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Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) 

 دکتر بهرام ناصری-جبرائیل رزمجو پروفسور  :راهنما اتیداس 

 مهندس احسان برزویي -زاده گلي علي پروفسور ر: مشاو اساتید 

   اردبیلي محقق :دانشگاه  شناسي کشاورزیحشره -:  مهندسي کشاورزیرشتهکارشناسي ارشد    ي:تحصیل مقطع 

           16 ات:صفح تعداد                    1/11/1931تاریخ دفاع:                      ع طبیعيبکشاورزی و منا :دانشكده 

 :چکیده

 .باشد گرمسیری ميیكي از آفات مهم غالت در ایران و بسیاری از کشورهای ، Rhyzopertha dominica، وس  کشیشس

، EBYT-92-11 ،EBYT-92-10بهمن، دشت، صحرا، ماهور، مختلف جو شامل  های ارقام و الیندر این تحقیق، تأثیر 

EBYT-92-8 ،EBYT-92-7 ،EBYT-92-6 ،EBYT-92-5 ،EBYT-92-4  وEBYT-92-2  و زیستي پارامترهای روی

 18±1حت شرایط آزمایشگاهي )دمای ت سوس  کشیشآمیالز( -های گوارشي )پروتئاز و آلفافعالیت برخي از آنزیم

ساعت تاریكي( مطالعه شد.  8ساعت روشنایي و  16ی نوری  درصد و دوره 60±1ی سلسیوس، رطوبت نسبي  درجه

روی آن  ترین هکوتا روی رقم بهمن و R. dominicaرشدی قبل از بلوغ  ی هدورن تری يطبق نتایج به دست آمده، طوالن

( تولید R0و خالص ) (GRR)خالص نانرخ ترین  بود. کم صحراکل روی رقم  زادآوریبیشترین بود.  صحراو  ارقام ماهور

نرخ ن و بیشترین کمتریشد.  مشاهده روی رقم ماهور ها بهمن و دشت و بیشترین آن ارقامروی  سوس  کشیشمثل 

و آمیلولیتی  گوارشي . فعالیت پروتئولیتی  به ترتیب روی ارقام دشت و ماهور مشاهده شد (rm)ذاتي افزایش جمعیت 

بیشترین مقدار  EBYT-92-10به ترتیب روی رقم ماهور و الین ی بهینه، در اسیدیته حشرات کامل سوس  کشیش

میزبان  ماهورمیزبان نامناسب و رقم  دشتد بررسي، رقم جو مور های ینو ال . نتایج نشان داد که در میان ارقامبود

 باشد. مي R. dominica یبرای تغذیه مناسبي

 ارقام جو های گوارشي،آنزیم، پارامترهای زیستي،  Rhyzopertha dominica :هاواژه کلید
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 مقدمه  -5-5

مصرف  افتهیتوسعه  یاست. در کشورها یکالر 1800به طور متوسط روزانه معادل یبشر به انرژ ازین

. ابدی يهر فرد کاهش م یبرا یکالر 1100به  زانیم نیجهان سوم ا یو در کشورها 9100 یروزانه کالر

حاد  مشكالتاز  يكی کمتر پیشرفته ینفر انسان در کشورها ها ونیلیم ی هیدر تغذ نیامروزه کمبود پروتئ

 ياهیمنابع گ نیاز مهمتر يكیعنوان  به غالت(. دانه 1971 ،ينی)مجنون حس شوديمحسوب م ایهیتغذ

که  جمله گیاهان زراعي هستند ، ازغالت. شونديبشر محسوب م یيمنبع غذا مهمترینو  نشاستهاز  يغن

گرم و از مرطوب تا خش ،  هوایي متفاوت از معتدل تا و به شرایط آب و شونديدر سراسر دنیا کشت م

چهارمین محصول مهم غله در جهان بعد از  .Hordeum vulgar L مينام علبا  جواند. سازگاری یافته

سطح زیر کشت جو در کشورمان در سال زراعي  (.1009، 1باشد )آکار و همكارانگندم، ذرت و برنج مي

کیلوگرم برآورد شده است  17177هكتار بوده و میانگین عملكرد آن  17،190،691در حدود  39-1939

