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 نام پدیدآور: و عنوان
 Trogoderma granarium گوارشی ای و فعالیت پروتئولیتیك و آمیلولیتیكهای تغذیهشاخص

(Everts) (Coleoptera: Dermestidae) روی ارقام مختلف برنج. شروین برزین 

 اصغر فتحیعلیسید  دکتر، ناصریبهرام دکتر  : راهنما اناستاد

 چیپژمان آینهمهندس جبرائیل رزمجو،  دکتر ان مشاور:استاد

 25/03/98  دفاع: تاریخ

 ص. 84 ات: صفح تعداد

 نامهانینام گروه / شماره پا نامه:شماره پایان

 چکیده:

 گوارشكی رروهكای سكن پكنج  ای و فعالیت پروتئولیتیك و آمیلولیتیككهای تغذیهشاخص در این پژوهشهدف:  

Trogoderma granarium (Everts) (Coleoptera: Dermestidae) بررسی شد روی ارقام مختلف برنج. 

 گوارشكی پروتئكاز و آمكی زهكای و فعالیكت آنكمی  ایهای تغذیكه. در این تحقیق، شاخصشناسی پژوهش:روش

 کكاممی درسیاه و علیخمر، هاشمی، دم ، گی نه،رروهای سن پنج  لمبه گندم روی شش رق  برنج شامل شیرودی

سكاعت  14ی نكوری درصكد و دوره 65 ± 5ی سلسكیوس، رووبكت نسكبی درجه 33 ±1شرایط آزمایشگاهی )دمای 

 ساعت تاریکی( بررسی شد.  10روشنایی و 

گكرم میلكی 52/1± 04/0) غذای خورده شده روی رق  گی نه نتایج به دست آمده، بیشترین وزنبر اساس  ها:یافته

 گكرم بكرمیلكی 99/0 ± 03/0) کكاممی( و علیررو گرم برمیلی 99/0 ± 05/0) روی رق  خمر ( و کمترین آنبر ررو

د کمتكرین ( تغذیه کكرده بودنكبر ررو گرممیلی 17/0 ± 03/0)که از رق  خمر  مشاهده شد. رروهای سن پنج ( ررو

رشكد  و نكر (  درصكد 37/17 ± 03/3) هی تبدیل غكذای خكورده شكدهاخص بازدش افمایش وزن را داشتند. کمترین

 مصرف نسكبی . بیشترین مقدار نر بودروی رق  خمر ( گرم بر روزگرم بر میلیمیلی 001/0 ± 007/0) (RGR) نسبی

(RCR)  001/0)( و کمترین مقدار روی ارقام خمر گرم بر روزگرم بر میلیمیلی 065/0 ± 001/0)روی رق  گی نه ± 

( مشكاهده شكد. گكرم بكر روزگرم بر میلیمیلی 041/0 ± 000/0)کاممی ( و علیگرم بر روزگرم بر میلیمیلی 040/0

را  (GR)یه کرده بودند، کمتكرین نكر  رشكد ( تغذگرم بر روزمیلی 24/0 ± 04/0ین، رروهایی که از رق  خمر )همچن

 ( و خكمرmU/mg) 020/0 ± 128/0 در ارقكام گی نكهبیشكترین و کمتكرین فعالیكت پروتئكازی بكه ترتیك  داشكتند. 

mU/mg) 004/0 ± 034/0) فعالیت آمی زی در رروهای سن پنج  پرورش داده شكده  مشاهده شد. بیشترین سطح

-( و علكیU/mg) 010/0 ± 339/0( و کمتكرین مقكدار روی ارقكام خكمر U/mg) 009/0 ± 644/0 روی رق  گی نكه

شاخص سختی بكذر مربكوب بكه رقك  هكای خكمر  همچنین کمترینمشاهده شد.  (U/mg)044/0 ± 408/0  کاممی

