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Ephestia kuehniella تأثیر چرخه روشنايي بر زيستشناسي شبپره آرد

( در شرايط آزمايشگاهيLepidoptera: Pyralidae)
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چكیده
 اين تحقیق به بررسی. حشرهای همهجايی و مهمترين آفت محصوالت انباری به ويژه آرد است،E. kuehniella ،شبپره آرد
 ساعت) بر رشد و نمو و تولیدمثل اين گونه در شرايط8  و تاريکی16 تأثیر چرخه روشنايی ( تاريکی مطلق و دوره نوری
 نتايج اين بررسی نشان داد كه. درصد)پرداخته است50±5  درجه سلسیوس و رطوبت نسبی30 ±0/5 آزمايشگاهی (دمای
 همچنین چرخه.چرخة روشنايی بر طول دوره رشدی مراحل مختلف رشدی شبپره آرد و تولیدمثل تأثیر معنیداری دارد
 میانگین تخمريزی شبپره آرد در شرايط تاريکی.روشنايی بر الگوی خروج و طول عمر حشرات نر و ماده تأثیر میگذارد
 اما تفاوت، عدد تخم است163/53±32/29  و160/54±28/67  ساعت به ترتیب8  و تاريکی16 مطلق و دوره نوری
 اين دادهها امکان درک بهتر دينامیک جمعیت شبپره آرد را به ما داده و میتوان از آن برای.معنیداری با يکديگر ندارند
.توسعه بهینه سیستم پرورش اين شبپره استفاده كرد
 تولیدمثل، رشد و نمو، چرخة روشنايی، زيستشناسی، شبپره آرد:واژگان كلیدي
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Abstract
Mediterranian flour moth, Ephestia kuehniella, is a cosmopolitian pest of stored grain products,
particularly flour. The development and reproduction of E. kuehniella, were investigated at two
photoperiod (continuous darkness and 16L:8D photoperiod) under laboratory condition (30±0.5 °C and
50±5 % RH). The result indicated that egg, larval and pupa development time at continuous darkness
and 16L:8D photoperiod were significantly differ. The photoperiod affected the emergence pattern and
longevity of female and male. The mean number of eggs laid by E. kuehniella at continuous darkness
and 16L:8D photoperiod were 160.54±28.67 and 163.53±32.29 respectively but they were not
significantly different. These data allow us a better insight into E. kuehniella population dynamics, and
these finding can be used to optimize rearing system.
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مقدمه
 مهمترين آفت محصوالت انباری،Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) شبپره آرد
96/12/22: پذيرش،1396/10/26 :دريافت
 يعقوب فتحیپور: دبیر تخصصی
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بهويژه آرد است ( .)Cox and Bell, 1991; Sedlacek et al., 1996; Hill, 2002; Rees, 2003الروهای اين آفت
مواد غذايی بهصورت پودر را ترجیح میدهند ،اما آنها میتوانند از دانه ،سبوس و غیره نیز تغذيه نمايند
( .)Sedlacek et al., 1996اين الروها بیش از آنکه تغذيه نمايند ،سبب از بین رفتن مواد غذايی میشوند كه به
دلیل ترشح رشتههای ابريشمی و ايجاد تارهای درهمتنیدهای در مواد غذايی است ( Cox & Bell, 1991; Sedlacek

