
 

 
 کشاورزی و منابع طبیعی ی هدانشکد

 زپشکیگیاهرگوه آموزشی 
 

کارشناسی ارشد درجه دریافت برای رساله  

 شناسی کشاورزی حشره گرایش مهندسی کشاورزی رشته

 

ای و فعالیت پروتئولیتیك و های تغذیهشاخص

 Trogoderma granarium گوارشی آمیلولیتیك

(Everts) (Coleoptera: Dermestidae)  روی بذر

 های گیاهی مختلفمیزبان

 پژوهشگر:

 صفرنیا محمد
 استاد راهنما:

 ناصری بهرام دکتر
 د مشاور:تیااس

 فتحی اصغر علی سید دکتر

 دستجردی رفیعی هوشنگدکتر 

 

 1399 اردیبهشت



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

granarium (Everts) (Coleoptera: Dermestidae)  روی بذر میزبان های گیاهی

 محمد صفرنیا نفوتیمختلف/ 

 بهرام ناصریدکتر  : راهنما استاد 

 دستجردی رفیعی هوشنگ دکتر -فتحی اصغر دکتر سیدعلی ن مشاور:ااستاد

 05/1399/.21  دفاع: تاریخ

 ص. 40 ات: صفح تعداد

 پزشکیگیاه گروه نامه:شماره پایان

 چکیده:

 گوارشای رروهاای سان پان       ای و فعالیات پروتوولیتیاو و آمیلولیتیاو   هاای تذییاه  شااص   هدف: 

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

و  N-91-9های مختلف غاالت اعا  از گنادم قارقاام     در این تحقیق، تاثیر رق  شناسی پژوهش:روش

  و باارن) قارقااام هاشاامی و ف اار  روی 704و   ARآفتااا، ، جااو قارقااام دشاات و ارک ااین   رت قارقااام 

درجاه سل ایو     33±1 در دماای  T. granariumهاای گوارشای   نایی  ای و فعالیت آهای تذییهشاص 

 ساعت تاریکی بررسی شد. 10ساعت روشنایی و  14ی نوری درصد و دوره 65±5 رطوبت ن بی

بیشاترین وزن غایای صاورده     N-91-9گندم  نتای) نشان داد که رروهای پرورش یافته روی رق  ها:یافته

هاا  کمترین وزن غیای صاورده شاده را در مقای اه باا ساایر رقا       و برن) ف ر  704شده و روی رق   رت

و جو دشات بیشاترین مقادار را داشات.      N-91-9حشره روی رق  گندم  (RGR)داشتند. نرخ رشد ن بی 

بیشترین فعالیت پروتوولیتیو کل در رروهایی بود که از رق  گندم افتا،، جو دشت و برن) هاشمی تذییه 

یت آنییمی در رروهایی مشاهده شد که از برن) رق  ف ار تذییاه کارده بودناد.     کرده بودند و کمترین فعال

، برن) هاشامی  N-91-9گندم های پرورش یافته روی ارقام جو دشت، بیشترین فعالیت آمیلولیتیو در ررو

های جو اک ین، برن) ف ار، گنادم آفتاا، و    های تذییه کرده از رق و کمترین فعالیت در ررو  ARو  رت

 مشاهده شد. 704  رت

های گوارشی پروتواز و آمیالز ای و فعالیت آنیی های تذییهنتای) حاصل از بررسی شاص  گیری:نتیجه

مناسب بودن رق  جو اک ین برای تذییه ی ناهای مختلف غالت نشان دهندهررو لمبه گندم روی رق 

 لمبه گندم بود.

 .های گوارشی، غالتی، آنیی اهای تذییهلمبه گندم، شاص  های کلیدی:واژه

 

 



 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

 50ی گرامینه، تقریبا کند. گیاهان تیرهان ان تمام نیازهای غیایی صود را از گیاهان تامین می

کنند. بین انواع مختلف غالت، را تامین می بشرغیایی  نیازهایکالری و ق مت زیادی از  درصد

  .1383نژاد، دارد قایران بشراهمیت بیشتری در تامین غیای  Triticum aestivum (L.) گندم

کالری  درصد 50تقریبا  ترین گیاه زراعی دنیا بوده وبعد از گندم مه Oryza sativa (L.) برن) 

گیاهی تو   Zea mays (L.) رت  .1377قصدابنده و همکاران،  کندان ان را تامین می مورد نیاز

از نظر سطح  دنیا داشته و کشورهای بیشتردر  یرف زیادامصکه   1375است قتاج بخش، ای لپه

 جو  .2013ست قفائو، بعد از گندم و برن) به صود اصتصاص داده ا رتبه سوم جهانی را زیر کشت

Hordeum vulgare (L.)  و مصارف زیادی در تذییه ان انبوده و چهارمین گیاه زراعی مه  دنیا 

