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پارامترهایجدولزندگیدوجنسیبیدغالت، و زیستیهاییژگیویمقایسه
Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae)،12 روی 

ذرت مختلفهیبرید
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25/10/1396تاریخپذیرش:10/05/1396تاریخدریافت:


چکیدم
خسناراتاابن باگسترشجهنانیاتنک نهوانباریتاآفازیکی،Sitotroga cerealella Olivierغالت،بید

،AR89،AS71هیبریدمختلنفذرتانام 12،تأثیرحاضرپژوهشدر. ندیمواردغالتیهادانهبهتوجهی

BC678 ،DC370 ،KSC260 ،KSC703 ،KSC704 ،KSC705 ،KSC400 ،PL72 ،SC71 رویSimonو

تلسنیو،،درجنه25±2حکارایطآزمایشگاهی)دمنایتبیدغالتجدولزندگیوپارامترهایزیستیهاییژگیو

یمدورتنری یطنوننتاعکتاریکی(مطالعهاد.12تاعکرواناییو12نورییدورمدرصدو65±5رطوبکنسبی

مقدارآنتری م وتاوروزSC71(25/0±39/34)روز(و24/0±91/34)PL72رادیاب ازبلوغرویهیبریدهای

بنرآوردروزKSC260(28/0±76/27)روز(و45/0±53/27)KSC704روزDC370(24/0±08/27،)هیبریدهایروی

(ونتنا 09/0±40/10)PL72هایرویهیبریندترتین بنهآفک(R0)نرخخالصتولیدمث تری بیشوتری  م.اد

DC370(17/0±06/28 مشاهدمنتا).ننرخذاتنیافنشایشجتعینکتری  مچنی هماد(rm)رویهیبریندPL72

بنهبناتوجنهروز(بنود.بنر00022/0±109/0)DC370هیبریدمقدارآنرویتری بیشروز(وبر00023/0±060/0)

هیبریندبنامطلوبینک نمبنرایعننوانبنهذرتدرمیانهیبریدهایمطالعهادمPL72،هیبریدحاضرپژوهشنتایج

ارارگیرد.اتتفادمدرمدیریکتلفیقیای آفکموردتواندمیواناتاییادبیدغالتیتغذیه


ذرت،مقاومکگیاهانهیبریدهای،نرخبقا،rmبیدغالت، ها لیدواژم


 مقدمه

(Lepidoptera: Gelechiidae)،بیتتتد تتتال 

Sitotroga cerealella Olivier،یازحشترا یک

یهتادانتهبتاگستترشجهتانیاستتکتهبتهانباریآفت

)درذر قبتت یهتادانتتهبتهچنتتی هت درانبتتارو تال 

زنتتدیمتخستار )درانبتتار(وپت ازبرداشتتمزرعته(

(Rizwana et al., 2011؛Togola et al., 2010.)

انبارشتدهذر هایدانهدرداخ هاییداالنباایجادالروها

رامستتندابتتالبتههاآنوخسار قاب توجهیایجادکرده

؛Ashamo, 2010)کننتدمتیثانویتههایبیماریوآفا 

Weston and Rattlingourd, 2000.) چنتی هت

ذر یدانتهزنتیجوانتهدراثرخسار ای آفتقدر 

حشرا بالغ(.Santos et al., 1990)یابدمیکاهش

ومزارع تال مجتاورراهستندقادربهپروازبید ال 
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مادهیحشره(.Boldt, 1974)آلودهکنندتوانندمینیز

انفترادیویتاگروهتیرویصتور بهخودراهایتخ 

تفتریخالروهتایودهدمی ال قراریدانهدانهیاکنار

دانتهپوستههایشکافویاازطری مست ی طوربهشده،

الرویوشتفیرگیحشترهدریدوره.شتوندمیآنوارد

قب ازشفیرگی،الرومجرایی.شودمیداخ دانهتکمی 

وکندمیایجاددرداخ دانهکام یحشرهبرایخروج

شتتخددرقستتمتتتتاجیکوچتتوومستتوراخمنمتتوالً

مانتدمتیدرمحت ختروجحشترا کامت بترجتایدانه

(Wongo, 1990.)

شتتیمیاییتتتدخینیروشکنتتترلرایتت هتتایکتتشآفتتت

متداوکچنتی ستمومیمصرفولیهستندکنترلبید ال 

بترایستالمتیبتاریزیانمحیطیوعوارضخطرا زیست

 یترازهتاییروشاست.لذااستفادهازرادرپیداشتهانسان

بترایکنتترلایت آفتتانبتاریستنتزیروشکاربردسموک

(.Nouri-Ganbalani et al., 2012)باشتدمتیضروری

خطتترکتت هتتایروشیکتتیازاستتتفادهازارقتتاکم تتاوک

باشتتدمتتیمتتدیریتتلفی تتییبرنامتتهکنتتترلآفتتا در

(Ashamo and Khanna, 2006؛Butron et al., 2008؛

Irshad and Talpur, 1993.)ارقتتاکم تتاوکتهیتته

دردرازمتد ازلحتا داردامتانینیازبهزمانطوالمنموالً

بتترایخطتتربتتیروشتتیوبتتودهاقتصتتادیم تترونبتتهصتترفه

(.Heinrichs et al., 1985)باشدمیزیستمحیط

م اومتذر گذشتهتح ی اتیدرزمینههایسالدر

؛Din et al., 2013)کشتدهاستتانجتابیتد تال به

Fouad et al., 2013).برایمثالConsoli and Filho

رارویپتن ننوتیت بیتد تال شناستیزیست(1995)