 .)et al., 1996الرو اينگونه بهراحتی روی منابع غذايی ساده (برای مثال ،آرد گندم و يا ذرت) و در دامنه دمايی
وسیع ( 10تا  31درجه سلسیوس) بدون اينکه رطوبت محیط بر رشد و نمو و بقاء آنها تأثیری بگذارد ،پرورش
میيابند ( .)Moeiaety, 1959; Jacob & Cox, 1977; Hebanowska et al., 1990در دمای  25تا  30درجه
سلسیوس ،كلنی اين حشره میتواند بدون توقف و بدون آنکه دياپوز رخ دهد حشرات بالغ تولید نمايد و هر نسل
آن حدود  50روز طول میكشد (.)Gonzalez Nicolas 1966
) Moghadamfar (2015در بررسیهای خود نشان داد كه در شرايط پرورش شبپره آرد در ايران كه عمد
تا در تاريکی مطلق صورت میگیرد ،برخی از الروهای سن آخر كه بهاندازه نهايی خودشان رسیدهاند ،شفیره
نمیشوند و اين الروها تا چندين هفته به اين حالت باقیمانده تا اينکه شفیره شده و حشرات كامل سالم از آنها
خارج شوند .دياپوز در شبپره آرد به استثنا جمعیت گالسکو در اينگونه ( )Cox et al., 1981تاكنون گزارش
نشده است .اگرچه ( von Gierke )1932طوالنی شدن دوره الروی را در شرايط آزمايشگاهی گزارش كرده و
( Payne )1933در جمعیتی از شبپره آرد تأخیر در رشد را در تمام مراحل رشدی گزارش نموده است.
بهطوركلی ،در حشرات چرخه روشنايی روی طول دوره رشد و نمو و همچنین اندازه حشرات بالغ تأثیر
داشته ( )Danks, 1987و در شرايط آزمايشگاهی روی فرايند دگرديسی نیز مؤثر است ( Orphanides & Gonzalez,

 .)1970; Kryspin et al., 1974باروری حشراتی كه در شرايط غیرطبیعی چرخه روشنايی پرورش میيابند بهطور
قابلمالحظهای كاهش میيابد ،چنانکه در ) Plodia interpunctella (Hübnerگزارششده است

( & Lum

 .)Flaherty, 1969, 1970نقش دما و چرخه روشنايی در دياپوز برخی گونههای زير خانواده

Phycitinae

موردمطالعه قرارگرفته است ( .)Cox, 1975بااينکه در منابع تأثیر چرخه روشنايی بر دياپوز و يا طوالنی شدن دوره
الروی در برخی از جمعیتهای شبپره آرد گزارششده است اما در ايران تاكنون چنین مطالعهای صورت نگرفته
است ، .لذا به داليل يادشده ،هدف اين بررسی تأثیر چرخه روشنايی بر زيستشناسی جمعیت ايرانی شبپره آرد
قرار گرفت.

مواد و روشها
ايجاد كلني :بهمنظور ايجاد كلنی شبپره آرد در بخش تحقیقات سن گندم 10 ،گرم تخم شبپره آرد از
انسکتاريوم بخش خصوصی گرگان تهیه شد .پرورش و تخمگیری از حشرات كامل بر اساس دستورالعمل بخش
تحقیقات كنترل بیولوژيک انجام شد .پرورش انبوه و تخمگیری از شبپره آرد در شرايط اتاق در دمای 28 ±2
درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  50±5درصد و تاريکی كامل صورت گرفت ( )Moghadamfar, 2015
برای انجام آزمايش از نسل دوم ،تعداد  200عدد تخم تازه گذاشتهشده شبپره آرد (گذاشتهشده در كمتر
از  4ساعت) بهطور تصادفی از كلنی پرورش انتخاب و بهصورت انفرادی و با استفاده از محلول آبقند روی
يک قطعه كوچک از مقوای تیره چسبانده و سپس داخل ظرف پتری پالستیکی به قطر  5و ارتفاع  1سانتیمتر،
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قرار داده شدند .هر ظرف پتری حاوی  2 ± 0/1گرم ماده غذايی شامل  97درصد آرد و  3درصد مخمر بود (بیش
از نیاز غذايی پرورش يک عدد حشره) .سپس آنها به دو گروه صدتايی تقسیم شدند .گروه اول در شرايط تاريکی
مطلق و گروه دوم در شرايط  16ساعت روشنايی و  8ساعت تاريکی در انکوباتور ،در دمای  30 ±0/5درجه
سلسیوس ،رطوبت نسبی  50±5درصد قرار داده شدند .ظروف پتری هر دو گروه روزانه بازديد و متغیرهای بقای
تخم ،طول دوره جنینی ،بقای الرو ،طول دورهی الروی ،بقای شفیره ،طول دورهی شفیرگی ،بقای مراحل نابالغ،
طول دورهی رشدی مراحل نابالغ ،نسبت جنسی ،طول دورهی پیش از تخمگذاری ،طول دورهی تخمگذاری ،طول
دورهی پس از تخمگذاری ،طول عمر حشرات كامل به تفکیک نر و ماده تعیین و در جداول مربوطه ثبت گرديد.
برای مقايسه تأثیر روشنايی و تاريکی از آزمون  ، t-Testاستفاده شد .كلیه محاسبات با استفاده از نرمافزار
( SAS (Ver. 9.1 Portable, 2002و نمودارها با استفاده از نرمافزار اكسل رسم شدند.