 RGR ،RCR، GR. بین وزن غذای خورده شكده، ( بوددرصد 28/32 ± 36/0)کاممی ( و علیدرصد 32/31 ± 52/0)

 . داری وجود داشتارتباب مثبت و معنی ز و آمی ز حشره با شاخص سختی بذر ارقام مختلف برنجو فعالیت پروتئا

  .ی ررو لمبه گندم بودداد که رق  خمر میمبان نامناسبی برای رشد و تغذیه نتایج به دست آمده نشان: گیرینتیجه

 های گوارشی، رق  برنج.، آنمی ایتغذیه هایشاخص، گندم لمبه های کلیدی:واژه

 





 دفمقدمه و ه -1

 مقدمه-1-1

اخوت و وکیلی، )است  1ساله از تیره گندمیانگیاهی یك Oryza sativa (.L)برنج 

 برنج. (1382خدابنده، )ای بوده و غنی از نشاسته است ی برنج تك لپهدانه. (1376

ترین غ ت تامین کننده غذا در بوده و یکی از مه پس از گندم ترین گیاه زراعی دنیا مه 

. برنج غذای اصلی بیش از نیمی از مردم (1396رئیسی و همکاران، ) باشدکل جهان می

 ,Park et al., 2014 Zuo and Li) باشدمی ی در حال توسعهویژه در کشورهاجهان به

اخوت و وکیلی، ) باشندی برنج کشورهای چین و هندوستان میخاستگاه اولیه. (;2014

است که در  سال 2000و هندوستان و  سال است که در چین 5000. برنج حدود (1376

-های گی ن و مازندران میبیشترین تولید برنج در ایران در استان شود.ایران کشت می

 به خود را پنج  تا سوم هایرتبه ترتی  به فارس خوزستان و گلستان،و پس از آنها  باشد

  .(1392 همکاران، حسن نتاج و) اندداده اختصاص

ی از برنج برای تهیه، است. در صنعت بارژنتیکی و توان سازگاری  تنوع بابرنج گیاهی 

برنج حاوی  یدانه از آنجایی که .گرددبافی استفاده میارچهالکل، کاغذ و در صنایع پ

گردد. کاه برنج نشاسته نیم استفاده می یآن برای تهیه لذا از ،مقدار زیادی نشاسته است

ساخت کندوج )انبار نگهداری برنج( و  تغذیه دام دارای مصارف زیادی از قبیل مصارف

                                                                                                                               
1. Graminae 
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عنوان یك ماده بهو شود است. ساقه برنج در تهیه حصیر، زنبیل و انواع سبد استفاده می

ی برنج برای تقویت از پوست دانهشود. ریخته می در سطح خمانه، ی خاکتقویت کننده

های برنج درتغذیه پرندگان شود. خردهممارع، باغات و خوراک دام و ویور استفاده می

 .(1382خدابنده، )شود شود و حتی در داروسازی ه  از برنج استفاده میاستفاده می

ویژه مناوق گرمسیری و نیمه به ترین آفات اقتصادی که در مناوق مختلفیکی از مه  

زند، لمبه گندم، به غ ت و سایر محصورت انباری از جمله برنج خسارت می گرمسیری

Trogoderma granarium (Everts) باشدمیLindgren et al., 1955; Jood et al.,) 

(1996; Burges, 2008.  انباری  کارهایها و دانه کلیدیو  لمبه گندم یکی از آفات مه

 است کشور هندوستان ،لمبه گندم اصلی ستگاهخا (Jood and Kapoor, 1993).است

 .است گسترش پیدا کردهجهان  نقاب جا به تمام، که از آن(1945رحمان و همکاران، )

