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 نـام:          سـیفی                                                                                            نام خـانوادگی دانشـجو:

  سمیرا

 Trogodermaهـاي گوارشـی آنـزیم اي و فعالیـت برخـیتغذیه هايجو روي ویژگیمختلف  ارقامتأثیر  عنوان پایان نامه:

granarium (Everts) (Coleoptera: Dermestidae)  
  دکتر بهرام ناصرياستاد راهنما: 

  و مهندس احسان برزوئی دکتر جبرائیل رزمجومشاور:  اتیداس

حشره شناسی کشاورزي                                           -مهندسی کشاورزي رشته:                          کارشناسی ارشد         مقطع تحصیلی:

  کشاورزي علوم  دانشکده:                                                                  دانشگاه محقق اردبیلی

   49 تعداد صفحه:                                                                       8/7/94 :دفاعتاریخ 

  رقم جو.هاي گوارشی، اي، آنزیمهاي تغذیهشاخص، Trogoderma granariumي گندم، لمبه کلید واژه ها:

 چکیده:

به عنوان یکی از آفات جدي محصوالت انباري در بسیاري از  ،Trogoderma granarium (Everts) ي گندم،لمبه   

 .Tآمیالز) -هاي گوارشی (پروتئاز و آلفااي و فعالیت برخی آنزیمهاي تغذیهنقاط جهان شناخته شده است. شاخص

granarium ) 84-10، ماکوئی، 30بهمن، نصرت، یوسف، فجردر پاسخ به تغذیه از نه رقم جو-CB ،1A13 ،1A19 ،

1A18 () 17و یک رقم گندمMV سلسیوس، رطوبت  يدرجه 33±1) به عنوان شاهد تحت شرایط آزمایشگاهی (دماي

هاي . نتایج حاصل از شاخصشدبررسی  ساعت تاریکی) 10ساعت روشنایی و  14نوري  يدرصد و دوره 65±5نسبی 

 17MV )068/0±ارقام کمترین مقادیر افزایش وزن الرو سن ششم  به ترتیب روي  نشان داد که بیشترین واي تغذیه

) بود. بیشترین و کمترین مقادیر شاخص بازدهی بر الرو گرملیمی 342/0 ±071/0( بهمنو ) بر الرو گرممیلی 757/0

) مشاهده درصد 90/10 ± 09/2و  41/19 ± 38/1به ترتیب و بهمن ( MV17روي ارقام  )ECI(تبدیل غذاي خورده شده 

 MV17سن ششم الروي روي رقم   (RGR)و شاخص رشد نسبی  (RCR)شد. بیشترین  مقادیر شاخص مصرف نسبی 

ها به ترتیب روز) و کمترین مقادیر این شاخصبر  گرممیلیبر  گرممیلی 039/0 ± 004/0و   197/0 ± 010/0(به ترتیب 

 )روزبر  گرممیلیبر  گرممیلی 016/0 ± 003/0و بهمن ( )روزبر  گرممیلیبر  گرممیلی 1A18 )008/0 ± 114/0روي ارقام 
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 بهمنروي رقم ي بهینه تعیین شد. همچنین بیشترین فعالیت آمیلولیتیک و پروتئولیتیک الروهاي سن ششم در اسیدیته

   به ترتیب( ها روي رقم نصرتو کمترین این فعالیت )U/mg 73/1 ± 54/80و  mU/mg024/0 ± 364/0 به ترتیب (

mU/mg 004/0 ± 043/0  و  U/mg01/0 ± 15/7( اي و فعالیت آنزیمهاي تغذیهبود. نتایج حاصل از بررسی شاخص -

ي ترین رقم براي تغذیهنامناسب بهمنرقم جو روي گندم و ارقام مختلف جو نشان داد که  T. granariumهاي گوارشی 

   باشد.میاین آفت 
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 مقدمه -1 -1

از اهمیت زندگی بشر به وجود و سالمتی گیاهان وابسته است، لذا توجه به حفظ و سالمتی گیاهان 