یدورهتری طوالنیذر بررسیکردهونشاندادندکه

گذاشتتتهشتتدهدرهتتایتختت تنتتدادتتتری کتت رشتتدیو

درتح ی تتتیدیگتتتربتتتودهاستتتت.Shrunken2ننوتیتتت 

Ahmad and Raza(2010)فیزیکتیهتایویژگیاثر

والیت ذر رارویبیتد تال بررستتیهیبریتدهشتت

رشتدیدریدورهتتری طتوالنیکردهونشاندادندکته

China132وN43درصتتدخستتار درتتتری بتتیش

EV-1098.بود

بررستتیبیتتوزآنتتتیگیتتریانتتدازههتتایروشازکتتیی

.باشتتدمتتیپارامترهتتایزیستتتیحشتترهرویگیاهتتانمیزبتتان

پارامترهتاییمحاستبهمراح زیستییوحشرهویم ایسه

جدولزنتدگیبتاروریبترروییتهیهزیستیآنازطری 

نظتتریکتتیازمتتنثرتری راهکارهتتایارقتتاکگیتتاهیمتتورد

(.Smith, 1991)ارقتاکاستتوزبیآنتیمکانیس یم ایسه

(هتای)شناساییهیبریدحاضرپژوهشهدفازانجاکبنابرای ،

ازبتی هیبریتدهایمتتداولبید تال بهنسبتم اوکذر 

آفتتوصتحی درمتدیریتاستفادهبرایموجوددرکشور

بودهاست.کاهشمصرفسموکشیمیایی



هاروشموادو

هیبریدهایمیشبان
هیبریتتتدتجتتتاریذر شتتتام 12بتتتاایتتت تح یتتت 

KSC703،KSC704،KSC705 ،KSC260،

KSC400 ،DC370 ،SC71 ،AS71 ،PL472 ،

BC678،AR89وSimonتح ی تتتا مرکتتتزازکتتته

و)مغتان دشتت(اردبیت  استتان طبینتی منتابی و کشتاورزی

بتذرکترج و نهتال یتهیته و اصتال  تح ی تا  یموسسته

دانشتتکدهپزشتتکیگیتتاهدرآزمایشتتگاهگتتروه،تهیتتهشتتدند

کشتتاورزیومنتتابیطبینتتیدانشتتگاهمح تت اردبیلتتیانجتتاک

گرفت.

پرورشبیدغالت
درآزمایشتگاه،بیتد تال پترورشانبتوهمنظتوربه

آزمایشتگاهی ازکلنتی بید ال  یروزه یو هایتخ 

پزشتکیگیتاهگروه آزمایشگاه در جو روی یافتهپرورش

مختلت  هیبریتدهای روی و تهیه دانشگاهمح  اردبیلی

روی کلنتی تشتکی منظتوربه.شدند داده پرورش ذر 

رویکا ذهایصافیگذاشتهشتدهو هاتخ  هیبرید، هر

7ارتفتاع و21قطتربتاگترد پالستتیکی ظتروف درون

ایت  .ندشتد داده قترار ذر هتایدانته رویمتترستانتی

سلستیو،،درجته25±2دمای با رشد اتاقو در ظروف

ستاعت12نتورییدورهدرصتدو65±5رطوبتنسبی

.حشترا ندساعتتاریکینگهداریشتد12روشناییو

بتتهظتتروفیتتریگتختت کامتت تتتازهظتتاهرشتتدهبتترای
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دادهمتترانت تالستانتی22وارتفتاع12بهقطترایاستوانه

بتذرهتریتوازبرایدونست رویمراح وای شدند

تکرارشد.هیبریدها

ورادجتعیکپایندارزیستیهایویژگیبررتی

بیدغالت

بیتد تال  زیستتی هتایویژگی یمحاسبه منظوربه

شرایطآزمایشگاهی، در ذر  مختل  هیبریدهای روی

حشترا  از آمتده دستتبه س ه  تخ  عدد 100 تنداد

 12حتداکثر کته هرهیبرید شدهروی داده پرورش ماده

صتور بتهو انتختا  بتود گذشتته هاآن عمر از ساعت

همان روی متریسانتی 6باقطرپتری درظروف انفرادی

روزانتهصتور بتهشتد.ظتروفپتتری داده قرار هیبرید

شتده، تفتریخ هتایتخ  وتندادقرارگرفتندموردبازدید

شتفیرگی-الروی دورهای طولتخ و تفریخ یدوره طول

حشترا نترومتادهبنتدازظهتورافترادبتالغ،.شتد ثبت

جفتانتختا وبتهداخت ظتروفپالستتیکیصور به

حشتترا بتتالغنتترمنت تت شتتدند.ورذر ذحتتاویبتت

.باشتندمییتیرهوباریوشکمتربودهودارایکوچو

بتتاانجتتاکبازدیتتدهایروزانتتهازظتتروفپتترورشتنتتداد

تولیتدهتایتخت تولیدشدهدرروز،تندادک هایتخ 

طولعمرحشرا کام نرووشدهتوسطحشرا ماده

حشتره آختری  متر  زمتان متادهرویهترهیبریتدتتا

جتدولزنتدگیدو.شتدوثبت بررسیروزانه صور به

درنظرگرفت طتولجنسیبرایهردوجن نرومادهبا

پارامترهایجدولزنتدگیرشدیطراحیشد.هایدوره

-ستنییویتژهنتر ب تایبرایدوجن نرومادهشام 

ایمرحلتته-ستتنییویتتژه(،نتتر بتتاروریSxj)ایمرحلتته

(fxjنر ب اء،)یویژه(ستنیlxونتر بتاروری)یویتژه

(وپارامترهایرشدجمنیتشام نر ختالدmxسنی)

(،GRR(،نتتر ناختتالدتولیتتدمثتت )R0مثتت )تولیتتد

نتتر متنتتاهیافتتزایش(،rmنتتر ذاتتتیافتتزایشجمنیتتت)

(براستا،T(ومیانگی مد زمانیونس )λجمنیت)

Chi and Liu(1985)وChi and Su (2006)

محاسبهشدند.

