
 

 

  



 

 

    ي اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

هايِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادي و معنوي مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوري

اثر، با رعایت  نقل مطلب از این. باشدمی دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 .مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است

 
ي دانشـکده  شناسـی کشـاورزي   ي حشـره رشـته  دکتـراي تخصصـی  ي مقطـع  آموختـه اینجانب احسان برزویی دانش

  که در تاریخ 9233274102دانشجویی ي کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی به شماره

 هاي زیستی و فیزیولـوژي گوارشـی   بر ویژگیهاي گیاهی  همهارکنندتأثیر برخی  ي تحصیلی خود تحت عنواناز رساله

Sitotroga cerealella (Olivier) (Lepidoptera: Gelechiidae) شوم کهام، متعهد میدفاع نموده: 

  

-گونه مدرك تحصیلی یا به عنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در سایر  دانشـگاه دریافت هیچاین رساله را قبالً براي ) 1

  .امها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننموده

  .گیرمي تحصیلی خود را بر عهده میمسئولیت صحت و سقم تمامی مندرجات رساله) 2

 .باشدط اینجانب میاین رساله، حاصل پژوهش انجام شده توس) 3

ام، مطابق ضـوابط و مقـرّرات مربوطـه و بـا     در مواردي که از دستاوردهاي علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده) 4

رعایت اصل امانتداري علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرسـت منـابع و مآخـذ ذکـر     

  .امنموده

از ایـن  ... برداري اعم از نشر کتاب، ثبـت اختـراع و   ز تحصیل، قصد استفاده یا هر گونه بهرهچنانچه بعد از فراغت ا) 5

  .ي معاونت پژوهشی و فنّاوري دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهاي الزم را اخذ نمایمنامه را داشته باشم، از حوزهپایان

هـا و انـواع   هـا، سـمینارها، گردهمـایی   فـرانس هـا، کن ي مستخرج از این رساله در همایشي مقالهدر صورت ارائه) 6

  .ذکر نمایم) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور(مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسندگان 

، منجملـه ابطـال مـدرك تحصـیلی    (چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشـی از آن  ) 7

دانم با اینجانب مطـابق ضـوابط و   پذیرم و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میرا می...) دانشگاه و طرح شکایت توسط 

  .مقرّرات مربوطه رفتار نماید

 
 :نام ونام خانوادگی دانشجو

  امضا

  تاریخ



 

 

 

 

  
  و منابع طبیعی دانشکده کشاورزی

  پزشکیه گروه گیا

  

 ي دکتراي تخصصیبراي دریافت درجهرساله 

  ي حشره شناسی کشاورزيدر رشته

  

فیزیولوژي هاي زیستی و  ویژگیبر هاي گیاهی  همهارکنندتأثیر برخی 

  Sitotroga cerealella (Olivier) (Lepidoptera: Gelechiidae) گوارشی

 

  :اساتید راهنما 

   بهرام ناصريدکتر 

  قدیر نوري قنبالنیدکتر 

  

  :پژوهشگر

  احسان برزویی

  

  

  1396بهمن 



 

 

 

 

 

  

این تحفه ناقابل را تقدیم می 

  کنم به

  

پدر و مادر 

  عزیزم
  

  



 

 

 

 

  سپاسگزاری

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است 

  و به شکر اندرش مزید نعمت

مادرم ممد حیات است و دستان پرمحبت  پدرموجود 

هزاران نعمت است و بر هر داشتن این دو . مفرح ذات

  نعمت صد هزاران شکر واجب

افتخار می کنم به داشتن پدری که کوه، صالبت و 

  ایستادگیش را از او آموخت

افتخار می کنم به داشتن مادری که اگر نبود دعاهای 

شبانه اش، خداوند زمین را به خاطر عصیان خلق 

  گنهکارش زیر و رو می کرد

بهرام دکتر  آقای ستاد عزیزما الزم می دانم ازبر خود 

دلسوز در خوشی ها و  برادریکه همچون  ناصری

سال تحصیل و دوری از خانواده  چهارناخوشی های 

  .همراهم بودند، تشکر کنم

نوری قدیر دکتر آقای  ز استاد فرزانهکنم اتشکر می 

که با کمک های بی دریغ شان سختی های  قنبالنی

  .را بر من هموار ساختند این رسالهمربوط به انجام 

که  رضا فرشباف پورآباددکتر تشکر می کنم از آقای 

تقبل را  رساله اینجانبزحمت داوری منت گذاشتند و 

  .کردند



 

 

 

 

دکتر ، جبرائیل رزمجودکتر  انتشکر می کنم از آقای

که  پور دکتر مهدی حسنو  هوشنگ رفیعی دستجردی

تقبل را  رساله اینجانبزحمت داوری منت گذاشتند و 

که به عنوان  سید علی اصغر فتحیدکتر و آقای  کردند

  .نماینده تحصیالت تکمیلی حضور یافتند

و از تمامی اساتید گروه گیاهپزشکی تشکر می کنم 

که بی منت و بی کم و کاست علمشان را در اختیارم 

  .قرار دادند

  همچنین،

تشکر می کنم از برادرانم که برایم همچون پدر بودند 

  خواهرانم که برایم مادر بودندو 

 مریم مهندسخانم مسئول محترم آزمایشگاه از 

احمد ، امین امانی و تمامی دوستانم آقایان  نعمتی

، مهدیه جعفری، مرنی شادی مجدها  خانم،  امیری

عزیزانی که یادشان در قلبم  یو تمام زهرا عابدی

  .تشکر می کنم ،است
 

   



 

 

 

 

  احسان: نام                                                     برزویی: نام خانوادگی دانشجو

 Sitotroga cerealellaفیزیولوژي گوارشیهاي زیستی و  ویژگیبر هاي گیاهی  همهارکنندتأثیر برخی  :عنوان رساله

(Olivier) (Lepidoptera: Gelechiidae)  

  قنبالنیدکتر بهرام ناصري، دکتر قدیر نوري : اساتید راهنما

  کشاورزي حشره شناسی: رشته                                                ي تخصصیادکتر: مقطع تحصیلی

  و منابع طبیعی کشاورزي دانشکده                                                                  محقق اردبیلی  دانشگاه