  .1396 قسارلی و همکاران، دام دارد

و صانواده  Coleopteraراسته  ای ازحشره Trogoderma granarium (Evertsقلمبه گندم 

Dermestidae   گندم مییبانهای این حشره شاملباشد. انباری می ترین آفات محصورتاز مه و، 

. این باشدمیهای روغنی مثل فندق، بادام زمینی و دانه یبرن)، چاودار، یورف و حبوبات، جو

و  دانه هاتذییه از با  این آفت یها. ررونداردهای حیوانی به تذییه از فرآورده عمدتا تمایلیحشره 

 محصورت ص ارت دیدهارزش غیایی . سازندمیه آنها وارد جدی بص ارت  ،محصورت انبارشده

 به این آفت، من ر به ای اد آرد آلودهمصرف نان تهیه شده از  و در صورت به شدت کاهش یافته

  .1379؛ رجبی، 1993، 1قجود و کاپور گرددمیان ان  ی درگوارش رتاصتال

 کاربرد ناشی از هایآسیبچنین و هم این حشرهناشی از تذییه  ص ارت اقتصادیبا توجه به 

ضروری کنترل آفت های روشسایر ، استفاده از بر ان ان و محیط زی ت های شیمیاییکشحشره

مقاوم در  یگیاهارقام ، استفاده از سازگار با محیط زی ت صطر وک  هایروش . یکی ازاست

 . استفاده از 2006ن، و همکارا 1؛ سرفراز2000، 2است قدنتآفات های مدیریت تلفیقی برنامه

                                                           
1 Jood and Kapoor 
2 Dent 
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کاهش  زارعوسیله ت را با صرف حداقل هیینه بهاهای گیاهی مقاوم، ص ارت آفگونه یاارقام 

  . 1997 و همکاران، 2دهد قریقانمی

و  اثرگیار بر رشدمه   فاکتور، 3بدنیتبدیل آن به بافت کارایی غیای صورده شده و  کیفیت

های شاص با بررسی  . 2003، 4براون و رائوبینهمیرتون بارباشد قمی گیاهخوار حشرات تولیدمثل

ارزیابی نمود را مختلف های گیاهی مییبانارقام یا  ح اسیتتوان مییان می آفتای یو تذییه

 گیاهی پروتوینی طبیعی موجود در ارقام هایاستفاده از بازدارنده . 2004، 5قمارتین و پولین

ها به گیاهان ح ا  به آفت، یکی از گیاهی و انتقال آن های عامل مقاومتمقاوم و شناسایی ژن

های گوارشی  . از آنیی 1997، 6قجانگ ما و بالتر باشدآفات میها در مدیریت روشترین کاربردی

؛ 1976و همکاران،  7ها قبونوکورکربوهیدرات گوارشمواد غیایی، آمیالزها در  گوارشموثر در 

. ای اد اصتالل در نقش دارندمواد پروتوینی  گوارشوازها در   و پروت1980، 8هوری و واتانا،

و  9کنترل حشرات آفت بوده است قهیلدر های موثر دریکی از زوش هامتابولی   پروتوین

و  افیایش مرگ و میر، رشد، تاصیر در راندمان تذییهکاهش  باعث ، که این امر 1992همکاران، 

و  10گردد قگت هو و حتی مرگ به علت گرسنگی می در افراد بالغ کاهش پتان یل زاد و ولد

  .1999همکاران، 

 هدف تحقیق -1-2

پروتواز و های گوارشی ای و فعالیت آنیی تذییه هایشاص هدف از این تحقیق، بررسی 

منظور تعیین مییان ح اسیت یا  های مختلف بهبیر مییبان روی T. granariumررو  آمیالز

 تواندمی به دست آمده از این تحقیق هاییافتهباشد.  بت به این آفت مین هامقاومت این مییبان

 .مورد استفاده قرار گیرد این آفت یهای مدیریتبرنامهدر 

                                                                                                                                           
1 Sarfraz 
2 Reagan 
3 Biomass  
4 Barton Browne and Raubenheimer 
5 Martin and Pulin 
6 Jongsma and Bolter 
7 Buonocore 
8 Horie and Watanabe 
9 Hilder 
10 Gatehouse 



 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 T. granariumلمبه گندم -2-1

 (1981در رده بندی حشرات )اپو،  T. granariumجایگاه لمبه گندم -2-1-1

 
Class: Insecta 

Sub class: Pterygota 

Order: Coleopteran 

Family: Dermestidae 

Genus: Trogoderma  

Species: granarium  

Scientific name: Trogoderma granarium (Everts), 1898 

 

 T. granariumمناطق انتشار -2-1-2

و آمریکا و سپس  که از آن ا به اروپا استصاستگاه احتمالی این آفت هندوستان و یا استرالیا 

