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 Trogoderma granariumروی زیست شناسی و فيزیولوژی گوارشیمقایسه تاثير ارقام مختلف گندم 

Everts (Coleoptera: Dermestidae) 

 

 چكيده:

، یک آفت خطرناک غالت Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)لمبه گندم، 

شامل ارگ، مروارید، رقم گندم  6تأثير  این مطالعه،ر د و محصوالت انباری در سرتاسر جهان می باشد.

Nai 60 ای و فعاليت های تغذیههای بيولوژیک، شاخصروی برخی ویژگی، پارسی، پيشتاز و شانگهای

 14:10و دوره نوری درصد  65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبی  33±1های هضم در دمای آنزیم

لمبه گندم پرورش داده شده روی مروارید طوالنی ترین طول الروهای )روشنایی: تاریکی( بررسی گردید. 

روی رقم ارگ و کمترین وزن  T. granariumترین وزن شفيره سنگيندوره الروی و شفيرگی را داشتند. 

های گذاشته شده برای حشرات پرورش داده شده روی ارقام آن روی رقم پارسی بود. بيشترین تعداد تخم

آن برای حشرات پرورش داده شده روی مروارید و پارسی بود. همچنين  ارگ و شانگهای و کمترین

بيشترین تفریخ تخم برای ماده های پرورش داده شده روی رقم ارگ و کمترین آن برای ماده های پرورش 

پرورش داده شده روی پارسی  T. granariumداده شده روی رقم پارسی بود. نتایج نشان داد که الروهای 

ی را داشتند. کمترین فعاليت آميلوليتيک و غذا خورده و سرعت رشد نسب لیراندمان تبد ریمقادکمترین 

پروتئوليتيک الروهای سن آخر روی رقم پارسی بود. نتایج نشان داد که پارسی نامناسب ترین رقم برای 

 بود. T. granariumتغذیه و رشد و نمو 

 زیست شناسی، فيزیولوژی هضم، ارقام گندم.، Trogoderma granarium: لمبه گندم، واژگان كليدي
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 فصل اول: مقدمه

ای موفقيت حشرات در گسترش پهنه گونهگيرد. میی جانوری را در بر ها% گونه80رده حشرات در حدود 

( عقيده 1996خود جلب کرده است. ترا و همکاران )های متوالی بهجمعيتی توجه محققان را برای قرن و

 ی ازها در استفاده از طيف وسيعمهم در موفقيت حشرات، توانایی آنکتورهای بسيار دارند که یکی از فا

شم و موم تا بيشتر های سخت، مواد هوموسی، پن مواد از چوبایباشد. دامنهبرای تغذیه میمواد آلی 

 ياهان یا خون جانوران را شاملهای قابل هضم، گياهان، بافت بدن جانوران، شيره گميکروارگانيسم

در معده حشره بستگی  هاآنهای موجود در معده و تقسيمات . پتانسيل گوارشی حشرات به آنزیمشودمی

است، استفاده میاند از منابعی که برای دیگر جانوران غيرقابل هضم یا سبراین حشرات توانستهدارد. بنا

 نمایند.

در  ن محصولای.ترین محصول زراعی کشور استو عمده غالتترین از مهم (Triticum aestivum) گندم

. پختن نان است شود و مصرف عمده آن برای تهيه آرد وعنوان یک محصول استراتژیک کشت میایران به

 تيکومیترهای عضوی از گونه و ایلپهتک گياهان گلداراز و  هلی موجود استهای وحشی و ادر گونه گندم،

(Triticum)،  228در سراسر دنيا در سطحی معادل  ن گياهای.است هاگرامينهو خانواده  گندميانتيره 

ميليون هکتار بوده که حدود  6/6ن محصول حدود ایران سطح زیر کشتای. درشودمیميليون هکتار کشت 

حصوالت مهم، ميليون هکتار آن به صورت دیم و بقيه به کشت آبی اختصاص دارد. گندم یکی از م 2/4

که سطح زیر کشت آن در استان باشد. به طوریک سيب زمينی، در استان اردبيل میپس از گياه استراتژی

صورت دیم و هکتار آن به 263332بوده که حدود هکتار  344446معادل  1386-87در سال زراعی 

راوانی در ميزان توليد ی ف(. عوامل زنده و غير زنده1385نام، بقيه به کشت آبی اختصاص دارد )بی

گونه  70ران بيش از ای باشند. درن عوامل میایخوار، یکی ازمحصول تأثيرگذار هستند که حشرات گياه

ن عوامل اییکنند و از جملهخوار شناسایی شده است که در مزرعه و انبار از گندم تغذیه میی گياهحشره

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D9%84%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D9%84%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D9%84%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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توان به لمبه ، میشودمین محصول ای ارت شدید بهکه در سيلوها و انبارهای نگهداری گندم سبب خس

(. کشاورزان برای کنترل 1377؛ رضابيگی، 1379( اشاره کرد )رجبی، Trogoderma granariumگندم )

دليل آگاهی از مضرات کنند. امروزه بهی شيميایی استفاده میهاکشخسارت ناشی از آفات گندم از آفت

های زیرزمينی و ی سموم در محصوالت برداشت شده و آبات باقيماندهها و اثرکشناشی از مصرف آفت

وزارت جهاد کشاورزی و همچنين اثر سوء برای کسانی که در معرض سمپاشی هستند، سياست جاری 

گذاران توليد گندم کشور، رسيدن به کشاورزی پایدار )توليد بهينه و مستمر محصوالت دیگر سياست

قل زیان وارده به محيط زیست( است و خودکفایی در توليد گندم و کاهش کشاورزی با حفظ و یا حدا

های بخش کشاورزی و ترین برنامهای و انباری گندم، از مهمبارزة شــيمــيایی با آفات مزرعهســطوح م

 های تابع آن )سازمان حفظ نباتات و موسسة تحقيقات آفات و بيماریهای گياهی( می باشد.زیر بخش

که جنگ دوم جهانی گذاشته شد؛ زمانی بعد ازمیک (IPM)بنای مدیریت تلفيقی آفات  اولين سنگ

های آلی مصنوعی شدند. از دهه دانشمندان متوجه بروز مشکالت ناشی از استفاده ناآگاهانه حشره کش

ن مشکالت در غالب مقاومت آفات، ظهور دوباره آفت، طغيان آفات ثانویه و آلودگی محيط زیست ای70

کنترل کاربردی آفت با ترکيبی از "که در واقع تحت عنوان  "کنترل تلفيقی آفت"ن زمان ایؤیت شدند. ازر

ویی الگ IPMن دهه به بعد، ایتعریف شده بود رواج پيدا کرد. در حقيقت از "کنترل بيولوژیکی و شيميایی

(. آخرین تعریف از 2006بندی شده در سطح جهان فراهم آورد )اهلر، ارزشمند برای تحقيقات سازمان

IPM  های های چندگانه برای بهينه کردن کنترل تمام ردهفرایند به کارگيری تاکتيک"عبارت است از

 (.2003)پروکوپی،  "ی هرز، مهره داران( در روشی اقتصادی و اکولوژیکیها، علفهاآفات )حشرات، پاتوژن

ی، فقط یکی از ابزارهای مورد استفاده است که در ی شيميایهای مدیریت تلفيقی آفات، مبارزهدر برنامه

