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تاریخدریافت1396/05/10:تاریخپذیرش 1396/10/25:


چکیدم 
بیدغالت،Sitotroga cerealella Olivier،یکیازآفاتانباریوباگسترشجهنانیاتنک نهخسناراتاابن 
ی ند.درپژوهش حاضر،تأثیر12هیبریدمختلنفذرتانام ،AS71،AR89
توجهیبهدانههایغالتواردم 
 SC71 ،PL72 ،KSC400 ،KSC705 ،KSC704 ،KSC703 ،KSC260 ،DC370 ،BC678و Simonروی
ویژگیهایزیستیوپارامترهایجدولزندگیبیدغالتتحکارایطآزمایشگاهی(دمنای25±2درجنهتلسنیو،،
رطوبکنسبی65±5درصدودورمینوری12تاعکرواناییو12تاعکتاریکی)مطالعهاد.طنوننیتنری دورمی
رادیاب ازبلوغرویهیبریدهای34/91±0/24(PL72روز)و34/39±0/25(SC71روز)و وتامتری مقدارآن
رویهیبریدهای27/08±0/24(DC370روز)27/53±0/45(KSC704،روز)و27/76±0/28(KSC260روز)بنرآورد
اد .متری وبیشتری نرخخالصتولیدمث ()R0آفکبنهترتین رویهیبریندهای10/40±0/09(PL72نتنا )و
28/06±0/17(DC370نتا )مشاهدماد.همچنی  متری ننرخذاتنیافنشایشجتعینک()rmرویهیبریندPL72
(0/060±0/00023برروز)وبیشتری مقدارآنرویهیبرید0/109±0/00022(DC370بنرروز)بنود.بناتوجنهبنه
نتایجپژوهشحاضر،هیبریدPL72درمیانهیبریدهایمطالعهادمذرتبنهعننوانهیبریندبنامطلوبینک نمبنرای
میتوانددرمدیریکتلفیقیای آفکمورداتتفادمارارگیرد .
تغذیهیبیدغالتاناتاییادو 



لیدواژمها بیدغالت،rm،نرخبقا،هیبریدهایذرت،مقاومکگیاهان 



مقدمه
بیتتتد تتتال  )Lepidoptera: Gelechiidae(،

الروهاباایجادداالنهاییدرداخ دانههایذر انبارشتده
خسار قاب توجهیایجادکردهوآنهارامستتندابتتالبته

،Sitotroga cerealella Olivierیکیازحشترا 

بیماریهایثانویتهمتیکننتد(Ashamo, 2010؛

آفا و

آفتانباریبتاگستترشجهتانیاستتکتهبتهدانتههتای 

.)Weston and Rattlingourd, 2000هت چنتی 

تال درانبتتاروهت چنتتی بتهدانتتههتایذر قبت (در

یدانتهیذر 
دراثرخسار ای آفتقدر جوانتهزنت 

یزنتتد
مزرعته)وپت ازبرداشتت(درانبتتار)خستار مت 

مییابد(.)Santos et al., 1990حشرا بالغ
کاهش 

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

بید ال قادربهپروازهستندومزارع تال مجتاوررا 


یژگیهایزیستی و پارامترهایجدول...
نوریقنبالنیوهمکاران:م ایسهیو 

64

حشرهیماده
میتوانندآلودهکنند( .)Boldt, 1974
نیز 

آنتتتیبیتتوزبررستتی
انتتدازهگیتتری 

روشهتتای
یکتتیاز 

تخ هایخودرابهصتور انفترادیویتاگروهتیروی

پارامترهتتایزیستتتیحشتترهرویگیاهتتانمیزبتتانمتتیباشتتد.

میدهدوالروهتایتفتریخ
دانهی ال قرار 
دانهیاکنار 

م ایسهیمراح زیستییوحشرهومحاستب هیپارامترهتای

شده،بهطورمست ی ویاازطری شکافهایپوستهدانته

زیستیآنازطری تهیهیجدولزنتدگیبتاروریبترروی

واردآنمیشتوند.دورهیالرویوشتفیرگیحشترهدر

ارقتتاکگیتتاهیمتتوردنظتتریکتتیازمتتنثرتری راهکارهتتای

داخ دانهتکمی میشود.قب ازشفیرگی،الرومجرایی

آنتیبیوزارقتاکاستت(.)Smith, 1991
م ایسهیمکانیس  

برایخروجحشرهیکام درداخ دانهایجادمیکندو

بنابرای ،هدفازانجاکپژوهشحاضرشناساییهیبرید(هتای)

منمتتوالًستتوراخیکوچتتوومشتتخددرقستتمتتتتاج 

م اوکذر نسبتبهبید تال ازبتی هیبریتدهایمتتداول

دانهدرمحت ختروجحشترا کامت بترجتایمتیمانتد

موجوددرکشوربرایاستفادهدرمتدیریتصتحی آفتتو

( .)Wongo, 1990

کاهشمصرفسموکشیمیاییبودهاست .