نتايج
طول دوره مراحل مختلف رشدی ،طول عمر نر و ماده و میزان تخمريزی ماده

شبپره آرد

 ،E. kuehniellaدر شرايط تاريکی مطلق (دوره تاريکی) و 16ساعت روشنايی و  8ساعت تاريکی (دوره نوری)

در شرايط آزمايشگاهی در دمای  30 ± 0/5درجة سلسیوس و رطوبت نسبی  50 ± 5درصد مطالعه شد .نتايج
اين بررسی نشان داد كه شرايط پرورش شبپره آرد (شرايط تاريکی مطلق و يا  16ساعت روشنايی و  8ساعت
تاريکی) تأثیر متفاوتی بر طول دوره رشدی مراحل مختلف رشدی شبپره آرد دارد (جدول  .)1طول دوره رشدی
تخم در دو دوره تاريکی و نوری دارای اختالف معنیداری بود ( .)t=8, df=150, P<0.0001طول دوره رشدی
تخم در دوره تاريکی كوتاهتر از شرايط دوره نوری بود و همچنین میزان بقا تخم نیز در دوره تاريکی ( 77درصد)
كمتر از دوره نوری ( 92درصد) به دست آمد .پس از تکمیل رشد و نمو تخم ،الرو سن  1پوسته تخم را شکافته
و خارجشده و شروع به تغذيه مینمايد .به دلیل اينکه تفکیک سنین الروی مشکل بود ،در اين بررسی مجموع
دوره الروی در نظر گرفته شد ،كه در دو دوره تاريکی و نوری دارای اختالف معنیداری بود
( .)t=8.77, df=76, P<0.0001طول مجموع دوره الروی در دوره تاريکی  9روز بیشتر از دوره نوری بود .الروها
پس از تکمیل تغذيه پیلهای ترشح نموده و در درون آن به شفیره تبديل میشوند .ازنظر طول دوره شفیرگی نیز
بین دو دوره تاريکی و نوری اختالف معنیداری مشاهده شد ( )t=5.24, df=73, P<0.0001بهعبارتديگر طول
دوره شفیرگی در دوره نوری  3روز بیشتر از دوره تاريکی بود.
بنابراين از زمان تخمريزی تا خروج حشرات كامل در شرايط دوره تاريکی بهطور متوسط  49/05روز و
در دوره نوری  47/21روز طول میكشد .همانطور كه نتايج نشان میدهند ،مدتزمان الزم برای رشد و نمو هر
يک از مراحل رشدی،برای دوره تاريکی و نوری متفاوت بود و تاريکی مطلق و يا دوره روشنايی میتواند روی
طول دوره رشدی مراحل نابالغ تأثیر متفاوتی داشته باشد (جدول .)1
بررسیهای ما نشان داد كه الگوی خروج حشرات كامل پرورشيافته در دوره تاريکی و نوری كامالً متفاوت
است (شکل  .)1بهعبارتديگر در شرايط دوره نوری در فاصله  11روز  100درصد حشرات خارج میشوند،
درصورتیكه در همین زمان در شرايط دوره تاريکی  85درصد از حشرات خارجشده و  15درصد خروجشان تا
 40روز ادامه دارد .از طرف ديگر در شرايط دوره نوری با اينکه طول دوره شفیرگی بیشتر از شرايط دوره تاريکی
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است ،اما در الگوی خروج حشرات كامل تأثیری ندارد و به نظر میرسد ،اين دوره الروی است كه سبب چنین
تأثیراتی میشود.
جدول  -1تاثیر دوره روشنايی بر طول دوره مراحل مختلف رشدی ،طول عمر حشرات نر و ماده و تعداد
كل تخم گذاشته شده شب پره آرد در دمای  30±0.5 °Cو50±5 % RH
Table 1. Influence of photoperiod on the development period of different stages, longevity of female and male and total egg of E. kuehniella (at 30±0.5 °C, 50±5 % RH).
development period of different stages and longevity of female and male (mean±SE) at