، گندم از در درجه اول و رروهای آن (Hill and Waller, 1988)فاژ است این آفت پلی

 چاودار، از جمله انبار شده سایر محصورتبه  لیو ،دنکنتغذیه می ، برنج و ذرتجو

خسارت اقتصادی  کرده ونیم حمله های روغنی فندق و دانه، بادام زمینی، یورف ،حبوبات

و به  تغذیه کنندتمام محتویات دانه  توانند ازمیرروها . (OEPP/EPPO, 1981) زنندمی

و  دادهبیشتری نشان  تمایلشوند برای خوردن موادغذایی مرور زمان که بمرگتر می

یخته علت آمزده بهمحصورت آفت .آورنددست میههای سال  را نیم بتوانایی تغذیه از دانه

از  کیفیت خود را ،موهای کنده شده از بدن ررو ی وررو وفضورت هاشدن با پوسته

نان پخته شود در دستگاه گوارش انسان  ،و در صورتی که از آرد آلودهدهند دست می
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 Jood and؛ 1379رجبی،  ؛ Ahmedani et al., 2009) ایجاد نمایدرا مشک تی تواند می

Kapoor, 1993). 

، استفاده از ترکیبات T. granariumیه برای کنترل آفات انباری از جمله روش اول

لمبه  کنترلبرای در گذشته  .(Finkelman et al., 2006)باشد می تدخینی شیمیایی

 شده است استفاده فستوکسین ماننداز سموم گازی  به وور معمولگندم 

(OEPP/EPPO, 1982, 1984).  باریی نسبت به سموم از آنجایی که این آفت مقاومت

شود که استفاده می هاکشآفت برای مبارزه با این آفت از دزهای بارتر لذا ،داردشیمیایی 

شود می به آفتکش ها آفت مقاومت مهور پدیدهو  انباری امر باعث آلودگی محصورت این

(Jood et al., 1996). و  بنابراین، با توجه به مشک ت ناشی از حضور و تغذیه آفت

جایگمین  یهاهای شیمیایی، استفاده از روشکشهای استفاده از آفتهمچنین محدودیت

فید های مباشد. یکی از روشمیضروری  با حداقل آسی  به انسان و موجودات غیر هدف

های مدیریت مقاوم است که به وور موثر در برنامه و کاربردی، استفاده از ارقام گیاهی

 مقاوم گیاهان. (Dent, 2000)شده است صورت کشاورزی استفاده محآفات متعدد تلفیقی 

 بیش مصرف هایهمینه از قبیل کشاورزان به تحمیلی هایهمینه از بسیاری کاهش باعث

 در محصول سموم باقیمانده به مربوب مسائل و زیست محیط آلودگی سموم، حد از

با تأثیر گیاهی مقاوم  ارقام .(Panda and Khush, 1995; Reagan et al., 1997) دنشومی

را شدت خسارت حشره ند توانگیاهخوار می-روی زندگی آفت و یا ارتباب متقابل گیاه

 .(Panda and Khush, 1995) کاهش دهند



 20 مقدمه و هدففصل اول: 

 

بدن، عامل مه   1تودهزیستغذای خورده شده و تبدیل آن به  و کیفیت مقدار ،نوع

 (Waldbaur, 1968; Barton Browne andباشدنشو و نما و باروری در حشرات می

Raubenheimer, 2003 ). تحت تاًثیرخوار گیاهیك حشره پتانسیل زادآوری و  زنده مانی 

 (Tsai and Wang, 2001; Kim and گیردمی قرارمختلف گیاهی ارقام  یا میمبان یگونه

Lee, 2002; Liu et al., 2004; Yasar and Gungor, 2005). ای هبا استفاده از شاخص

را این ارقام توان میمان مقاومت میمختلف گیاهی های روی رق ای یك حشره تغذیه

های شاخص. (Hayens and Millar, 1998; Martin and Pulin, 2004)تعیین کرد 

هض  و جذب غذا تأثیر ترکیبات گیاهی بر فیمیولوژی  نشان دهنده یك حشره ایتغذیه

برای تعیین میمان رشد حشرات، مقدار غذای  هایاین شاخص د.باشمی حشره آن در

  .(Hayens and Millar, 1998)شود ای حشرات محاسبه میتغذیه بازدهیخورده شده و 

ی مدیریت تلفیقی آفات، هدف ها در برنامهترین رهیافتاز کاربردی یکی امروزه

وجود در پروتئینی مترکیبات شیمیایی توسط  های گوارشی حشرات آفتآنمی قراردادن 

های عامل مقاومت گیاهی و انتقال ی مقاوم و شناسایی ژنارقام مقاوم یا گیاهان تراریخته

