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 Ephestia kuehniella (Zell.) (Lepidoptera: Pyralidae) اي آردپره مدیترانهشب ايشناسی مقایسهزیست

  روي ارقام مختلف گندم و جو
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  چکیده
شود که امروزه از محصوالت انباري محسوب میمهم  آفات از Ephestia kuehniella (Zell.)اي آرد، ي مدیترانهپرهشب         

بم و (تاثیر آرد ارقام مختلف گندم . شودپارازیتوئیدها و شکارگرها استفاده می انبوه شرآن به عنوان میزبان جایگزین براي پرو
بررسی  E. kuehniellaروي برخی پارامترهاي زیستی ) EH-83-7شور و 5، 03، ریحان30دشت، صحرا، خرم، فجر( و جو) سپاهان

ساعت  8نوري  درصد و دوره 25± 5وبت نسبی درجه سلسیوس، رط 25± 1این آزمایش تحت شرایط آزمایشگاهی شامل دماي . شد
 EH-83-7مربوط به رقم شفیرگی  و ي الرويدوره ترینطبق نتایج به دست آمده، طوالنی. انجام شد ساعت تاریکی 16روشنایی و 

-و کوتاه )روز 58/42± 69/0( 03رقم ریحان ي الروي رويترین دورهکوتاه. بود) روز 78/13± 45/0 و 42/53± 95/0به ترتیب (
ن بیشتریهمچنین . مشاهده شد) روز 42/10± 23/0 و 84/10± 26/0به ترتیب (صحرا و سپاهان  ارقام رويي شفیرگی دوره ترین

تري در مقایسه با طبق تحقیق حاضر گندم رقم سپاهان میزبان مناسب .بود) تخم 8/224± 14/1(باروري کل روي رقم سپاهان 
  .باشداي آرد میپره مدیترانهارقام جو براي پرورش انبوه شب

  
  ، ارقام گندم و جوEphestia kuehniellaاي آرد، پره مدیترانهزیست شناسی، شب: واژگان کلیدي

 
   مقدمه

-جازي فرآوردههاي دور به عنوان یکی از آفات مهم و همه، از گذشتهZeller  Ephestia kuehniella اي آرد،ي مدیترانهپرهشب
ي پرهي شبو الروها ارگرها و پارازیتوئیدها از تخمامروزه جهت پرورش برخی از شک ).5(ویژه آرد شناخته شده است هاي انباري به 

هاي متعددي از زنبورهاي تریکوگراما از گونه .شوداي استفاده میاي آرد، به عنوان میزبان جایگزین، در مقیاس گستردهمدیترانه
ي پرهعلی رغم اینکه گندم میزبان اصلی شب ).3(شوند آفت محصوالت انباري تولید می هايپرههاي پارازیته شده شبتخم

باشد اما در نظر گرفتن صرفه اقتصادي تولید انبوه یک میزبان آزمایشگاهی براي پرورش دشمنان طبیعی در اي آرد میمدیترانه
ي ن، ضرورت یافتن جایگزینی مناسب براي گندم با هزینههاي زیستی و قدرت باروري حشره میزباکنار مسائلی از قبیل طول دوره

توان به جو اشاره کرد که از نظر ارزش غذایی موجود در از جمله این غالت می .کندهایی برابر با آن را مشخص میکمتر و قابلیت
  ).1(باشد آن، بسیار نزدیک به گندم می

  
   هامواد و روش

   :تهیه ارقام گندم و جو
تحقیقات کشاورزي و  زاز مرک) EH-83-7شور و 5، 03، ریحان30دشت، صحرا، خرم، فجر(و جو) بم و سپاهان(ارقام مختلف گندم 

  .به آزمایشگاه منتقل شدند پرورش حشرهسپس به روش صنعتی آرد شده و جهت . منابع طبیعی اصفهان تهیه شد
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  :aE. kuehniellپرورش 

آرد ارقام مختلف گندم و جو را  ،جهت تشکیل کلنی. هاي آفت از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان تهیه شدتخم 
عدد الرو هم سن انتخاب و  40به ازاي هر رقم . ها اضافه شدریخته و تخم) مترسانتی 8و ارتفاع  20قطر (در ظروف پالستیکی گرد 

 و پس از ظهور حشرات کامل، به منظور ها بررسی شدندروزانه پتري . حاوي آرد، منتقل شدند) مترسانتی 8قطر (هاي به پتري
 .پوشانده شده بود، انتقال داده شدریزي و تهویه توسط توري ها جهت ریزش تخمگیري که انتهاي آنتخمریزي به ظروف جفت

  .بت شدریزي و باروري کل حشره ثریزي، دوره تخمطول دوره قبل از تخم
  :هاداده تجزیه آماري

در سطح احتمال ( MINITAB 0.16افزار و به وسیله نرم (one- way ANOVA)ها با استفاده از تجزیه واریانس یک طرفه داده 
در سطح ) LSD(دار ها با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنیهاي آماري در بین میانگیناختالف. تجزیه آماري شدند) درصد 5

  .درصد بررسی شد 5احتمال 
  

  :نتایج و بحث
آمده  1اي آرد در جدول ي مدیترانهپرهشبقبل از بلوغ ي رشدي ازقام مختلف گندم و جو بر روي دورهآرد نتایج حاصل از تاثیر  