Stage

16L:8D

Darkness

6.17±0.21 (n=92) a

4.16±0.14 (n=77) b

Egg

28.64±0.39 (n=67) b

37.56±0.94 (n=57) a

Larva

12.41 ± 0.54 (n=49) a

9.2±0.29 (n=41) b

Pupa

13.63±0.70 (n=30) a

9.62±0.62 (n=13) b

Longevity of male

9.37±0.86 (n=19) a

8.79±0.31 (n=28) a

163.53±32.29 (n=19) a

160.54±28.67 (n=28) a

Longevity of female
Total egg

*میانگین های دارای حروف مشابه در هر سطر در سطح  5درصد ،دارای اختالف معنی دار نمی باشند.

نتايج اين بررسی نشان داد كه حشرات نر و ماده در هر دو دوره تاريکی و نوری ،تقريباً همزمان خارج
میشوند ،اما نکته مهم در اين است كه الگوی خروج حشرات نر و ماده در دوره تاريکی (شکل  )A 2و نوری
(شکل  )C 2بسیار متفاوت است .در دوره تاريکی پس از شروع خروج ،از روز سوم تا روز يازدهم ،خروج
حشرات كامل دارای الگوی تقريباً ثابتی است و پسازآن بهشدت كاهشيافته و تا روز چهلم خروج رخ میدهد
(شکل  .)A 2درصورتیكه در دوره نوری ،حداكثر خروج در سه روز اول پس از آغاز خروج مشاهدهشده و
پسازآن كاهشيافته و خروج حشرات كامل تا روز يازدهم ادامه دارد (شکل .)C 2
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شكل  -1درصد تجمعی خروج حشرات كامل شب پره آرد در دو چرخة روشنايی
Fig. 1. Cumulative adult emergence (%) of E. kuehniella, at two photoperiod
conditions (30 ± 0.5 °C and 50±5% RH).

اين حشرات بهمحض خروج میتوانند جفتگیری نمايند .اما تخمريزی ،روز دوم خروج رخ میدهد ،يعنی
شبپره آرد دارای يک روز دوره پیش از تخمريزی است .میانگین تخمريزی شبپره آرد در دوره تاريکی 28/67
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 160/54 ±و در دوره نوری  163/53 ± 32/29عدد بود كه اختالف معنیداری بین دو دوره مشاهده نشد ( t=0.07,

( )df=45, P=0.94جدول  .)1بااينکه اختالف معنیداری بین میزان تخمريزی بین دو دوره وجود ندارد ،اما الگوی
تخمريزی در دوره تاريکی با دوره نوری بسیار متفاوت است در دوره تاريکی طول دوره تخمريزی  10روز و در
روز سوم اوج تخمريزی رخداده و سپس بهتندی كاهش میيابد ،پنجاهدرصد تخمها در  4روز اول گذاشتهشده و
باقیمانده آن در  6روز بعد رخ میدهد (شکل  .)B ،2در دوره نوری طول دوره تخمريزی  13روز و در روز دوم
اوج تخمريزی مشاهدهشده و سپس بهكندی كاهش میيابد ،پنجاهدرصد تخمها در  5روز اول گذاشتهشده و
باقیمانده آن در  8روز بعد رخ میدهد (شکل .)D ،2
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شكل  -2الگوی خروج حشرات نر و ماده ( Aو  )Cو تعداد تخم و درصد تجمعی تخم گذاشته شده به ازای هر ماده )B

و (Dشب پره آرد تحت دو چرخة نوری (دمای  30±0.5 °Cو )50±5% RH
Fig. 2. Male and female emergence pattern (A and C) and number of egg and cumulative percent of
egg laid per female (B and D) of E. kuehniella, at two photoperiod conditions (30 ± 0.5 °C and 50±5%
RH).

