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Tribolium castaneum  (Herbest) (Coleoptera: Tenebrionidae)  

  دکتر بهرام ناصريو  قنبالنیدکتر قدیر نوري :راهنما دتیااس 
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  :چکیده

فاژ است که به تعداد زیادي از محصوالت انباري حمله ، آفتی پلیTribolium castaneum (Herbest)شپشه قرمز آرد، 

 Simax ،SC704 ،BC678 ،AS71 ،SC703 ،PL472 ،AR89 ،KSC703 ثیر نه هیبرید ذرت شامل تأآزمایش کند. در این می

درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  30±2در دماي  T. castaneum هاي گوارشیآنزیماي و فعالیت هاي تغذیهروي شاخص AS77و

ده توسط شي خورده کمترین غذا، مطالعهاین  ازشد. مطابق با نتایج به دست آمده  درصد و شرایط تاریکی کامل مطالعه 5±65

تبدیل  هیکمترین بازد ،AS77، کمترین افزایش وزن الروي در هیبرید Simaxدر هیبرید  T. castaneumي سن چهارم الروها

 AS77یبرید و کمترین نرخ رشد نسبی در ه Simaxهیبرید  کمترین نرخ مصرف نسبی در ،AS77در هیبرید غذاي خورده شده 

ط ی توسنسب ، افزایش وزن الروي، نرخ مصرف نسبی و نرخ رشدمشاهده شد. همچنین بیشترین مقدار غذاي خورده شده

، Simaxیبرید در ه توسط حشرات کامل نیز بیشترین بازدهی تبدیل غذاي خورده شده و AS71الروهاي سن چهارم در هیبرید 

زایش وزن ، کمترین افSC703کمترین وزن غذاي خورده شده توسط حشرات کامل شپشه قرمز آرد در هیبرید  به دست آمد.

سبی در ن، کمترین نرخ مصرف SC703ی تبدیل غذاي خورده شده در هیبرید بازده، کمترین AS77حشره کامل در هیبرید 

توسط  ده شدهمشاهده شد. همچنین بیشترین وزن غذاي خور Simaxو کمترین نرخ رشد نسبی در هیبرید  KSC703هیبرید 

ذاي خورده غدهی تبدیل ، بیشترین بازSimaxش وزن حشره کامل در هیبرید ، بیشترین افزایSC703حشرات کامل در هیبرید 

به دست  AS71و بیشترین نرخ رشد نسبی در هیبرید  SC703، بیشترین نرخ مصرف نسبی در هیبرید AS77شده در هیبرید 

مقدار آن  و بیشترین )AR89 )U/mg 0077/0 ± 6306/1 الروهاي سن چهارم در هیبرید فعالیت پروتئولیتیک کمترینآمد. 

 PL472د حشرات کامل روي هیبری ت پروتئولیتیککمترین میزان فعالیبود. ) AS71 )U/mg 013/0 ± 8442/2در هیبرید 

)U/mg 0076/0 ± 1836/3و (  مربوط به حشراتی بود که از هیبریدبیشترین مقدار آن  AS77 )U/mg 0347/0 ± 0226/5 (

 ± BC678 )mU/mg 00005/0هیبرید  درالروهاي سن چهارم  آمیلولیتیککمترین میزان فعالیت تغذیه کرده بودند. 

یزان مشاهده شد. همچنین کمترین م )mU/mg 00012/0 ± 01775/0( AR89 هیبرید و بیشترین مقدار آن در) 0092/0

 mU/mg( SC703) و KSC703 )mU/mg 00004/0 ± 1013/0فعالیت آمیلولیتیک حشرات کامل روي هیبریدهاي 

  به دست آمد. )mU/mg 00013/0 ± 1315/0( SC704 هیبرید مقدار آن دربیشترین ) و 1027/0 ± 00006/0

و  BC678 الروهاي سن چهارم و هیبریدهاي براي رشد جمعیت PL472 ،AS77دست آمده، هیبرید  بر اساس نتایج به

SC704  قابل  ه این آفت خسارتد در مناطقی کنتواند و مینباشمی هیبریدهاي نامناسب شپشه قرمز آرد براي حشرات کامل

  د.نودگی ذرت به این آفت کشت گردسازد جهت کاهش آلها وارد میتوجهی در انبار به دانه

  .شناسی، فیزیولوژي گوارشی، هیبریدهاي ذرتزیست ،Tribolium castaneum: : هاواژه کلید
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  مقدمه  -1-1

). 1375است (تاج بخش،  1ي گندمیاناي و یک ساله از تیره، گیاهی تک لپهL Zea mays.ذرت، 

به  این گیاه. )1380(میرهادي،  باشدمیي ذرت مدارك و اسناد موجود، مکزیک خاستگاه اولیهبراساس 

هاي مختلف (به ویژه با تولید اقلیمدلیل موارد مصرف زیاد، کیفیت و ارزش غذایی باال و قدرت سازگاري با 

از نظر سطح زیر کشت بعد  ذرتهاي اخیر در سال شود.هیبریدهاي جدید) در اکثر نقاط جهان کشت می

، 2از گندم و برنج در مقام سوم بوده، ولی از لحاظ میزان تولید جهانی مقام اول را بدست آورد (فائو

). ذرت گیاهی روز کوتاه است و در ایران در نواحی گرم جنوب، جنوب غربی، مرکزي، دشت مغان 2015

). ذرت به 1367میرهادي، ؛ 1983، 3ري و همکارانکینیشود (هاي گلستان و مازندران کشت میاستان و

اي زیادي بوده و از طرفی نیز مقدار محصول آن در واحد سطح دلیل آن که داراي مواد قندي و نشاسته

علوفه  لوفه سبز و یاع اي جهت تهیهترین نباتات علوفهباشد، یکی از مهمترین و مناسبنسبتاً زیاد می

باشد، ها بسیار غنی می. چون این گیاه از نظر پروتئین و کربوهیدرات براي دامشودسیلو محسوب می

ي ي ذرت سیلویی یا علوفه سبز تازه براي تغذیهدرصد تولید ذرت هر کشور براي تهیه 85تا  80حدود 

باشند براي پرندگان و ي سفید رنگ میهاشود. انواعی از ذرت که داراي دانهدام اختصاص داده می

نیز در  ذرترسد. کنجاله و آرد یابند، به مصرف میي گوشت سفید پرورش میحیواناتی که به منظور تهیه

شود. همچنین ذرت مصارف صنعتی نیز داشته و در صنایع مختلف از ها به مقدار زیاد مصرف میدامداري

از ساقه ذرت در صنایع کاغذسازي، مقواسازي و  ،به عنوان مثالد. آیهاي گوناگونی به عمل میآن استفاده

مقدار زیادي از  به دلیل دارابودنشود. از آرد و نیز جوانه ذرت ي کاغذ دیواري استفاده میتهیه

                                                
1 - Graminae 
2  - FAO (Food And Agriculture Organization Of The United Nations 
3  - Kiniry et al 
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از کنجاله و آرد همچنین شود. در صنایع غذایی استفاده می Eهاي مختلف به خصوص ویتامین ویتامین

ي ورنی، چوب و چسب استفاده سازي و تهیهي گلوتن خوراکی، صنایع پالستیکهذرت در صنایع تهی