هادادمآمارییتجشیه
بیتد تال آمدهازمراح زیستتیدستبههایداده

تنظی وChi (1988)طب روشهیبریدذر 12روی

تجزیتهTWOSEX-MSChartرافزانرکازبااستفاده

هتتایدادهتکتتراردارکتتردنبتترای.(Chi, 2013)شتتد

بترایوBootstrapپارامترهایرشدجمنیتتازروش

استتفادهSigmaPlot 12.0افتزارنرکرس نمودارهااز

یتجزیتتهایجتتدولزنتتدگیپارامترهتتهتتایدادهشتتد.

استتتفادهازآزمتتتونبتتتاهتتامیتتتانگی وشتتدهواریتتان 

Student-Newman-Keuls(SNK)ایدامنتهچند

.تندقرارگرفم ایسهمورددرصدپن درسط احتمال



وبحثنتایج
بیتدنشوونمتایمراحت نابتالغیدورهمیانگی طول

ارایته1رویهیبریدهایمختل ذر درجتدول ال 

ینشوونمایجنینتیحشترهرویطولدوره:شدهاست

متفتاو داریمننیطوربهذر هیبریدهایموردمطالنه

(.F= 5.99; df= 11, 972; P< 0.0001)بتتود

جنینتتیرویهیبریتتدنشتتوونمتتاییدورهتتتری طتتوالنی

PL72(06/0±99/4مشاهدهشد،طولایت دوره)روز

SC71،KSC400 ،AS71،AR89رویهیبریتدهای

نداشتتت.PL72بتتاداریمننتتیتفتتاو KSC705و

DC370جنینتیرویهیبریتدیدورهطتولتری کوتاه

باداریمننیآمدکهتفاو دستبهروز(07/0±02/4)

و KSC260 ،KSC 704،KSC703هیبریتتدهای

Simon.نداشت

شتفیرگیآفتت-الروییمرحلهیدورهازنظرطول

مشتاهدهداریمننتینیزبی هیبریدهایمختل اختتالف

.(F=104.82; df= 11, 707; P< 0.0001)شتد

شفیرگیرویدوهیبریتد-الروییدورهطولتری طوالنی

PL72(24/0±07/30و)روزSC71(24/0±49/29

شتفیرگیروی-الروییدورهطتولتتری کوتاهروز(و

KSC704روزDC370(23/0±03/23،)هیبریتتتدهای

(32/0±03/23 و روزKSC260(23/0±51/23)روز(

(.1مشاهدهشد)جدول
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یمراحت نابتالغنیتزبتی ازنظرطتولمجمتوعدوره

مشاهدهشدداریمننیهیبریدهایمختل ذر اختالف

(F= 92.14; df= 11, 707; P< 0.0001).کتهطتوریبه

مراح نابتالغرویهیبریتدهاییدورهطولتری طوالنی

PL72(24/0±91/34و)روز SC 71(25/0±39/34

طتتتولایتتت دورهرویهیبریتتتدهایتتتتری کوتتتتاهروز(و

DC370(24/0±08/27،)روز KSC704(45/0±

مشتتتتاهدهروزKSC260(28/0±76/27)روز(و53/27

(.1)جدولشد

حشتترا ریتتزیتختت قبتت ازیدورهمیتتانگی طتتول

زمانیبی ظهورحشرا کام تتااولتی یفاصلهکام )

ریتتزیتختت قبتت ازیدوره،مجمتتوعطتتول(ریتتزیتختت 

،طتول(ریتزیتخت زمتانیبتی تولتدتتااولتی یفاصله)

حشرا ماده،تندادتخ گذاشتهشدهریزیتخ یدوره

بهازاییومادهوطولعمرحشرا کام مادهونربید

ارایته2 ال رویهیبریدهایمختل ذر درجتدول

افترادیتزیرتخت قبت ازیدورهطولشدهاست.ازنظر

بی هیبریدهایذر مشتاهدهداریمننیتفاو بالغماده

،زیترا(F= 0.95; df= 11, 351; P= 0.49)نشتد

هیبریتدهاپت ازظتاهریهمهحشرا کام رویبذور

نمودهوگیریجفتشدندرهمانروزاولزندگیخود

قبت یدورهکردند.اماطولمجموعریزیتخ شروعبه

یافتتتهرویپتترورشیمتتادهبتترایافتترادریتتزیتختت از

هیبریتتدهایمختلتت ذر بتتایکتتدیگرمتفتتاو بتتود

(F= 64.63; df= 11, 351; P< 0.0001).تتری طوالنی

PL72(36/0±39/36متتد ایتت دورهدردوهیبریتتد

مد تری کوتاهوروزSC71(30/0±71/35)وروز(

KSC260روزDC370(35/0±91/27،)درچهارهیبرید

روزKSC704(44/0±44/28)روز(،36/0±42/28)

روز(مشاهدهگردید.34/0±53/29)KSC703و

یدورهبتی هیبریتتدهایمختلت ذر ازنظتترطتتول

مشاهدهشتدداریمننیبید ال نیزاختالفریزیتخ 

(F= 8.64; df=11, 351; P< 0.0001.)تری کوتاه

PL72رویچهتتارهیبریتتدریتتزیتختت یدورهطتتول

(15/0±91/4 روزSC71(15/0±00/5،)روز(،

BC678(13/0±04/5)وروزAS71(15/0±04/5

ریتزیتخ یدورهمشاهدهشد،اگرچهازنظرطول(روز

داریمننتتیتفتتاو KSC400بتتی ایتت هیبریتتدهابتتا

رویریتتزیتختت یدورهتتتری طتتوالنیمشتتاهدهنشتتد.

