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 های رشد جمعیتی ویژگی  ر غالت ب  مختلف های تأثیر میزبان 

 Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) ، ای آردمدیترانه  یپره شب
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 چکیده

روی   گسترده   میزبانی  طیف   دارای   و   بوده   جازی همه   ی ، آفت Ephestia kuehniella Zellerای آرد،  مدیترانه   ی پره شب 

گندم )ارقام معراج، آفتاب و پایا(، مختلف غالت شامل    های ارقام و گونه تأثیر    ، حاضر   در پژوهش   است.   های انباری فرآورده 

و   )رقم دانکو(   ، چاودار )رقم اسپیدفید(   ، سورگوم ( 704  )هیبرید   ، ذرت )رقم هاشمی(   جو )ارقام اکسین، فردان و فراز(، برنج 

. عالوه بر مورد بررسی قرار گرفت   آرد   ای مدیترانه   ی پره شب   و جمعیتی   های زیستی فراسنجه روی    مرواریدی( رقم  )   ارزن 

بین    احتمالی   تا ارتباط   مورد مطالعه قرار گرفت نیز    های مختلف غالت میزبان های شیمیایی و فیزیکی  این، برخی از ویژگی 

ترین طوالنی نشان داد که    مطالعه این    نتایج   . نیز مورد بررسی قرار گیرد   آفت    های جدول زندگی فراسنجه این خصوصیات با  

های گندم میزبان ترین دوره پیش از بلوغ روی  و کوتاه   (روز   66/ 57)   روی میزبان ارزن   بید آرد   نابالغ دوره  طول مدت  

داری کمتر از  به طور معنی   تخم(   49/ 10±2/ 92)   ارزن   میزان زادآوری روی میزبان   . بود   )ارقام پایا و آفتاب(، برنج و ذرت 

نرخ   بیشترین مقدار دست آمد. به تخم(  136/ 18±7/ 36)  ذرت میزبان  روی آن ترین مقدار بیش  که ، در حالی غالت بود بقیه 

و کمترین آن مربوط به حشرات   ( روز بر    0/ 067)   مربوط به حشرات پرورش یافته روی میزبان ذرت (  r)   ذاتی افزایش جمعیت 

همبستگی مثبت یا   های زیستی آفت فراسنجه بین    چنین، هم   مشاهده شد.  ( روز بر    0/ 033)   پرورش یافته روی میزبان ارزن

  نتایج این تحقیق نشان داد که   منفی با درصد رطوبت، شاخص سختی، غلظت پروتئین و نشاسته غالت مختلف وجود داشت. 

ترین عنوان مطلوب ذرت به   )رقم معراج( و   گندم  ، بالعکس   های نسبتا مقاوم و ارزن و سورگوم به عنوان میزبان های  میزبان 

   بودند. ای  پره مدیترانه پرورش انبوه شب   جهت   میزبان 

 ، آرد غالتهای اولیه گیاهیهای غذایی، جدول زندگی، متابولیت رژیمها: کلیدواژه
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 مقدمه 

آرد،  مدیترانه  یپره شب    (Lepidoptera: Pyralidae)ای 

Ephestia kuehniella Zeller  ،ازیک مهم    ت اآف  ی 

طور گسترده پراکنده در جهان بهمحصوالت انباری بوده که 

 & Philips & Strand, 1994; Eliopoulos)شده است  

Stathas, 2005; Abdi et al., 2014).    این  الروهای

ها،  باشد و اغلب در آسیابفات مهم آرد مییکی از آحشره  

 (. Xu et al., 2008شود )ها و انبارهای آرد دیده مینانوائی

حشرات آفت، روش کنترل های مدیریت  یکی از راهکار   

)پا  طبیعی  دشمنان  کارگیری  به  با  یا  بیولوژیک  رازیتوئیدها 

. با توجه به  ( Iranipour et al., 2009) آنهاست  شکارگرها(  

با دیگر روش  بیولوژیک  های کنترل سازگاری روش کنترل 

آفات و عدم اثرات جانبی روی محیط زیست و سالمت انسان،  

 ر مدیریت تلفیقی آفات دارداین روش اهمیت قابل توجهی د

 (Scholler et al., 1997 .)   موفق کنترل   یک برنامه   اجرای

شگاهی مناسب تا حد زیادی به پرورش میزبان آزمای   بیولوژیک 

ای آرد آفت مهم  مدیترانه   پره شب   که در حالی وابسته است.  

انباری می فرآورده  تخم های  از  ولی  این  باشد،  و الروهای  ها 

آفت جهت پرورش انبوه برخی از پارازیتوئیدها و شکارگرها 

  الروهای   (. Corbet, 1973; Rees, 2003)  شود استفاده می 

برای   ، ترین میزبان واسط آزمایشگاهی عنوان رایج   این آفت به 

ا  زنبور  پرورش    Habrobracon hebetor (Say)نبوه 

گسترده  دارد استفاده   ;Brower & Press, 1990)   ای 

Darwish et al., 2003 .) 

تخم از  نیز  ایران  غالت    E. kuehniellaهای  در  بید  و 

Sitotroga cerealella Olivier    انبوه پرورش  برای 

تریکوگراما    Trichogramma brassicaeزنبورهای 

Bezdenko  شوداستفاده می  (Iranipour et al., 2009 .)  