نسبت به های گیاهی از پروتئین هاییباشد. گروهبه آفت میحساس آن به سایر گیاهان 

 هستند آورزیانسنجش با غذای مصنوعی یا گیاه تراریخته  ، درآفت تبرخی حشرا

(Jongsma and Bolter, 1997). 

ها های گوارشی موثر در هض  مواد غذایی، آمی زها در هض  کربوهیدراتاز آنمی 

(Buonocore et al., 1976; Horie and Watanabe, 1980)  و پروتئازها در هض  مواد

                                                                                                                               
1 . Biomass 
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 (,.Ryan, 1990; Franco et alط حشرات حائم اهمیت هستندپروتئینی خورده شده توس

به عنوان یك هدف  ،مهار هض  پروتئینولیس  اسیدهای آمینه با متاباخت ل در . 2002)

، که (Hilder et al., 1992)کلیدی برای استفاده در کنترل حشرات آفت مدنظر بوده است 

ا، کاهش بقا، اندازه نم نشو و تاخیر دربرداری از منابع غذایی، این امر منجر به کاهش بهره

 و حتی مرگ به علت گرسنگیالغ نسل جدید یا وزن حشره و تولید مثل در افراد ب

آمی ز در حشراتی که از غ ت گوارشی  هایآنمی . (Gatehouse et al., 1999)گردد می

ت ش پژوهشگران امروزه . (Franco et al., 2002)اهمیت زیادی دارند  کنندتغذیه می

کرده و به داخل کنند، کلون های مختلف را کد میهایی که مهارکنندهژن که کنندمی

 (,.Thomas et alگیاهان تراریخته وارد کنند و از آنها برای کنترل آفات استفاده کنند 

ی موجود در گیاهان اثرات ترکیبات شیمیایی ثانویه با توجه به این که یکی از. 1994)

های گوارشی حشرات به منظور باشد، لذا بررسی آنمی های گوارشی حشرات میروی آنمی 

-آمیم از مهارکنندهی موفقیتهای کنترلی مناس  در جهت استفادهاحی دقیق رهیافتور

 (;Jongsma et al., 1995,1996های پروتئاز در مدیریت تلفیقی آفات ضروری است 

(Michaud, 1997. 

 گوارشی پروتئاز و آمی ز دو آنمی میمان فعالیت  ای وهای تغذیهشاخص ،در این تحقیق

که با توجه به این برنج مورد بررسی قرار گرفتند.تجاری شش رق   ویرلمبه گندم 

، کاربرد دارندآفات  مقاومت ارقام گیاهی نسبت بهتعیین میمان در ای های تغذیهشاخص

ای های تغذیهشاخص مطالعهحاصل از  یافته هایگوارشی آفت در کنار  بررسی فعالیتلذا 

و گوارشی های دهبازدارندر جهت استفاده از  مؤثر استراتژی هایتواند در وراحی می

ای و فعالیت های تغذیهشاخصدرباره باشد.  مفید IPMدر ارقام مقاوم گیاهی  تولید
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 صورت تاکنون تحقیقات چندانی ،های مختلف برنجروی رق  T. granariumگوارشی 