بردند، اما در حال کار ميرای غذای بشر بهبعمده طور  جو را در گذشته به(. 1939رزی، ی کشاو)آمارنامه

ی برخي مواد غذایي از قبیل بیسكویت، ی اولیهی اول برای خوراک دام و تولید مالت )مادهحاضر در درجه

جو منبع عالي از  (.1009، 1کنند )اوسدنان، کی  و دسر( و با مقادیر کمتر برای مصرف انسان استفاده مي

ها شامل ها و مواد معدني است. کربوهیدراترخي ویتامینهای پیچیده، بکربوهیدرات سلولز، پروتئین،

)نیومن و  گیرندی جو را در بر ميدرصد دانه 80ای حدود نشاستهساکاریدهای غیرنشاسته، قند و پلي

جو خوراکي عموماً در ست و ا و تغذیه انشاسته منبع اصلي انرژی در دسترس برای غذ .(1331، 9ننیوم

کنند یافت علت شوری خاک به خوبي رشد نميمناطقي که سایر غالت به دلیل ارتفاع، بارش کم و یا به

                                                
1- Akar 
2-OECD 
3- Newman and  Newman 
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ی جو به وای پروتئیني دانهباشد. محتی جو ميپروتئین دومین جزء اصلي دانه (.1001، 1شوند )فائومي

 11-10معموال حدود  گیرد امان به شدت تحت تاثیر قرار ميیتروژدهي نی شرایط رشدی و کودوسیله

-ها و گلوتلینها، پروالمینها، گلوبولینی قابلیت انحالل آلبومینتواند به وسیله ميهای جو درصد پروتئین

زیم، فسفر، یباشد. مواد معدني مهم جو منمعدني مي درصد مواد 9-1بندی شوند. جو حاوی ها طبقه

)مخلوطي از توکوفرول  Eدرصد چربي، ویتامین  9-1و سدیم هستند. همچنین جو دارای  پتاسیم، کلسیم

  (.1009، 1)اوسد باشد مي B( و ویتامین در چربي جو

ی عصاره پروتئیني جو نشان دهنده های گوارشي توسط تحقیقات انجام شده روی مهار فعالیت آنزیم

گوارشي حشره آمیالز -پروتئاز و آلفا قادر است فعالیت که باشد يآن م یدر دانهترکیبات پروتئیني وجود 

، 9؛ کاسارتو و همكاران1009)اوسد،  تقدرت مهارکنندگي آن متفاوت اس، که بسته به رقمرا مهار کند، 

ی تریپسین، های پروتئازی جو مهارکنندهترین مهارکنندهشایع (.1011، 9؛ برزویي و همكاران1009

های فیزیكي و  (. همچنین ویژگي1331باشند )نیومن و نیومن،  ی میكروبي ميتریپسین و پروتئازهاکیمو

های جو بسته به شرایط بیوشیمیایي بذر شامل وزن صد دانه، سختي بذر، نوع و مقدار درشت مغذی

 (.1009های قابل توجهي دارد )اوسد، محیطي و رقم گیاه تفاوت

 مهمآفت   ،Rhyzopertha dominica Fabricius (Coleoptera: Bostrichidae)، شیسوس  کش

بذر ذرت، برنج،  هیآفت به قوه نام نیزند. ا ميمحصوالت صدمه  نیاست که به ا ایغالت در اکثر نقاط دن

 یو انبارها يجنگل یها ستگاهیدر ز يآفت به فراوان نیکند. ا ميغالت خسارت وارد  ریجو، گندم و سا

 9 یخود دارا يکامل است و در چرخه زندگ يسیا دگردب یحشره ا شیشود. سوس  کش مي دهیغالت د

در  یا خود را به صورت توده یها تخم شیکش یها و حشره کامل است. سوس  رهیمرحله تخم، الرو، شف

 ،در داخل بذر هیکنند و ضمن تغذ ميخارج شده دانه غالت را سوراخ  یالروها و دنده ميغالت قرار  انیم

فعال هستند  یها کننده هیتغذ زی(. حشرات کامل ن1971 زنوز، ینند )باقرک مي یسپر را یکل مرحله الرو

