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  چکیدهچکیده

یکی از آفات انباری مهم است که خسارت زیادی روی  Anagasta kuehniella (Lep.,Pyralidae)ای آرد  بید مدیترانه

ترین باشند مهمخصوص نشاسته میهها بغالت که غنی از کربوهیدرات. کندی غالت ایجاد میهاخصوص آرد و دانههمحصوالت انباری ب

باشد که نشاسته را به قندهای ساده آمیالز می-بنابراین بقای این حشره وابسته به فعالیت آنزیم آلفا .ای آرد هستند منبع غذایی بید مدیترانه

میزان . آمیالز و باروری آفت روی ده رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت-یت آنزیم آلفادر این مطالعه فعال. کندقابل جذب تبدیل می

های مختلف گندم وجود  همبستگی مثبتی بین میزان باروری و درصد پروتئین واریته. دار بود  باروری در ارقام مختلف دارای تفاوت معنی

  وهای سن پنجم در ارقام مختلف گندم و نیز میزان مهارکنندگی عصارهآمیالز روده میانی الر-فعالیت آنزیم آلفا(. r= 164/0)داشت 

م گندم فعالیت مهارکنندگی باالیی روی هر ارقاتر بیش. دار نشان داد آمیالز در هر دو جنس تفاوت معنی-های مختلف روی آنزیم آلفا رقم

 م مختلف گندم در هر دو جنس مشاهده شدارقامقدار پروتین  آمیالز و-یک رابطه منفی بین فعالیت آنزیم آلفا. دو جنس نر و ماده داشتند

(285/0- =r ،124/0نر- =r ماده .)آمیالز جنس ماده و میانگین باروری -نتایج نشان داد هیچ همبستگی بین میزان مهار آنزیم آلفا

(012/0=r )های مختلف گندم وجود نداشت در رقم. 
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  مقدمهمقدمه
 Anagasta kuehniella (Lep.,Pyralidae)ای آرد بید مدیترانه

های صنعتی تولید آرد در مناطق  یکی از آفات مهم کارخانه

 ای آرد با تولید الروهای بید مدیترانه(. 11) باشد معتدله می

های الروی در حین تغذیه  تارهای زیاد، تولید فضوالت و پوسته

برای . (11)د نشو از آرد باعث مختل شدن روند تهیه نان می

های  کش کنترل این آفت عموماً نیاز به استفاده از حشره

ها برای انسان، حیوانات  کش باشد که این حشره شیمیایی می

های  کش استفاده از حشره. خانگی و محیط سمی هستند

شیمیایی موجب افزایش مقاومت آفت و اثر روی موجودات 

های  شود که این مسئله ضرورت  استفاده از روش غیرهدف می

را دو  م مقاوم گیاهان ارقاخطر از جمله استفاده از  کنترل بی

 مدر حال حاضر استفاده از ارقام مقاو (.22و 8)کند  چندان می

های مدیریت تلفیقی آفات  عنوان جزء جداناپذیر برنامهبه

یک روش امن و جدید  شمار رفته ومحصوالت زراعی و باغی به

از این رو استفاده از ارقام مقاوم (. 11)برای کنترل آفات است 

در . تواند در کاهش خسارت بید آرد موثر باشد گندم می

های گندم نسبت به یک آفت  مطالعات برای بررسی مقاومت رقم

گیری برخی پارامترهای زیستی آفت از جمله میزان  اقدام اندازه

آمیالز در معده حشره، باروری، وزن الرو، نرخ -افعالیت آنزیم آلف

. شود ظهور حشرات کامل، نرخ ظهور شفیره و نسبت جنسی می

آمیالز و باروری مورد -در مطالعه ما دو پارامتر فعالیت آنزیم آلفا

 . بررسی قرار گرفتند

ها توان از آن با شناسایی ارقام گندم حساس به بید آرد می

تولید انبوه زنبور پارازیتوئید در پرورش این آفت جهت 

در واقع ارقام گندم حساس به بید آرد . تریکوگراما کمک گرفت

توانند به عنوان غذای مناسب در پرورش این آفت استفاده  می

طور وسیع در کنترل  های تریکوگراما به امروزه گونه. گردند

 12که سالیانه بیش از طوری شوند به حشرات آفت استفاده می

شوند  ن هکتار از اراضی کشاورزی با این حشره تیمار میمیلیو

در حال حاضر تولید زنبور تریکوگراما در حد وسیع با . (18)