آفتتتکتتشهتتایشتتیمیاییتتتدخینیروشکنتتترلرایت 



کنترلبید ال هستندولیمصرفمتداوکچنتی ستمومی

روشها 

موادو

خطرا زیستمحیطیوعوارضزیانبتاریبترایستالمتی

هیبریدهایمیشبان 
ایتت تح یتت بتتتا12هیبریتتتدتجتتتاریذر شتتتام 

روشکاربردسموکستنتزیبترایکنتترلایت آفتتانبتاری

 ،KSC260 ،KSC705 ، KSC704 ، KSC703

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

،PL472 ،AS71 ،SC71 ،DC370 ،KSC400

انسانرادرپیداشتهاست.لذااستفادهازروشهتایی یتراز

روشهتتایک ت خطتتر 
استتتفادهازارقتتاکم تتاوکیکتتیاز 

AR89،BC678وSimonکتتتهازمرکتتتزتح ی تتتا 

متتیباشتتد 
برنامتتهیمتتدیریتتلفی تتی 

کنتتترلآفتتا در

کشتاورزی و منتابی طبینتی استتان اردبیت )دشتت مغتان(و

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

موسستهی تح ی تا  اصتال  و تهیتهی نهتا ل و بتذرکترج 

.)Irshad and Talpur, 1993تهیتتهارقتتاکم تتاوک

تهیتتهشتتدند،درآزمایشتتگاهگتتروهگیتتاهپزشتتکیدانشتتکده

منموالًنیازبهزمانطوالنیداردامتادردرازمتد ازلحتا 

کشتتاورزیومنتتابیطبینتتیدانشتتگاهمح ت اردبیلتتیانجتتاک

اقتصتتادیم تترونبتتهصتترفهبتتودهوروشتتیبتتیخطتتربتترای

گرفت .

میباشد( .)Heinrichs et al., 1985
محیطزیست 

درسالهایگذشتهتح ی اتیدرزمینهم اومتذر 

پرورشبیدغالت 
به منظتور پترورشانبتوه بیتد تال درآزمایشتگاه،

بهبیتد تال انجتاکشتدهاستت(Din et al., 2013؛

روزهی بید ال

تخ های یو

ازکلنتی آزمایشتگاهی

.)Fouad et al., 2013برایمثالConsoli and Filho

پرورشیافته روی جو در آزمایشگاه گروهگیتاهپزشتکی


()1995زیستشناستیبیتد تال  رارویپتن ننوتیت 

دانشگاهمح اردبیلی تهیه و روی هیبریتدهای مختلت 

ذر بررسیکردهونشاندادندکهطوالنیتری دورهی

ذر

بهمنظتورتشتکی  کلنتی روی
پرورش داده شدند .

رشتتدیوک ت تتتری تنتتدادتخ ت هتتایگذاشتتتهشتتدهدر

هر هیبرید ،تخ ها رویکا ذهایصافیگذاشتهشتدهو

ننوتیتت Shrunken2بتتتودهاستتتت.درتح ی تتتیدیگتتتر 

درون ظتروف پالستتیکی گتردبتاقطتر21و ارتفتاع7

ویژگیهتایفیزیکتی

)2010(Ahmad and Razaاثر

یمتترروی دانتههتایذر
ستانت 

هشتتهیبریتدوالیت ذر رارویبیتد تال بررستتی

ظروف در اتاقو رشد با دمای25±2درجتهسلستیو،،

دورهیرشتدیدر
کردهونشاندادندکتهطتوالنیتتری  

رطوبتنسبی65±5درصتدودورهینتوری12ستاعت

بتتیشتتتری درصتتدخستتار در

China1و32N43

روشناییو12ساعتتاریکینگهداریشتدند.حشترا 

EV-1098بود .

کام ت تتتازهظتتاهرشتتدهبتترایتخ ت گیتتریبتتهظتتروف

قترار داده شتدند .ایت 
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استوانهایبهقطتر12وارتفتاع22ستانتیمتترانت تالداده

دادمها 
تجشیهیآماری 

دادههایبهدست آمدهازمراح زیستتیبیتد تال 

هیبریدهاتکرارشد .

روی12هیبریدذر طب روش )1988(Chiتنظی و

بررتیویژگیهایزیستیورادجتعیکپایندار

نرکافزارTWOSEX-MSChartتجزیته
بااستفاده از  

بیدغالت 

دادههتتای
شتتد(.)Chi, 2013بتترایتکتتراردارکتتردن 

شدندوای مراح برایدونست رویبتذرهتریتواز

ویژگیهتای زیستتی بیتد تال 

محاسبهی

بهمنظور

پارامترهایرشدجمنیتتازروشBootstrapوبترای

در شرایطآزمایشگاهی،

نرکافتزارSigmaPlot 12.0استتفاده
رس نمودارهااز 

بهدستت آمتده از حشترا 
تنداد  100عدد تخ ه س 

تجزیتتهی

دادههتتایپارامترهتتایجتتدولزنتتدگی
شتتد .

ماده پرورش داده شدهروی هرهیبرید کته حتداکثر 12

واریتتان شتتدهومیتتتانگی هتتابتتتااستتتفادهازآزمتتتون

آنها گذشتته بتود انتختا  وبتهصتور 
ساعت از عمر 

چنددامنتهای(Student-Newman-Keuls)SNK


سانتیمتری روی همان
انفرادی درظروف پتریباقطر  6

درسط احتمالپن درصدموردم ایسهقرارگرفتند .

