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 شادی: نام                                                     مجد مرني: دانشجو خانوادگي نام

 Trogoderma granarium (Everts)گوارشيتأثیر هیبريد ذرت روی زيست شناسي و فیزيولوژی  :نامهپايان عنوان

(Coleoptera: Dermestidae) 
 دکتر بهرام ناصری :راهنما استاد 

 مهندس احسان برزويي -قدير نوری قنبالني دکترر: مشاو اساتید 

                         مهندسي کشاورزی: رشته                                           کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                شناسي کشاورزی  حشره: گرايش

 77 ات:صفح تعداد                 12/6/66 دفاع: تاريخ            کشاورزی و منابع طبیعي :دانشكده 

 :چكیده

فاژ است که به تعداد زيادی از محصوالت انباری حمله  پلي ي، آفتTrogoderma granarium Evertsی گندم،  لمبه

و  AR 89 ،AS 71 ،AS 77 ،BC 678 ،KSC 703 ،PL 472 ،SC 704، 704ه هیبريد ذرت شامل نتاًثیر کند.  مي

Simax های گوارشي ای و فعالیت آنزيم های تغذيه ی زندگي، شاخص دوره روی T. granarium  درجه  33±2در دمای

مطابق با  .ساعت تاريكي بررسي شد 21ساعت روشنايي و  21درصد و دوره نوری  65±5سلسیوس، رطوبت نسبي 

روز( و  52/2±76/56) BC 678ی رشدی قبل از بلوغ روی  ترين دوره طوالنينتايج به دست آمده در اين آزمايش، 

روی هیبريد  نتاج 11/21±22/1از  (R0)رخ خالص تولیدمثل نروز( بود.  14/1±61/36) PL 472آن روی  کوتاهترين

BC 678  هیبريد  نتاج روی 13/31±11/1تاKSC 703  .نرخ ذاتي افزايش جمعیت بیشترين متغیر بود(rm)  روی

بود.  بر روزBC 678 (1111/1±1361/1 )هیبريد روی آن  کمترينو بر روزKSC 703 (1112/1±1773/1  )هیبريد 

درصد( بیشترين بازدهي تبديل غذای  46/14±13/3) 711 هیبريد رویپرورش داده شده  T. granariumالروهای 

 KSC 703بلعیده شده را در مقايسه با ساير هیبريدهای ذرت داشتند. بیشترين فعالیت پروتئولیتیک روی 

(mU/individual 112/1 ± 111/1 و کمترين آن روی )BC 678 (mU/individual 111/1 ± 111/1به دست آمد ). 

( و کمترين آن روی mg maltose/min 116/1 ± 111/1) KSC 703بیشترين فعالیت آمیلولیتیک روی  همچنین،

BC 678 (mg maltose/min 121/1 ± 176/1 .به دست آمد ) زايموگرام فعالیت پروتئاز کل، دو باند اصلي را نشان

روها روی هیبريدهای مختلف ذرت الدرخشندگي باندها روی هیبريدهای مختلف ذرت با يكديگر متفاوت بود. داد که 

بود.  KSC 703و بیشترين آن روی  BC 678يک باند فعال آمیلولیتیک را نشان دادند. کمترين درخشندگي باند روی 

تواند برای  و مي باشد به گندم مييک هیبريد نامناسب برای رشد جمعیت لم BC 678مطابق با نتايج بدست آمده، 

 گردد. کشتسازد جهت کاهش آلودگي ذرت به اين آفت  ابل توجهي وارد ميمناطقي که اين آفت خسارت ق

 .، فیزيولوژی گوارشي، هیبريدهای ذرتزيست شناسي، Trogoderma granarium: : هاواژه کلید
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 مقدمه  -6-6

ی  (. مدارک و اسناد موجود، مكزيک را مرکز و خاستگاه اولیه2375است )تاج بخش،  2گندمیانی  از تیره ای و يک ساله ، گیاهي تک لپه.Zea mays L ،ذرت

هواهای مختلف )به ويژه با تولید هیبريدهای به دلیل موارد مصرف زياد، کیفیت و ارزش غذايي باال و قدرت سازگاری با آب و  ذرت. (2341داند )میرهادی،  ذرت مي

بعد از گندم و برنج مقام سوم را در جهان داشته است.  ،از لحاظ سطح زير کشت و میزان کل تولید 2641شود. ذرت در سال  جديد( در اکثر نقاط جهان کشت مي

، فائو)از لحاظ میزان تولید جهاني مقام اول را بدست آورد ولي قام سوم بوده، اگرچه از نظر سطح زير کشت همچنان بعد از گندم و برنج در م اخیر نیز های در سال

شود )میرهادی،  های گلستان و مازندران کشت مي ذرت گیاهي روز کوتاه است و در ايران در نواحي گرم جنوب، جنوب غربي، مرکزی، دشت مغان و استان  (.1123

باشد، يكي از  ای زيادی بوده و از طرفي نیز مقدار محصول آن در واحد سطح نسبتاً زياد و قابل توجه مي نشاسته(. ذرت به دلیل آن که دارای مواد قندی و 2367

باشد،  ها بسیار غني مي برای دامکربوهیدرات علوفه سبز و يا سیلو شده است. چون اين گیاه از نظر پروتئین و   ای جهت تهیه ترين نباتات علوفه مهمترين و مناسب

                                                
1 - Graminae 
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های  دارای دانه شود. انواعي از ذرت که اختصاص داده مي دامی  ی ذرت سیلويي يا علوفه سبز تازه برای تغذيه درصد تولید ذرت هر کشور برای تهیه 45تا  41حدود 

ها به  و آرد آن نیز در دامداری رسد. کنجاله يابند، به مصرف مي ی گوشت سفید پرورش مي د برای پرورش پرندگان و حیواناتي که به منظور تهیهباشن سفید رنگ مي

