1400, 41)3(, 249-262 نامه انجمن حشرهشناسي ايران
Journal of Entomological Society of Iran
Doi:10.22117/JESI.2021.355832.1427

2021, 41(3), 249262

مقـالۀ علـمي پژوهـشي
Trogoderma شاخصهای تغذيهای و فعالیت آنزيمهای گوارشي پروتئاز و آمیالز

 روی بذر غالت مختلفgranarium (Coleoptera: Dermestidae)
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چکیده
 يکی از آفات انباری خ سارتزا روی بذر غالت مختلف در ايرانTrogoderma granarium (Everts), 1898 لمبۀ گندم
،) جو (ارقام دشت و اُکسین،) و آفتابN-91- 9  تأثیر بذر چهار گونه از غالت شامل گندم (ارقام، در اين پژوهش.می باشد
) و برنج (ارقام هاشمی و فجر) روی شاخص های تغذيهای و فعالیت آنزيم های گوارشی پروتئاز و704  وAR ذرت (ارقام
14  درصند و دورهی نوری65±5  رطوبت نسنبی،  درجه سنلسنیو33±1 آمیالز الروهای سنن پنجم لمبۀ گندم در دمای
 بیشترين وN-91-9  نتايج نشان داد که الروهای پرورش يافته روی گندم. ساعت تاريکی بررسی شد10 ساعت روشنايی و
 همچنین بی شترين مقدار. و برنج فجر کمترين وزن غذای خورده شده را در مقاي سه با ساير رقم ها دا شتند704 روی ذرت
 بیشترين فعالیت پروتئولیتیک کل در الروهايی بود که. و جو دشت به دست آمدN-91-9 نرخ رشد نسبی حشره روی گندم
. جو دشت و برنج هاشمی و کمترين فعالیت آنزيمی در الروهايی بود که از برنج رقم فجر تغذيه کرده بودند،از گندم آفتاب
 به طورAR  برنج ها شمی و ذرت، N-91-9  گندم،فعالیت آمیلولیتیک گوار شی در الرو های پرورش يافته روی جو د شت
 نتايج حا صل از بررسی حا ضر ن شان داد که جو.معنیداری بی شتر از الرو های تغذيه کرده از ساير غالت مورد آزمايش بود
. از مطلوبیت نسبی بیشتری برای تغذيهی الروهای لمبۀ گندم برخوردار بودند،دشت و هر دو رقم گندم مورد آزمايش
. غالت، آنزيم های گوارشی، شاخص های تغذيهای، لمبۀ گندم:واژههای کلیدی

Nutritional indices and digestive proteolytic and amylolytic activities of
Trogoderma granarium (Coleoptera: Dermestidae) on seed of different
cereals
Mohammad Safarnia Nafouti, Bahram Naseri*, Hooshang Rafiee Dastjerdi & Seyed Ali
Asghar Fathi
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of
Mohaghegh Ardabili, Adrabil, Iran.
*Corresponding author, E-mail: bnaseri@uma.ac.ir
Abstract
The khapra beetle, Trogoderma granarium (Everts), 1898 is one of the damaging pests of different
stored cereal grains in Iran. In this work, effect of four cereal grain species including wheat (N-91-9
and Aftab varieties), barley (Dasht and Oxin varieties), maize (AR and 704 varieties), and rice (Hashemi and Fajr varities) was studied on nutritional indices and digestive proteolytic and amylolytic activities of fifth instar larvae of T. granarium at 33±1˚C, relative humidity of 65±5% and a photoperiod of
14:10 (L: D) h. The results showed that the highest food consumption by larvae was observed on wheat
N-91-9 and the lowest value was seen on maize 704 and rice Fajr. The relative growth rate was the
highest on wheat N-91-9 and barley Dasht. The highest proteolytic activity was in larvae fed on wheat
Aftab, barley Dasht and rice Hashemi, and the lowest activity was in those fed on rice Fajr. The amylolytic activity of larvae fed on varieties Dasht, N-91-9, Hashemi and AR was significantly higher than
those fed with other tested cereals. The results of this study indicated that barley Dasht and both wheat
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varieties tested were relatively more favorable than other examined cereals for feeding of T. granarium
larvae.
Key words: khapra beetle, nutritional indices, digestive enzymes, cereals.
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مقدمه
لمبۀ گندم ) ،Trogoderma granarium (Everts), 1898 (Coleoptera: Dermestidaeآفتی با دامنۀ میزبانی
وسیع میباشد ( )Hill & Waller, 1988که به طور عمده به محصوالت دانهای انبارشده به ويژه غالت مختلف
خسارت میزند .از میزبانهای آفت می توان به گندم ،جو ،ذرت ،برنج ،سورگوم ( ،)Lindgren et al., 1955نخود
و لوبیا ( )Hadaway, 1956و گردو و بادام زمینی ( )Pasek, 1998اشاره کرد .الروهای لمبۀ گندم با تغذيه از
دانههای انبارشده و آمیخته کردن آنها با مدفوع ،پوستهها و موهای جدا شده از بدن الرو ،خسارت اقتصادی
شديدی به اين محصوالت وارد میکنند (.)Jood & Kapoor, 1993
با توجه به خسارت اقتصادی ناشی از تغذيۀ اين حشره و همچنین آسیبهای ناشی از کاربرد بیرويۀ
حشرهکشهای شیمیايی بر انسان و محیط زيست ،استفاده از ساير روشهای کنترل آفت ضروری است .يکی از
روشهای کمخطر و سازگار با محیط زيست ،استفاده از ارقام گیاهی مقاوم در برنامههای مديريت تلفیقی آفات
است ( .)Dent, 2000حشرات نسبت به رژيمهای غذايی نامناسب به شیوههای مختلف واکنش نشان میدهند .به
طور مثال میتوانند مقدار يا نوع غذای خورده شده را تغییر دهند و يا میزان کارايی تبديل مواد غذايی به زيستتودۀ
بدنی را تنظیم کنند ( .)Nation, 2001نوع و میزان عناصر غذايی گیاه ،ترکیبات شیمیايی ثانوی گیاه و توانايی هضم
و جذب غذای خورده شده توسط حشره از جمله عواملی هستند که مطلوبیت گی اه میزبان را برای تغذيه ،نشوونما
و ايجاد جمعیت نسل بعد توسط حشرۀ آفت تحت تأثیر قرار میدهند ( .)Scriber & Slansky, 1981آگاهی از
فیزيولوژی هضم و جذب غذا با بررسی شاخصهای تغذيهای و عملکرد آنزيمهای گوارشی يک حشره ،میتواند
در تعیین میزان مطلوبیت میزبانه ای گیاهی مختلف برای تغذيه ی حشره