سازي، تهیه نشاسته، داروسازي، تهیه غذاي کودکان، شود. همچنین از نشاسته ذرت در صنایع صابونمی

  ).1382شود (خدابنده، تولید کاغذهاي روغنی و رنگرزي استفاده می

ي شپشهها، زنند که یکی از آنانبار خسارت می در ذرت هايدانه آفات مختلفی در ایران و جهان به

ي ها، دانهاز آرد این آفت باشد. حشرات بالغ و الروهايمی ،Tribolium castaneum (Herbest)، قرمز آرد

 ،5؛ ختاك و همکاران1976 ،4کنند (اتوالهاي خشک، سبوس، چرم و پوست تغذیه میمیوهغالت، 

د و براي کنو بوي نامطبوع و تندي پیدا میزرد و کپک زده شده ). در صورت آلودگی شدید، آرد 1999

ترین ها متداولکش). کنترل حشرات آفت توسط حشره1976 ،(اتوال شودمیمصرف انسان نامناسب 

ت باشد. اگرچه مواد شیمیایی مصنوعی براي انسان و محیط زیسروش در کنترل خسارت آفات می

خطرناك هستند، ولی به دلیل اثر سریع این ترکیبات شیمیایی، کشاورزان این روش را به طور معمول 

ها به دلیل طیف اثر کشدهند. با این حال، استفاده بیش از حد از حشرهبراي کنترل آفات ترجیح می

اد شیمیایی مصنوعی مو يهماندکند، همچنین، باقیها مشکالت زیست محیطی فراوانی ایجاد میوسیع آن

 ،). بنابراین2006 ،در تولیدات کشاورزي براي سالمتی انسان و حیوانات خطرناك است (شفیق و همکاران

هاي و همچنین محدودیت شپشه قرمز آرد از ذرت در انباربا توجه به مشکالت ناشی از حضور و تغذیه 

هاي رسد. یکی از روشنظر می ضروري بههاي جایگزین هاي شیمیایی، استفاده از روششککاربرد آفت

هاي باشد. لذا در این تحقیق تعدادي از هیبریدزیست استفاده از ارقام مقاوم به آفت میسازگار با محیط

اي و فیزیولوژي گوارشی این آفت دارند مورد بررسی قرار هاي تغذیهذرت از نظر تأثیري که بر شاخص

مقاومت گیاه  ، از ارقام مقاوم در کنترل تلفیقی آفت استفاده شود.ي تفاوتگرفت تا در صورت مشاهده

میزبان ابزار مهمی است که از لحاظ اقتصادي و سالمت محیط زیست نتایج بسیار مطلوبی را به دنبال 

                                                
4  - Atwal 
5  - Khattak et al 
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ها را کاهش داده، سالمت و ایمنی کش). ارقام مقاوم مصرف آفت1987، 6داشته است (کندي و همکاران

بار روي عوامل بیوکنترل را به ا بهبود بخشیده و آلودگی محیط زیست و اثرات زیانکنندگان رمصرف

ي مقاومت در برابر آفات وجود ). یکی از عوامل ایجاد کننده1388رساند (تواناپور و همکاران، حداقل می

  ). 1997، 7باشد (لویس و همکارانهاي گوارشی میي آنزیمترکیبات شیمیایی گیاهی و مهارکننده

). 1968، 8ي مستقیم دارد (والدبائورمیزان نشو و نماي حشرات با کیفیت غذاي خورده شده رابطه

؛ لیو و 2002، 9(کیم و لیگیرد قرار می گیاهان میزبان ثیرأتحت تتولید مثل یک حشره  و میزان نمو، بقا

اي هاي تغذیهي شاخصمطالعههاي ارزیابی مقاومت گیاهان میزبان، ؛). یکی از روش2004، 10همکاران

حشره روي ارقام مختلف با تعیین میزان رشد حشره، میزان غذاي خورده شده و تأثیر آن روي افزایش 

). میزان مصرف 1998، 11هاینس و میالر؛ 1392نوري قنبالنی و همکاران، باشد (نشو و نماي حشره می

اي آن حشره بستگی دارد. زان بازدهی تغذیهکیفیت گیاه میزبان و می باغذا توسط یک حشره گیاهخوار 

) و بازدهی تبدیل غذاي ECIشده ( خوردهویژه شاخص بازدهی تبدیل غذاي  هاي بهاي تغذیهشاخص

باشند که بیانگر وضعیت فیزیولوژیکی اي بسیار مهمی میهاي تغذیه) از جمله شاخصECDهضم شده (

 ،باشند. در گیاهانهاي گوارشی آفت میفیزیولوژي آنزیم حشره و در راستاي آن تأثیر ترکیبات گیاهی بر

ي فعالیت گوارشی وجود دارند که هاي مهارکنندهاي از پروتئینترکیبات شیمیایی ثانویه و مجموعه

گذار اي آفت نیز اثرهاي تغذیههاي گوارشی، بر شاخصتوانند عالوه بر تأثیر احتمالی بر فعالیت آنزیممی

 توان کیفیت غذایی گیاهیک حشره روي گیاهان میزبان می ايهاي تغذیهمطالعه شاخص با لذا .باشند

ت مورد نظر هاي مدیریتی آفدر برنامه تعیین کرده و از اطالعات به دست آمدهبراي حشره آفت  را میزبان

هاي پروتئینی آور توسط مهارکنندههاي گوارشی حشرات زیان. امروزه هدف قراردادن آنزیمنموداستفاده 

هاي مؤثر به دست آمده از ي مقاوم حاوي مهارکنندهطبیعی موجود در ارقام مقاوم یا گیاهان تراریخته

                                                
6  - Kennedy et al 
7  - Lewis et al 
8 - Waldbaur 
9 - Kim & Lee 
10 - Liu et al 
11 - Hayens & Millar 
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پرمحصول  ژنوم ارقام گیاهیبه ها ي مقاومت گیاهی و انتقال آنکنندههاي کدگیاهان دیگر و شناسایی ژن

خاصیت باشد. ي مدیریت تلفیقی آفات میها در برنامهترین رهیافتو حساس به آفت، یکی از کاربردي

 به اثبات رسیده استهاي گیاهی نسبت به طیفی از آفات، چندین گروه مختلف از پروتئینسمی 

به  باعثهضم پروتئین در دستگاه گوارش حشرات  هايهاي آنزیممهارکننده). 1997، 12(جانگسما و بالتر

به علت گرسنگی  هاآن و حتی مرگ نشو و نماي از منابع غذایی، کند حشرات برداري ضعیفبهره

  ).1999، 13هاوسهاوس و گیت(گیتگردد می

ي هضم مواد پروتئینی خورده ها وظیفههاي گوارشی مؤثر در هضم مواد غذایی، پروتئازدر بین آنزیم

به  هاي آمینهها و اسیداختالل در متابولیسم پروتئین امروزه ایجاد شده توسط حشره را بر عهده دارند.