بحث
نتايج اين تحقیق نشان میدهد كه شرايط پرورش شبپره آرد (شرايط تاريکی مطلق و يا  16ساعت روشنايی
و  8ساعت تاريکی) نهتنها تأثیر متفاوتی بر طول دوره رشدی مراحل مختلف رشدی شبپره آرد دارد ،بلکه تأثیر
متفاوتی نیز بر الگوی تخمريزی آنها دارد .لذا برای پرورش بهینه اين شبپره بايد دوره نوری را مدنظر داشت.
بهعبارتديگر روش معمول فعلی يعنی پرورش شبپره آرد در تاريکی مطلق سبب طوالنیتر شدن دوره زندگی
آن میشود .ازاينرو بايد سینیهای پرورش بدون پوشش و در شرايط  16ساعت روشنايی و  8ساعت تاريکی
قرار گیرند.
مقاالت معدودی به زيستشناسی شبپره آرد  ،E. kuehniellaپرداخته است Bell (1975) .در بررسی اثر
دما و رطوبت روی ويژگیهای زيستی ازجمله طول دوره رشدی مراحل تخم ،الرو و شفیره ،شبپره آرد را در
شرايط  16ساعت روشنايی و  8ساعت تاريکی 30 ،درجه سلسیوس دما و  70درصد رطوبت به ترتیب 20/5 ،4
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و  9/1روز و كل دوره نابالغ را  33/6روز بیان داشته و ( Jacob and Cox )1977در مقايسه طول دوره رشدی
مراحل نابالغ شبپره آرد در دمای  31درجه سلسیوس و رطوبتهای  40و  60درصد طول دوره رشدی تخم را
به ترتیب  3/6و  3/3روز تعیین نموده و بیان داشتهاند كه ساير مراحل رشدی در اين شرايط قادر به رشد نبودهاند
كه با نتايج بهدستآمده در اين تحقیق متفاوت است .مهمترين نکتهای كه در اين مطالعه به آن اشارهشده ،تأثیر
متفاوت دوره روشنايی بر طول دوره رشدی مراحل مختلف رشدی شبپره آرد است بهويژه مرحله الروی است
(جدول .)1
بررسیهای ) Moghadamfar (2015نشان داده كه در شرايط معمول پرورش شبپره آرد در ايران كه بهطور
عمده در تاريکی مطلق صورت میگیرد ،برخی از الروهای سن آخر كه بهاندازه نهايی خودشان رسیدهاند ،شفیره
نمیشوند و روی محیط پرورش تا  40روز سرگردان بوده و سپس شفیره میشوند .كه شبیه نتايج ()1976
 Cymborowski & Giebultowiczو ( Cox et al., )1981است .در اين تحقیق نیز طوالنی شدن مرحله الروی
در دوره تاريکی ( 9روز) نسبت به دوره نوری مشهود است (جدول  )1كه شبیه نتايج
) von Gierke (1932برای همین گونه است .اما جمعیتی از شبپره آرد كه موردمطالعه ) Payne (1933قرارگرفته،
تأخیر در رشد و نمو در تمام مراحل رشدی را نشان داده است .درهرصورت دياپوز بهاستثناء جمعیت گالسکو
شبپره آرد ( ،)Cox et al., 1981در هیچكدام از جمعیتهای موردمطالعه مشاهده نشده است)1976( .
 Cymborowski & Giebultowiczو ( Cox et al., )1981در بررسی دياپوز شبپره آرد ،نوعی از تأخیر در رشد
بین مرحله اتمام تغذيه الرو سن آخر و آغاز شفیرگی را در شرايط نوری متفاوت تشخیص دادهاند كه آن را نوعی
دياپوز مرحله الروی نامیدهاند Cox et al.,)1981( .نشان دادهاند ،كه در شبپره آرد پاسخ به چرخه روشنايی
دوگانه است ،يعنی در شرايط موردمطالعه آنها در دمای  25درجه سلسیوس در دوره روشنايی كوتاه بیشتر از
دوره روشنايی بلند دياپوز در مرحله الروی مشاهده میشود چنانکه در ساير شبپرههای متعلق به خانواده
 ،Phycitidaeكه بهعنوان آفت انباری هستند مشاهده میشود ( .)Cox et al., 1981اگرچه در

