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 چكیده

، یکی از مهمترین حشرات آفت مضر در غالت انباری از قبیل گندم و Rhyzopertha dominica (F.)، آور غالتزیانسوسک 

های آمیالزی و پروتئازی سوسک ها و فعالیتهای رشدی، موفقیت تولید مثلی مادهین مطالعه، شاخصباشد. در ابرنج می

کاظمی، گوهر، گیالنه و هاشمی برای امکان استفاده در سیاه، علیروی شش رقم برنج شامل خزر، دم زیان آور غالت

ها روی رقم وغ و باالترین زادآوری و باروری مادهی بلترین دورهکارهای کنترل آفت مورد بررسی قرار گرفت. طوالنیراه

ترتیب روی ارقام گوهر و هاشمی بود. بیشترین شاخص ترین و باالترین نرخ بقای مراحل نابالغ بهدست آمد. پایینشمی بهاه

مقدار . همچنین، بیشترین بیشتر بودروی این رقم  وزن حشرات بالغرشدی مراحل نابالغ روی رقم هاشمی تعیین شد و 

پرورش یافته روی رقم هاشمی بود. در حالت عمومی، افراد پرورش یافته روی رقم  حشرات بالغغذای خورده شده برای 

و غذای خورده شده را  حشرات بالغترین وزن ی بلوغ، زادآوری، باروری و پایینگوهر کمترین نرخ بقای مراحل نابالغ، دوره



 

آمیالز و پروتئاز کل را داشتند. -های آلفافته روی رقم هاشمی بیشترین فعالیتپرورش یا حشرات بالغداشتند. همچنین، 

عنوان که رقم گوهر بهباشد، درحالیمی زیان آور غالتترین میزبان برای سوسک دهد که رقم هاشمی مناسبنتایج نشان می

 تواند در مدیریت تلفیقی این آفت مورد توجه قرار گیرد.یک میزبان نامناسب می

 آور غالتزیانبرنج، فعالیت آنزیمی، میزبان مناسب، سوسک  کلمات کلیدي:
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 مقدمه -1-1

موفقیت حشرات در . (2007، 1)کلودن گیردمیی جانوری را در بر هاگونه درصد 80رده حشرات در حدود 

و همکاران  2خود جلب کرده است. تراهای متوالی بهجمعیتی توجه محققان را برای قرن ای وگسترش پهنه گونه

ف ها در استفاده از طیمهم در موفقیت حشرات، توانایی آن( عقیده دارند که یکی از فاکتورهای بسیار 1996)

شم و موم تا بیشتر های سخت، مواد هوموسی، پن مواد از چوبای باشد. دامنهبرای تغذیه میمواد آلی  ی ازوسیع

. شودیاهان یا خون جانوران را شامل میهای قابل هضم، گیاهان، بافت بدن جانوران، شیره گمیکروارگانیسم

براین در معده حشره بستگی دارد. بنا هاآنات های موجود در معده و تقسیمپتانسیل گوارشی حشرات به آنزیم

 است، استفاده نمایند.میاند از منابعی که برای دیگر جانوران غیرقابل هضم یا سحشرات توانسته

یکی از محصوالت بوده و  هاگرامینه لق به تیرهعمت و ایلپهتک دارگیاهان گلاز  (.Oryza sativa L) برنج

شود و مصرف عمده آن عنوان یک محصول استراتژیک کشت میدر ایران به برنج .محصول زراعی کشور است عمده

 نسبت به کشور جمعیت با مقایسه در ایران در برنج کشت زیر سطح کهاین رغمعلی. است خوراک انسانبرای 

های این محصول در انبار و مراکز های فراوانی که به دانهمختلف از جمله خسارت دالیل به ماا باشد،می مطلوب

نادرست و عدم  مدیریت رسدمی نظربه. رودمی شمار به محصول این واردکنندگان جزو ایران شود،فروش وارد می

از بین عوامل مختلفی که در . شدبامیاین خسارت بزرگ  مهم دالیل از یکی انباری برنج، آفات کنترل در آگاهی

کرد  اشاره (L Sitophilus oryzae.شپشه برنج )توان به کنند میمنازل، انبارها و سیلوها از برنج تغذیه می

ی هاکشاز آفت انباری برنج(. کشاورزان برای کنترل خسارت ناشی از آفات 1379؛ رجبی، 1377)رضابیگی، 

ی سموم ها و اثرات باقیماندهکشدلیل آگاهی از مضرات ناشی از مصرف آفتبه کنند. امروزهشیمیایی استفاده می

های زیرزمینی و همچنین اثر سوء برای کسانی که در معرض سمپاشی هستند، در محصوالت برداشت شده و آب

تولید رسیدن به کشاورزی پایدار ) کشور برنجگذاران تولید وزارت جهاد کشاورزی و دیگر سیاستسیاست جاری 

                                                 
1 - Klowden 
2 - Terra 

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=%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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و کاهش ســطوح وارده به محیط زیست( است بهینه و مستمر محصوالت کشاورزی با حفظ و یا حداقل زیان 