مفید باشد ( Gatehouse, 1999; Martin

 .)& Pulin, 2004در بین آنزيمهای گوارشی حشرات گیاهخوار ،آمیالزها در گوارش کربوهیدراتها و پروتئازها
در گوارش مواد پروتئینی خورده شده توسط حشره حائز اهمیت هستند ( .)Chapman, 1998ايجاد اختالل در
متابولیسم آنزيمهای گوارشی حشرات آفت توسط مهارکننده های پروتئینی طبیعی موجود در ارقام مقاوم ،يکی از
راهبردها ی مؤثر در برنامههای مديريت تلفیقی آفات ) (IPMمیباشد ( .)Jongsma & Bolter, 1997بنابراين ،با
شناسايی میزبانها و ارقام واجد مقاومت نسبی باالتر میتوان از آنها در برنامههای مديريتی آفات بهعنوان منابعی
از مقاومت به  T. granariumاستفاده کرد .با توجه به اهمیت شاخصهای تغذيهای در تعیین میزان مقاومت
میزبان های گیاهی مختلف نسبت به آفات ،بررسی فعالیت آنزيم های گوارشی آفت در کنار مطالعه شاخصهای
تغذيهای در طراحی رهیافتهای مؤثر در  IPMمفید میباشد.
دربارۀ شاخصهای تغذيهای و فعالیت آنزيمهای گوارشی لمبۀ گندم روی گونههای مختلف غالت،
پژوهش های اندکی صورت گرفته است و اغلب بررسی های انجام يافته مربوط به تأثیر ارقام يک گونه از غالت
روی زيستشناسی ،میزان ت غذيه و فیزيولوژی گوارشی لمبۀ گندم می باشد .اين مسأله به ويژه زمانی که غالت
مختلف به طور مشترک در يک انبار نگهداری شوند اهمیت بیشتری پیدا میکند .پژوهش انجام يافته توسط

Rao

) et al. (2004درباره ی تأثیر  28رقم مختلف گندم روی میزان تغذيه و خسارت لمبۀ گندم نشا ن داد که ارقام
کالیانسونا UAS2023،WTN50،SH240 ،از مق اومت نسبی باالتری در برابر تغذيۀ حشره برخوردار هستند .نتايج
حاصل از بررسی آنزيمهای گوارشی پروتئاز در روده ی میانی لمبۀ گندم توسط

)Hosseininaveh et al. (2007
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نشان داد که تريپسین و کیموتريپسین ،آنزيمهای پروتئازی غالب در رودۀ میانی اين حشره میباشند .پارامترهای
زيستی و فیزيولوژی گوارشی لمبۀ گندم روی پنج میزبان گیاهی (گندم ،جو ،برنج ،چاودار و گردو) توسط
) Borzoui et al. (2015بررسی و يافتههای ايشان نشان داد که ال روهای رشد يافته روی گردو کمترين بازدهی
تبديل غذای خورده شده به زيستتودۀ بدنی را دارا بودند .کمترين فعالیت آنزيمهای آمیلولیتیک و پروتئولیتیک
روی گردو و بیشترين فعالیت اين آنزيم ها روی گندم و جو مشاهده شد و نتیجه گرفتند که گردو میزبان نامناسبی
برای رشد اين آفت می باشد .در پژوهشی ديگر ،واکنش تغذيهای و فعالیت آنزيمهای گوارشی لمبۀ گندم روی
ارقام مختلف جو توسط ) Seifi et al. (2016مطالعه شد .طبق گزارش اين پژوهشگران ،الروهايی که روی رقم
بهمن پرورش يافته بودند کمترين بازدهی تبديل غذای خورده شده به زيستتودۀ بدنی را داشتند .به عالوه،
بیشترين فعالیت آمیالز و پروتئاز کل ،روی رقم بهمن و کمترين آنها روی رقم نصرت ثبت شد .بر اسا

گزارش

) ، Golizadeh & Abedi (2016رقم گندم کوهدشت در مقايسه با ساير ارقام گندم مورد بررسی ،رقم مناسبی برای
تغذيۀ  T. granariumنبود .همچنین ) Golizadeh & Abedi (2017با مطالعه تأثیر ده رقم جو روی زيستشناسی
و شاخصهای تغذيهای لمبۀ گندم ،گزارش کردند که ارقام  Makuyiو  Lisueiاز حساسیت بااليی نسبت به تغذيه
و افزايش جمعیت لمبۀ گندم برخوردار میباشند .پژوهش انجام يافته توسط ) Majd-Marani et al. (2018دربارۀ
فیزيولوژی گوارشی لمبۀ گندم روی هیبريدهای مختلف ذرت نشان داد که هیبريد  BC 678میزبان نامناسبی برای
تغذيۀ الروهای اين حشره بود.
با عنايت به دامنۀ میزبانی وسیع لمبۀ گندم روی غالت مختلف ( ،)Hill & Waller, 1988تحقیق حاضر با
هدف بررسی وضعیت تغذيهای و میزان هضم و جذب مواد غذايی با تعیین شاخصهای تغذيهای و فعالیت برخ ی
آنزيمهای گوارشی مهم الرو لمبۀ گندم (پروتئاز و آمیالز) روی بذر چهار گونه از غالت پرمصرف در ايران (گندم،
جو ،ذرت و برنج) انجام ش د .با تلفیق اطالعات به دست آمده از اين تحقیق و يافتههای حاصل از تحقیقات ديگر،
امکان طراحی برنامه های علمی دقیق و جامع در مديريت اين آفت فراهم خواهد شد .به عنوان مثال ،در مکانهايی
که غالت مختلف در کنار يکديگر انبار می شوند ،به منظور پیشگیری از طغیان آفت و انتقال آن به ساير غالت
انبارشده ،بايستی اقدامات مراقبتی بیشتری برای جلوگیری از آلودگی میزبانهای حسا

به آفت اتخاذ شود.