-بهتر و کم کنترلتواند به ی زراعی میی بيولوژیکی و مبارزههای دیگر مبارزه مانند مبارزهکنار روش

. استفاده از ارقام مقاوم و متحمل، (2011پينو و همکاران، ؛ دل2009الونزو، )تر آفت کمک نماید هزینه
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انداز روشنی را پيش روی ما قرار داده است. ارقام مقاوم با ی زراعی است که چشمزههای مباریکی از راه

تواند از شدت خسارت حشره بکاهد  )پاندا و گياهخوار می -تأثير روی زندگی آفت و یا ارتباط متقابل گياه

 (.1995خوش، 

-د. غذایی که آفت دریافت میباشی حشره از ميزبان مین ارتباط، تغذیهاییکی از موارد بسيار حياتی در

ای حشرات، دستگاه ن ارتباط را به شدت تحت تأثير قرار دهد. با توجه به رفتار تغذیهای تواندکند، می

ی گوارش آنها دچار تغييراتی در جهت سازگاری برای هضم غذا شده است. یکی از عوامل کليدی در مقوله

اهميت حشره بسيار با -رتباطات بين گياهها در انقش آنزیمن دستگاه است. بنابراین ایهایگوارش، آنزیم

ن رو این مواد، حياتی است. ازایهای کنترل آفات در بخش استفاده از ارقام مقاوم، نقشاست. لذا در برنامه

رسانی به محصوالت ن جانوران در آسيبایهای گوارشی به عنوان شناسایی پتانسيلی آنزیممطالعه

 های متنوع مبارزه با آنها از جایگاه ارزشمندی برخوردار است.اتخاذ تصميماتی در روشکشاورزی و نيز 

دارد  و ميزان هضم و جذب آن غذای خورده شدهمقدار با میميزان نشو و نما در حشرات ارتباط مستقي

گيرد می گياهان ميزبان تحت تأثير قرار ییک حشره به وسيله مثلتوليد و نمو، بقا(. 1968)والدبائور، 

(. موارد ذکر 2005؛ یاشار و گونگر، 2004؛ ليو و همکاران، 2002؛ کيم و لی، 2001)تسای و وانگ، 

توانند برای ارزیابی سطح مقاومت گياه به حشرات استفاده شوند. هستند که میمیشده، پارامترهای مه

ی مدیریت تلفيقی آفت باشد. های حساس یا مقاوم ممکن است از اجزای اصلی یک برنامهآگاهی از واریته

بيشتر و  و توليد محصول مقاوم تواند در کشف و ردیابی هجوم آفت، انتخاب واریتهچنين اطالعاتی می

است که از لحاظ اقتصادی می(. مقاومت گياه ميزبان ابزار مه2006کمک کند )رزمجو و همکاران،  ترسالم

های ارزیابی (. از روش1987کندی و همکاران، باشد )کننده میو سالمت محيط زیست بسيار راضی

ای حشره روی های تغذیهشاخص مانی وهای رشدی، ميزان زندهویژگی یمقاومت گياهان ميزبان، مطالعه

ارقام مختلف با تعيين ميزان رشد حشره، ميزان غذای خورده شده و تاثير آن روی افزایش نشو و نمای 
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(. ميزان مصرف غذا توسط یک حشره 2001، پاتانکار و همکاران، 1998باشد )هاینس و ميالر، حشره می

ای های تغذیهای آن حشره بستگی دارد. شاخصگياهخوار به کيفيت گياه ميزبان و ميزان بازدهی تغذیه

د باشمیمیای بسيار مههای تغذیه( از جمله شاخصECIبویژه شاخص بازدهی تبدیل غذای خورده شده )

های فيزیولوژیکی حشره و در راستای آن تأثير ترکيبات گياهی بر فيزیولوژی آنزیم که بيانگر وضعيت

گوارشی در  هایآنزیمی های مهارکنندهای از پروتئينباشند. ترکيبات ثانویه و مجموعهگوارشی آفت می

ای آفت نيز ذیههای تغهای گوارشی، بر شاخصتأثير بر فعاليت آنزیمبا توانند گياهان وجود دارند که می

ای دهنده خصوصيات تغذیهطور قابل توجهی نشانای بههای تغذیهگذار باشند، لذا مطالعه شاخصاثر

های مدیریتی آفت مفيد و قابل استفاده باشد. تواند در برنامهمی وباشد گياهان ميزبان برای حشره آفت می

های پروتئينی طبيعی موجود توسط مهار کننده آورهای گوارشی حشرات زیانامروزه هدف قراردادن آنزیم

های مؤثر بدست آمده از گياهان دیگر و کنندهی مقاوم حاوی مهاردر ارقام مقاوم یا گياهان تراریخته

های عامل مقاومت گياهی و انتقال آن به سایر گياهان پرمحصول و حساس به آفت، یکی از شناسایی ژن

باشد. امروزه مشخص شده است که چندین ی مدیریت تلفيقی آفات میمهها در برناترین رهيافتکاربردی

های گياهی نسبت به طيفی از آفات، وقتی که سنجش با غذای مصنوعی یا گياه گروه مختلف از پروتئين

سازی هضم پروتئين در دستگاه (. غيرفعال1997شود، سمی هستند )جانگسما و بالتر، تراریخته انجام می

برداری ضعيف از منابع غذایی، کندی رشد و نمو و حتی مرگ به علت ات منجر به بهرهگوارش حشر

های گوارشی مؤثر در هضم مواد غذایی، (. در بين آنزیم1989هاوس و همکاران، )گيتگردد گرسنگی می

و  مسئول هضم نشاسته ترتيببههای گوارشی هستند که مهمترین گروه آنزیمها پروتئازآميالزها و 

کنند از اهميت بسزایی برخوردار میپروتئين گياهی هستند. آميالز گوارشی در حشراتی که از غالت تغذیه 

به عنوان  هاماکرومولکولبا مهار هضم  هاریزمغذی. اختالل در متابوليسم (2002است )فرانکو و همکاران، 

هایی ژن(. 1992و همکاران،  ریک هدف کليدی برای استفاده در کنترل حشرات مدنظر بوده است )هيلد
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اند و امکان استفاده کنند، کلون و به داخل گياهان تراریخته وارد شدههای مختلف را کد میکه مهارکننده

-که یکی از مهم(. با توجه به این1994همکاران،  از آنها برای کنترل آفات نشان داده شده است )توماس و

باشد، لذا های گوارشی حشرات میی موجود در گياهان روی آنزیمترین اثرات ترکيبات شيميایی ثانویه

ی های کنترلی مناسب در جهت استفادهمنظور طراحی دقيق رهيافتهای گوارشی حشرات بهبررسی آنزیم

؛ 1997د، ميچائوپروتئاز در مدیریت تلفيقی آفات ضروری است )آميالز و های آميز از مهارکنندهموفقيت

 (.1996 و 1995همکاران، جانگسما و 

ارقام مختلف روی های آن و تفاوت T. granariumمیهای رشدی و آنزیویژگیدر مورد  که نایبا عنایت به

 تاکنون تحقيقات چندانی توسط پژوهشگران صورت نگرفته و به دليل اهميت این آفت از نظر ایجاد گندم

های انجام بررسی ،های ذخيره شده در انبارگندمغالت مختلف و به ویژه خسارت اقتصادی زیاد بر روی 

سمت استفاده از دن مصرف سموم شيميایی و گرایش بهتواند در به حداقل رسانشده در این زمينه می