آید، میامروزه کشاورزي یکی از فراگیرترین نوع اشتغال در جهان به شمار باشد. خاصی برخوردار می

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

  ).1389هاي تولید، کنترل و نظارت بر فرآیند تولید تا مصرف میسر نیست (بی نام، بالفعل تولید، روش

باشد ، چهارمین محصول مهم غله در جهان بعد از گندم، ذرت و برنج می.Hordeum vulgare Lجو 

ها و هاي پیچیده، برخی ویتامینپروتئین، کربوهیدراتمنبع عالی از سلولز، و ). ج2004و همکاران،  1(آکار

هاي تفاوت ،هاي جو بسته به شرایط محیطی و رقممواد معدنی است. همچنین نوع و مقدار درشت مغذي

 ايشامل نشاسته، قند و پلی ساکاریدهاي غیر نشاستهها درات). کربوهی2004، 2قابل توجهی دارد (اوسد

). نشاسته منبع اصلی انرژي در 1992، 3(نیومن و نیومنگیرند می بر ا درجو ري درصد دانه 80حدود 

ي محتواي پروتئینی دانه .باشدي جو میاصلی دانه ءدسترس براي غذا و تغذیه است. پروتئین دومین جز

- 10اما معموال حدود  گیردشرایط رشدي و کوددهی نیتروژن به شدت تحت تاثیر قرار می يوسیلهجو به 

و ها پروالمین ها،گلوبولینها، قابلیت انحالل آلبومیني وسیله هبتواند جو می هايدرصد پروتئین 12

مواد معدنی مهم جو منیزیم، باشد. درصد مواد معدنی می 3-2. جو حاوي بندي شوندها طبقهگلوتلین

مخلوطی از (E ویتامین ، درصد چربی 3-2همچنین جو داراي دیم هستند. فسفر، پتاسیم، کلسیم و س

  ). 2004(اوسد، باشد می Bویتامین ) و توکوفرول در چربی جو

ي بردند، اما در حال حاضر در درجهجو را در گذشته به طور عمده کشت و براي غذاي بشر به کار می

و دسر)  ي برخی مواد غذایی از قبیل بیسکویت، نان، کیکي اولیهاول براي خوراك دام و تولید مالت (ماده

مواد مغذي اصلی مورد نیاز براي ). 2004کنند (اوسد، و با مقادیر کمتر براي مصرف انسان استفاده می

                                                 
1 Akar 
2 OECD 
3 Newman and Newman 
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-نیتروژن، پتاسیم، فسفر، منگنز و به میزان کمتر، مس و روي می شامل محصول جو آمیزتولید موفقیت

جو خوراکی عموما در مناطقی که سایر ). 2007، 1(بخش استرالیاي غربی کشاورزي و مواد غذایی باشند

، 2(فائوشود یافت میکنند غالت به دلیل ارتفاع، بارش کم و یا به علت شوري خاك به خوبی رشد نمی

 -و آلفا هاي پروتئازمهارکنندهي وجود دهندهارکنندگی عصاره پروتئینی جو نشانسنجش مه). 2002

 قدرت، )، که بسته به رقم2004و همکاران،  3؛ کاسارتو2003باشد (اوسد، میآن ي آمیالز در دانه

ي تریپسین، هاي پروتئازي جو مهارکنندهترین مهارکنندهمهارکنندگی آن متفاوت است. شایع

هاي پروتئاز سطوح پایین مهارکنندهحال با توجه به باشند. بااینتریپسین و پروتئازهاي میکروبی میکیمو

 ها تاثیر منفی بر قابلیت هضم پروتئین داشته باشند ( نیومن وي جو بعید است که این مهارکنندهدر دانه

این راستا مدیریت  ). عوامل زیادي در راه نیل به عملکرد باالي محصول دخالت دارند که در1992نیومن، 

عنوان یکی از عوامل مهم در کاهش بازدهی محصوالت توجه است. آفات گیاهی به  خورآفات گیاهی در

  کشاورزي مطرح هستند. 