روی هیبریدهای مختل

ذر

هیبرید قرار داده شتد.ظتروفپتتریبتهصتور روزانته
موردبازدیدقرارگرفتندوتنداد تخ هتای تفتریخ شتده،
دورهی تفریخ تخ وطول دورهای الروی-شتفیرگی
طول 
ثبت شتد.بنتدازظهتورافترادبتالغ،حشترا نترومتاده
بهصور جفتانتختا وبتهداخت ظتروفپالستتیکی
حتتاویبتتذورذر منت تت شتتدند.حشتترا بتتالغنتتر
کوچوتربودهودارایشکمیتیرهوباریومیباشتند.

بتتاانجتتاکبازدیتتدهایروزانتتهازظتتروفپتترورشتنتتداد
تخ هایتولیدشدهدرروز،تندادک تخت هتایتولیتد
شدهتوسطحشرا مادهوطولعمرحشرا کام نرو
متادهرویهترهیبریتدتتا زمتان متر  آختری  حشتره
بهصور


روزانهبررسی وثبتشتد.جتدولزنتدگیدو

جنسیبرایهردوجن نرومادهبادرنظرگرفت طتول
دورههایرشدیطراحیشد.پارامترهایجدولزنتدگی
برایدوجن نرومادهشام نتر ب تایویتژهیستنی-
مرحلتتهای(،)Sxjنتتر بتتاروریویتتژهیستتنی-مرحلتتهای
ویژهیستنی()lxونتر بتاروریویتژهی
(،)fxjنر ب اء 
سنی()mxوپارامترهایرشدجمنیتشام نر ختالد


نتایجوبحث 
میانگی طولدورهینشوونمتایمراحت نابتالغبیتد
ال رویهیبریدهایمختل ذر درجتدول1ارایته
شدهاست:طولدورهینشوونمایجنینتیحشترهروی
هیبریدهایموردمطالنهذر بهطورمننیداریمتفتاو 
بتتود(.)F= 5.99; df= 11, 972; P< 0.0001
دورهینشتتوونمتتایجنینتتیرویهیبریتتد
طتتوالنیتتتری  
4/99±0/06(PL72روز)مشاهدهشد،طولایت دوره
رویهیبریتدهایAR89،AS71،KSC400 ،SC71
مننتتیداریبتتاPL72نداشتتت.

وKSC705تفتتاو 
کوتاهتری طتول دورهی جنینتیرویهیبریتدDC370
مننیداریبا
(4/02±0/07روز)بهدستآمدکهتفاو  
هیبریتتدهای KSC703 ،KSC 704،KSC260و
Simonنداشت .
ازنظرطولدورهیمرحلهیالروی-شتفیرگیآفتت
نیزبی هیبریدهایمختل اختتالفمننتیداریمشتاهده
شتد(.)F=104.82; df= 11, 707; P< 0.0001
طوالنیتری طولدورهیالروی-شفیرگیرویدوهیبریتد

تولیتتدمث ت (،)R0نتتر ناختتالدتولیتتدمثتت ( ،)GRR

 30/07±0/24(PL72روز)و29/49±0/24(SC71

)،نتتر متنتتاهیافتتزایش
نتتر ذاتتتیافتتزایشجمنیتتت( rm

روز)وکوتاهتتری طتولدورهیالروی-شتفیرگیروی

جمنیت()λومیانگی مد زمانیونس ()Tبراستا ،

هیبریتتتدهای23/03±0/23(DC370روز)KSC704،

)1985(Chi and Liuو )2006(Chi and Su

( 23/03±0/32روز) و  23/51±0/23(KSC260روز)

محاسبهشدند .

مشاهدهشد(جدول .)1
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ازنظرطتولمجمتوعدورهیمراحت نابتالغنیتزبتی 

 5/04±0/13(BC678روز)و5/04±0/15(AS71

مننیداریمشاهدهشد
هیبریدهایمختل ذر اختالف 

روز)مشاهدهشد،اگرچهازنظرطولدورهیتخ ریتزی

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

مننتتیداری

بتتی ایتت هیبریتتدهابتتاKSC400تفتتاو 

دورهیمراح نابتالغرویهیبریتدهای
طوالنیتری طول 

دورهیتختت ریتتزیروی 
طتتوالنیتتتری  

مشتتاهدهنشتتد.

34/91±0/24(PL72روز)و34/39±0/25( SC 71

سههیبریتد6/26±0/28(DC370روز)KSC 704،

روز)وکوتتتتاهتتتتری طتتتولایتتت دورهرویهیبریتتتدهای

( 6/19±0/12روز) و  6/19±0/14(KSC260روز)