KSC 704روزDC370(28/0±26/6،)سههیبریتد

(12/0±19/6 و روزKSC260(14/0±19/6)روز(

بتی ریتزیتخت یدورهمشاهدهشد،اگرچهازنظرطول

وSimon،KSC703،AR89ایتتت هیبریتتتدهابتتتتا

KSC705 مشاهدهنشد.داریمننیتفاو

ازنظرتندادتخ گذاشتهشدهبهازاییومادهبتی 

مشاهدهداریمننیهیبریدذر موردمطالنهاختالف12

.(F= 48.42; df= 11, 351; P< 0.0001)شتد

تنتتدادتختت گذاشتتتهشتتدهرویهیبریتتدهایتتتری کتت 

PL72(38/1±52/45ویحشرهتخ بر)مادهSC71

تنتدادتری بیشماده(ویحشرهتخ بر29/1±92/45)

هیبریتتدهاییافتتتهرویبتتذورآندرحشتترا پتترورش

DC370(53/1±17/80متتتادهیحشتتترهتختتت بتتتر،)

KSC704(01/2 ±22/76ومتتادهیحشتترهتختت بتتر)

KSC260(96/1±78/74مادهیحشرهتخ بر)ثبتت

هیبریدهاازای نظردروضنیتبینابی قتراریب یهشدو

.(2)جدولگرفتند

 ;F= 15.85; df= 11, 351)طولعمرحشرا کام ماده

P< 0.0001)ونتر(F= 4.48; df= 11, 354; P< 0.0001)

بیتتد تتال نیتتزبتتی هیبریتتدهایمختلتت ذر تفتتاو 

تتری طتولتری وطتوالنیداریرانشانداد.کوتاهمننی

ترتیتتررویهیبریتتدهاییزنتتدگیافتترادمتتادهبتتهدوره

PL72(20/0±61/6 و DC370(23/0±06/9روز(

یتتری طتولدورهچنتی ،کوتتاهروز(مشاهدهشتد.هت 

SC71(19/0±04/6زندگیافرادنررویهیبریتدهای

حاصتت شتتدکتتهبتتا(روز2/0±05/6)PL72وروز(

داریتفتتاو مننتتیBC678وKSC400هیبریتتدهای

یزندگیافرادنررویهیبریدتری دورهطوالنینداشت.

DC370(16/0±00/8حاصتتت شتتتدکتتتهبتتتارو)ز

 SC71و BC678 ،KSC400 ،PL72هیبریتتتتدهای

 (.2داریداشت)جدولتفاو آماریمننی
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هیبریدمختلفذرت12روی S. cerealella)روز( طولمراح مختلفرادیاب ازبلوغ)معیار خطای±)میانگی -1جدول
Table 1. Mean (± SE) developmental time of immature stages (days) of S. cerealella on 12 different corn hybrids 

Developmental time Larval-pupal period Incubation period Corn hybrids 
30.72 ± 0.19

e 26.03 ± 0.17
d 4.70 ± 0.09

abc AR89 
33.52 ± 0.28

bc 28.78 ± 0.24
b 4.73 ± 0.08

abc AS71 
31.64 ± 0.26

dc 27.03 ± 0.21
dc 4.61 ± 0.08abc BC678 

27.08 ± 0.24
g 23.03 ± 0.23

f 4.02 ± 0.07
d DC370 

27.76 ± 0.28
gf 23.51 ± 0.26

ef 4.23 ± 0.1
cd KSC260 

28.84 ± 0.23
f 24.36 ± 0.21

e 4.42 ± 0.07
bcd KSC703 

27.53 ± 0.45
g 23.03 ± 0.32

f 4.38 ± 0.29
bcd KSC704 

30.63 ±0.23
e 26.00 ± 0.22

d 4.62 ± 0.09
abc KSC705 

32.28 ± 0.24
de 27.48 ± 0.23

c 4.78 ± 0.08
ab KSC400 

34.91 ± 0.24
a 30.07 ± 0.24

a 4.99 ± 0.06
a PL72 

34.39 ± 0.25
ab 29.49 ± 0.24

ab 4.91 ± 0.08
ab SC71 

28.92 ± 0.19
f 24.46 ± 0.17

e 4.43 ± 0.07
bcd Simon 

The means followed by same letters in the same column are not significantly different (SNK, p < 0.05). The number of eggs used for each hybrid was 100. 
 

،باروریوطولعترحشرات ام مادمونرریشیتخمیدورم،طولریشیتخماب ازیدورمحشرات ام ،طولمجتوعریشیتخماب ازیدورمطول)اریمع یخطا±)میانگی -2جدول
S. cerealella  هیبریدمختلفذرت12روی

Table2. Mean (±SE) pre-oviposition period, total pre-oviposition period, oviposition period, fecundity and adult longevity of Sitotroga cerealella on 12 different 

corn hybrids 

Longevity 
Fecundity Oviposition period Total pre-oviposition period Pre-oviposition period Corn hybrids 