                                                
1- FAO 
2- OECD 
2- Casaretto et al. 
4- Borzoui et al. 
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خورند. کمبود غذا بر  ميغذا  یادیکشد مقدار ز ميماه طول  1خود که حدود  يو در طول دوره زندگ

 (.1008، 1و همكاران نی)نگو باشد يم ياثرات منف یحشرات ماده دارا دمثلیتول

ی شیمیایي، فقط یكي از ابزارهای مورد استفاده است که ت، مبارزهمدیریت تلفیقي آفا هایبرنامهدر 

تر آفت کم  هزینهتواند به کنترل بهتر و کم کنترل بیولوژیكي و زراعي ميهای دیگر مانند در کنار روش

 هایاز راهكار يكیروش استفاده از ارقام مقاوم . (1011، 9پینو و همكاران؛ دل1003، 1 آلونسو)نماید 

و  اسی)جا باشديم دار،یپا یبه کشاورز يابیو دست یيایمیجهت کاهش مصرف سموم ش موجود

ارقام مقاوم با تأثیر روی زندگي آفت و یا ارتباط متقابل . (1011، 1شم و همكارانها ؛ 1001، 9امكوندانیج

سیار حیاتي (. یكي از موارد ب1331، 6تواند از شدت خسارت حشره بكاهد )پاندا و خوشخوار مي گیاه-گیاه

این ارتباط را به  تواند کند، ميباشد. غذایي که آفت دریافت ميی حشره از میزبان مياین ارتباط، تغذیه در

ي مدیریت تلفیقي بنابراین، امروزه کاربرد ارقام گیاهي مقاوم از اجزای اساس شدت تحت تأثیر قرار دهد.

توان از شدت فشار اعمال شده توسط سموم شیمیایي  يرود که با استفاده از این ارقام م آفات به شمار مي

 (.1331علیه آفات کاست )پاندا و خوش، 

تواند روی فیزیولوژی ای هستند که مي های مهارکنندهدارای پروتئین از جمله جو غالت ارقامبرخي 

هایت سبب نمای آفت و در ن و ای آفات تأثیر گذاشته و به این ترتیب سبب اختالالتي در نشوتغذیه

نقش هایي هستند که  یكي از آنزیم ها آمیالز-آلفاشود. میر و کاهش خسارت آن وافزایش مرگ

، باعث اختالل در تغذیه حشره  آمیالز-آلفا مهار آنزیم دارند. حشراتنشو و نمای  در  ميمهبیوشیمیایي 

؛ چوگول و 1009، 7و همكاراننتو -)الیویرا شود و در نهایت مرگ در اثر گرسنگي مي تأخیر در نشو و نما

د ری سموم و کاربیهظ محیط زیست و کاهش استعمال بي روامروزه بر ضرورت حف. (1008 8همكاران

                                                
1- Nguyen et al.      2 -Alonso  
3-del Pino et al.      4- Jayas and Jeyamkondan  
5- Hashem et al.      6- Panda and Khush   
7
- Oliveira-Neto et al.     

8
- Chougule et al.  
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تهیه و اصالح ارقام زراعي  شود که طبعاًی غیر شیمیایي به ویژه کنترل تلفیقي آفات تاکید ميها روش

 (.1339، 1)پاپ و مسترهازی د داشتخواه ميجایگاه مه ها مقاوم به حشرات در موفقیت این روش

میزان  (.1368، 1با غذای خورده شده دارد )والدبائور  ميمیزان نشو و نما در حشرات ارتباط مستقی

گیاهان میزبان تحت تأثیر قرار  یزندگي ی  حشره به وسیله های جدولنمو، بقا، تولید مثل و پارامتر

(. 1001، 6گورار و گون؛ یاس1009، 1؛ لیو و همكاران1001، 9؛ کیم و لي1001، 9)تسای و وانگگیرد مي

-هستند که مي  مي، پارامترهای مه(rm)پارامترهای جدول زندگي، به خصوص نرخ ذاتي افزایش جمعیت 

های حساس یا مقاوم و رقمتوانند برای ارزیابي سطح مقاومت گیاه به حشرات استفاده شوند. آگاهي از 