مواد و روشها
تهیه بذرهای غالت
بذرهای غالت مختلف شامل ذرت (ارقام  704و  ،)ARجو (ارقام دشت و اکسین) و گندم (ارقام

N-91-9

و آفتاب) از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان (استان اردبیل) و دو رقم برنج هاشمی و فجر از مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن تهیه شدند .اين ارقام جزء غالت متداول کشت شده
در مناطق مختلف ايران می باشند .بذور مورد استفاده ابتدا با آ ب شسته شده و در مجاورت هوا خشک شدند .به
منظور تسهیل تغذيه ی الروهای سن اول لمبۀ گندم ،بذور غالت مورد آزمايش با استفاده از دستگاه آسیابکن
خرد شدند.
پرورش آزمايشگاهي لمبۀ گندم
به منظور پرورش  T. granariumدر آزمايشگاه ،تخم های آفت از کلنی آزمايشگاهی واقع در آزمايشگاه
گروه گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی تهیه و سپس روی غالت مورد آزمايش در ظروف پتری پالستیکی (قطر
 9و ارتفاع  2سانتی متر) به طور گروهی به مدت يک نسل پرورش داده شدند .اين ظروف در اتاقک پرورش با
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دمای  33±1درجه سلسیو  ،رطوبت نسبی  65±5درصد و دورۀ نوری  14ساعت روشنايی و  10ساعت تاريکی
نگهداری شدند .حشرات کامل نیز برای تخمگیری ،به ظروف پتری  6سانتیمتری انتقال داده شدند .از الروهای
حاصل از حشرات نسل دوم برای انجام آزمايشها استفاده شد.
شاخصهای تغذيهای الرو لمبۀ گندم روی غالت مختلف
به منظور اندازهگیری شاخصهای تغذيهای الرو  ،T. granariumتعداد  80عدد الرو سن يک (حداکثر 24
ساعته) حاصل از تخم های حشرات پرورش يافته روی ارقام مربوطه ،در هشت گروه (تکرار)  10عددی به ازای
هر رقم ،داخل ظروف پتری  6سانتی متری (هرکدام محتوی  2گرم بذر رقم مربوطه) پرورش داده شدند.
شاخصهای تغذيه ای از زمان ظهور الروهای سن پنجم ثبت شد .بدين منظور وزن الروها قبل از تغذيه ،وزن
الروها بعد از تغذيه ،وزن غذای داده شده و وزن غذای باقی مانده در انتهای آزمايش (پس از  7روز تغذيه) تعیین
شدند .به منظور تعیین وزن خشک بذور و الروها 20 ،نمونه از هرکدام همزمان با انجام آزمايش اصلی انتخاب و
به مدت  48ساعت کامالً خشک شده و وزن خشک آنها به

بعد از توزين اولیه ،در دمای  60درجه سلسیو

دست آمد .اين آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .شاخصهای تغذيهای روی غالت مختلف با
استفاده از فرمولهای ارائه شده توسط ) Waldbauer (1968به شرح زير محاسبه شدند:
بازدهی تبديل غذای خورده شده

)Efficiency of conversion of ingested food (ECI
ECI = P/E

نرخ مصرف نسبی

)Relative consumption rate (RCR
RCR = E/W0

نرخ رشد نسبی

)Relative growth rate (RGR
RGR = ECI × RCR

نرخ

رشد )Growth rate (GR
GR = P/T

 =Eوزن غذای خورده شده (میلیگرم)
 =Pافزايش وزن الروها طی  7روز
 =W0وزن اولیه الروها (میلیگرم)
 =Tمدت زمان تغذيه (روز)
تهیهی عصارۀ آنزيمي از رودۀ میاني الرو
پس از تغذيۀ الروهای  T. granariumاز غالت مختلف ،به ازای هر رقم تعداد  80عدد الرو سن پنجم
انتخاب و پس از تشريح ،روده میانی آن ها در حجم معینی از آب مقطر در میکروتیوبهای  1/5میلیلیتری جمع
آوری شد .سپس روده میانی با استفاده از يک هموژنايزر شیشهای دستی روی يخ همگن شده و مخلوطهای
همگن حاصل به مدت  15دقیقه ،در دستگاه سانتريفیوژ يخچالدار با سرعت  15000× gو دمای  4درجه سلسیو
سانتريفیوژ شدند .رونشینهای حاصل به میکروتیوبهای جديد منتقل و در دمای  -20درجه سلسیو

به منظور

سنجش فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی نگ هداری شدند (.)Hosseininaveh et al., 2007
سنجش فعالیت پروتئاز کل روی غالت مختلف
برای سنجش فعالیت پروتئولیتیک کل عصاره ی رودۀ میانی الرو  ،T. granariumسوبسترای آزوکازئین بر
مبنای روش ) Elpidina et al. (2001با کمی تغییر مورد استفاده قرار گرفت .مخلوط واکنش شامل  50میکرولیتر
محلول آزوکازئین  1/5درصد در بافر ( glycine-NaOHاسیديته  )10و  15میکرولیتر عصاره آنزيمی بود که به
مدت  50دقیقه در دمای  37درجه سلسیو

نگهداری شد .واکنش آنزيم با اضافه کردن  100میکرولیتر تری
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کلرواستیک اسید  30درصد متوقف شد .آزوکازئین هیدرولیز نشدۀ موجود در واکنش ،با قراردادن در دمای 4
درجۀ سلسیو

