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 چكیده

دشمت، رمر ، )جمو  هفت رقم روی آرد  Ephestia kuehniella  (Zeller)جدول زندگي دوجنسيهای در اين تحقیق، پارامتر

 درجمه سلسمیو ، رطوبمت نسمبي  25 ± 1دممای  در (ب  و سپاهان)و دو رق  گند   (EH-83-7شور و  5، 30 ، فجر03 صحرا، ريحان

روز(  58/42 ± 69/0الروی ) ۀتمرين طمول دورکوتاه .ساعت تاريکي بررسي شد 8ي و شنايساعت رو 16نوری  ۀدرصد و دور 65 ± 5

رشدی قبل از بلمو   ۀترين دورطوالني. مشاهده شد EH-83-7( روی رق  روز 42/53 ± 95/0) دورهترين و طوالني03روی رق  ريحان

 روز( و سممپاهان  65/58 ± 87/0) 03 ريحممانتممرين آن مربمموب بممه رقمم  روز( و کوتمماه 61/1  ±12/72) EH-83-7مربمموب بممه رقمم  

 30گر ( و رقم  فجمرمیلي 07/21±  77/0روی رق  سپاهان ) ترتیببهترين وزن شفیره ترين وبیش چنینه روز( بود.  ±19/58  00/1)

 روی( نتما  41/87 ± 89/1و نرخ رمال  تولیمدم ل ) روز (07/0±  00/0)نرخ ذاتي افزايش  ترينبیش .گر ( بودمیلي ±20/15  58/0)

مشماهده  ( روی رق  دشتنتا  29/12 ± 48/0و نرخ رال  تولیدم ل ) (روز 037/0±  00/0نرخ ذاتي افزايش ) ترينک و  رق  سپاهان

 .است E. kuehniellaبرای پرورش آزمايشگاهي بهترين رق   سپاهان گند  رق دست آمده، شد. طبق نتايج به

 گند  و ، ارقا  جودوجنسي جدول زندگيای آرد، مديترانه ۀپرشب :کلیدی واژگان
Abstract 

In this study, two-sex life table parameters of Ephestia kuehniella (Zeller) were studied on seven 

cultivars of barley (Dasht, Khorram, Sahra, Reihan03, Fajr30, 5shoor and EH-83-7) and two cultivars of wheat 

(Bam and Sepahan) at 25 ± 1 C, 65 ± 5% R.H., and 16:8 (L: D) h. The shortest and the longest larval periods 

were recorded on Reihan03 (42.58 ± 0.69 days) and EH-83-7 (53.42 ± 0.95 days) cultivars respectively. The 

longest and the shortest developmental periods for E. kuehniella were found on EH-83-7 (72.12 ± 1.61 days) 
and on Sepahan (58.19 ± 1.00 days) cultivars respectively. The heaviest and lightest pupaewere observed on 

Sepahan (21.07 ± 0.77 mg) and Fajr30 (15.20 ± 0.58 mg) cultivars respectively. The intrinsic rate of increase 
and net reproductive rate were the highest (0.07 ± 0.00 day-1 and 87.41 ± 1.89 offspring, respectively) on 

Sepahan, and the lowest (0.037 ± 0.00 day-1 and 12.29 ± 0.48 offspring, respectively) on Dasht cultivars. The 

results indicate that Sepahan wheat cultivar is the most suitable cultivar for the laboratory rearing of E. 
kuehniella. 

Key words: Mediterranean flour moth, two-sex life table, barley and wheat cultivars 

 

 مقدمه

 از يکي که ک،يولوژیب کنترلاجرای يک برنامه موفق 

 رود،يم شماربه آفات يقیتلف تيريمد در مه  یکارهاهرا

 نيگزيجا اي يشگاهيآزما زبانیم پرورش به یاديز حد تا

 آردای مديترانه ۀپررغ  اينکه شبعلي. است وابسته

Ephestia kuehniella (Zeller)ی ها، از آفات مه  فرآورده

 های رشک، بادا ، فندق، پسته ونظیر غالت، میوه انباری

تخ  از، (Rees, 2003) باشدغیره در کشورهای مختلف مي

 يبرر پرورش جهتی اگسترده ا یمق دراين حشره  یها

 ,Corbet) شوديم استفاده دهایتوئيپاراز و شکارگرها از

  میزبان، هایگونه بین در .(1973

  پولکدارانيبال آرد ایديترانهم ۀپرعالوه بر شب

  و( برنج بید) Corcyra cephalonica Stainton نظیر

Plodia interpunctella (Hubner) (هندی ۀپرشب )ۀرانواد از 
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Pyralidae و Sitotroga cerealella Olivier (غالت بید )از 

الرو و هاتخ  از و بوده توجه شايان Gelechiidae ۀرانواد

رانواده از مختلفي هایپارازيتوئید انبوه تولید در آنها های

 هاييشکارگر و Braconidae و Trichogrammatidae های

  شودمي استفاده .Orius spp هایسن مانند

(Smith, 1996; Kakimoto et al., 2005) .ای مديترانه ۀپرشب

 پرورش یبرا يشگاهيآزما زبانیم نيترجيرا عنوانبه آرد

 است شده گزارش Habrobracon hebetor (Say) ورزنب

(Brower & Press, 1990; Darwish et al., 2003).  

نوع  ششاثر تغذيه از از بررسي دست آمده نتايج به

نوع مخلوب سه  های ذرت، جو و گند  وماده غذايي )دانه

تنهايي همراه با جوانه گند  و مالت( ها بهسارته شده از دانه

ای آرد مديترانه ۀپرل عمر و قدرت باروری شببر روی طو

طول عمر نرها  نشان داد که Rodriguez et al. (1988)توسط 

تر بود و تولید حشرات نر عقی  و کاهش ها بیشاز ماده

پنج اثر  قدرت باروری در حشرات ماده نیز مشاهده نشد.