ی مدیریت تلفیقي آفت باشد. آفت ممكن است از اجزای اصلي ی  برنامهپارامترهای جدول زندگي ی  

و تولید محصول کم  کند  رقم مناسبتواند در کشف و ردیابي هجوم آفت، انتخاب چنین اطالعاتي مي

است که از لحاظ اقتصادی و سالمت   مي(. مقاومت گیاه میزبان ابزار مه1006، 7زینال زاده و همكاران)

 (.1387، 8باشد )کندی و همكارانمي حائز اهمیتیار محیط زیست بس

های پروتئیني طبیعي موجود در توسط مهار کننده های گوارشي حشراتامروزه هدف قراردادن آنزیم

باشد ی مدیریت تلفیقي آفات ميها در برنامهترین رهیافت  یكي از کاربردی ارقام مقاوم یا گیاهان تراریخته

برداری  سازی هضم پروتئین در دستگاه گوارش حشرات منجر به بهره (. غیرفعال1337، 3)جانگسما و بالتر

-گیت هاوس و)گیتگردد  و حتي مرگ به علت گرسنگي مي نشو و نماضعیف از منابع غذایي، کندی 

ها هضم مواد پروتئیني های گوارشي مؤثر در هضم مواد غذایي، پروتئاز (. در بین آنزیم1333، 10هاوس

های آمینه با مهار هضم پروتئین به شده توسط حشره را بر عهده دارند. اختالل در متابولیسم اسید خورده

                                                
1- Papp and Mesterhazy     1- Waldbauer     
3- Tsai and Wang      4-Kim and Lee 
5-Liu et al.       6-Yasar and Gungor   
7- Zeinalzadeh et al.        8- Kennedy et al.                                   
9- Jongsma and Bolte     10- Gatehouse and Gatehouse 
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(. 1331، 1عنوان ی  هدف کلیدی برای استفاده در کنترل حشرات مدنظر بوده است )هیلدر و همكاران

هایي که باشند. ژن های اصلي هضم پروتئین ميآنزیم ستئین پروتئینازها، سیبالپوشان سختدر 

اند  کنند، کلون و به داخل گیاهان تراریخته وارد شدهرا کد مي های گوارشي آنزیمهای مختلف  مهارکننده

با توجه به   (.1339، 1و امكان استفاده از آنها برای کنترل آفات نشان داده شده است )توماس و همكاران

های گوارشي موجود در گیاهان روی آنزیم یترین اثرات ترکیبات شیمیایي ثانویهاین که یكي از مهم

-ی پارامترهای زیستي حشرات آفت بهدر کنار مطالعههای گوارشي  باشد، لذا بررسي آنزیمحشرات مي

های  آمیز از مهارکننده ی موفقیتهای کنترلي مناسب در جهت استفادهمنظور طراحي دقیق رهیافت

به  (.1336، 1331، 9؛ جانگسما و همكاران1337، 9)میكائد پروتئاز در مدیریت تلفیقي آفات ضروری است

علت اینكه سوس  کشیش در ایران و جهان به عنوان ی  آفت جدی مطرح است و خسارت اقتصادی 

های بررسي ویژگيسازد،  ميشدیدی را به غالت مختلف از جمله ذرت، برنج، گندم و جو وارد 

موثر  ،تواند در انتخاب ارقام نامطلوب برای آفت مذکورميهای مختلف جو اکوفیزیولوژی  حشره روی رقم

 و مفید واقع شود.

پروتئاز و  يگوارش هایمیآنز  یولوژیزیف تیهمراه با وضع يجدول زندگ یپارامترها ،قیتحق نیدر ا

قرار  يمورد بررس يشگاهیآزما طیدر شرا جو و الین رقم 11از  هیدر واکنش به تغذ سوس  کشیش الزیآم

 آفت در کنار نتایج حاصل از بررسي يجدول زندگ یپارامترها ی د. اطالعات به دست آمده از مطالعهگرفتن

 یارقام نامطلوب برا یدر به حداقل رساندن استفاده از سموم شیمیایي رو تواند  ميهای گوارشي  آنزیم