به مدت نیم ساعت به طور کامل رسوب داده شد و سپس با سرعت ( 15000 )× gبه مدت 10

دقیقه سانتريفیوژ شد .حجمی مساوی از سديم هیدروکسید دو نرمال به رونشین اضافه و جذب آن در طول موج
 440نانومتر با استفاده از دستگاه االيزاريدر ( )Anthos 2020 Microplate Readerتعیین شد .در بالنک ،عصارۀ
آنزيمی بعد از اضافه کردن تری کلرواستیک اسید به مخلوط واکنش افزوده شد .تغییر در جذب نوری به ازای هر
میلی گرم پروتئین نمونه در هر دقیقه به عنوان واحد فعالیت ويژۀ آنزيم در نظر گرفته شد .هريک از آزمايشهای
مربوط به تیمار و بالنک در سه تکرار انجام شد.
سنجش فعالیت آلفا-آمیالز روی غالت مختلف
برای سنجش فعالیت آلفا-آمیالز ،هر واحد آزمايش شامل  65میکرولیتر بافر ( Tris-Hclاسیديته 10 ،)8
میکرولیتر عصارۀ آنزيمی رودۀ میانی حاصل از الروهای پرورش يافته روی غالت مختلف و  25میکرولیتر نشاسته
 1درصد (به عنوان سوبسترا) بود .بعد از  30دقیقه واکنش در دمای  37درجه سلسیو  ،به آن  100میکرولیتر
معرف رنگی  3( DNSAو  5دی نیتروسالسیلیک اسید) اضافه و به مدت  10دقیقه در حمام آبی با دمای  85تا
 95درجه سلسیو

جوشانده شد .بعد از  5دقیقه سانتريفیوژ در ( 15000)×gدر دمای  4درجۀ سلسیو  ،جذب

هرکدام در طول موج  540نانومتر با استفاده از االيزا ريدر تعیین شد .در بالنک ،عصارۀ آنزيمی بعد از جوشاندن
در حمام آبی ،به مخلوط واکنش افزوده شد .هريک از آزمايش های مربوط به تیمار و بالنک در سه تکرار انجام
شد (.)Bernfeld, 1955
سنجش غلظت پروتئین و نشاسته در بذور غالت مختلف
به منظور سنجش غلظت پروتئین در غالت مختلف 200 ،میلیگرم از بذور آرد شدۀ هر رقم با  10میلیلیتر
آب مقطر همگن شدند .سپس  100میکرولیتر از مواد همگن شده به  3میلی لیتر از معرف برادفورد اضافه و جذب
آنها در طول موج  595نانومتر تعیین شد ( .)Bradford, 1976جهت سنجش غلظت نشاسته در ارقام مورد آزمايش،
 200میلیگرم از بذور آرد شدۀ هر رقم با  35میلی لیتر آب مقطر همگن و تا رسیدن به نقطۀ جوش در حمام آبی
قرار داده شد .سپس  100میکرولیتر از مواد همگن شده به  2/5میلی لیتر از معرف يدين ( 0/02درصد يد و 0/2
درصد يديد پتاسیم) اضافه و جذب آنها در طول موج  580نانومتر تعیین شد (.)Bernfeld, 1955
اندازهگیری رطوبت و سختي بذور غالت مختلف
جهت اندازهگیری رطوبت بذور ،مقدار  20گرم از بذور آرد شده هر رقم (در سه تکرار) ،در آون به مدت
دو ساعت در دمای  100درجه سلسیو

قرار داده شد .سپس وزن نهايی بذور بعد از خشک شدن محاسبه و

درصد رطوبت موجود در بذور به دست آمد .سختی بذر رقم های مورد آزمايش ،با استفاده از شاخص سختی
استاندارد اندازهگیری شد .بدين منظور 50 ،گرم از بذور هر رقم (در سه تکرار) با استفاده از دستگاه آسیابکن،
به مدت  30ثانیه پودر شده و به مدت يک دقیقه با الک  50مش غربال شدند .مقدار بذور باقیماده در الک تقسیم
بر مقدار کل بذور آسیاب شده ،به عنوان شاخص سختی بذر در نظر گرفته شد (.)AACC, 2000
تجزيۀ آماری دادهها
جهت اطمینان از توزيع نرمال دادهها ،از آزمون  Kolmogorov-Smirnovدر نرمافزار آماری

Minitab 16.0

استفاده شد .داده های حاصل از اثر غالت مختلف روی شاخصهای تغذيهای و فعالیت آنزيمهای گوارشی آفت
و همچنین نتايج مربوط به میزان نشاسته ،پروتئین ،رطوبت و سختی بذور غالت مختلف با استفاده از روش تجزيه
واريانس يکطرفه ( )One-way ANOVAو با نرمافزار آماری  Minitab 16.0تجزيه شدند .اختالفهای آماری
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بین میانگینها با استفاده از آزمون  Tukeyدر سطح احتمال  5درصد مورد بررسی قرار گرفت .عالوه بر اين،
دندروگرام غالت مورد آزمايش ،بر اسا

شاخصهای تغذيهای و میزان فعالیت آنزيمهای گوارشی الروهای لمبۀ

گندم تغذيه شده روی اين میزبانها توسط روش  Wardبا استفاده از نرمافزار  SPSS 16.0ترسیم شد.