 .مؤثر واقع شودمفيد و تواند می، IPMعنوان یکی از ارکان موثر در به گندمارقام مقاوم 

 فرضيات تحقيق عبارتند از:

 ی زیستی لمبه گندم دارند.هاداری روی ویژگیدم اثر معنیارقام مختلف گن .1

 های لمبه گندم دارند.داری روی فعاليت آميالز گوارشی الروارقام مختلف گندم اثر معنی .2

 های لمبه گندم دارند.داری روی فعاليت پروتئاز گوارشی الروارقام مختلف گندم اثر معنی .3

-شناسی و فعاليت برخی از آنزیمثر ارقام مختلف گندم روی زیستن اتعيي این طرح هدف از اجراءبنابراین 

-ن تحقيق و یافتهایدست آمده ازاميد است که با تلفيق اطالعات بهباشد. های گوارشی مهم لمبه گندم می

ن آفت و کـاهش ایدقيق و جامع در مدیریتمیهای علهای حاصل از تحقيقات دیگر، امکان طراحی برنامه

 اهم شود.خسارت آن فر

 بندي حشراتدر رده T. granariumجایگاه 
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بـدن آن بيضـی شـکل بـوده و میکـه شـکل عمو باشدمیمتر ميلی 5/1 -3حشره کامل به طول تقریبی 

 هـا. بالپوشباشدمیو پاهای حشره عموماً به رنگ زرد مایل به قرمز  هاپوشيده از موهای زرد است. شاخک

. سـطح شـودمیرنـگ دیـده  ایی نامشـخص قرمـز قهـوههاغالباً لکه هاآندر انتهای بدن گرد و در روی 

ميلی متر  2ن حشره طولی در حدود ایرنگ پوشيده شده است. جنس نرهای ظریف کمبدن از کرکمیشک

 .(1377رضابيگی، ) ميلی متر طول دارد 3و جنس ماده آن بيش از 

 T. granariumمناطق انتشار 

مـام ، که از آنجا به اروپا و امریکـا و سـپس بـه تباشدمیندوستان و استراليا ن آفت کشور هایموطن اصلی

در بسياری از کشورهای گرمسـير، نيمـه گرمسـير و ن آفت در حال حاضر ای.نقاط جهان انتقال یافته است

 .(1379رجبی، باشد )میحضور داردو دارای اهميت اقتصادی معتدل 

 T. granariumاهميت اقتصادي و دامنه ميزباني 

کند و به میگندم و جو تغذیه  از ولکی از آفات مهم محصوالت انباری است، که در درجه ایلمبه گندم 

ی روغنی هافندق، بادام زمينی و دانه مثل ار، یوالف، برنج و همچنين حبوباتچاوددیگر مانند  محصوالت

رژیم غذایی گوشت که دارای  Dermestidaeن حشره بر خالف دیگر حشرات خانواده ای. کندمیتغذیه 

دهد و گاهی اوقات از حشرات ی حيوانی تمایل نشان میهاوردهندرت به خوردن فرآخواری هستند، به

کامل با وجود فقط مربوط به الرو آن است، حشره . خسارت آننمایندمیتغذیه  مرده و خون خشک نيز

کند بسيار ناچيز بکند و اگر هم تغذیه مییه ند تغذن وجوای فعال بودن و داشتن قطعات دهانی طبيعی، با

شوند میالروها قادرند تمام محتویات دانه را خورده و از بين ببرد و به مرور زمان که بزرگتر . خواهد بود

دست هی سالم را نيز بهادهند، و توانایی تغذیه از دانهمیغذایی رغبت بيشتری نشان برای خوردن مواد

الروها بيشتر روی توده محصوالت است و اغلب از نفوذ به اعماق قله خودداری  محل فعاليت. آورندمی

کنده شده از بدن ی الروها و موهای هاعلت آميخته شدن با مدفوع ، پوستهزده بهمحصوالت آفت. کنندمی
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ارش ته شود در دستگاه گوو در صورتی که از آرد آلوده به موهای بدن الرو نان پخ باشدالرو مرغوب نمی

 250000سال بدون غذا زندگی کنند ولی حتی یک توانندالروها می. جاد نمایدایتواند اختالالتیانسان می

 .گرم گندم دیگر چيزی برای مصرف باقی نگذارندکيلو 100ادرند در ظرف یک ماه از ق  الرو

 T. granariumزیست شناسي 

گيری کرده و متعاقب آن ، جفتشفيره حشره بالغ در دمای مناسب چند روز بعد از خارج شدن از

گيرد. حشره ماده در روز انجام می 6درجه سانتی گراد تا  15 -16ن امر در دمای ایکند، کهمیریزی تخم

 هاگذارد. تخمی انبار میهاو یا در شکاف و درز دانه موادغذاییعدد تخم روی  125هفته، تا  4مدت 

 ها. تخمباشدمینوک تيز  ایرف آن گِرد و سمت دیگر آن تا اندازهشکل است که یک ط ایباریک و استوانه

ن ای نمایند. الرومیشوند که بالفاصله شروع به تغذیه میروز تبدیل به الروهای جوان  9تا  5پس از طی 

و در دمای پایين، در  موادغذاییحشره قادر است به مدت سه سال در شرایط سخت، بدون مصرف 

 ایرنگ قهوهه زندگی خود ادامه دهد. شفيره بهو نقاط مختلف انبار و اطراف سـيلو ب، درزها هاشکاف

 32انجامد. کل دوره نمو حشره در دمای میطول  طور معمول یک هفته بهروشن است و دوره شفيرگی به

سال عدتر، یکماه و در شرایط نامسـا 2گراد، درجه سانتی 25روز و در دمای  30 درجه سانتی گراد، تا

 .طول خواهد کشيد

 كنترل شيميایي

استفاده  مثل متيل برماید و قرص فستوکسين توان از سموم گازی مختلفمیبرای مبارزه با لمبه گندم 

از دزهای باالتر برای مبارزه با  شودمین آفت مقاومت باالیی نسبت به سموم دارد که سبب ای البته کرد.

تر مقاومت در افراد لودگی بيشتر محصوالت و بروز سریعبه آ آفت استفاده شود و همين مسئله منجر

 .شودمی

 استفاده از ارقام مقاوم 
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طور که در شرایط محيطی یکسان و بهمی(، رقم مقاوم عبارت است از رق1951) اساس تعریف پينتربر

با کيفيت باالتر  ژنتيکی در مقایسه با ارقام معمولی کمتر مورد خسارت آفت قرار گرفته و محصولی بيشتر و

گيرد ها مورد ارزیابی قرار میین مقاومت امری نسبی بوده و در مقایسه با سایر رقماتوليد کند. بنابر

ی کنترل آفت هاارقام مقاوم که در مدیریت تلفيقی آفات همراه با دیگر روش (.1994)اسميت و همکاران، 

توان از مین ارقام ای شوند و با استفاده ازوب میمحس IPMگيرند، از اجزای اساسی میمورد استفاده قرار 

شدت فشار اعمال شده توسط سموم شيميایی عليه آفات کاست و بدین ترتيب احتمال بروز مقاومت 

-مکانيزم آنتی واجد گياهان. (1995)پاندا و کوشا، توسط آفت نسبت به سموم شيميایی را کاهش داد 