در قالب  حساس و پرمحصول اهانیعامل مقاومت، به گ یها و انتقال ژن یيشناسا نیآفت و همچن

 تیو فعال يجدول زندگ هایدر مورد پارامتر نكهای به توجه بامفید و قابل استفاده باشد.   یژنت يمهندس

اساس جستجو در بر جومختلف های  و الینارقام  یرو R. dominica الزیپروتئاز و آم يگوارش یها میآنز

غالت از  یبر رو یخسارت اقتصاد لینگرفته و بدل رتصو يچندان قاتیتاکنون تحق ،يعلم هایگاهیپا

                                                
1- Hilder et al. 
2-Thomas et al. 
3

- Michaud 
4- Jongsma et al. 
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 هایبرنامه شبردیبه پ يانیپژوهش بتواند کم  شا نیاست اطالعات بدست آمده در ا دیام جمله جو

 .دینما انبارهای جودر  سوس  کشیش يقیتلف تیریمد

 با توجه به مطالب ذکر شده در این بخش، اهداف اصلي این پژوهش عبارت بودند از:

در واکنش به تغذیه از سوس  کشیش  و پارامترهای جدول زندگي يزیستی ها بررسي ویژگي .1

 مختلف جو رقم و الین 11

گوارشي پروتئاز و آمیالز های  مختلف جو بر فیزیولوژی آنزیم های نیو البررسي تاثیر ارقام  .1

 شیسوس  کش

R. dominica 5-2- سوسک کشیش  

 (5332 ،ارانبورر و همکبندی حشرات )در رده سوسک کشیشجایگاه  -5-2-5

Order: Coleoptera 

Family: Bostrichidae 

Genus: Rhyzopertha 

Species: R. dominica (Fabricius, 1898) 
 



 حشره کامل سوس  کشیش )اصلي( -5-5شکل 



00 

 

 سوسک کشیشمناطق انتشار  -5-2-2

از  یادیز یها گونه یمشخص نشده است اما با تمرکز رو نانیبا اطم شیمنشا سوس  کش

در حال باشد.  ميآفت هندوستان  نیااصلي رسد که منشا  ينظر م به Bostrichidaeخانواده  یها  سوس

غالت انبارشده در  يشود و آفت اصل يم دهید ایدر اکثر نقاط دن یا طور گسترده سوس  به نیا حاضر،

دارد پراکنش بیشتری درجه جنوبي  90و  يدرجه شمال 90 یها است و در عرض یریگرمس یها میاقل

 .(1011، 1)اده

 یشی خسارت سوسک کش و نحوه یزبانیی م دامنه -5-2-9

 شیسوس  کش هیو تغذ یریگ جفت یعنوان منابع مناسب برا هگزارش شده ب یها زبانیم ستیل

 ی تیرهاز  نیهمچناین حشره است.  يو جو پوشش والفیغالت مانند برنج، گندم، سورگوم،  ی تیرهشامل 

شده شامل چوب، کاغذ، صفحات کتاب  یشده، چرم، مواد بسته بند رهیذخ یيد داروموا گریو د نوزیلگوم

گندم دارد.  ژهیو هاز غالت خش  ب هیتغذ پس ازرا  تیموفق نیشتریب شیالبته سوس  کش کند. تغذیه مي

قبل احتماالً باشد که  دهیپوس یها وهیو م يرسد که از درختان جنگل يحشره به نظر م نیا يعیطب یغذا

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

برود که  نییپا یمتر 11غالت تا عمق  یتوده ها درونتواند به  يم شیسوس  کششود.  جابجا مي

آن را  ،تغال ازتغذیه ضمن  الروها است. یآفت انبار یسوس  ها انیعمق مورد مطالعه در م نیتر قیعم

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

با کارایي  سوس  کشیشحشرات کامل شوند.  تغذیه کرده و سبب کاهش قدرت پریكارب غالت مي

آن  این آفت با سن الروهایدرجه خسارت کنند.  های غالت تغذیه مي باالتری نسبت به الروها از دانه

 .(1011اده، ) شود عمده خسارت توسط حشرات کامل جوان ایجاد مي ليارتباط دارد و

 