نتايج
شاخصهای تغذيهای الرو لمبه گندم روی بذرهای غالت
شاخصهای تغذيهای الروهای سن پنجم  T. granariumروی بذرهای غالت مورد استفاده اختالف معنی -
داری را نشان دادند (جدول  .)1الروهای پرورش يافته روی گندم  N-91-9بیشترين وزن غذای خورده شده و
روی رقم ذرت  704و برنج فجر کمترين وزن غذای خورده شده را در مقايسه با ساير میزبانها داشتند (

=F

 .)11.18; df= 7,57; P<0.05همچنین الروهای تغذيه شده با گندم  N-91-9و جو دشت بیشترين افزايش وزن و
الروهای تغذيه شده با جو اکسین ،ذرت  704و برنج فجر کمترين افزايش وزن را در مقايسه با ساير میزبانها
داشتند (.)F=16.15; df= 7,57; P<0. 05
نتايج حاصل از شاخصهای تغذيه ای الروهای سن پنجم نشان داد که بازدهی تبديل غذای خورده شده
) (ECIروی ارقام مختلف تفاوت معنیداری نداشت ( .)F= 0.93; df= 7,57; P>0.05با اين حال ،بیشترين مقدار
نرخ مصرف نسبی ) (RCRروی گندم  N-91-9و جو دشت و کمترين آن روی ذرت  704و برنج فجر مشاهده
شد ( .)F=5.53; df= 7,57; P<0.05باالترين نرخ رشد نسبی ( .(RGR) )F=10.24; df=7,57; P<0.05و نرخ رشد
) )F= 16.15; df= 7,57; P<0.05( (GRحشره روی گندم  N-91-9و جو دشت بود .الروهای تغديه کننده از جو
اکسین ،ذرت  704و برنج فجر کمترين  GRرا داشتند (جدول .)1
فعالیت ويژۀ پروتئازی الرو لمبۀ گندم روی بذرهای غالت
نتايج حاصل از فعالیت پروتئولیتیک کل عصارۀ آنزيمی حاصل از رودۀ میانی الروهای سن پنجم
 T. granariumپرورش يافته روی بذرهای غالت مورد آزمايش در جدول  2ارائه شده است .تفاوت معنیداری
در فعالیت پروتئولیتیک الروهای سن پنجم روی رقمهای غالت مختلف مشاهده شد (

F=86.94, df= 7,16,

 . )P<0.05بیشترين فعالیت پروتئولیتیک کل در الروهای تغذيه شده با گندم آفتاب ،جو دشت و برنج هاشمی و
کمترين فعالیت آنزيمی در الروهای پرورش يافته روی برنج رقم فجر بود.
فعالیت ويژۀ آلفا-آمیالز الرو لمبۀ گندم روی بذرهای غالت
داده های به دست آمده از فعالیت ويژۀ آمیالزی الروهای سن پنجم  T. granariumپرورش يافته روی
بذرهای غالت در جدول  2ارائه شده است .فعالیت آمیلولیتیک الروهای پرورش يافته روی رقمهای غالت
مختلف تفاوت معنیداری داشت ( .)F= 26.32, df= 7,16, P<0.05بیشترين فعالیت آمیلولیتیک در الروهايی بو د
که از جو دشت ،گندم  ،N-91-9برنج هاشمی و ذرت  ARتغديه کرده بودند .در مقابل ،کمترين فعالیت آمیلولیتیک
در الرو های تغذيه کرده از جو اکسین ،برنج فجر ،گندم آفتاب و ذرت  704مشاهده شد.
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Food consumption
(mg/10 larvae)

Larval weight
gain (mg/10 larvae)
14.33 ± 0.88 a
11.00 ± 1.52 ab
5.66 ± 0.66 bc
3.33 ± 0.33 c
4.67 ± 0.33 c
14.66 ± 2.34 a
4.34 ± 0.34 c
5.33 ± 1.20 bc

± 0.99
± 1.71
± 1.57
± 2.62
± 0.97
± 0.89
± 0.96
± 0.68

ECI (%)
8.87
9.18
7.22
8.11
6.52
9.43
8.22
5.44

a
a
a
a
a
a
a
a

0.83 ± 0.06 a
0.61 ± 0.12 ab
0.49 ± 0.08 ab
0.31 ± 0.05 b
0.47 ± 0.05 ab
0.75 ± 0.05 a
0.35 ± 0.01 b
0.52 ± 0.11 ab

RCR
(mg/mg/day)

0.07 ± 0.007 a
0.05 ± 0.009 ab
0.03 ± 0.002 b
0.02 ± 0.003 b
0.03 ± 0.001 b
0.07 ± 0.010 a
0.03 ± 0.002 b
0.02 ± 0.007 b

RGR
(mg/mg/day)

2.04 ± 0.12 a
1.57 ± 0.21 ab
0.80 ± 0.09 bc
0.47 ± 0.05 c
0.66 ± 0.05 c
2.09 ± 0.33 a
0.61 ± 0.04 c
0.76 ± 0.17 bc

GR (mg/day)

 روی بذر غالت مختلفTrogoderma granarium  خطای معیار) شاخصهای تغذيهای الروهای سن پنجم±(  میانگین-1 جدول

Host (variety)
163.33 ± 8.81 a
126.66 ± 23.33 abc
83.33 ± 13.33 cd
46.67 ± 8.81 d
73.34 ± 6.66 cd
153.33 ± 12.01 ab
53.34 ± 3.33 d
96.66 ± 17.63 bcd

Table 1. Mean (± SE) nutritional indices of Trogoderma granarium fifth instars on seed of different cereals

Wheat (N-91-9)
Wheat (Aftab)
Rice (Hashemi)
Rice (Fajr)
Barley (Oxin)
Barley (Dasht)
Maize (704)
Maize (AR)

activity (U/mg)
± 0.01 a
± 0.03 b
± 0.01 a
± 0.01 b
± 0.01 b
± 0.01 a
± 0.03 b
± 0.06 a

Amylolytic
0.62
0.43
0.61
0.34
0.34
0.66
0.43
0.59

Proteolytic activity (U/mg)
0.113 ± 0.010 b
0.179 ± 0.004 a
0.172 ± 0.003 a
0.036 ± 0.006 d
0.064 ± 0.004 cd
0.181 ± 0.006 a
0.071 ± 0.006 c
0.110 ± 0.006 b

Host (variety)
Wheat (N-91-9)
Wheat (Aftab)
Rice (Hashemi)
Rice (Fajr)
Barley (Oxin)
Barley (Dasht)
Maize (704)
Maize (AR)

.)P< 0.05 ،حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندۀ وجود اختالف معنیدار بین میانگینها میباشند (توکی
The means with different letters in each column are significantly different (Tukey test, P <0.05). ECI = Efficiency of
conversion of ingested food, RCR = Relative consumption rate, RGR = Relative growth rate, GR = Growth rate.