بدن، طول عمر حشرات کامل و مختلف سنی، اندازه و شکل  توانند با کاهش بقای مراحلبيوزی می

مثل حشرات نسل بعد و یا تأثير غيرمستقيم از طریق افزایش احتمال قرارگيری حشرات در معرض توليد

تر کردن مراحل رشدی قبل از بلوغ، نقش مؤثری در کنترل حشرات آفت داشته دشمنان طبيعی با طوالنی

از نظر اقتصادی و شرایط زیست محيطی، استفاده از (. 2006همکاران،  ؛ سرفراز و2000باشند )دنت، 

مطلوبيت گياهان برای (. 1987کندی و همکاران، ارقام مقاوم گياهی در سرتاسر دنيا پذیرفته شده است )

باشد )سينگ و عامل مؤثری در استقرار جمعيت آفت روی گياه محصول می خواراهيگرشد و نمو حشرات 

بلوغ و رسيدن به  مراحل حساس قبل از تکميل هر چه سریعتر توانایی حشرات در. (1997موليک، 

بنابراین، ارقام دارای  .ی توليد نتاج وابستگی زیادی به عناصر غذایی موجود در گياهان ميزبان داردمرحله

يعی و های مهار آفت از جمله استفاده از دشمنان طببخشی سایر روشمقاومت نسبی باال ممکن است اثر

ی توليد تر کردن زمان رسيدن به مرحلهکردن مراحل قبل از بلوغ و طوالنیطریق کند ها را ازکشحشره

تواند به عنوان (. بنابراین، استفاده از ارقام مقاوم گياهی می2002نتاج افزایش دهند )زالوکی و همکاران، 

ه به خسارت با توج. استفاده گرددآفات  های مدیریت تلفيقیشيميایی در برنامه ومکمل کنترل بيولوژیک 

شود، تهيه ارقام وسيله حشرات به محصوالت کشاورزی در سطح جهانی وارد میزیادی که همه ساله به
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-صرفه میی اوليه نسبتا زیاد، روشی تقریباً مطمئن و در دراز مدت بهمقاوم عليرغم زمان طوالنی و هزینه

  .(1985و همکاران،  هنریشباشد )

ی آن در مدیریت تلفيقی آفات شده وجود آمدن جایگاه ویژههای مهم ارقام مقاوم که سبب بهیویژگ از

توان به تخصصی بودن برای یک آفت کليدی خاص و یا گروه محدودی از آفات، دارا بودن است می

ری نسبی های متوالی آفات، سازگاری با محيط زیست، پایدابه تبع آن تأثير روی نسل و خاصيت تجمعی

ی کنترل آفات (، و در نهایت کاهش هزینه1988های کنترل )هورن، باال، قابليت تلفيق آن با سایر روش

عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در ه کرد. لذا ارقام مقاوم گياهی به( اشار1997)ریگان و همکاران، 

 رود.شمار میههای مدیریت تلفيقی آفات ببرنامه

 ي اهاي تغذیهشاخص

مانی و رشد کيفيت گياه ميزبان )ميزان نيتروژن، کربن، عناصر و ترکيبات دفاعی در گياه ميزبان( زنده

(. تعادل غذایی در 2002ک و همکاران، آومدهند )جمعيت حشرات گياهخوار را تحت تاثير قرار می

ماس و همکاران، تو ؛1993های حشرات اهميت زیادی دارد )توماس، مانند دیگر راسته بالپوشانسخت

ای مختلف واکنش نشان ههای غذایی نامناسب و نامتعادل به شيوهدر برابر رژیم بالپوشانسخت(. 1999

توانند مقدار یا نوع غذای خورده شده را تغيير دهند و در ميزان کارایی طور مثال میدهند. بهمی

يزان عناصر غذایی گياه، ترکيبات نوع و م. (1998پمن، چ ؛ 2001)نيشن، سازمان ببخشند  موادغذایی

هایی هستند شيميایی ثانوی گياه و توانایی هضم و جذب غذای خورده شده توسط حشره از جمله فاکتور

آفت تحت  یهکه مطلوبيت گياه ميزبان را برای تغذیه، رشد و نمو و ایجاد جمعيت نسل بعد توسط حشر

ا (. مطالعات نشان داده است که در اثر تغيير کيفيت غذ1981اسکرایبر و اسالنسکی، )دهند تأثير قرار می

ین از عوامل تعيين کننده در نشو و اکند. بنابرطور قابل توجهی تغيير میميزان نشو و نمای حشرات نيز به

توده توان به نوع و مقدار غذای خورده شده توسط حشره و بازدهی تبدیل آن به زیستنمای حشرات می
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ها در گياهان ميزبان مختلف یک حشره )مارتين و پولين، اوت در ميزان آللوکميکالبدن اشاره کرد. تف

( می2008( و توانایی موجود زنده در هضم عناصر غذایی به ویژه پروتئين )سوگبسان وآگوومبا، 2004

در  بر طبق تحقيقات انجام شدههای زیستی و ميزان کارایی رشد حشره تأثيرگذار باشد. تواند بر پارامتر

تنها در رشد گياه ميزان نيتروژن موجود درگياهان نهزمينه تعيين عوامل مقاومت گياهان در برابر آفات، 

هایی نظير لکه نواری ها و بيماریخوار و زنجرکهای ساقهبلکه ميزان شيوع آفات از قبيل کرم ،ثر استمؤ

 (.2003همکاران،  و دهد )النگورا تحت تاثير قرار می

 ارش حشراتدستگاه گو

دهند ها تشکيل میساکاریدها و پروتئينهایی نظير پلیاز غذای حشرات را ماکرومولکولمیبخش مه

طور به .(1991)چپمن،  شودمیتجزیه  ، توسط کربوهيدرازها و پروتئازهاترتيببه( که 1998)چپمن، 

های بزرگتر باید قبل مولکول کهعمومی، یک مولکول کوچک قابليت انتقال به بافت بدن را دارد، در حالی

ن ترکيبات ای ی خود شکسته شوند.های کوچک سازندهی گوارش، به مولکولاز جذب، در داخل لوله

شوند. سپس سيستم گردش خون، آنها را ی ميانی، وارد همولنف میی معدهتر، بعد از عبور از دیوارهساده

شدن انرژی،  ترکيبات به واحدهای کوچکتر و آزاد کند و عمل شکستنهای بدن منتقل میبه تمام سلول

عوامل بسيار  یکی از(. بنابرین 1999گيتهوس،  ؛2003افتد )فيگورا و همکاران، جا اتفاق میدر آن

برداری از مواد آلی مختلف تنوع حشرات دخالت دارد، توانایی آنها در بهره که در موفقيت تکاملی ومیمه

 موادغذایینقش اصلی را در هضم  پروتئازها و آميالزهاویژه های گوارشی به. آنزیمباشدبرای تغذیه می

ها روی غذای مورد ن آنزیمای عهده دارند. عملکرد دستگاه گوارش به کمکمختلف در دستگاه گوارش بر

-های مختلف حشرات برای بهرهی حشره، اهميت زیادی برای زندگی آن حشره دارد. توانایی گونهتغذیه

آفت شده بندی آنها به حشرات آفت و غيری از مواد مختلف به عنوان منبع غذایی، منجر به تقسيمبردار