استفاده از کنترل بیولوژیک در مدیریت آفات زمانی موفقیت  

جنبه  که  بود  خواهد  رفتاری  آمیز  و  زیستی  مختلف  های 

بمیزبان و  مطالعه  مورد  دقت  به  آنها  واسط  قرار های  ررسی 

های آزمایشگاهی تعیین  ها از طریق بررسیگیرد که این جنبه

   (.Yazdanian, 2000)  شوندمی

درصد   3درصد آرد گندم و  97فرمول غذایی  ای، در مطالعه

 Crutti et)  اندمخمر را برای پرورش این حشره ارایه نموده 

al., 1992).  دیگری،  هم تحقیق  در  و  چنین،  نما  و  نشو 

پره آرد را روی چند رژیم غذایی تهیه شده از  باروری شب

به گندم  سبوس  و  بررسی آرد  مرطوب  و  خشک  صورت 

مطلوبندکرد که  داد  نشان  نتایج  این  .  غذایی  رژیم  ترین 

درصد سبوس    25درصد آرد گندم و    75آفت، رژیم غذایی  

  و   تأثیر رطوبت آن در افزایش بقایل  باشد که به دلگندم می

کاهش دوره الروی پیشنهاد نمود که در تهیه این نوع رژیم  

  14هایی که درصد رطوبت آن حدود  غذایی از آرد و سبوس 

 .  (Yazdanian, 2000) درصد باشد، استفاده گردد

 ها و ارقام مختلف گیاهی، تأثیر میزبانه،  مطالع در چندین  
گونه درون  رقابت  رطوبت،  روی   و  ای دما،  الرو  تراکم 

تغذیه ویژگی  و  زیستی  میزان های  و  زندگی  جدول  ای، 
آنزیم  شب فعالیت  گوارشی  آرد مدیترانه   ی پرههای  ای 
شده   Marco, 1990; &Vinuela ) است   بررسی 

Hagstrum, 1993; Shafique et  Subramanyam &

; 8al., 200Blumel, 1996; Xu et  al., 1994;

, 2010; Abdi et Xu ;1998, Limonta&  Locatelli

al., 2014; Bidar et al., 2016  ) .  تأثیر ای،  در مطالعه
مختلف گندم روی  قم ر   پرهزیستی شب   هایفراسنجههای 

توسط  مدیترانه  آرد  & Pourabad  Madboniای 

شد  (2012) زادآوری  بررسی  کمترین  و  بیشترین  و 
 Abdi et  و رصد مشاهده شد.  2های آذر  ترتیب در رقم به 

al. (2014)    زیستی    های فراسنجهنیزE. kuehniella   را

بررسی   9روی آرد   نشان داد که  و  نمود   رقم گندم   نتایج 
ارقام مناسب برای تغذیه   N-86-7های گندم پیشتاز و  رقم 

 بودند.و پرورش این حشره  
شب  اقتصادی  خسارت  به  توجه  درمدیترانه   پرهبا  آرد   ای 

پژوهشگران بسیاری را به پژوهش   ، کشور ما   انبارهای غالت 
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آفت روی غالت شناسی این  های مختلف زیست روی جنبه

تحقیق حاضر، بررسی هدف مهم  .  مختلف سوق داده است 

شب  هایفراسنجه زندگی  به جدول  واکنش  در  آرد  پره 

های مختلف غالت، شامل گندم )ارقام آرد میزبان تغذیه از

فراز(،  و  فردان  اکسین،  )ارقام  جو  پایا(،  و  آفتاب  معراج، 

برنج، ذرت، سورگوم، چاودار و ارزن است. در این تحقیق 

پروتئینمتابولیت  )محتوای  اولیه  و   های  نشاسته(  و 

ها نیز ی( میزبانخصوصیات فیزیکی )درصد رطوبت و سخت 

شاندازه با گیری  خصوصیات  این  بین  ارتباط  تا  د 

شود.  ویژگی  مشخص  آرد  بید  زیستی  با چنین،  هم های 

 E. kuehniellaوجود اینکه آرد گندم میزبان مهم و اصلی  

وجب شده باشد، اما با در نظر گرفتن هزینه تولید انبوه ممی 

نیز  دیگری  غذایی  مواد  تا  پرورش    است   .Eبرای 

kuehniella  بنابراین قرار گیرد.  استفاده  به  مورد   با توجه 

سایر  از  گندم  جایگزین  مناسب  میزبانی  یافتن  ضرورت 

-غالت که از نظر ارزش غذایی بسیار نزدیک به گندم می 

 مطالعه حاضر طراحی و انجام پذیرفت.باشد،  
 

 ها مواد و روش

 غالت هایمیزبان
میزبان دانه  )ارقام  های  گندم  شامل  غالت  مختلف  های 

آفتاب، پایا و معراج(، جو )ارقام فردان، فراز و اکسین(، برنج  

)هیبرید   ذرت  هاشمی(،  )رقم  704)رقم  سورگوم   ،)

اسپیدفید(، چاودار )رقم دانکو( و ارزن )رقم مرواریدی( از  

شد.   تهیه  مغان  کشاورزی  تحقیقات  ارقام  های  دانهمرکز 

آسیاب برقی آرد شدند و از آرد این    مختلف توسط دستگاه 

بمیزبان و  ها  آفت  پرورش  خصوصیات همرای  تعیین    چنین 

 فیزیکی و بیوشیمیایی استفاده شد.  

 ای آرد  مدیترانه پره پرورش شب 
ای آرد از کلنی موجود  مدیترانه   یپره جمعیت اولیه شب 

گیاه  گروه  تهیه در  اردبیلی  محقق  دانشگاه  در    پزشکی  و 

درجه سلسیوس، رطوبت نسبی    26  ±  2در دمای    اتاقک رشد

دوره   ±60  5 و  نوری  درصد  و    14ی  روشنایی   10ساعت 

 پرهشب این  ای پرورش  ساعت تاریکی پرورش داده شد. بر

ابعاد   به  شفاف  نیمه  پالستیکی  ظروف  متر  سانتی  20×  6از 

این  تهویه، در قسمت درپوش    تأمین استفاده گردید. جهت  

نده شد.  ای ایجاد شده و با پارچه توری پوشادریچه  ظروف

آفتکلنی   میزبان  این  آرد  برای  روی  غالت  مختلف  های 

مدت یک نسل پرورش داده شد و از تخم یک روزه برای  

 های جدول زندگی استفاده شد.انجام آزمایش

جمعیت  فراسنجه  بررسی رشد  و  زیستی  های 

میزبانمدیترانه  یپرهشب  روی  آرد  های  ای 

 مختلف غالت

دوره   مطالعه برای   نابالغ    طول  مراحل  بقای  و  نما  و  نشو 

عدد تخم    60ها، تعداد  آرد روی هر کدام از میزبان  یپره شب 

انتخاب شد. تخم با  یک روزه  انفرادی همراه  به صورت  ها 

متری منتقل  سانتی 6چند گرم آرد هر میزبان به ظروف پتری 

صورت روزانه  مختلف به هایهای حاوی میزبان شدند. پتری

کامل   حشرات  ظهور  زمان  تا  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 