  صفحه 118: تعداد صفحه                                           16/11/1396 :تاریخ فارغ التحصیلی

  .آمیالز، ذخایر انرژي، مهارکننده، تحمل سرمایی- بید غالت، فعالیت آلفا: ها واژهکلید 

  :چکیده

 ،هاي فیزیولوژیکی بید غالت زیست شناسی و ویژگی در آزمایش اول .باشد مشتمل بر دو آزمایش میتحقیق حاضر 

Sitotroga cerealella (Olivier; Lep.: Gelechiidae)ا پراکنش جهانی، روي غالت مختلف شامل ، یک آفت تیره غالت ب

روي گندم و تریتیکاله و ترین دوره الروي و شفیرگی  کوتاه. بررسی شد اودار، سورگوم، تریتیکاله و گندمجو، ذرت، چ

در نرخ بقاي مراحل نابالغ براي افراد تغذیه شده روي غالت مختلف  يدار تفاوت معنی. ترین آن روي سورگوم بود طوالنی

الروهاي . روي تریتیکاله و سورگوم مشاهده شدترتیب  بهد تفریخ تخم زادآوري و درص ترین ترین و کم بیش. دست آمد به

. ه روي دیگر غالت نشان دادندآمیالز را نسبت به الروهاي تغذیه شد-تغذیه شده روي تریتیکاله و گندم باالترین فعالیت آلفا

 محتوي. دست آمد شده روي گندم به آمیالز گوارشی الروهاي بید غالت تغذیه-براي آلفا Vmax/KMبیشترین نسبت 

از افراد  تر کمداري  طور معنی هاي پرورش یافته روي سورگوم و چاودار به شفیرهکل بدن در پروتئین، گلیکوژن و چربی 

انرژي بید غالت از  ايهاي زیستی و محتو بین ویژگی یهاي آماري ارتباط مشخص تجزیه. پرورش یافته روي سایر غالت بود

هاي این مطالعه،  برطبق یافته. آمیالزي و غذاي خورده شده از طرف دیگر را نشان داد- یک طرف و سختی دانه، فعالیت آلفا

. شده نسبت داده شود آزمایشتواند به کیفیت غذاهاي  هاي مختلف غالت می روي میزبان پاسخ متفاوت بید غالت به تغذیه

در آزمایش  .هاي بعدي مورد استفاده قرار گرفت میزبان انتخاب و براي آزمایش ترین مناسبعنوان  در این آزمایش گندم به

هاي فیزیولوژیکی بید غالت  زندگی و برخی جنبهروي دوره ) .Avena sativa L(تأثیر مهارکنندگی عصاره دانه یوالف  دوم

روي  مهارکنندگی آن توانایییوالف  وسیله عصاره پروتئینی آمیالز در شرایط آزمایشگاهی به- نتایج مهار آلفا. مطالعه شد

ید غالت ب نشو و نماير داري را د کاهش معنی) I10(اگرچه، خوردن مقدار مزمن مهارکننده . الروهاي بید غالت را نشان داد

مهارکننده تغذیه شدند، یک  I50و  I30هاي  صورت متمادي روي غلظت حال، وقتی الروهاي بید غالت به بااین نشان نداد؛

روي  ترتیب به هایی که زادآوري براي ماده ترین ترین و کم بیش. مراحل نابالغ مشاهده شدنشو و نماي تأخیر در زمان 

ترین  پایین. مشاهده شد I50هاي بید غالت روي غلظت  وزن شفیره ینتر کم. بودند، ثبت شد تغذیه شده I50و  I10هاي  غلظت

ترین نرخ بقاي شفیرگی در دماي پایین نشان داد که  پایین. مشاهده شد I50ها روي غلظت  گلیکوژن و چربی شفیره ايمحتو

مطالعات مهارکنندگی . تیمار شاهد داشتندي نسبت به تر کممهارکننده تحمل سرمایی  I50حشرات تغذیه شده روي غلظت 

مکن این مهارکننده م. داشتآمیالز این آفت -آلفا براي آنزیم یخوب توان مهارکنندگیکه عصاره پروتئینی یوالف  دادنشان 

  .به بید غالت شود سبب مقاومت غالتمهندسی ژنتیک وارد گیاه شده و  قالب در است این توانایی را داشته باشد که
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    مقدمه - 1- 1

در کشورهاي در حال . است بودهبشر  برايهمیشه یک چالش  د جهانارو به ازدیغذا براي جمعیت  ي تهیه

در مقایسه با یک درصد افزایش در تولید غذا ) درصد 3تا  5/2(سالیانه در جمعیت انسان سریع توسعه با افزایش 

منظور تغذیه این جمعیت در حال گسترش، حفاظت  به. شده استتر  پیچیده حشرات آفتمشکل رقابت با 

در طور معمول  به. کندایفا میدر کشاورزي مدرن نقش حیاتی را براي کم کردن خسارت آفات  1گیاهان

تکیه دارند هاي شیمایی  کش آفتمیزان زیادي بر استفاده از  هاي کشاورزي، اقدامات محافظت محصول به سیستم

. اند کار برده شده هیزي بطور موفقیت آم و در مواردي ویژه و محدود مقاومت ذاتی گیاه و کنترل بیولوژیک به

شود، بلکه تنها باعث افزایش سریع مقاومت به چنین ترکیباتی می هاي شیمیایی نه کش استفاده انحصاري از آفت

این بر  که در بیشتر مواردزند  بر هم مینیز ها، تعادل بین آفات و دشمنان طبیعی را  اثرات غیر انتخابی آن

ابراین برنامه مدیریت آفات در بردارنده ترکیبی از اقدامات کنترل کننده شامل بن. باشدزدگی به نفع آفات می هم

هاي مقاوم بهترین انتخاب را فراهم رقمها، تناوب محصول، بهداشت زراعی و باالتر از همه استفاده از  کش آفت

  ).2002، 2الرنس و کندال(خواهد آورد 

 گیاهان در طی تکامل. دنهاي غذایی قرار دارقاعده هرم رو د بودهپایه و اساس زنجیره غذایی  انگیاه

عنوان مثال،  به. اند کسب کردهباشد، را  میها  که ضامن بقاي آن ب،کسب رشد مطلوهاي مختلفی براي راهکار