طبق نتایج به دست آمده، تفاوت  .داري نداشتشفیرگی روي ارقام مختلف گندم و جو تفاوت معنیطول دوره جنینی و پیش .است
ترین طوالنی. گندم و جو وجود داشتروي ارقام مختلف  E. kuehniellaي شفیرگی دوره و ي الرويداري در طول دورهمعنی
 ترینکوتاه .بود) روز 78/13± 45/0 و 42/53± 95/0به ترتیب (  EH-83-7ي شفیرگی مربوط به رقم جو دوره ي الروي ودوره
 0.23(رقم گندم سپاهان ي شفیرگی رويترین دورهکوتاهو ) روز 58/42± 69/0( 03رقم جو ریحان ي الروي رويدوره طول

 33/0(و بک کراس روشن  9خشکی الین ي شفیرگی را روي ارقام گندمدوره ترینطوالنی) 2(عبدي و همکاران  .بود) روز ±10.42
  .به دست آوردند) روز 58/0 ±00/7( N-80-19روي رقم  ترین آن راکوتاهو ) روز ±33/16

حاصل از الروهاي  E. kuehniellaحشرات کامل  )ریزيي تخمهاي گذاشته در دورهمجموع تخم(کل  ریزي و باروريي تخمدوره
 ریزيتخم ي قبل ازدوره ترینطوالنیدر تحقیق حاضر، . نشان داده شده است 2 رقم گندم و جو در جدول 9رد پرورش یافته روي آ

ریزي روي ارقام ي تخمطول دوره. داري داشتبود که با سایر ارقام اختالف معنی) روز 12/3± 23/0(رقم جو صحرا  مربوط به
و ) تخم 8/224± 1/14(رقم گندم سپاهان  همچنین بیشترین باروري کل روي. اشتداري ندجو اختالف معنی مختلف گندم و
 7/17و  1/83± 6/18، 9/83± 1/13، 3/78± 7/12به ترتیب (شور 5و  03، ریحان30، فجرارقام جو خرم ويرکمترین میزان 

و ) تخم74/9 ±80/126( N-86-7م م گندروي رق را بیشترین باروري کل) 2(عبدي و همکاران  .مشاهده شد) تخم ±4/85
بیشترین باروري کل را روي ) 4(مدبونی و پورآباد . به دست آوردند) تخم N-80-19 )86/2 ±67/47م م گندروي رق را کمترین

توان می .باشدکه بیشتر از مقادیر به دست آمده در این پژوهش می گزارش کردند) تخم 27/331± 33/17( 2رقم گندم آذر
  .باشدناشی از تفاوت در نوع میزبان مورد آزمایش می متفاوت بودن نتایج را

 
  کلیگیري نتیجه

پره تري در مقایسه با ارقام جو براي پرورش انبوه شبدهد که گندم رقم سپاهان میزبان مناسبنتایج تحقیق حاضر نشان می
  .باشداي آرد میمدیترانه

  
  



 

٣ 
 

  
  روي ارقام مختلف گندم و جو E. kuehniellaقبل از بلوغ مراحل رشدي ) میانگین - 1دول ج

 
 )رقم(میزبان 

ي طول دوره
 جنینی

-ي پیشطول دوره ي الرويطول دوره
 شفیرگی

 ي شفیرگیطول دوره

 a 2  cd 78/0 ±83/46 a0.1 ±2/75 c 32/0 ±71/11  )دشت(جو 
 a 2  b 00/1 ±30/49 a0/17 ±16/3  c29/0 ±52/11  )خرم(جو 
 a 2   ef50/0 ±59/44  a12/0 ±76/2  cd26/0 ±84/10  )صحرا(جو 
 a 2   bc51/0 ±53/48 a 10/0 ±70/2  c 27/0 ±56/11 )30فجر(جو 
 a 2   f 69/0 ±58/42 a 08/0 ±79/2  c36/0 ±47/11 )03ریحان(جو 
 EH-83-7( a 2   a95/0 ±42/53 a 06/0 ±90/2 a45/0 ±78/13(جو 

 a 2 de 74/0 ±45/45  a11/0 ±81/2 b 53/0 ±77/12 شور 5
 a 2  de51/0 ±70/45 a 08/0 ±84/2  c24/0 ±71/11 بم

 a 2  ef 78/0 ±28/44 2.71± 0.09a  d23/0 ±42/10  سپاهان
  .)p ,LSD> 0.01(هاست دار میانگینوت معنیحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفا

  
روي  E. kuehniella حشرات کامل  کل ریزي و باروريي تخمریزي، دورهي قبل از تخمدوره) خطاي معیار ±(میانگین  - 2جدول 

  جوارقام مختلف گندم و 
  
 رقم

  باروري کل  ریزيي تخمطول دوره  ریزيي قبل از تخمطول دوره

  b 24/0 ±60/1  a 86/1±33/5  cd 9/16 ±8/99  )دشت(جو 
  b 31/0 ±25/2  a 42/0 ±00/4  d 7/12 ±3/78  )خرم(جو 
  a 23/0±12/3  a 64/0 ±71/3  cd 9/23±5/89  )صحرا(جو 
  b 25/0 ±75/1  a 41/0 ±56/5  d 1/13 ±9/83 )30فجر(جو 
  b 16/0±75/1  a 77/0 ±25/4  d 6/18 ±1/83 )03ریحان(جو 
  EH-83-7( b 33/0±00/2  a 68/0 ±62/5  bc 0/23 ±1/144(جو 

 b 15/0 ±70/1  a 49/0 ±22/5  d 7/17 ±4/85 شور 5
  b 28/0 ±10/2  a 48/0 ±12/4  ab 3/28 ±4/194 بم

  b 23/0 ±86/1  a 58/0 ±21/5  a 1/14 ±8/224  سپاهان
  ).p ,LSD> 0.01(هاست دار میانگینحروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنی
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