تفاده در کنترل حشرات مورد به عنوان یک هدف کلیدي براي اسپروتئازهاي با منشاء گیاهی ي وسیله

). در بسیاري از حشرات سرین پروتئینازها (تریپسین، 1992، 14(هیلدر و همکارانتوجه قرار گرفته است 

هاي شود ژنه طور معمول تالش میباشند. بهاي اصلی هضم پروتئین میکیموتریپسین و االستاز) آنزیم

هاي سرین پروتئینازها را کلون کرده و به داخل گیاهان تراریخته وارد کنند (توماس کدکننده مهارکننده

ي موجود در ترین اثرات ترکیبات شیمیایی ثانویه). با توجه به این که یکی از مهم1994، 15و همکاران

هاي گوارشی حشرات به باشد، لذا بررسی آنزیمگوارشی حشرات میهاي روي آنزیم هاتأثیر آن گیاهان

هاي آمیز از مهارکنندهي موفقیتهاي کنترلی مناسب در جهت استفادهمنظور طراحی دقیق رهیافت

  ).1996، 1995پروتئاز در مدیریت تلفیقی آفات ضروري است (جانگسما و همکاران، 

  اهداف این پژوهش عبارت بودند از:

در واکنش به  شپشه قرمز آرد املکو حشرات  هاي سن چهارماي الروهاي تغذیهسی شاخصبرر -1

  تغذیه از هیبریدهاي مختلف ذرت

رشی پروتئاز و آمیالز الروهاي هاي گواثیر هیبریدهاي مختلف ذرت بر فیزیولوژي آنزیمأبررسی ت -2

                                                
12 - Jongsma & Bolter 
13 - Gatehouse & Gatehouse 
14  - Hilder et al 
15  - Thomas et al 
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  شپشه قرمز آرد کامل  سن چهارم و حشرات

  گذشته مروري بر تحقیقات  -1-2

  T. castaneumشپشه قرمز آرد  -1- 1-2

  )1981، 16جایگاه شپشه قرمز آرد در رده بندي حشرات (اپو -2- 1-2

Class: Insecta 

Sub class: Pterygota 

Order: Coleoptera 

Family: Tenebrionidae 

Genus: Tribolium 

Species: T. castaneum (Everts), 1898  

 

  قرمز آرد مناطق انتشار شپشه -3- 1-2

باشد، می استرالیایا هندوستان و  ز آردشپشه قرمدهند که خاستگاه احتمالی شواهد موجود نشان می

ي از در بسیار این آفت در حال حاضر .است منتشر شدهجهان  دیگر که از آنجا به اروپا و امریکا و به نقاط

 جهی بهقابل توفعالیت داشته و خسارت اقتصادي  جهان و معتدل ي، نیمه گرمسیريکشورهاي گرمسیر

  ).1981کند (اپو، وارد میمحصوالت انباري به ویژه ذرت 

  اهمیت اقتصادي و دامنه میزبانی شپشه قرمز آرد -4- 1-2

عالوه بر این آفت انباري  .شوداي محسوب میاز مهمترین آفات آرد و مواد نشاسته شپشه قرمز آرد

و مینی، کرچک، کنجد، کتان، کاکائو زهاي بادامبلغور، سبوس و دانهمختلف،  غالتهاي از دانهآرد، 

ولی  ،نیستند غالتهاي سالم الروهاي این حشره قادر به تغذیه از دانه د.کنهاي خشک نیز تغذیه میمیوه

کنند. هر تغذیه می اند،قرار گرفتههایی که قبالً مورد تغذیه سایر آفات هاي شکسته غالت و یا دانهاز دانه

کند و از این را آلوده می هاي خود آنخورد و با فضوالت و پوستهالرو روزانه معادل هم وزن خود آرد می

                                                
16  -EPPO 
2-Good 
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شده و ، آرد تلخالروي در آلودگی شدید و فراوانی فضوالت .دهدرا نیز کاهش میجهت ارزش نانوایی آرد 

  ).2016نقل از ناصري و همکاران، ، 1936، 2گودشود (بوي نامطبوع از آن استشمام می

  استفاده از ارقام مقاوم -1-3

ثیر أهاي وراثتی گیاه که خسارت حشره را تحت تمقاومت گیاهان به حشرات عبارت است از کیفیت

طوري که در تراکم مساوي از جمعیت حشره، محصول بیشتر و با کیفیت باالتر در مقایسه  دهد بهقرار می

 ،به عبارت دیگر). 1951، 17باشد، تولید کند (پینترهاي ارثی میفاقد این ویژگیبا ارقام معمولی که 

شود تا گیاهی از یک هاي وراثتی گیاه که موجب میمقاومت گیاهان به حشرات عبارت است از کیفیت

باشد از حمله حشره آفت هاي ارثی میرقم یا یک گونه در مقایسه با گیاه حساس که فاقد این کیفیت

ارقام مقاوم که در مدیریت تلفیقی آفات همراه . )1392و همکاران، قنبالنی (نوري  خسارت کمتري ببیند

شوند و با محسوب می IPMگیرند، از اجزاي اساسی هاي کنترل آفت مورد استفاده قرار میبا دیگر روش

و بدین  کاهش داد علیه آفات را توان شدت فشار اعمال شده توسط سموم شیمیاییمی هاآناستفاده 

  ).1995، 18خوشترتیب احتمال بروز مقاومت توسط آفت نسبت به سموم شیمیایی را کاهش داد (پاندا و 

 جثه، رشديبقاي مراحل مختلف  توانند با کاهشبیوزي میآنتی ي مقاومتکاتاگور واجد گیاهان

تأثیر غیرمستقیم از طریق افزایش  با بدن، طول عمر حشرات کامل و تولیدمثل حشرات نسل بعد و یا

تر کردن مراحل رشدي قبل از بلوغ، نقش احتمال قرارگیري حشرات در معرض دشمنان طبیعی با طوالنی

نایی ). توا2006، 20و همکاران ؛ سرفراز2000، 19مؤثري در کنترل حشرات آفت داشته باشند (دنت

وابستگی  ،ي تولید نتاجرسیدن به مرحلهمراحل حساس قبل از بلوغ و  حشرات در تکمیل هر چه سریع

بنابراین، ارقام داراي مقاومت نسبی باال ممکن  .زیادي به عناصر غذایی موجود در گیاهان میزبان دارد

ها را از طریق کشآفت از جمله استفاده از دشمنان طبیعی و حشره کنترلهاي بخشی سایر روش است اثر

ي تولید نتاج افزایش تر کردن زمان رسیدن به مرحلهلوغ و طوالنیمراحل قبل از بنشو و نماي کندکردن 

                                                
17 - Painter 
18 - Panda & Khosh 
19  - Dent 
20  - Sarfraz et al 
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مکمل کنترل  روش تواند به عنوان). بنابراین، ارقام مقاوم گیاهی می2002، 21مللکوادهند (زالوکی و م

با توجه به . قرار گیرداستفاده  مورد هاي مدیریت تلفیقی آفاتشیمیایی در برنامهکنترل بیولوژیک و 

شود، وسیله حشرات به محصوالت کشاورزي در سطح جهانی وارد می زیادي که همه ساله بهخسارت 

محیط  برايکم خطر ، روشی باال ي اولیه نسبتاًهزینه زمان طوالنی وبه نیاز رغم تهیه ارقام مقاوم علی

باشد (هنریش و میاقتصادي صرفه بهمقرون و در دراز مدت زیست، حیات وحش و انسان بوده 

هاي مدیریت تلفیقی آفات در برنامه اجزاي مهمیکی از  لذا ارقام مقاوم گیاهی .)1985، 22همکاران