گیاهان تحمل بسیار خوب و موفقیت دهدازه میجکه ا باشد راهکارها مییکی از این  دفاعی هاي سازوکارافزایش 

مقاومت گیاهی ). 1999، 3مالک و دیتریچ(داشته باشند  گیاهی و شرایط غیرمطلوب دیگر آفاتبرابر در آمیزي 

محسوب  هدف و انسانغیرات براي موجوددر جهت کنترل آفات و همچنین ایمن مطمئن و  سودمند روشیک 

با استفاده از  مقاومت، در گیاهان). 2007، 4ندوا( دست آمده است هب انگیاه توسطتکامل  طیکه در  شود می

یاهگحشرات  ،در مقابل. ر حال تکامل استیف آن دعهاي چند الیه براي جلوگیري از تغذیه حشره یا تض روش

هضم مواد غذایی خورده شده  و آنتغذیه از  هاي پیچیده براي یافتن میزبان، راهکاربه نوبه خود از نیز  خوار

                                                             

1 Crop protection 
2 Lawrence and Koundal 
3 Malek and Dietrich 
4 Endo 
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ي مقاومت  مطالعه ،بنابراین .)2009، 1بمر( باشد بارور میافزایش نتاج هدف نهایی آن تولید و که کند استفاده می

گیاه گیاهان و سازوکارهاي مقاومت گیاه در برابر حشره و همچنین اقدامات متقابل حشره براي شکستن مقاومت 

اي و تغذیههاي مهارکنندههاي گوارشی یا آنزیم 2يکنندهقش مهمی در شناسایی ترکیبات مهارن تواند یممیزبان 

  ).1997، 3یس و همکارانلو( نمایدهاي مدیریت آفت ایفا یافت در ره ها آني از استفاده

  ها، لکتین پروتئاز، هاي آمیالز وهاي پروتئینی از قبیل مهارکنندهمولکولخوار، در جدال بین گیاه و گیاه

 حفاظتی در گیاهان هستند سازوکاراز  یهاي ضد میکروبی بخش مهمهمچنین پپتید هاي هیدرولیزکننده و آنزیم

خوار براي متعادل کردن سطح درشت گوارش حشره گیاه دستگاهدر مقابل، ). 1998، 4فریتینگ و همکاران(

هاي گیاهی که بیش از حد متغیر هستند، تکامل یافته است؛ بدین هاي دریافتی از گیاه و تجزیه مهارکننده مغذي

 ها کنندهغیرحساس به مهار هاي آنزیمهاي گیاهی، هحساس توسط مهارکنند گوارشیهاي  آنزیم با مهارصورت که 

این . )2011، 5لومات و هیورال( دنشوبیان می تولید وهاي پروتئینی  مهارکننده ي و یا پروتئازهاي تجزیه کننده

لی در حشرات همه شود بیشتر در پستانداران دیده شده وازخورد منفی یاد میب عنوان  بهاز آن که  سازوکار

  .)2007، 6کلودن( شود چیزخوار هم یک پاسخ عمومی محسوب می

 تواند در بوده و میدر کاهش خسارت آفات از لحاظ اقتصادي مقاومت یک روش مطلوب  راهکاراستفاده از 

 ،گیاهنتیجه دفاع ). 2006و همکاران،  8؛ سرفراز2000، 7دنت(بسیار مؤثر واقع شود ها کشکاهش اتکا به حشره

هاي  بافت آفات جهت تغذیه از .باشد می دلیل گرسنگی به و میر مرگدر نتیجه  حشره و نشو و نمايدر  تأخیر

یکی از آمیالز -یم آلفاآنزمهار  ،بنابراین. باشندآمیالز وابسته می- هاي آلفابه آنزیم ،هضم نشاسته خصوص به ،گیاهی

عملکرد با  عوامل کنترلیآمیالز یکی از بهترین - هاي گیاهی آلفامهارکننده. استکنترل حشرات در  اهداف مهم

هاي  گونهآمیالز در - هاي پروتئینی آلفامهارکننده). 2002الرنس و کندال، (باشد می حشرات آفتدر برابر  مناسب

                                                             

1 Behmer 
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3 Lewis et al. 
4 Fritig et al. 
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گیاه  .وندشي نشاسته یافت میکنندههاي ذخیرهها و ریشه گیاهان وجود داشته و در درجه اول در دانهمتعددي از 

خواران استفاده دفاعی در مقابل گیاه راهکارعنوان یک  آمیالزهاي بذرزاد، به-عالوه بر مهار آلفا ها، پروتئیناز این 

در حفاظت  ي آنزیمیهانقش احتمالی مهارکنندهبراي نخستین بار، . )2011، ١ولپیسال و همکاران( کندمی

ها مشاهده کردند که الروهاي بعضی از  آن. کشف شد ٢میالدي توسط میکل و استندیش 1947گیاهان در سال 

هاي بعدها نیز مشخص شد که مهارکننده. باشندطبیعی روي محصوالت سویا نمی نشو و نماحشرات قادر به 

سمی  (Tenebrio molitor L.; Col.: Tenebrionidae)سوسک سیاه آرد تریپسین موجود در سویا براي الروهاي 

ثر هاي گیاهی و سنتزي مؤها، تعداد زیادي از مهارکنندهیافتهدنبال این  به). 1954، ٣و همکاران کلیپ(باشد می

هاي گوارشی حشرات و در زیست  در مقابل آنزیم ٤هاي آزمایشگاهی هاي حشرات آفت در سنجشعلیه بعضی گونه

امروزه سنجش با غذاي مصنوعی یا ). 2002الرنس و کندال، ( بررسی شد ٥ها روي رژیم غذایی مصنوعی سنجی

 حشرات آفتهاي گیاهی نسبت به طیفی از  مختلف از پروتئین گروهنشان داده است که چندین  ٦گیاه تراریخت

، ١٠؛ باربوسا و همکاران2009، ٩آلوز؛ 2007، ٨ماژر و همکاران- دسوزا؛ 2005، ٧همکارانفرانکو و (سمی هستند 

برداري  سیستم گوارشی حشرات منجر به بهرهسازي هضم پروتئین در  فعالغیر). 2010، ١١سینگ ؛ ویس2010