آيد. از ساقه ذرت به مقدار زياد در  های گوناگوني به عمل مي شود. همچنین ذرت مصارف صنعتي نیز داشته و در صنايع مختلف از آن استفاده مقدار زياد مصرف مي

ايد و چون جوانه آن دارای مقدار زيادی  های زيادی به عمل مي ذرت استفاده شود. از آرد و نیز جوانه ی کاغذ ديواری استفاده مي صنايع کاغذسازی، مقواسازی و تهیه

شود. از طرف ديگر از کنجاله و آرد ذرت در صنايع مختلف مانند  تفاده مياز آن اس غذاييصنايع باشد، در  مي Fو  Eهای مختلف به خصوص ويتامین  ويتامین از

سازی، تهیه  همچنین از نشاسته ذرت در صنايع صابون شود. ورني، چوب و چسب استفاده مي ی ی گلوتن خوراکي، صنايع پالستیک سازی و تهیه تهیه صنايع

 (.2341، خدابندهشود ) نشاسته، داروسازی، تهیه غذای کودکان، تولید کاغذهای روغني و رنگرزی استفاده مي

و همكاران،  لیندگرنباشد ) مي ،Trogoderma granarium (Everts) ،لمبه گندم ،ها آن که يكي اززنند  ذرت خسارت ميبه مختلفي در مناطق مختلف  آفات

کامل اين آفت با  حشره. (2663، 1)جود و کاپور باشد ها و محصوالت انباری مي دانهمهم در مرحله الروی يكي از آفات  لمبه گندم (.2666و همكاران،  2؛ جود2655

کشور اين آفت  موطن اصلياز قرار معلوم  .(2346)باقری زنوز،  دارد یتغذيه بسیار ناچیز ياکند و تغذيه نمي ،وجود فعال بودن و داشتن قطعات دهاني طبیعي

در بسیاری از اين آفت در حال حاضر   .است شده منتشرجا به اروپا و امريكا و سپس به تمام نقاط جهان  ، که از آن(2615)رحمان و همكاران،  است هندوستان

                                                
1 - Jood et al 
2 - Jood & Kapoor 
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 از در درجه اول الروهای اين حشره(. 2644، 1هیل و والر؛2642، 2باشد )اپو اقتصادی مي داشته و جزو آفاتفعالیت و معتدل  ی، نیمه گرمسیریکشورهای گرمسیر

)اپو، ند زن نیز خسارت ميهای روغني  فندق، بادام زمیني و دانه ،حبوبات، يوالف، برنجنند چاودار، ما ی نیزديگر محصوالتبه  ليو ،دنکن تغذيه مي و ذرت جو، گندم

الروهای اين آفت با تغذيه از  .يابد ها افزايش مي میزان تغذيه آنشوند  تر مي و به مرور زمان که بزرگ تغذيه کنندتمام محتويات دانه  از الروها قادرند. (2642

ورند. آ محصوالت انباری به بار ميو جو، سبب کاهش وزن دانه و محتوی چربي، پروتئین و کربوهیدرات شده و خسارت اقتصادی را در  های خود به ويژه گندم میزبان

آرد آلوده و در صورتي که از  دهند از دست مي یت خود راو موهای کنده شده از بدن الرو مرغوب یهای الرو علت آمیخته شدن با مدفوع، پوسته زده به محصوالت آفت

 (.2376؛ رجبي، 2663)جود و کاپور،  ايجاد نمايد تواند اختالالتي نان پخته شود در دستگاه گوارش انسان مي ،به موهای بدن الرو

قاومت اين آفت م  البته .شود مياستفاده  و قرص فستوکسین يديدبرومايد، متیل مثل متیل  از سموم گازی مختلف به طور معموللمبه گندم  کنترلبرای 

تر  شود از دزهای باالتر برای مبارزه با آفت استفاده شود و همین مسئله منجر به آلودگي بیشتر محصوالت و بروز سريع بااليي نسبت به سموم دارد که سبب مي

با توجه به مشكالت  ،بنابراين (.2666شود. همچنین برخي ازين سموم در فهرست ترکیبات شیمیايي ممنوع شده هستند )جود و همكاران،  ت ميمقاومت در آف

 هایيكي از روش. رسدنظر مي های جايگزين ضروری بههای شیمیايي، استفاده از روشکشهای استفاده از آفتناشي از حضور و تغذيه آفت و همچنین محدوديت

است  قرار گرفتهاستفاده  مورد آفت محصوالت کشاورزی ها دههای مديريت تلفیقي علیه موثر، استفاده از گیاهان مقاوم است که به طور کارآمد در برنامه مفید و

                                                
1 - OEPP/EPPO 

2 - Hill & Waller 
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های غیر و کاربرد روشهای شیمیايي  کش آفت از رويهبيی  استفادهامروزه بر ضرورت حفظ محیط زيست و کاهش (. 1116و همكاران،  1؛ سرفراز1111، 2)دنت

ها جايگاه مهمي خواهد داشت )پاپ شود که طبعاً تهیه و اصالح ارقام زراعي مقاوم به حشرات در موفقیت اين روشمي ويژه کنترل تلفیقي آفات تأکیدشیمیايي و به

 (.  2663 ،3و مسترهازی

(. 2647، و همكاران 1دنبال داشته است )کندیه مقاومت گیاه میزبان ابزار مهمي است که از لحاظ اقتصادی و سالمت محیط زيست نتايج بسیار مطلوبي را ب

عوامل بیوکنترل را به  بار روی اثرات زيان و آلودگي محیط زيست و هدیخشو ايمني مصرف کنندگان را بهبود بسالمت ها را کاهش داده، کشارقام مقاوم مصرف آفت

ت ای مقاومت در برابر آف ندهيكي از عوامل ايجاد کنهای گوارشي ی آنزيمکنندهو مهارگیاهي شیمیايي ترکیبات وجود (. 2344رساند )تواناپور و همكاران، حداقل مي