 توسط ای آردمديترانه ۀپرتولید انبوه شب بررژي  غذايي 

Magrini et al. (1993)  که آرد  نتايج آنها نشان دادمطالعه و

ذرت جايگزين مناسبي برای رژي  غذايي متداول آرد کامل 

 ۀپر( جهت تولید انبوه شب%3( + مخمر )%97گند  )

نمای نشووباشد. ای آرد بوده و ارزانتر نیز ميمديترانه

ای آرد بر روی يک رژي  غذايي شامل مديترانه ۀپرشب

هیبريد زرد و مخمر و رژي  غذايي ديگری شامل  ذرت

 وبررسي  Magrini et al. (1995)توسط ذرت سفید و مخمر 

نشان داد که رژي  غذايي حاوی ذرت هیبريد زرد از  نتايج

 باشد.مي ترمناسب اين حشرهنظر غذايي برای تولید انبوه 

ها و آرد ای آرد روی دانهمديترانه ۀپرنمای شبونشو

و گند   Fagopyrum esculentum  (Moench)گند  سیاه کامل

 تحت شرايط آزمايشگاهي .Triticum aestivum L معمولي

میزان  ترينبیش. شدبررسي  Locatelli et al. (2008) توسط

نما روی دانهونشو ۀترين دورظهور حشرات کامل و طوالني

ذرت  نتايج نشان داد که آرد های گند  سیاه با پريکارپ بود.

ای مديترانه ۀپرترين رژي  برای پرورش شببهترين و ارزان

ای مديترانه ۀپرنما و قدرت باروری شبمیزان نشووآرد بود. 

بهآرد روی چند رژي  غذايي تهیه شده از آرد و سبو  گند  

 توسط  رشک و مرطوب صورت

Yazdanian (2000)  ترين نتايج نشان داد که مطلوب وآزمايش

رژي   گونهاينهای آزمايشگاهي يي در پرورشرژي  غذا

 .بودرصد سبو  گند  د 25درصد آرد گند  و  75غذايي 

شب زيستيهای مختلف گند  بر برري پارامترهای ثیر رق أت

 Madboni & Pourabad (2012)توسط  ای آردمديترانه ۀپر

. وزن الروها، نرخ ظهور شفیره و نسبت جنسي شدبررسي 

بیشدار نبودند. درصد معني 5لف، در سطح های مختدر رق 

و  2 های آذردر رق  ترتیببهنرخ باروری  ترينک و  ترين

 ۀپرپارامترهای زيستي و باروری شب .رصد مشاهده شد

 رق  مختلف گند  توسط  6ای آرد روی آرد مديترانه

Tarlack et al. (2015)   بررسي و نتايج آنها نشان داد که ارقا

پارسي برای پرورش آزمايشگاهي اين حشره  گا  وپیش

 مناسب بودند.

 ی مه پارامترها از جمله پارامترهای جدول زندگي

مطلوبیت گیاهان میزبان  در ارزيابي میزان مطلوبیت يا عد 

نرخ ذاتي افزايش . باشدنمای حشرات ميبرای نشوو

اطالعات جامعي از  ترين پارامتر،مه  عنوانبه )mr(جمعیت 

رشد جمعیت يک آفت روی يک گیاه میزبان در  میزان

در که با توجه به اين .(Carey, 2001) دهدارتیار قرار مي

ی مربوب هاجنسي فقط از دادهتشکیل جدول زندگي تک

های نظر گرفتن تفاوت طول دورهبه افراد ماده و بدون در

 لذا برای تعیین نرخ بقا ،شودرشدی بین افراد استفاده مي

افراد ماده و متوسط  سني فقط از ۀو باروری ويژ سني ۀويژ

شود. در نتیجه نمای مراحل رشدی استفاده ميزمان نشوو

پوشاني بین در رس  نمودار در اين نوع جداول زندگي ه 

 نیست يت ؤمراحل مختلف رشدی قابل ر

(Chi & Liu, 1985) . رفع  منظوربهبنابراين، در تحقیق حاضر

جنسي برای تعیین میزان گي دواين نقیصه از جدول زند
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 ۀپرمطلوبیت ارقا  مختلف جو و گند  نسبت به شب

 ای آرد استفاده شد.مديترانه

 از بعد که باشديم عمده یهازراعت از يکي جو

 رود به کشور در را کشت ريز سطح ترينبیش گند 

 برنج، از جو دانه نیپروتئ مقدار. است داده ارتصاص

 نیپروتئ با سهيمقا قابل و ودهب ترشیب سورگو  و ذرت

 کنديم رشد مشابه طيشرا در که است يگندم

(Khodabandeh, 2003).  با توجه به ارزش غذايي باالی

 ۀپرشبمیزبان اصلي  عنوانبهجو در کنار گند  

ثیر أتهدف از اين پژوهش، بررسي  ای آرد،مديترانه

ی پارامترهاروی  آرد ارقا  مختلف جو و گند تغذيه از 

مي ای آردمديترانه ۀپرشبجدول زندگي دوجنسي 

تواند در انتخاب اشد. نتايج حاصل از اين تحقیق ميب

پرورش آزمايشگاهي  منظوربهبهترين رق  جو يا گند  

 اين حشره مفید و قابل استفاده باشد.

 

 هامواد و روش

 آرد ارقام مختلف جو و گندم ۀتهی

را، ارقا  مختلف جو شامل دشت، رر ، صح

و نیز دو رق  گند   EH-83-7شور و  5، 30، فجر03ريحان

ارقا  رايج کشت شده در ايران  که جزو شامل ب  و سپاهان

از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي  باشند،مي

به روش صنعتي آسیاب  بذر هر رق اصفهان تهیه شدند. 