 ،١٢گیت هاوس و همکاران( شودعلت گرسنگی می بهها  آنضعیف از منبع غذایی، کندي رشد و حتی مرگ 

ها در گیاهان تراریخت،  کارگیري آن هو ب نوان ابزار کنترلی آفاتع ها به منظور استفاده از این پروتئین به). 1999

هاي گوارشی حشرات اطالعات کافی  ویژه آنزیم هژي هضم و بوضروري است که نسبت به سیستم گوارشی، فیزیول

                                                             

1 Volpicella et al 
2 Mickel and Standish 
3 Lipke et al 
4  In vitro 
5  In vivo 
6 Transgenic plant 
7 Franco et al. 
8 De Sousa-Majer et al 
9 Alves 
10 Barbosa et al 
11 Wisessing 
12 Gatehouse et al 
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. )1972، 1ویگلسورث( بررسی قرار گرفته استدر حشرات بیش از یک قرن مورد غذا هضم فرآیند . کسب گردد

را در  ها نشاسته و سایر کربوهیدراتهاي گوارشی که هضم  هاي آنزیمعنوان یکی از مهمترین گروه به آمیالزها- آلفا

، 2ترا و فریرا( ندا عهده دارند، در بسیاري از حشرات در سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفتهسیستم گوارشی بر

  .از این جنبه مورد مطالعه قرار نگرفته اند آفت بسیاري از حشراتهنوز این وجود، با ). 1994

هاي قابل توجهی در گرایشهاي مردم از یک طرف و محققین از طرف دیگر موجب شده است که نگرانی

گیاهان استفاده از ). 2006، 3ایسمان(شود  ایجاد شیمیاییهاي غیري روشهاي مدیریت آفت بر پایهتغییر روش

باشد، چون به شرایط محیطی وابستگی ندارد و از میزبان مقاوم به آفت یک روش مناسب براي کنترل حشرات می

هاي اخیر تحقیقات در سال). 2004، 4لیو و همکاران(باشد براي کشاورز از لحاظ اقتصادي باصرفه می تر مهمآن 

 ي جایگزین مناسب منظور تهیه بهها و گیاهان میکروبدست آمده از  ههاي باي در مورد ترکیبات یا ژن گسترده

 ي مهارکننده ترکیبات ها نشان داده است که هاي حاصل از پژوهش یافته. انجام گرفته استبراي کنترل آفات 

همچنین  ها و دست آمده از گیاهان و قارچ هي بهاآمیالز و پروتئاز، لکتین- آلفاهاي هاي گوارشی شامل آنزیمآنزیم

 هاي تالشتاکنون، ). 2002همکاران،  فرانکو و( دارندخوبی در کنترل آفات  تواناییها اندوتوکسین باکتري دلتا

تولید محصوالت . ها صورت گرفته است سازي آن و اصالح ژنتیکی گیاهان جهت مقاومکاري  زیاد براي دست

، اما نگرانی )2007ماژر و همکاران، -دسوزا(در طول دو دهه گذشته رشد سریعی داشته است  تراریختکشاورزي 

ثر و هاي مؤ باشد، بنابراین کشف ژنگسترش مقاومت در آفات و پذیرش عمومی می ،اصلی در مورد این محصوالت

که  طوري به .آید نظر می بهشوند، ضروري محافظت گیاه در مقابل آفات می مقاومت ومنجر به جدید گیاهی که 

 Bacillus thuringiensis (Bt)هاي  هکتار از اراضی کشاورزي بذر محصوالت زراعی واجد ژنها  سالیانه در میلیون

  .گیرد ویژه در زراعت پنبه، سویا، ذرت و غیره مورد استفاده قرار می به

 ،در آزمایش اول :دو آزمایش جداگانه براي رسیدن به هدف طراحی شده است ،تحقیق حاضردر 

هاي  ویژگیو اثر  )Sitotroga cerealella (Olivier)(بید غالت آمیالز گوارشی - و فعالیت آلفا زیستیهاي  ویژگی

                                                             

1 Wigglesworth 
2 Terra and Ferreira 
3 Isman 
4 Liu et al 
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 گرفت و با توجه بهو فیزیولوژیکی حشره مورد بررسی قرار  هاي زیستی ویژگیروي  مختلف فیزیکوشیمیایی غالت

عنوان رژیم غذایی پایه براي آزمایش این میزبان به . انتخاب شدبراي بید غالت ترین میزبان  ، مناسبها این ویژگی

چندین گونه گیاهی استخراج و فعالیت  و میوه هاي پروتئینی از بذر در آزمایش دوم عصاره. دوم استفاده شد

در نهایت با . قرار گرفتبررسی مورد در شرایط آزمایشگاهی  بید غالتآمیالز -آلفا فعالیت ها روي مهارکنندگی آن

  . آفت بررسی شد هاي زیستی ویژگیاضافه و  غذاي حشرههاي مختلف آن به  انتخاب بهترین مهارکننده غلظت

روي  بید غالت زیستیهاي  در مورد ویژگی محدودهاي علمی، تاکنون تحقیقات براساس جستجو در پایگاه

آمیالز گوارشی حشره و تأثیر - آلفا همچنین هیچ تحقیقی در مورد. است هاي مختلف انجام شدهمیزبان

دلیل اهمیت این  بهلذا، با توجه به دالیل ذکر شده و  .هاي پروتئینی روي این آنزیم صورت نگرفته است مهارکننده

تواند در  هاي انجام شده در این زمینه می، بررسیغالت مختلفآفت از نظر ایجاد خسارت اقتصادي زیاد روي 

عنوان یکی  و گرایش به سمت استفاده از ارقام متحمل گیاهی به آفت در انبار علیه مصرف سموم شیمیایی کاهش

  .، مفید و قابل استفاده باشدمدیریت تلفیقی آفاتثر در ؤاز ارکان م

  :ند ازبخش، اهداف اصلی این پژوهش عبارتبا توجه به مطالب ذکر شده در این 

o  زیستیهاي  ویژگیبررسی S. cerealella  غالت مختلفتغذیه از در واکنش به 

o آمیالز گوارشی -هاي بیوشیمیایی و فعالیت آلفا تعیین ویژگیS. cerealella  در واکنش به تغذیه