شده در انبار،  نگهداری هایروی برنج حشرهاین  باری اقتصادی نگرفته و به دلیل اهمیت

-برنامه وراحی امکان دیگر، تحقیقات از حاصل هاییافته و تحقیق این نتایج است امید

 .سازد فراه  را آفت این جامع و دقیق مدیریت های

  اهداف تحقیق -1-2

های در واکنش به تغذیه از رق  T. granariumای ررو های تغذیهبررسی شاخص -1

 مختلف برنج

های گوارشی پروتئاز و آمی ز آنمی فعالیت  های مختلف برنج بررق  بررسی تاًثیر -2

 T. granariumررو 

 

 

 

 

 

 





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2 

 
        T. granarium لمبه گندم -1-2

 (OEPP/EPPO, 1984)در رده بندی حشرات  لمبه گندم جایگاه -1-1-2

 باشد.می Dermestidaeو خانواده  Coleopteraلمبه گندم جمء راسته 

 مناطق انتشار -2-1-2

سایر باشد، که از آنجا به می هندوستان و استرالیاخاستگاه اصلی لمبه گندم 

 و در داشتهجغرافیایی وسیعی  گستردگیاین آفت  .جهان انتقال یافته است کشورهای

رجبی، ( فعالیت دارد دنیا ینیمه گرمسیر ی وبسیاری از کشورهای گرمسیر

1379.(OEPP/EPPO, 1981;  

 اهمیت اقتصادی و دامنه میزبانی -3-1-2

از . رروهای آفت (Hill and Waller, 1988) باشدفاژ میی گندم، آفتی پلیلمبه

 چربی و میمانکاهش  منجر به ی حشرهتغذیه .می کننددانه تغذیه  محتوای داخلی

 Jood and ندشومیخسارت اقتصادی در محصورت انباری باعث پروتئین شده و 

Kapoor, 1993; Ahmedani) et al., 2009) فعال بودن قطعات رغ  علی. حشرات کامل

 .(Jood and Kapoor, 1993) دارند یناچیم ی بسیارتغذیه و یاد نکنتغذیه نمی، دهانی

های زند. از میمبانخسارت می های روغنیدانهحبوبات و انواع غ ت، این آفت عمدتا به 



 

 

، سورگوم (Hadaway, 1956)گندم، برنج، جو، ذرت، نخود، لوبیا به توان این آفت می

(Lindgren et al., (1955 گردو، بادام زمینی ،(Pasek, 1998) آفتابگردان، سویا و کنجد ،

CAB, 2004)) و ترشحات رروی پوستهغ ت با مدفوع،  . در صورت آلودگیاشاره نمود، 

آلودگی به این  ،ع وه بر این .(Parashar, 2006)د یاببه شدت کاهش می هاکیفیت آن

 Jood and شودمیهای تیامین، ریبوف وین و نیاسین ویتامین هدررفتنباعث آفت 

Kapoor,) 1993) .در به این حشره های آلوده در افرادی که با دانه، از لحاظ بهداشتی

در . (Pruthi and Singh, 1950) ایجاد شود آماس پوستی ممکن است تماس هستند

ویف وسیعی از محصورت آلوده به این کنترل بروماید و فسفین در  متیلمصرف ، گذشته

 از رویهبی استفادهامروزه برای کاهش  .(OEPP/EPPO, 1982,1984) است بودهموثر آفت 

شود می استفادههای غیر شیمیایی روش ، ازهای شیمیایی و حفظ محیط زیستکشآفت

 (Panda برخوردار استجایگاه بسیار مهمی از  ارقام مقاوم ایجاد روش ها، در میان این که

(and Khush, 1995. 

 استفاده از ارقام مقاوم -2-2

خسارت ناشی از شود تا می منجر و استامری نسبی  مقاومت گیاهان به حشرات

قاوم ارقام م. (Smith et al., 1994)باشد حساس  از رق  کمتر مقاوم رق حشره آفت روی 

-کاربرد آفت میمان توانمی هاآناز و با استفاده  آیندشمار میبه IPM از اجمای اساسی

احتمال بروز از  به تبع آن، و به مقدار قابل توجهی کاهش داد را شیمیاییهای کش

 (Panda and جلوگیری کرد شیمیایی این ترکیباتت نسبت به امقاومت توسط آف

Khush, 1995.(. 