27/08±0/24(DC370روز)±0/45( KSC704،

مشاهدهشد،اگرچهازنظرطولدورهیتخت ریتزیبتی 

27/53روز)و27/76±0/28(KSC260روز)مشتتتتاهده

ایتتت هیبریتتتدهابتتتتاAR89،KSC703،Simonو

شد(جدول .)1

مننیداریمشاهدهنشد .
KSC705تفاو  

دورهیقب ت ازتخ ت ریتتزیحشتترا 
میتتانگی طتتول 

ازنظرتندادتخ گذاشتهشدهبهازاییومادهبتی 

کام (فاصلهی زمانیبی ظهورحشرا کام تتااولتی 

12هیبریدذر موردمطالنهاختالفمننیداریمشاهده

دورهیقب ت ازتخ ت ریتتزی
تخ ت ریتتزی)،مجمتتوعطتتول 

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

(فاصلهیزمتانیبتی تولتدتتااولتی تخت ریتزی)،طتول

ک ت تتتری تنتتدادتخ ت گذاشتتتهشتتدهرویهیبریتتدهای

دورهیتخ ریزیحشرا ماده،تندادتخ گذاشتهشده

45/52±1/38(PL72تخ برحشرهیماده)وSC71

بهازاییومادهوطولعمرحشرا کام مادهونربید

بیشتری تنتداد
حشرهیماده)و 
(45/92±1/29تخ بر 

ال رویهیبریدهایمختل ذر درجتدول2ارایته

آندرحشتترا پتترورشیافتتتهرویبتتذورهیبریتتدهای

دورهیقبت ازتخت ریتزیافتراد
شدهاست.ازنظرطول 

80/17±1/53(DC370تخت ت بتتترحشتتترهیمتتتاده)،

مننیداریبی هیبریدهایذر مشتاهده
مادهبالغتفاو  

76/22 ±2/01(KSC704تخت بتترحشتترهیمتتاده)و

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

74/78±1/96(KSC260تخ برحشرهی ماده) ثبتت

حشرا کام رویبذورهمهیهیبریتدهاپت ازظتاهر

شدوب یهیهیبریدهاازای نظردروضنیتبینابی قترار

جفتگیرینمودهو
شدندرهمانروزاولزندگیخود 

گرفتند(جدول .)2

شروعبهتخ ریزیکردند.اماطولمجموعدورهیقبت 

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

پتترورشیافتتتهروی

متتادهی
ازتختت ریتتزیبتترایافتتراد 

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

هیبریتتدهایمختلتت ذر بتتایکتتدیگرمتفتتاو بتتود 

بیتتد تتال نیتتزبتتی هیبریتتدهایمختل ت ذر تفتتاو 

طوالنیتتری 

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

مننیداریرانشانداد.کوتاهتری وطتوالنیتتری طتول

متتد ایتت دورهدردوهیبری تد36/39±0/36(PL72

دورهیزنتتدگیافتترادمتتادهب تهترتیتتررویهیبریتتدهای


کوتاهتری مد 
روز)و35/71±0/30(SC71روز)و 

 6/61±0/20(PL72روز)و9/06±0/23(DC370

درچهارهیبرید27/91±0/35(DC370روز)KSC260،

روز)مشاهدهشتد.هت چنتی ،کوتتاهتتری طتولدورهی

( 28/42±0/36روز) 28/44±0/44(KSC704،روز)

زندگیافرادنررویهیبریتدهای 6/04±0/19(SC71

و29/53±0/34(KSC703روز)مشاهدهگردید .

روز)و6/05±0/2(PL72روز)حاصتت شتتدکتتهبتتا

دورهی
بتی هیبریتتدهایمختلت ذر ازنظتترطتتول 

هیبریتتدهایKSC400وBC678تفتتاو مننتتیداری

تخ ریزیبید ال نیزاختالفمننیداریمشاهدهشتد 

طوالنیتری دورهیزندگیافرادنررویهیبرید

نداشت.

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

8/00±0/16(DC370روز)حاصتتت شتتتدکتتتهبتتتا

دورهیتختت ریتتزیرویچهتتارهیبریتتد PL72
طتتول 

هیبریتتتتدهایPL72 ،KSC400 ،BC678و SC71

( 4/91±0/15روز) 5/00±0/15(SC71 ،روز)،

تفاو آماریمننیداریداشت(جدول.)2
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 هیبریدمختلفذرت12 رویS. cerealella)خطای معیار(طولمراح مختلفرادیاب ازبلوغ (روز±( میانگی-1جدول
Table 1. Mean (± SE) developmental time of immature stages (days) of S. cerealella on 12 different corn hybrids
Incubation period
Larval-pupal period
Developmental time
4.70 ± 0.09abc
26.03 ± 0.17d
30.72 ± 0.19e
abc
b
4.73 ± 0.08
28.78 ± 0.24
33.52 ± 0.28bc
dc
4.61 ± 0.08abc
27.03 ± 0.21
31.64 ± 0.26dc
d
f
4.02 ± 0.07
23.03 ± 0.23
27.08 ± 0.24g
4.23 ± 0.1cd
23.51 ± 0.26ef
27.76 ± 0.28gf
bcd
e
4.42 ± 0.07
24.36 ± 0.21
28.84 ± 0.23f
bcd
f
4.38 ± 0.29
23.03 ± 0.32
27.53 ± 0.45g
abc
d
4.62 ± 0.09
26.00 ± 0.22
30.63 ±0.23e
4.78 ± 0.08ab
27.48 ± 0.23c
32.28 ± 0.24de
a
a
4.99 ± 0.06
30.07 ± 0.24
34.91 ± 0.24a
ab
ab
4.91 ± 0.08
29.49 ± 0.24
34.39 ± 0.25ab
bcd
e
4.43 ± 0.07
24.46 ± 0.17
28.92 ± 0.19f