موسسة تحقیقات های بخش کشاورزی و ترین برنامه، از مهمبرنجای و انباری شــیمــیایی با آفات مزرعه یبارزهم

 باشد.می برنج کشورهای آفات و بیماری

که جنگ دوم جهانی گذاشته شد؛ زمانی بعد ازمیک (IPM)ریت تلفیقی آفات اولین سنگ بنای مدی

ن ای 70های آلی مصنوعی شدند. از دهه کشدانشمندان متوجه بروز مشکالت ناشی از استفاده ناآگاهانه حشره

 شدند. از مشاهدهدوباره آفت، طغیان آفات ثانویه و آلودگی محیط زیست  طغیانالب مقاومت آفات، قمشکالت در 

کنترل کاربردی آفت با ترکیبی از کنترل بیولوژیکی و "که در واقع تحت عنوان  "کنترل تلفیقی آفت"ن زمان ای

ویی ارزشمند برای تحقیقات الگ IPM ن دهه به بعدای از ،رواج پیدا کرد. در حقیقت ،تعریف شده بود "شیمیایی

 (.2006، 1ح جهان فراهم آورد )اهلربندی شده در سطسازمان

فقط یکی از ابزارهای مورد استفاده است که در کنار  ی شیمیاییت تلفیقی آفات، مبارزههای مدیریدر برنامه

تر آفت کمک هزینهبهتر و کم کنترلتواند به ی زراعی میی بیولوژیکی و مبارزههای دیگر مبارزه مانند مبارزهروش

ی های مبارزه. استفاده از ارقام مقاوم و متحمل، یکی از راه(0112و همکاران،  3پینو؛ دل2009، 2وآلونس)نماید 

گی آفت و یا ارتباط انداز روشنی را پیش روی ما قرار داده است. ارقام مقاوم با تأثیر روی زندزراعی است که چشم

بسیار حیاتی  یکی از موارد (.1995، 4تواند از شدت خسارت حشره بکاهد )پاندا و خوشخوار میگیاه-متقابل گیاه

ن ارتباط را به شدت ای تواندکند، میباشد. غذایی که آفت دریافت میی حشره از میزبان مین ارتباط، تغذیهای در

ای حشرات، دستگاه گوارش آنها دچار تغییراتی در جهت سازگاری تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به رفتار تغذیه

-است. بنابراین نقش آنزیم گوارشی هایی گوارش، آنزیملیدی در مقولهبرای هضم غذا شده است. یکی از عوامل ک

استفاده از ارقام  مبتنی برهای کنترل آفات برنامهطراحی اهمیت است. لذا در حشره بسیار با-بین گیاه رابطهها در 

عنوان وارشی بههای گی آنزیمن رو مطالعهای. ازباشدمیحیاتی های گوارشی آنزیم نقشدر نظر گرفتن مقاوم، 

                                                 
1 - Ehler 
2 - Alonso 
3 - Del Pino 
4 - Panda and Khush 
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های متنوع رسانی به محصوالت کشاورزی و نیز اتخاذ تصمیماتی در روشن جانوران در آسیبای شناسایی پتانسیل

 مبارزه با آنها از جایگاه ارزشمندی برخوردار است.

دارد  و میزان هضم و جذب آن غذای خورده شدهمقدار با میدر حشرات ارتباط مستقی نشوونمامیزان 

گیرد گیاهان میزبان تحت تأثیر قرار می ییک حشره به وسیله مثلتولید و نشوونمامانی، زنده(. 1968، 1دبائور)وال

زیستی  (. پارامترهای2005، 4؛ یاشار و گونگر2004و همکاران،  3؛ لیو2002؛ کیم و لی، 2001، 2)تسای و وانگ

است میاستفاده شوند. مقاومت گیاه میزبان ابزار مه ارزیابی سطح مقاومت گیاه به حشرهتوانند برای می یک حشره

 (. 1987و همکاران،  5باشد )کندیکننده میکه از لحاظ اقتصادی و سالمت محیط زیست بسیار راضی

-گوارشی در گیاهان وجود دارند که می هایآنزیمی های مهارکنندهای از پروتئینترکیبات ثانویه و مجموعه

گذار باشند، لذا آفت نیز اثر رشدی و میزان تغذیههای شاخص رویهای گوارشی، فعالیت آنزیم تأثیر بربا توانند 

-گیاهان میزبان برای حشره آفت می کیفیت غذاییدهنده طور قابل توجهی نشانای بههای تغذیهمطالعه شاخص

های گوارشی ه هدف قراردادن آنزیمهای مدیریتی آفت مفید و قابل استفاده باشد. امروزتواند در برنامهمی وباشد 

ی مقاوم حاوی های پروتئینی طبیعی موجود در ارقام مقاوم یا گیاهان تراریختهآور توسط مهار کنندهحشرات زیان

های عامل مقاومت گیاهی و انتقال آن به سایر های مؤثر بدست آمده از گیاهان دیگر و شناسایی ژنکنندهمهار

باشد. ی مدیریت تلفیقی آفات میها در برنامهترین رهیافتبه آفت، یکی از کاربردیگیاهان پرمحصول و حساس 