ارقام مقاوم گیاهی از نظر اقتصادی و شرایط زیست محیطی در سراسر دنیا استفاده از 



 

 

د . میمان تغذیه و هض  موا((Kennedy, 1987; Endo et al., 2007پذیرفته شده است 

خوار نقش بسمایی دارد افمایش جمعیت حشرات گیاه غذایی موجود در گیاهان، در رشد و

(Slansky, 1990) تکمیل هر چه سریعتر مراحل حساس قبل از توانایی حشرات در . لذا

-جود در میمبانمو مواد مغذیوابستگی زیادی به  ،ی تولید نتاجبلوغ و رسیدن به مرحله

 (;Nadgauda and Pitre, 1983; Bernays and Chapman, 1994 های گیاهی دارد

(Bong et al., 2008.  حشرات به  توسطبا توجه به خسارت زیادی که همه ساله

 یبًا مطمئنشود، تهیه ارقام مقاوم روشی تقرصورت کشاورزی در سطح جهانی وارد میمح

در های مختلفی از روش. (Naseri and Borzoui, 2016)باشد میبرای کنترل آفات 

شود )نوری قنب نی و همکاران، خوار استفاده میبررسی مقاومت گیاهان به حشرات گیاه

میمان فعالیت و  ایهای تغذیهی شاخصمطالعهبه توان از آن جمله می( که 1392

 اشاره نمود.مختلف گیاهی ارقام  حشره روی های گوارشیی آنم

 ایهای تغذیهشاخص -3-2

-های مه  اندازهیکی از روش ای و متابولیکی حشراتهای تغذیهتعیین شاخص

مطالعه اثر متقابل رایج  هایروش ی ازباشد. یکارقام گیاهی می یی بیوزتگیری مقاومت آن

باشد خوار میگیاهی وسیلهگیری مقدار غذای مصرفی بهخوار، اندازهگیاه-ی گیاهبین رابطه

(Slansky and Scriber, 1985) . توانایی موجود زنده در هض  عناصر غذایی به ویژه

اند تومی ،در گیاهان میمبان مختلف ترکیبات شیمیایی ثانویهپروتئین و تفاوت در میمان 

 (Martin and های تغذیه ای و میمان کارایی رشد حشره تأثیر داشته باشدبر پارامتر

Pulin, 2004; Sogbesan and Ugwumba, 2008.) 

 های گوارشی در حشراتآنزیم -4-2



 

 

 هاو آمی ز هاویژه پروتئازهای گوارشی بهعملکرد دستگاه گوارش به کمك آنمی 

. ت زیادی برای زندگی آن حشره داردهمیحشره، ای روی غذای مورد تغذیه

ها بخش مهمی از غذای ساکاریدها، لیپیدها و پروتئینهایی نظیر پلیماکرومولکول

تجمیه  ترتی ، توسط کربوهیدرازها، لیپازها و پروتئازهاکه به دهندحشرات را تشکیل می

های روش توسعهای سیست  گوارشی در حشرات بر شناخت .(Chapman, 1998) شوندمی

 ضروری می باشدهدف قرار دادن دستگاه گوارش مبتنی بر  مدیریتی آفت

(Wigglesworth, 1972; Lehane and Billingsley, 1996; Nation, 2001). 