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 مادمونر،تخمریشی
 دورمی

طول،تخمریشی
 دورمیاب از

طولمجتوع، تخمریشیحشرات ام
 دورمیاب از

خطای معیار(طول±( میانگی-2جدول
 هیبریدمختلفذرت12 رویS. cerealella
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
Corn hybrids
Pre-oviposition period Total pre-oviposition period
Oviposition period
Fecundity
Female
Male
AR89
1.00 ± 0a
31.80 ± 0.27de
5.53 ± 0.13abc
60.13 ± 1.60de
7.40 ± 1.61bc
6.55 ± 0.18abc
AS71
1.00 ± 0a
34.64 ± 0.41bc
5.04 ± 0.15c
50.20 ± 0.99df
7.12 ± 0.18c
7.62 ± 1.39abc
a
d
c
ef
c
BC678
1.00 ± 0
32.44 ± 0.32
5.04 ± 0.13
55.85 ± 2.74
7.00 ± 0.23
6.21 ± 0.24bc
a
g
a
a
a
DC370
1.02 ± 0.02
27.91 ± 0.35
6.26 ± 0.28
80.17 ± 1.35
9.06 ± 0.23
8.00 ± 0.16a
a
g
a
ab
a
KSC260
1.00 ± 0
28.42 ± 0.36
6.19 ± 0.14
74.78 ± 1.96
8.64 ± 0.24
7.71 ± 0.17ab
a
gf
ab
bc
ab
KSC703
1.00 ± 0
29.53 ± 0.34
5.93 ± 0.18
68.73 ± 1.87
8.20 ± 1.6
7.48 ± 0.23abc
a
g
a
ab
a
KSC704
0.97 ± 0.03
28.44 ± 0.44
6.19 ± 0.12
76.22 ± 2.01
8.87 ± 0.22
7.81 ± 0.19ab
a
de
abc
cde
bc
KSC705
1.00 ± 0
31.70 ± 0.35
5.47 ± 0.18
62.60 ± 1.85
7.43 ± 0.21
6.57 ± 0.21abc
a
cd
bc
ef
c
KSC400
1.00 ± 0
33.35 ± 0.31
5.15 ± 0.15
55.04 ± 1.45
7.08 ± 0.22
6.33 ± 0.23bc
a
a
c
g
c
PL72
1.00 ± 0
36.39 ± 0.36
4.91 ± 0.15
45.52 ± 1.38
6.61 ± 0.20
6.05 ± 0.2c
a
ab
c
g
c
SC71
1.00 ± 0
35.71 ± 0.30
5.00 ± 0.15
45.92 ± 1.29
6.71 ± 0.18
6.04 ± 0.19c
a
ef
ab
bcd
ab
Simon
1.00 ± 0
30.15 ± 0.32
5.97 ± 0.17
68.32 ± 1.49
8.14 ± 0.17
7.03 ± 0.21abc
The means followed by different letters in the same column are significantly different (SNK, p< 0.05).
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Corn hybrids
AR89
AS71
BC678
DC370
KSC260
KSC703
KSC704
KSC705
KSC400
PL72
SC71
Simon
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منحنیب ایویژهیسنی-مرحلتهای()Sxjوبتاروری

وبیشتری م تدارآنرویهیبریتد(DC370بتهترتیتر

ویژهیسنی-مرحلتهای()fxjحشترا کامت متادهیبیتد

ویتتژهیستتنی

0/32و)0/33بتتود.کتت تتتری بتتاروری

بهترتیردرشک های1و2
ال روی12هیبریدذر  

مرحلهای( )fxjای حشرهروی هیبریدAS71منادل10
تخ بودکهدرروز35اتفاقافتاد .

نشاندادهشدهاست.ب ایویتژهیستنی-مرحلتهایبیتد
ال رویهیبریدهایمختل ذر موردمطالنهرونتد

نتتتای حاصت ازمحاستتبهیپارامترهتتایرشتتدجمنیتتت

متفاوتیداشت،اگرچهدرهمتهیهیبریتدها،نتر ب تای

پایداربید ال رویدوازدههیبریدذر درجدول3ارایه

آفتباافزایشس کتاهشیافتت.کت تتری نتر ب تای

شدهاست:ازنظرنر ناختالدتولیتدمثلیبتی هیبریتدهای

ویژهیسنی-مرحلهایالرو-شتفیرهرویهیبریتدPL72

ذر موردمطالنتهاختتالفمننتیداریمشتاهدهشتد( =F

()0/75وبیشتری م تدارآندرهیبریتدهایDC370

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

()0/84و)0/83(KSC260مشتتاهدهشتتد.هتت چنتتی ،

نر ناختالدتولیتدمثلیجمنیتتبیتد تال رویهیبریتد

ک تری نر ب ایویژهیسنی-مرحلهایحشرا کامت 

29/73±0/18(SC71نتاج)وبتیشتتری م تدارآنروی

بهترتیر0/20و)0/21
مادهونرنیزرویهیبرید (PL72

هیبرید50/59±0/38(KSC704نتاج)مشاهدهشد .

