بررسي پارامترهای برای  حاصل از آنهاآرد  از شدند و

 ای آرد استفاده شد.مديترانه ۀپرشب زندگيجدول 

 

 E. kuehniellaپرورش آزمایشگاهی 
در آزمايشگاه،  E. kuehniellaتشکیل کلني  منظوربه

از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي  ی حشرههاتخ 

درجه  25 ± 1ها در دمای آزمايش اصفهان تهیه شدند.

 16نوری  ۀو دوردرصد  65 ± 5سلسیو ، رطوبت نسبي 

ساعت تاريکي انجا  گرفت. آرد ارقا   8 ساعت روشنايي و

و  20مختلف گند  و جو در ظروف پالستیکي گرد )قطر 

تهويه توسط توری  منظوربهمتر( که درب آن سانتي 8ارتفاع 

گر  تخ   2/0همراه   بهگر 750پوشانده شده بود، به میزان 

ها در اين تخ  آرد ريخته شد. تفريخای پرۀ مديترانهشب

 صورتبهسنین مختلف الروی  ظروف صورت گرفت.

 8و ارتفاع  20گروهي، در ظروف پالستیکي گرد )قطر 

 منظوربهمتر( با درب پوشانده شده توسط توری سانتي

تهويه، سپری شد. الروها از آرد موجود در ظرف برای 

پس از سپری  الروی استفاده کردند. ۀتغذيه و تکمیل دور

ها توسط پنس به ها و شفیرهشفیرهالروی، پیش ۀورشدن د

متر( منتقل سانتي 1و ارتفاع  8ظروف پتری پالستیکي )قطر 

آوری شده و به حشرات کامل توسط آسپیراتور جمع شدند.

متر( سانتي 22و ارتفاع  12ای پالستیکي )قطر ظروف استوانه

انتهای  ريزی حشره،تهويه و تخ  منظوربهانتقال داده شدند. 

 ۀظروف توسط توری پوشانده شدند. ظروف روی پاي

آوری برای جمع A4پالستیکي و در قسمت زيرين آن کاغذ 

 قرار داده شد.  هاتخ 

 

 E. kuehniellaپارامترهای زیستی  بررسی

روی  E. kuehniella پارامترهای زيستي بررسي منظوربه

قبل از  شالروهای مورد آزماي آرد ارقا  مختلف جو و گند ،

هر  آرد مدت يک نسل رویبه های اصلي،شروع آزمايش

تازه  يکعدد الروهای سن  40سپس  .رق  پرورش يافتند

مجزا  صورتبهمربوطه انتخاب و هر يک  رق ظاهر شده از 

گر  آرد با  5/0متر که حاوی سانتي 8به ظروف پتری با قطر 

بررسي ها مورد رق  مشخ  بود، منتقل شدند. روزانه پتری

قرار گرفت و عالوه بر اضافه نمودن آرد در صورت نیاز، 

میر روزانه تا وهای مختلف رشدی و میزان مرگطول دوره

اين اطالعات برای تعیین کامل ثبت شد. از  ۀظهور حشر

 24ها ل از بلو  استفاده شد. وزن شفیرهمیر قبودرصد مرگ

 0001/0)با دقت ي ساعت پس از ظهور با ترازوی ديجیتال

گیری شد. پس از ظهور حشرات کامل، نر و اندازهگر ( 
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-های مربوب به هر رق  با ه  جفت و به ظروف تخ ماده

منتقل شدند. اين ظروف  متر(سانتي 9و ارتفاع  8)قطر  گیری

طور روزانه مورد بازديد قرار گرفته و عالوه بر ثبت روزانه به

یز تا مرگ آررين فرد ريزی افراد ماده، میزان بقای افراد نتخ 

نر و ماده ثبت شد. اطالعات حاصل از اين مرحله برای 

ريزی، تخ  ۀريزی، طول دورقبل از تخ  ۀتعیین طول دور

 ۀهای گذاشته شده در طول دور)تعداد تخ  باروری کل

 و طول عمر حشرات نر و ماده، استفاده شد.  ريزی(تخ 

 

 (Two-sex life table) جنسیجدول زندگی دو

سي از هر دو جنس نر و ماده جدول زندگي دو جن

های رشدی متغیر بین افراد نظر گرفتن طول دورهبا در

 ،(xjs) مرحله -ی سنشود. نرخ بقای ويژهراحي ميط

و  xاحتمال بقا و رسیدن يک فرد تازه متولد شده به سن 

. اين پارامتر عالوه بر توصیفي از دهدرا نشان مي  jمرحله

قال از يک مرحله رشدی به مرحله رشدی ديگر را بقا، انت

، تعداد (ijf) مرحله-ی سنباروری ويژه کند.توصیف مي

و مرحله   iنتا  تولید شده توسط هر فرد ماده را در سن

حاصل از  پارامترهای رشد جمعیت دهد.نشان مي jسني 

 Chi & Liu (1985)اسا  روش بر جدول زندگي دوجنسي

 ند.محاسبه شد

 

 هایه آماری دادهتجز

 .Eزيسممتي دسممت آمممده از مراحممل هممای بممهداده

kuehniella  بما جمدول  آرد ارقا  مختلف جو و گنمد ،روی

طبق روش توضمیح داده شمده  (Chi & Liu, 1985)دوجنسي

توسمط نمر  هاتجزيه داده .ندتجزيه شد Chi (1988)توسط 

  صممممممورت گرفممممممت TWOSEX-MSChart رافممممممزا

(Chi & Su, 2006)جمدول همای دار کردن دادههت تکرار. ج

رای رسمم  بمم اسممتفاده شممد. Bootstrapاز روش  زنممدگي

 استفاده شد. SigmaPlot 12.0افزارنمودارها نیز از نر 

نتايج حاصل از تأثیر آرد ارقا  مختلف جو و گند  

ای آرد، با مديترانه ۀپرشب پارامترهای زيستيروی 

 رفه طاستفاده از روش تجزيه واريانس يک

(one-way ANOVAو به )افزار آماری ی نر وسیله

MINITAB 16.0 های ی آماری شدند. ارتالفتجزيه

ها با استفاده از آزمون حداقل ارتالف آماری میانگین

 صد بررسي شد.در 5( در سطح احتمال LSDدار )معني

 