 (. 2667و همكاران،  5)لويسباشد  مي

زندگي يک  های جدولمیزان نمو، بقا، تولید مثل و پارامتر(. 2664، 6دارد )والدبائور ی مستقیم رابطه غذای خورده شدهکیفیت حشرات با  یمیزان نشو و نما

(. پارامترهای جدول 1115، 1؛ ياشار و گونگر1111، 3؛ لیو و همكاران1111، 1؛ کیم و لي1112، 2)تسای و وانگگیرد قرار مي گیاهان میزبان تحت تاًثیرحشره 

                                                
1. Dent 
2. Sarfraz 
3. Kennedy 
4. Pop & Mesterhazy 
5. Lewis 
6 - Waldbaur 
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 از ديگر يكيشود.  ميبه حشرات استفاده  انبرای ارزيابي سطح مقاومت گیاه ها از آن، پارامترهای مهمي هستند که (rm)نرخ ذاتي افزايش جمعیت  ويژهزندگي، به 

ای حشره روی ارقام مختلف با تعیین میزان رشد حشره، میزان غذای خورده شده و تاثیر آن های تغذيهی شاخصهای ارزيابي مقاومت گیاهان میزبان، مطالعهروش

ای زبان و میزان بازدهي تغذيه(. میزان مصرف غذا توسط يک حشره گیاهخوار به کیفیت گیاه می2664، 5باشد )هاينس و میالرروی افزايش نشو و نمای حشره مي

های شاخص از جمله (ECD) و بازدهي تبديل غذای هضم شده( ECI)شده  بلعیدهای بويژه شاخص بازدهي تبديل غذای های تغذيهآن حشره بستگي دارد. شاخص

باشند. های گوارشي آفت مي گیاهي بر فیزيولوژی آنزيمباشند که بیانگر وضعیت فیزيولوژيكي حشره و در راستای آن تأثیر ترکیبات ای بسیار مهمي ميتغذيه

های توانند عالوه بر تأثیر احتمالي بر فعالیت آنزيمی فعالیت گوارشي در گیاهان وجود دارند که ميهای مهارکنندهای از پروتئین   ثانويه و مجموعه شیمیايي ترکیبات

ای گیاهان میزبان برای دهنده خصوصیات تغذيهای به طور قابل توجهي نشانهای تغذيهد، لذا مطالعه شاخصگذار باشنای آفت نیز اثرهای تغذيهگوارشي، بر شاخص

آور توسط مهار های گوارشي حشرات زيانمفید و قابل استفاده باشد. امروزه هدف قراردادن آنزيمآفات های مديريتي تواند در برنامهباشد که ميحشره آفت مي

های عامل دست آمده از گیاهان ديگر و شناسايي ژنه های مؤثر بی مقاوم حاوی مهار کنندهیني طبیعي موجود در ارقام مقاوم يا گیاهان تراريختههای پروتئکننده

باشد. امروزه مشخص مي ی مديريت تلفیقي آفاتها در برنامهترين رهیافت  مقاومت گیاهي و انتقال آن به ساير گیاهان پرمحصول و حساس به آفت، يكي از کاربردی

                                                                                                                                                                                                                              
1 - Tesai & Wang 
2 - Kim & Lee 
3 - Liu et al 
4 - Yashar & Gongo 
5 - Hayens & Millar 
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شود، سمي هستند  های گیاهي نسبت به طیفي از آفات، وقتي که سنجش با غذای مصنوعي يا گیاه تراريخته انجام مي شده است که چندين گروه مختلف از پروتئین

و حتي  نشو و نمااز منابع غذايي، کندی  حشرات ی ضعیفبردار سازی هضم پروتئین در دستگاه گوارش حشرات منجر به بهره (. غیرفعال2667، 2و بالتر )جانگسما

 (.2666، 1هاوسگیتهاوس و  گیت)گردد  مرگ به علت گرسنگي مي

هضم مواد پروتئیني خورده شده توسط حشره را بر عهده دارند. اختالل در  ی وظیفهها های گوارشي مؤثر در هضم مواد غذايي، پروتئاز در بین آنزيم

و همكاران،  3های آمینه با مهار هضم پروتئین به عنوان يک هدف کلیدی برای استفاده در کنترل حشرات مدنظر بوده است )هیلدراسیدها و  پروتئین متابولیسم

های ژن شود مول تالش ميبه طور مع باشند. های اصلي هضم پروتئین ميسرين پروتئینازها )تريپسین، کیموتريپسین و االستاز( آنزيم (. در بسیاری از حشرات2661

ترين (. با توجه به اين که يكي از مهم2661و همكاران،  1)توماس کنند و به داخل گیاهان تراريخته وارد کرده را کلون هاهای سرين پروتئیناز مهارکنندهکدکننده 

های گوارشي حشرات به منظور طراحي دقیق  ذا بررسي آنزيمباشد، لهای گوارشي حشرات ميی موجود در گیاهان روی آنزيماثرات ترکیبات شیمیايي ثانويه

؛ جانگسما و همكاران، 2667، 5های پروتئاز در مديريت تلفیقي آفات ضروری است )میكائد آمیز از مهارکننده ی موفقیتهای کنترلي مناسب در جهت استفادهرهیافت

2665 ،2666.) 