 خطای معیار) فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی حاصل از عصاره رودۀ میانی±(  میانگین-2 جدول

. روی بذر غالت مختلفTrogoderma granarium الروهای سن پنجم

Table 2. Mean (± SE) digestive proteolytic and amylolytic activities from midgut extracts of Trogoderma granarium fifth instar larvae on seed of different cereals.

.)P<0.05 ،حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندۀ وجود اختالف معنیدار بین میانگینها میباشند (توکی

The means with different letters in each column are significantly different (Tukey test, P<0.05)
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غلظت پروتئین و نشاسته بذور غالت مختلف
در میان رقم های مورد آزمايش ،کمترين غلظت پروتئین در ذرت  704و بیشترين آن در رقمهای جو اکسین
و دشت مشاهده شد ( .)F=389.23, df=7,16, P<0.01همچنین ،بیشترين غلظت نشاسته در رقم  ARذرت و
کمترين غلظت نشاسته در رقم دشت جو به دست آمد (()F=270.78, df=7,16 P<0.05جدول .)3
میزان رطوبت و سختي بذور غالت مختلف
در میان بذور غالت مورد آزمايش ،بیشترين درصد رطوبت در برنج هاشمی و کمترين آن در جو اکسین،
ذرت  ،704گندم آفتاب و ذرت  ARمشاهده شد ( .)F=131.86, df=7,16, P<0.05بیشترين مقدار شاخص سختی
بذر در گندم آفتاب و جو اکسین و کمترين مقدار در رقم هاشمی برنج به دست آمد (

F=306.369, df=7,16,

()P<0.05جدول  .)3کم بودن شاخص سختی در بذر رقم هاشمی نشاندهندۀ نرم تر بودن اين رقم نسبت به ساير
رقم ها است .همچنین ،بیشتر بودن مقدار اين شاخص در بذور گندم آفتاب و جو اکسین نشان دهندۀ سفتتر بودن
اين دو رقم در مقايسه با ساير غالت مورد آزمايش میباشد.
جدول  -3میانگین ( ±خطای معیار) میزان پروتئین ،نشاسته ،رطوبت و شاخص سختی بذور غالت مورد آزمايش
Table 3. Mean (± SE) protein, starch, moisture contents, and hardness index of tested cereal grains
Moisture content
)(%

Hardness index

Starch content
)(mg/g

Protein content
)(mg/g

)Host (variety

10.50 ± 0.28 b
5.83 ± 0.44 d
15.50 ± 0.28 a
10.83 ± 0.44 b
5.00 ± 0.28 d
7.66 ± 0.16 c
5.50 ± 0.28 d
5.56 ± 0.28 d

0.53 ± 0.01 b
0.56 ± 0.12 a
0.22 ± 0.03 d
0.27 ± 0.01 cd
0.66 ± 0.02 a
0.52 ± 0.01 b
0.37 ± 0.04 c
0.27 ± 0.03 cd

1.93± 0.02 e
2.42 ± 0.04 d
3.16 ± 0.03 b
2.71 ± 0.03 c
2.73 ± 0.04 c
1.74 ± 0.01 f
2.87 ± 0.06 c
3.33 ± 0.01 a

2.85 ± 0.03 c
2.89 ± 0.03 bc
2.71 ± 0.08 c
3.08 ± 0.03 ab
3.16 ± 0.04 a
3.27 ± 0.06 a
0.62 ± 0.03 e
1.91 ± 0.02 d

)Wheat (N-91-9
)Wheat (Aftab
)Rice (Hashemi
)Rice (Fajr
)Barley (Oxin
)Barley (Dasht
)Maize (704
)Maize (AR

حروف غیرمشابه در هر ستون نشاندهندۀ ی وجود اختالف معنیدار بین میانگینها میباشند (توکی.)P<0.05 ،
)The means with different letters in each column are significantly different (Tukey test, P<0.05

تجزيهی خوشهای
دندروگرام حاصل از تجزيۀ خوشهای هشت رقم بذرهای غالت مورد آزمايش ،بر مبنای شاخصهای
تغذيهای و فعالیت آنزيمهای گوارشی لمبۀ گندم پرورشيافته روی اين میزبانها در شکل  1نشان داده شده است.
غالت مختلف در دو گروه اصلی  Aو  Bدستهبندی شدند .گروه  Aشامل جو اکسین ،برنج (ارقام هاشمی و فجر)
و ذرت (ارقام  704و  )ARو گروه  Bشامل گندم (ارقام آفتاب و  )N-91-9و جو دشت بودند.
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شکل  -1دندروگرام غالت مختلف بر اسا

شاخصهای تغذيهای و فعالیت آنزيمهای گوارشی آمیلولیتیک و

پروتئولیتیک الروهای سن پنجم  Trogoderma granariumتغذيه شده با اين میزبانها (روش

(Ward

Fig. 1. Dendrogram of different cereals based on nutritional indices and digestive amylolytic and pro)teolytic activities of Trogoderma granarium fifth instar larvae fed with these hosts (Ward’s method

بحث
میزان رشد ،تعداد نتاج تولیدشده و فیزيولوژی هضم و جذب غذا در حشرات ،تحت تأثیر کیفیت و نوع
گیاه میزبان قرار دارد ( .)Tsai & Wang, 2001تغذيه حشرات از گیاهانی با ارزش غذايی کمتر ،منجر به افزايش
مرگ و میر وکاهش توانايی زادآوری آنها میشود ( .)Lee, 2007; Borzoui et al., 2015نتايج بهدست آمده از اين
پژوهش نشان داد که کیفیت غالت مختلف بر بازدهی تغذيهای و فعالیت آنزيمهای گوارشی

الرو T. granarium

تأثیرگذار بود.
در اين آزمايش ،تفاوت در نتايج بهدست آمده از شاخصهای تغذيهای الروهای سن

پنجم T. granarium

روی ارقام غالت مختلف میتواند به دلیل تفاوت در ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی بذر رقمهای غالت مورد
بررسی باشد که معموالً باعث تغییر در مقدار مصرف غذا و رفتار تغذيهای حشره میشود