های آفت محصوالت  پره ی شب استفاده از تخم پارازیته شده

نوع رژیم (. 6)شود      ای آرد انجام می انباری از جمله بید مدیترانه

تعداد و کیفیت تخم  غذایی و کیفیت آن نقش مستقیمی در

حشرات آفت دارد و این متعاقباً روی بقای تریکوگراما و دیگر 

عنوان عوامل کنترل بیولوژیک در پارازیتوئیدهای تخم که به

درک نقش رژیم غذایی . (16)شوند تأثیر دارد  محیط رها می

تواند  وسیله تریکوگراما میهمیزبان روی پذیرش میزبان ب

وسیله افزایش قابل نترل بیولوژیک را بههای ک فقیت برنامهوم

بینی کارایی پارازیتوئید در یک رهاسازی اشباعی بهبود پیش

 (. 21) ببخشد

های گندم در یک تنوع وسیع مکانی و کاربردی برای  رقم

های اصالح شده برای  رقم. اند تولید محصوالت گسترش یافته

های  محیط ها و حشرات، سازگاری به افزایش مقاومت به بیماری

جدید، افزایش کیفیت مواد غذایی، تغییر عادات رشد و افزایش 

اگرچه اغلب افزایش محصول . (02)شوند  تولید پرورش داده می

باشد ولی این مهم است که محصول هدف اصالح گیاهان می

زا که باعث کاهش  حساسیت باالیی به حشرات و عوامل بیماری

های گندم دارای سطوح  رقم. شوند نداشته باشدعملکرد می

، 0، 01)باشند  مختلفی از مقاومت نسبت به آفات انباری می

 آمیالز نقش مهمی در سوخت و-آنزیم آلفا(. 12و 09 ،28، 02

ها در گیاهان و جانوران داشته و بید  ساز کربوهیدرات

 این آنزیم .باشد ای آرد شدیداً وابسته به این آنزیم می مدیترانه

آمیالزها  -استفاده نمودن نشاسته وجود آلفا برای هضم و قابل

استفاده از ارقام مقاوم گندم که دارای اثر منفی . ضروری است

هایروی فراسنجه
 

ای آرد و نیز اثر  زیستی بید مدیترانه 

  باشند آمیالز این حشره می-مهارکنندگی روی آنزیم آلفا

در این . ثر واقع شودؤتواند در کاهش خسارت این آفت ممی

 ترو شناخت هر چه بیش ها ها، تعیین ویژگی راستا بررسی آنزیم

شناخت فیزیولوژی تغذیه در حشرات ، می تواند باعث ها آن

های یک آنزیم با رژیم غذائی آن حشره  که ویژگی چرا .شود

ها بر بیولوژی حشره  ارتباط نزدیکی دارد و تاثیر این آنزیم

های حساس و مقاوم  هتواند نقش مهمی را در شناسایی واریت می

های حساس در پرورش  کار بردن رقمهرو ب از این. داشته باشد

آزمایشگاهی این آفت جهت باال بردن بازدهی پرورش برای 

های  رقم .ثر باشدؤتواند م می تولید عوامل کنترل بیولوژیک

آمیالز و هجوم -مختلف گندم در میزان مهار فعالیت آلفا

توان از طریق  ها را می ین اختالفا( 1)حشرات یکسان نیستند 

های  فقیت تولیدمثل روی رقموهای مختلف از جمله م ارزیابی

و  F1آمیالز حشرات بالغ ظاهر شده نسل -مختلف، فعالیت آلفا

 هر رقم روی آنزیم   آمیالز عصاره-اثر مهار کنندگی آلفا

که تعیین جاییاز آن(. 11)آمیالز حشره بدست آورد -آلفا

ای آرد  و  آمیالز دستگاه گوارش بید مدیترانه-زیم آلفافعالیت آن

های مختلف گندم  های زیستی آن روی رقم نیز بررسی فراسنجه

                                                           
1. Parameter 
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 دنبال آن کاهشهای حساس و مقاوم و به امکان شناسایی رقم

 ، در این بررسی فعالیت آنزیم سازدمیسر میخسارت آفت را 

ای آرد  دیترانههای زیستی بید م آمیالز و برخی فراسنجه-آلفا

  .روی ده رقم گندم مورد ارزیابی قرار گرفت

  