 

                                                
1- Edde 
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 شیکنترل سوسک کش های از روش یبرخ-5-9

 یکولوژیکنترل ب -5-9-5

و  دهیدو سن از خانواده آنتوکور، دهیو پترومال دهیلیمتعلق به خانواده بت دهاییتویگونه از پاراز پنج

سوس   يعیعنوان دشمنان طب  به 9دهیدکوولیو پ 1دهیآکاروفناس ،1دهیلتیتعلق به خانواده کچهار کنه م

حمله  شیسوس  کش رهیها به الرو و به ندرت به شف دیتوئیپاراز این ی همهشده اند.  یيشناسا شیکش

ه کنند و قادر ب يم هیتغذ شیطور گسترده از الرو سوس  کش شكارگر به یها سنهمچنین، کنند.  يم

 .(1011اده، ) هستند زیو حشرات کامل ن رهیاز شف هیتغذ

 ییایمیکنترل ش -5-9-2

و  لیمت مفوسیریپ ون،یتوتریفن ل،یمت فوسیریبه همه سموم فسفره مانند کلرپا شیسوس  کش

گزارش غالت ه ت کنندفظمحا یدییرترویبه سموم پ شیمقاوم شده است. مقاومت سوس  کش ونیماالت

 رینسبت به سا يگران به خاطر که باشد مي شیسوس  کش هیموثر عل يبیکتر اکونیاست. د شده

 1001اس در سال متوپرن از نوع  ونیرموالسف همچنین،استفاده از آن محدود شده است.  ،ها کش حشره

ام در نسل اول سوس  کشش سبب از  يپ يپ 1آن در دز  ونیگرد و امولس ونیموالسرثبت شد و هر دو ف

درصد  81خطر مقاومت به متوپرن در حدود  شود. البته ميد نتاج در نسل اول درص 100رفتن  نیب

عنوان  بهنیز  اتومهید یها است. خاک دهیرسثبت  به 1011در سال  ایدر استرال شیسوس  کش تیجمع

 .(1011اده، ) کند يسطح غالت را حفاظت م یا هیعنوان ال پوشاننده سطح به

 استفاده از ارقام مقاوم  -5-9-9

و به  كسانی يطیمح طیکه در شرا مي(، رقم مقاوم عبارت است از رق1311) 9نتریپ فیتعراساس رب

 تیفیو با ک شتریب يکمتر مورد خسارت آفت قرار گرفته و محصول يبا ارقام معمول سهیدر مقا يكیطور ژنت

 ردگیيقرار م يابیارز دورم هارقم ریبا سا سهیبوده و در مقا ينسب یمقاومت امر نیکند. بنابر دیباالتر تول

                                                
1- Cheyletidae 
2- Acarophenacidae 
3- Pediculoidae 
4- Painter       
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مراحل مختلف  یبا کاهش بقا توانند يم یوزبیيآنت زمیواجد مكان اهانی(. گ1339، 1و همكاران تی)اسم

 میرمستقیغ طور به ایمثل حشرات نسل بعد و  دیاندازه و شكل بدن، طول عمر حشرات کامل و تول ،يسن

 یکردن مراحل رشد تريبا طوالن يعیطب نحشرات در معرض دشمنا یریاحتمال قرارگ شیافزا قیاز طر

، 9؛ سرفراز و همكاران1000، 1در کنترل حشرات آفت داشته باشند )دنت یقبل از بلوغ، نقش مؤثر

 یآفت رو تیدر استقرار جمع یعامل مؤثر خوار اهیرشد و نمو حشرات گ یبرا اهانیگ تی(. مطلوب1006

مراحل  حشرات درتكمیل هر چه سریعتر انایيو(. ت1337، 9 یو مول نگی)س باشد يمحصول م اهیگ

 گیاهان در موجود غذایي عناصر به زیادی وابستگي ،نتاج تولید یبلوغ و رسیدن به مرحله حساس قبل از

 از آفت مهار هایروش سایر اثربخشي است ممكن باال نسبي مقاومت دارای ارقام بنابراین،. دارد میزبان