های گیاهی نسبت به طیفی از آفات، وقتی که امروزه مشخص شده است که چندین گروه مختلف از پروتئین

(. 1997، 6، سمی هستند )جانگسما و بالترشده استسنجش با غذای مصنوعی یا گیاه تراریخته انجام 

برداری ضعیف از منابع غذایی، کندی رشد و سازی هضم پروتئین در دستگاه گوارش حشرات منجر به بهرهغیرفعال

 (.9819و همکاران،  7وسه)گیتگردد نمو و حتی مرگ به علت گرسنگی می

                                                 
1 - Waldbauer 
2 - Tsai and Wang 
3 - Liu 
4 - Yasar and Gungor 
5 - Kennedy 
6 - Jongsma and Bolter 
7 - Gatehouse 
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های گوارشی ممهمترین گروه آنزیها پروتئازآمیالزها و های گوارشی مؤثر در هضم مواد غذایی، در بین آنزیم

مسئول هضم نشاسته و پروتئین گیاهی هستند. آمیالز گوارشی در حشراتی که از غالت تغذیه  ترتیببههستند که 

با مهار  هاریزمغذی. اختالل در متابولیسم (2002و همکاران،  1کنند از اهمیت بسزایی برخوردار است )فرانکومی

و  2ربرای استفاده در کنترل حشرات مدنظر بوده است )هیلدعنوان یک هدف کلیدی به هاماکرومولکولهضم 

کنند، کلون و به داخل گیاهان تراریخته وارد های مختلف را کد میهایی که مهارکنندهژن(. 1992همکاران، 

، همکاران و 3)توماس دست آمده استبررسی و نتایج مطلوبی بهها برای کنترل آفات اند و امکان استفاده از آنشده

های ی موجود در گیاهان روی آنزیمترین اثرات ترکیبات شیمیایی ثانویهکه یکی از مهم(. با توجه به این1994

های کنترلی مناسب در جهت منظور طراحی دقیق رهیافتبه هااین آنزیمباشد، لذا بررسی گوارشی حشرات می

 رسدمی نظربهدر مدیریت تلفیقی آفات ضروری  پروتئازآمیالز و های آمیز از مهارکنندهی موفقیتاستفاده

 (.1996 و 1995جانگسما و همکاران، ؛ 1997، 4دمیچائو)

 .Sآنزیمی و  زیستیهای ویژگیدر مورد تاکنون تحقیقات چندانی توسط پژوهشگران  که نای با عنایت به

oryzae غالت مختلف و به ویژه یاد روی خسارت اقتصادی ز صورت نگرفته و به دلیل اهمیت این آفت از نظر ایجاد

دن مصرف سموم تواند در به حداقل رسانهای انجام شده در این زمینه میبررسی ،های ذخیره شده در انباربرنج

مؤثر واقع مفید و  ،IPMعنوان یکی از ارکان موثر در به برنجسمت استفاده از ارقام مقاوم شیمیایی و گرایش به

 .شود

 فرضیات تحقیق -2-1

 دارند. التآور غزیانسوسک ی زیستی هاداری روی ویژگیاثر معنی برنجمختلف ارقام  (1

 دارند. آور غالتزیان سوسکهای آمیالز گوارشی الرو-آلفاداری روی فعالیت اثر معنی برنجارقام مختلف  (2

 د.دارن آور غالتزیانسوسک های داری روی فعالیت پروتئاز گوارشی الرواثر معنی برنجارقام مختلف  (3

                                                 
1 - Franco 
2 - Hilder 
3 - Thomas 
4 - Michaud 



10 

 

-زیمرخی از آنبشناسی و فعالیت روی زیست برنجن اثر ارقام مختلف تعیی این طرح یهدف از اجرابنابراین 

ن تحقیق و ای دست آمده ازامید است که با تلفیق اطالعات بهباشد. می آور غالتزیانسوسک های گوارشی مهم 

اهش ن آفت و کای دقیق و جامع در مدیریتیمهای علهای حاصل از تحقیقات دیگر، امکان طراحی برنامهیافته

 خسارت آن فراهم شود.

  آور غالتزیانسوسک  -3-1

 (1992 ،بورر و همكارانبندي حشرات )در رده آور غالتزیانجایگاه سوسک  -1-3-1

Order: Coleoptera 

Family: Bostrichidae 

Genus: Rhyzopertha 

Species: R. dominica (Fabricius, 1898) 
 

 

 )اصلی( آور غالتزیانحشره کامل سوسک  -1-1كل ش
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 آور غالتزیانسوسک مناطق انتشار  -1-3-2

 یهااز سوسک یادیز یهاگونه یاما با تمرکز رو ،مشخص نشده است نانیبا اطم آور غالتزیانسوسک  أمنش

سوسک  نیا حال حاضر،در باشد. میآفات هندوستان  نیااصلی  أرسد که منشینظر مبه Bostrichidaeخانواده 