Male Female 

6.55 ± 0.18
abc

 7.40 ± 1.61
bc

 60.13 ± 1.60
de

 5.53 ± 0.13
abc

 31.80 ± 0.27
de

 1.00 ± 0
a
 AR89 

7.62 ± 1.39
abc

 7.12 ± 0.18
c
 50.20 ± 0.99

df
 5.04 ± 0.15

c
 34.64 ± 0.41

bc
 1.00 ± 0

a
 AS71 

6.21 ± 0.24
bc

 7.00 ± 0.23
c
 55.85 ± 2.74

ef
 5.04 ± 0.13

c
 32.44 ± 0.32

d
 1.00 ± 0

a
 BC678 

8.00 ± 0.16
a
 9.06 ± 0.23

a
 80.17 ± 1.35

a
 6.26 ± 0.28

a
 27.91 ± 0.35

g
 1.02 ± 0.02

a
 DC370 

7.71 ± 0.17
ab

 8.64 ± 0.24
a
 74.78 ± 1.96

ab
 6.19 ± 0.14

a
 28.42 ± 0.36

g
 1.00 ± 0

a
 KSC260 

7.48 ± 0.23
abc

 8.20 ± 1.6
ab

 68.73 ± 1.87
bc

 5.93 ± 0.18
ab

 29.53 ± 0.34
gf

 1.00 ± 0
a
 KSC703 

7.81 ± 0.19
ab

 8.87 ± 0.22
a
 76.22 ± 2.01

ab
 6.19 ± 0.12

a
 28.44 ± 0.44

g
 0.97 ± 0.03

a
 KSC704 

6.57 ± 0.21
abc

 7.43 ± 0.21
bc

 62.60 ± 1.85
cde

 5.47 ± 0.18
abc

 31.70 ± 0.35
de

 1.00 ± 0
a
 KSC705 

6.33 ± 0.23
bc

 7.08 ± 0.22
c
 55.04 ± 1.45

ef
 5.15 ± 0.15

bc
 33.35 ± 0.31

cd
 1.00 ± 0

a
 KSC400 

6.05 ± 0.2
c
 6.61 ± 0.20

c
 45.52 ± 1.38

g
 4.91 ± 0.15

c
 36.39 ± 0.36

a
 1.00 ± 0

a
 PL72 

6.04 ± 0.19
c
 6.71 ± 0.18

c
 45.92 ± 1.29

g
 5.00 ± 0.15

c
 35.71 ± 0.30

ab
 1.00 ± 0

a
 SC71 

7.03 ± 0.21
abc

 8.14 ± 0.17
ab

 68.32 ± 1.49
bcd

 5.97 ± 0.17
ab

 30.15 ± 0.32
ef

 1.00 ± 0
a
 Simon 

The means followed by different letters in the same column are significantly different (SNK, p< 0.05). 
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(وبتاروریSxj)ایمرحلته-سنییویژهمنحنیب ای

بیتدیمتادهحشترا کامت (fxj)ایمرحلته-سنییویژه

2و1هایشک درترتیربههیبریدذر 12 ال روی

بیتدمرحلتهای-ستنییویتژهنشاندادهشدهاست.ب ای

 ال رویهیبریدهایمختل ذر موردمطالنهرونتد

هیبریتدها،نتر ب تاییهمتهمتفاوتیداشت،اگرچهدر

نتر ب تایتتری کت آفتباافزایشس کتاهشیافتت.

PL72شتفیرهرویهیبریتد-الروایمرحله-سنییویژه

DC370م تدارآندرهیبریتدهایتری بیش(و75/0)

،چنتتی هتت مشتتاهدهشتتد.KSC260(83/0)(و84/0)

حشرا کامت ایمرحله-سنییویژهنر ب ایتری ک 

(21/0و20/0ترتیربه)PL72مادهونرنیزرویهیبرید

ترتیتر)بتهDC370م تدارآنرویهیبریتدتری بیشو

ستتنییویتتژهبتتاروریتتتری کتت (بتتود.33/0و32/0

10منادلAS71هیبریدای حشرهروی(fxj)ایمرحله

اتفاقافتاد.35تخ بودکهدرروز

یپارامترهتتایرشتتدجمنیتتتنتتتای حاصتت ازمحاستتبه

ارایه3پایداربید ال رویدوازدههیبریدذر درجدول

شدهاست:ازنظرنر ناختالدتولیتدمثلیبتی هیبریتدهای

 =F)داریمشتاهدهشتدذر موردمطالنتهاختتالفمننتی

653.83; df= 11, 5999; P< 0.0001.) تتری کت

رویهیبریتدجمنیتتبیتد تال تولیتدمثلینر ناختالد

SC71(18/0±73/29وبتیشنتاج)رویتتری م تدارآن

نتاج(مشاهدهشد.38/0±59/50)KSC704هیبرید
 

 





















































 
 

هیبریدمختلفذرت12روی  S. cerealellaایرادیمرحله-نرخبقایویژمتنی-1اک 
Figure. 1. Age-stage survival rate (sxj) of Sitotroga cerealella on 12 different corn hybrids 
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(نیتتتزرویR0تولیتتتدمث )میتتتانگی نتتتر ختتتالد

داریرانشتتاندادهیبریتتدهایمختلتت اختتتالفمننتتی

(F= 2072.43; df= 11, 5999; P< 0.0001.)

PL72تتتری م تتدارآنرویهیبریتتدکتتهکتت طتتوریبتته

تری م دارآنرویهیبریدنتاج(وبیش09/0±40/10)

DC370(17/0±06/28به)(.3دستآمد)جدولنتاج

هتاینتر هیبریدهایمختلت ذر ازنظترمیتانگی بی 

داریمشتاهده(نیتزاختتالفمننتیrmذاتیافزایشجمنیت)

(.F= 5741.72; df= 11, 5999; P< 0.0001)شتد

رویهیبریتدتری نر ذاتیافزایشجمنیتبیتد تال ک 

PL72(00023/0±060/0وبیش)تتری م تداربرروز

بتترروزDC370(00022/0±109/0)رویهیبریتتدآن

(.3دستآمد)جدولبه

داریبتی م تادیرنتر متنتاهیچنی اختتالفمننتیه 

هیبریتتدذر 12(رویλافتتزایشجمنیتتتبیتتد تتال )

(.F= 5744.73; df= 11,5999; P< 0.0001)شدمشاهده

تری م دارنر متناهیافتزایشجمنیتتبیتد تال ک 

تتری (وبیشبرروز00024/0±061/1)PL72رویهیبرید

برDC370(00024/0±114/1رویهیبریدم دارآن

(.3دستآمد)جدول(بهروز

(بید تال رویدوازدهTمتوسطمد زمانیونس )

داریرانشتتانهیبریتتدذر متتوردآزمتتایشاختتتالفمننتتی

(.F= 34841.3; df= 11, 5999; P< 0.0001)داد

ترتیترتری مد زمانیونس بهتری وطوالنیکوتاه

روز(و015/0±60/30)DC370رویهیبریتتتتتتدهای

PL72(015/0±86/383روز(مشاهدهشد)جدول.) 