غالت و سایر یکی از مهمترین آفات اقتصادي  Trogoderma granarium (Everts)ي گندم، لمبه

همکاران،  و 4ودج( باشدگرمسیري آسیا و آفریقا مینیمه ویژه در مناطق گرمسیري و محصوالت انباري به

همکاران،  و 6آفت مهاجم جهان شناخته شده است (لو 100) و به عنوان یکی از 2008، 5؛ بورگس1996

). 1957، 7). این آفت در مناطق جغرافیایی با دماي باال و رطوبت پایین شایع است (هاو و لیندگرن2000

اي ایران ء آفات قرنطینه) و قبال جز1945و همکاران،  8بوده (رحمان موطن اصلی این آفت هندوستان

-) که در درجه1988، 9ت (هیل و والرآفتی پلی فاژ در مناطق گرمسیري اسي گندم لمبهشد. محسوب می

این به سایر محصوالت از جمله ذرت، برنج، چاودار،  برباشد. عالوه ي اول از آفات مهم گندم و جو می

اقتصادي  آفتابگردان، کنجد، بادام زمینی، لوبیا و نخود حمله کرده و سبب خسارت سورگوم، یوالف، سویا،

                                                 
1 Western Australian Department of Agriculture and Food 
2 FAO 
3 Casaretto  
4 Jood 
5 Burges 
6 Lowe 
7 Howe and Lindgren 
8 Rahman 
9 Hiil and Waller 
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 که رودشمار میبه غالت در ایران از آفات مهم این حشره ). 1981، 1شود (اپوشدید در این محصوالت می

 .)1993، 2(جود و کاپور باشدها و محصوالت انباري میترین آفات دانهي الروي یکی از مخربدر مرحله

کند و اگر هم تغذیه کند بسیار شتن قطعات دهانی طبیعی تغذیه نمیحشرات کامل با وجود فعال بودن و دا

هاي خود به ویژه گندم و هاي این آفت با تغذیه از میزبانالرو). 1386باقري زنوز، نقل از بود ( ناچیز خواهد

را در  کربوهیدرات شده و خسارت اقتصاديجو، سبب کاهش وزن دانه و محتوي چربی، پروتئین و 

). در یک تراکم باالي 2009و همکاران،  3؛ احمدانی1993آورند (جود و کاپور، محصوالت انباري به بار می

ها و فضوالت برجا مانده منجر به کاهش به همراه آلودگی ناشی از پوسته  T. granariumجمعیت، الرو 

کنند نسان و دام ایجاد میو خطراتی را براي سالمتی ا شوند میکمی و کیفی محصول از طریق تغذیه 

  ). 2009کاران، هم ؛ احمدانی و2007و همکاران،  4نوه(حسینی

 T. granariumهاي شیمیایی یک روش اولیه براي کنترل آفات انباري از جمله کشاستفاده از آفت

ها همراه داشته کشرا در استفاده از این آفتزیادي  )، که مشکالت2006و همکاران،  5بوده است (فینکلمان

هاي زیاد باعث به خطر افتادن سمپاشیمبارزه با این آفت مهم، در ). 1996، 6و سابرمانیام است (هاگستروم

-هاي زیستطغیان مجدد آفت و خسارتهاي مقاوم آفت، سالمتی انسان و سایر موجودات، انتخاب گونه

). بنابراین با توجه به مشکالت 2007و همکاران،  8؛ سیلوا2000و همکاران،  7(پائولیلوشود محیطی می

ي هاي شیمیایی براي توسعهکشز آفتهاي استفاده اآفت و همچنین محدودیت يناشی از حضور و تغذیه

تغذیه از  آفت در پاسخ به هاي بیولوژیکیز به درك فیزیولوژي تغذیه و جنبههاي کنترل جایگزین نیاروش