نيازی برای ن مسائل ضرورت آگاهی از سيستم گوارشی و هضم در حشرات را به عنوان پيشای است. همه
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لينگسلی، دهد )ليهان و بيهای کنترل مبتنی بر هدف قرار دادن دستگاه گوارش نشان میبهبود روش

که از آن رژیم غذایی است متفاوت و متناسب با دستگاه گوارش در حشرات شکل  (.2001؛ نيشن، 1996

که است دستگاه گوارش در حشرات به شکل لوله طویلی توان گفت که میطور کلی بهکنند اما تغذیه می

آن در آخر شکم به مخرج  بدن به دهان و انتهای یدر تمام طول بدن امتداد دارد و ابتدای آن در جلو

ی ی ميانی و معدهی جلویی، معدهدستگاه گوارش حشرات شامل سه بخش اصلی معده. شودمنتهی می

های گوارشی، هضم علت فقدان پوشش کوتيکولی، محل اصلی ترشح آنزیمی ميانی، بهباشد. معدهعقبی می

ن بخش از دستگاه گوارش رابط بين محيط ای باشد. الزم به ذکر است کهو جذب غذا در اغلب حشرات می

 (.2001؛ نيشن، 1994رود )ترا و فریرا، شمار میون و محيط داخلی بدن حشره نيز بهبير

 هاي گوارشي در حشراتآنزیم

 آميالز:

اکاریدها را برعهده دارند. به مونوس هاآنو تبدیل  هاکربوهيدرازها وظيفه هيدروليز کامل کربوهيدرات

ن کربوهيدرازها، ای . یک گروه ازباشدمیشان براساس سوبسترای اختصاصی هان آنزیمای بندیتقسيم

)الوتی و  شودمی، گياهان و حيوانات دیده هاآميالز در ميکروارگانيسم-آميالزها هستند. آنزیم آلفا

ران، )استروبل و همکا ( و سطح فعاليت آن وابسته به رژیم غذایی مورد تغذیه است2010همکاران، 

( آميالزها را به دو گروه آندوآميالزها و اگزوآميالزها تقسيم کردند و به 1965(. ویندیش و ماتر )1998

ن ای .حضور دارند هاکه در تجزیه نشاسته دارد، در گياهان، جانوران و ميکروارگانيسممیدليل نقش مه

های ، گليکوژن و دیگر کربوهيدراتایگلوکان در ترکيبات نشاسته-D-1، 4-آنزیم، هيدروليز پيوندهای آلفا

فرانکو و همکاران،  ;1998)استروبل و همکاران،  رژیم غذایی، برای داشتن یک منبع انرژی، را برعهده دارد

گلوکوزیداز به گلوکز تبدیل -کند، که سپس توسط آلفامیآميالز نشاسته را به مالتوز تبدیل -(. آلفا2000
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ی اپيتليال معده های هضم توسط سلولها(. آنزیم1994فریرا و همکاران،  ;1996)ترا و همکاران،  شودمی

 (.1983)بيکر،  شودمیميانی سنتز و ترشح 

این درحالی است  شکل مونوساکارید درآمده باشند، برای بدن قابل جذب هستند وهایی که بهکربوهيدرات

ساکارید باشند. پلیساکارید میو دیساکارید های موجود در غذا اغلب به صورت پلیکه کربوهيدرات

خوار هستند اما تعداد اندکی از آنها باشد. اگرچه بسياری از حشرات، گياهسلولز، جزء اصلی گياهان سبز می

اند. نشاسته های گوارشی وابستهاین گروه به ميکروارگانيسمباشند و تعدادی از قادر به استفاده از سلولز می

ی باشند که به وسيلهای در گياهان و حشرات میساکاریدهای اصلی ذخيره، پلیترتيبو گليکوژن، به

 (.1998کنند )چپمن، آميالزها قابليت هضم و جذب پيدا می

 هاي هضم پروتئين آنزیم

دارند، پروتئازها  را آمينهبه اسيد هاآنو تبدیل  هایی که مسئوليت هيدروليز کامل پروتئينهاآنزیم

ی باندهای پپتيدی عمل کرده و خود شامل پروتئينازها )آندوپپتيداز( و اگزوپپتيدازها باشند که رومی

که برخی دیگر به فضای پرده دور غذا آزادانه در لومن معده هستند درحالی هاباشند. برخی از آنزیممی

 ه باشند.نکه در معده جلوی یا عقبی وجود داشتای متصل هستند و بيشتر در فضای معده ميانی اند تا

ی وسيلهبه هاآنو شناسایی  شودمیی کاتاليکی به دو گروه تقسيم هاپروتئينازها براساس مکانيسم

 (.2000)پائوليلو و همکاران،  باشدمیی خاص هامعرف

 الف(  اندوپروتئاز یا اندوپپتيداز

 ب( اگزوپروتئاز یا اگزوپپتيداز 

یی که هاکند این است که اندوپروتئازها به پروتئينن میمشخصه ای که اختالف بين این دو گروه را نمایا

کنند و زنجيره پروتئينی را از وسط می شکند و آن را به بين اسيد آمينه معينی لينک شده اند حمله می

کنند که اگزوپروتئازها به یکی از دو انتهای زنجيره پروتئينی حمله میدرحالی .پلی پپتيدها تجزیه می کند
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که به اندوپروتئاز نيز  ها(.  پروتئيناز1982، بارتشوند )اسيد باعث قطع زنجيره میانتهایی آمينو و از ناحيه

هضم پروتئين را با شکستن یک  هان آنزیمای در هضم پروتئين دارند. میمعروف هستند نقش بسيار مه

کند. بنابراین تيدی تغيير میکنند. توالی اسيدآمينه در طول زنجيره پپمی ها آغازپيوند داخلی در پروتئين

برای هيدروليز کردن آنها الزم است. براساس جایگاه فعال و مکانيسم مربوطه،  هاانواع مختلفی از پروتئيناز

بندی شوند. سرین و ين و آسپاراتيک پروتئينازها دستهتوانند به سرین، سيستئپروتئينازهای گوارشی می

 (.1994ترا و فریرا، ) تئينازهای حشرات هستندترین پرورایج هاسيستئين پروتئيناز

وجود آمده است. رین هيستيدین و آسپارتيک اسيد بهسرین پروتئينازها جایگاه فعالشان از ترکيب س

ن خانواده هستند که معموالً در محيط قليایی ای کنندههای هضمتریپسين کيموتریپسين و االستاز آنزیم

 ه در ارتباط با تفاوت در اختصاصی بودناوت در ویژگی ساختاری دارند کها تفآنزیمن ای کنند.کار می

ها حمله های آرژنين و ليزین پروتئينآمينهسين اندوپروتئازی است که به اسيدشان است. تریپسوبستراهای

ها حالت بازی دارد، کند. تریپسين از اکثر حشرات گزارش شده و معموالً در حشراتی که لومن معده آنمی

 . هاشود مثل پروانهدیده می

ها خصوصياتی مانند تریپسين دارند که در اسيدیته قليایی فعالند و در چندین حشره پيدا کيموتریپسين

این آنزیم ها. ها، بعضی زنبورها و مورچهها، الرو برخی پشهشده است مانند سوسری، برخی سوسک

؛ 1985له و آنها را هيدروليز نماید )جانی و همکاران، آالنين، تریپتوفان و تيروزین حمتواند به فنيلمی

 (. 1994کازو و همکاران، 

 پروتئازهای آسپارتيک 

هایی با خاصيت اسيدی فعال است مثل دارای گروه کربوکسيل در جایگاه فعال آنزیم هستند و در معده