                                                
1 - Jongsma & Bolter 
2 - Gatehouse & Gatehouse 
3 - Hilder 
4 - Thomas 
5 - Michaud 
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در واکنش به لمبه گندم های گوارشي پروتئاز و آمیالز ای همراه با وضعیت فیزيولوژيک آنزيمهای تغذيه، شاخصاين تحقیق پارامترهای جدول زندگيدر 

سموم  استفاده ازتواند در به حداقل رساندن   های انجام شده در اين زمینه مي بررسي در شرايط آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفتند. نه هیبريد ذرتتغذيه از 

مفید و های عامل مقاومت، به گیاهان حساس و پرمحصول در قالب مهندسي ژنتیک  همچنین شناسايي و انتقال ژن نامطلوب برای آفت ويدهای هیبرشیمیايي روی 

های شاخص، هیبريدهای مختلف ذرتکننده از ی تغذيههای گوارشي پروتئاز و آمیالز در حشرهفعالیت آنزيم سنجش . در اين تحقیق عالوه بر قابل استفاده باشد

باشد، لذا ای تعیین میزان مطلوبیت گیاهان میزبان در برابر آفات ميهای تغذيههای مهم شاخصای آن نیز مورد بررسي قرار گرفت. از آنجا که يكي از کاربردتغذيه

تواند کمک  ، ميهیبريدهای مختلف ذرتای آفت روی های تغذيههای گوارشي آفت در کنار نتايج حاصل از بررسي شاخص ی آنزيماطالعات به دست آمده از مطالعه

های کنترلي در مديريت های پروتئاز گیاهي و تولید ارقام متحمل گیاهي، به عنوان يكي از ابزارکننده های مؤثر در جهت استفاده از مهارمفیدی در طراحي رهیافت

روی  T. granariumهای گوارشي پروتئاز و آمیالز ای و فعالیت آنزيمهای تغذيهدگي، شاخصهای جدول زنتلفیقي آفات باشد. با توجه به اينكه در مورد پارامتر

 انبار شده ذرتبر روی  اين آفت های علمي، تاکنون تحقیقات چنداني صورت نگرفته و بدلیل خسارت اقتصادیبر اساس جستجو در پايگاههیبريدهای مختلف ذرت 

 نمايد.انبارهای ذرت در لمبه گندم های مديريتي پژوهش بتواند کمک شاياني به پیشبرد برنامهامید است اطالعات بدست آمده در اين 

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

 در واکنش به تغذيه از هیبريدهای مختلف ذرت T. granariumپارامترهای جدول زندگي  شناسي و زيست بررسي -2

 در وکنش به تغذيه از هیبريدهای مختلف ذرت T. granariumای الرو  های تغذيه بررسي شاخص -1
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 T. granariumهای گوارشي پروتئاز و آمیالز الرو  بررسي تاًثیر هیبريدهای مختلف ذرت بر فیزيولوژی آنزيم -3

 T. granariumلمبه گندم  -6-2

 (6396حشرات )اپو،  در رده بندی T. granariumجایگاه لمبه گندم  -6-2-6

Class: Insecta 

Sub class: Pterygota 

Order: Coleoptera 

Family: Dermestidae 

Genus: Trogoderma 

Species: T. granarium (Everts), 1898 

 T. granariumمناطق انتشار  -6-2-2

جهان انتقال  ديگر باشد، که از آنجا به اروپا و امريكا و سپس به نقاط  استرالیايا اين آفت هندوستان و  دهند که خاستگاه احتمالي  شواهد موجود نشان مي

 (.2642)اپو، کند  وارد مياقتصادی  و خسارت داشتهفعالیت  جهان و معتدل ی، نیمه گرمسیریدر بسیاری از کشورهای گرمسیراين آفت در حال حاضر   .يافته است

 T. granariumاقتصادی و دامنه میزبانی  اهمیت -6-2-9

. از زند ميای خسارت  ( که به طور عمده به غالت و حبوبات و محصوالت دانه و غله2644باشد )هیل و والر، ی میزباني وسیع مي ی گندم، آفتي با دامنه لمبه

(، 2664(، گردو، بادام زمیني )پاسک، 2656(، نخود، لوبیا )هاداوی، 2655توان به گندم، جو، ذرت، برنج، سورگوم )لیندگرن و همكاران،  های آفت مي میزبان
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)جود و  دارد یناچیز تغذيه و ياکند  يتغذيه نمکامل با وجود فعال بودن و داشتن قطعات دهاني طبیعي،  ( اشاره کرد. حشره1111آفتابگردان، سويا و کنجد )کاب، 

دانه و ی  تخلیهدهند که سبب  های دانه را مورد تغذيه قرار مي کنند و پس از آن ساير قسمت دانه شروع مي رويانالروهای آفت تغذيه خود را از . (2663کاپور، 

(. 1116و همكاران،  احمداني؛ 2663آورند )جود و کاپور،  اری به بار ميمحتوی چربي، پروتئین و کربوهیدرات شده و خسارت اقتصادی را در محصوالت انبکاهش 

های گندم، ذرت و  درصد دانه 75(. سطح آلودگي 1116 2پاراشار)يابد  به شدت کاهش ميترشحات الروی کیفیت غالت و   غالت با مدفوع، پوسته  صورت آلودگي در

(. عالوه بر اين در اثر آلودگي به اين آفت هدررفتگي 2663شود )جود و کاپور،  و کربوهیدرات مي سورگوم سبب کاهش قابل توجهي در محتوی چربي، پروتئین

های انباری  از ساير سوسک بیشترالرو اين آفت به سموم تدخیني ی  مقاومت مرحله(. 2663دهد )جود و کاپور،  های تیامین، ريبوفالوين و نیاسین رخ مي ويتامین

 (.2641، 2641اپو، ) کند آلوده به اين آفت فراهم مي طیف وسیعي از محصوالت درل برومايد و فسفین کنترل خوبي باشد. با اين حال متی مي

 استفاده از ارقام مقاوم -6-9

جمعیت  دهد به طوری که در تراکم مساوی از های وراثتي گیاه که خسارت حشره را تحت تاًثیر قرار مي مقاومت گیاهان به حشرات عبارت است از کیفیت

و  3اسمیت(. بنا به تعريف 2652، 1باشد، تولید کند )پینتر های ارثي مي حشره، محصول بیشتر و با کیفیت باالتر در مقايسه با ارقام معمولي که فاقد اين ويژگي