  هاها  مواد و روشمواد و روش
 ای آرد پرورش بید مدیترانه

ای آرد از کلنی موجود در گروه  برای پرورش بید مدیترانه

نسل متوالی  1پزشکی دانشگاه تبریز استفاده شده و برای  گیاه

ولی سازی حشره مورد بررسی بر روی آرد معم اقدام به خالص

پس از خالص سازی، کلنی موجود به روی آردهای . گندم شد

ارقام )رایج در منطقه آذربایجان  حاصل از ده رقم گندم

-N-80سرداری، گوهردشت، تجن، نیک نژاد، شیرودی، آرتا، 

آردها با آسیاب مجهز به . منتقل شد( و رصد 2، زاگرس، آذر19

ی این کلنی به مدت سه نسل بر رو. تهیه شدند mm1الک 

آردها پرورش داده شد و در نسل چهارم اقدام به بررسی میزان 

آمیالز روده میانی -باروری آفت و نیز بررسی فعالیت آنزیم آلفا

، C˚ 2±26دمای آزمایشگاه در طی دوره پرورش . آن گردید

 16و شرایط نوری به صورت %  15± 1رطوبت نسبی برابر 

 .ساعت تاریکی بود 8ساعت روشنائی و 

 

 های گندم تعیین میزان پروتئین رقم

های گندم  گیری میزان پروتئین، ابتدا نمونه برای اندازه

های  گرم از هر رقم درون لوله 1/5مقدار . خوبی آرد شد به

گرم  1/1)گرم کاتالیزور  615/1آزمایش قرار گرفت سپس مقدار 

لیتر میلی 15و ( گرم سولفات مس 11/5سولفات پتاسیم و 

های آزمایش جهت انجام  لوله.  وریک به آن اضافه شداسید سولف

که   کن ساعت درون گرم 1-1/1فرآیند هضم پروتئین به مدت 

بعد از آن . تنظیم شده بود قرار گرفتند C˚115در دمای 

ها اجازه داده شد که در دمای اتاق  کن خاموش شد و به لوله گرم

قرار   لهای آزمایش درون دستگاه کجلدا سرد شده سپس لوله

 (.1) گیری و ثبت شد گرفتند و درصد پروتئین هر رقم اندازه

 .آزمایش در سه تکرار انجام گرفت

 

 

                                                           
1. Heater 

2 . Kjeldahl 

 بررسی میزان باروری

نسل روی آرد  1)ای آرد  نسل بید مدیترانه 1پس از پرورش 

نسل روی آردهای تهیه شده از ده رقم  1معمولی گندم و 

تعداد . روری آفت شداقدام به بررسی میزان با 1در نسل ( گندم

 ساعته از هر تکرار  21پنج جفت حشره نر و ماده حداکثر 

. ریزی قرار گرفتمآوری شده و هر جفت درون قیف تخجمع

این  .آوری و شمارش گردیدهای گذاشته شده هر روز جمع تخم

آزمایشات در  .ماده ادامه داشت آخرین فردتا زمان مرگ  کار

 .  سه تکرار انجام شد

 

 آمیالز-سی فعالیت آنزیم آلفابرر

آمیالز معده میانی بید -در این بررسی فعالیت آنزیم آلفا

های مختلف  نسل پرورش روی رقم 1ای آرد پس از  مدیترانه

های ده  چنین اثر مهارکنندگی عصارههم. گیری شد گندم اندازه

آمیالز استخراج شده از معده میانی -رقم گندم روی آنزیم آلفا

ای آرد که روی آرد معمولی گندم پرورش یافته بود  انهبید مدیتر

گیری فعالیت آنزیم و اثر  برای اندازه. مورد بررسی قرار گرفت

 ی ترتیب تعداد پنج عدد الرو نر و مادهها به مهارکنندگی عصاره

سن پنج پرورش یافته روی هر رقم گندم و پنج عدد الرو نر و 

م پرورش یافته بودند، ماده سن پنج که روی آرد معمولی گند

گرفت  قرار  های جداگانه  تشریح و معده میانی درون میکروتیوب

یکنواخت شد و   ها با هموژنایزر محتوی میکروتیوب(. 26)

کار گرفته هروشناور حاصل جداسازی و در آزمایشات آنزیمی ب

 .آزمایشات در سه تکرار انجام شد. شد

 

 آمیالز -سنجش فعالیت آنزیم آلفا
آمیالز با استفاده از کیت تشخیص -ان فعالیت آنزیم آلفامیز