 آنزیم گوارشی آمیالز -5-2

ساکارید و دی اغل  به صورت پلی ،های غذاییهای موجود در رژی کربوهیدرات

شوند. ها فقط به شکل مونوساکاریدها جذب میکه کربوهیدراتباشند در حالیساکارید می

-ترتی  نشاسته و گلیکوژن میای در گیاهان و حشرات بهساکاریدهای اصلی ذخیرهپلی

  .(Chapman, 1998)شود ی آمی زها انجام میوسیلهها بهد که هض  آننباش

قیمی با منبع ی مستدر سیست  گوارشی حشرات رابطه آمی زها فعالیت میمان

آمی زها به  .(Slansky, 1982; Strobl et al., 1998) دارد های آنغذایی مورد تغذیه

نشاسته دارند، در بقای گیاهان، جانوران و  دلیل نقش مهمی که در تجمیه

 .(Windish and Mhater, 1965)نمایند. یمها نقش اساسی را ایفا میکروارگانسی 

 روتئازهای گوارشی پآنزیم -6-2

رشی کلیدی در دستگاه گوارش اکثر حشرات هستند که اهای گوپروتئازها آنمی 

باشد ی ضروری و انرژی از منابع غذایی میدریافت اسیدهای آمینه ،های اصلی آنومیفه

هیدرولیم کامل . (Telang et al., 2005)شود که در نهایت، موج  نشو و نمای حشره می



 

 

 (;Ryan, 1990باشد یمی پروتئازها به اسیدهای آمینه بر عهده هاآنها و تبدیل ینپروتئ

(Franco et al., 2002 درحالی ی حشرات جای دارندمعده . برخی از پروتئازها آزادانه در

 (;Terra and Ferreira, 1994 دور غذا چسبیده هستند یکه برخی دیگر به فضای پرده

Nation, 2001.) 

پروتئینازها به دو گروه اصلی اندوپروتئاز  ،تالیکیهای کایس مکانبراساس 

 ییلهوسبه هاآنشوند و شناسایی یم)اندوپپتیداز( و اگموپروتئاز )اگموپپتیداز( تقسی  

  .(Paulillo et al., 2000) شودهای خاص انجام میمعرف

 مروری بر تحقیقات گذشته -7-2

ای و فعالیت برخی ههای تغذیشاخصمیمان خسارت، های قبلی، در پژوهش

مختلف مورد بررسی قرار گرفته  محصورت انباریروی  T. granariumهای گوارشی آنمی 

 است:

دوازده رق  گندم  یرا رو T. granarium یاهیتغذ حیترج(، 1993) 3و احمد ریآه

 نیدانه ب یهایرووبت و درشت مغذ ،در کاهش وزن معنی داری تفاوت و یبررس یمحل

روی برخی ارقام، آفت قادر به تغدیه نبوده و مرگ و  .کردند مشاهده لف گندمارقام مخت

بیشترین مقاومت را به این آفت  86299ها نشان داد که رق  نتایج آن .داشتمیر باریی 

 داشت.

ارقام مختلف  یرا رو T. granariumخسارت  مانیم، (2002) 4یخان و کورچ

در  یقابل توجه یهاکه در ارقام مختلف تفاوت داد نشانها آن جیکردند. نتا یگندم بررس

                                                                                                                               
3 . Aheer and Ahmad 
4.  Khan and Kulachi 



 

 

را مربوب به  آن که اشتتوسط حشره وجود د یدیکاهش وزن دانه و فضورت تول

 .آفت دانستند نیمتفاوت ارقام گندم به ا تیحساس

رق  گندم را به صورت  28 (،2004) 5رائو و همکاران گر،ید قیتحق كی در

 جینتا  حشره قرار دادند. اریدر اختلمبه گندم  به مقاومت مانیم یبررس یجداگانه برا

 گندم به لمبه یمقاومت نسب شیاز ارقام مورد آزما ینشان داد که برخایشان  شیآزما

بررسی همبستگی بین . شدند نییبه عنوان ارقام حساس تع گرید یداشتند و برخ

اندازه و سختی دانه های ارقام مورد آزمایش و حشرات بالغ تولید شده نشان داد که ویژگی