 ترطوالني و بلوغ از قبل مراحل کردن کند طریق از را هاکش حشره و طبیعي دشمنان از استفاده جمله

(. بنابراین، استفاده 1001، 1و همكاران زالوکي) دهند افزایش نتاج تولید یکردن زمان رسیدن به مرحله

 تلفیقي مدیریت هایبرنامه در شیمیایي و بیولوژی  کنترل مكمل عنوان به توانداز ارقام مقاوم گیاهي مي

وسیله حشرات به محصوالت کشاورزی  واقع شود. با توجه به خسارت زیادی که همه ساله به فیدم اتآف

 روشي زیاد، نسبتاً اولیه یهزینه و طوالني زمان علیرغم مقاوم ارقام تهیه شود،در سطح جهاني وارد مي

انجام  العاتاز مط ي(. برخ1381، 6و همكاران چهنری) باشدمي صرفه به مدت دراز در و مطمئن تقریباً

های  دهد که تغییر در ویژگي تأثیر غالت مختلف روی زیست شناسي آفات انباری نشان مي در مورد شده

برزویي و ) شود دار سبب تغییر نرخ رشد و زادآوری حشره مي فیزیكي و بیوشیمیایي غالت به طور معني

 (.1016، 8زاده و عابدی ؛ گلي1016و  1011، 7همكاران

                                                
1- Smith et al.     2- Dent       
3-Sarfraz et al.     4- Singh and Mullick 
5- Zalucki et al.    6- Heinrichs et al. 
7- Borzoui et al.     8- Golizadeh and Abedi  
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آفات  يقیتلف تیریآن در مد ی ژهیو گاهیمهم ارقام مقاوم که سبب به وجود آمدن جا یها يژگیو از

از آفات، دارا بودن  یگروه محدود ایخاص و  یدیآفت کل  ی یبودن برا يبه تخصص توان يشده است م

 يبنس یداریپا ست،یز طیبا مح یآفات، سازگار يمتوال یها نسل یرو ریو به تبع آن تأث يتجمع تیخاص

کنترل آفات  ی نهیکاهش هز تی(، و در نها1388، 1کنترل )هورن یها روش ریآن با سا قیتلف تیباال، قابل

کارآمد در  یاز ابزارها يكیبه عنوان  ياهی( اشاره کرد. لذا ارقام مقاوم گ1337، 1و همكاران گانی)ر

 .رود يآفات بشمار م يقیتلف تیریمد یها برنامه

 معیترشد جی ها پارامتر -5-4

پارامترهای رشد جمعیت ابزار سودمندی برای تحلیل احتمال بقاء و مرگ و میر افراد ی  جمعیت 

های جمعیت،  ی مدل ای تهیه گونه (. در نتیجه جهت درک بهتر روابط درون و بین1001، 9باشد )کری مي

ارامترهای رشد های کنترل مناسب و بررسي پ کار بردن روش گذاری، به های تله برداری، روشنمونه

رزمجو و ؛ 1001، 9؛ پاپادوپولوس و همكاران1001باشد )کری،  جمعیت حشرات ازجمله عوامل مهم مي

ترین پارامتر در  مهم(rm) ویژه نرخ ذاتي افزایش جمعیت ( پارامترهای جدول زندگي، به1006 ،1همكاران

اطالعات جامعي از میزان رشد rm . در واقع باشندميارزیابي میزان مقاومت حشرات در برابر گیاهان 

؛ 1001دهد )کری،  قرار مي محققان میزبان در اختیار یا چند جیره غذایيجمعیت ی  آفت روی ی  

 (.1009، 6روی و همكاران

 :شود به دو روش انجام ميجدول زندگي های ارائه شده مطالعات  براساس مدل

  (Female age-specific life table) ی سني ت  جنسي جدول زندگي ویژهمطالعات  الف:

های مربوط به افراد ماده و بدون در نظر گرفتن  جدول زندگي ت  جنسي فقط از داده تشكیلدر 

 زادآوریی سني و  شود. لذا برای تعیین نرخ بقاء ویژه های رشدی بین افراد استفاده مي تفاوت طول دوره

                                                
1
- Horn      

2
- Reagan et al. 