آمیالز ساخت شرکت پارس آزمون و توسط دستگاه -آلفا

کار رفته توسط  بر اساس روش به Alcyon 300اتوآناالیزر مدل 

Yazdanian (2556 )فعالیت نسبی آنزیم آلفا. گیری شد اندازه-

( IU/mg protein)گرم پروتئین  صورت واحد بر میلیآمیالز به

محاسبه شده و فعالیت ویژه آن نیز از نسبت فعالیت کلی آنزیم 

 .به پروتئین کل به دست آمد

 
 

 

                                                           
3.  Hemogenizer 
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 های آنزیمی  تعیین غلظت پروتئین در نمونه
های آنزیمی از  برای تعیین غلظت پروتئین کل در نمونه

های مختلف از غلظت. استفاده گردیدBradford (1161 )روش 

برای ترسیم منحنی استاندارد استفاده شد و  پروتئین سرم گاوی

میزان جذب نوری با استفاده از اسپکتروفوتومتر در طول موج 

  .گیری شد نانومتر اندازه 111

 

 های مختلف گندم تهیه عصاره از رقم

خوبی آرد شده و سپس به نسبت  های گندم به ابتدا نمونه

ها  لمحلو. شدند موالر حل  NACl 11/5درون محلول  1515

 مدت یک ساعت در دمای اتاق توسط دستگاه لرزانندهبه

(Shaker)  یکنواخت شده و بعد از آن به مدت یک ساعت در

. سانتریفیوژ شدند g 15555و با سرعت  C˚1دمای 

دست آمده جداسازی و با آب مقطر به نسبت هروشناورهای ب

 ی مهارکننده آنزیم در ها عنوان عصارهرقیق شدند و به 1525

 .کار گرفته شدندهآزمایشات ب

 

های مختلف گندم روی  رقم  اثر مهارکنندگی عصاره

 آمیالز-فعالیت آنزیم آلفا
دست آمده از ده رقم گندم روی محلول ههای ب عصاره

دست آمده از الروهای پرورش یافته روی آرد معمولی هآنزیمی ب

تر میکرولی 215مقدار . گندم، به نسبت مساوی اثر داده شدند

میکرولیتر محلول آنزیمی  215ی رقیق شده گندم با  عصاره

نگه داشته  C˚21دقیقه در دمای  15مدت مخلوط شده و به

آمیالز با استفاده از کیت -شد سپس میزان فعالیت آنزیم آلفا

آمیالز و توسط دستگاه اتوآناالیزر -تشخیص فعالیت آلفا

ول آنزیمی به محل) گیری شد و با فعالیت آنزیم شاهد  اندازه

عصاره  بدین ترتیب میزان مهارکنندگی هر. مقایسه شد( تنهایی

دست هب( IU/mg protein)گرم پروتئین  واحد بر میلی بر حسب

 .صورت درصد بیان شدآمد و در مقایسه با شاهد به

 

 ها تجزیه آماری داده
های زیستی  های مختلف روی فراسنجه برای بررسی اثر رقم

 1آمیالز از طرح کامالً تصادفی در -ر آنزیم آلفاو فعالیت و مها

. (p<0.05)ها با هم مقایسه شد  تکرار استفاده شده و اثر رقم

ها و  های حاصل، تجزیه واریانس وضعیت نرمال بودن داده

افزار ای دانکن با نرم مقایسات میانگین به روش تست چند دامنه

SPSS میزان همبستگی . انجام شد(Correlation )بین 

 .بررسی شد SPSSافزار پارامترهای مختلف نیز با نرم

 

  نتایج نتایج 
 های گندم تعیین میزان پروتئین رقم

های مختلف گندم در سطح احتمال  میزان پروتئین در رقم

مقدار (. P ،111/161=F<5551/5)دار داشت  تفاوت معنی% 1

در رقم سرداری %  11/11در رقم زاگرس تا %  11/1پروتئین از 

 (.1جدول)ر بود متغی

 

 های مختلف گندم روی میزان باروری اثر رقم
های مختلف گندم  باروری حشرات ماده تحت تاثیر واریته

تلف گندم در های مخ میزان باروری بر روی رقم .داشتقرار 

، P<5551/5)دار نشان داد  تفاوت معنی% 1سطح احتمال 

158/11=F( ) 1جدول.)  