نشو و نما و بقای مراحل نابالغ    داری شدند و طول دوره نگه 

ها ثبت گردید. پس از ظهور  بید آرد روی هر یک از میزبان

  آنها   مشاهده انتهای شکم ها با حشرات کامل، جنسیت پروانه 

به ظروف   برای تخمریزی  ماده  و  نر  هر جفت  و  تعیین شد 

های گذاشته شده و طول  گیری منتقل شدند. تعداد تخم تخم

کار این  شد.  ثبت  آنها  همه  عمر  زمان مرگ  ی حشرات  تا 

های یادداشت شده برای تشکیل  کامل ادامه داشت و از داده 

زندگی سن  جدول  جنسی  گردید.   مرحله- دو  استفاده 

دماییآزمایش شرایط  با  رشدی  اتاقک  در  ، C226ها 

نسبی   دوره   560رطوبت  و  نوری  درصد  ساعت    14ی 

و   شد   10روشنایی  انجام  تاریکی   & Naseri)  ساعت 

Bidar, 2015.)   

رشد جمعیت با استفاده از جدول زندگی دو    هایفراسنجه

 (: Chi, 1988جنسی و از طریق معادالت زیر محاسبه شدند )
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بیوویژگی  بررسی و  فیزیکی  شیمیایی های 

 های مختلف غالت میزبان 

درصد رطوبت و  ،  خصوصیات فیزیکیاز  در این تحقیق  

سختی اولیهمتابولیت  از  و  شاخص  میزان های  و    ،  پروتئین 

گیری شد تا ارتباط  اندازه   مورد مطالعه  غالت  هایدانه نشاسته  

  زیستی آفت تعیین شود.   هایبین این خصوصیات با ویژگی

 ها در سه تکرار انجام شد. آزمایش این

 مورد مطالعه هایدانهدرصد رطوبت 

گرم از هر رقم،   2ها، ابتدا  درصد رطوبت میزبان برای تعیین  

پتری   ظروف  در  و  رقم(  هر  برای  تکرار  )سه  شده  آسیاب 

ای قرار داده شد. سپس نمونه ها در آون تنظیم شده در  شیشه 

ساعت خشک شد. پس    3درجه سلسیوس به مدت    100دمای  

ی اختالف وزن قبل از خشک کردن و پس از از آن با رابطه 

ن  کردن  اولیه خشک  وزن  بر  تقسیم  در  مونه،  نمونه ضرب  ی 

 (.AACC, 1996) صد رطوبت محاسبه گردید  در ،  100

 مورد مطالعه غالتهای دانهدرصد سختی 

صد سختی دانه، ابتدا ارقام مختلف به  گیری در برای اندازه 

برقی با آسیاب  از   مدت سه دقیقه  پودر شده و آرد حاصله 

در این آزمایش، میزان آرد باقی  عبور داده شد.    7الک شماره  

)به  اولیه  مقدار  به  الک  در  درمانده  بهصورت  عنوان  صد( 

شد.  س گرفته  نظر  در  نمونه  کوچکیختی  یا  عدد   بزرگی 

ی  سخت  میزان  ی نشان دهنده   ترتیببه  دست آمده بیشتر باشدبه 

 (. AACC, 1996)باشد بذور میو نرمی 

 
1- Gross reproductive rate  

2- Net reproductive rate 

3- Intrinsic rate of increase 

 غالت هایدانهروتئین موجود در غلظت پ 
های مختلف،  به منظور سنجش غلظت پروتئین در میزبان

لیتر آب مقطر میلی  10گرم از آرد هر رقم، همراه با  میلی  200

به    100همگن شد. سپس   مواد همگن شده  از    3میکرولیتر 

ها در طول  و جذب آن  شده   لیتر از معرف برادفورد اضافهمیلی

 (. Bradford, 1976) تعیین شد نانومتر 595موج 

 غالت  هایدانه نشاسته موجود در غلظت 
اندازه  نشاسته موجود در میزبان برای  های  گیری محتوای 

گرم از بذور آرد شده هر میزبان، همراه با  میلی  200مختلف،  

لیتر آب مقطر همگن شده و تا رسیدن به نقطه جوش  میلی  35

سپس   گرفت.  قرار  آبی  حمام  مواد    100در  از  میکرولیتر 

درصد ید   02/0لیتر از معرف یدین )میلی 5/2همگن شده به 

ها در طول موج  درصد یدید پتاسیم( اضافه و جذب آن  2/0و  

   (.Bernfeld, 1955) نانومتر تعیین شد  580

 ها تجزیه داده
ای آرد  مدیترانه   پره حاصل از دموگرافی شب های خام  داده 

نرم  از  استفاده  شد   TWOSEX-MS Chartافزار  با    آنالیز 

 (Chi, 2020 .)    کردن تکراردار  جدول  فراسنجه جهت  های 

بوت  از روش  تکرار  زندگی  با  استفاده شد.   100000استرپ 

ویژگی  بین  آماری  نیز  اختالف  و  زیستی   هایفراسنجه های 

ب  استرپ  ا استفاده از آزمون دو گانه بوت رشد جمعیت آفت 

 (paired bootstrap test ( شد  مقایسه   )P < 0.05  .)