 .هیبریدمختلفذرت12روی  S. cerealellaایرادیمرحله-باروریویژمتنی-2اک 

Figure 2. Age-stage specific fecundity of Sitotroga cerealella on 12 different corn hybrids 
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ذرتمختلفهیبرید12روی  S. cerealellaپایدارزیستیدوجنسیپارامترهای)اریمع یخطا± میانگی ) -3جدول
Table 3. Mean (± SE) two-sex life parameters of Sitotroga cerealella on 12 corn hybrids 

Mean generation 

time 

(T) 

Finite rate of 

increase 

(λ) 

Intrinsic rate 

 of increase 

(rm) 

Net  

  reproductive rate 

(R0) 

Gross  

  reproductive rate 

(GRR) 

Corn hybrids 

34.26 ± 0.012
f
 1.088 ± 0.0002

g
 0.084 ± 0.0002

f
 18.12 ± 0.12

f
 36.01 ± 22

f
 AR89 

36.81 ± 0.019
c
 1.071 ± 0.0002

j
 0.068 ± 0.0002

i
 12.62 ± 0.09

i
 35.39 ± 0.23

f
 AS71 

34.75 ± 0.014
e
 1.082 ± 0.0002

h
 0.079 ± 0.0002

g
 15.57 ± 0.12

g
 23.30 ± 0.21

g
 BC678 

30.60 ± 0.015
k
 1.114 ± 0.0002

a
 0.109 ± 0.0002

a
 28.06 ± 0.17

a
 48.53 ± 0.27

b
 DC370 

31.12 ± 0.016
j
 1.111 ± 0.0002

c
 0.106 ± 0.0002

b
 27.03 ± 0.17

b
 47.85 ± 0.28

b
 KSC260 

32.33 ± 0.014
i
 1.097 ± 0.0002

e
 0.093 ± 0.0002

e
 20.52 ± 0.15

e
 45.67 ± 0.33

c
 KSC703 

31.07 ± 0.016
j
 1.107 ±  0.0002

b
 0.102 ± 0.0002

c
 24.04 ± 0.16

c
 50.59 ± 0.38

a
 KSC704 

34.06 ± 0.016
g
 1.089 ± 0.0002

f
 0.085 ± 0.0002

f
 18.47 ± 0.13

f
 41.75 ± 0.27

d
 KSC705 

35.63 ± 0.012
d
 1.077 ± 0.0002

i
 0.074 ± 0.0002

h
 14.23 ± 0.11

h
 39.72 ± 0.30

e
 KSC400 

38.86 ± 0.015
a
 1.061 ± 0.0002

l
 0.060 ± 0.0002

k
 10.40 ± 0.09

k
 35.78 ± 0.25

f
 PL72 

38.04 ± 0.013
b
 1.065 ± 0.0002

k
 0.063 ± 0.0002

j
 11.23 ± 0.09

j
 29.73 ± 0.18

h
 SC71 

32.54 ± 0.013
h
 1.101 ± 0.0002

d
 0.096 ± 0.0002

d
 23.21 ± 0.15

d
 47.48 ± 0.26

b
 Simon 

The means followed by different letters in the same column are significantly different (SNK, p < 0.05). The number of 

eggs used for each hybrid was 100. 



متنتددیازهتایویژگیحاضرنشاندادکهپژوهش

ینشتوونمتایمراحت زیستتینابتالغوجملهطولدوره

بتاروریومیزانب ایمراح نابالغ،نر بالغی نروماده،

هیبریتدتحتتتثثیرنتوعحشرهپارامترهایرشدجمنیت

ازبتتذوربیتد تتال الروهتتاییتغذیتته.داردذر قترار

یمراحت رویطولدورهSC71وPL72هیبریدهای

کهدلی احتمتالیثیرمنفینشاندادثحشرهتزیستینابالغ

 تتذاییموجتتوددرکیفیتتتتفتتاو درآنممکتت استتت

ثانویتههتایمتابولیتتویاوجتودهیبریدهایمزبوربذور

.باشتدآفتتمراحت نابتالغتثثیرمنفتیروینشتوونمتایبا

PL72جنینتتتیبیتتتد تتتال رویهیبریتتتدیدورهطتتتول

حشترا دریتغذیته.نوع ذایمتوردم داربودتری بیش

وبتهکنتدمیالرویوسط انرنیکهالرودریافتیدوره

کندازعوام موثربرمیزانبتاروریکام منت  مییحشره

درنستت بنتتدتختت یدورهحشتترا کامتت متتادهوطتتول

.(Tisdale and Sappington, 2001)باشتتدمتتی

Borzoui and Naseri(2016)نشاندادندکهطول

9/2رویارقاکمختل گندکاز ال بیدجنینییدوره

ازتترکت روزمتغیربودهاستکهدربرخیارقتاک3/4تا

.باشتدیمتپژوهشرششدهبرایذر درای م دارگزا

ناشیازنوع ال استتفادهتواندیمتفاو مشاهدهشده

یدورهطتولتتری یشبتشدهدرای دوآزمایشباشتد.