 

 ای آرد گندم با درصد پروتئین متفاوت روی میزان باروری بید مدیترانه های مختلف اثر رقم - جدول 
های  واریته

 مختلف گندم
 رصد 2آذر زاگرس N-80-29 آرتا شیرودی نژاد    نیک تجن گوهردشت سرداری

 درصد پروتئین
±11/1 ±82/11 ±81/18 ±11/11 ±61/15 ±51/18 ±11/11 ±11/11 ±11/15 ±21/11 
g 18/5 bc 16/5 a 11/5 d 21/5 ef 11/5 b 11/5 cd 61/5 a 11/5 fg 21/5 e 22/5 

 تعداد تخم
±11/211 ±25/281 ±51/152 ±51/121 ±21/211 ±211 ±11/156 ±51/112 ±21/111 ±81/216 

51/11  f ef 21/22 cd 11/11 ab 61/11 f 61/26 de 62/16 cd 12/16 bc 51/21 a 11/11 f15/28 

 

 آمیالز -فابررسی فعالیت آنزیم آل
آمیالز -های مختلف گندم روی فعالیت آنزیم آلفا اثر رقم

 5الروهای سن پنجم

های  آمیالز الرو سن پنج جنس نر در رقم-فعالیت آنزیم آلفا

دار نشان داد  تفاوت معنی%  1مختلف گندم در سطح احتمال 

(552/5>P ،821/1=F .) مقایسه میانگین و روند
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های مختلف نشان داد  آمیالز در رقم-فعالیت آنزیم آلفا تغییرات

های شیرودی  رقمترتیب مربوط بهترین فعالیت آنزیم بهکه بیش

ترین ترتیب کمنژاد و تجن نیز به های نیک رقم. و زاگرس بود

در جنس ماده نیز فعالیت آنزیم . فعالیت آنزیم را نشان دادند

ح های مختلف گندم در سط آمیالز الرو سن پنج در رقم-آلفا

 (.P ،111/1=F<5551/5) دار داشت تفاوت معنی%  1احتمال 

های آرتا و  ترین مقدار فعالیت آنزیم جنس ماده در رقمبیش

نژاد، تجن و رصد  های نیک ترین مقدار در رقمشیرودی و کم

  (.2جدول ) مشاهده شد

 

 

 ای آرد ن پنجم جنس نر و ماده بید مدیترانهآمیالز الروهای س-های مختلف گندم روی فعالیت آنزیم آلفا اثر رقم - جدول 
 رصد 2آذر زاگرس N-80-29 آرتا شیرودی نژاد    نیک تجن گوهردشت سرداری های مختلف گندم واریته

آمتتیالز -فعالیتتت آنتتزیم آلفتتا

 الروهای سن پنجم نر

±11/21 ±18/15 ±82/11 ±68/16 ±61/11 ±11/15 ±68/28 ±21/11   ±11/11 ±61/21 
bc 18/6 bc 21/1 cd 16/5 d 15/2 a 52/1 bc 11/1 bc 56/1 ab 11/1 ab 21/1     bc 11/2 

آمتتیالز -فعالیتتت آنتتزیم آلفتتا

 الروهای سن پنجم ماده

±65/16 ±98/43 ±11/22 ±86/18 ±11/15 ±81/66 ±61/11 ±11/16 ±11/11 ±12/21 

21/1  bcd cd 11/8 de 11/1 e 21/2 a 11/12 a 51/1 abc81/1 bcd 11/6 ab 11/1 de55/1 

 

 

های مختلف گندم روی مهار آنزیم  اثر عصاره رقم

 آمیالز الروهای سن پنجم-آلفا

آمیالز الروهای سن پنجم -میزان مهار فعالیت آنزیم آلفا

%  1های مختلف گندم در سطح احتمال  جنس نر در رقم

های آرتا،  رقم  عصاره(. P ،111/1=F<551/5)دار بود  معنی

اگرس و رصد بیشترین میزان مهارکنندگی را نژاد، ز نیک

ترین میزان مهارکنندگی روی رقم گوهردشت کم. داشتند

 در جنس ماده نیز میزان مهار فعالیت آنزیم . مشاهده شد

%  1های مختلف گندم در سطح احتمال  آمیالز در رقم-آلفا

میزان مهار (. P ،521/11=F<551/5)دار نشان داد  تفاوت معنی

، گوهردشت و N-80-29جز ارقام هها ب نزیم در اکثر رقمفعالیت آ

ترین میزان رقم سرداری کم. سرداری باال و مشابه به هم بود

  (.1جدول ) مهار آنزیم را داشت

 