داده چنین،  هم  بودن  و  نرمال  پروتئین  غلظت  به  مربوط  های 

میزبان  سختی  و  رطوبت  درصد  آزمون  نشاسته،  با  ابتدا  ها 

خصوصیات فیزیکی و    اسمیرنوف بررسی شد. - کولموگروف 

های مختلف از تجزیه واریانس یک طرفه بیوشیمیایی میزبان 

 (one-way ANOVA  میانگین اختالف  و  شد  استفاده   )

مورد   % 5در سطح احتمال    Tukeyتیمارها با استفاده از آزمون  

بررسی قرار گرفت. برای تعیین همبستگی و ارتباط بین 

4- Finite rate of increase 

5- Mean Generation time 
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میزبان ویژگی    بیوشیمیایی  و  فیزیکی  با  های  مختلف  های 

  Pearsonزندگی از آزمون همبستگی  مهم جدول    های فراسنجه 

های مختلف نیز، تجزیه  بندی میزبان استفاده شد. به منظور گروه 

رشد    های فراسنجه  کالستر )دندروگرام( ارقام مختلف بر مبنای 

به روش     SPSSافزار جمعیتی و زیستی آفت با استفاده از نرم 

Ward   ( صورت گرفتSPSS, 2007 .) 

 

 نتایج

   معیتزیستی و رشد جهای فراسنجه

ی  ارقام مختلف غالت بر طول دوره   ها وتأثیر میزبان  نتایج

  1در جدول  E. kuehniellaنشو و نما و بقای مراحل نابالغ 

است.   شده  میانگینمقایسهآورده  طول  ی  به  مربوط  های 

الرودوره  تخم،  شب  ی ی  شفیرگی  مدیترانهو  آرد  پره  ای 

معنی اختالف  که  داد  میزباننشان  بین  مختلف  داری  های 

پره آرد  تخم شب  ی. دوره (P < 0.05)  غالت وجود دارد 

داری بیشتر از بقیه  به طور معنی  روز(  91/3)  روی میزبان ارزن

هممیزبان بود.  کوتاه ها  دوره چنین،  روی  ترین  الروی  ی 

و  میزبان ذرت  و  برنج  پایا(،  و  آفتاب  )ارقام  گندم  های 

دست  های سورگوم و ارزن بهها روی میزبانترین آنطوالنی 

دوره آمد.   طول  روی    یبیشترین  ارزن شفیرگی    میزبان 

گندم  دوره    کمترین  و  روز(  12/12) میزبان  شفیرگی روی 

مشاهده گردید. بر اساس نتایج به    (روز  72/9)  ()رقم آفتاب

  ها و ارقام غالت مورد دست آمده مشخص شد که بین میزبان

از تخم تا  مطالعه از نظر طول مدت نشو و نمای مراحل نابالغ )

داری وجود داشت، بدین ترتیب  معنی  کامل(    ظهور حشره 

طوالنی روی  که  دوره  این  طول  ارزنترین   57/66)  میزبان 

های گندم  ترین دوره پیش از بلوغ روی میزبانو کوتاه  (روز

پایا  و ذرت مشاهده شد   )ارقام  برنج  آفتاب(،    ( 1)جدول    و 

(< 0.05P  .)  منحنی( سنی  ویژه  بقای  شبxlهای    ی پره ( 

ارقام مختلف غالت در  مدیترانه یافته روی  ای آرد پرورش 

های  های بقا روی همه میزبان ارایه شده است. منحنی  1شکل  

هم بود.  هم  مشابه  تقریبا  غالت  ماده مختلف  های  چنین، 

مانی بیشتری داشتند و  پرورش یافته روی میزبان چاودار زنده 

 تر بود.منحنی بقا روی این رقم طوالنی

 
خطای معیار( و بقای    ±مختلف قبل از بلوغ )روز( )میانگینهای مختلف غالت روی طول دوره مراحل  اثر تغذیه از میزبان  -1جدول  

Ephestia kuehniella 

Table 1. Effect of various cereal hosts on duration of immature stages (day) (mean±SE) and survival of 

Ephestia kuehniella  

Host (cultivar) Egg incubation Larval period Pupal period Development 

time 

Immature 

survival (%) 

Wheat (Aftab) 3.09± 0.03 de 41.56 ± 0.26 e 9.72± 0.11 g 54.40 ± 0.28 f 0.72 ± 0.06 a 

Wheat (Paya) 3.13 ± 0.04 de 41.59± 0.27 e 10.01± 0.13 f 54.78± 0.32 f 0.69 ± 0.06 a 

Wheat (Meraj) 3.07 ± 0.03 e 43.09± 0.27 d 10.44 ± 0.13 e 56.60 ± 0.31 e 0.83± 0.05 a 

Barley (Oxin) 3.20 ± 0.05 d 47.09 ± 0.27 b 11.50 ± 0.15 bcd 61.76 ± 0.33 c 0.70 ± 0.06 a 

Barley (Faraz) 3.57± 0.07 bc 47.21± 0.29 b 11.63± 0.13 bc 62.42 ± 0.30 c 0.72± 0.06 a 

Barley (Fardan) 3.43 ± 0.05 c 47.46 ± 0.24 b 11.37± 0.15 cd 62.2 ± 0.29 c 0.72± 0.06 a 

Rice (Hashemi) 3.07± 0.03 e 41.02 ± 0.12 e 10.13± 0.12 ef 54.25± 0.19 f 0.75± 0.06 a 

Maize (Hybrid 704) 3.07 ± 0.03 e 41.56± 0.18 e 10.22 ± 0.11 ef 54.82± 0.24 f 0.83± 0.05 a 

Sorghum (Spidfid) 3.72 ± 0.06 b 50.22 ± 0.30 a 11.86 ± 0.16 ab 65.81 ± 0.34 b 0.59± 0.06 b 

Rye (Danko) 3.50 ± 0.06 c 44.73± 0.37 c 11.11± 0.15 de 59.33 ± 0.45 d 0.75± 0.06 a 