هایی نظیر تخصصی بودن براي یک آفت کلیدي خاص و یا گروه دارا بودن ویژگی رود.شمار میبه

سازگاري با هاي متوالی آفت، ثیر روي نسلأبع آن تتمحدودي از آفات، دارا بودن خاصیت تجمعی و به 

، سبب IPMهاي کنترل در باال و در نهایت قابلیت تلفیق آن با سایر روش محیط زیست و پایداري نسبتاً

در بررسی مقاومت گیاهان  ).1988، 23شده است (هورن IPMبه وجود آمدن جایگاه ویژه ارقام مقاوم در 

) که 1392نی و همکاران، شود (نوري قنبالهاي متنوعی استفاده میبه حشرات گیاهخوار از روش

  ها عبارتند از:ترین آنمتداول

 اه میزبانحشره روي ارقام مختلف گی ايهاي تغذیهي شاخصمطالعه -1

 هاي گوارشی حشره روي ارقام مختلف گیاهان میزباني میزان فعالیت آنزیممطالعه -2

  :دنگیررار میلذا در این قسمت منابع مرتبط با موضوعات فوق به صورت مختصر مورد بررسی ق

  ايهاي تغذیهشاخص -1-4

ها، ي بافتي ترکیباتی که یک موجود زنده براي رشد، توسعهکلیه تأمین ست ازا تغذیه عبارت

مین انرژي بدن خود نیاز دارد. اگرچه حشرات قادرند برخی از این مواد شیمیایی را أتولیدمثل و ت

، 24نمایند (چپمنطریق خوردن مواد غذایی کسب می ها را ازخودشان سنتز کنند ولی بیشتر حشرات، آن

و ترکیبات دفاعی در گیاه  معدنی عناصر ها،چربی ). کیفیت گیاه میزبان (میزان نیتروژن، کربن،1998

                                                
21 - Zalucki & Malcolm 
22  - Heinrichs et al 
23 - Horn  
24 - Chapman 
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). 2002، 25دهند (آومک و لدرثیر قرار میأمانی و رشد جمعیت حشرات گیاهخوار را تحت تمیزبان) زنده

حشرات اهمیت زیادي  هايمانند دیگر راسته نیز بالپوشانسخت يراسته ردگیاهان میزبان تعادل غذایی 

ذایی نامناسب و نامتعادل به هاي غبالپوشان نسبت به رژیم). سخت1994توماس و همکاران، دارد (

نوع و میزان عناصر غذایی گیاه، ترکیبات . )1998(چپمن، دهند هاي مختلف واکنش نشان میشیوه

گیاه و توانایی هضم و جذب غذاي خورده شده توسط حشره از جمله عواملی هستند که شیمیایی ثانویه 

ي آفت تحت تأثیر مطلوبیت گیاه میزبان را براي تغذیه، نشو و نما و ایجاد جمعیت نسل بعد توسط حشره

و  ). بنابراین، نوع و مقدار غذاي خورده شده توسط حشره1981، 26دهند (اسکرایبر و اسالنسکیقرار می

. شوندکننده در نشو و نماي حشرات محسوب میعوامل تعیین جزءتوده بدن بازدهی تبدیل آن به زیست

، 27در گیاهان میزبان مختلف یک حشره (مارتین و پولین ترکیبات شیمیایی دفاعیتفاوت در میزان 

) 2008، 28مباآگوو ) و توانایی موجود زنده در هضم عناصر غذایی به ویژه پروتئین (سوگبسان و2004

  اي و میزان کارایی رشد حشره تأثیرگذار باشد.بر پارمترهاي تغذیه تواندمی

 هاي گوارشی در حشراتآنزیم -1-5

ها ساکاریدها، لیپیدها و پروتئینهایی نظیر پلیمولکولدرشت بخش مهمی از غذاي حشرات را 

 شوندتجزیه می لیپازها و پروتئازها ترتیب، توسط کربوهیدرازها،) که به1998دهند (چپمن، تشکیل می

که د، در حالینکوچک قابلیت انتقال به بافت بدن را دار هايطور کلی، مولکول به .)1991(چپمن، 

ي خود هاي کوچک سازندهي گوارش به مولکولهاي بزرگتر باید قبل از جذب، در داخل لولهمولکول

). بنابرین، یکی از عوامل بسیار مهمی که 2003، 29ن؛ فیگورا و همکارا1999هوس، (گیت شکسته شوند

برداري از مواد آلی مختلف براي تغذیه بهرههضم و ها در در تکامل و تنوع حشرات دخالت دارد، توانایی آن

دهد، اهمیت ي حشره انجام میباشد. تغییرات و اعمالی که دستگاه گوارش روي غذاي مورد تغذیهمی

                                                
25 - Awmack and Leather 
26 - Scriber and Slansky 
27 - Martin and Pulin 
28 - Sogbesan and Ugwumba 
29  - Figueira et al 
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هاي دستگاه گوارشی وابسته دارد. هضم مواد غذایی مختلف در حشرات به آنزیمزیادي براي زندگی حشره 

هاي کنترل مبتنی بر هدف بهبود روش نیازآگاهی از سیستم گوارشی و هضم در حشرات پیش لذااست. 

   ).2001، 31؛ نیشن1972، 30(ویگلسورس باشدمیقرار دادن دستگاه گوارش 

  اتي دستگاه گوارش در حشراسیدیته -1-6

هاي محیط داخلی بدن حشرات ویژگی نیترمهمي میانی از ي دستگاه گوارش به ویژه رودهاسیدیته

ي میانی، مشکالتی را ي رودهاسیدیتهگذارد. تغییرات زیاد در هاي گوارشی تأثیر میاست که روي آنزیم

توانند فعالیت بهینه را در می هازیمآنآورد و تعداد کمی از هاي گوارشی حشرات به وجود میبراي آنزیم

ي ي رودهاسیدیتههاي حشرات با از خود نشان دهند. در نتیجه در بیشتر گونه اسیدیتهي وسیعی از دامنه

ها ). بررسی1995، 32شوند (مک گاي و همکارانها یافت میهاي مختلف از آنزیممیانی متفاوت گروه

بر آن معموًال در داخل ي گونه است و عالوهیت ویژهي میانی یک خصوصي رودهاسیدیتهدهد که نشان می

  ).1990، 33(کیتینگ و همکاراننیز بسیار مشابه است راسته حشرات هاي هر گونه

داراي سرین پروتئازها مانند  از جمله بالپولکداران، ي قلیاییاسیدیتهي میانی داراي حشرات با روده

باشد. خنثی یا قلیایی می هاآني ي فعالیت بهینهاسیدیتهباشند که تریپسین، کیموتریپسین و االستاز می

باشند، مانند بعضی سخت بالپوشان، دوباالن و ي اسیدي میاسیدیتهي میانی با هایی که داراي رودهگونه

ي اسیدیتهکه در  باشندمتکی میبه سیستئین یا آسپارتیک پروتئازها  هابراي هضم پروتئین ناجورباالن