 مناطقدر حال حاضر در ب یاری از  حشرهانتقال یافته است. این  سایر کشورهای دنیابه 

  .1981قاپو،  داردپراکنش  دنیاگرم یری، نیمه گرم یری و معتدل 

 T. granariumاهمیت اقتصادی و دامنه میزبانی  -2-1-3

   که به طور عمده به1988والر،  قهیل و است ای با طیف مییبانی وسیعحشرهی گندم، لمبه

زند قلیندگرن میحبوبات ص ارت    وگندم، جو،  رت، برن)، سورگومقمانند  غالت هایانواع دانه

برصوردار ه تند، اما قطعات دهانی طبیعی  از کامل اتحشراینکه  رغ  . علی1955و همکاران، 

مختلف های ق مت با تذییه ازفت ای آهررو . 1993قجود و کاپور،  باشندنمیتذییه قادر به 

را در محصورت شده و ص ارت اقتصادی  آنارزش غیایی ی دانه و کاهش تخلیه ، من ر بهدانه

-دانه ی که . در صورت2009؛ احمدانی و همکاران، 1993قجود و کاپور،  نمایدای اد می انبار شده

 یابد.به شدت کاهش می آنهاغیایی کیفیت  آلوده شود، پوسته رروی فضورت وغالت با  های

های ویتامین کاهش در مییان حشره موجباین  محصورت انباری به عالوه بر این آلودگی

  .1993قجود و کاپور،  گرددمیتیامین، ریبوفالوین و نیاسین 
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 استفاده از ارقام مقاوم -2-2

از جمعیت  در تراک  م اویکه  است وراثتی گیاه نوعی کیفیتبه حشرات  انمقاوت گیاه

د، نباشهای ارثی میفاقد این ویژگی ی کهارقام ن بت به ترحشره، محصول بیشتر و با کیفیت

-می برصوردار مدیریت تلفیقی آفات ای دراز جایگاه ویژهارقام مقاوم   .1951، 1تولید کند قپینتر

 هایکشحشرهفشار اعمال شده توسط  با کاهشتوان ارقام میاز این و با استفاده  باشند

، 2را کاهش داد قپاندا و صوشها کشحشرهاحتمال بروز مقاومت توسط آفت ن بت به  ،شیمیایی

1995.  

 وزن، اندازه و رشدیمراحل مختلف  مانیتاثیر بر زندهتوانند با گیاهان می آنتی بیوزیمقاومت 

؛ 2000قدنت،  داشته باشند آنها مدیریتنقش موثری در ، آفت حشرات و زادآوری بدن، طول عمر

با محیط  سازگاریهایی همچون به دلیل داشتن ویژگیمقاوم  ارقام  .2006سرفراز و همکاران، 

 IPMدر  ایجایگاه ویژهاز  ،های کنترلپایداری ن بتاً بار و قابلیت تلفیق با سایر روش، زی ت

وار از  . در بررسی مقاومت گیاهان به حشرات گیاهخ1988، 3قهورنبرصوردار می باشند 

شامل ها آن یکی از  که 1392سود قنوری قنبالنی و همکاران، های متنوعی استفاده میروش

-میمختلف گیاهی های گوارشی حشره روی ارقام فعالیت آنیی ای و های تذییهشاص  بررسی

 باشد.

مورد نیاز صود را سنتی  هایرییمذییبرصی از  توانندمیحشرات  علی رغ  اینکه بعضی از

نوع و  . 1998، 4قچاپمن آورندبه دست میصوردن غیا  باها را از حشرات، آناغلب نند ولی ک

را  آفتجمعیت حشرات  مییان افیایش نرخ بقا و تواندمی در گیاه مییبان مییان عناصر غیایی

مانند دیگر  هاسوسوغیایی در  مواد  . تعادل5،2002د قآومو و لدردهتحت تاثیر قرار 

 . 1994؛ توما  و همکاران، 1993قتوما ،  باریی برصوردار استاهمیت  از شراتهای حراسته

یا مقدار یا نوع غیای صورده شده  در تذییرشامل ی نامتعادل هان بت به غیا هاواکنش سوسو

، 6قنیشنباشد می های بدنبافتغیایی به  عناصرتبدیل  بازدهیدر مییان  سازمان بخشیدن

 ترکیباتنوع و مییان  حشرات آفت، به گیاه مییبان برای یو طلوبیت . م1998، چاپمن، 2001

ب تگی هض  و جی، غیای صورده شده توسط حشره  قدرت نیی گیاه و هثانوی اولیه و شیمیایی

   2008، 1 ان و آگوومباءبسوگ ؛1981، 7قاسکرایبر و اسالن کی دارد

                                                           
1 Painter  
2 Panda & Khosh 
3 Horn  
4 Chapman 
5 Awmack & Leather 
6 Nation 
7 Scriber and slansky 



 7 مبانی و پیشینه تحقیق

 

 