است و در  یریگرمس یها میغالت انبارشده در اقل یشود و آفت اصلیم دهید ایدر اکثر نقاط دن یاطور گستردهبه

 .(2012، 1درجه جنوبی پراکنش بیشتری دارد )اده 40و  یدرجه شمال 40 یهاعرض

 آور غالتزیاني خسارت سوسک و نحوه یزبانیي مدامنه -1-3-3

ل شام التآور غزیانسوسک  هیو تغذ یریگجفت یعنوان منابع مناسب براهگزارش شده ب یهازبانیم ستیل

 و نوزیلگوم یتیرهاز  نیهمچناین حشره است.  یو جو پوشش والفیغالت مانند برنج، گندم، سورگوم،  یتیره

البته  کند.یمتغذیه کتاب  شده شامل چوب، کاغذ، صفحات یشده، چرم، مواد بسته بند رهیذخ ییمواد دارو گرید

رسد که ینظر مبهگندم دارد.  ژهیوهاز غالت خشک ب هیتغذ پس ازرا  تیموفق نیشتریب آور غالتزیانسوسک 

 هااز آن ،ا غالتقبل از تطابق باحتمااًل باشد که  دهیپوس یهاوهیو م یحشره از درختان جنگل نیا یعیطب یغذا

 کرده است.یم هیتغذ

تواند به می آور غالتزیانشود. سوسک لی فعال است و به سرعت در میان غالت جابجا میخیحشره الرو 

آفت  یاهسوسک  انیعمق مورد مطالعه در م نیتربیشبرود که  نییپا یمتر 12غالت تا عمق  یتوده ها درون

 کنند.می یهذتغ نآ از آن را سوراخ کرده و تا زمان ظهور حشرات کامل ،غالت ازتغذیه ضمن  الروها است. یانبار

امل کشوند. حشرات الروهای این حشره از اندوسپرم بذور تغذیه کرده و سبب کاهش قدرت پریکارب غالت می

 الروهایدرجه خسارت کنند. های غالت تغذیه میبا کارایی باالتری نسبت به الروها از دانه آور غالتزیانسوسک 

 .(2012)اده،  شودسارت توسط حشرات کامل جوان ایجاد میعمده خ لیو ،ارتباط داردآن  این آفت با سن

 

 

                                                 
1 - Edde 
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 آور غالتزیانکنترل سوسک  هاياز روش یبرخ -1-3-4

دو سن از خانواده ، دهیو پترومال دهیلیمتعلق به خانواده بت دهاییتویگونه از پاراز پنج .یکولوژیکنترل ب

 یعیعنوان دشمنان طببه 3دهیدکوولیو پ 2دهیناسآکاروف ،1دهیلتیو چهار کنه متعلق به خانواده ک دهیآنتوکور

آور زیانسوسک  رهیندرت به شفها به الرو و بهدیتوئیپاراز ی اینهمهشده اند.  ییشناسا آور غالتزیانسوسک 

کنند و یم هیتغذ آور غالتزیانطور گسترده از الرو سوسک شکارگر به یهاسنهمچنین، کنند. یحمله م غالت

 .(2012)اده،  هستند زیو حشرات کامل ن رهیاز شف هیقادر به تغذ

 ون،یتوتریفن ل،یمت فوسیریسموم فسفره مانند کلرپا یبه همه آور غالتزیانسوسک  .ییایمیکنترل ش

ت فظمحا یدییرترویبه سموم پ آور غالتزیانمقاوم شده است. مقاومت سوسک  ونیو ماالت لیمت مفوسیریپ

 یگران به خاطر که باشدمی آور غالتزیانسوسک  هیثر علؤم یبیترک اکونیداست.  گزارش شدهغالت ه کنند

متوپرن از نوع اس در سال  ونیفرموالس همچنین،استفاده از آن محدود شده است.  ،هاکشحشره رینسبت به سا

 غالت آورزیانام در نسل اول سوسک یپیپ یکآن در دز  ونیگرد و امولس ونیموالسرثبت شد و هر دو ف 2002

درصد  85خطر مقاومت به متوپرن در حدود  شود. البتهمیدرصد نتاج در نسل اول  100رفتن  نیسبب از ب

عنوان بهنیز  اتومهید یهااست. خاک دهیرسثبت به 2015در سال  ایدر استرال آور غالتزیانسوسک  تیجمع

 .(2012)اده،  کندیسطح غالت را حفاظت م یاهیعنوان الپوشاننده سطح به

 استفاده از ارقام مقاوم  -4-1

و به طور  کسانی یطیمح طیکه در شرا(، رقم مقاوم عبارت است از رقمی1951) 4نتریپ فیاساس تعربر

 دیباالتر تول تیفیو با ک شتریب یکمتر مورد خسارت آفت قرار گرفته و محصول یبا ارقام معمول سهیدر مقا یکیژنت

                                                 
1 - Cheyletidae 
2 - Acarophenacidae 
3 - Pediculidae 
4 - Painter 
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، 1و همکاران تی)اسم ردگییقرار م یابیارز وردم هارقم ریبا سا سهیو در مقا بوده ینسب یمقاومت امر نیکند. بنابر