( Barton Browne,

 .)1995با توجه به اينکه نیازهای غذايی يک حشرۀ گیاه خوار ارتباط مستقیمی با جثه يا وزن بدن حشره دارد
( ،)Schroeder, 1981معموالً با کاهش مصرف غذا ،دورهی نشوونمای قبل از بلوغ طوالنیتر و حشره کوچکتر از
حالت معمول میشود ( .)Lazarevic & Peric Mataruga, 2003يکی از شاخصهای مهم در دينامیسم جمعیت
حشرات ،وزن بدن است ( .)Liu et al., 2004بیشترين افزايش وزن الروهای سن پنجم روی گندم  N-91-9و جو
دشت بود که اين نتیجه احتماالً به دلیل تفاوت ويژگی های فیزيکوشیمیايی اين دو رقم با ساير ارقام مورد مطالعه
می باشد .با توجه به اينکه در گندم  N-91-9و جو دشت نشاسته کمی وجود داشت ،ممکن است افزايش وزن
الروها روی اين دو رقم ،ناشی از تغذيۀ جبرانی الروها با شد تا بتوانند مقدار مورد نیاز از کربوهیدرات موجود در
غذا را برای نشوو نمای بهتر ،هضم و جذب کنند .پايین بودن وزن غذای خورده شده و وزن بدن در الروهای
تغذيه شده روی جو اکسین و ذرت  704نیز ممکن است به خاطر رطوبت پايین بذر اين رقمها باشد .همچنین،
علیرغم اينک ه محتوی پروتئین در جو اکسین بیشتر بود ،احتماالً به دلیل سختی بذر باال ،الروها توانايی کمتری
برای افزايش وزن بدن با تغذيه از اين رقم داشتند .در آزمايش حاضر ،محدودۀ وزن غذای خورده شده توسط
لمبۀ گندم روی غالت مورد آزمايش بیشتر از مقدار گزارش شده توسط ) Seifi et al. (2016روی ارقام مختلف
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جو و ) Majd-Marani et al. (2018روی هیبريدهای مختلف ذرت میباشد .اين تفاوتها ممکن است به تفاوت
در نوع میزبان يا رقم و ويژگیهای فیزيکوشیمیايی آنها مربوط باشد.
شاخص  ECIنشان دهنده توانايی يک حشره برای استفاده از غذای مورد تغذيه ج هت افزايش وزن و اندازه
بدن خود میباشد ( .)Koul et al., 2004بر اسا

مطالعات صورت گرفته ،میزان  ECIبسته به درصد تبديل غذای

خورده شده به بافت بدن ،متفاوت میباشد ( .)Abdel-Rahman & Al-Mozini, 2007در اين آزمايش ،مقادير

ECI

الرو روی ارقام مورد آزمايش تفاوت معنیداری نداشت که میتواند به دلیل دامنۀ میزبانی گسترده ی لمبۀ گندم
روی گونههای مختلف غالت باشد .بررسیهای انجام يافته توسط ) Barzin et al. (2019نشان میدهد که هرچه
بذرهای يک میزبان گیاهی سخت تر باشند ،مقدار بذر خورده شده توسط لمبۀ گندم ،وزن الروی و

شاخص ECI

حشره کاهش می يابد .در رقم جو اکسین با وجود داشتن مقدار پروتئین باال ،الروهای پرورش يافته روی آن وزن
سبکتری داشتند که احتماالً به دلیل سخت بودن بذر اين رقم میباشد .همچنین ،يکی از عوامل مؤثر در کاهش
مقدار غذای خورده شده و وزن الرو می تواند به وجود ترکیبات شیمیايی دفاعی از جمله بازدارندههای پروتئینی
در بذر جو اکسین مربوط باشد که نیازمند انجام پژوهش هايی در آينده برای اثبات اين ادعاست .بازدارندههای
پروتئینی موجود در رقم های گیاهی مختلف با مهار فعالیت آنزيمهای گوارشی حشرات ،میتوانند منجر به تاخیر
در ر شد ،کاهش وزن يا اندازه بدن و نهايتاً کاهش بازدهی تغذيهای حشره شوند ( .)Mehrabadi et al., 2012در
مطالعۀ حاضر ،نتايج حاصل از  ECIالروهای سن پنجم تغذيه شده روی رقمهای غالت مختلف ،کمتر از

ECI

گزارش شده توسط ) Golizadeh & Abedi (2017روی ارقام مختلف جو و ) Majd-Marani et al. (2018روی
هیبريدهای مختلف ذرت است که اين تفاوت ممکن است به دلیل تفاوت در سن الروی آزمايش شده و نوع
میزبان (رقم) گیاهی مورد استفاده باشد.
بیشترين مقادير  RGR ،RCRو  GRمربوط به الروهای تغذيه شده روی گندم  N-91-9و جو دشت بود که
می تواند به دلیل افزايش بیشتر وزن بدن در الروهای پرورش يافته روی اين دو میزبان باشد .بهعالوه ،پ ايین بودن
مقادير  RGR ،RCRو  GRروی ذرت  704میتواند به خاطر ويژگی های فیزيکوشیمیايی متفاوت اين رقم به ويژه
از نظر میزان پروتئین و رطوبت بذر با شد که منجر به کاهش میزان غذای خورده شده و به تبع آن ،کاهش توانايی
الروها برای افزودن وزن خود روی اين میزبان شد .نتايج پژوهش حاضر نشان داد که رقم جو اکسین علی رغم
داشتن پروتئین باال ،به دلیل پايین بودن درصد رطوبت دانههای آن ،برای تغذيهی الروهای  T. granariumمناسب
نمیباشد ،بنابراين اغلب شاخصهای تغذيهای الروهای پرورش يافته روی اين رقم کاهش پیدا کرد .نتايج حاصل
از  RGRلمبۀ گندم در اين پژوهش ،تفاوتهايی با مقدار  RGRگزارش شده توسط