Millet (Morvaridi) 3.91 ± 0.03 a 50.52 ± 0.17 a 12.12± 0.11 a 66.57± 0.19 a 0.70± 0.06 a 

Means followed by different letters in each column are significantly different (Paired bootstrap test, P< 0.05). 
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)  -1شکل   ویژه سنی  )xlبقای  ویژه سنی  زادآوری  و   )xm)  آمدیترانه   ی پره شب های میزبانروی    kuehniella Ephestia  در ای 

 مختلف غالت
Figure 1. Age-specific survival rate (lx) and age specific fecundity (mx) of the mediteranean flour moth, 

Ephestia kuehniella on various cereal hosts 
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حشرات کامل تخمریزی، زادآوری و طول عمر    دوره طول  

E. kuehniella    و میزبان روی غالت    ها  مختلف  در ارقام 

ی قبل طول دوره   (. P < 0.05)   نشان داده شده است   2جدول  

  61/1)   ( روی میزبان ارزن APOPاز تخمریزی افراد بالغ ماده ) 

معنی   روز(  طور  میزبان به  بقیه  از  بیشتر  ارقام  داری  بود.  ها 

معنی  اثر  غالت  دوره مختلف  مجموع  روی  از   داری  قبل 

بالغ   افراد  ) تخمریزی  به TPOPماده  داشت،  که  (  طوری 

های برنج، ذرت و گندم )رقم  ترین این دوره روی میزبان کوتاه 

های سورگوم و ارزن  ترین آن روی میزبان آفتاب( و طوالنی 

ترین دوره تخمریزی افراد ماده هم روی  مشاهده شد. طوالنی 

ثبت شد.    روز(   27/6)   و گندم )رقم معراج(   روز(  6/ 26)   ذرت 

زادآ  ارزنمیزان  میزبان  روی  طور    تخم(   49/ 10)   وری  به 

بقیه معنی  از  کمتر  میزبان داری  بیش ی  و  بوده  میزان  ها  ترین 

دست آمد.  به  ( تخم  136/ 18)  زادآوری مربوط به میزبان ذرت 

ماده  هم  و  نر  کامل  حشرات  عمر  طول  بیشترین   .Eچنین، 

kuehniella   روز(   7/ 33و    56/9)   روی میزبان ذرت ترتیب  به  

های زادآوری ویژه چنین، منحنی (. هم 2مشاهده شد )جدول  

های مختلف روی میزبان   ای آرد مدیترانه   ی پره شب (  xmسنی ) 

شکل   در  است.   1غالت  شده  منحنی   ارایه  پهنای  بیشترین 

 های ذرت و گندم )رقم معراج( بود. زادآوری روی میزبان 

میزبان   پرورش   تأثیر چگونگی  نتایج   مختلف  روی  های 

،  E. kuehniellaرشد جمعیت پایدار    های فراسنجه غالت بر  

است.    3در جدول   شده  مورد  ارایه  غالت  مختلف  ارقام  بین 

فراسنجه  نظر  از  اختالف  آزمایش،  آفت  زندگی  جدول  های 

داشت  معنی  وجود  نرخ    (. P < 0.05) داری  مقدار  کمترین 

های مختلف ارزن و جو  روی میزبان (  GRR)   ناخالص تولید مثل 

های مختلف ذرت،  فراز( و بیشترین مقدار آن روی میزبان رقم  ) 

چاودار و گندم )رقم معراج( مشاهده شد. نتایج نشان داد که مقدار  

) نرخ   تولیدمثل  ) 0Rخالص  ذرت  میزبان  روی  (  نتاج   52/ 20( 

روی   و  ) میزبان بیشتر  سورگوم  ) 11/ 98های  ارزن  و   )64 /10  )

نرخ ذاتی    چنین، بیشترین مقدار ها بود. هم کمتر از سایر میزبان 

مربوط به حشرات پرورش یافته روی میزبان    ( rافزایش جمعیت ) 

روز( و کمترین آن مربوط به حشرات پرورش  بر    0/ 067ذرت ) 

 روز( بود. بر    0/ 033یافته روی میزبان ارزن ) 

 
خطای معیار( حشرات کامل    ±و طول عمر )میانگین  باروریروی طول دوره تخمریزی،    غالت  های مختلفاثر میزبان  -2جدول  

Ephestia kuehniella 

Table 2. Effect of various cereal hosts on reproduction period, fecundity and adult longevity (mean±SE) 

of Ephestia kuehniella 

Host (cultivar) APOP 

 (day)   
TPOP  

(day) 

Oviposition 

period  (day) 

Fecundity 

(offspring) 
Female adult 

longevity (day) 
Male adult 

longevity (day) 
Wheat (Aftab) 1.05 ± 0.02 d 55.45 ± 0.32 f 5.28 ± 0.28 bc 104.79 ± 5.35 c 7.95 ± 0.46 bc 6.20 ± 0.33 bcd 

Wheat (Paya) 1.10 ± 0.03 d 55.99 ± 0.60 ef 5.57 ± 0.29 ab 11.44 ±7.06 bc 7.71 ± 0.41 d 6.47 ± 0.28 abc 

Wheat (Meraj) 1.07 ± 0.03 d 57.36 ± 0.52 e 6.27 ± 0.26 a 126.62 ± 7.34 ab 8.46 ± 0.32 abc 6.75 ± 0.32 ab 

Barley (Oxin) 1.47 ± 0.12 ab 63.11 ± 0.45 c 4.47 ± 0.31 cde 86.14 ± 5.01 d 5.99 ± 0.46 cd 5.48 ± 0.35 def 

Barley (Faraz) 1.31 ± 0.12 abc 64.49 ± 0.35 b 3.81 ± 0.23 e 65.54 ± 3.48 ef 6.13 ± 0.33 cd 5.07 ± 0.26 efg 

Barley (Fardan) 1.31± 0.12 abc 63.81 ± 0.43 bc 4.38 ± 0.28 de 74.64 ± 4.63 de 6.94 ± 0.51 cd 5.74 ± 0.29 cde 