 دستگاه گوارش حشرات -2-3

 راتهای گوارشی در حشآنزیم -2-3-1

 به صود اصتصاصاز غیای حشرات را  ایق مت عمدهها پلی ساکاریدها، لیپیدها و پروتوین

شوند قچپمن، می هیدرولیی های کربوهیدراز، لیپاز و پروتوازآنیی  دهند که به ترتیب، توسطمی

های باید توسط آنیی  گوارشی سی ت در داصل  برای جی، شدن هااین ماکرومولکول . 1991

؛ 1999، و همکاران ی صود شک ته شوند قگیت هو های کوچو سازندهبه مولکول شیگوار

 صودی روی غیای مورد تذییه حشرات گوارشی سی ت که  یتذییرات.  2003همکاران،  و 2فیگورا

شناصت فعالیت  بنابراین. باریی برصوردار استاهمیت از دهد، برای زندگی حشره ان ام می

، 3قویگل ور  مفید باشد ی مناسب،کنترل هایروش تواند در اتخا میدر حشرات  گوارش غیا

  . 2001نیشن،  ؛1972

 

 ی دستگاه گوارشی در حشراتاسیدیته -2-3-2

که  باشدمیگوارشی  سی ت ی اسیدیته ،محیط داصلی بدن حشرات یکی از صصوصیات مه 

ی اسیدی میانی دارای اسیدیته یمعده. حشرات با گیار استگوارشی تاثیر هایآنیی  فعالیت روی

که در  ه تندسیوتین یا آسپارتیو پروتوازها  دارای، دو بارن و ناجوربارن سوسکهامانند بعضی 

  . 2001، 4نیشنق دارندی اسیدی بیشترین فعالیت را اسیدیته

 آنزیم گوارشی آمیالز -2-3-3

 .ه تندارید و دی ساکارید به صورت پلی ساک غالبا غیای حشراتهای موجود در کربوهیدرات

باشند که نشاسته می و گلیکوژن گیاهان به ترتیب و حشرات ای درساکاریدهای اصلی  صیرهپلی

از  یهای آمیالز گروه . آنیی 1998قچپمن،  شوندهیدرولیی میآمیالزها -آلفای به وسیله

فعالیت  مییان  و 2010، و همکاران 5قروتی باشندجانوران میدر گیاهان و  ی مه کربوهیدرازها

  . 1998، 6قاستروبل و همکاران ب تگی داردغیای مورد تذییه  نوع و مقدارآنها به 

 های گوارشی پروتئازآنزیم-2-3-4

                                                                                                                                           
1 Sogbesan & Ugwumba 
2  Figueira 
3 Wigglesworth 
4 Nation 
5 Louati 
6 Strobl 
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را هیدرولیی  ی موجود در غیاهاکه پروتوین ها ه تندگروهی از آنیی  ی گوارشیپروتوازها

 شامل دو گروه. پروتوازها کنندمیتبدیل   آمینه هایاسیدکرده و به واحدهای سازنده صود ق

باشد های صاص میی معرفها به وسیلهآن تشخی و  ه تند هاو اگیوپروتواز هااندوپروتواز

 و ق متهای میانی . اندوپروتوازها زن یره پروتوینی را از 2000و همکاران،  1قپائولیلو

  .2،1991د قبارت و راولینگینکنانتهایی ت ییه می نواحیاز  پروتوین رااگیوپروتوازها 

 مروری بر تحقیقات گذشته-2-4

بررسی و تذییه رروهای لمبه گندم  را بر مییانرق  گندم تاثیر دوازده   1993ق 3آهیر و احمد

  2004و همکاران ق 4رائوبیشترین مقاومت را به لمبه گندم داشت.  86299که رق   اعالم کردند

ارقام  گیارش کردند که ن بت به لمبه گندم ندمگ مختلف رق  28با مطالعه ح اسیت 

از مقاومت ن بی باریی در برابر تذییه حشره  SH240 ،WTN50 ،UAS2023کالیان ونا، 

 برصوردار ه تند.

غالت مرجح پرورش  روی لمبه گندم هنگامی که ، 2005همکاران ق و 5هاربر اسا  گیارش 

  2007ح ینی نوه و همکاران قطبق اظهارات افیایش یافت.  زادآوری و باروری حشره داده شد

 بوده وتریپ ین و کیموتریپ ین  شاملی گندم ی میانی لمبههمعددر  غالبهای پروتوازی آنیی 

با بررسی   2015برزویی و همکاران ق .باشدمی 10-9ها آنیی  این اسیدیته بهینه برای فعالیت

که گردو  اعالم کردند یبان گیاهی مختلفروی پن) می لمبه گندم های زی تی و گوارشیویژگی

ای تذییه واکنش ،دیگر پژوهشیباشد. در میناین آفت  تذییه و نشو و نمای مییبان مناسبی برای

  2015جو توسط سیفی و همکاران ق مختلف مارقالمبه گندم روی  های گوارشیفعالیت آنیی و 

پرورش یافته بودند رق  بهمن ی رروهایی که رو طبق گیارش این پژوهشگران، شد. مطالعه

آمیالز و پروتواز بیشترین فعالیت  به عالوه،داشتند. را کمترین بازدهی تبدیل غیای صورده شده 