مشاهدهSC71وPL72شفیرگیرویدوهیبرید-الروی

ممکتت شتتفیرگی-الروییدورهتفتتاو درطتتول.شتتد

هتایهایآنزیمیدررنی استبهدلی وجودمهارکننده

هتایمهارکننتدهزیتراحشترهباشتدیتغذیته ذاییمورد

راهتاآنتزی فنالیتتتواننتدمتی،یحشترهموجوددر ذا

؛Borzoui and Naseri, 2016)کتتاهشدهنتتد

Harsulkar et al.,1999.)، ترش بیشازحدآنزی

شتودکتههتایآنزیمتیستبرمتیدرپاسخبهمهارکننده

حشرهانرنیزیادیرابرایترش آنتزی صترفکنتدو

شتودای مسئلهستبرتتثخیردررشتدونمتوالرویمتی

(Broadway and Duffey, 1986.)پتایی بتودن

یکتیدیگترازدالیت توانتدمتی ذایینیزرنی پروتئی 

الروییتتتاشتتتفیرگیباشتتتد.یدورهافتتتزایشطتتتول

بتههترم تداریراتوانندهرپروتئینینمیدارانپولوبال

کمینهبی یوهاآنسط پروتئازنمایندوهموارهجذ 

(.Lwalaba et al., 2010)شتتودمتتیحفتت وبیشتتینه

کمبتودبرایجبران،باشدپایی اگرمحتویپروتئی  ذا

الرویوشتتتفیرگییدوره،طتتتولدریتتتافتیپتتتروتئی 
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افتتزایشووزنالرووشتتفیرهکتتاهشدارانپولتتوبتتال

افزایشزمانشفیرگیبهدلی دریافتت،عالوهبهیابد.می

باشتدکتهمتفاو توستطالرومتیم دارمواد ذاییدر

کنتد.تثثیرخودرارویطولزمانشفیرگینیزاعمالمی

تحتتاثیرم دار ذایرمست ی طوکاراییشفیرهبهزیرا

 ,.Sarate et al)گیردتوسطالرو،قرارمیخوردهشده

نشتتوونمتتایمراحتت یدورهطتتولتتتری بتتیش(.2012

مشتتاهدهگردیتتد.PL72نابتتالغبیتتد تتال درهیبریتتد

Consoli and Filho(1995)مراحت طتولتتری بیش

سلستیو،روییدرجه30±1بید ال رادردماینابالغ

گتتتزارشروز(5/43±2/1)ذر Shrunken2ننوتیتتت 

بیتد تال مراح نابالغنشوونماییدوره.طولکردند

ازم تدارگتزارشتترکت تاحتدودیحاضرپژوهشدر

کهممک استبهدلی تفاو باشدمیهاآنشدهتوسط

درهیبریدهایموردمطالنه،تفاو درشترایطآزمایشتی

.مورداستفادهباشدیحشرهجمنیتویاتفاو درنژاد

کتهایمتادهحشترا شتایانذکتراستتکتهچنتی ه 

،PL72بتتتذورهیبریتتتدهایمراحتتت الرویختتتودراروی

SC71،BC678وAS71یدوره،ستتيریکتتردهبودنتتد

یدورهطتولبتودنتترکوتتاه.داشتتندتریکوتاهریزیتخ 

اختالفدرکیفیتگیتاهازوجودتواندمیهامادهریزیتخ 

میزبان،تفاو درعناصر ذاییضروریبترایرشتدونمتو

 ذایییجیرهحشرهیامیزانونوعترکیبا شیمیاییثانوی

(.Golizadeh and Abedi, 2016)باشدناشیشده

بیتدیمادهحشرا کام یشدهتندادتخ گذاشته

وSC71یافتتتهرویبتتذرهیبریتتدهای تتال پتترورش

PL72 ازستایرارقتاکبتود.دلیت احتمتالیایت تترپایی

پتتروتئی وویتتژهبتتهموضتتوعپتتایی بتتودنارزش تتذایی)

کربوهیتتدرا (بتتذورایتت هیبریتتدهادرم ایستتهبتتاستتایر

حشترا بتالغریتزیتخت هیبریدهایموردمطالنهبترای

متنددینشتانهایپژوهش.درباشدمیبید ال یماده

گذاشتتهشتدهتوستطهایتخ دادهشدهاستکهتنداد

یتتوحشتترهرویگیاهتتانمیزبتتانف یتترازنظتترارزش

؛Borzoui et al., 2015)یابتدمتی تذاییکتاهش

Hamilton et al., 2005).Borzoui and Naseri 

بیتد تال بتاریتزیتخ نشاندادندکهمیزان(2016)