يا يک گونه در مقايسه با گیاه حساس رقم شود تا گیاهي از يک  های وراثتي گیاه که موجب مي ( مقاومت گیاهان به حشرات عبارت است از کیفیت2661)همكاران 

                                                
1 - Parashar 
2- Painter 
3- Smith et al 
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های کنترل آفت مورد  ارقام مقاوم که در مديريت تلفیقي آفات همراه با ديگر روش .باشد از حمله حشره آفت خسارت کمتری ببیند های ارثي مي که فاقد اين کیفیت

و  کاهش دادعلیه آفات  را توان شدت فشار اعمال شده توسط سموم شیمیايي مي ها آنشوند و با استفاده محسوب مي IPMگیرند، از اجزای اساسي  استفاده قرار مي

 (.2665، 2خوشبدين ترتیب احتمال بروز مقاومت توسط آفت نسبت به سموم شیمیايي را کاهش داد )پاندا و 

، طول عمر حشرات کامل و تولیدمثل حشرات نسل بعد و يا توانند با کاهش بقای مراحل مختلف سني، اندازه و شكل بدن بیوزی ميمكانیزم آنتي واجد گیاهان

تر کردن مراحل رشدی قبل از بلوغ، نقش مؤثری در کنترل تأثیر غیرمستقیم از طريق افزايش احتمال قرارگیری حشرات در معرض دشمنان طبیعي با طوالني

ی ات در تكمیل هر چه سريعتر مراحل حساس قبل از بلوغ و رسیدن به مرحله(. توانايي حشر1116و همكاران،  ؛ سرفراز1111حشرات آفت داشته باشند )دنت، 

 کنترلهای بخشي ساير روشبنابراين، ارقام دارای مقاومت نسبي باال ممكن است اثر .وابستگي زيادی به عناصر غذايي موجود در گیاهان میزبان دارد ،تولید نتاج

ی تولید نتاج افزايش تر کردن زمان رسیدن به مرحلهها را از طريق کندکردن مراحل قبل از بلوغ و طوالنيکشآفت از جمله استفاده از دشمنان طبیعي و حشره

های مديريت شیمیايي در برنامهکنترل مكمل کنترل بیولوژيک و  روش تواند به عنوان(. بنابراين، استفاده از ارقام مقاوم گیاهي مي1111، 1دهند )زالوکي و ملكوم

شود، تهیه ارقام مقاوم علیرغم  وسیله حشرات به محصوالت کشاورزی در سطح جهاني وارد مي با توجه به خسارت زيادی که همه ساله بهفات استفاده گردد. تلفیقي آ

عنوان يكي از  لذا ارقام مقاوم گیاهي به .(2645و همكاران،  3باشد )هنريشصرفه مي ی اولیه نسبتا زياد، روشي تقريباً مطمئن و در دراز مدت بهزمان طوالني و هزينه

                                                
1-  Panda & Khosh 
2. Zalucki & Malcolm 
3. Heinrichs 
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هايي نظیر تخصصي بودن برای يک آفت کلیدی خاص و يا گروه محدودی از دارا بودن ويژگي رود. شمار مي های مديريت تلفیقي آفات به ابزارهای کارآمد در برنامه

سازگاری با محیط زيست و پايداری نسبتا باال و در نهايت قابلیت تلفیق آن با  های متوالي آفت،آفات، دارا بودن خاصیت تجمعي و به تبع آن تاثیر روی روی نسل

مقاومت گیاهان به حشرات گیاهخوار در بررسي  (.2644، 2شده است )هورن IPM، سبب به وجود آمدن جايگاه ويژه ارقام مقاوم در IPMهای کنترل در ساير روش

 ها عبارتند از: ترين آن ( که متدال2361ني و همكاران، قنبال ینورشود ) های متنوعي استفاده مي شاز رو

 ی پارامترهای زيستي و پارامترهای جمعیت پايدار حشره در ارقام مورد نظر مطالعه -2

 های تغذيه حشره در ارقام مختلف گیاه میزبان ی شاخص مطالعه -1

 های گوارشي حشره در ارقام مختلف گیاهان میزبان ی میزان فعالیت آنزم مطالعه -3

 مختصر مورد بررسي قرار خواهد گرفت:عات فوق به صورت ا در اين قسمت منابع مرتبط با موضولذ

 پارامترهای زیستی -6-4

جدول زندگي  باشد.آفت روی ارقام مورد نظر مي و جدول زندگي ی پارامترهای زيستي، مقايسهیبیوزآنتيمقاومت نوع ی های مطالعهترين روشيكي از رايج

توان های زندگي را مي(. جدول1111، 1شود )ساوث وود و هندرسونمرگ و میر جمعیت بوده و با تلفیق اطالعات مربوط به بقا و زادآوری تشكیل مي شرح جزئیات

ی جمعیت يک آفت و ساختار سني آن در يک زمان مشخص به کار برد. مهمترين پارامتر برای تشريح میزان و سرعت نشوونما، نرخ بقا، امیدزندگي، تعیین اندازه

                                                
1. Horn  
2 - Southwood & Henderson 
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( است که يک شاخص استاندارد بوده و بیشترين میزان رشد جمعیت يک گونه را تحت شرايط فیزيكي rmرشد جمعیت، نرخ ذاتي افزايش جمعیت ) یکنندهتعیین

شود. کاهش در میزان بقا و باروری منجر به کاهش در نرخ ذاتي افزايش معیت میزان بقا نیز دخالت داده ميدر محاسبه نرخ ذاتي افزايش ج. دهدمعین نشان مي

توانند به عنوان ابزاری مفید جهت پیش شوند ولي ميآزمايشگاهي و مصنوعي تخمین زده مي شود. با وجود اينكه پارامترهای جدول زندگي تحت شرايطجمعیت مي

 (.1121و همكاران،  1؛ دانون1113و همكاران،  2رویهايشان تحت شرايط طبیعي مورد استفاده قرار گیرند )طبیعي روی میزبان بیني کارايي دشمنان