 شد. ثبت روی رق  نصرت  هاروی رق  بهمن وکمترین آن کل

گلی زاده و عابدی  توسط گندم مختلف روی ارقام ای لمبه گندمتذییه کاراییجدول زندگی و 

 لمبه گندمدر برابر  رق  کوهدشتمقاومت ن بی نشان داد که ایشان  نتای) .شد  بررسی 2016ق

های شاص با مطالعه   2017. نوری قنبالنی و برزویی قبیشتر از سایر ارقام مورد آزمایش بود

به  حشرهبرای این  را نرخ مصرف ن بی و نرخ رشد ن بی مقدار ،ای لمبه گندم روی گندمتذییه

 میلی گرم بر میلی گرم بر روز گیارش کردند.  084/0و  5/0ترتیب 
                                                           
1 Paulillo 
2 Barrett & Rawlings 
3 Aheer and Ahmad 
4 Rao  
5 Hala  
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مردانی طالیی و همکاران بر فعالیت گوارشی رروهای لمبه گندم توسط ارقام جو تاثیر 

بیشترین فعالیت پروتوازهای تریپ ین،  ها نشان داد که. نتای) آنشد  بررسی 2017ق

گلی زاده بودند. تذییه شده  Line 30ق  در رروهایی مشاهده شد که از رکیموتریپ ین، وارستاز 

ای لمبه های تذییهو شاص  شناسیزی ترق  جو روی  دهتاثیر با مطالعه   2017و عابدی ق

یت باریی ن بت به تذییه و افیایش ح اساز  Lisueiو  Makuyiکه ارقام  گیارش کردندگندم 

 . باشندبرصوردار میلمبه گندم  جمعیت

 



 روش تحقیق -3

 تهیه میزبان -3-1

  جو قارقام دشت و اک ین  گندم ARو  704های مختلف غالت شامل  رت قارقام بیور رق 

و آفتا،  از مرکی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مذان و برن) قارقام هاشمی و  N-91-9قارقام 

ا با آ، ش ته ف ر  ازمنطقه گیالن تهیه و برای تذییه رروها استفاده شد. بیور مورد استفاده ابتد

. جهت ان ام آزمایش، بیور موردنظر با استفاده از دستگاه آسیا، ندو در م اورت هوا صشو شد

 کن صرد شدند.

 پرورش آزمایشگاهی -3-2

از کلنی آزمایشگاهی واقع در آزمایشگاه گروه گیاه پیشکی دانشگاه  جمعیت اولیه لمبه گندم

سانتی متر  پرورش  2ارتفاع  10پتری ققطر محقق اردبیلی تهیه و سپس روی گندم در ظروف 

 65±5درجه سل یو ، رطوبت ن بی  33±1با دمای  داصل ژرمیناتورداده شدند. این ظروف در 

از  . 1967ساعت تاریکی نگهداری شدند قکارناوار،  10ساعت روشنایی و  14ی نوری و دوره

-3و  1-3های قشکلده شد استفاحشرات کامل  از برای تخ  گیری سانتی متری 6ظروف پتری 

2 .  



 11 قیقروش تح

 

 

 

  
 )اصل( Trogoderma granariumمراحل الرو و حشره کامل  -1-3شکل 

 

 
 

 )اصل( Trogoderma granariumظروف پتری برای پرورش الرو، شفیره و حشره کامل  -2-3شکل 
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 ایهای تغذیهشاخص-3-3

عدد ررو ه  سن پرورش  80داد تع ،لمبه گندمای ررو های تذییهشاص  محاسبهبه منظور 

 حاویسانتی متری قهرکدام  6عددی داصل ظروف پتری  10در هشت گروه  هر رق یافته روی 

ای از زمان ظهور رروهای سن پن   های تذییهگرم از هر رق   پرورش داده شدند. شاص  2

وزن  اسبه اصتالفسپس با مح ،محاسبه شد بعد از تذییه ووزن رروها قبل  در ابتدا شد. بررسی

 روز تذییه ، 7قپس از  باقی مانده در انتهای آزمایش هایدانهو وزن به حشره داده شده  هایدانه

ها، و ررو دانهوزن صشو  برای محاسبه. مقدار دانه های صورده شده توسط رروها تعیین گردید

به مدت  عد از توزین اولیه،کدام همیمان با ان ام آزمایش اصلی انتخا، و ب نمونه از هر 20 تعداد

. از محاسبه شدها درجه سل یو  کامالً صشو شده و وزن صشو آن 60در دمای  دو روز

حشره استفاده ای های تذییهشاص برای محاسبه   1968های ارائه شده توسط والدبائور قفرمول

 : شد

 

 Efficiency of conversion of ingested food (ECI)بازدهی تبدیل غیای صورده شده 

P
ECI

E


 
 Relative consumption rate (RCR)نرخ مصرف ن بی 

E
RCR

A T


  
 Relative growth rate (RGR)نرخ رشد ن بی 

P
RGR

A T


  
 Growth rate  (GR)نرخ رشد

 

 

 

Eوزن غیای صورده شده = 

P روز 7= افیایش وزن رروها طی 

Aمیانگین وزن اولیه رروها = 

T مدت زمان تذییه قروز = 

T

P
GR 
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 تهیه بافر -3-4

 glycine-NaOHو  Tris-Hclبه منظور سن ش فعالیت آمیالزها و پروتوازها به ترتیب از بافر 

 استفاده شد.