هاي موثر، استفاده از گیاهان میزبان ). یکی از روش2005و همکاران،  9زيباشد (کزالف میهاي مختمیزبان

هاي مدیریت تلفیقی علیه چندین آفت محصوالت کشاورزي است که به طور کارآمد در برنامه مقاوم

ه یاه میزبان ابزار مهمی است ک). مقاومت گ2006و همکاران،  11؛ سرفراز2000، 10استفاده شده است (دنت
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ان، و همکار 1زیست نتایج بسیار مطلوبی را بدنبال داشته است (کندياز لحاظ اقتصادي و سالمت محیط

بخشد کنندگان را بهبود میکاهش داده و سالمت و ایمنی مصرف ها راکش). ارقام مقاوم مصرف آفت1987

). از 1388پور و همکاران، رساند (توانارا به حداقل می و عوامل بیوکنترلزیست و پتانسیل آلودگی محیط

ي اي در شناسایی ترکیبات مهارکنندهتواند نقش تعیین کننده، بررسی مقاومت گیاهان میزبان میرو این

ي بیشتر از این اطالعات در مدیریت تلفیقی آفات ایفا اي و استفادههاي تغذیههاي گوارشی یا بازدارندهآنزیم

  ).1997و همکاران،  2سی(لو نماید

). 1968، 3نما در بندپایان ارتباط مستقیمی با کیفیت غذاي خورده شده دارد (والدبائور و ان نشومیز

اي یاه میزبان و میزان بازدهی تغذیهي گیاهخوار به کیفیت گین، میزان مصرف غذا توسط یک حشرههمچن

). میزان دسترسی به 1997، 5و مولیک ؛ سینگ1981، 4اسالنسکیآن حشره بستگی دارد (اسکرایبر و 

کند ت و طغیان حشرات پلی فاژ ایفا میگیاهان میزبان مختلف هم نقش بسیار مهمی را در افزایش جمعی

  ).1988، 6(سینگ و پاریهار

ی ي آفت، عالوه بر شناخت ویژگکارآمد در مدیریت تلفیقی یک حشرهي به منظور اجراي یک برنامه

کسب نماییم که در  اي آن نیز اطالعشره، بایستی راجع به وضعیت تغذیههاي فیزیولوژیکی گوارشی آن ح

اي هاي تغذیهشاخص تواند معیار موثري براي نیل به این هدف باشد.اي میهاي تغذیهاین میان شاخص

بیانگر وضعیت فیزیولوژیکی حشره و در راستاي آن  )ECI(بویژه شاخص بازدهی تبدیل غذاي خورده شده 

از آنجایی که دستگاه  ،اینبر  باشند. عالوههاي گوارشی آفت میرکیبات گیاهی بر فیزیولوژي آنزیمتاثیر ت

ر هاي کنترل مبتنی بر دانش دحیط خود است، یک گام اصلی در روشاصلی بین حشرات و مگوارش رابط 

ها یکی از آمیالز-آلفا). 2010، 7نوهغم و حسینیباشد (بیمی هاي گوارشیکی آنزیممورد عملکرد فیزیولوژی

باعث  آمیالز-هایی هستند که نقش بیوشیمیایی مهمی در نشو و نماي حشرات دارند. مهار آنزیم آلفاآنزیم

و  8نتو-(الیویرا شوداختالل در تغذیه حشره، تاخیر در نشو و نما و در نهایت مرگ در اثر گرسنگی می
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ها به طور وسیع در گیاهان، بخصوص غالت و ). این مهارکننده2008و همکاران  1؛ چوگول2003همکاران، 

هاي گوارشی و تعیین مطالعه فعالیت آنزیم). بنابراین 2000و همکاران،  2شوند (فرانکوحبوبات، یافت می

  وشی پیش برنده در توسعه گیاهان تراریخته باشد.تواند رهاي مختلف میها به مهارکنندهپاسخ این آنزیم