 نتایج

 مراحل زیستی نابالغ ۀطول دور

 ل نابالغ نمای مراحنشوو ۀمیانگین طول دور

E. kuehniella ارقا  مختلف جو و گند  در  روی آرد

 جنیني  ۀارائه شده است. طول دور 1جدول 

E. kuehniella   روی آرد ارقا  مختلف جو و گند

 دست طبق نتايج بهداری نداشت. تفاوت معني

 الروی  ۀبین طول دور داریآمده تفاوت معني

E. kuehniella داشت وجود ارقا  مختلف  روی 

(F = 20.11, df = 8, 273, P < 0.01کوتاه .) ترين طول

روز( روی رق  جو  58/42 ± 69/0الروی ) ۀدور

روز(  42/53 ± 95/0)دوره ترين و طوالني 03ريحان

پیش ۀمشاهده شد. طول دور EH-83-7روی رق  جو 

 روی آرد ارقا  مختلف  E. kuehniellaشفیرگي 

 نداشت داری جو و گند  ارتالف معني

(0.05 < F = 1.75, df = 8, 234, Pاما طول دور .)ۀ 

شفیرگي روی آرد ارقا  مورد آزمايش دارای ارتالف 

(. F = 9.34, df = 8, 157, P < 0.01داری بود )معني

روز( روی  78/13 ± 45/0شفیرگي ) ۀترين دورطوالني

 ترين آن و کوتاه EH-83-7رق  جو 

گند  سپاهان مشاهده روز( روی رق   43/10 ± 23/0)

رشدی قبل از بلو  مربوب به  ۀترين دورشد. طوالني

ترين آن روز( و کوتاه 61/1  ±12/72) EH-83-7رق  جو 

روز( و  65/58±  87/0) 03 مربوب به رق  جو ريحان
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 روز( بود.  19/58±  00/1رق  گند  سپاهان )

  ترتیببهوزن شفیره  ترينک و  ترينبیش چنینه 

 گر ( و میلي 07/21±  77/0  گند  سپاهان )روی رق

  گر ( بودمیلي 20/15± 58/0) 30 رق  جو فجر

(F = 7.41, df = 8, 203, P < 0.01). 

 

ریزی و تخم ۀریزی، دورقبل از تخم ۀطول دور

 باروری کل

 ۀريزی، دورقبل از تخ  ۀمقايسه میانگین طول دور

آرد ارقا  مختلف روی  E. kuehniellaريزی و باروری کل تخ 

 ۀبین طول دورنشان داده شده است.  2جو و گند  در جدول 

  E. kuehniella (APOP)ريزی افراد بالغ قبل از تخ 

 دار وجود داشت روی آرد ارقا  مختلف، ارتالف معني

(F = 3.05, df = 8, 70, P < 0.01به .)ترين آن که طوالنيطوری

جو صحرا بود، که با ساير روز( مربوب به رق   12/3 ± 23/0)

کل  چنینه . داری نشان دادارقا  جو و گند  ارتالف معني

نیز بین ارقا  مختلف  (TPOP) ريزیقبل از تخ  ۀطول دور

بهترين آن ترين و کوتاهداری داشت که طوالنيارتالف معني

روز( و  17/2 ± 13/75) EH-83-7مربوب به رق  جو  ترتیب

 روز( بود 25/59 ± 15/1) 03 رق  جو ريحان

(F = 9.62, df = 8, 71, P < 0.01طول دور .)ريزیتخ  ۀ 

E. kuehniella  روی آرد ارقا  مختلف جو وگند  ارتالف

بین آرد  (.F = 1.35, df = 65, P = 0.237داری نداشت )معني

 ارقا  مختلف جو و دو رق  گند  از نظر باروری کل

E. kuehniella جود داشتداری وارتالف معني 

(F= 9.25, df = 8, 67, P < 0.01 .) میزان باروری کل  ترينک

 ترتیببهشور )5و  03، ريحان30روی ارقا  جو رر ، فجر

 4/85±  7/17و  1/83 ± 6/18، ±9/83  1/13، ±3/78  7/12

 ترينبیشريزی( و تخ  ۀازای هر فرد ماده در دورتخ  به

های پرورش يافته مقدار آن در حشرات ماده حاصل از الرو

ازای هر فرد تخ  به 8/224±  1/14روی رق  گند  سپاهان )

 ريزی( ثبت شد.تخ  ۀماده در دور

 طول عمر و طول دورۀ زندگی حشرات کامل

نتايج مربوب به طول عمر و طول دورۀ زندگي )از 

 نر و ماده تخ  تا مرگ حشره کامل( حشرات 

E. kuehniella  و گند  در روی آرد ارقا  مختلف جو

نشان داده شده است. طول عمر حشرات کامل  3جدول 

ماده روی ارقا  مختلف جو و دو رق  گند  ارتالف 

(. F = 0.45, df = 8, 69, P = 0.890) داری نشان ندادمعني

نر روی ارقا  مختلف ارتالف معني اما طول عمر افراد

( که F = 3.27, df = 8, 74, P < 0.01داری نشان داد )

روز(  83/11±  27/0ترين آن روی رق  گند  ب  )النيطو

روز(  00/7±  64/0) ترين آن روی رق  جو دشتو کوتاه

 ترين دورۀ زندگي حشرات کامل نر بود. طوالني

(F = 5.46, df = 8, 78, P < 0.01 و ماده ) 