 

 ای آرد آمیالز الروهای سن پنجم جنس نر و ماده بید مدیترانه-های مختلف گندم روی مهار آنزیم آلفا اثر عصاره رقم - جدول 
 رصد 2آذر زاگرس N-80-29 آرتا شیرودی نژاد    نیک تجن گوهردشت سرداری های مختلف گندم ریتهوا

آمتیالز  -میزان مهار آنتزیم آلفتا  

 الروهای سن پنجم نر

±81/16 ±16/11 ±11/11 ±16/18 ±16/18 ±21/18 ±81/11 ±22/11   ±11/11 ±21/18 
bc 11/5 c 21/5 ab 12/5 a 21/5 a 11/5 a 11/5 ab 11/5 ab 11/5 ab 21/5     a 11/5 

آمتیالز  -میزان مهار آنتزیم آلفتا  

 الروهای سن پنجم ماده

±61/15 ±77/99 ±11/18 ±12/12 ±11/11 ±51/18 ±11/15 ±11/11 ±11/16 ±11/18 

 61/5 c d 11/1 ab 21/5 c 61/5 ab 21/5 ab 15/5 c81/ ab 21/5 b 21/5 a 12/5 

 
 
 

 بررسی همبستگی بین پارامترهای مختلف
 های مختلف گندم  بین میزان باروری و درصد پروتئین رقم

 

همبستگی مثبت وجود  2نژاد و آذر به جز در ارقام نیک

 (.1شکل( )r= 161/5) داشت 
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 مهای مختلف گند ای آرد در رقم روند تغییرات میزان پروتئین و میانگین باروی بید مدیترانه - شکل 

 

 

 

های مختلف گندم و فعالیت آنزیم  بین درصد پروتئین رقم

در هر دو جنس نر و ماده یک   ای آرد آمیالز بید مدیترانه-آلفا
( ماده r= -111/5نر، r= -182/5)همبستگی منفی وجود داشت 

 (.2شکل)

 
 

 
 در جنس نر و ماده 5سن آمیالز الرو -روند تغییرات درصد پروتئین و میانگین فعالیت آنزیم آلفا - 2شکل 

 

 

 

( r= 511/5)های مختلف گندم هیچ همبستگی مشاهده  نشد  آمیالز جنس ماده و میانگین باروری در رقم -بین میزان مهار آنزیم آلفا

 (.1شکل )
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 های مختلف گندم روند تغییرات میانگین مهار آنزیم جنس ماده و میزان باروی در رقم -3شکل 

  

  

  بحثبحث

 های گندم پروتئین رقمتعیین میزان 
Watts  وDunkel  میزان پروتئین در ارقام  2551در سال

منظور بررسی مقاومت هر رقم نسبت به مختلف گندم را به

. مورد مطالعه قرار دادند R. dominicaگندم  هخسارت شپش

در رقم %  1/16تا  Penawawaدر رقم %  1/8مقدار پروتئین از 

Redwin ی دیگر حساسیت هشت رقم در بررس .متغییر بود

میزان . مطالعه شد R. dominicaگندم نسبت به خسارت 

در رقم %  1/16تا  Coker 916در رقم %  6/15پروتئین از 

Truimph 64  (.15)متغییر بود 

 

 های مختلف گندم روی میزان باروری اثر رقم
و  Cinco-Moroyoquiدر مطالعه صورت گرفته توسط 

 .Rمیزان باروری شپشه گندم، 2556همکاران در سال 

dominica که میزان  هنگامی. روی ده رقم گندم بررسی شد

های با  پروتئین خورده شده توسط حشره از طریق تغذیه از رقم

افزایش یافت به دنبال آن تولیدمثل  درصد پروتئین بیشتر

های با درصد پروتئین  تغذیه از رقم. حشره نیز افزایش یافت

 2556در سال  Fields. دنبال داشتری را بهتپایین باروری کم

های مختلف از آرد نخودفرنگی غنی از پروتئن را با آرد  نسبت

های انباری   نمای سوسک گندم مخلوط و اثر آن را روی  نشو و

Sitophilus oryzae ،S. zeamais ،S. granarius ،
Tribolium castaneum  وR. dominica تولید . مطالعه کرد