  ).2000، 34دهند (جانسون و رابوسکییدي بیشترین فعالیت را از خود نشان میاس

  آنزیم گوارشی آمیالز -1-7

فقط به شکل موناساکاریدها قابل جذب هستند و این در حالی است که  هاکربوهیدرات

باشند. ساکارید میساکارید و دياغلب به صورت پلی حشرات هاي غذاییهاي موجود در رژیمکربوهیدرات

                                                
30 - Wigglesworth 
31  - Nation 
32  - Mc Ghie et al 
33  - Keating et al 
34 - Johnson and Rabosky 
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اما تعداد  ،باشد. اگرچه بسیاري از حشرات گیاهخوار هستندساکارید سلولز، جزء اصلی گیاهان سبز میپلی

ي سلولز به باشند و تعدادي دیگر نیز براي تجزیهسلولز می هضمقادر به  هاآنبسیار معدودي از 

ساکاریدهاي اصلی تیب، پلیهستند. نشاسته و گلیکوژن، به تر ریزجانداران دستگاه گوارشی وابسته

کنند ي آمیالزها قابلیت هضم و جذب پیدا میباشند که به وسیلهاي در گیاهان و حشرات میذخیره

  ).1998(چپمن، 

به مونوساکاریدها را برعهده دارند.  هاآنها و تبدیل یدراتکربوهکربوهیدرازها وظیفه هیدرولیز کامل 

. یک گروه از این ها انجام گرفته استآن یاختصاص رنهشتزیها براساس یمآنزبندي این تقسیم

شود (الوتی یمدیده  جانورانآمیالز در ریزجانداران، گیاهان و - کربوهیدرازها، آمیالزها هستند. آنزیم آلفا

، 36است (استروبل و همکاران وابسته غذایی مورد تغذیه) و سطح فعالیت آن به رژیم2010، 35و همکاران

و به  شوندمی) آمیالزها به دو گروه اندوآمیالزها و اگزوآمیالزها تقسیم 1965( 37ویندیش و ماتر). 1998

د، در بقاي گیاهان، جانوران و ریزجانداران نقش اساسی را ایفا ندلیل نقش مهمی که در تجزیه نشاسته دار

پیوندهاي  غذایی اي رژیمهیدراتکربوهي، گلیکوژن و دیگر انشاستهد. این آنزیم، در ترکیبات ننماییم

). 2000، 38و همکاران فرانکو ;1998کند (استروبل و همکاران، می هیدرولیزرا  گلوکان- 4و1- دي- آلفا

گلوکوزیداز به گلوکز - کند که سپس توسط آلفایمآمیالز نشاسته را به مالتوز و دیگر الیگومرها تبدیل - آلفا

هاي هاي هضم توسط سلول). آنزیم1996، 40همکاران ترا و؛ 1994، 39فریرا و همکارانشود (یمتبدیل 

  ).1983، 41شود (بیکري میانی سنتز و ترشح میمخاطی روده

  هاي گوارشی پروتئازآنزیم -1-8

را به اسید آمینه دارند، پروتئازها  هاآنها و تبدیل ینپروتئهایی که مسئولیت هیدرولیز کامل آنزیم

 داخل روده میانی ها آزادانه دریمآنزکنند. برخی از که روي باندهاي پپتیدي عمل می اند،نامیده شده

                                                
35  - Louati et al 
36 - Strobl et al 
37 - Windish and Mhater 
38  - Franco et al 
39  - Ferreira et al 
40 - Terra et al 
41 - Baker 
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متصل هستند و بیشتر در فضاي داخلی پرده  42غذا اطرافکه برخی دیگر به فضاي پرده درحالی ،هستند

  ی یا عقبی وجود داشته باشند.یجلو رودهغذا هستند تا اینکه در  اطراف

هاي کاتالیکی به دو گروه اندوپروتئیناز (اندوپپتیداز) و اگزوپروتئاز یسممکانپروتئازها براساس 

باشد (پائولیلو و یمهاي خاص میسر في معریلهوسبه  هاآنشوند و شناسایی یم(اگزوپپتیداز) تقسیم 

کند این است که اي که اختالف بین این دو گروه را نمایان می). مشخصه2000، 43همکاران

کنند و حمله می اندشدهي پپتیدي متصل هاي زنجیرههایی که به اسید آمینهینپروتئها به ازیناندوپروتئ

که کنند، در حالییمو آن را به پلی پپتیدها تجزیه  قسمت میانی شکستهزنجیره پروتئینی را از 

ینو اسید یا کنند و از ناحیه انتهایی آماگزوپروتئازها به یکی از دو انتهاي زنجیره پروتئینی حمله می

  ).1991، 44شوند (بارت و راولینگزمیپروتئینی زنجیره  شکسته شدنکربوکسی باعث 

  اندوپروتئینازها -1- 1-8

ن ارند. ایدتئین پروتئینازها که به اندوپروتئاز نیز معروف هستند نقش بسیار مهمی در هضم پرواندو

مینه در طول کنند. چون توالی اسیدآمی آغازتن یک پیوند داخلی در آن ها هضم پروتئین را با شکسیمآنز

الزم است.  هانآکردن بنابراین انواع مختلفی از پروتئینازها براي هیدرولیز ،کندزنجیره پپتیدي تغییر می

 ئین وبراساس جایگاه فعال و مکانیسم مربوطه، پروتئینازهاي گوارشی به سه گروه سرین، سیست

ازهاي ترین پروتئینکنند. سرین و سیستئین پروتئینازها رایجمیبندي آسپاراتیک پروتئینازها دسته

  ).1994ترا و فریرا، (گوارشی حشرات هستند 

  اگزوپروتئینازها -2- 1-8

- باعث هیدرولیز اسیدهاي آمینه از طریق ان شونداگزوپروتئینازها که اگزوپپتیداز نیز نامیده می

) و در انتهاي -2NHزنجیره پپتیدي یک گروه آمینی (د. در یک انتهاي نشوترمینال زنجیره پپتیدي می

پپتیدازهایی که باعث شکستن زنجیره ) وجود دارد. به اگزوCOOH-(دیگر آن یک عامل کربوکسیل 

                                                
42  - membrane peritrophic 
43  - Paulillo et al 
44 - Barrett & Rawlings 
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هایی که باعث شکستن اسیدهاي آمینه از انتهاي پپتیداز و آنشوند، آمینوپپتیدي از انتهاي آمینی می

  ).1995، 45(برون دشوز گفته میشوند کربوکسی پپتیداکربوکسی می

  اي و فعالیت آنزیمیهاي تغذیهانجام شده روي شاخصتحقیقات  ي برمرور -1-9

رمز آرد روي قهاي گوارشی شپشه اي و فعالیت برخی آنزیمهاي تغذیههاي زیستی، شاخصویژگی

  شود.اشاره میها پژوهشنتایج تعدادي از این به اینجا مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که در غالت 

هی و گندناي کو ).Ferulago angulata Boiss) تأثیر اسانس چویل (1394آتشی و همکاران (

(Brassica aucheri  Boiss.) ي قرمز آرد بررسی کرده و نشان اي شپشههاي تغذیهرا بر شاخص

و  د نسبیاست و نرخ رش داراي اثر منفی بیشتر نسبت به اسانس گندناي کوهی دادند که اسانس چویل

غذاي  بازدهی تبدیل داري کاهش داد. همچنین اسانس چویلنرخ مصرف نسبی حشره را به طور معنی