)Golizadeh & Abedi (2016

روی ارقام گندم و ) Majd-Marani et al. (2018روی هیبر يدهای مختلف ذرت دارد .اين تفاوتها ممکن است
به دلیل تفاوت در نوع میزبان و روش مورد استفاده در محاسبۀ  RGRتوسط اين محققان باشد.
شناخت فعالیت آنزيمهای گوارشی روده ی میانی لمبۀ گندم روی میزبانها يا ارقام مختلف به منظور انتخاب
گیاهان حاوی بازدارندههای آنزيم های گوارشی ،با هدف ايجاد غالت مقاوم به اين آفت ،حائز اهمیت است
( .)Jongsma & Bolter, 1997گزارشها نشان میدهد که سطوح فعالیت آنزيمهای گوارشی در
 T. granariumبه طور عمده به سختی دانه مورد تغذيه توسط حشره بستگی دارد (.)Majd-Marani et al., 2018
الروهای سن پنجم پرورش يافته روی هر دو رقم گندم ،جو دشت و برنج هاشمی باالترين فعالیت آلفا-آمیالز و
پروتئاز را نشان دادند .با اين حال ،الروهای پرورش يافته روی برنج فجر و جو اکسین کمترين فعالیت آنزيمی را
داشتند .با توجه به اين که میزان پروتئین و نشاسته در ارقام مورد آزم ايش تفاوت معنیداری داشتند ،فعالیتهای
متفاوت آنزيمی در الروهايی که از میزبان های مختلف تغذيه کرده بودند ممکن است به دلیل تفاوت در محتوای
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پروتئین و نشاسته غالت مورد آزمايش باشد .عامل احتمالی ديگر مؤثر بر فعالیت آنزيمی حشره میتواند سطوح
مختلف پروتئینهای مهارکنندۀ آنزيمهای گوارشی در اين رقم ها باشد که به منظور اثبات ادعای اخیر ،انجام
پژوهش های تکمیلی در آينده مورد نیاز خواهد بود .در اين تح قیق ،فعالیت آنزيمهای گوارشی در الروهايی که از
بذرهای سخت رقم جو اکسین تغذيه کردند کاهش معنیداری داشت ،زيرا وقتی میزان غذا در دستگاه گوارش
کم باشد ترشح مقدار زياد آنزيم مورد نیاز نمیباشد .اين نتیجه ،مشابه با يافتههای بهدست آمده توسط

& Naseri

) Borzoui (2016میباشد .اين پژوهشگران گزارش کردند که کمترين فعالیت آنزيمهای گوارشی بید غالت
) Sitotroga cerealella (Olivierدر الروهايی مشاهده شد که از ارقام گندم با بذر سخت تغذيه کرده بودند.
همچنین ) Mardani-Talaee et al. (2017تفاوت فعالیت آنزيمهای گوارشی لمبۀ گندم روی ارقام مختلف جو را
به تفاوت در سختی بذر و يا نوع و غلظت مهارکنندههای آنزيم های گوارشی در اين ارقام نسبت دادند.
بر اسا

نتايج به دست آمده از دندروگرام ،ارقام غالت مختلف در دو خوشۀ  Aو  Bگروهبندی شدند.

خوشۀ  Aشامل جو اکسین ،برنج (ارقام هاشمی و فجر) و ذرت (ارقام  704و  )ARبه عنوان گروه نامطلوب و
خوشۀ  Bشامل گندم (ارقام آفتاب و  )N-91-9و جو دشت به عنوان گروه دارای مطلوبیت نسبی برای تغذيۀ
الروهای لمبۀ گندم بودند .نتايج نشان داد که در اغلب موارد ،وزن غذای خورده شده ،افزايش وزن الرو،RCR ،
 GR ،RGRو فعالیت آنزيمهای گوارشی لمبۀ گندم روی میزبانهای طبقهبندی شده در خوشۀ  Bبیشتر از میزبان -
های گروهبندی شده در خوشۀ  Aبود .بنابراين میزبانهای طبقهبندی شده در خوشۀ  Bرا میتوان به عنوان
میزبانهای مطلوب تر برای تغذيه و نشوو نمای آفت در نظر گرفت .با اين حال ،با توجه به نتايج شاخصهای
محاسبه شده ،غالت گروهبندی شده در خوشۀ( Aبه ويژه جو اکسین) به عنوان ارقام نسبتاً نامناسب برای تغذيۀ
الروهای لمبۀ گندم بودند .بنابراين تحقیقات بیش تری در آينده برای شناسايی مواد مغذی و ضدتغذيهای (مثل
مهارکنندههای آنزيم های گوارشی) ارقام غالت مورد مطالعه که می توانند روی تغذيه و رشد لمبۀ گندم تأثیرگذار
باشند مورد نیاز خواهد بود.

نتیجهگیری نهايي
نتايج حاصل از بررسی شاخصهای تغذيهای و فعالیت آنزيمهای گوارشی پروتئاز و آمیالز الرو لمبۀ گندم
روی غالت مختلف نشان دهندۀ نامناسب بودن جو اکسین ،برنج (ارقام هاشمی و فجر) و ذرت (ارقام  704و
 )ARنسبت به ساير غالت مورد آزمايش بود ،زيرا میزان غذای خورده شده ،وزن الرو ،اغلب شاخصهای تغذيهای
و فعالیت آنزيم های گوارشی الروهای تغديه شده روی اين میزبان ها کمتر از ساير غالت بود .نامناسب بودن
بعضی از رقمهای غالت برای  T. granariumممکن است به خاطر وجود بعضی ترکیبات دفاعی در اين رقمها و
يا عدم حضور عناصر غذايی ضروری برای نشوونمای بهینه ی آفت باشد .با اين حال ،با توجه به توانايی باالی
حشره در تغذيه از غالت گروهبندی شده در خوشۀ  ،Bبايد توجه و مراقبتهای بیشتری در مدت انبارداری اين
میزبانها لحاظ شود.
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از گروه گیاهپزشکی دانشگاه گیالن ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مغان (استان اردبیل) و مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن به خاطر همکاری در اجرای اين پژوهش قدردانی
میگردد.
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