هاي لفیقی آفات، هدف قرار دادن آنزیمي مدیریت تها در برنامهترین رهیافتامروزه یکی از کاربردي

ي ارقام مقاوم یا گیاهان تراریخته هاي پروتئینی طبیعی موجود دررکنندهگوارشی حشرات آفت توسط مها

هاي گیاهی مختلفی شناخته . پروتئینباشدآمده از سایر گیاهان میهاي موثر بدستمقاوم حاوي مهارکننده

سازي هضم پروتئین در عی از حشرات آفت از قبیل غیرفعالاند که اثرات منفی متعددي بر طیف وسیشده

؛ گیت 1997، 3جانگسما و بالترنهایتا مرگ به علت گرسنگی دارند ( نما و دستگاه گوارش، تاخیر در نشو و

  ).1999، و همکاران 4هاوس

شوند که هضم مواد موثر در هضم مواد غذایی محسوب میهاي گوارشی پروتئازها از جمله آنزیم

اختالل در ها، ساختار پروتئینی این آنزیمپروتئینی خورده شده توسط حشره را بر عهده دارند. با توجه به 

استفاده در کنترل حشرات متابولیسم اسیدهاي آمینه با مهار هضم پروتئین، یک هدف کلیدي براي 

  ). 1992و همکاران،  5شود (هیلدرمحسوب می

گندم و اثر ارقام  يلمبه الرو هاي گوارشی درن پژوهش، بررسی وضعیت برخی آنزیمهدف از ای

 هاي پروتئاز ووهش، عالوه بر تعیین فعالیت آنزیم. در این پژمختلف جو بر این ویژگی فیزیولوژیک بود

ي میزان هضم و اي و مقایسهي تغذیه کننده از ارقام مختلف جو، بررسی وضعیت تغذیهآمیالز در حشره

. با توجه به کاربردهاي مهم اي الرو آفت نیز انجام شدهاي تغذیهجذب مواد غذایی با تعیین شاخص

آمده ن در برابر آفات، اطالعات به دستاي از جمله تعیین میزان مطلوبیت گیاهان میزباههاي تغذیشاخص

اي آفت روي ارقام هاي تغذیهر کنار نتایج حاصل از بررسی شاخصهاي گوارشی آفت داز مطالعه ي آنزیم

بسیار  T. granariumتواند در قالب تعیین ارقام مقاوم و حساس جو در مدیریت تلفیقی مختلف جو می

  مفید باشد. 
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هاي گوارشی پروتئاز و آمیالز اي و همچنین فعالیت آنزیمهاي تغذیهبا توجه به اینکه در مورد شاخص

T. granarium تحقیقات چندانی هاي علمی، تاکنون ختلف جو بر اساس جستجو در پایگاهروي ارقام م

بر روي گندم و جو، نتایج به  صورت نگرفته و به دلیل اهمیت این آفت از نظر ایجاد خسارت اقتصادي

تواند در به حداقل رساندن مصرف سموم شیمیایی روي ارقام نامناسب براي آمده از این تحقیق میدست

از ارکان موثر در مدیریت تلفیقی آفات،  آفت و گرایش به سمت استفاده از ارقام گیاهی مقاوم به عنوان یکی

  مفید و قابل استفاده باشد.

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

  T. granariumهاي گوارشی پروتئاز و آمیالز ارقام مختلف جو بر فعالیت آنزیم بررسی تاثیر - 1

 در واکنش به تغذیه از ارقام مختلف جو T. granariumاي هاي تغذیهبررسی شاخص - 2
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  مروري بر تحقیقات گذشته -1-2

  T. granariumي گندم لمبه -1-2-1

 )1981بندي حشرات (اپو، در رده T. granariumجایگاه  -1-2-1-1

  Kingdom: Animalia  

Phylum: Arthropoda 

Class: Insecta  

Order: Coleoptera 

Family: Dermestidae  

Genus: Trogoderma 

Species: T. granarium (Everts), 1898  

  T. granariumمناطق انتشار  -1-2-1-2 

گرمسیري جهان نیمه گندم، داراي پراکنش جغرافیایی بسیار وسیع در نواحی گرمسیري و يلمبه