مثبتتتوبتتاستتط یرابطتتهوزندانتتهومحتتتواینشاستتته

منفتیدارد.درآزمتایشیرابطتهآنزیمیهایمهارکننده

بیشازنیازحشرههادانهتماکیاندازهحاضر،ازآنجاکه

بودومشاهدا شخصینشاندادکهحشرهتماکدانتهرا

،تفتتتاو درستتتط دهتتتدنمتتتیمتتتوردمصتتترفقتتترار

احتماالًهادانهینشاستهآنزیمیومحتوایهایمهارکننده

دالی اصلیدرکاهشتنتدادتخت بیتد تال تواندمی

باشد.PL72وSC71 تغذیهشدهرویهیبریدهای

هتایتخت میانگی کت گربیاننر خالدتولیدمث 

مانتدنتتااستکهیوفردمادهدرصور زنتدهایماده

پایی .کندمیآخری روزممک درطولیونس تولید

بتتودننتتر ختتالدتولیتتدمث بیتتد تتال رویهیبریتتد

PL72 بیانگرپایی بودنکیفیتتوم اومتتنستبیایت

.نتر ذاتتیباشتدمتیرهیبریتدهاهیبریددرم ایسهباسای

بیتانبترایافزایشجمنیتبهتتری ومنتبرتتری پتارامتر

.زیترااطالعتا باشتدمتیزیستییوحشرههایویژگی

س درای پارامترخالصهیویژهمربوطبهب اوباروری

rm،درهتتاویژگتتیشتتدهاستتتوهرگونتتهتغییتتردرایتت 

حاضترپتژوهشدر(.Carey, 1993)شتودمتینمایتان

تتری بتیشم دارنر ذاتتیافتزایشجمنیتتوتری ک 

PL72نیتزرویهیبریتدبید ال مد زمانیونس 

مشاهدهشد.طوالنیبودننسبیمد زمانیونس بید

ثردرنیکیازعوامت متتواندمی ال رویای هیبرید

پایی بودننسبینر ذاتیافتزایشجمنیتتآفتتروی

درم اب ،باالتربودنم دارنتر ذاتتیافتزایشآنباشد.

بیانگرمطلو بتودنآنDC370 جمنیترویهیبرید

درم ایسهباهیبریدهایدیگربترایتولیتدمث وافتزایش

.باالبودننر ذاتتیافتزایشباشدمیبید ال جمنیت

یتتارنیتت  تتاییجمنیتتتیتتوحشتترهرویگیتتاهمیزبتتان

یامناسربتودنآنحسا،بودنآنگیاهویدهندهنشان

یدهنتتدهپتتایی بتتودنایتت پتتارامترنشتتانرنیتت  تتذاییو

یتانامناستربتودنآنرنیت  تذاییم اومتگیاهمیزبان
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؛Golizadeh & Abedi, 2016)باشتدمتیحشرهبرای

Nouri-Ganbalani et al., 2012؛Smith et al., 2005.)

ثانویههایمتابولیتکیفیتوکمیتمواد ذاییووجود

ثرندرگیاهمیزبانجزوعوامت کلیتدیمتهامهارکنندهو

ختوارگیتاهبرمیزانب اورشدونمتوالروهتایحشترا 

هتامهارکننتدهوهتامغتذیکهدرشتتطوریبه،باشدمی

مستت ی رویپتانستی بتاروریحشترهودرنتیجتهطوربه

گذارنتتدمتتیایجتتدولزنتتدگیحشتترهتتتثثیرپارامترهتت

(Awmack & Leather, 2002.) 

پارامترهتاییمطالنتهآمدهازدستبهاسا،نتای بر

تتوانمتیهیبریتدذر 12رویبتذوربید تال زیستی

کهیوهیبریدلهستتانیPL72نتیجهگرفتکههیبرید

ازبذرآنبرایانجاکای آزمایشاینمونهوف طبهبوده

یدورهبتودنتترطتوالنیدلیت دسترسیحاصت شتدبته

رویآن،پایی بودنمیزانبید ال رشدیقب ازبلوغ

باروری،پایی بودنمیزانب ایافرادنابتالغ،پتایی بتودن

نر ذاتیافزایشجمنیت،نر متناهیافزایشجمنیتو

رم ایستهبتاستایرهیبریتدها،دآفتتنر خالدتولیدمث 

نامناسربودهودارایم اومتبید ال براینشوونمای

ازتتوانمیکهرسدمی.بهنظرباشدمینسبتبهآفتنسبی

.بترکترداستتفادهبید ال درمدیریتتلفی یای هیبرید

هیبریتدحستا،وعنتوانبتهDC370همی اسا،هیبرید

تواننتتدمتتیAR89وSimon،KSC705هیبریتتدهای

.منرفیشوندهیبریدهاینیمهم اوکعنوانبه



اریشگتپا،

جهتتمالیدانشتگاهمح ت اردبیلتیهایحمایتاز

.گرددای پژوهشتشکرمیانجاک
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Abstract 

Background and Objectives 
Grain moth, Sitotroga cerealella Olivier, is a cosmopolitan pest of stored products that causes 

significant damage to the cereal grains. Utilization of synthetic fumigant pesticides is a common 

method for control of S. cerealella, but continuous application of such chemicals has resulted in 

numerous side-effects such as environmental hazards, insect pest resistance and the outbreak of 

secondary pests. Therefore, the use of alternative potential methods for management of this 

detrimental insect pest is necessary. 

Menials and Methods 
In the present study, the effect of 12 different maize hybrids including AR89, AS71, BC678, 

DC370, KSC260, KSC703, KSC704, KSC705, KSC400, PL72, SC71 and Simon was assessed 

on the biological characteristics and life table parameters of S. cerealella under laboratory 

conditions (25±1 °C, 65±5% RH, and photoperiod of 12L: 12D h).  

Results 
The longest developmental time of S. cerealella was observed on hybrids PL72 (34.91 ± 0.24 days) 

and SC71 (34.39 ± 0.25 days) and its shortest value was achieved on hybrids DC730 (27.08 ± 0.24 

days), KSC704 (27.53 ± 0.45 days) and KSC260 (27.76 ± 0.28 days). The lowest and highest net 

reproductive rates (R0) of pest were observed on hybrids PL72 (10.40±0.09 female/female/generation) 

and DC730 (28.06 ± 0.17 female/female/generation), respectively. The lowest intrinsic rate of 

natural increase (rm) was calculated on PL72 (0.060 ± 0.00023 day
-1

) and its highest amount was 

observed on DC370 (0.109 ± 0.00022 day
-1
). 

Discussion 
According to the results of present study, among the studied hybrids, PL72 was identified as the 

less suitable host for feeding S. cerealella and it can be used in the integrated management of this 

pest. 

 

Keywords: Grain moth, rm, survival rate, Corn hybrids, Plant resistance 
 

 

mailto:gadirnouri@yahoo.com