  از غالت مختلف

o استخراج و بررسی فعالیت مهارکنندگی عصاره پروتئینی از بذر و میوه چند گیاه  

o زیستیهاي  بررسی ویژگی S. cerealella به تغذیه از مهارکننده یوالف مخلوط شده با  در واکنش

 غذاي حشره

o  بررسی ذخایر انرژيS. cerealella  در واکنش به تغذیه از مهارکننده یوالف مخلوط شده با غذاي

 حشره

o  بررسی تحمل سرماییS. cerealella  در واکنش به تغذیه از مهارکننده یوالف مخلوط شده با

    غذاي حشره
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 بررسی منابع -2- 1

  غالتبید  - 2-1- 1

  و مناطق انتشار بندي حشراتدر رده بید غالتجایگاه  - 1- 2-1- 1

 ي، خانواده1داران پولک بال يمتعلق به راسته ،Sitotroga cerealella (Olivier, 1789( ،بید غالت

Gelechiidae يو زیرخانواده  Pexicopiinaeیک آفت اصلی در کشورهاي در  بید غالت. )2008، نام بی( باشد می

زیستگاه اصلی این آفت را  .شوندها محسوب میتهدید جدي براي امنیت غذایی اکثر کشورو حال توسعه بوده 

). 2013، 3همکاران؛ سانگیتا و 1999، 2آلتپتر و همکاران(اند  نواحی ساحلی و کوهستانی با رطوبت باال ذکر کرده

در  این آفت، شود استفاده می در پرورش انبوه دشمنان طبیعیهاي بید غالت  اینکه از تخمدلیل  حال، به اینبا

  ).2004، 4نسرین و همکاران(بیشتر کشورها حضور دارد 

  بید غالت هاي زیستی و ویژگی میزبانی ياهمیت اقتصادي و دامنه -2- 2-1- 1

- هاي غالت از جمله جو، گندم، ذرت و برنج میآفات دانه ترینمهمي الروي یکی از در مرحله بید غالت

شوند  گیرد و پس از آن همراه محصول وارد انبار می آلودگی اولیه غالت به این آفت در مزرعه صورت می. باشد

 بذر کی ونخود را در ينشو و نمادوره و  وارد دانه شدهتخم  زپس از خروج االرو . )1999 ،5وستون و راتلینگورد(

و شفیرگی آفت  يالرو يها طول دوره، درصد 80 نسبی رطوبت و سلسیوسدرجه  30 دماي در .کند یم لیتکم

باشد که سبب کاهش زایایی بذر  ت از جوانه مرکزي میتغذیه اولیه آف .باشد میروز  5 و 19حدود ترتیب  به

، 7؛ شوکل و وو1996، 6خاتاك و همکاران( دهند ه قرار میمورد تغذیشود و در ادامه تمام محتویات دانه را  می

ویژه غالت، سبب کاهش  هاي خود بههاي این آفت با تغذیه از میزبانالرو). 2002، 8احمد و همکاران ؛2003

هاي همراه آلودگی ناشی از پوسته زنی دانه، وزن دانه و محتوي پروتئین و کربوهیدرات شده که بهدرصد جوانه

                                                             

1
 Lepidoptera 

2 Altpeter et al 
3 Sangeetha et al 
4 Nasreen et al 
5 Weston and Rattlingourd 
6 Khattak et al 
7 Shukle and Wu 
8
 Ahmed et al 
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، 1فؤاد و همکاران( شوندمحصول می کیفیت و ارزش غذاییشفیرگی و فضوالت برجا مانده منجر به کاهش 

را  ها افراد ماده تخم کرده وگیري  جفتبالفاصله پس از ظهور  حشرات کامل .)2013 2؛ ترون و ویور2013

 200 تا باشد، می روز 10تا  5 خود که تواند در طول عمر یم فرد ماده کی. دنگذار یم اي دسته ای تکیصورت  به

توکسین و متیل این آفت مهم، از سموم تدخینی مثل فس کنترلي اخیر، براي  در چند دهه .بگذاردتخم عدد 

 ویژه به ها در انبار وکشآفتاین دلیل آگاهی از مضرات ناشی از مصرف امروزه به ولی ،شده استبروماید استفاده 

استفاده از این سموم در  مصرف کنندگان،ها بر  و همچنین اثر سوء آن ور انبار شدهبذداخل  ها در آنتجمع 

  ).2011، 4؛ هرتلین و همکاران2006، 3داگلیش(سرتاسر جهان ممنوع شده است 

  

  )عکس اصلی(مراحل مختلف رشدي بید غالت  - 1- 1شکل 

  

  ارقام مقاوم -2-2- 1

                                                             

1 Fouad et al 
2 Throne and Weaver 
3 Daglish 
4 Hertlein et al 
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شیمیایی، فقط یکی از ابزارهاي مورد استفاده است که در کنار  کنترلهاي مدیریت تلفیقی آفات، در برنامه

تر آفت هزینهبهتر و کم کنترلتواند به زراعی می هاي کنترل بیولوژیک و روش شامل ،کنترلهاي دیگر روش

انداز روشنی را پیش زراعی است که چشم کنترلهاي استفاده از ارقام مقاوم و متحمل، یکی از راه. کمک نماید

است؛ ولی بر  هزینههاي سنتی و معمولی ایجاد مقاومت در گیاه، بسیار کند و اگر چه روش. روي ما قرار داده است

هاي مقاومت  به گیاهان مورد نظر و ایجاد و انتقال ژن 1سازي همسانهامروزه با استفاده از مهندسی ژنتیک، امکان 

ارقام مقاوم با تأثیر روي زندگی آفت و یا ارتباط متقابل . ستده اشها میسر گیاه مقاوم در مقابل آفات و بیماري

در کنترل حشرات آفت  طور وسیع ارقام مقاوم گیاهی به. تواند از شدت خسارت حشره بکاهدخوار می گیاه - گیاه

گیاهان داراي مکانیزم  ).2007و همکارن،  2اندو( کار گرفته شده است مدیریت تلفیقی به هايدر قالب برنامه

مثل حشرات بدن، طول عمر حشرات کامل و تولید وزنتوانند با کاهش بقاي مراحل مختلف سنی،  می يبیوز آنتی

-نسل بعد و یا تأثیر غیرمستقیم از طریق افزایش احتمال قرارگیري حشرات در معرض دشمنان طبیعی با طوالنی