Rice (Hashemi) 1.10 ± 0.09 cd 55.41 ± 0.31 f 5.40 ± 0.27 b 110.72 ± 5.95 bc 8.85 ± 0.70 ab 6.48 ± 0.34 abc 

Maize (Hybrid 704) 1.03 ± 0.04 d 55.65 ± 0.40 f 6.26 ± 0.26 a 136.18 ± 7.36 a 9.56 ± 0.59 a 7.33 ± 0.36 a 

Sorghum (Spidfid) 1.31 ± 0.13 abc 67.38 ± 0.46 a 3.92 ± 0.33 de 55.29 ± 5.61 f 6.01 ± 0.60 d 4.83 ± 0.26 fg 

Rye (Danko) 1.26 ± 0.09 bc 60.52 ± 0.73 d 4.48 ± 0.16cd 84.93 ± 4.42 d 7.26 ± 0.36 cd 5.37 ± 0.31 def 

Millet (Morvaridi) 1.61 ± 0.14 a 68.07 ± 0.38 a 3.84 ± 0.27 e 49.10 ± 2.92 g 6.07 ± 0.56 d 4.21 ± 0.18 g 

Means followed by different letters in each column are significantly different (Paired bootstrap test, P< 0.05). 
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 ( جمعیت  افزایش  متناهی  میزبان  𝜆نرخ  روی  نیز    ذرت ( 

روی    ( روزبر    069/1) و  ارزنبیشترین   (034/1)  میزبان 

  (T)از نظر متوسط زمان یک نسل  کمترین مقدار را داشت.  

میزبان  آفت بین  اختالف  در  مطالعه  مورد  مختلف  های 

این  معنی بیشترین مقدار  روی    فراسنجه داری مشاهده شد و 

سورگوم میزبان ارزن  روز(  57/69)  های  و    (21/70)  و 

میزبان روی  آن  مقدار  و  کمترین  آفتاب  )ارقام  گندم  های 

 (.3آمد )جدول دست به  پایا(، برنج و ذرت

میزبان مبنای  تجزیه کالستر  بر  مختلف غالت  های 

شبویژگی جمعیت  رشد  و  زیستی  پره  های 

 ای آرد مدیترانه

های مختلف  دندروگرام حاصل از  تجزیه کالستر میزبان

  E. kuehniellaجدول زندگی    هایفراسنجه غالت بر مبنای  

نشان داده    2پرورش یافته روی ارقام مختلف غالت در شکل  

  Aهای مختلف غالت در دو گروه اصلی  شده است. میزبان

بود.   2Aو    1Aشامل دو زیر گروه    Aقرار گرفتند. گروه    Bو  

میزبان  1Aزیرگروه   و  شامل  فراز  اکسین،  )ارقام  جو  های 

های ارزن و سورگوم در زیر فردان( و چاودار بود و میزبان 

یز شامل دو زیر ن  Bچنین، گروه  قرار گرفتند. هم  2Aگروه  

های گندم )رقم معراج( و ذرت  بود. میزبان   2Bو    1Bگروه  

   2Bقرار گرفتند و زیر گروه     1B( در زیر گروه  704)هیبرید  

های گندم )آفتاب و پایا( و برنج )رقم هاشمی(  شامل میزبان

 (.  2بود )شکل 

بیوویژگی و  فیزیکی  میزبانهای  های شیمیایی 

 مختلف غالت

های مختلف غالت از نشان داد که در میان میزبان نتایج  

صد رطوبت و سختی دانه تفاوت معنی داری وجود نظر در 

در  بیشترین  میزبانداشت.  در  رطوبت  )رقم   صد  برنج 

های ذرت )هیبرید هاشمی( و کمترین مقدار آن در میزبان

همچنین، 704 شد.  مشاهده  مرواریدی(  )رقم  ارزن  و   )

دانه در میزبان ذرت و کمترین مقدار بیشترین درصد سختی  

 (. 4دست آمد )جدول  های برنج و ارزن به آن در میزبان 

 
 Ephestia kuehniellaخطای معیار(   ±های جدول زندگی )میانگینروی فراسنجه  غالت های مختلفاثر میزبان -3جدول 

Table 3. Effect of various cereal hosts on life table parameters (mean±SE) of Ephestia kuehniella 

Host (cultivar) GRR 

(offspring) 

R0 

(offspring) 

r 
(day-1) 

𝜆 

)1-(day 
T 

(day) 
Wheat (Aftab) 56.43 ± 5.31 abc 31.41 ± 6.47 abcd 0.059 ± 0.004 abc 1.060 ± 0.004 abc 58.37  ± 0.40 e 

Wheat (Paya) 55.71 ± 4.17 abc 26.71 ± 6.47 bcd 0.055 ± 0.004 bcd 1.057 ± 0.005 bcd 58.83 ± 0.61 e 

Wheat (Meraj) 88.41 ± 8.17 a  46.33 ± 8.32 ab 0.063 ± 0.003 ab 1.065 ± 0.003 ab 60.68  ± 0.59 d 

Barley (Oxin) 58.87 ± 5.68 abc 27.34 ± 5.39 bcd 0.050 ± 0.003 cdef 1.051 ± 0.003 cdef 65.49 ± 0.41 c 

Barley (Faraz) 36.78 ± 3.79 c 17.47 ± 3.81 de 0.042 ± 0.003 efg 1.043 ± 0.004 efg 66.61 ± 0.38 b 

Barley (Fardan) 48.57±4.49 abc  19.90 ± 4.42 cde 0.045 ± 0.004 defg 1.046 ± 0.004 defg 66.08 ± 0.49 bc 

Rice (Hashemi) 62.87 ± 5.86 ab 36.92  ±7.02 ab 0.062 ± 0.003 abc 1.064 ± 0.004 abc 58.29 ± 0.36 e 