3- Carey      4- Papadopoulos et al. 
5- Razmjou et al.      6- Roy et al. 
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شود. در نتیجه در  مای مراحل رشدی استفاده ميافراد ماده و متوسط زمان نشو و ن ی سني فقط از ویژه

پوشاني بین مراحل مختلف رشدی قابل رویت نبوده و از  همم نمودار در این نوع جداول زندگي، رس

ی افراد دارای مراحل رشدی یكساني هستند  متوسط زمان نشو و نمای مراحل رشدی با فرض اینكه همه

 شود. استفاده مي

 (Age-stage, two-sex life table) ای مرحله-دو جنسي سنيجدول زندگي مطالعات  ب:

شود.  ها در نظر گرفته مي ی نشو و نمای متغیر بین افراد و جنس در جدول زندگي دو جنسي، دوره

ی سني و غیره بین حشرات نر و ماده و  همچنین تفاوت بین نرخ بقاء، امید به زندگي، مرگ و میر ویژه

(. لذا در این نوع جداول زندگي، 1381، 1کند )چي و لیو آشكار ميبین مراحل مختلف رشدی را 

 پوشاني بین مراحل مختلف سني قابل مشاهده است. هم

 های گوارشی در حشرات آنزیم -5-1

 آنزیم گوارشی آمیالز -5-1-5

های کلیدی و مهم در حشرات هستند که باعث هضم و متابولیسم ها یكي از آنزیمآمیالز

آمیالزها جزء عمده هیدروالزهایي هستند که -(. آلفا1380، 1شوند )هوری و واتانابمي هاکربوهیدرات

های وابسته کاتالیز گلوکان را در نشاسته و سایر کربوهیدرات 9 -1 -دی -های آلفااتصال زنجیره

اکارید ساز منابع غذایي غني از پليبالپوشان  _سخت(. بسیاری از 1388 9نمایند )استروبل و همكاران مي

برداری از منابع غذایي ساکاریدی و بهرههای پليآمیالزها برای شكستن زنجیره -کنند که از آلفاتغذیه مي

-(. با توجه به این که فراواني و فعالیت آلفا1008، 9کنند )والنسیا جیمنز و همكاراننشاسته استفاده مي

ها دارد، لذا در غذایي مورد تغذیه آن با منبع آمیالزها در سیستم گوارشي حشرات ارتباط مستقیمي

 (.1381، 1باشد )اسالنسكي های مذکور زیاد ميحشرات پلي فاژ، فراواني و فعالیت آنزیم

                                                
1
- Chi & Liu    

2
- Horie & Watanab  

3- Stroble et al.    4-Valencia-Jimenez et al.      
5-Slansky       
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The lesser grain borer, Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae), is one of the 

important pests of grains in Iran and many countries of the world. In this survey, the effect of 

different barley cultivars and lines including EBYT-92-1, EBYT-92-10, EBYT-92-8, EBYT-92-

7, EBYT-92-6, EBYT-92-5, EBYT-92-4, EBYT-92-2, Bahman, Dasht, Sahra and Mahoor was 

studied on two-sex life table parameters and activity of some digestive enzymes (protease and 

α-amylase) of R. dominicaunder laboratory conditions (28±1 °C, 60±5% RH, and photoperiod 

of 16L: 8D h). According to the obtained results, the longest development time of R. dominica

was on cultivar Bahman and shortest one was on cultivars Mahoor and Sahra. The highest total 

fecundity was on cultivar Sahra. The lowest values of the gross reproductive rate (GRR) and net 

reproductive rate (R0) of the R. dominicawere observed on cultivars Bahman and Dasht, and the 

highest was on cultivar Mahoor. The lowest and highest intrinsic rate of increase (rm) was on 

cultivars Dasht and Mahoor, respectively. The amylolytic and proteolytic activity of adults in 

optimal pH was the highest on cultivar Mahoor and line EBYT-92-10. The findings showed that 

among the tested barley cultivars and lines, cultivar Dasht is unsuitable and cultivar Mahoor is 

suitable host for feeding of R. dominica. 

Keywords:  Rhyzopertha dominica, biological parameters, digestive enzymes, barley cultivars 

and lines 
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