عراق، ترکیه، عربستان صعودي، ژاپن، افغانستان، پاکستان است و مناطق پراکنش آن در آسیا (هند، ایران، 

و...)، آفریقا (الجزایر، مصر، سومالی، نیجریه، لیبی، مراکش و...)، آمریکاي شمالی (مکزیک، کالیفرنیا، تگزاس 

  ).1981باشد (اپو، یکاي جنوبی (ونزوئال) و اروپا میو...)، آمر

  T. granarium ي میزبانیاهمیت اقتصادي و دامنه -1-2-1-3

) که به طور عمده 1988والر،  باشد (هیل وي میزبانی وسیع میآفتی پلی فاژ با دامنه ي گندم،لمبه 

هاي آفت کند. از میزباندي شدیدي وارد میاقتصا اي خسارتت و حبوبات و محصوالت دانه و غلهبه غال

)، 1956، 2)، نخود، لوبیا (هاداوي1955همکاران،  و 1توان به گندم، جو، ذرت، برنج، سورگوم (لیندگرنمی

هاي این آفت الرو) اشاره کرد. 2004، 4کنجد (کاب و )، آفتابگردان، سویا1998، 3گردو، بادام زمینی (پاسک

هاي خود به ویژه گندم و جو، سبب کاهش وزن دانه و محتوي چربی، پروتئین و با تغذیه از میزبان

؛ 1993آورند (جود و کاپور، را در محصوالت انباري به بار می تصاديکربوهیدرات شده و خسارت اق

ها و فضوالت برجا مانده منجر به کاهش ). به همراه آلودگی ناشی از پوسته2009احمدانی و همکاران، 

نوه و کنند (حسینینسان و دام ایجاد میو خطراتی را براي سالمتی ا شوندکمی و کیفی محصول می
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ه درصد برآورد شد 73). در هند حداکثر خسارت این آفت 2009همکاران،  ؛ احمدانی و2007همکاران، 

هاي گندم، ذرت و سورگوم سبب کاهش درصد در دانه 75). سطح آلودگی 1945(رحمان و همکاران،  است

ر این در اث ). عالوه بر1993کاپور،  وشود (جود چربی، پروتئین و کربوهیدرات میقابل توجهی در محتوي 

کاپور، و  دهد (جودامین، ریبوفالوین و نیاسین رخ میتی هايهدررفتگی ویتامین به این آفت  آلودگی

ي آلوده در تماس هستند ایجاد شود (پروتی و ز ممکن است در افرادي که با دانه). آماس پوست نی1994

. با دباشهاي انباري میسایر سوسکتر از م تدخینی مقاومتا حدودي به سمواین آفت الرو  ).1950، 1سینگ

، 1982است (اپو،  کنترل خوبی براي طیف وسیعی از محصوالت بوده و فسفین این حال متیل بروماید

1984 .(  

  نقش گیاهان میزبان بر میزان خسارت وارده توسط آفات -1-2-2

 تولیدمثل و نشو و برخی از خصوصیات گیاه میزبان در مناسب یا نامناسب بودن آن گیاه براي تغذیه،

هاي گیاه ر ارتباط با وجود تریکومتواند داي دارند. این خصوصیات مینماي حشره آفت نقش تعیین کننده

) 1987، و همکاران 4) وکیفیت گیاه میزبان (بزاز1989، 3و کالو )، میزان فنل (بانرجی1956، 2(جانسون

ش کیفیت آن گیاه براي تواند باعث افزایمیزبان می اي گیاه،  برخی از خصوصیات تغذیهباشد. در این رابطه

)، 1994( 6چاپمن هاي برنیز و). براساس گزارش2004، 5آلوین-کننده شود (گونکالوس حشره تغذیه