((F = 10.54, df = 8, 70, P < 0.01  روی رق  جوEH-83-7 

روز( و کوتاه 88/81±  79/1و  90/80±  22/2ترتیب )به

  85/1ترين آن در حشرات نر روی رق  گند  سپاهان )

  70/0) 03روز( و ماده روی رق  جو ريحان  ±00/66

 روز( بود. ±86/63

 

 پارامترهای جدول زندگی دوجنسی

(، احتمال اينکه يک xjsمرحله ) -نرخ بقای ويژه سن

زنده بماند  jی هو مرحل xتخ  تازه متولد شده بتواند تا سن 

 مرحله  -ی سندهد. نرخ بقای ويژهرا نشان مي

E. kuehniella  1روی آرد ارقا  مختلف جو و گند  در شکل 

نشان داده شده است. اين پارامتر عالوه بر بقا، انتقال از يک 

کند. در نتیجه ديگر را نیز توصیف مي ۀمرحله به مرحل

دت نشوونما بههای مراحل رشدی در مپوشاني منحنيه 

ترين باشد. بیشنما در میان افراد ميودلیل تغییرات نرخ نشو

مرحله شفیرگي، حشرات کامل نر و  -نرخ بقای ويژه سن

( 26/0و  34/0، 83/0ترتیب ماده مربوب به رق  گند  ب  )به

-مرحله پیش ی سنترين نرخ بقای ويژهچنین بیشبود. ه 

 ( بود.51/0) 03شفیرگي روی رق  جو ريحان 
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 Ephestia kuehniella گر (مراحل زيستي نابالغ )روز( و وزن شفیره )میلي رطای معیار( طول دورۀ ±میانگین ) -1 جدول

 .جو و گند روی ارقا  مختلف 
Table 1. Mean (± SE) development time of immature stages (days) and pupal weight (mg) of Ephestia kuehniella on 

flour of different barley and wheat cultivars. 

 

Host (cultivar) 
Incubation 

period 
Larval period 

Pre-pupal 

period  
Pupal period  

Developmental 

time  
Pupal weight 

Barley (Dasht) 2.00 a  46.83 ± 0.78cd 2.75 ± 0.10a 11.71 ± 0.32c     62.59 ± 0.82bcd     17.12 ± 0.61bcd 

Barley (Khorram) 2.00 a 49.30 ± 1.00b 3.16 ± 0.17a 11.52 ± 0.29c 65.38 ± 1.00b     17.26 ± 0.46bcd 

Barley (Sahra) 2.00 a  44.59 ± 0.50ef 2.76 ± 0.12a  10.84 ± 0.26cd   59.74 ± 0.76de     16.78 ± 0.47cde 

Barley (Fajr 30) 2.00 a   48.53 ± 0.51bc 2.70 ± 0.10a 11.56 ± 0.27c   64.06 ± 1.26bc  15.20 ± 0.58e 

Barley (Reihan 03) 2.00 a 42.58 ± 0.69f 2.79 ± 0.08a 11.47 ± 0.36c 58.65 ± 0.87e    18.44 ± 0.57bc 

Barley (EH-83-7) 2.00 a 53.42 ± 0.95a 2.90 ± 0.06a 13.78 ± 0.45a 72.12 ± 1.61a    16.42 ± 0.62de 

Barley (5 Shour) 2.00 a   45.45 ± 0.74de 2.81 ± 0.11a 12.77 ± 0.53b   63.15 ± 1.59bc       17.45 ± 0.57bcd 

Wheat (Bam) 2.00 a   45.70 ± 0.51de 2.84 ± 0.08a 11.71 ± 0.24c   61.75 ± 0.87cd   18.55 ± 0.72b 

Wheat (Sepahan) 2.00 a  44.28 ± 0.78ef 2.71 ± 0.09a 10.43 ± 0.23d 58.19 ± 1.00e   21.07 ± 0.77a 

 .(P  ,LSD< 0.01هاست )دار میانگینحروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معني
The means followed by different letters in the same column are significantly different (LSD, P < 0.01). 

 

 Ephestiaريزی و باروری کل حشرات کامل تخ  ۀريزی، دورقبل از تخ  ۀدورطول ( ای معیاررط ±میانگین ) -2 جدول

kuehniella جو و گند ارقا  مختلف  آرد روی. 
Table 2. Mean (± SE) pre-oviposition period, oviposition period and total fecundity of Ephestia kuehniella on flour of 

different barley and wheat cultivars. 

 

Host (cultivar) APOP (day) TPOP (day) Oviposition period (day) Total fecundity/female 

Barley (Dasht) 1.60 ± 0.24b   64.20 ± 1.32bc 5.33 ± 1.86a    99.8 ± 16.9cd 

Barley (Khorram) 2.25 ± 0.31b  67.75 ± 1.87b 4.00 ± 0.42a  78.3 ± 12.7d 

Barley (Sahra) 3.12 ± 0.23a   61.50 ± 0.80cd 3.71 ± 0.64a    89.5 ± 23.9cd 

Barley (Fajr 30) 1.75 ± 0.25b 65.78 ± 0.92b 5.56 ± 0.41a  83.9 ± 13.1d 

Barley (Reihan 03) 1.75 ± 0.16b 59.25 ± 1.15d 4.25 ± 0.77a  83.1 ± 18.6d 

Barley (EH-83-7) 2.00 ± 0.33b 75.13 ± 2.17a 5.62 ± 0.68a  144.1 ± 23.0bc 

Barley (5 Shour) 1.70 ± 0.15b   64.00 ± 1.99bc 5.22 ± 0.49a  85.4 ± 17.7d 

Wheat (Bam) 2.10 ± 0.28b  65.90 ± 0.99b 4.12 ± 0.48a  194.4 ± 28.3ab 

Wheat (Sepahan) 1.86 ± 0.23b    61.43 ± 1.10cd 5.21 ± 0.58a 224.8 ± 14.1a 

 .(P  ,LSD< 0.01هاست )دار میانگینحروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معني
The means followed by different letters in the same column are significantly different (LSD, P < 0.01). 
APOP: adult pre-oviposition period; TPOP: total pre-oviposition period. 