 دونوع جدول زندگي وجود دارد:

 ( Female age-specific life table) تک جنسي-بر اساس جنس ماده ی سني جدول زندگي ويژه -2

شود. لذا  های رشدی بین افراد استفاده مي های مربوط به افراد ماده و بدون در نظر گرفتن تفاوت طول دوره از داده در تشكیل جدول زندگي تک جنسي فقط

شود. در نتیجه در رسم نمودار در  افراد ماده و متوسط زمان نشو و نمای مراحل رشدی استفاده مي ی سني فقط از ی سني و باروری ويژه برای تعیین نرخ بقاء ويژه

ی افراد دارای مراحل  پوشاني بین مراحل مختلف رشدی قابل رويت نبوده و از متوسط زمان نشو و نمای مراحل رشدی با فرض اينكه همه هم ،نوع جداول زندگي اين

 (2663، 3شود )کری شدی يكساني هستند استفاده مير

 (Age-stage, two-sex life table)  مرحله-جدول زندگي دو جنسي سن -1

                                                
1 - Roy et al 
2 - Dannon et al 
3- Carey 
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شود. همچنین تفاوت بین نرخ بقاء، امید به زندگي، مرگ و میر  ها در نظر گرفته مي ی نشو و نمای متغیر بین افراد و جنس جدول زندگي دو جنسي، دورهدر 

پوشاني بین مراحل  گي، هم(. لذا در اين نوع جداول زند2645، 2کند )چي و لیو ی سني و غیره بین حشرات نر و ماده و بین مراحل مختلف رشدی را آشكار مي ويژه

 مختلف سني قابل مشاهده است.

 ای های تغذیه شاخص -6-5

. اگرچه حشرات قادرند تامین انرژی بدن خود نیاز دارد ها، تولیدمثل وی بافتيک موجود زنده برای رشد، توسعه ترکیباتي که یتغذيه عبارتست از کلیه

(. کیفیت گیاه میزبان 2664، 1نمايند )چاپمنها را از طريق خوردن مواد غذايي کسب ميآن حشرات، ولي بیشتر برخي از اين مواد شیمیايي را خودشان سنتز کنند

(. 1111، 3دهند )آومک و لدرماني و رشد جمعیت حشرات گیاهخوار را تحت تاثیر قرار مي)میزان نیتروژن، کربن، عناصر و ترکیبات دفاعي در گیاه میزبان( زنده

های رژيمبالپوشان نسبت به  (. سخت2661همكاران، ؛ توماس و 2663های حشرات اهمیت زيادی دارد )توماس، بالپوشان مانند ديگر راسته در سختتعادل غذايي 

در میزان کارايي مواد  توانند مقدار يا نوع غذای خورده شده را تغییر دهند وطور مثال مي دهند. بههای مختلف واکنش نشان ميغذايي نامناسب و نامتعادل به شیوه

نوع و میزان عناصر غذايي گیاه، ترکیبات شیمیايي ثانوی گیاه و توانايي هضم و جذب غذای خورده شده . (2664پمن، ا؛ چ1112، 1غذايي سازمان ببخشند )نیشن

دهند ی آفت تحت تأثیر قرار ميسل بعد توسط حشرهو ايجاد جمعیت ننشو و نما هستند که مطلوبیت گیاه میزبان را برای تغذيه،  عوامليتوسط حشره از جمله 

                                                
1 - Chi & Liu 
2 - Chapman 
3 - Awmack and Leather 
4 - Nation 
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توان به نوع و مقدار غذای خورده شده توسط حشره و بازدهي تبديل آن از عوامل تعیین کننده در نشو و نمای حشرات مي ،(. بنابراين2642، 2)اسكرايبر و اسالنسكي

( و توانايي موجود زنده در هضم عناصر 1111، 1هان میزبان مختلف يک حشره )مارتین و پولینها در گیاتوده بدن اشاره کرد. تفاوت در میزان آللوکمیكالبه زيست

 های تغذيه ای و میزان کارايي رشد حشره تأثیرگذار باشد.تواند بر پارامتر( مي1114، 3غذايي به ويژه پروتئین )سوگبسان وآگوومبا

 دستگاه گوارش حشرات -6-1

 حشراتهای گوارشی در  آنزیم-6-1-6

ترتیب، توسط  ( که به2664دهند )چپمن، ها تشكیل ميو پروتئین، لیپیدها ساکاريدهاهايي نظیر پليبخش مهمي از غذای حشرات را ماکرومولكول

های که مولكول دارد، در حالي، يک مولكول کوچک قابلیت انتقال به بافت بدن را کليطور  به .(2662)چپمن،  دنشو تجزيه مي و پروتئازها ، لیپازهاکربوهیدرازها

 ،(. بنابرين1113و همكاران،  1؛ فیگورا2666هوس،  )گیت  ی خود شكسته شوند.های کوچک سازندهی گوارش، به مولكولبزرگتر بايد قبل از جذب، در داخل لوله

باشد. تغییرات و اعمالي که ری از مواد آلي مختلف برای تغذيه ميبرداو تنوع حشرات دخالت دارد، توانايي آنها در بهره تكاملکه در  يكي از عوامل بسیار مهمي

های دستگاه دهد، اهمیت زيادی برای زندگي حشره دارد. هضم مواد غذايي مختلف در حشرات به آنزيمی حشره انجام ميدستگاه گوارش روی غذای مورد تغذيه

به حشرات آفت )در  ها آنبرداری از مواد مختلف به عنوان منبع غذايي، منجر به تقسیم بندی  های مختلف حشرات برای بهرهگوارشي وابسته است. توانايي گونه