نشو و نما و تولیدمثل حشرات گیاهخوار دارد. بقا،  برتاثیر بسزایی  ،ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان

طغیان و ) میزان تغذیه و هضم مواد غذایی موجود در گیاهان، در 1990( 7اسالنسکیهاي طبق یافته

خوار نقش موثري دارد. همچنین کیفیت وکمیت غذاي خورده شده (اسکرایبر افزایش جمعیت حشرات گیاه

  ، تولیدمثل و افزایش جمعیت نسل بعد حشره ایفا می کند.نشو و نما) نقش مهمی در 1981واسالنسکی، 

باشد که ضمن برخورداري از هاي مدیریت تلفیقی آفات میگیاه میزبان روشی موثر در برنامهمت مقاو

زیست کم خطر بوده و در موارد متعددي تلفیق مقاومت میزبان با قل هزینه براي زارعین، براي محیطحدا
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یاه میزبان گ ها شده و امکان افزایش جمعیت آفت را رويطبیعی موجب تشدید و تقویت اثر آندشمنان 

  ).1373دهد (طالبی چایچی و خرمشاهی، کاهش می

شود.کاربرد ارقام هاي کنترل استفاده میرقام مقاوم در تلفیق با سایر روشدر مدیریت تلفیقی آفات از ا

باشد و با استفاده از این ارقام شدت فشار اعمال شده توسط سموم می IPMمقاوم از اجزاي اساسی 

آید سموم شیمیایی جلوگیري به عمل می ت کاهش یافته و از بروز مقاومت نسبت بهشیمیایی علیه آفا

هایی نظیر تخصصی بودن براي یک آفت کلیدي خاص و یا گروه ). دارا بودن ویژگی1995، 1و خووش (پاندا

هاي متوالی آفت، سازگاري با تجمعی و به تبع آن تاثیر روي نسلمحدودي از آفات، دارا بودن خاصیت 

، سبب به IPMهاي کنترل در ایت قابلیت تلفیق آن با سایر روشپایداري نسبتا باال و در نه محیط زیست و

  ).1988، 2شده است (هورن IPMوجود آمدن جایگاه ویژه ارقام مقاوم در 

  اي هاي تغذیهشاخص -1-2-3

ي حشرات پلی فاژ تغذیه داري را بر رشد وتواند اثرات معنیکیبات ثانویه موجود در گیاهان میتر

بیوز ارقام گیاهی، گیري مقاومت آنتیهاي مهم اندازه). یکی از روش1994و همکاران،  3یزداشته باشد (برن

- اثر متقابل بین رابطه گیاه باشد. یک روش رایج مطالعهمتابولیکی حشره می و ايهاي تغذیهتعیین شاخص

باشد (اسالنسکی و اسکرایبر، ي حشرات گیاهخوار میذاي مصرفی به وسیلهگیري مقدار غگیاهخوار، اندازه

وبیت گیاه میزبان را براي تغذیه و نشو و نماي جمعیت نسل ). در این راستا، فاکتورهاي متعددي مطل1987

میزان عناصر غذایی گیاه  توان به نوع وهند که از آن جمله میدي آفت تحت تاثیر قرار میبعد توسط حشره

  ).1981و توانایی هضم و جذب غذاي خورده شده توسط حشره اشاره نمود (اسکرایبر و اسالنسکی، 

 ها، تولیدمثل وي بافتي مواد شیمیایی که یک موجود زنده براي رشد، توسعهتغذیه عبارتست از کلیه

ا خودشان سنتز کنند یاز دارد. اگرچه حشرات قادرند برخی از این مواد شیمیایی رتامین انرژي بدن خود ن

و ). کیفیت مواد غذایی 1998، 4نمایند (چاپمنها را از طریق خوردن مواد غذایی کسب میولی بیشتر آن

  ي مستقیمی با میزان غذاي خورده شده توسط آن آفت دارد. ي آفت رابطهمیزان بازدهی حشره
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