E. cautella

) ،(Walkerاين اوج كوتاهتر است ( )Bell & Bowley, 1980و در  ،P. interpunctellaدر شرايط نوری مداوم و
در دوره نوری كوتاه بسیاری از الروها وارد دياپوز میشوند ( .)Bell et al., 1979درحالیكه در

E. elutella

) ، (Hubnerدر شرايط نوری مداوم كمتر از  36درصد الروها و دوره نوری كوتاه  100درصد الروها وارد مرحله
دياپوز میشوند ( .)Strumpel 1964در سه گونه ديگر  E. figulilella Greson ،E. calidella Gueneeو
) Ectomyelois ceratoniae (Zellerدياپوز فقط در كمتر از دورة روشنايی  14و تاريکی  8ساعت رخ میدهد
( .)Cox 1975, 1979چنین پاسخ دوگانه به چرخه روشنايی كه توسط شبپره آرد نشان دادهشده است ،معموالً به
نام دياپوز طول روزبلند /طول روزكوتاه خوانده میشود ( ، Beck )1980( .)Cox et al., 1981از  6گونه ديگر كه
چنین واكنشی به چرخه روشنايی دارند نام میبرد .تنها گونهای از خانواده  Pyralidaeكه چنین واكنشی به چرخه
روشنايی نشان میدهد Ostrinia nubilalis (Hubner) ،است ( .)Danilevskii, 1961وقوع دياپوز در روزبلند
نشاندهنده دياپوز تابستانه و منشأ گرمسیری يا نیمه گرمسیری شبپره آرد دارد ،درحالیكه دياپوز در روزكوتاه
بهعنوان سازوكار زمستان گذرانی مناسب است .همچنین دياپوز در روزبلند ممکن است انتخاب طبیعی بهطرف
دياپوز اختیاری و تک نسلی بودن در شرايط سرد باشد (.)Cox et al., 1981
بررسیهای ) Moghadamfar (2015نشان داده كه حشرات ماده در دماهای زير  30درجه سلسیوس زودتر
خارج میشوند ( ،)Protogynousدرصورتیكه در دمای  30درجه سلسیوس حشرات ماده و نر تقريباً همزمان از
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 خروج زودهنگام حشرات ماده. حشرات كامل بهمحض خروج قادر به جفتگیری هستند.شفیره خارج میشوند
Rhainds et (

 كه احتمال جفتگیری درون خانوادهای در اين گونه كاهش يابد،ازنظر تکاملی به اين دلیل است

 نشان داد كه تخمها قبل از خروج حشراتEphestia  روی تولیدمثل جنسNorris (1934)  مطالعه.)al., 1999
 نشان دادند كه سیستم تولیدمثلی ماده و نرCalvert & Corbet (1973) كامل در تخمدانها تشکیل میشود و
بهمحض خروج رشد يافته و بنابراين جفتگیری شبپرههای آرد در زمان خروج ممکن است سبب افزايش
 نتايج اين تحقیق نشاندهنده يک روز دوره پیش از تخمريزی است و تحقیقات.باروری و بارآوری اين گونه شود
 نشان داد كه اين تأخیر در تخمريزی به دلیل حركت كند اسپرم از محل ذخیره اسپرم تا محلXu et al. (2008)
 نشاندهنده اين است كه مادهها شبپره آرد با چندينXu et al. (2008)  همچنین تحقیقات.باروری تخمک است
) و خروج حشرات بالغ و ريتم تخمريزی تابع شرايط نوری است؛ يعنیPolyandrous( نر جفتگیری مینمايند
.انتهای دوره نوری اوج خروج حشرات بالغ و آغاز دوره تاريکی اوج تخمريزی حشرات ماده است

سپاسگزاري
نگارندگان از رياست موسسه تحقیقات گیاهپزشکی كشور و همچنین رياست دانشگاه آزاد اسالمی واحد
.تاكستان به خاطر همکاری و در اختیار گذاشتن امکانات الزم برای اين تحقیق تشکر مینمايند
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