سرفراز و همکاران، (داشته باشند تر کردن مراحل رشدي قبل از بلوغ، نقش مؤثري در کنترل حشرات آفت 

بید  هاي زیستی ویژگیهاي مختلف روي  چندین مطالعه آزمایشگاهی در مورد تأثیر ارقام و یا میزبان). 2006

هاي مختلف ذرت  بید غالت را روي ژنوتیپ هاي زیستی ویژگی) 1995( 3کنسولی و فیلهو. غالت انجام گرفته است

سانگیتا و . باشد میمتغیر روز  5/43تا  9/37دند که طول دوره مراحل نابالغ از مورد بررسی قرار داده و نشان دا

 CR1009 الین د کهدننشان دا بررسی کرده وحساسیت نسبی ارقام برنج را نسبت به بید غالت ) 2013(همکاران 

تأثیر ) 2012( 4حامد و ندیم. باشد ها براي تغذیه بید غالت می الینترین  حساس ADT 43 الین ترین و مقاوم

نشو عنوان میزبان مناسب براي   به و سورگوم را بررسیبید غالت  شناسی زیستمختلف را روي گیاهی هاي  میزبان

باشد،  یک آفت جدي غالت انباري مطرح می عنوان بهرغم اینکه بید غالت  علی .این آفت معرفی کردند و نما

هاي  این حشره روي میزبان هاي زیستی ویژگیی در مورد تاکنون مطالعه جامعدهد که  هاي ما نشان می بررسی

  .حشره انجام نشده است شناسی زیستهاي میزبان روي  مختلف و تأثیر ویژگی

                                                             

1 Cloning 
2 Endo 
3 Consoli and  Filho 
4 Hamed and Nadeem 
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  میزبان بر میزان خسارت وارده توسط آفات هاي فیزیکوشیمیایی ویژگینقش  - 2-3- 1

طور کلی  بهتولید مثل و طول دوره بلوغ و ، نابالغ، بقامراحل  نشو و نما قبیلهاي زیستی حشرات از  ویژگی

، 2؛ کیم و لی2001، 1تساي و ونگ(باشد  می غذاي دریافتیتحت تأثیر نوع حشرات هاي رشد جمعیت مؤلفه

و ایجاد جمعیت  نشو و نمامتعددي مطلوبیت گیاه میزبان را براي تغذیه،  عوامل). 2004؛ لیو و همکاران، 2002

توان به نوع و میزان عناصر غذایی گیاه، دهند که از آن جمله میتحت تأثیر قرار میي آفت نسل بعد توسط حشره

و توانایی هضم و جذب غذاي خورده  هاي مورد تغذیه ، سختی بافتترکیبات شیمیایی ثانوي گیاهترکیبات اولیه و 

موجود در گیاهان، م فیزیکی و شیمیایی عالی). 1981، 3اسکرایبر و اسالنسکی(شده توسط حشره اشاره نمود 

 میزاناي موجود در گیاه، نقش تعیین کننده در شیمیایی و تغذیه عواملشده و  خوار اهیگباعث جلب حشرات 

طبق ). 1997، 4سینگ و مولیک(و تولید تخم در حشره کامل دارد و  نشو و نمابقاي مراحل نابالغ، تغذیه، 

مواد غذایی موجود در گیاهان، در طغیان و افزایش پذیري  میزان تغذیه و هضم ،)1993( 5هاي اسالنسکی یافته

ي میزبانی وسیع، در دسترس بودن گیاهان در حشرات با دامنه. نقش مؤثري دارد خوار اهیگجمعیت حشرات 

کی، اسکرایبر و اسالنس(و همچنین کیفیت و کمیت غذاي خورده شده ) 1988، 6ریهاراسینگ و پ(میزبان متعدد 

اساس رب .کند مثل و افزایش جمعیت نسل بعد حشره ایفا میتولیدمانی،  زنده، نشو و نمانقش مهمی در ) 1981

ها و اندازه بذر تأثیر مهمی در طول دوره رشدي و بقاي  سطح مهارکننده ،)2016( 7ناصريهاي برزویی و  گزارش

تر میزبان  ها باالتر و اندازه بذر کوچک هاي غذایی با سطح مهارکننده ها بیان کردند که رژیم آن. دارد بید غالت

تواند طول  گزارش کردند که سختی بذر می) 2017( 8مرنی و همکارانهمچنین، مجد . نامناسبی براي آفت بودند

 :Trogoderma granarium Everts (Dermestidae لمبه گندمدوره رشدي و پارامترهاي جدول زندگی 

Coleoptera) را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.  

                                                             

1 Tsai and Wang 
2 Kim and Lee 
3 Scriber and Slansky 
4 Singh and Mullick 
5 Slansky 
6 Singh and Parihar 
7
 Borzoui and Naseri 

8 Majd-Marani et al 



 

 

11 

 

  دستگاه گوارشی حشرات -2-4- 1

هاي الکتریکی، هاي جانوري باید توانایی تبدیل انرژي شیمیایی موجود در محیط را به فرمتمام سلول

هاي  عصبی، فعالیت زندگی مانند انتقالهاي ضروري فرآیندها در  تا از آن ،داشته باشند... مکانیکی، اسمتیک و 

شده  خوردهمنابع انرژي، منتج از غذاي ). 2007کلودن، (اي و ساخت ترکیبات ساختمانی استفاده نمایند ماهیچه

ساکارید، پروتئین و ت پلیصور هستند که به هایی مغذي درشتشده، خورده اي از این غذاي قسمت عمدهاست که 

هاي  ي گوارش، به مولکولي میانی و جذب، در داخل لولهي معدهدیواره باشند و باید براي عبور از بافتمی لیپید

تر، بعد از عبور از  این ترکیبات کوچک). 2007؛ کلودن، 1991، 1چپمن(ي خود شکسته شوند کوچک سازنده

هاي بدن ها را به تمام سلول سپس سیستم گردش خون، آن. شوندي میانی، وارد همولنف میي معدهدیواره

  ).2007کلودن، (افتد  جا اتفاق میزادشدن انرژي، در آنقل و عمل شکستن ترکیبات به واحدهاي کوچکتر و آمنت