                                                
1 - Scriber and Slansky 
2 - Martin and Pulin 
3 - Sogbesan and Ugwumba 
4 - Figueira et al 
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ی اين مسائل ضروررت آگاهي از سیستم گوارشي و هضم در حشرات  همه های مختلف زندگي انسان نظیر کشاورزی، صنايع و بهداشت( و غیر آفت شده است.بخش

؛ 2666، 1؛ لیهان و بیلینگسلي2671، 2)ويگلسورس دهد ر دادن دستگاه گوارش نشان ميهای کنترل مبتني بر هدف قرا را به عنوان پیش نیازی برای بهبود روش

 (.1112نیشن، 

 ی دستگاه گوارش در حشرات اسیدیته-6-1-2

گذارد. تغییرات های گوارشي تأثیر ميآنزيمهای محیط داخلي بدن حشرات است که روی ويژگي نيتر مهمی میاني از ی دستگاه گوارش به ويژه رودهاسیديته

ی وسیعي از توانند فعالیت بهینه را در دامنهمي ها آنآورد و تعداد کمي از های گوارشي حشرات به وجود ميی میاني، مشكالتي را برای آنزيمی رودهاسیديتهزياد در 

و  3شوند )مک گایيافت مي ها از آنزيم های مختلفگروه متفاوتی میاني ی رودهاسیديته های حشرات باگونهبیشتر در  خود نشان دهند. در نتیجه از اسیديته

های اصلي حشرات ی گونه است و عالوه بر آن معموالً در داخل راستهی میاني يک خصوصیت ويژهی رودهاسیديتهدهد که ها نشان مي(. بررسي2665همكاران، 

 (.2661و همكاران،  5؛ کیتینگ2654، 1شود )گريسونحفظ مي

                                                
1 - Wigglesworth 
2 - Lehane and Billingsley 
3 - Mc Ghie 
4 - Grayson 
5 - Keating 
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ی اسیديتهباشند که دارای سرين پروتئازها مانند تريپسین، کیموتريپسین و االستاز مي از جمله بالپولكداران، ی قلیايياسیديتهی میاني دارای حشرات با روده

باشند، مانند بعضي سخت بالپوشان، دوباالن و ناجورباالن اسیدی ميی اسیديتهی میاني با هايي که دارای رودهباشد. گونهخنثي يا قلیايي مي ها آنی فعالیت بهینه

 (.1111، 2دهند )جانسون و رابوسكيی اسیدی بیشترين فعالیت را از خود نشان مياسیديتهبه سیستئین يا آسپارتیک پروتئازها تكیه دارند که در 

 آنزیم گوارشی آمیالز -6-1-9

-اغلب به صورت پلي ييغذاهای  رژيمهای موجود در حالي است که کربوهیدرات قابل جذب هستند و اين درها شكل مونوساکاريد فقط به هاکربوهیدرات

 ها آناز  بسیار معدودیخوار هستند اما تعداد گیاهباشد. اگرچه بسیاری از حشرات ميساکاريد سلولز، جزء اصلي گیاهان سبز باشند. پليساکاريد و دی ساکاريد مي

-نشاسته و گلیكوژن، به ترتیب، پلي .هستند به ريزجانداران دستگاه گوارشي وابسته سلولزی  ديگر نیز برای تجزيه باشند و تعدادیاده از سلولز ميقادر به استف

 (.2664کنند )چپمن، ی آمیالزها قابلیت هضم و جذب پیدا ميباشند که به وسیلهای در گیاهان و حشرات ميساکاريدهای اصلي ذخیره

ها براساس سوبسترای  يمآنزبه مونوساکاريدها را برعهده دارند. تقسیم بندی اين  ها آنها و تبديل  یدراتکربوهبوهیدرازها وظیفه هیدرولیز کامل کر

و همكاران،  1شود )الوتي يم، گیاهان و حیوانات ديده ريزجاندارانآمیالز در -يم آلفاکربوهیدرازها، آمیالزها هستند. آنز. يک گروه از اين باشد يمشان  ياختصاص

ندوآمیالزها و ( آمیالزها را به دو گروه ا2665) 1وينديش و ماتر(. 2664، 3غذايي مورد تغذيه است )استروبل و همكاران ( و سطح فعالیت آن وابسته به رژيم1121

                                                
1 - Johnson and Rabosky 
2 - Louati 
3 - Strobl 
4- Windish and Mhater 
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نمايد. اين آنزيم،  يمنقش اساسي را ايفا  ريزجاندارانجانوران و گیاهان، اگزوآمیالزها تقسیم کردند و به دلیل نقش مهمي که در تجزيه نشاسته دارد، در بقای 

و  2فرانكو ;2664)استروبل و همكاران،  کند مي هیدرولیز راغذايي  های رژيم یدراتکربوهی، گلیكوژن و ديگر ا نشاستهگلوکان در ترکیبات -1و2-دی-پیوندهای آلفا

، 1شود )ترا و همكاران يمگلوکوزيداز به گلوکز تبديل -کند، که سپس توسط آلفا يمآمیالز نشاسته را به مالتوز و ديگر الیگومرها تبديل -(. آلفا1111همكاران، 

 (.2643، 1شود )بیكر میاني سنتز و ترشح ميی  روده مخاطيهای  های هضم توسط سلول (. آنزيم2661و همكاران،  3فريرا ;2666

 های گوارشی پروتئاز آنزیم-6-1-4

باشند که روی باندهای پپتیدی عمل کرده و خود  يمرا به اسید آمینه دارند، پروتئازها  ها آنها و تبديل  ینپروتئهايي که مسئولیت هیدرولیز کامل  آنزيم

که برخي ديگر به فضای پرده دور غذا متصل هستند آزادانه در لومن معده هستند درحاليها  يمآنزباشند. برخي از  يمشامل پروتئینازها )آندوپپتیداز( و اگزوپپتیدازها 

 و بیشتر در فضای داخلي پرده دور غذا هستند تا اينكه در معده جلوی يا عقبي وجود داشته باشند.

