن طول دوره با در نظر و دو جنسی از هر دو جنس نر و ماده زندگی جدول

  . شود طراحی می

است، در حالی که در   xي احتمال بقاء افراد تا سن دهنده نشان )sxj(اي  مرحله- ي سنی ویژه بقاينرخ 

این پارامتر عالوه بر توصیفی از بقاء، انتقال از یک مرحله رشدي به مرحله رشدي دیگر را . باشد می jمرحله رشدي 

را در  R. dominica، تعداد نتاج تولید شده توسط هر فر ماده )fxj(اي  مرحله- ي سنی باروري ویژه. کند صیف میتو
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 R. dominicaباشد که در  بیانگر مرحله می jي سن و  دهنده نشانi  در اینجا .دهد نشان می j و مرحله رشدي  iسن

  .شفیره، نر و ماده استتخم، الرو،  ي داراي چهار مرحله

 پارامترهاي رشد جمعیت - 2- 2-3

سنی   شامل هر دو جنس، و باروري ویژه )lx( نرخ بقا ویژه سنی) 2006( 1روش چی و سو براساس

  :هاي زیر محاسبه شد با استفاده از معادله

lx  

mx=









k

j
xj

k

j
xjjx

S

fS

1

1  

  .باشد ي تعداد مراحل سنی می دهندهنشانk  اینجادر 

  ):2006چی و سو، (هاي زیر محاسبه شدند  د جمعیت نیز با استفاده از معادلهرش پارامترهاي

  :)Net reproductive rate(نرخ خالص تولید مثل 

 

 

  :)Gross reproductive rate( نرخ ناخالص تولید مثل

  GRR  

  : )Intrinsic rate of increase( نرخ ذاتی افزایش جمعیت

1
1

)1( 



mle xx

x

xr 

  :)Finite rate of increase( نرخ متناهی افزایش جمعیت

re  

  :)Generation time( میانگین مدت زمان یک نسل

                                                
1. Chi and Su 
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  هاي فیزیکی و شیمیایی ارقام مختلف گندمبرخی ویژگی گیرياندازه - 2-4

، مختلف گندم شامل درصد رطوبترقام هاي فیزیکی و شیمیایی ادر این تحقیق برخی ویژگی 

تا همبستگی بین  ،شد گیرياندازه گندم مختلف ده رقم لظت پروتئین و نشاسته موجود درسختی دانه، غ

  .این خصوصیات با پارامترهاي رشدي حشره تعیین شود

  ارقام مختلف گندم تعیین غلظت پروتئین موجود در - 1- 2-4

گرم از بذور آرد شده هر میلی 200هاي مختلف گندم، به منظور سنجش غلظت پروتئین در رقم

-میلی 3میکرولیتر از مواد همگن شده به  100سپس . لیتر آب مقطر همگن شدمیلی 10رقم، همراه با 

  ).1976، 1برادفورد(نانومتر تعیین شد  595ها در طول موج و جذب آن هلیتر از معرف برادفورد اضاف

  ارقام مختلف گندم نشاسته موجود در تعیین غلظت - 4-2- 2  

, گرم از بذور آرد شده هر رقممیلی 200سنجش غلظت نشاسته در ارقام مختلف گندم،  به منظور

سپس . لیتر آب مقطر همگن شده و تا رسیدن به نقطه جوش در حمام آبی قرار گرفتمیلی 35همراه با 

درصد یدید  2/0درصد ید و  02/0(ز معرف یدین لیتر امیلی 5/2میکرولیتر از مواد همگن شده به  100

  ).1955، 2برنفلد(نانومتر تعیین شد  580ها در طول موج اضافه و جذب آن) پتاسیم

  ارقام مختلف گندم تعیین درصد رطوبت -3- 2-4

 گرم از هر رقم 2ابتدا  ،)2000نام، بی( بر اساس روش براي تعیین درصد رطوبت ارقام مختلف گندم

درجه  100در آون با دماي  نمونه ها سپس. اي قرار داده شددر ظروف پتري شیشه و هآسیاب شد

و پس  اختالف وزن قبل از خشک کردن يپس از آن با رابطه .ساعت خشک گردید 3سلسیوس به مدت 

  .رطوبت محاسبه گردیدمقدار  100از خشک کردن نمونه، تقسیم بر وزن اولیه نمونه ضربدر 

  

                                                
1. Bradford 
2. Bernfeld 
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The lesser grain borer, Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae), is one of the 

important pest of grains in Iran and many countries in tropical regions. In this survey, the 

effect of different ten wheat cultivars including Bezostaya, Gaskojen, Kouhdasht, Mihan, 

Orum, Pishgam, Sabalan, Saysonz, Takaab and 9009 was studied on population growth 

parameters of  R. dominica under laboratory conditions (28±2 °C, 60±5% RH, and 

photoperiod of 14L: 10D h). Moreover, some physical and biochemical characteristics of 

wheat seeds were measured and any possiple correlations between the and life history 

parameters were examined. According to the obtained results, the longest total larval and 

pupal period and total development time of R. dominica were on cultivar Bezostaya (35.00 

± 0.63 and 41.79 ± 0.72 day), respectively and shortest one was on cultivar Saysonz 

(30.03 ± 0.57 and 36.98 ± 0.69 day). The highest total fecundity and female adult 

longevity were on cultivar Takaab (124.76 ± 15.15 egg and 105.00 ± 10.47 day), and the 

shortest was on cultivar Kouhdasht (27.61 ± 2.99 egg and 39.33 ± 3.35 day). The lowest 

value of the gross reproductive rate (GRR), net reproductive rate (R0), were obtained on 

cultivar Kouhdasht (16.75 ± 0.13 and 8.35 ± 0.08 Female/female), and the highest was on 

cultivar Takaab (70.57 ± 0.58 and 51.83 ± 0.45 Female/female). The lowest value of 

intrinsic rate of increase (rm) and finite rate of increase (λ) of the R. dominica were 

observed on cultivar Kouhdasht (0.0440 ± 0.0002 and 1.0449 ± 0.0002 day-1), 

respectively, and the highest was on cultivar Takaab (0.0792 ± 0.0001 and 1.0823 ± 

0.0001 day-1) respectively. Not significant correlations were observed between life history 

parameters and physical and biochemical traits of wheat cultivars. The findings showed 

that among the tested wheat cultivars, cultivar Kouhdasht is a unsuitable and cultivar 

Takaab is a suitable host for feeding of R. dominica. 

Keywords: biological parameters, life table, Rhyzopertha dominica, wheat cultivars   
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