 T. granariumی میانی الرو ی آنزیمی از رودهی عصارهتهیه -3-5

پس از پرورش داده شد.  های مختلف غالترق  روی T. granariumسن پن    رروهای

یو هموژناییر دستی  به کمو تشریح و هامیانی آنمعده  به ازای هر رق ،ررو عدد  80 انتخا،

 g ×15000در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت  شدهمخلوط های همگن  .همگن شدند روی یخدر 

درجه سل یو   -20در دمای  دست آمده بهدقیقه سانتریفیوژ گردید. رونشین های  15به مدت 

  . 2007نگهداری شدند قح ینی نوه و همکاران،  آنییمیبه منظور سن ش فعالیت 

 غالت های مختلفسنجش فعالیت پروتئازی روی رقم -3-6

میکرولیتر  50 لمبه گندم، ی میانی ررومعده گیری فعالیت پروتوولیتیو کلبه منظور اندازه

مخلوط میکرولیتر عصاره آنییمی  15 با glycine-NaOHدرصد در بافر  5/1 آزوکائین سوب ترای

به منظور متوقف کردن شد. قرار داده درجه سل یو   37دقیقه در دمای  50به مدت شد و 

در  به آن اضافه شد، سپسدرصد  30میکرولیتر تری کلرواستیو اسید  100 واکنش، مقدار

قرار داده شد تا سوب ترا به طور کامل رسو، داده دقیقه  30درجه سل یو  به مدت  4دمای 

سدی   میکرولیتر 100مقدار  ،g   ×15000با سرعت ق دقیقه سانتریفیوژ 10پس از  شود.

 440آن در طول موج  نوری رونشین اضافه و جی، میکرولیتر 100 هیدروک ید دو نرمال به

برای شد.  از آ، مقطر استفادهییمی عصاره آنبه جای و  نشد. در شاهد قبال گیریاندازهنانومتر 

 ،الپیدینا و همکارانق شد در نظر گرفتهها مربوط به تیمار و شاهد سه تکرار هریو از آزمایش

2001 .  

 مختلف غالتهای رقمسنجش فعالیت آمیالزی روی  -3-7

میکرولیتر عصاره  Tris-Hcl ،10میکرولیتر بافر  65، به منظور تعیین فعالیت آمیلولیتیو

. قبه عنوان سوب ترا  با ه  مخلوط شدند درصد 1میکرولیتر نشاسته  25میانی و  معدهآنییمی 

برای متوقف کردن  قرار داده شد. درجه سل یو  37دقیقه در دمای  30 این مخلوط به مدت

به آن دی نیتروسال یلیو اسید   5و  3ق DNSAمیکرولیتر معرف رنگی  100 مقدار ،واکنش
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درجه سل یو  قرار گرفت.  90حدود با دمای  بن ماریدقیقه در  10ه مدت سپس ب اضافه شد.

هرکدام در  نوری درجه سل یو ، جی، 4در دمای  g ×15000دقیقه سانتریفیوژ در ق 5بعد از 

ها مربوط به هریو از آزمایشبرای نانومتر با استفاده از ارییریدر تعیین شد.  540طول موج 

  . 1955قبرنفلد،  نظر گرفته شد درتیمار و شاهد سه تکرار 

 های مختلفسنجش غلظت پروتئین موجود در بذور رقم -3-8

یلی گرم از بیور آرد شده م 200رق  های مختلف،  بیور غلظت پروتوین در گیریبرای اندازه

میکرولیتر از مواد همگن شده  100 مقدار . سپسندمیلی لیتر آ، مقطر همگن شد 10با هر رق  

نانومتر  595ها در طول موج آن نوری و جی، ترکیب شدهلیتر معرف برادفورد  میلی 3 با

  . 1976شد قبرادفورد،  محاسبه

 مختلفهای رقمی موجود در بذور سنجش غلظت نشاسته -3-9

میلی لیتر آ، مقطر  35با ی هر رق  ی گرم از بیور آرد شدهمیل 200 بدین منظور مقدار

 100قرار داده شد. سپس  بن ماریدر  برسد نقطه جوشبه  هنگامی کههمگن شد و تا 

درصد  2/0درصد ید و  02/0میلی لیتر از معرف یدین ق 5/2 بامیکرولیتر از مواد همگن شده 

شد قبرنفلد،  گیریاندازهنانومتر  580ها در طول موج آن نوری و جی، مخلوطیدید پتاسی   

1955 .  