 عاملتوانند از انواع مختلف غذاها استفاده نمایند، یک عنوان گروهی از جانوران که می توانایی حشرات به

هاي 2خوان از محدوده بسیار وسیعی از زیسته توانایی براي استفاد شود می که باعث استها  موفقیت آندر بزرگ 

تنوع در منابع غذایی، باعث تنوع در ساختمان قسمت خارجی قطعات دهانی شده . را داشته باشنداکولوژیکی 

ده است که داراي شحشرات ایجاد  یگوارش سیستمهمراه تنوع قطعات دهانی، یک تنوع ساختمانی در  به. است

 به سه بخشجامدخوار گوارش حشرات  لولهطور کلی،  به .باشدمختلف غذا می هايدرجاتی از تخصص براي تیپ

  ).2-1شکل () 1998 ،6چپمن( شود تقسیم می 5عقبی ي معدهو  4میانی ي معده، 3جلویی ي معدهاصلی 

                                                             

1 Chapman 
2 Nich 
3 Foregut 
4 Midgut 
5 Hindgut 
6 Chapman 



 

 

 

 

  )1998اقتباس از چپمن، 

هاي متعددي در رابطه با اثر تاکنون گزارش

، 3خیمنز-؛ والنسیا2008، 2زیبایی و همکاران

اسیدیته لوله گوارش، . )2014، 5بندانی؛ برزویی و 

هاي  هاي محیط درونی بدن حشرات است که بر فعالیت آنزیم

در واقع، اسیدیته . گیرد صورت می اسیدیته

ده شده، سمیت خورهاي ترشح شده به داخل آن بخش، حاللیت مواد 

در . )2002، ٦نیشن(دهد هاي لوله گوارش را تحت تاثیر قرار می

ها متناسب  رشی آنهاي گوا میانی با مقدار اسیدیته بهینه فعالیت آنزیم

آورد و تعداد  وجود می هاي گوارشی به هایی را براي فعالیت آنزیم

هاي  بنابراین، در گونه. د فعالیت بهینه را در چنین دامنه متغیري از اسیدیته حفظ کنند

                                                             

1
 pH 

2 Zibaee et al 
3 Valencia-Jimenez 
4 Mehrabadi et al 
5 Borzoui and Bandani 
6 Nation 

12 

اقتباس از چپمن، ( گوارش لوله مختلف هاي قسمت - 2- 1 شکل

  گوارش در حشرات دستگاه ياسیدیته

تاکنون گزارش .باشدمییکی از خصوصیات مهم داخل معده  1اسیدیته

زیبایی و همکاران( انتشار یافته است حشرات هاي گوارشی اسیدیته بر فعالیت آنزیم

؛ برزویی و 2014، 4مهرآبادي و همکاران ؛2010؛ لومات و هیورال، 

هاي محیط درونی بدن حشرات است که بر فعالیت آنزیم ترین ویژگی میانی، یکی از مهم ي

اسیدیته ها در طیف خاصی ازآنزیمفعالیت بهینه زیرا  ،گذارد گوارشی تاثیر می

هاي ترشح شده به داخل آن بخش، حاللیت مواد آنزیم نوع و فعالیت هر بخش از لوله گوارش

هاي لوله گوارش را تحت تاثیر قرار میها و جمعیت میکروارگانیسم کش بعضی از آفت

میانی با مقدار اسیدیته بهینه فعالیت آنزیم ي معدهبسیاري از حشرات، اسیدیته 

هایی را براي فعالیت آنزیم میانی، محدودیت ي معدهتغییر اسیدیته 

د فعالیت بهینه را در چنین دامنه متغیري از اسیدیته حفظ کنندنتوان ها می

اسیدیته -2-4-1- 1

اسیدیته

اسیدیته بر فعالیت آنزیم

؛ لومات و هیورال، 2008

ي معدهویژه  به

گوارشی تاثیر می

هر بخش از لوله گوارش

کشبعضی از آفت

بسیاري از حشرات، اسیدیته 

تغییر اسیدیته . باشد می

ها می کمی از آنزیم
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ترا و ( باشد هاي گوارشی متفاوت می آن نوع و فعالیت آنزیم به تبعو میانی  ي معدهمختلف حشرات، اسیدیته 

، تنوع قابل توجهی پوشان بال سختها، مانند دوباالن و  بعضی راستهدر . )1995، 1گی و همکاران مک؛ 1994فریرا، 

اسیدیته سه (سیدي میانی از خیلی ا ي معده، اسیدیته پوشان بال سختدر راسته . شود مشاهده میدر این ویژگی 

در الروهاي ) هشت تا نهي  اسیدیته(تا اسیدیته قلیایی  Meloidaeو  Chrysomelidae هاي خانواده در) تا چهار

میانی  ي معدهیدیته در راسته ناجورباالن، اس. متغیر است Dermestidaeو  Scarabaeidaeبرخی افراد خانواده 

ي  اسیدیته(تا خیلی قلیایی ) ي هشت اسیدیته( اسیدیته بهینه از کمی قلیایی داران پولک بالدر . باشد اسیدي می

  ).2000، 2جانسون و رابوسکی( باشد متغیر می) 12

  هاي گوارشی در حشراتمآنزی - 2-4-2- 1

ي حیات را ، توانایی ادامهدرون بدن هاي بیوشیمیاییي انواع گوناگون واکنشواسطه موجودات زنده به

. شوندها انجام میوسیله گروهی از مواد حیاتی به نام آنزیم ها بهتمامی این واکنشطور تقریبی،  به. اند کسب کرده

؛ پرایس و 1383گرگانی و همکاران،  نعمت؛ 1371نیا، شهبازي و ملک(ها، کاتالیزورهاي زیستی هستند آنزیم

مرتبه بیشتر از  1012تا  106شوند، عموماً ها کاتالیز میآن هایی که توسطو سرعت واکنش) 1999، 3ونسیاست

ها داراي نشان داد که آنزیم )1922( 4ویل استالر). 1383گرگانی و همکاران،  نعمت(هاي فاقد آنزیم است واکنش

به ( آورددست  را به شکل متبلور به 6آزآنزیم اورهبراي اولین بار ) 1926( 5باشند و سامنرساختمان پروتئینی می