مرحلهایرادی  S. cerealellaروی12هیبریدمختلفذرت 

اک -1نرخبقایویژمتنی-
Figure. 1. Age-stage survival rate (sxj) of Sitotroga
cerealella
on 12 different corn hybrids


گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،1بهار1397




 69

اک -2باروریویژمتنی-مرحلهایرادی  S. cerealellaروی12هیبریدمختلفذرت.
Figure 2. Age-stage specific fecundity of Sitotroga cerealella on 12 different corn hybrids

میتتتانگی نتتتر ختتتالدتولیتتتدمث ()R0نیتتتزروی

ه چنی اختتالفمننتیداریبتی م تادیرنتر متنتاهی

هیبریتتدهایمختلتت اختتتالفمننتتیداریرانشتتانداد 

افتتزایشجمنیتتتبیتتد تتال ()λروی12هیبریتتدذر 

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

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

بتتهطتتوریکتتهک ت تتتری م تتدارآنرویهیبریتتدPL72

ک تری م دارنر متناهیافتزایشجمنیتتبیتد تال 

( 10/40±0/09نتاج)وبیشتری م دارآنرویهیبرید

رویهیبرید1/061±0/00024(PL72برروز)وبیشتتری 

نتاج)بهدستآمد(جدول .)3

28/06±0/17(DC370

م دارآنرویهیبرید 1/114±0/00024(DC370بر

بی هیبریدهایمختلت ذر ازنظترمیتانگی هتاینتر 
ذاتیافزایشجمنیت()rmنیتزاختتالفمننتیداریمشتاهده

)بهدستآمد(جدول .)3
روز 
متوسطمد زمانیونس ()Tبید تال رویدوازده

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

هیبریتتدذر متتوردآزمتتایشاختتتالفمنن تیداریرانشتتان 

ک تری نر ذاتیافزایشجمنیتبیتد تال رویهیبریتد

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

 0/060±0/00023(PL72برروز)وبیشتتری م تدار

کوتاهتری وطوالنیتری مد زمانیونس بهترتیتر

آنرویهیبریتتد0/109±0/00022(DC370بتترروز)

رویهیبریتتتتتتدهای30/60±0/015(DC370روز)و

بهدستآمد(جدول .)3


38/86±0/015(PL72روز)مشاهدهشد(جدول.)3

یژگیهایزیستی و پارامترهایجدول...
نوریقنبالنیوهمکاران:م ایسهیو 
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جدول -3میانگی ( ±خطای معیار(پارامترهایزیستیدوجنسیپایدار  S. cerealellaروی12هیبریدمختلفذرت 
Table 3. Mean (± SE) two-sex life parameters of Sitotroga cerealella on 12 corn hybrids
Mean generation
time
)(T
34.26 ± 0.012f
36.81 ± 0.019c
34.75 ± 0.014e
30.60 ± 0.015k
31.12 ± 0.016j
32.33 ± 0.014i
31.07 ± 0.016j
34.06 ± 0.016g
35.63 ± 0.012d
38.86 ± 0.015a
38.04 ± 0.013b
32.54 ± 0.013h

Finite rate of
increase
)(λ

Intrinsic rate
of increase
)(rm

1.088 ± 0.0002g
1.071 ± 0.0002j
1.082 ± 0.0002h
1.114 ± 0.0002a
1.111 ± 0.0002c
1.097 ± 0.0002e
1.107 ± 0.0002b
1.089 ± 0.0002f
1.077 ± 0.0002i
1.061 ± 0.0002l
1.065 ± 0.0002k
1.101 ± 0.0002d

0.084 ± 0.0002f
0.068 ± 0.0002i
0.079 ± 0.0002g
0.109 ± 0.0002a
0.106 ± 0.0002b
0.093 ± 0.0002e
0.102 ± 0.0002c
0.085 ± 0.0002f
0.074 ± 0.0002h
0.060 ± 0.0002k
0.063 ± 0.0002j
0.096 ± 0.0002d

Gross
Net
Corn hybrids reproductive rate reproductive rate
)(GRR
)(R0
18.12 ± 0.12f
12.62 ± 0.09i
15.57 ± 0.12g
28.06 ± 0.17a
27.03 ± 0.17b
20.52 ± 0.15e
24.04 ± 0.16c
18.47 ± 0.13f
14.23 ± 0.11h
10.40 ± 0.09k
11.23 ± 0.09j
23.21 ± 0.15d

36.01 ± 22f
35.39 ± 0.23f
23.30 ± 0.21g
48.53 ± 0.27b
47.85 ± 0.28b
45.67 ± 0.33c
50.59 ± 0.38a
41.75 ± 0.27d
39.72 ± 0.30e
35.78 ± 0.25f
29.73 ± 0.18h
47.48 ± 0.26b

AR89
AS71
BC678
DC370
KSC260
KSC703
KSC704
KSC705
KSC400
PL72
SC71
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.



پژوهشحاضرنشاندادکهویژگیهتایمتنتددیاز

تفاو مشاهدهشدهمیتواندناشیازنوع ال استتفاده

جملهطولدورهینشتوونمتایمراحت زیستتینابتالغو

دورهی
شدهدرای دوآزمایشباشتد.بتیشتتری طتول 

بالغی نروماده،نر ب ایمراح نابالغ،میزانبتاروریو

الروی-شفیرگیرویدوهیبریدPL72وSC71مشاهده

پارامترهایرشدجمنیتحشره تحتتتثثیرنتوع هیبریتد

دورهیالروی-شتتفیرگیممک ت 
شتتد.تفتتاو درطتتول 

ذر قتراردارد.تغذیتتهیالروهتتایبیتد تتال ازبتتذور

استبهدلی وجودمهارکنندههایآنزیمیدررنی هتای

هیبریدهای PL72وSC71رویطولدورهیمراحت 

ذاییموردتغذیتهیحشترهباشتدزیترامهارکننتدههتای

زیستینابالغحشرهتثثیرمنفینشاندادکهدلی احتمتالی

موجوددر ذایحشتره،متیتواننتدفنالیتتآنتزی هتارا

آنممکت استتتتفتتاو درکیفیتتت تتذاییموجتتوددر

کتتاهشدهنتتد(Borzoui and Naseri, 2016؛ 

بذورهیبریدهایمزبورویاوجتودمتابولیتتهتایثانویته 

.)Harsulkar et al.,1999ترش بیشازحدآنزی ،

باتثثیرمنفتیروینشتوونمتایمراحت نابتالغآفتتباشتد .