 سنجش سختی بذور ارقام مختلف  -3-10

  اندازه گیری PSIبا استفاده از شاص  سختی استاندارد ق های مورد آزمایشتی بیر رق سخ

به طور کامل  کنبیور هر رق  با استفاده از دستگاه آسیا، . نخ ت AACC 55-30 2000شد ق

ماده در الو تق ی  بر مقدار کل . مقدار بیور باقیندبه مدت یو دقیقه الو شد پودر شده سپس

 شده به عنوان شاص  سختی بیر در نظر گرفته شد. بیور آسیا،

 اندازه گیری رطوبت موجود در بذور -3-11

گرم از هر رق  در آون به مدت دو ساعت در دمای  20دار قجهت اندازه گیری رطوبت بیور، م

درجه سل یو  قرار داده شد. سپس وزن نهایی بیور بعد از صشو شدن محاسبه و درصد  100

 بیور به دست آمد. رطوبت موجود در

 های آماری دادهتجزیه -3-12
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های گوارشی آفت و همچنین نتای) و فعالیت آنیی ای های تذییهشاص  مربوط بههای داده

مربوط به مییان نشاسته، پروتوین، رطوبت و سختی بیور ارقام مختلف با استفاده از روش ت ییه 

 تفاوتت ییه شدند.  ver 9.2 SASیار آماریافو با نرم (One-way ANOVA) طرفهوواریانس ی

 قرار گرفت. ارزیابی مورددرصد  5در سطح احتمال  Tukey با آزمون نیی هاآماری بین میانگین



 پژوهش یهاافتهیو  جینتا -4

 

 های مختلف روی رقم T. granariumای های تغذیهشاخص -4-1

 های مختلف غالت اصتالفروی رق  T. granariumهای سن پن   ای رروهای تذییهشاص 

بیشترین  N-91گندم   . رروهای پرورش یافته روی رق 1-4داری را نشان دادند قجدول معنی

و برن) ف ر کمترین وزن غیای صورده شده را در  704وزن غیای صورده شده و روی رق   رت

ین رروهای تذییه شده با . همچن(F= 11.18; df= 7,16; P<0.01) ها داشتندمقای ه با سایر رق 

و  704بیشترین افیایش وزن و رروهای تذییه شده با رق  جو اک ین،  رت  N-91رق  گندم 

 ;F=16.15; df= 7,16)ها داشتند برن) ف ر کمترین افیایش وزن را در مقای ه با سایر رق 

P<0.01). 
ازدهی تبدیل غیای ای رروهای سن پن   نشان داد که بهای تذییهنتای) حاصل از شاص 

 . (F= 0.93; df= 7,16; P>0.05داری نداشت روی ارقام مختلف تفاوت معنی (ECI)صورده شده 

و جو دشت و  N-91گندم روی رق  (RCR)با این حال، بیشترین مقدار نرخ مصرف ن بی 

. (F=5.53; df= 7,16; P<0.01)برن) ف ر مشاهده شد  و 704های  رت کمترین آن روی رق 

و جو دشت بیشترین مقدار را  N-91حشره روی رق  گندم  (RGR)چنین نرخ رشد ن بی هم

-Nهای گندم بر این، رروهای تذییه کننده از رق  عالوه .(F=10.24; df=7,16; P<0.01)داشت 

و  704و رروهای تذدیه کننده از رق  جو اک ین،  رت  (GR)و جو دشت بیشترین نرخ رشد  91

 (F= 16.15; df= 7,16; P<0.01).نرخ رشد را داشتند برن) ف ر کمترین 



 

 

 
روی  Trogoderma granariuای الروهای سن پنجم های تغذیهخطای معیار( شاخص ±)میانگین  -1-4جدول 

 ارقام مختلف غالت

 (رقممیزبان )

وزن غذای خورده 

گرم بر شده )میلی

 ده الرو(

وزن  افزایش

گرم الرو )میلی

 بر ده الرو(

 یبازده

تبدیل غذای 

خورده شده 

(ECI)%( ) 

نرخ مصرف 

 (RCRنسبی )

گرم بر )میلی

گرم بر میلی

 روز(

نرخ رشد نسبی 

(RGR) 