 دارد.  این حشرهنقش مهمی در مقاومت و حساسیت ارقام گندم به 

 ینیحسكتوسط  T. granariumررو  یانیمعده مو پروتئاز   زیآم های یآنم تیفعال

را آمكی ز   یآنكم تیكفعال یبرا نهیبه یتهیدیها اسآن .شد یبررس (2007)و همکاران نوه 

ی انیكم یفعكال در معكده یپروتئكاز یها یآنم با بررسی نینهمچ گمارش کردند. 8حدود 

 یانیكم یغالك  در معكده هكایپروتئاز ،نیپسكیموتریو ک نیپسكیکه تر ندنشان دادحشره 

تعیكین  10-9 را پروتئكاز یهكا یآنكم تیكفعال یبكرا نهیبه یتهیدیاس نید. همچننباشیم

 یلیم 7/0و  2/1 ترتی به نیسپیموتریکو  نیپسیتر یبرا یمیآنم تیفعال نیشتریب .کردند

 شد. نییتع نیگرم پروتئیلیبر م تیونی

، پارامترهای زیستی و فیمیولوژی گوارشی لمبه گندم (2015)و همکاران  برزویی

 حشراتها نشان داد که نتایج آن مطالعه کردند. گندم، جو، چاودار، برنج و گردوی رورا 

 شده را دارا بودند. کمترین ی خورده غذا تبدیل کارایییافته روی گردو کمترین پرورش 

                                                                                                                               
5. Rao et al 
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Abstract 

Research Aim:  In this research, nutritional indices and activity of digestive 

proteolytic and amylolytic of Trogoderma granarium were evaluated. 

Research method:   In this research, nutritional indices and activity of digestive 

protease and amylase of fifth instar T. granarium were investigated on six rice 

cultivars including Hashemi, Gilane, Shiroodi, Domsiah, Ali-Kazemi and 

Khazar at laboratory conditions (33±1˚C, relative humidity of 65±5% and a 

photoperiod of 14: 10 (L: D).  

Findings:  Based on the results, the highest food consumption was observed on 

cultivar Gilane (1.52 ± 0.04 mg larvae) and the lowest value was observed on 

cultivars Khazar (0.99 ± 0.05 mg larvae) and Ali-Kazemi (0.99 ± 0.33 mg 

larvae). The fifth instar larvae fed on cultivar Khazar (0.17 ± 0.03 mg larvae) 

had the lowest weight gain. The lowest values of efficiency of conversion of 

ingested food (17.37 ± 3.03 %) and relative growth rate (RGR) (0.007 ± 0.001 

mg/mg/day) were on cultivar Khazar. The highest value of relative 

consumption rate (RCR) was observed on cultivar Gilane (0.065 ± 0.001 

mg/mg/day) and the lowest valu was seen on cultivars Khazar (0.040 ± 0.001 

mg/mg/day) and Ali-Kazemi (0.041 ± 0.000 mg/mg/day). Also, the larvae fed 

on cultivar Khazar (0.24 ± 0.04 mg/day) had the lowest growth rate (GR). The 

highest and lowest proteolytic activity was observed on cultivars Gilane 

(0.128 ± 0.020 mU/mg) and Khazar (0.034 ± 0.004 mU/mg), respectively. 

The highest amylolytic activity was observed on cultivar Gilane (0.644 ± 

0.009 U/mg) and the lowest value was observed on cultivars Khazar (0.339 ± 

0.010 U/mg) and Ali-Kazemi (0.408 ± 0.045 U/mg). Moreover, cultivars 

Khazar (31.32 ± 0.52 %) and Ali-Kazemi (32.28 ± 0.36 %) had the lowest 

partical size index. Partical size index of different rice cultivars had 

significantly a positive correlation with food consumption, RGR, RCR, GR, 

and protease and amylase activity of larvae. 

Conclusion: The results of this study demonstrated that cultivar Khazar was an 

unfavorable host for growth and feeding of T. granarium.  
 

Keywords: Trogoderma granarium, Nutritional indices, Digestive enzymes, Rice 

cultivar 
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