Maize (Hybrid 704) 79.61 ±6.81 a  52.20  ± 9.01 a 0.067 ± 0.003 a 1.069 ± 0.003 a 58.74 ± 0.39 e 

Sorghum (Spidfid) 39.29 ± 3.22  bc 11.98 ± 3.19 e 0.035 ± 0.004 fg 1.036 ± 0.004 fg 69.57 ± 0.54 a 

Rye (Danko) 73.89 ± 5.06 a 32.53 ± 5.61 abc 0.056 ± 0.003 bc 1.057 ± 0.003 bc 62.29 ± 0.72 d 

Millet (Morvaridi) 31.69 ±3.56 c  10.64  ± 2.70 e 0.033 ± 0.004 g 1.034 ± 0.004 g 70.21 ± 0.50 a 

Means followed by different letters in each column are significantly different (Paired bootstrap test, P< 0.05). GRR, the gross 

reproductive rate; R0, the net reproductive rate; r, intrinsic rate of increase; 𝜆, finite rate of increase and, T, mean generation 

time. 
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روی     Ephestia kuehniellaزندگیجدول  های  فراسنجه بر مبنای    های مختلفزیه کالستر میزباندندروگرام حاصل از  تج   -2شکل  

 ارقام مختلف غالت

Figure 2. Dendrogram of different hosts based on life table parameters of Ephestia kuehniella on various 

cereal hosts  

 

 
 های مختلف غالتمیزبان خطای معیار( ±( )میانگینmg/mlو غلظت ترکیبات اولیه ) )%( خصوصیات فیزیکیبرخی   -4جدول 

Table 4. Some physical (%) and primary biochemical (mg/ml) characteristics (mean ± SE) of various cereal 

hosts  

Host (cultivar) Humidity 

percentage 
Hardiness index Total protein 

content 
Carbohydrate 

content 
Wheat (Aftab) 11.50 ± 0.29 ab 44.67 ± 1.42 bc 0.502± 0.004 a 4.21 ± 0.18 c 

Wheat (Paya) 10.33 ± 0.17 bc 34.05 ± 0.68 def 0.498 ± 0.008 a 4.08 ± 0.08 c 

Wheat (Meraj) 11.33 ± 0.60 ab 37.13 ± 0.21 cdef 0.505 ± 0.009 a 5.21 ± 0.09 b 

Barley (Oxin) 10.83 ± 0.83 abc 40.59 ± 1.82 bcde 0.480 ± 0.006 b 2.76 ± 0.09 d 

Barley (Faraz) 10.67 ± 1.45 abc 42.73 ± 1.24 bcd 0.462 ± 0.003 c 2.17 ± 0.11 d 

Barley (Fardan) 10.50 ± 0.29 abc 42.55 ± 1.99 bcd 0.455 ± 0.007 c 2.28 ± 0.04 d 

Rice (Hashemi) 12.50 ± 0.29 a 30.77 ± 0.45 f 0.284 ± 0.004 f 5.81 ± 0.07 ab 

Maize (Hybrid 704) 9.07 ± 0.44 c 54.23 ± 1.38 a 0.235 ± 0.004 g 6.02 ± 0.14 a 

Sorghum (Spidfid) 9.50 ± 0.29 bc 32.88 ± 0.43 ef 0.376 ± 0.001 d 2.26 ± 0.03 d 

Rye (Danko) 10.17 ± 0.44 bc 46.29 ± 1.41 ab 0.512 ± 0.003 a 1.48 ± 0.08 e 

Millet (Morvaridi) 9.17 ± 0.73 c 28.52 ± 0.54 f 0.341 ± 0.001 e 1.33 ± 0.23 e 

ANOVA 

(df = 10, 22) 

F = 2.61 

P = 0.0294 

F = 17.98 

P < 0.0001 

F = 934.79  
P < 0.0001 

F = 208.68 
 P < 0.0001 

Means followed by different letters in each column are significantly different (HSD; P< 0.05). 

 

میزبان  بین  غالت در  مختلف  غلظت    های  نظر  از 

معنی  اختالف  نشاسته  و  پروتئین  اولیه  داری  ترکیبات 

های گندم  ترین غلظت پروتئین در میزبان بیش مشاهده شد.  

)آفتاب، پایا و معراج( و چاودار و کمترین مقدار آن در  

نشاسته در    چنین، میزبان ذرت مشاهده گردید. هم  غلظت 

ها بود و  داری بیشتر از بقیه میزبان طور معنی میزبان ذرت به 

میزبان  به  مربوط  نشاسته  غلظت  و  کمترین  چاودار  های 

 دست آمد. به ارزن  
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بیوشیمیایی  و  فیزیکی  خصوصیات  بین  ارتباط 

برخی  میزبان با  غالت   مختلف   هایفراسنجههای 

 ای آرد مدیترانه  یپرهزندگی شب جدول 

فراسنجه  بین  همبستگی  زندگی  نتایج  جدول  های 

و  مدیترانه   ی پرهب ش  فیزیکی  خصوصیات  با  آرد  ای 

میزبان  جدول  بیوشیمیایی  در  غالت  مختلف  ارایه    5های 

جدول   های فراسنجه دهد که بین شده است. نتایج نشان می 

با درصد رطوبت،   یا منفی  مثبت  زندگی آفت همبستگی 

مختلف   نشاسته غالت  و  پروتئین  غلظت  شاخص سختی، 

هم  داشت.  هیچ وجود  که  داد  نشان  نتایج  گونه  چنین، 

معنی  ب همبستگی  زندگی    های فراسنجه ین  داری  جدول 

میزبان  رطوبت  درصد  با  وجود  آفت  غالت  مختلف  های 

بلوغ شب  از  پیش  اما، طول دوره  ای  پره مدیترانه نداشت. 

معنی  منفی  همبستگی  غالت  رطوبت  درصد  با  داری  آرد 

معنی  مثبت  همبستگی  دانه  داشت.  سختی  بین  با  داری 

جز  ویژگی  به  آفت  زیستی  دوره    طول   های فراسنجه های 

پیش از بلوغ و طول عمر حشرات کامل ماده مشاهده شد.  