اندازه و شکل بدن، طول  ،یمراحل مختلف سن یبا کاهش بقا توانندیم یوزبییآنت زمیواجد مکان اهانی(. گ1994

 یریل قرارگاحتما شیافزا قیاز طر میرمستقیغ طوربه ایمثل حشرات نسل بعد و  دیعمر حشرات کامل و تول

در کنترل حشرات  یقبل از بلوغ، نقش مؤثر یکردن مراحل رشد تریبا طوالن یعیطب نحشرات در معرض دشمنا

رشد و نمو حشرات  یبرا اهانیگ تی(. مطلوب2006، 3؛ سرفراز و همکاران2000، 2آفت داشته باشند )دنت

 وانایی(. ت1997، 4کیو مول نگی)س باشدیمحصول م اهیگ یآفت رو تیدر استقرار جمع یعامل مؤثر خواراهیگ

 به زیادی وابستگی نتاج، تولید یبلوغ و رسیدن به مرحله مراحل حساس قبل از حشرات درتکمیل هر چه سریعتر

 سایر اثربخشی است ممکن باال نسبی مقاومت دارای ارقام بنابراین،. دارد میزبان گیاهان در موجود غذایی عناصر

 بلوغ از قبل مراحل کردن کند از طریق را هاکشحشره و طبیعی دشمنان از استفاده جمله از آفت مهار هایروش

(. بنابراین، 2002، 5و همکاران زالوکی) دهند افزایش نتاج تولید یکردن زمان رسیدن به مرحله ترطوالنی و

 تلفیقی مدیریت هایبرنامه در و شیمیایی بیولوژیک کنترل مکمل عنوانبه توانداستفاده از ارقام مقاوم گیاهی می

وسیله حشرات به محصوالت کشاورزی در سطح  واقع شود. با توجه به خسارت زیادی که همه ساله به فیدم آفات

 در و مطمئن تقریباً  روشی زیاد، نسبتاً  اولیه یهزینه و طوالنی زمان علیرغم مقاوم ارقام تهیه شود،جهانی وارد می

تأثیر غالت  در مورد انجام شده العاتاز مط ی(. برخ1985، 6و همکاران چهنری) دباشمی صرفه به مدت دراز

های فیزیکی و بیوشیمیایی غالت به دهد که تغییر در ویژگیمختلف روی زیست شناسی آفات انباری نشان می

زاده و ی؛ گل2016و  2015، 7برزویی و همکاران) شوددار سبب تغییر نرخ رشد و زادآوری حشره میطور معنی

 (.2016، 8عابدی

                                                 
1 - Smith 
2 - Dent 
3 - Sarfraz 
4 - Singh and Mullick 
5 - Zalucki 
6 - Heinrichs 
7 - Borzoui 
8 - Golizadeh and Abedi 
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های های متعدد زیستی در حشرات از جمله رشد و نمو مراحل قبل از بلوغ، بقاء، تولید مثل و پارامترویژگی

؛ لیو و همکاران، 2002، 2؛ کیم و لی2001، 1باشد )تسای و ونگرشد جمعیت تحت تأثیر نوع گیاه میزبان می

به سطح گیاه شده و فاکتور خواراهیگدر گیاهان، باعث جلب حشرات (. عالئم فیزیکی و شیمیایی موجود 2004

ای در میزان تغذیه، رشد و نمو و بقاء مراحل الروی و ای موجود در گیاه، نقش تعیین کنندههای شیمیایی و تغذیه

(، 1994های برنیز و چاپمن )اساس گزارشر (. ب1997تولید تخم در حشره کامل دارد )سینگ و مولیک، 

دارد. طبق  خواراهیگترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان، تأثیر بسزایی در بقاء، رشد و نمو و تولید مثل حشرات 

( میزان تغذیه و هضم مواد غذایی موجود در گیاهان، در طغیان و افزایش جمعیت 1990های اسالنسکی )یافته

انی وسیع، در دسترس بودن گیاهان میزبان متعدد ی میزبنقش مؤثری دارد. در حشرات با دامنه خواراهیگحشرات 

( نقش 1981( و همچنین کیفیت و کمیت غذای خورده شده )اسکرایبر و اسالنسکی، 1988)سینگ و پریهار، 

 کند.در رشد و نمو، تولید مثل و افزایش جمعیت نسل بعد حشره ایفا میمیمه

های مدیریت تلفیقی به کار گرفته در قالب برنامهارقام مقاوم گیاهی به طور وسیعی در کنترل حشرات آفت 

توانند با کاهش بقای مراحل مختلف می بیوز گیاهان دارای مکانیزم آنتی (.2007و همکارن،  3)اندوشده است 

سنی، اندازه و شکل بدن، طول عمر حشرات کامل و تولید مثل حشرات نسل بعد و یا تأثیر غیرمستقیم از طریق 

تر کردن مراحل رشدی قبل از بلوغ، نقش رارگیری حشرات در معرض دشمنان طبیعی با طوالنیافزایش احتمال ق

(. مطلوبیت گیاهان برای 2006؛ سرفراز و همکاران، 2000مؤثری در کنترل حشرات آفت داشته باشند )دنت، 

)سینگ و مولیک،  باشدعامل مؤثری در استقرار جمعیت آفت روی گیاه محصول می خواراهیگرشد و نمو حشرات 

1997.) 