 

روی آرد ارقا   Ephestia kuehniellaرطای معیار( طول عمر و طول دورۀ زندگي حشرات کامل  ±میانگین ) -3ول جد

 .مختلف جو و گند 
Table 3. Mean (± SE) adult longevity and lifespan (days) of Ephestia kuehniella on flour of different barley and wheat 

cultivars. 
Host (cultivar) Longevity Lifespan 

Male Female Male Female 

Barley (Fajr 30) 7.00 ± 1.83d 8.78 ± 1.30a 71.63 ± 2.51c 72.33 ± 1.09b 

Barley (Reihan 03)   10.44 ± 0.96abc 7.75 ± 3.15a   70.11 ± 1.83cd 63.86 ± 0.70e 

Barley (5 Shour)  10.67 ± 1.33ab 8.00 ± 1.33a   76.67 ± 2.73ab    70.30 ± 2.03bcd 

Barley (Dasht)  7.00 ± 0.64d 7.20 ± 2.28a   69.58 ± 1.15cd    69.80 ± 2.33bcd 

Barley (Sahra)    7.70 ± 0.80cd 7.67 ± 1.03a   69.00 ± 1.45cd   66.12 ± 0.93de 

Barley (Khorram)      8.54 ± 0.50bcd 8.00 ± 1.41a  73.85 ± 1.52bc 73.13 ± 1.81b 

Barley (EH-83-7)      9.00 ± 1.41bcd 8.00 ± 1.41a 80.90 ± 2.22a 81.88 ± 1.79a 

Wheat (Bam) 11.83 ± 0.27a 8.20 ± 2.20a 71.07 ± 1.58c  72.00 ± 0.87bc 

Wheat (Sepahan)     10.50 ± 1.45abc 8.21 ± 2.45a 66.00 ± 1.85d    67.79 ± 1.39cde 

 .(P  ,LSD< 0.01هاست )دار میانگینرمشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معنيحروف غی
The means followed by different letters in the same column are significantly different (LSD, P < 0.01). 
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 مرحله -سن ۀباروری ويژ ،(xl)سني  ۀنرخ بقا ويژ

(xjf )سني  ۀو باروری ويژ(xm) hniellakueE.   روی آرد

نشان داده شده  2ارقا  مختلف جو و گند  در شکل 

سني در زمان ظهور حشرات کامل  ۀاست. نرخ بقا ويژ

 ، رر ، ريحان30 شور، دشت، فجر 5روی ارقا  جو 

03،EH-83-7    بهو صحرا و ارقا  گند  سپاهان و ب

، 66/0، 63/0 63/0، 68/0، 67/0 ،64/0، 63/0 ترتیب

مرحله تعداد  -سن ۀباروری ويژ. ثبت شد 78/0و 72/0

را در  E. kuehniellaنتا  تولید شده توسط هر فرد ماده 

باروری  ترينبیشدهد. نشان مي jی و مرحله xسن 

به ذکر شده در باالروی ارقا  مرحله  -ی سنويژه

، 57/33، 66/48، 37، 46، 43، 69، 33/43معادل  ترتیب

، 67در روزهای  ترتیببهتخ  بود که  28/44و  33/79

اتفاق افتاد. تخ  69و  57، 60، 80، 70، 80، 62، 62

 ترتیببهريزی اولین ماده روی ارقا  ذکر شده در باال 

 62و  56، 58، 68، 55، 62، 61، 59، 56در روزهای 

روی ارقا  ذکر ی سني ويژهباروری  ترينبیشآغاز شد. 

، 62/9، 23، 07/13، 10، 44/14معادل  ترتیببهشده 

باشد که ماده/ماده/روز مي 31/16 و 64 ،04/9، 91/16

 75، 60، 79، 61، 80، 69، 66، 67در روزهای  ترتیببه

  .اتفاق افتاد 69و 

نتايج حاصل از جدول زندگي دوجنسي نشان داد 

 ( روی ارقا  مختلف 0Rکه نرخ رال  تولیدم ل )

 داری داشت تالف معنيجو و دو رق  گند  ار

(F = 576.89, df = 8, 878, P < 0.01به ،)که مقدار طوری

در  نتا  29/12 ± 48/0تا  41/87 ± 89/1عددی آن از 

مقدار را روی رق   ترينک ( که 4نوسان بود )جدول 

مقدار را روی رق  گند  سپاهان  ترينبیشجو دشت و 

  تولیدم ل که مقدار نرخ نارال داشت. نتايج نشان داد

(GRR )E. kuehniella  روی رق  جو صحرا 

 تر از ساير ارقا  بود ( ک نتا  ±57/33  38/1)

(F = 600.67, df = 8, 889, P < 0.01اين پارامتر ب .)گر یان

است که يک فرد در صورت زنده  هاييمیانگین کل تخ 

ماندن تا آررين روز ممکن در طول يک نسل تولید 

ي افزايش جمعیت عبارت است از نرخ نرخ ذات کند.مي

مدت يش طبیعي در يک جمعیت بسته که بهذاتي افزا

های ثابتي از باروری و مرگطوالني در معرض میزان

بهمیر ويژه سني بوده و پس از رسیدن به تعادل و

نتايج اين آزمايش  آمده است.جمعیت پايدار در صورت

ظر نرخ ذاتي نبین آرد ارقا  مورد بررسي ازکه نشان داد 

داری وجود داشت ( ارتالف معنيmrافزايش جمعیت )