افزایش مقدار آرد نخودفرنگی غنی از پروتئین افزایش  نتاج با

گزارش کردند  2551و همکاران در سال  Hossain. پیدا کرد

های مختلف ذرت با  با تغذیه از ژنوتیپ S. oryzaeتولید نتاج  

ویژه عمل هتولیدمثل ب. درصد پروتئین باال افزایش پیدا کرد

تئین در رژیم در حشرات بستگی به میزان پرو  سازیویتلوس

های غذایی دارای پروتئین باال باعث  رژیم. ها داردغذایی آن

در مطالعات ما نیز  (.1)شود  افزایش میزان باروری حشرات می

های  همبستگی مثبتی بین میزان باروری و درصدپروتئین واریته

شکل )وجود داشت  2نژاد و آذر جز در ارقام نیکمختلف گندم به

که فعالیت آنزیم دلیل اینشاید بتوان گفت به 2در رقم آذر (. 1

دالیل ناشناخته در باالترین سطح آمیالز آفت در این رقم به-آلفا

 ها قرار دارد در نتیجه آفت تغذیه خود نسبت به سایر رقم

دنبال آن باروری نیز با وجود میزان تری داشته و به مناسب

در رقم  . است پروتئین پایین در باالترین سطح خود قرار گرفته

دنبال آن نژاد میزان پروتئین در سطح باالیی قرار دارد و به نیک

خوبی حفظ نشده باروری نیز باالست ولی روند همبستگی به

 . توان ناشی از خطا در آزمایش محسوب کرد است که این را می

 

 آمیالز -بررسی فعالیت آنزیم آلفا
آمیالز -آلفاهای مختلف گندم روی فعالیت آنزیم  اثر رقم

 الروهای سن پنجم
Baker  گزارش کرد که 1188در سال S. zeamais   وS. 

oryzae  وقتی روی گندم تغدیه کردند در مقایسه با جو حداقل

 1186و همکاران در سال  Wool. آمیالز را داشتند-فعالیت آلفا

 تواند فعالیت  های گندم می نشان دادند که محتوی دانه

در . تغذیه کننده را تحت تأثیر قرار دهد آمیالز حشرات-آلفا

همکاران در  و Cinco-Moroyoquiبررسی انجام شده توسط 

                                                           
1. Vitellogenesis 
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 آمیالز شپشه گندم-، فعالیت آنزیم آلفا2556سال 

R. dominica فعالیت باالی . روی ده رقم گندم بررسی شد

های  های با تراکم کم و عکس آن در جمعیت آنزیم در جمعیت

که میزان پروتئین خورده شده زمانی. ده شدبا تراکم باال مشاه

های با درصد پروتئین باالتر  توسط حشره از طریق تغذیه از رقم

دنبال آن تولیدمثل حشره نیز افزایش یافت اما افزایش یافت به

نتایج  .مصرف پروتئین باسطح فعالیت آنزیم نسبت عکس داشت

های  ن دانهنیز رابطه بین میزان پروتئی اخیرحاصل از مطالعات 

را در اکثر   ای آرد آمیالز بید مدیترانه-گندم و فعالیت آنزیم آلفا

 (.2شکل )کند  ها تأیید می رقم

 