های متعدد مدیریت آفات، مقاومت گیاه میزبان عالوه بر سازگاری با محیط زیست و عدم تأثیر از میان ابزار

های تولید محصول برای تولید کنندگان محصوالت کشاورزی نیز از جایگاه نامطلوب بر آن، در کاهش هزینه

                                                 
1 - Tsai and Wang 
2 - Kim and Lee 
3 - Endo 



15 

 

های مقاومت گیاهی در برابر آفات، امکان (. شناخت مکانیسم2004ممتازی برخوردار است )لیو و همکاران، 

 .(2002سازد )کرانتی و همکاران، های اصالح نباتات فراهم میهای مقاوم را در برنامهانتخاب صحیح ژنوتیپ

آفات شده است  یقیتلف تیریآن در مد یژهیو گاهیمهم ارقام مقاوم که سبب به وجود آمدن جا یهایژگیو از

و به  یتجمع تیاز آفات، دارا بودن خاص یگروه محدود ایخاص و  یدیآفت کل کی یبودن برا یبه تخصص توانیم

 ریآن با سا قیتلف تیباال، قابل ینسب یداریپا ست،یز طیبا مح یآفات، سازگار یمتوال یهانسل یرو ریتبع آن تأث

( اشاره 1997، 2و همکاران گانیآفات )ر کنترل ینهیکاهش هز تی(، و در نها1988، 1کنترل )هورن یهاروش

 .رودیآفات بشمار م یقیتلف تیریمد یهاکارآمد در برنامه یاز ابزارها یکی عنوانبه یاهیکرد. لذا ارقام مقاوم گ

  ايهاي تغذیهویژگی -5-1

د مانی و رشکیفیت گیاه میزبان )میزان نیتروژن، کربن، عناصر و ترکیبات دفاعی در گیاه میزبان( زنده

 بالپوشانسخت(. تعادل غذایی در 2002، 3لدرک و آومدهند )خوار را تحت تاثیر قرار میجمعیت حشرات گیاه

 بالپوشانسخت(. 4199؛ توماس و همکاران، 1993، 4های حشرات اهمیت زیادی دارد )توماسمانند دیگر راسته

توانند طور مثال میدهند. بهواکنش نشان میای مختلف ههای غذایی نامناسب و نامتعادل به شیوهدر برابر رژیم

 ؛2001، 5)نیشنسازمان ببخشند  غذاییمواد مقدار یا نوع غذای خورده شده را تغییر دهند و در میزان کارایی 

نوع و میزان عناصر غذایی گیاه، ترکیبات شیمیایی ثانوی گیاه و توانایی هضم و جذب غذای  .(1998، 6پمنچ

هایی هستند که مطلوبیت گیاه میزبان را برای تغذیه، رشد و نمو و ایجاد از جمله فاکتور خورده شده توسط حشره

از  ،ینا(. بنابر1981، 7دهند )اسکرایبر و اسالنسکیی آفت تحت تأثیر قرار میجمعیت نسل بعد توسط حشره

ط حشره و بازدهی توان به نوع و مقدار غذای خورده شده توسی حشرات مینشوونماعوامل تعیین کننده در 

در گیاهان های پروتئینی و مهارکنندهها توده بدن اشاره کرد. تفاوت در میزان آللوکمیکالتبدیل آن به زیست
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و توانایی موجود زنده در هضم عناصر غذایی همچنین ( و 2004، 1میزبان مختلف یک حشره )مارتین و پولین

کارایی رشد حشره و میزان  ایتغذیههای تواند بر پارامتر( می2008، 2ویژه پروتئین )سوگبسان وآگوومبابه

 تأثیرگذار باشد.

 دستگاه گوارش حشرات -6-1

دهند ها تشکیل میساکاریدها و پروتئینهایی نظیر پلیاز غذای حشرات را ماکرومولکول میبخش مه

طور عمومی، به .(1991)چپمن،  شودمیتجزیه  ، توسط کربوهیدرازها و پروتئازهاترتیببه( که 1998)چپمن، 

های بزرگتر باید قبل از جذب، در که مولکولیک مولکول کوچک قابلیت انتقال به بافت بدن را دارد، در حالی

و  3فیگورا؛ 1999هوس، گیت) ی خود شکسته شوند.های کوچک سازندهی گوارش، به مولکولداخل لوله

تنوع حشرات دخالت دارد، توانایی  که در موفقیت تکاملی و یمعوامل بسیار مه یکی از ،(. بنابرین2003همکاران، 

متفاوت و متناسب  ،دستگاه گوارش در حشرات. شکل باشدبرداری از مواد آلی مختلف برای تغذیه میها در بهرهآن

کل دستگاه گوارش در حشرات به شتوان گفت که میطور کلی بهاما  .کنندکه از آن تغذیه میرژیم غذایی است با 