درپاسخبهمهارکنندههتایآنزیمتیستبرمتیشتودکته

دورهیجنینتتتیبیتتتد تتتال رویهیبریتتتدPL72
طتتتول 

حشرهانرنیزیادیرابرایترش آنتزی صترفکنتدو

بیشتری م داربود.نوع ذایمتوردتغذیتهیحشترا در

ای مسئلهستبرتتثخیردررشتدونمتوالرویمتیشتود

میکنتدوبته
دورهیالرویوسط انرنیکهالرودریافت 

(.)Broadway and Duffey, 1986پتایی بتودن

حشرهیکام منت میکندازعوام موثربرمیزانبتاروری

پروتئی رنی  ذایینیزمتیتوانتدیکتیدیگترازدالیت 

دورهیتخ ت درنس ت بنتتد
حشتترا کام ت متتادهوطتتول 

دورهیالروییتتتاشتتتفیرگیباشتتتد.
افتتتزایشطتتتول 

متتیباشتتد( .)Tisdale and Sappington, 2001

نمیتوانندهرپروتئینیرابتههترم تداری
پولوداران 

بال

)2016(Borzoui and Naseriنشاندادندکهطول

آنهابی یوکمینه
جذ نمایندوهموارهسط پروتئاز 

دورهیجنینیبید ال رویارقاکمختل گندکاز2/9


وبیشتتینهحف ت متتیشتتود( .)Lwalaba et al., 2010

تا4/3روزمتغیربودهاستکهدربرخیارقتاککت تتراز

اگرمحتویپروتئی  ذاپایی باشد ،برایجبرانکمبتود

یباشتد.
م دارگزارششدهبرایذر درای پژوهشمت 

دورهیالرویوشتتتفیرگی
پتتتروتئی دریتتتافتی،طتتتول 

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،1بهار1397
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پولتتودارانافتتزایشووزنالرووشتتفیرهکتتاهش


بتتال

Borzoui and Naseri .)Hamilton et al., 2005

مییابد.بهعالوه،افزایشزمانشفیرگیبهدلی دریافتت

()2016نشاندادندکهمیزانتخ ریتزی بیتد تال بتا

مواد ذاییدرم دارمتفاو توستطالرومتیباشتدکته

وزندانتتهومحتتتواینشاستتتهرابطتتهیمثبتتتوبتتاستتط 

تثثیرخودرارویطولزمانشفیرگینیزاعمالمیکنتد.


مهارکنندههایآنزیمیرابطتهیمنفتیدارد.درآزمتایش

زیراکاراییشفیرهبهطورمست ی تحتتاثیرم دار ذای

حاضر،ازآنجاکهاندازهیتماکدانههابیشازنیازحشره

توسطالرو،قرارمیگیرد( Sarate et al.,

خوردهشده

بودومشاهدا شخصینشاندادکهحشرهتماکدانتهرا

دورهینشتتوونمتتایمراح ت  
.)2012بتتیشتتتری طتتول 

متتتوردمصتتترفقتتترارنمتتتیدهتتتد،تفتتتاو درستتتط 

نابتتالغبیتتد تتال درهیبری تدPL72مشتتاهدهگردیتتد.

دانههااحتماالً
نشاستهی 

مهارکنندههایآنزیمیومحتوای


بیشتتری طتولمراحت 
 )1995(Consoli and Filho

میتوانددالی اصلیدرکاهشتنتدادتخت بیتد تال 

نابالغبید ال رادردمای30±1درجهیسلستیو،روی

تغذیهشدهرویهیبریدهای SC71وPL72باشد .