 طور کلی اسانسش داد. بهداري بیشتر کاهطور معنیخورده شده را در مقایسه با اسانس گندناي کوهی به

  د.اي خوبی را نشان دار بازدارندگی تغذیهیسه با گندناي کوهی اثهاي بسیار پایین در مقادر غلظت چویل

هارکننده موجود در برنج یک م Oryzacystatin ) گزارش کردند که1992( 46چن و همکاران

 .اثرات بازدارنده رشد دارد .Sitophilus oryzae Lو  T. castaneumکه بر پروتئیناز سیستئین است 

روي پروتئینازهاي را  زمینیسویا و سیب ازيینپروتئهاي مهارکننده) اثر 2003( 47و همکاران اپرت

 مهارکنندهکه  بررسی کردند. نتایج آنها نشان داد T. castaneum گوارشی و رشدي شپشه قرمز آرد

اثر  زمینیتریپسین سویا به تنهایی اثري بر رشد حشره ندارد، اما در ترکیب با مهارکننده سیستئین سیب

 حشره دارد.و رشد از ینبازدارندگی باالیی روي آنزیم پروتئ

گندم خشک، گندم تر،  رويرا  ي قرمز آرداي و رشد شپشه) ترجیح تغذیه2006شفیق و همکاران (

اي این حشره به که بیشترین ترجیح تغذیه و نشان دادند کرده بررسی و سبوس 2، آرد درجه 1آرد درجه 

اي روي گندم خشک و تر و سبوس گندم و کمترین ترجیح تغذیه 1، آرد درجه 2ترتیب روي آرد درجه 

                                                
45 - Browne 
46  - Chen et al 
47  - Opert et al 
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، سبوس، گندم خشک و تر به ترتیب 1، درجه 2ي قبل از بلوغ حشرات کامل براي آرد درجه بود. دوره

و کمترین مقدار آن روي گندم  1 درجه روز بود. بیشترین کاهش وزن الروي روي آرد 70و  28، 25، 24

 ت رسید.خشک به ثب

) Peganum harmahaثیر عصاره هفت گیاه مختلف شامل اسپندأ) ت2008( 48جیبیلو و همکاران

L.)، وحشی ترپRaphanus raphanistrum L.) (عقابی  ، سرخس(Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn.)زرآوند ،Aristolochia baetica L.) (صغیر ، قنطوریون (Centaurium erythraea Rafn.) ،

، را بر (.Launaea arborescens (Batt.) Murb)و چرخه  (.Ajuga iva (L.) Schrb)ترمپت  نرگس

آمیالز موجود در - آلفا هاياحتماًال مهارکننده ند کهبررسی و گزارش کرد ي قرمز آرد تکامل الروي شپشه

هاي اسپند، به طوري که عصاره .ي الروي مؤثر هستندها و دورهها، مرگ الرواین گیاهان بر روي وزن الرو

هاي دهند. همچنین عصارهي الروي را افزایش میترپ وحشی، زرآوند و قنطریون صغیر طول دوره

 این مطالعه نشان داد کهشوند. ي الروي میسرخس عقابی، نرگس ترمپ و چرخه باعث کاهش طول دوره

 کند.تر میرا کوتاهها نمو الرو و رشد آمیالز موجود در این گیاهان- نزیم آلفاآمیزان  کمتر بودن

آمیالز نخودفرنگی، لوبیا قرمز، ذرت، گندم و ارزن را - آلفا مهارکننده پروتئینی) تاثیر 2011( 49خان

 ي قرمز آرد بررسی و مشاهده کرد که از میان پنج گیاه مورد آزمایشدر شرایط آزمایشگاهی روي شپشه

ي قرمز آمیالز  شپشه- گندم، ذرت و ارزن خاصیت بازدارندگی باالیی روي آلفا هاي پروتئینیمهارکننده

 .داشتندآرد 

 Vigna(بلبلی ي قرمز آرد را روي لوبیا چشمشپشه ايتغذیه بازدهی) 2014( 50فابرس و همکاران

unguiculata (L.) walp(، لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)  و آرد گندم بررسی و گزارش کردند که

شود. در این تحقیق اندازه الروهاي تغذیه کرده هاي غذایی سبب کاهش رشد و بقاي حشرات میاین رژیم

میزان  P. vulgarisدرصد کاهش یافت. در الروهاي تغذیه کرده روي  60حدود  V. unguiculataروي 

                                                
48  - Jbilou et al 
49  - Khan 
50  - Fabres et al 
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گلیسیرید حشره هم در طول دوره رشدي روي این تري درصد رسید. میزان کربوهیدرات و 100تلفات به 

هاي غذایی نوساناتی نشان دادند. الروهاي تغذیه کرده روي آرد گندم بیشترین محتواي کربوهیدرات رژیم

روز پس از تفریخ داشتند.  21و  15گلیسیرید را روز پس از تفریخ و بیشترین محتواي تري 21را 

آمیالز را نشان دادند. همچنین آنها - فعالیت آلفا ر طول رشد و نمو خودد الروهاي تغذیه کرده از گندم

درصد  50روز پس از تفریخ حدود  15فعالیت الروهاي تغذیه کرده روي لوبیا قرمز،  گزارش کردند که

  رشد الروها وابسته به کیفیت غذاي مورد استفاده است. دهد افزایش یافت، که نشان می

به تغذیه از آرد  واکنشدر  را T. castaneumاي هاي تغدیه) شاخص2014( 51ساقیر و همکاران

نتایج آنها نشان داد که بیشترین شاخص مصرف و نرخ رشد نسبی روي  .گندم، ذرت و جو بررسی کردند

تبدیل غذاي خورده  یبازدهآن روي آرد جو بود. همچنین، بیشترین و کمترین مقدار آرد ذرت و کمترین 

ترین میزبان یب روي آرد جو و ذرت مشاهده شد. مطالعات ایشان نشان داد که جو نامناسبشده به ترت

  باشد.ي این حشره میبراي تغذیه

زمینی گندم، ذرت، برنج و سیب آرد شامل اي آرد چهار رژیم غذایی) ترجیح تغذیه2014خردپیر (

ندم و گغذایی این آفت روي  ي قرمز آرد بررسی و گزارش نمود که بیشترین ترجیحرا روي  شپشه

باشد و نشان داد که آرد گندم به شدت در معرض آسیب این آفت زمینی میکمترین مقدار آن روي سیب

  اي نسبت به این آفت نیاز است.گیرانههاي کنترلی سختاست و در انبارها به برنامه

)adirachta indica Azثیر ترکیبات شیمیایی استخراج شده از درخت سریش أ) ت2014( 52سامی

(Neem  بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که ترکیبات شیمیایی ثانویه مورد  ي قرمز آردشپشه رويرا

باعث  ي قرمز آرد اثر مهارکنندگی داشته وآمیالز شپشه- سریش (ساپونین و آزادیراختین) روي آنزیم آلفا

 شود.ومیر این حشره میمرگ

   

                                                
51  - Sagheer et al 
52  - Sami 
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17 
 

  

  

  ي هیبریدهاي مختلف ذرتتهیه -2-1

، Simax ،SC704 يهاشامل هیبرید مورد بررسی در این پژوهش مختلف ذرت هیبرید نه بذور

BC678 ،AS71 ،SC703 ،PL472 ،AR89 ،KSC703 وAS77  از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی

 معمولی توسط آب هاي قارچی و باکتریاییآلودگیجهت رفع . بذور مورد استفاده ابتدا گردیدمغان تهیه 

به طور . جهت انجام آزمایش، بذور هیبریدهاي مختلف ذرت ندشد اندهو در مجاورت هوا خشک شده شسته

  شدند.  آردکن با استفاده از دستگاه آسیابجداگانه 

  پرورش آزمایشگاهی شپشه قرمز آرد -2-2

دانشگاه  پزشکیگیاهآزمایشگاه گروه از کلنی آزمایشگاهی موجود در  شپشه قرمز آردهاي تخم

و  20جداگانه (قطر  پالستیکی و سپس روي هیبریدهاي مختلف ذرت در ظروف تهیهمحقق اردبیلی 

درجه  30±2متر) به طور گروهی پرورش داده شد. ظروف پرورش در اتاقک رشد با دماي سانتی 8ارتفاع 

از  گیريدرصد در شرایط تاریکی کامل نگهداري شدند. به منظور تخم 60±5سلسیوس، رطوبت نسبی 

(شکل  متر استفاده گردیدسانتی 22و ارتفاع  12قطر به  پالستیکی اياز ظروف استوانه ،حشرات کامل

2-1( .  

  

شپشه قرمز آرد  پرورش گروهی (الف) و انفرادي (ب) الرو و حشره کامل مورد استفاده درظروف مختلف  -1-2شکل 

  (اصل)
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 شپشه قرمز آرد ايهاي تغذیهشاخص گیرياندازه - 3- 2

روي هر یک از  شپشه قرمز آرد سن چهارم اي الروهاي تغذیهگیري شاخصبه منظور اندازه

یافته  هاي حاصل از حشرات پرورشسن بیرون آمده از تخم عدد الرو هم 70هیبریدهاي ذرت، تعداد 

متري (هر سانتی 6 پالستیکی پتري داخل ظروف تایی 10ذرت در هفت گروه  هايهیبریدهر یک از روي 

از زمان  شپشه قرمز آرد ايهاي تغذیه. شاخصند) پرورش داده شدآرد شده گرم ذرت 5/0کدام محتوي 

زن ظهور الروهاي سن چهارم ثبت شد. بدین منظور وزن الروها قبل از تغذیه، وزن الروها بعد از تغذیه، و

 0001/0با دقت  صفر 4با استفاده از ترازوي  غذاي داده شده و وزن غذاي باقی مانده در انتهاي آزمایش

 .گردیداي آن نیز با روش مشابه محاسبه هاي تغذیهپس از ظهور حشرات کامل، شاخصتعیین شد.  گرم

 در قالب طرح کامالً  اي الروهاي سن چهارم و حشرات کاملهاي تغذیهتعیین شاخص آزمایش هر دو

الرو سن چهارم و  ياهاي تغذیهشاخص سپس انجام شد. تکرار براي هر هیبرید 7در و هر کدام  تصادفی

هاي ارائه شده توسط هیبریدهاي مختلف ذرت با استفاده از فرمول روي شپشه قرمز آردحشره کامل 

  محاسبه شد:به شرح زیر ) 1968( 53والدبائور

  

      Consumption Index (CI)شاخص مصرف 

  Efficiency of Conversion of Ingested Food (ECI) شده خوردهتبدیل غذاي  کارایی

 

   Relative Consumptin Rate (RCR)نرخ مصرف نسبی 

 

  Relative Growth Rate (RGR)نرخ رشد نسبی 

 ها:در این فرمول

E  =وزن غذاي خورده شده  

A تغذیه ي= میانگین وزن حشره در طول دوره  

                                                
53 . Waldbaur 
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P ي تغذیه= افزایش وزن حشره طی دوره  

0W وزن اولیه حشره =  

T  (روز)حشره = مدت زمان تغذیه  

  هاي گوارشیگیري تأثیر هیبریدهاي مختلف ذرت بر آنزیماندازه -2-4

  ي بافرتهیه -1- 2-4

هاي آنزیمی دو بافر مورد نیاز است. بافر نخست بافري مناسب براي فعالیتبراي تعیین اسیدیته 

ي وسیعی از باشد که دامنهموالر میمیلی 50بورات سدیم - یونیورسال است که داراي فسفات

اي گسترده از شود. بافر دوم نیز با پوشش دامنه) را شامل می12تا  2هاي اسیدي و قلیایی (اسیدیته

، مورفولینواتان سولفونیک 2- گالیسین- کیبی از سوکسینات) تر10تا  2( يو اسید یلیایق يهااسیدیته

بورات - هاي آنزیمی مربوط به پروتئازها از بافر فسفاتشود. در آزمایشمیلی موالر را شامل می 10اسید 

ن ، مورفولینواتا2- گالیسین- از بافر سوکسینات هاي آنزیمی مربوط به آمیالزهاسدیم و در سنجش

  .)1994ترا و فریرا، ( سولفونیک اسید استفاده شد

 تهیه عصاره آنزیمی از روده میانی -2- 2-4

، الرو سن چهارم ذرت هاي مختلفاز هیبرید آردي قرمز پس از تغذیه الروها و حشره کامل شپشه

انتهاي حس شده و سپس با اسکارپل سر حشره قطع شد. سپس به کمک دو پنس در ابتدا روي یخ بی

ي ي انتهاي بدن گرفته و لولهي سر و با پنس دیگر از ناحیهبدن خراش ایجاد کرده و با یک پنس از ناحیه

ي میانی عدد روده 100گوارش بیرون کشیده شد. براي حشره کامل کل بدن له و به ازاي هر رقم ذرت 

درجه  4دستی در دماي  ايي میانی با استفاده از یک هموژنایزر شیشهاستخراج شد. سپس روده

به  g (×12000درجه سلسیوس با سرعت ( 4هاي همگن حاصل در دماي سلسیوس همگن شد. مخلوط

 - 20هاي جدید منتقل و در دماي هاي حاصل به میکروتیوبدقیقه سانتریفیوژ شدند. رونشین 10مدت 

  هاي بعدي نگهداري شدند.درجه سلسیوس براي استفاده
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ي  شپشه  الروهاي سن چهارم و حشرات کامل پروتئولیتیک گوارشی بررسی فعالیت -3- 2-4

 آرد روي هیبریدهاي مختلف ذرتقرمز 

هاي پروتئینی نهشتهاي بهینه از زیردر اسیدیته ي قرمز آردبراي سنجش فعالیت پروتئازي شپشه

مخلوط واکنش شامل  ) با کمی تغییر استفاده شد.2001( 54و همکاران آزوکازئین بر مبناي کار الپیدینا

میکرولیتر عصاره آنزیمی بود که به  50درصد در بافر مربوطه و  5/1میکرولیتر محلول آزوکازئین  80

 100ي سلسیوس انکوبه شد. هضم پروتئینی با اضافه کردن درجه 37دقیقه در دماي  50مدت 

ي موجود در واکنش با هدرصد متوقف و آزوکازئین هیدرولیز نشد 30کلرواستیک اسید تريمیکرولیتر 

ي سلسیوس به مدت نیم ساعت بطور کامل رسوب داده شده و سپس با درجه 4دادن در دماي  قرار

دقیقه سانتریفوژ شد. حجمی مساوي از سدیم هیدروکسید دو نرمال به  15به مدت  g×(15000سرعت (

شاهد (بالنک)، بعد از اضافه ر د. دنانومتر تعیین ش 440رونشین اضافه شده و جذب آن در طول موج 

هاي مربوط ي آنزیمی افزوده شد. هر یک از آزمایشاسید به مخلوط واکنش عصارهکلرو استیککردن تري

  به تیمارها و شاهد در سه تکرار انجام گرفت.