ليده وکریزومليده و مگسهای کوکسينمعده سوسک ازپپسين در معده انسان که در این گروه قرار دارد و 

 (.2002های خانگی گزارش شده است )نيشن، 
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 پروتئازهای سيستئين 

 فعال است. بر طبق اظهارات اسيدیته 3-6آمينه سيستئين وجود دارد و در در جایگاه فعال آنزیم اسيد

ئين ها پروتئينازهای سيستهای هضم در بسياری از سوسکترین آنزیم( مهم1987) همکارانو  هيلدر

يده، کورکوليونيده، کریزومليده و همچنين از معده ر معده حشراتی مانند خانواده بروخاین آنزیم د .هستند

 (. 1990 ميانی هتروپتراها گزارش شده است )ولفسون و مورداک،

نتيجه برای اینکه هضم  در ،در حشرات ممکن است پروتئينازهای مشابهی در معده وجود نداشته باشند

ای با نوع آنزیم خود را هماهنگ کند و صورت قابل مشاهدهمعده باید به اسيدیتهؤثر اتفاق بيفتد، طور مبه

جاد ای های جامی به داخل لومن معدهمناسب در معده ميانی توسط ترشح پتاسيم از سلول اسيدیتهعموماً 

اسيدی نزدیک  سيدیتهاها دارای پروتئينازهای سيستئين هستند که اغلب در بسياری از سوسکشود. می

(. ولی بعضی از اعضاء خانواده 1990 ولفسون و مورداک،؛ 1990 )تيه و هوسمن، به خنثی فعالند

قليایی   اسيدیتهمعده ميانی با  و کورکوليونيده سرین پروتئينازها را دارند که در ، درمستيدهاسکارابيده

 (.1995 ک گيه و همکاران،)م فعالند ولی در آنها سيستئين پروتئينازها کشف نشده است

 Rhodnius prolixusنامند مثالً در سن خونخوار اسيدی را کاتپسين هم می اسيدیتهپروتئينازهایی با 

 ه اسيدی فعال است.اسيدیتشود که در آنزیم کاتپسين ترشح می

 اگزوپپتيدازها

هر زنجيره  در شود.تيدی میترمينال زنجيره پپ -آمينه از طریق انهيدروليز اسيدهایها باعث این آنزیم

 ( وجود دارد. COOH( و در طرف دیگر عامل کربوکسی )NH2-پپتيدی یک طرف آن گروه آمينی )

هایی که پپتيداز و آنشوند، آمينوپپتيدازهایی که باعث شکستن زنجيره پپتيدی از انتهای آمينی میاگزو

  گویند.پپتيداز میکربوکسیشوند را باعث شکستن اسيدهای آمينه از انتهای کربوکسی می
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طور معمول در بسياری هم مثل تریپسين و کيموتریپسين بهپپتيدازها طبق گزارشات به عمل آمده آمينو

عنوان یک رژیم غذایی خون به Rhodnius prolixusو سن  S. calcitransاز حشرات وجود دارند. در پشه 

پپتيدازهای باند شده با کند اما برای سطوح آمينومحرک برای ترشح پروتئينازهای خارج سلولی عمل می

 (. 1985کند )هوسمن و همکاران، نمی طور عملغشا این

 ی مهارکننده گياهی:هاپروتئين

ای مطالعات های سلولی است و موضوع بسيار باارزشی برها یکی از مهمترین مکانيسممهارشوندگی آنزیم

زیکوشيميایی، جایگاه فعال و مکانيسم سينتيکی واکنش ممکن طوری که ساختمان فيباشد. بهها میآنزیم

-های دارویی، آنتیها در انواع زمينهآنزیم هایهطور مثال، مهارکنندن طریق مشخص گردد. بهای است از

 اند.دارنده، سموم و آفات گياهی مورد استفاده قرار گرفتهها، مواد نگهبيوتيک

د، نباشمی آنزیمات منفی روی فاکتور کاتاليزوری و نيز مراکز فعال ها در حقيقت دارای اثرهمهارکنند

ها ممکن است به فاکتورهای دیگری نظير دما، هها عالوه بر اثرات مهارکنندآنزیم فعاليتهر چند که 

 (.2002ها بستگی داشته باشد )بيسوانگر، ها و یا قطبيت محلول، یوناسيدیته

شود و بررسی آنها از اهميت فراوانی برخوردار است. در فی مهار میهای مختلبه شيوهمی فعاليت آنزی

ها به عنوان ابزار مفيدی جهت تشخيص مکانسيم و چگونگی اتصال سوبسترا تحقيقات بنيادی، مهارکننده

توان های رقابتی به جایگاه فعال آنزیمی، میشوند. با بررسی تمایل اتصال مهارکنندهبه آنزیم محسوب می

برای می ها در طبيعت وجود داشته و ابزار کنترلی مهتار و معماری جایگاه فعال پی برد. مهارکنندهبه ساخ

 شوند.ها در دنيای زیستی محسوب میفعاليت آنزیم
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 هافصل دوم: مواد و روش

تغذیه شده روي بذر ارقام  T. granariumمراحل مختلف زیستي ي زیستي هابررسي ویژگي

 مختلف گندم:

ی اصالح و از موسسه ، پارسی، پيشتاز، شانگهایNai 60ارگ، مروارید، های رقام مورد آزمایش به نامبذور ا

نسل روی هر رقم گندم پرورش داده شدند.  دوی بذر ............................. تهيه گردید. الروها به مدت تهيه

وهای سن اول )یک روزه( به ظروف سپس تعداد یکصد پليت )هرکدام حاوی سه گرم گندم( آماده و الر

انجام گردید و طول دوره هریک از سنين  هاپليتمنتقل گردیدند )در هر ظرف یک الرو(. بازدید روزانه از 

سی درصد مرگ و منظور بررطول دوره نر و ماده ثبت گردید. بهو همچنين  ، طول دوره شفيرگیالروی

ن ای عدد الرو قرار داده شد. 15گرم گندم به همراه  3ليت گيری وزن الروها، در هر پمير الرو و اندازه

تکرار انجام شد. در یک ظرف هم تعداد زیادی الرو همراه غذای کافی به منظور داشتن  5آزمایش در 

ن سه آزمایش برای بذور ای قرار داده شد. میی آنزیهاتعداد الرو مورد  نياز برای تشریح و بررسی ویژگی

و رطوبت نسبی  35±1آزمایش تکرار خواهند شد. گفتنی است پرورش حشره در دمای  همه ارقام مورد

 (.1967درصد انجام خواهد شد )کارناوار،  70

 تغذیه شده روي بذر ارقام مختلف گندم: T. granariumهاي الرو ايهاي تغذیهشاخص

موجود در  سن آخر و یک روزه هایالرو، از گندمرقم  6ای لمبه گندم روی های تغذیهبرای تعيين شاخص

های لمبه گندم از زمان ظهور ای الروهای تغذیه. شاخصگردیداستفاده  گندمکلنی روی ارقام مختلف 

ها قبل و بعد از تغذیه، وزن غذای داده شده و غذای . بدین منظور وزن الروگردیدثبت  آخرهای سن الرو

. به گردیدالرو تا مرحله شفيرگی به صورت روزانه ثبت  باقيمانده و نيز وزن فضوالت توليد شده توسط هر