ننوتیتتت Shrunken2ذر (43/5±1/2روز)گتتتزارش

نر خالدتولیدمث بیانگرمیانگی کت تخت هتای

دورهینشوونمایمراح نابالغبیتد تال 
کردند.طول 

مادهایاستکهیوفردمادهدرصور زنتدهمانتدنتتا

درپژوهشحاضرتاحتدودیکت تترازم تدارگتزارش

میکند.پایی 
آخری روزممک درطولیونس تولید 

شدهتوسطآنهامیباشدکهممک استبهدلی تفاو 

بتتودننتتر ختتالدتولیتتدمث بیتتد تتال رویهیبریتتد

درهیبریدهایموردمطالنه،تفاو درشترایطآزمایشتی

PL72بیانگرپایی بودنکیفیتتوم اومتتنستبیایت 

حشرهیمورداستفادهباشد .
ویاتفاو درنژادجمنیت 

هیبریددرم ایسهباسایرهیبریتدهامتیباشتد.نتر ذاتتی

ه چنتی شتایانذکتراستتکتهحشترا متادهایکته

افزایشجمنیتبهتتری ومنتبرتتری پتارامتربترایبیتان

مراحتت الرویختتتودرارویبتتتذورهیبریتتتدهای،PL72

ویژگیهایزیستییوحشرهمتیباشتد.زیترااطالعتا 

دورهی
BC678،SC71وAS71ستتيریکتتردهبودنتتد ،

مربوطبهب اوباروریویژهیس درای پارامترخالصه

تخ ریزیکوتاهتریداشتتند.کوتتاهتتربتودنطتولدورهی

شتتدهاستتتوهرگونتتهتغییتتردرای ت ویژگتتیهتتا،درrm

تخ ریزیمادههامیتواندازوجوداختالفدرکیفیتگیتاه

نمایتانمتیشتود(.)Carey, 1993درپتژوهشحاضتر

میزبان،تفاو درعناصر ذاییضروریبترایرشتدونمتو

ک تری م دارنر ذاتتیافتزایشجمنیتتوبتیشتتری 

حشرهیامیزانونوعترکیبا شیمیاییثانویجیرهی ذایی

مد زمانیونس بید ال نیتزرویهیبریتدPL72

ناشیشدهباشد( .)Golizadeh and Abedi, 2016

مشاهدهشد.طوالنیبودننسبیمد زمانیونس بید

تندادتخ گذاشتهشدهیحشرا کام مادهیبیتد

ال رویای هیبریدمیتواندیکیازعوامت متنثردر

تتال پتترورشیافتتتهرویبتتذرهیبریتتدهایSC71و

پایی بودننسبینر ذاتیافتزایشجمنیتتآفتتروی

PL72پایی تترازستایرارقتاکبتود.دلیت احتمتالیایت 

آنباشد.درم اب ،باالتربودنم دارنتر ذاتتیافتزایش

موضتتوعپتتایی بتتودنارزش تتذایی(بتتهویتتژهپتتروتئی و

جمنیترویهیبرید DC370بیانگرمطلو بتودنآن

کربوهیتتدرا )بتتذورایت هیبریتتدهادرم ایستتهبتتاستتایر

درم ایسهباهیبریدهایدیگربترایتولیتدمث وافتزایش

هیبریدهایموردمطالنهبترایتخت ریتزیحشترا بتالغ

جمنیتبید ال میباشد.باالبودننر ذاتتیافتزایش

پژوهشهایمتنددینشتان

میباشد.در
مادهیبید ال  

جمنیتتتیتتوحشتترهرویگیتتاهمیزبتتانیتتارنیتت  تتایی

دادهشدهاستکهتندادتخ هایگذاشتتهشتدهتوستط

نشاندهندهی حسا،بودنآنگیاهویامناسربتودنآن


یتتوحشتترهرویگیاهتتانمیزبتتانف یتترازنظتترارزش 

رنیت  تتذاییوپتتایی بتتودنایت پتتارامترنشتتاندهنتتدهی

تذاییکتاهشمتییابتد(Borzoui et al., 2015؛

م اومتگیاهمیزبانیتانامناستربتودنآنرنیت  تذایی
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پایی بودنمیزان،رشدیقب ازبلوغبید ال رویآن

؛Golizadeh & Abedi, 2016(برایحشرهمتیباشتد

پتایی بتودن،پایی بودنمیزانب ایافرادنابتالغ،باروری

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

نر متناهیافزایشجمنیتو،نر ذاتیافزایشجمنیت

متابولیتهایثانویه

کیفیتوکمیتمواد ذاییووجود

،نر خالدتولیدمث آفتتدرم ایستهبتاستایرهیبریتدها

ومهارکنندههادرگیاهمیزبانجزوعوامت کلیتدیمتنثر

براینشوونمایبید ال نامناسربودهودارایم اومت

برمیزانب اورشدونمتوالروهتایحشترا گیتاهختوار

میتتواناز
 میرسدکه
 بهنظر.میباشد
 نسبینسبتبهآفت

بهطوریکهدرشتتمغتذیهتاومهارکننتدههتا،میباشد

بتر.ای هیبریددرمدیریتتلفی یبید ال استتفادهکترد

بهطورمستت ی رویپتانستی بتاروریحشترهودرنتیجته

و،بتهعنتوانهیبریتدحستاDC370هیبرید،همی اسا

متتیگذارنتتد
 پارامترهتتایجتتدولزنتتدگیحشتترهتتتثثیر

متتیتواننتتد
 AR89وKSC705،Simonهیبریتتدهای

.)Awmack & Leather, 2002(

 .بهعنوانهیبریدهاینیمهم اوکمنرفیشوند


 گشاری،تپا

ازحمایتهایمالیدانشتگاهمح ت اردبیلتیجهتت
 .انجاکای پژوهشتشکرمیگردد

نتای بهدستآمدهازمطالنتهیپارامترهتای،براسا
هیبریتدذر متیتتوان12زیستیبید تال رویبتذور
کهیوهیبریدلهستتانیPL72نتیجهگرفتکههیبرید
نمونهایازبذرآنبرایانجاکای آزمایش
 بودهوف طبه
دورهی
 دسترسیحاصت شتدبتهدلیت طتوالنیتتربتودن
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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