ي  شپشه الروهاي سن چهارم و حشرات کامل ولیتیک گوارشیتعیین فعالیت آمیل -4- 2-4

 دهاي مختلف ذرتآرد روي هیبریقرمز 

هاي مختلف ذرت آرد روي هیبرید ي قرمزگیري فعالیت آمیلولیتیک گوارشی شپشهبه منظور اندازه

 025شامل  یهر واحد آزمایش. )1955، 55(برنفلد از روش دي نیترو سالیسیلیک اسید استفاده شد

ي میانی حاصل از حشرات پرورش ی رودهمیکرولیتر عصاره آنزیم 50اسیدیته بهینه، میکرولیتر بافر با 

واکنش در  ،دقیقه 30. بعد از بوددرصد  1میکرولیتر نشاسته  20و هاي مختلف ذرت یافته روي هیبرید

 يد 5و  DNSA)3  یرنگ میکرولیتر معرف 50 هر واحد آزمایشی مقداردرجه سلسیوس به  37 يدما

تا  85 يدر دما یحمام آب دقیقه در 10به مدت  یواحد آزمایش سپسشد. اضافه  نیترو سالیسیلیک اسید)

درجه  4در دماي  g× (16000دقیقه سانتریفیوژ در ( 5بعد از  .گرفتدرجه سلسیوس قرار  95

                                                
54  - Elpidina et al 
55  - Bernfeld 
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. آزمایش در شدتعیین  با استفاده از اسپکتروفتومتر نانومتر 540جذب هر کدام در طول موج  سلسیوس،

  شد. انجامتکرار  هر يبرا شاهدتکرار به همراه یک  سه

  سنجش غلظت پروتئین موجود در بذور هیبریدهاي مختلف ذرت -5- 2-4

گرم از بذور آرد شده هر میلی 200هیبریدهاي مختلف،  بذور به منظور سنجش غلظت پروتئین در

 3میکرولیتر از مواد همگن شده به  100لیتر آب مقطر همگن شد. سپس میلی 10هیبرید، همراه با 

  )1976، 56نانومتر تعیین شد (بردفورد 595ها در طول موج ف بردافورد اضافه و جذب آنلیتر از معرمیلی

  ي موجود در بذور هیبریدهاي مختلف ذرتسنجش غلظت نشاسته -6- 2-4

ي هر گرم از بذور آرد شدهمیلی 200به منظور سنجش غلظت نشاسته در هیبریدهاي مختلف ذرت، 

ر حمام آبی قرار داده دقطر همگن شد و تا رسیدن به نقطه جوش لیتر آب ممیلی 35هیبرید، همراه با 

 2/0درصد ید و  02/0لیتر از معرف یدین (میلی 5/2میکرولیتر از مواد همگن شده به  100شد. سپس 

 ).1955نانومتر تعیین شد (برنفلد،  580ها را در طول موج درصد یدید پتاسیم) اضافه و جذب آن

 هاي دادهتجزیه -2-5

هاي گوارشی اي و فعالیت آنزیمهاي تغذیهایج حاصل از اثر هیبریدهاي مختلف ذرت روي شاخصنت

تجزیه شدند.  MINITAB 2000افزار آماري آفت با استفاده از روش تجزیه واریانس یک طرفه و با نرم

در سطح احتمال  (LSD)دار ها با استفاده از آزمون حداقل اختالف معنیهاي آماري بین میانگیناختالف

  درصد مورد بررسی قرار گرفت. 5

 جزیهحساس ت حدواسط و هاي مقاوم،هاي مخلتف ذرت در قالب گروهدبندي هیبریبه منظور گروه

  صورت گرفت. Wardبه روش  SPSS 23.0کالستر با استفاده از نرم افزار 

    

                                                
56  - Bradford 
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Abstract: 

The confused flour beetle, Tribolium castaneum (Herbest), is a polyphagous pest that attacks a 

large number of storage products. The effect of nine maize hybrids including SC704, BC678, 

AS71, SC703, PL472, AR89, KSC703, AS77 and Simax was studied on feeding indices and 

digestive enzymatic activity of T. castaneum at controlled conditions (30 ± 2°C, 65 ± 5% RH, and 

dark conditions). According to the results, the lowest food eaten by the fourth instar larvae, The 

lowest weight gain of larvae, the lowest value of the efficiency of conversion of ingested food, the 

lowest value of relative consumptin rate and the lowest relative growth rate were observed in 

hybrids Simax, AS77, AS77, Simax, AS77 respectively. Also, the highest food eaten, larval weight 

gain, relative consumptin rate and relative growth rate by fourth-instar larvae were observed in 

AS77 hybrid and the highest values of the efficiency of conversion of ingested food by adult stages 

was obtained in Simax hybrid. The lowest food eaten by the T. castaneum adults, the lowest weight 

gain of adults, the lowest value of the efficiency of conversion of ingested food, the lowest value of 

relative consumptin rate and the lowest of relative growth ratewere observed in hybrids SC703, 

AS77, AS77, SC703, AS77 respectively. Also, The highest food eaten by T. castaneum adults in 

KSC703 hybrid, high weight gain of adults in Simax hybrid, the highest values of the efficiency of 

conversion of ingested food in SC703 hybrid, the highest values of relative consumptin rate in 

KSC703 hybrid and the highest of relative growth rate in Simax hybrid was obtained.  

The least proteolytic activity of fourth instar larvae was found in hybrid AR89 (1.6306 ± 0.0077 

U/mg) and its highest value was obtained in AS71 hybrid (2.8442 ± 0.013 U/mg). The lowest 

proteolytic activity of adults was observed in PL472 hybrid (3.1836 ± 0.0076 U/mg) and the 

highest level was related to insects fed on AS77 hybrid (5.0226 ± 0. 0347 U/mg). The lowest level 

of amylolytic activity of fourth-instar larvae was observed in the BC678 hybrid (0.0092± 0.00005 

mU/mg) and its highest value was in the AR89 hybrid (0.01775± 0.00012 mU/mg). Also, the 

lowest amylolytic activity of adults was obtained on KSC703 (0.1013± 0.00004 mU/mg) and 

SC703 (0.1027± 0.00006 mU/mg) hybrids and its highest value was observed in the SC704 hybrid 

(0.1315± 0.00013 mU/mg).  

According to the results, the hybrids PL472, AS77 are Unsuitable hybrids for the growth of fourth 

instar larvae and hybrids BC678 and SC704 for the adults and can be cultivated in areas where this 

pest has a significant damage to the seeds in the warehouse to reduce the contamination of corn to 

this pest.. 

Keywords:  Tribolium castaneum, Biology, Digestive physiology, Maize hybrids. 
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