 های مختلف گندم روی مهار آنزیم  اثر عصاره رقم

 آمیالز الروهای سن پنجم-آلفا
های آلبومین گندم  در یک مطالعه اثر مهارکنندگی عصاره

 .مورد مطالعه قرار گرفت R. dominicaروی فعالیت آمیالز 

آمیالز -آلفا میزان قابل توجهی فعالیت آنزیمهای مذکور به عصاره

آمیالز در حشراتی که از انواع -یت آلفالفعا(. 15)را مهار کردند 

کنند باال بوده و حساسیت زیادی به مهار توسط  غالت تغذیه می

ثر در بررسی دیگری ا(. 21)های آلبومین گندم دارند  عصاره

های گندم  مهارکنندگی تعدادی از ترکیبات از جمله مهارکننده

مورد مطالعه قرار گرفت و  R. dominicaآمیالز -روی آلفا

 های فعالیت  های مختلف مهارکننده مشاهده شد غلظت

آمیالز گندم که به رژیم غذایی این حشره اضافه شدند در -آلفا

 (.21)کاهش رشد آن مؤثر بودند 

Yetter داری  رابطه منفی معنی 1111اران در سال و همک

آمیالز -بین تعداد نتاج شپشه گندم و درصد مهارکنندگی آلفا

و  Cinco-Moroyoqui. چندین رقم گندم گزارش کردند

 .Rآمیالز -مشاهده کردند فعالیت آلفا 2556همکاران در سال 

dominica های  های مستخرج از رقم تحت تأثیر مهارکننده

ها نشان دادند رابطه منفی بین آن. گیرد قرار میمختلف گندم 

های مختلف گندم و تولید نتاج  میزان مهارکنندگی عصاره رقم

 هایی که فعالیت  چنین مشخص شد جمعیتهم. وجود دارد

های گندم مهار  وسیله عصارهتر بهآمیالز باالتری دارند بیش-آلفا

رقم  15آمیالز -های آلفا ای اثر مهارکننده در مطالعه. شوند می

  S. oryzaeگندم روی تولید نتاج و نرخ ظهور شپشه برنج، 
بررسی شد که هیچ همبستگی بین مهارکنندگی با تولید نتاج و 

های پرورش یافته روی ارقام گندم که  نرخ ظهور بین شپشه

سطوح مهارکنندگی نسبتاً پایین، متوسط و باالیی داشتند وجود 

ت بین میزان مهارکنندگی و نداشت اما یک همبستگی مثب

بر (. 1)شد  میانگین تعداد روزهای ظهور حشرات بالغ دیده 

، هیچ همبستگی حاضردست آمده از آزمایشات اساس نتایج به

آمیالز جنس ماده و میانگین باروری -بین میزان مهار آنزیم آلفا

 (.1شکل )های مختلف گندم مشاهده  نشد  در رقم

های مختلف گندم  از بررسی اثر رقمبا توجه به نتایج حاصل 

و ( در محیط زنده)آمیالز روده میانی -روی فعالیت آنزیم آلفا

  های مختلف روی آنزیم رقم  میزان مهارکنندگی عصاره

در محیط )آمیالز روده میانی در هر دو جنس نر و ماده -آلفا

توان  و نیز میزان باروری حشرات کامل بید آرد، می( غیرزنده

های مختلف گندم حساسیت متفاوتی در برابر  رقمگفت که 

طوری که در ارقامی که میزان هب. خسارت این آفت دارند

 پروتئین دانه باال، باروری آفت پایین، میزان فعالیت آنزیم 

روی آنزیم   آمیالز آفت پایین و میزان مهارکنندگی عصاره -آلفا

تری نسبت به آمیالز آفت باالتراست، پتانسیل مقاومت باال-آلفا

خسارت آفت دارند و بر عکس در ارقامی که میزان پروتئین دانه 

آمیالز آفت  -پایین، باروری آفت باال، میزان فعالیت آنزیم آلفا

آمیالز آفت -روی آنزیم آلفا  باال و میزان مهارکنندگی عصاره

 اخیردر آزمایشات . تری هستند تر است، ارقام حساس پایین

آمیالز، مقاوم یا  -میزان مهار آنزیم آلفا شاید نتوان براساس

حساس بودن ارقام را تعیین کرد ولی براساس میزان پروتئین 

های گندم، میزان باروی آفت و ارتباط این دو با فعالیت  دانه

آمیالز، ارقام از حساس به مقاوم عبارت خواهند بود  -آنزیم آلفا

 ،گوهردشت ،زاگرس ،N-80-29، آرتا، شیرودی، تجن، 2آذر5 از

 .  نژاد نیک و سرداری ،رصد
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Abstract 
Mediterranean flour moth Anagasta kuehniella (Lep. Pyralidae) is a major pest of stored products which causes a 

lot of damage on stored products, especially flour and grains. Cereals which are rich in carbohydrates especially 

starch are the most important food source for flour moth. Thus the survival of the insect is dependent on alpha-
amylase enzyme activity that converts starch to simply-absorbed sugars. In this study alpha-amylase enzyme 

activity and pest fecundity were examined on ten wheat varieties. Fecundity rates were significant in different 

varieties. There was positive correlation between Fecundity rates and protein rates in different wheat varieties 

(r= 0.461). The activity of alpha-amylase enzyme in midgut of fifth instars larvae on different wheat varieties 

and inhibitory rate of different wheat extracts on the alpha-amylase enzyme activity in both sexes was 

significantly different. Most of wheat varieties had high inhibitory activity in both sexes. A negative correlation 

observed between alpha-amylase enzyme activity and Protein amount of different wheat varieties (r=-0.582 

male, r=-0.453 female). The results showed that there was no correlation between inhibition of alpha-amylase 

activity and the fecundity average of females (r= 0.045) in different varieties of wheat. 
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