بدن به دهان و انتهای آن در آخر شکم  یکه در تمام طول بدن امتداد دارد و ابتدای آن در جلواست لوله طویلی 

ی ی میانی و معدهی جلویی، معده. دستگاه گوارش حشرات شامل سه بخش اصلی معدهشودبه مخرج منتهی می

های گوارشی، هضم و ل اصلی ترشح آنزیمعلت فقدان پوشش کوتیکولی، محی میانی، بهباشد. معدهعقبی می

ون و ن بخش از دستگاه گوارش رابط بین محیط بیرای باشد. الزم به ذکر است کهجذب غذا در اغلب حشرات می

 (.2001؛ نیشن، 1994، 4رود )ترا و فریراشمار میمحیط داخلی بدن حشره نیز به
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 هاي گوارشی در حشراتآنزیم -7-1

 هاآمیالز -1-7-1

اکاریدها را برعهده دارند. به مونوس هاآنو تبدیل  هایدرازها وظیفه هیدرولیز کامل کربوهیدراتکربوه

ن کربوهیدرازها، آمیالزها ای . یک گروه ازباشدمیشان براساس سوبسترای اختصاصی هان آنزیمای بندیتقسیم

( و 2010و همکاران،  1)الوتی شودمیده ، گیاهان و حیوانات دیهاآمیالز در میکروارگانیسم-هستند. آنزیم آلفا

( 1965(. ویندیش و ماتر )1998و همکاران،  2)استروبل سطح فعالیت آن وابسته به رژیم غذایی مورد تغذیه است

که در تجزیه نشاسته دارد، میآمیالزها را به دو گروه آندوآمیالزها و اگزوآمیالزها تقسیم کردند و به دلیل نقش مه

گلوکان در -4 ،1-دی-ن آنزیم، هیدرولیز پیوندهای آلفاای .حضور دارند هانوران و میکروارگانیسمدر گیاهان، جا

 های رژیم غذایی، برای داشتن یک منبع انرژی، را برعهده دارد، گلیکوژن و دیگر کربوهیدراتایترکیبات نشاسته

کند، سپس میشاسته را به مالتوز تبدیل آمیالز ن-(. آلفا2000فرانکو و همکاران،  ;1998)استروبل و همکاران، 

ی هضم ها(. آنزیم1994فریرا و همکاران،  ;1996)ترا و همکاران،  شودمیگلوکوزیداز به گلوکز تبدیل -توسط آلفا

 (.1983)بیکر،  شودمیی اپیتلیال معده میانی سنتز و ترشح هاتوسط سلول

  هاپروتئاز -1-7-2

باشند میدارند، پروتئازها  را آمینهبه اسید هاآنو تبدیل  هاکامل پروتئین یی که مسئولیت هیدرولیزهاآنزیم

باشند. پروتئینازها میکه روی باندهای پپتیدی عمل کرده و خود شامل پروتئینازها )آندوپپتیداز( و اگزوپپتیدازها 

و  شودمیتقسیم  ز )اگزوپپتیداز(اندوپروتئاز )اندوپپتیداز( و اگزوپروتئا ی کاتالیکی به دو گروههابراساس مکانیسم

ای که اختالف بین مشخصه(. 2000و همکاران،  3)پائولیلو باشدمیی خاص های معرفوسیلهبه هاآنشناسایی 

د و آن را نشکنمی قسمت داخلیکند این است که اندوپروتئازها زنجیره پروتئینی را از این دو گروه را نمایان می
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کنند و از که اگزوپروتئازها به یکی از دو انتهای زنجیره پروتئینی حمله میدرحالی .دنکنمی پپتیدها تجزیهبه پلی

 (.8219، 1بارتشوند )اسید باعث قطع زنجیره میناحیه انتهایی آمینو

 د.در هضم پروتئین دارنمیکه به اندوپروتئاز نیز معروف هستند نقش بسیار مه هاپروتئیناز. اندوپپتیدازها

سیدآمینه در طول اکنند. توالی می ها آغازهضم پروتئین را با شکستن یک پیوند داخلی در پروتئین هایمن آنزای

براساس  زم است.نها البرای هیدرولیز کردن آ هاکند. بنابراین انواع مختلفی از پروتئیناززنجیره پپتیدی تغییر می

ها روتئینازتیک پین و آسپاراتوانند به سرین، سیستئجایگاه فعال و مکانیسم مربوطه، پروتئینازهای گوارشی می

 (.1994 فریرا، ترین پروتئینازهای حشرات هستند )ترا ورایج هابندی شوند. سرین و سیستئین پروتئینازدسته

 در شود.ترمینال زنجیره پپتیدی می -آمینه از طریق انهیدرولیز اسیدهایها باعث این آنزیم. اگزوپپتیدازها

( وجود دارد. COOH( و در طرف دیگر عامل کربوکسی )-2NHره پپتیدی یک طرف آن گروه آمینی )هر زنجی