ها همزمان با های دیگری از حشرات، گياهان مورد آزمایش و فضوالت الرومنظور تعيين وزن خشک، نمونه
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ساعت  48ی سلسيوس به مدت درجه 60انجام آزمایش اصلی، انتخاب و بعد از توزین اوليه، در دمای 

 به دست آمد. هاآن کامالً خشک شده و وزن خشک

های ارائه شده توسط با استفاده از فرمول گندمارقام مختلف روی لمبه گندم ای های تغذیهشاخص

 ( محاسبه شدند:1968والدبائور )

 Efficiency of Conversion of Ingested Food (ECI) بازدهی تبدیل غذای بلعيده شده

 Relative Consumption Rate (RCR) نرخ مصرف نسبی

 Relative Growth Rate (RGR) نرخ رشد نسبی

E  =گرم()ميلی وزن غذای خورده شده 

A  =گرم()ميلی ميانگين وزن الروها در طول دوره 

F =گرم()ميلی وزن فضوالت توليد شده 

P =گرم()ميلی افزایش وزن الروها 

T= ی زمانی مصرف غذا )روز(.دوره 

 ي بافر:تهيه

پروتئوليتيک گوارشی لمبه گندم های آميلوليتيک و آنزیم ی بهينه برای فعاليتيدیتهبه منظور تعيين اس

 موالر( 02/0( ، سوکسيناتethanesulfonic acid(N-Morpholino)-2از بافر یونيورسال )گالیسين، مس)

 .گردیداستفاده  11و  10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 اسيدیته  ( با 2003گرگانی، خانی و نعمتحسين)

 ي عصاره آنزیمي:تهيه

E

P
ECI 

TA

E
RCR

*


TA

P
RGR

*




19 

 

تهيه عصاره آنزیمی به روش برزویی و همکاران  ،آوری الروهای سن چهارم لمبه گندمپس از جمع

در حجم  هاآنه و معده ميانی گردیدتشریح  روی یخ های مذکورالرو( انجام شد. بدین صورت که 2013)

 4تفاده از یک هموژنایزر دستی در دمای اسگردید. سپس باآوری جمع تيوبمقطر در فالکونمعينی از آب

 g×ی سلسيوس با سرعتدرجه 4های همگن حاصل در دمای . مخلوطگردیدی سلسيوس همگن درجه

های جدید منتقل و در های حاصل به ميکروتيوب. رونشينگردیددقيقه سانتریفيوژ  15به مدت  15000

 .گردیدهداری نگ هادر آزمایش درجه سلسيوس برای استفاده -20دمای 

 تغذیه شده روي بذر ارقام مختلف گندم: T. granariumهاي وليتيک الروتعيين فعاليت آميل

ميکروليتر  10، (10تا  2)اسيدیته  مورد نظر یاسيدیتهميکروليتر بافر با  65هر واحد آزمایشی شامل 

 یميکروليتر نشاسته 25و حاصل از الروهای پرورش یافته روی بذر ارقام مختلف گندم  آنزیمی یعصاره

رنگی  ميکروليتر معرف 100سلسيوس به آن  یدرجه 37واکنش در دمای  دقيقه 30. بعد از بوددرصد  1

DNS (3، 5- )حمام آبی در  دقيقه در 10سپس به مدت گردید. اضافه  دی نيترو ساليسيليک اسيد

بااستفاده از  مترنانو 540جذب در طول موج داده شد و سلسيوس قرار  یدرجه 95تا  85دمای 

شد )برنفلد، انجام  اسيدیتههمراه یک بالنک برای هر تکرار به 3. آزمایش در گردیدتعيين  اسپکتروفتومتر

1955). 

 تغذیه شده روي بذر ارقام مختلف گندم: T. granariumهاي پروتئوليتيک الروتعيين فعاليت 

مورد لمبه گندم  آخرهای سن الرو وليتيکپروتئ سوبسترای پروتئينی آزوکازئين برای سنجش فعاليت

( با کمی 2001و همکاران ) بر مبنای کار الپيدینا سنجش فعاليت پروتئوليتيک کلاستفاده قرار گرفت. 

 50درصد در بافر مربوطه و  5/1ميکروليتر محلول آزوکازئين  80. مخلوط واکنش شامل شدتغيير انجام 

. هضم گردیدنکوبه یی سلسيوس ادرجه 37دقيقه در دمای  50به مدت  ميکروليتر عصاره آنزیمی بود که

درصد متوقف و آزوکازئين هيدروليز  30اسيد ميکروليتری کلرواستيک 100ه کردن پروتئينی با اضاف
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طور کامل همدت نيم ساعت بی سلسيوس بهدرجه 4با قراردادن در دمای  را ی موجود در واکنشنشده

. حجمی مساوی از سدیم گردیددقيقه سانتریفوژ  15به مدت  15000(×gسرعت ) رسوب داده و سپس با

ر شاهد . دگردیدنانومتر تعيين  440هيدروکسيد دو نرمال به رونشين اضافه و جذب آن در طول موج 

. هر یک شدی آنزیمی بعد از اضافه کردن تری کلرواستيک اسيد به مخلوط واکنش افزوده )بالنک(، عصاره

 .گردیدهای مربوط به تيمار و شاهد در سه تکرار انجام یشاز آزما

 تعيين غلظت پروتئين نمونه

بر اساس  Bio-Rad protein assayهای آنزیمی، غلظت پروتئين موجود با استفاده از در هر یک از عصاره

مونه متر نسبتی از غلظت پروتئين ننانو 595. جذب در طول موج گردید( تعيين 1976روش برادفورد )

-ميلی 2و  1، 5/0، 25/0، 125/0های ( در غلظتBovine serum albuminاست. پروتئين سرم گاوی )

عنوان پروتئين استاندارد در نظر گرفته شد. با ترسيم منحنی استاندارد، غلظت پروتئين ليتر بهگرم بر ميلی

 های پروتئينی به دست آمد.در محلول

 منحني استاندارد مالتوز

-ی ميانی الرو، نخست غلظتهای رودهن ميزان فعاليت آنزیم آميالز موجود در هر یک از عصارهجهت تعيي

هر واحد آزمایشی . گردیدليتر مالتوز تهيه گرم بر ميلیميلی 4 و 2، 1، 5/0، 25/0، 125/0، 063/0های 

 10به مدت  . سپسبود DNSAميکروليتر  50و  مالتوزميکروليتر  50، آب مقطرميکروليتر  270شامل 

ها در بعد از سرد شدن نمونه .داده شدسلسيوس قرار  یدرجه 95تا  85دقيقه درحمام آبی در دمای 

استفاده از اسپکتروفتومتر با نانومتر 540کدام در طول موج جذب هر ی سلسيوس،درجه 4دمای 

(JENWAY  6705مدل UV)مقطر ز آبجای مالتوز ادر بالنک به .گردیدتعيين  ، ساخت انگلستان

پس از رسم منحنی  .گردیدانجام  تيمار بالنک برای هر 3همراه تکرار به 3یش در آزما .گردیداستفاده 
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ی عنوان معياری برای تعيين ميزان قند آزاد شدههای مختلف مالتوز، از آن بهاستاندارد جذب در غلظت

 .گردیدحاصل از فعاليت آميلوليتيک استفاده 

 هاتجزیه و تحليل داده

های گوارشی لمبه گندم ی زیستی و فعاليت آنزیمهانتایج حاصل از اثر ارقام مختلف بذر گندم روی ویژگی

. گردیدی آماری تجزیه  MINITAB 16.0آماریافزار طرفه و با نرمبا استفاده از روش تجزیه واریانس یک

-در 5در سطح احتمال  (LSD)دار نیفاده از آزمون حداقل اختالف معاستها باهای آماری ميانگيناختالف

 صد مورد بررسی قرار گرفت.