گرم بر )میلی

 گرم بر روز(میلی

 (GR) نرخ رشد

گرم بر )میلی

 روز(

 N91-9 a81/8±33/163 a88/0±33/14 a99/0±87/8 a062/0±83/0 a007/0±07/0 a12/0±04/2گندم 

 cd33/13±33/83 bc66/0±66/5 a57/1±22/7 ab08/0±49/0 b002/0±03/0 bc09/0±80/0 یبرنج هاشم

 cd66/6±33/73 c33/0±66/4 a97/0±52/6 ab05/0±47/0 b001/0±03/0 c047/0±66/0 جو اکسین

 d33/3±33/53 c33/0±33/4 a96/0±22/8 b009/0±35/0 b002/0±029/0 c04/0±61/0 704ذرت 

 d81/8±66/46 c33/0±33/3 a62/2±11/8 b05/0±31/0 b003/0±02/0 c047/0±47/0 برنج فجر

 abc33/23±66/126 ab52/1±11 a71/1±18/9 ab12/0±61/0 ab009/0±05/0 ab21/0±57/1 گندم آفتاب

 AR bcd63/17±66/96 bc20/1±33/5 a68/0±44/5 ab11/0±52/0 b007/0±02/0 bc17/0±76/0ذرت 

 ab01/12±33/153 a33/2±66/14 a89/0±43/9 a05/0±75/0 a01/0±07/0 a33/0±09/2 جو دشت

 . P<0.05باشد قتوکی، می هامیانگین بین داری وجود اصتالف معنینشان دهنده در هر ستون حروف غیر مشابه

 های مختلف غالتدر واکنش به تغذیه از رقم T. granariumی پروتئازی فعالیت ویژه -4-2

ی میانی رروهای ی آنییمی حاصل از رودهولیتیو کل عصارهنتای) حاصل از فعالیت پروتو

های مختلف غالت با استفاده از سوب ترای پرورش یافته روی رق  T. granariumسن پن   

ارائه شده است. فعالیت پروتوولیتیو رروهای سن  1-4درصد در شکل  5/1آزوکازئین عمومی 

 ,F=86.94, df= 7,16ق داری داشتمعنی های مختلف غالت تفاوتپن   تذییه شده روی رق 

P<0.01 .  بیشترین فعالیت پروتوولیتیو کل در رروهایی بود که از رق  گندم افتا،، جو دشت و

برن) هاشمی تذییه کرده بودند. کمترین مییان فعالیت آنییمی در رروهای تذییه کرده از برن) 

 رق  ف ر مشاهده شد.



 

 
میانی  یحاصل ازروده ی آنزیمیپروتئولیتیک عصارهی فعالیت ویژهخطای معیار(  ±)میانگین -1-4شکل 

ی دهندهحروف غیر مشابه نشان .های مختلف غالتروی رقم Trogoderma granariumسن پنجم الروهای 

 (.P<0.05باشند )توکی، می هامیانگینبین دار وجود اختالف معنی

 های مختلفدر واکنش به تغذیه از رقم T. granariumمیالزی ی آفعالیت ویژه -4-3

پرورش  T. granariumرروهای سن پن    آمیالزیی از فعالیت ویژه های به دست آمدهداده

ارائه  2-4درصد در شکل  1های مختلف غالت با استفاده از سوب ترای نشاسته یافته روی رق 

 های مختلف غالت تفاوتورش یافته روی رق شده است. فعالیت آمیلولیتیو رروهای پر

هایی بیشترین فعالیت آمیلولیتیو در ررو .(F= 26.32, df= 7,16, P<0.01)داری داشت معنی

تذدیه کرده بودند. در مقابل،  AR، برن) هاشمی و  رتN-91 گندم بود که از رق  جو دشت،

های جو اک ین، برن) ف ر، رده از رق های سن پن   تذییه ککمترین فعالیت آمیلولیتیو در ررو

 مشاهده شد. 704گندم آفتا، و  رت 
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Abstract 
Research Aim: Nutritional indices and digestive proteolytic and amylolytic activity of 

Trogoderma granarium were evaluated on various cereal cultivars. 

 

Research method: In this research, effect of various cereal cultivars including wheat (cultivars 

N-91-9 and Aftab), barley (cultivars Dasht and Oxin), maize (cultivars AR and 704), and rice 

(cultivars Hashemi and Fajr) on nutritional indices and activity of digestive protease and 

amylase of T. granarium was studied at 33±1˚C, relative humidity of 65±5% and a photoperiod 

of 14: 10 (L: D).  

 

Findings:  The results showed that the highest food consumption was observed in larvae fed on 

cultivar N-91-9 and the lowest value was observed on cultivars 704 and Fajr. The relative 

growth rate (RGR) was the highest on cultivars N-91-9 and Dasht. The highest proteolytic 

activity was in larvae fed on cultivars Aftab, Dasht and Hashemi; and the lowest activity was in 

those fed on cultivar Fajr. The highest amylolytic activity was observed on cultivars Dasht, N-

91-9, Hashemi and AR; and the lowest value was on cultivars Oxin, Fajr, Aftab and 704.  

 

Conclusion: The results of nutritional indices and digestive protease and amylase activity of T. 

granarium larvae indicated that barley cultivar Oxin was an unfavorable host for feeding of T. 

granarium.  
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