هایی که باعث پپتیداز و آنشوند، آمینوپپتیدازهایی که باعث شکستن زنجیره پپتیدی از انتهای آمینی میاگزو

 .(5199، 2رونب) نام دارندپپتیداز شوند کربوکسیشکستن اسیدهای آمینه از انتهای کربوکسی می

 مروري بر تحقیقات گذشته -8-1

کنترل شده انجام  یطیمح طیدر شرا توسط محققان مختلف و آور غالتزیانپارامترهای زیستی سوسک 

درجه  2/18تکامل  یبرا ییدما یهامحدوده نیشتریو ب نیدهد که کمترنشان می هاآن یهاافتهیشده است و 

 1945 ،3چیاست )بر یدرصد رطوبت نسب 70درصد رطوبت و  14 گندم با یرو وسیدرجه سلس 39تا  وسیسلس

 یدما برا نیتر( و مطلوب1950، 5)هو وسیدرجه سلس 28تکامل  یدما برا نهی(. به1999، 4استاف؛ النگ1953و 

رقم و منطقه  ری( تأث1120) 6(. آرتور و همکاران1945 چ،یاست )بر وسیدرجه سلس 34حشره  نیا عیرشد سر

 یرقم برنج و منطقه ا یگزارش کردند که هردو و یبررس آور غالتزیانسوسک  یرشد یهایژگیو یکشت را رو
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خسارت به محصول  یینسل و توانا دیتول یداری رومعنی ریتواند تأثشود، میارقام کشت می نیاز ا کیکه هر 

 یشود رورقم کشت می کیکه  یامنطقه دندیرس جهینت نیها به اداشته باشد. آن آور غالتزیان یهاسوسک

 جادیآفت ا هیرا عل یمقاومت متفاوت تواندیم جهیدارد و در نت ریبذر تأث یکیولوژیزیو ف یکیمورفولوژ یهایژگیو

قرار دادند.  یرا مورد بررس آور غالتزیانرقم برنج به سوسک  10 تی( حساس2013) 1و همکاران یکند. آستوت

در نسل اول، کاهش وزن  قمهر ر یشده رو هیده توسط حشرات تغذگذاشته ش یهابراساس تعداد تخم تیحساس

 یهاتعداد تخموزن حشرات ماده و نشان داد که  جیسنجش شد. نتا یشاخص دوب نینمونه آلوده شده و همچن

ارقام مختلف کاهش وزن محصول  یرو نیداری داشت. همچنمعنی یهاارقام مختلف تفاوت یگذاشته شده رو

و  کیفنول یمحتو لیدلارقام مختلف برنج به تیکه مقاومت و حساس دندیرس جهینت نیا به اهمتفاوت بود. آن

حشرات بالغ سوسک  الزیآم-آلفا میآنز یو خالص ساز صی( تشخ1991) 2کریب باشد.بذر متفاوت می یدرجه سخت

در نمونه ژل الکتروفورز  نیبود. همچن AU/mg protein 16 حدود میآنز ژهیو تیرا انجام دادند. فعال آور غالتزیان

سوسک  الزیآم-آلفا تی( فعال2006) 3و همکاران یوکیمورو-نکویس داده شد. صیتشخ یاصل ینیباند پروتئ 2آن 

را  الزیآم-آلفا یباال تیها فعال. آنندقرار داد یارقام مختلف گندم مورد بررس یرا پس از پرورش رو آور غالتزیان

 نیمقدار پروتئ شیآفت مشاهده کردند. با افزا یباال یهاتیرا در جمع میکم آنز تیکم آفت و فعال یهاتیدر جمع

-آلفا میآنز تیبا فعال یارتباط مثبت نیمصرف پروتئ نی. همچنافتی شیموفق افزا یگذاردرصد تخم خورده شده

 داشت. الزیآم
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Abstract 

The lesser grain borer, Rhyzopertha dominica (F.), is one of the major insect pests of 

stored-grains such as wheat and rice. In the present study, development, growth index, 

reproductive success of the females and the amylolytic and proteolytic activities of R. 

dominica were investigated on six rice cultivars including Alikazemi, Domsiah, Gilaneh, 

Govhar, Hashemi, and Khazar. The highest longevity of adults and the highest fecundity 

and hatchability of females were observed on cultivar Hashemi. The lowest and highest 

larval and pupal survival rates were on cultivars Govhar and Hashemi, respectively. The 

maximal growth index of larvae was gained on cultivar Hashemi. Also, the adults on 

cultivars Hashemi, Alikazemi and Domsiah were heaviest. Food consumption was also 

highest for adults reared on cultivar Hashemi. The individuals reared on cultivar Govhar 

had the lowest larval and pupal survival rate, adult longevity, fecundity, hatchability and 

lower adult weight and food consumption. Adults reared on cultivar Hashemi also showed 

the highest amylolytic and proteolytic activities. Results suggested that cultivar Hashemi is 

the less suitable host for R. dominica while Govhar cultivar as an unsuitable host could be 

considered in the integrated management of this pest.  

Key Words: Enzymatic activity; lesser grain borer; Oryza sativa; suitable host. 
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