(F = 354.87, df = 8, 878, P < 0.01 .)مقدار  ترينبیش

 نرخ ذاتي افزايش جمعیت 

E. kuehniella  روی رق  گند  سپاهان 

میزان روی رق  جو  ترينک روز( و  ±070/0  0004/0)

 ینچنه  ( مشاهده شد.روز 037/0±  0008/0دشت )

( λداری بین نرخ متناهي افزايش جمعیت )ارتالف معني

 روی آرد ارقا  مختلف جو و گند  وجود داشت 

(F = 364.42, df = 8, 877, P < 0.01 .)نرخ  ترينبیش

روی رق  گند   E. kuehniellaمتناهي افزايش جمعیت 

آن روی  ترينک ( و روز 072/1±  0004/0سپاهان )

دست آمد. ( بهروز 038/1±  0008/0رق  جو دشت )

های نیز روی رق  (،Tمیانگین مدت زمان يک نسل )

 داری با ه  متفاوت بود طور معنيمورد آزمايش به

(F = 1386.07, df = 8, 881, P < 0.01و طوالني ) ترين آن

 EH-83-7مربوب به حشرات پرورش يافته روی رق  جو 

به ترين آن مربوب روز( و کوتاه ±52/77  14/0)

  03ريحان حشرات پرورش يافته روی رق  جو 

گر مدت اين پارامتر بیان روز( بود. ±78/61  16/0)

زماني است که يک جمعیت نیاز دارد تا به اندازه نرخ 

 رال  تولیدم ل افزايش پیدا کند.
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 .روی آرد ارقا  مختلف جو و گند  Ephestia kuehniella( xjsمرحله ) -ی سننرخ بقای ويژه -1 شكل
Fig. 1. Age-stage survival rate (sxj) of Ephestia kuehniella on flour of different barley and wheat cultivars. 
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 Ephestia kuehniella (xm)ی سني و باروری ويژه( xjf) مرحله -ی سنباروری ويژه ،(xl)نرخ بقاء ويژه سني  -2شكل 

 .روی آرد ارقا  مختلف جو و گند 
Fig. 2. Age-specific survival rate (lx), age-stage specific fecundity (fxj) and age-specific fecundity (mx) of Ephestia 

kuehniella on flour of different barley and wheat cultivars. 
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 جو و گند .ارقا  مختلف  آرد روی Ephestia kuehniellaرطای معیار( پارامترهای جدول زندگي دوجنسي  ±میانگین ) -4جدول 
Table 4. Mean (±SE) two-sex life table parameters of Ephestia kuehniella on flour of different barley and wheat cultivars. 

 

 Parameter (mean ± SE)   

Host (cultivar) R0 (offspring) GRR (offspring) rm (day-1) λ (day-1) T (day) 

Barley (Dasht) 12.29 ± 0.48g  48.27 ± 2.48d 0.037 ± 0.0008g 1.038 ± 0.0008g 66.30 ± 0.13e 

Barley (Khorram)   17.18 ± 0.56ef  72.77 ± 2.63c 0.039 ± 0.0005f 1.040 ± 0.0005f 71.62 ± 0.12b 

Barley (Sahra) 16.30 ± 0.67f  33.57 ± 1.38e 0.045 ± 0.0006d 1.046 ± 0.0006d 62.85 ± 0.11g 

Barley (Fajr 30)  19.24 ± 0.66e  48.64 ± 1.27d 0.043 ± 0.0005e 1.044 ± 0.0006e 67.85 ± 0.11c 

Barley (Reihan 03)   18.75 ± 0.66ef  52.51 ± 2.05d 0.046 ± 0.0006c 1.047 ± 0.0007c 61.78 ± 0.16h 

Barley (EH-83-7)  30.36 ± 0.95c 102.79 ± 3.62b 0.043 ± 0.0005e 1.044 ± 0.0005e 77.52 ± 0.14a 

Barley (5 Shour)  25.26 ± 0.74d 103.53 ± 3.18b 0.047 ± 0.0004c 1.049 ± 0.0005c 67.14 ± 0.18d 

Wheat (Bam)  52.02 ± 1.47b   96.33 ± 2.58b 0.058 ± 0.0004b 1.059 ± 0.0004b 67.77 ± 0.07c 

Wheat (Sepahan)  87.41 ± 1.89a  273.60 ± 5.39a 0.070 ± 0.0004a 1.072 ± 0.0004a 63.67 ± 0.11f 

 (P  ,LSD< 0.01)هاست دار میانگینحروف غیرمشابه در هر ستون بیانگر تفاوت معني
The means followed by different letters in the same column are significantly different (LSD, P < 0.01). 

R0, net reproductive rate; GRR, gross reproductive rate; rm, intrinsic rate of increase; λ, finite rate of increase; T, mean generation time. 

 

 بحث

 تأثیرتواند کیفیت و کمیت غذای رورده شده مي

های فیزيولوژيک حشرات و فرايند انمونشوبر  داریمعني

. در تحقیق حاضر (Scriber & Slansky, 1981) داشته باشد

داری معني تأثیر ند که ارقا  مختلف جو و گ شدمشاهده 

نتايج نشان  .دارند E. kuehniellaپارامترهای زيستي روی 

داری روی ارقا  الروی، ارتالف معني ۀداد که دور

های مختلف جو و گند  داشت، که مطابق با يافته

آور انباری های زيانپرهپژوهشگران، روی ديگر شب

 Abdi et al. (2014)نتايج  های تحقیق حاضر بايافته است.