ی معرف  یلهوسبه  ها آند و شناسايي نشو يمهای کاتالیكي به دو گروه اندوپروتئاز يا اندوپپتیداز و اگزوپروتئاز يا اگزوپپتیداز تقسیم  یسممكانپروتئازها براساس 

اسید  هايي که به ینروتئپکند اين است که اندوپروتئازها به ای که اختالف بین اين دو گروه را نمايان مي مشخصه (.1111و همكاران،  5باشد )پائولیلو يمهای خاص 

                                                
1 - Franco 
2 - Terra et al 
3 - Ferreira 
4 - Baker 
5 - Paulillo 
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که اگزوپروتئازها به يكي از دو کند درحالي يمکنند و زنجیره پروتئیني را از وسط مي شكند و آن را به پلي پپتیدها تجزيه حمله مي اند شدهمتصل آمینه معیني 

 (.2662، 2زبارت و راولینگشوند )زنجیره ميکنند و از ناحیه انتهايي آمینو اسید يا کربوکسي باعث قطع انتهای زنجیره پروتئیني حمله مي

 اندوپپتیدازها

 آنها هضم پروتئین را با شكستن يک پیوند داخلي در  يمآنزپروتئینازها که به اندوپروتئاز نیز معروف هستند نقش بسیار مهمي در هضم پروتئین دارند. اين 

الزم است. براساس  ها آنها برای هیدرولیز کردن براين انواع مختلفي از پروتئینازکند. بنامي توالي اسیدآمینه در طول زنجیره پپتیدی تغییرچون کنند. مي آغاز

. سرين و سیستئین پروتئینازها کنند ميسرين، سیستئین و آسپاراتیک پروتئینازها دسته بندی سه گروه جايگاه فعال و مكانیسم مربوطه، پروتئینازهای گوارشي به 

 (.2661، فريراترا و )گوارشي حشرات هستند ترين پروتئینازهای رايج

 اگزوپپتیدازها

( و در NH2-گروه آمیني )يک انتهای زنجیره پپتیدی يک  شود. درترمینال زنجیره پپتیدی مي -ها باعث هیدرولیز اسیدهای آمینه از طريق اناين آنزيم

شوند، آمینو پپتیداز و آنپپتیدازهايي که باعث شكستن زنجیره پپتیدی از انتهای آمیني مياگزو به ( وجود دارد. COOH-)عامل کربوکسیل آن يک ديگر  انتهای

 (.2665، 1)برون شوند شوند کربوکسي پپتیداز گفته ميهايي که باعث شكستن اسیدهای آمینه از انتهای کربوکسي مي

 مروری بر تحقیقات گذشته -6-7

                                                
1- Barrett & Rawlings 
2 - Browne 
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 های گوارشي لمبه گندم روی غالت مختلف مورد بررسي قرار گرفته است: ای و فعالیت برخي آنزيم تغذيه های ، شاخصزيستيهای  قبلي ويژگي مطالعاتدر 

ت بین ارقام داری در تعداد آفت و کاهش وزن غال تفاوت معنيو بررسي رقم گندم  21روی  را مای الروهای لمبه گند ( کارايي تغذيه2663) 2آهیر و احمد

 کاهش وزن دانه در اين رقم کمتر از يک درصد بود.و داشت لمبه گندم کمترين حساسیت را به  46166ها نشان داد که رقم  ن. نتايج آمختلف مشاهده کردند

 11های بالغ شده به ازای هر  بررسي کردند. در اين مطالعه میانگین تعداد سوسکنسبت به لمبه گندم رقم گندم را  14( مقاومت 1111و همكاران ) 1رائو

 ، MACS 2846به عنوان ارقام مقاوم و  UAS 2023و  SH 240 ،WTN 50حشره متغیر بود. ارقام گندم شامل کالیانسونا،  6/36تا  21گرم از ارقام مختلف از 

                                                
1 - Aheer & Ahmad 
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Abstract: 

The Khapra beetle, Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae), is a 

polyphagous pest that infests many stored grains and products. The effect of nine maize 

hybrids including 704, AR 89, AS 71, AS 77, BC 678, KSC 703, PL 472, SC 704, and 

Simax was studied on life history, feeding indices and digestive enzymatic activity of T. 

granarium at controlled conditions (33 ± 1°C, 65 ± 5% RH, and a photoperiod of 14:10 

(L:D) h). According to the results of this study, the immature period was the longest on BC 

678 (56.79±SE: 1.51 days) and the shortest on PL 472 (39.90±0.48 days). The net 

reproductive rate (R0) of T. granarium ranged from 10.40 ± 0.11 offsprings on BC 678 to 

30.43 ± 0.20 offsprings on KSC 703. The highest intrinsic rate of increase (rm) was for T. 

granarium reared on KSC 703 (0.0773±0.0001 day
-1

), and the lowest was on BC 678 

(0.0390 ± 0.0002 day
-1

). T. granarium larvae fed on 704 had the highest value of efficiency 

of conversion of ingested food (28.89±3.23 %) as compared with other maize hybrids. 

Proteolytic activity was the highest on KSC 703 (0.020±0.001 mU/individual) and the 

lowest on BC 678 (0.002±0.000 mU/individual). In addition, the highest amylolytic 

activity was on KSC 703 (0.220±0.006 mg maltose/min) and the lowest was on BC 678 

(0.079±0.014 mg maltose/min). The zymogram of the general protease activity showed 

two main bands that the intensity of bands in larvae fed on different maize hybrids was 

different. Larvae exhibited a single strong band of amylolytic activity on different maize 

hybrids. The lowest and highest intensity was for larvae fed on BC 678 and KSC 703, 

respectively. According to the obtained results, BC 678 is an unfavorable hybrid for 

population increase of T. granarium, which can be recommended to be grown in regions 

where the damage of T. granarium is considerable to minimize maize infestations by this 

pest.
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