  .)1371نیا،شهبازي و ملکنقل از 

  هاآنزیمبندي طبقه -1- 2-4-2- 1

گذاشته یا نام واکنشی که آنزیم بر آن اثر  8زیرنهشتبه  7ها پسوند آزگذاري آنزیمبراي نام ،1955تا سال 

، سیستم 1المللی بیوشیمی و بیولوژي مولکولیکمیته بینهاي جدید، با کشف روزافزون آنزیم. شد افزوده می

                                                             

1 McGhie et al 
2 Johnson and Rabosky 
3 Price and Stevens 
4 Will Staller 
5 Sumner 
6 Urease 
7 ase 
8 Substrate 
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ها بندي جدید، آنزیمطبقه در). 1999پرایس و استونس، (ه نمود ها را ارایبندي جدید آنزیمطبقه گذاري و نام

گرگانی و همکاران،  نعمت(شوند ي اصلی تقسیم میکنند، به شش طبقهحسب نوع واکنشی که کاتالیز میبر

هاي گروه و هر گروه نیز از زیرگروه ي اصلی، از چندهر یک از شش طبقه). 1999؛ پرایس و استونس، 1383

تشکیل  وبندي که از چهار جزي دستهبراي شناسایی هر آنزیم، یک شماره. اندتشکیل شده) دسته(خاص خود 

ي همراه این شماره، یک نام کوتاه براي استفاده به. رودکار می شوند، بهي نقطه از هم جدا میوسیله شده و به

به نام ) آز(کند و با افزودن پسوند کاتالیز می ي واکنشی که آنزیمکنندهتیک که مشخصروزمره و یک نام سیستما

گرگانی و همکاران،  نعمت(شود ، ارائه میمشخص شده یا انتهاي نام واکنش شیمیایی مربوط به آنزیم زیرنهشت

، به شش 1- 1طبق جدول ها ، آنزیمالمللی بیوشیمی و بیولوژي مولکولیکمیته بینبندي طبقه براساس). 1383

 .شوندي اصلی تقسیم میطبقه

  ها بر اساس نوع واکنشبندي آنزیمطبقه -1- 1جدول 

  نوع واکنش  بنديطبقه

  احیاء-هاي اکسیداسیونواکنش  اکسیدوردوکتازها

  هاي عاملیهاي انتقال گروهواکنش  ترانسفرازها

  هاي هیدرولیزکنندهواکنش  هیدروالزها

  ها با ایجاد پیوند دوگانههاي حذف گروهواکنش  لیپازها

  هاي ایزومریزاسیونواکنش  ایزومرازها

  هاي سنتز یا الحاق دو مولکول همراه با مصرف انرژيواکنش  لیگازها

استرازھا. کنندھا را با افزودن آب کاتالیز میھیدروالزھا عمل شکستن پیوندھای بین یک کربن با سایر اتم .1
2

 ،

پپتیدازھا
3

آمیالزھا، فسفاتازھا، 
4

برای ھر . ھای این طبقھ ھستند آز، پپسین، تریپسین و کیموتریپسین از آنزیم، اوره

بندی با عالمت اختصاری ی دستھآنزیم، یک شماره EC . و چھار عدد داده شده است  EC ی آنزیمی ، استاندارد کمیتھ

گروه، عدد سوم، ی دھندهی طبقھ، عدد دوم، نشاندھندهاست کھ عدد اول، نشان  

2.  

                                                                                                                                                                                         

 

1 International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) 
2 Sterase 
3 Peptidase 
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Abstract: 

The present survey is including two experiments. In first experiment, biology and physiological traits of 

Sitotroga cerealella (Olivier; Lep.: Gelechiidae), a world-wide insect pest of cereals, were investigated on 

different grains including barley, maize, rye, sorghum, triticale, and wheat. Larval and pupal duration was the 

shortest on wheat and triticale, and the longest on sorghum. There were significant differences in survival rate 

of immature stages on different grains. The highest realized fecundity and egg fertility was observed on triticale 

and the lowest was seen on sorghum. Larvae fed on triticale and wheat showed higher amount of α-amylase 

activity than those fed on other grains. Maximum Vmax/KM ratio was determined for the midgut α-amylase of S. 

cerealella larvae fed on wheat. Whole-body protein, lipid, and glycogen contents of pupae reared on sorghum 

and rye were significantly lower than those reared on other grains. The statistical analysis showed that the clear 

correlation could be drawn between the biological characteristics and energy contents of S. cerealella on one 

side and seed hardness, amylolytic activity, and food consumed on the other. According to the findings of this 

study, the variable responses of S. cerealella to feeding on different host grains could be attributed to the 

quality of diets tested. In this experiment, wheat was selected as more suitable host and used for subsequent 

experiments. In second experiment, the inhibitory effects of Avena sativa L. seed extract were studied on life 

history and some physiological aspects of S. cerealella. The results of α-amylase inhibition in vitro by A. sativa 

proteinaceous extract suggested its potential effect on S. cerealella larvae. Although, chronic ingestion of A. 

sativa inhibitor (I10) did not show significant reduction of the growth and development of S. cerealella; 

however, a delay in the developmental time of immature stages was detected when S. cerealella larvae were 

continuously fed on I30 and I50 concentrations of the inhibitor. The highest and lowest realized fecundity was 

recorded for females fed on I10 and I50 concentrations, respectively. The lightest weight of pupae of S. 

cerealella was observed on I50 concentration. The lowest glycogen and lipid contents of the pupae were 

detected on I50 concentration. The lower survival rate of pupae at sub-zero temperature indicated that S. 

cerealella fed on I50 concentration of the inhibitor was less cold tolerant than control insects. The inhibitory 

studies indicated that A. sativa proteinaceous extract had high inhibitory activity for the α-amylase of this pest. 

This inhibitor can be expressed in genetically engineered plants to confer resistance of grains to S. cerealella.  



١ 

 

 

Faculty of Agriculture and Natural Resources 

Department of Plant Protection 

 

The effect of some plant inhibitors on biological traits and 

digestive physiology of Sitotroga cerealella (Olivier) 

(Lepidoptera: Gelechiidae) 

 

Supervisors: 

Bahram Naseri (Ph. D) 

Gadir Nouri-Ganbalani (Ph. D) 

 

 

By: 

Ehsan Borzouei 

 

 

February 2018 

 