 نتایج و بحثفصل سوم: 

کند )ویلسون و هوفاکر، فا میای های مدیریت تلفيقی آفاتکاربرد ارقام مقاوم نقش کليدی در برنامه

قام مختلف ه از اردار در توانایی الرو حشرات برای تغذی(. اختالفات معنی2007؛ اندو و همکاران، 1976

های گياهی و ارقام مختلف های ذاتی در بين گونهطور کارآمد، حاکی از وجود بعضی تفاوتگياه ميزبان به

دارای ترکيبات شيميایی مشابهی هستند، اما تفاوت در  های گياهی مرتبط با هم معموالًآن دارد. گونه

ی زندگی حشره را تحت تواند دورهز میغلظت ترکيبات شيميایی ثانویه در بين گياهان ميزبان مختلف ني

های موجود در غذاهای مورد تغذیه حشرات، (. همچنين مهارکننده2004تأثير قرار دهد )مارتين و پولين، 

و  2004اوندا و همکاران،  ;2007باناکان و همکاران، ترده از گندميان گزارش شده است )طور گسکه به

و حشره از حضور  دهندمی(، فعاليت آنزیم را کاهش 2013مکاران، ؛ برزویی و ه2004و همکاران،  الزارو

وسيله توليد و ترشح توانند بهیمحشرات  البته برخی از(. 1999برد )هارسولکار و همکاران، یمرنج  هاآن

اقدامات جبرانی را برای غلبه بر  هاحساس به مهارکنندهیا غير هاپروتئازهای تجزیه کننده مهارکننده

 ;1997، ویالنیبردوی و  ;1995های موجود در گياهان انجام دهند )جانگسما و همکاران، نندهمهارک

فاژ نسبت به مونوفاژها ن وضعيت در حشرات پلیای(. 1998گيرارد و همکاران،  ;1998گيری و همکاران، 
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 هاد کالس از مهارکنندهفاژها قادرند خيلی بهتر به چنفاژها، نسبت به مونواست. پلی ترو اليگوفاژها پيچيده

مقاوم شوند. به عبارت دیگر حشرات مونوفاژ و اليگوفاژ توانایی کمتری برای تطبيق یا غلبه بر 

 (.1997ی گياهی دارند )بردوی و ویالنی، هامهارکننده

منظور رشد ی حشرات بههای گياهی روی تغذیهعالوه، عناصر ميکرو و ماکرومولکولی متعددی در ميزبانبه

ی مختلف، ها(. مطابق گزارش2009گذارند )کتکار و همکاران، نمو و توليد نتاج نسل بعد تأثير می و

شوند ی ترکيبات غذایی و سنين الروی مختلف تنظيم میی ميانی بر پایهسطوح پروتئاز و آميالز روده

کتکار و همکاران، ؛ 1995واالیتيز و همکاران،  ;1998مارچتی و همکاران،  ;1997)دنولف و همکاران، 

2009 .) 

هایی ی ميانی و یا طراحی رهيافتهای گوارشی، برای تشخيص ترکيبات رودهی آنزیمجداسازی و مطالعه

که ویژه وقتیتنهایی کافی نيست، بهدر جهت مقاومت در برابر حشرات بههای گياهی ی مهارکنندهپایه بر

های گياهی ول یک نسل برای خنثی کردن اثر مهارکنندهی ميانی در طحشرات توانایی تغيير ترکيب روده

ی های پروتئاز و آميالز رودهو فعاليت آنزیم ایهای رشدی و تغذیهرا داشته باشند. بنابراین شناخت ویژگی

در برابر  گياهان منظور گسترش مقاومتارقام مقاوم بهميانی پس از چند نسل تغذیه حشره برای انتخاب 

 (.2001د بود )پاتانکار و همکاران، حشرات مهم خواه

، Leptinotarsa decemlineata ،Spodoptera exiguaغذایی در انعطاف پذیری حشره نسبت به رژیم

Heliothis zea ،Ostrinia nubilalis ،Choristoneura fumiferana  و چندین حشره دیگر گزارش شده

سمان، ها الروک و ;1991لنز و همکاران،  ;1988بردوی و دافنی،  ;1997است )اورنی و همکاران، 

تأثير ارقام مختلف  ،زمانهمطور ی است که بهامطالعهن اولين ای .)1999واالیتيز و همکاران،  ;1990

ای و تغييرات آنزیم آميالز و پروتئاز کل در لمبه گندم را مورد های تغذیهشناسی، شاخصگندم بر زیست

 دهد.یممطالعه قرار 
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هستند که مستقيماً روی رشد و نمو میت، حجم غذای مصرف شده، دما و اسيدیته فاکتورهای مهدر حشرا

گذارند )سيواکومار یمهای هضم مسئول تأمين انرژی و تغذیه برای رشد الرو، تأثير یمآنزالروی و فعاليت 

های یمآنزی و های رشدیژگیو(. هدف از مطالعه حاضر، تشخيص ميزان انعطاف پذیری 2006و همکاران، 

رقم گندم  6ن بررسی از ایگوارشی، طی مراحل رشدی و در پاسخ به تغذیه از ارقام مختلف گندم است. در

 ( استفاده شد.، پارسی، پيشتاز، شانگهایNai 60ارگ، مروارید، )

 هاي غذایيیمرژسنجش ميزان كربوهيدرات و پروتئين موجود در 

گفته شد، انجام پذیرفت. برای  هاروشق آنچه در مواد و سنجش کربوهيدرات و پروتئين غذا مطاب

 آمده است. 1محاسبه از نمودار استاندارد پروتئين و گليکوژن استفاده شد. نتایج حاصل در شکل 
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Abstract 

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

pest of grain and other stored products through the world. In this research, effect of six 

varieties of wheat including Arg, Morvarid, Nai 60, Parsi, Pishtaz and Shanghai was 

studied on some of biological traits, nutritional indices and digestive enzymatic activity of 

T. granarium at 33 ± 1 °C, 65 ± 5% RH, 14:10 (L:D) h. The Khapra beetle larvae reared on 

Morvarid had the longest duration of larval and pupal stages. The heaviest pupal weight of 

T. granarium was on Arg and the lightest weight was on Parsi. The highest realized 

fecundity were recorded for the females reared on Arg and Shanghai, and the lowest ones 

were observed for the females came from larvae fed Morvarid and Parsi. Also, the highest 

fertility were recorded for the females reared on Arg, and the lowest ones were observed for 

the females came from larvae fed Parsi. The results showed that T. granarium larvae reared 

on Parsi had the lowest values of the efficiency of conversion of ingested food and relative 

growth rate. The lowest midgut amylolytic and proteolytic activity of the last instar larvae 

was detected on Parsi. The results indicated that Parsi was the most unsuitable variety for 

feeding and development of T. granarium. 

Key words: Khapra beetle, Trogoderma granarium, biology, digestive physiology, 

varieties of wheat. 