  ارقا دارمعني تأثیر مبني بر Tarlack et al. (2015)و 

باشد. سو ميه  E. kuehniellaنمای گند  بر نشوومختلف 

اظهار داشتند که  Bouayad et al. (2008) ديگری در مطالعه

ارتالف معني P. interpunctella نمای الرویونشو ۀدور

 های غذايي مختلف دارد.داری روی رژي 

مفید در بررسي های  شارصي عنوانبهشفیره  وزن

شمار ميبهپولکداران زيستي بال پارامترهای به مربوب

ی طبق نتايج مطالعه. (Leuck & Perkins, 1972) رود

 ترتیببهترين وزن شفیره ترين و سبکحاضر، سنگین

اهده شد. باال مش 30 روی رق  گند  سپاهان و جو فجر

بودن غلظت  تربیشدلیل د بهتوانميبودن وزن شفیره 

و پايین بودن وزن شفیره  پروتئین در رق  گند  سپاهان

تر بودن غلظت دلیل ک تواند بهمي 30 فجرروی رق  

اسا  بر .(Bidar et al., 2016) باشد پروتئین در اين رق 

 وزن شفیره  ترينبیش ،Abdi et al. (2014) گزارش

E. kuehniella روی رش يافته مربوب به حشرات پرو

گزارشحاضر  پژوهش . نتايجبود N-86-7رق  گند  

پولکداران های بالدر الروکه مبني بر اينقبلي را  های

يید شود تأغذای مغذی منجر به افزايش وزن شفیره مي

 .(Awmack & Leather, 2002) کندمي

 43/10±  23/0از  E. kuehniella شفیرگي ۀدور

روز روی 78/13±  45/0تا  ،روز روی رق  گند  سپاهان

 Abdiکه  استحالي درمتغیر بود. اين EH-83-7رق  جو 

et al. (2014) شفیرگي را  ۀدور تريننيطوال 

و  9روی ارقا  گند  رشکي الين  روز 33/16 ± 33/0

 Tarlack et al. (2015) 07/0 ± 10/9بک کرا  روشن و 

ی ايسهد. با مقانهگزارش کردپیشتاز  گند  روز روی رق 

گي حاصل از تحقیق حاضر و نتايج شفیره ۀطول دور

ين تفاوت اکه توان اظهار داشت ميپژوهشگران فوق 

از وجود مواد مغذی و يا ترکیبات ثانوی  ناشياحتماال 

متفاوت در ارقا  جو و گند  است که توانسته است 

 . گذار باشدتأثیرشفیرگي  ۀروی دور
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 ۀ وی دورتواند رکه نوع غذا ميآنجايياز

  ثر باشدؤها مپرهريزی شبپیش از تخ 
(Fathipour & Naseri, 2011; Farahani et al., 2011; Abdi 

et al., 2014) های مورد آزمايش در تحقیق حاضر ، رق

 ريزی پیش از تخ  ۀداری روی دورارتالف معني

E. kuehniella  .های يافته ،با اين حالنشان داد 

Tarlack et al. (2015)  ارقا   تغذيه الروها از داد کهنشان

اثر  اين حشره ريزیپیش از تخ ۀ دور برمختلف گند  

ان متعددی گزارش کردهرپژوهشگ. داری نداشتمعني

 ۀنوع ماد تأثیرتواند تحت ها ميپرهاند که باروری شب

  ها قرار گیردآن غذايي مورد تغذيه

(Kumral et al., 2007; Madboni & Pourabad, 2012).  از

ارتالف  E. kuehniellaرو در اين تحقیق، باروری اين

داری در رابطه با نوع غذای رورده شده توسط معني

که پروتئین برای تولید با توجه به اين .الروها نشان داد

  های بالغ ضروری استپرهتخ  در شب

(Sorge et al., 2000) ،باروری کل )مجموع  ترينبیش

 ۀپرتولیدم لي( شب ۀگذاشته شده در دورهای تخ 

ای آرد روی آرد رق  گند  سپاهان مشاهده شد. مديترانه

 توانمي را روی رق  گند  سپاهان حشره باالی باروری

د. نیز نسبت دااين رق   شفیره روی وزن به باال بودن

ه  Abdi et al. (2014) نتايجبا تحقیق حاضر های يافته

وزن شفیره و  ترينبیشگران اين پژوهشسو بود و 

  N-86-7را روی رق  گند   E. kuehniella باروری

 Tarlack et al. (2015) اسا  گزارشبر دست آوردند.به

اثر  E. kuehniellaالروهای  ۀنوع رق  گند  مورد تغذي

که طوریبه ،باروری کل حشره داشتداری بر معني

ي بهپره روی رق  گند  پارسباروری شب ترينبیش

 E. kuehniellaمیانگین باروری کل  ترينبیش دست آمد.

روی رق  گند  سپاهان دست آمده در پژوهش حاضر هب

 مقدار ترينک نزديک به  اًتقريب ،تخ ( 8/224 ± 10/14)

رق  روی  Tarlack et al. (2015)گزارش شده توسط 

ا اين حال، ب تخ ( بود. 220 ± 40/20گند  زرين )

دست آمده روی ارقا  مختلف ی کل بهمیانگین بارور

ر از مقادير تک  ،در پژوهش حاضر مورد آزمايش جو

رق   6روی  Tarlack et al. (2015)گزارش شده توسط 

دهنده نامناسب بودن جو در مقايسه که نشان گند  بود

ای مديترانه ۀپربا گند  برای پرورش آزمايشگاهي شب

 باشد.آرد مي

 

 نهاییگیری نتیجه

 ۀپردست آمده در اين تحقیق، شبراسا  نتايج بهب

، mrباالترين دارای رق  گند  سپاهان ای آرد روی مديترانه

GRR ،λ رشدی قبل از بلو  ۀترين دورکوتاه، باروری کل و 

رق   از بین ارقا  جو و گند  مورد آزمايش، بود. بنابراين

پرورش شب برایترين رق  مناسب عنوانبه گند  سپاهان

 . گرددمعرفي ميای آرد مديترانه ۀپر
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