به   های فراسنجه ولی،   با محتوای پروتئین  جز  زیستی آفت 

داری نداشتند.  های ماده همبستگی معنی پرهطول عمر شب 

به فراسنجه بین همه   بلوغ آفت،    جز ها  از  طول دوره پیش 

خالص   نرخ  ماده،  کامل  حشرات  عمر  طول  باروری، 

محتوای  تولیدم  با  آفت  جمعیت  افزایش  ذاتی  نرخ  و  ثل 

 (. 5داری وجود داشت )جدول  نیز همبستگی معنی نشاسته  

 

 بحث

های مختلف غالت  نتایج این تحقیق نشان داد که میزبان
معنی روی  تأثیر    ی پره شبزیستی    هایفراسنجهداری 

ی نابالغ  در تحقیق حاضر طول دوره   داشت.   ای آرد مدیترانه

  57/66تا    25/54های مختلف غالت بین  روی میزبان بید آرد  
به آمد.روز  که    دست  است  داده  نشان  قبلی  مطالعات 
فراسنجهویژگی و  زیستی  جمعیت  های  رشد   های 

kuehniella .E   میزبان  به نوع  با  مرتبط  توجهی  قابل  طور 
)می  ;Naseri & Bidar, Abdi et al., 2014باشد 

Mohammadi &  2016;Bidar et al., 2015; 

Mehrkhou, 2020  .)Tarlack et al. (2015)    در تعیین
زیست بر  گندم  مختلف  ارقام  شبتأثیر  آرد،    یپره شناسی 

و کوتاه طوالنی  را    ترین طول دوره ترین  نابالغ آفت  مراحل 

)به  پیشتاز  ارقام  )  54/62ترتیب روی  پارسی  و   98/50روز( 
 andNaseri چنین، در تحقیقی،  هم  روز( گزارش کردند.

Bidar (2015)  ی آرد را روی  پره های زیستی شبفراسنجه

 5،  03، ریحان  30هفت رقم جو )دشت، خرم، صحرا، فجر  
بررسی EH-83-7شور و   )بم و سپاهان(  ( و دو رقم گندم 

کردند که طول دوره پیش از بلوغ این آفت را روی این ارقام  

 روز به دست آوردند.  12/72تا  19/58بین 

 
ای آرد با خصوصیات فیزیکی و ی مدیترانه پره زیستی و جدول زندگی شب   هایفراسنجه ضریب همبستگی بین برخی    -5جدول  

 های مختلف غالتشیمیایی میزبان

Table 5. Correlation coefficients (r) of some life history parameters of Ephestia kuehniella with some 

physical and biochemical traits of various cereal hosts 

Paramete Humidity percentage Hardiness index Total protein content Carbohydrate content 
Development time -0.392 (0.024) -0.310 (0.079)   0.012 (0.946)  -0.834 (0.001)  
Fecundity 0.263 (0.139) 0.369 (0.035) -0.095 (0.598) 0.895 (0.001)  
Female longevity 0.225 (0.209)  0.329 (0.061)   -0.355 (0.042)   0.890 (0.001)   

0R 0.216 (0.227)   0.489 (0.004) -0.173 (0.336) 0.818 (0.001) 
mr 0.340 (0.053)  0.450 (0.009)   -0.049 (0.785)   0.824 (0.001) 

* Correlations were evaluated based on Pearson’s correlation test (P < 0.05). 
The number in parenthesis is P value. 
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دیگری،   مطالعه   Mohammadi and Mehrkhouدر 

را روی سه رقم    E. kuehniellaی نابالغ  طول دوره   (2020)

(  704های ذرت )هیبرید  گندم شامل هما، میهن و زارع و میزبان 

  52/ 62و    46/ 91،  59،  53/ 52،  53/ 13ترتیب  و جو )ماکوئی( به 

وت  ها ممکن است مرتبط با تفا برخی تفاوت   روز بیان کردند. 

های بید آرد یا ناشی از تفاوت در شرایط و نوع  ژنتیکی جمعیت 

 باشد.  آزمایش، نوع میزبان و رقم برای تغذیه این آفت  

میزبان های ارزن و سورگوم به عنوان در این تحقیق، میزبان

تغذیه و  رشد  برای  آرد مدیترانه   یپرهشب   نامناسب  ای 

آهسته   ها این میزبانمعرفی شد، زیرا نشو و نمای آفت روی  

نابالغ آفت روی  به کندی صورت گرفت و طول دوره  و 

بود طوالنی   هامیزبان این   دیگر،  .  تر  طرف  حساسیت از 

( نسبت به دشمنان طبیعی مرحله الروی  ویژههمراحل نابالغ )ب 

کش آفت  موجب  و  که می ها  نابالغ   شود  مراحل  حشرات 

سریع بلوغ  مرحله  به  رسیدن  برای  را  کنند خود  طی  تر 

 (Alami et al., 2014 بنابراین زمان   ، (.  ترشدن  طوالنی 

روی   الروها  سورگوم،  میزبانرشد  و  ارزن  فرصت های 

آنها   به  تغذیه  برای  ومی بیشتری  کنترل   دهد  اثربخشی 

را شیمیایی  و  مدیریتبرنامه   در  بیولوژیکی  تلفیقی   های 

، چنین هم (.  Du et al., 2004)   دهدمی افزایش  آفات  

های برنج، ذرت و گندم میزباندر  تر  ی الروی کوتاهدوره

تر مراحل نابالغ و منجر به تکمیل سریع )ارقام آفتاب و پایا(  

می  زودرس  بلوغ  و شروع  بیشتر  نتاج  به  منجر  که  شود 

 است  این دیگر توجه   قابل  گردد. نکته تر می جمعیت بزرگ

نابالغ آفت،  مراحل  نمو و رشد یدوره طول افزایش که 

دشمنان  در افراد  که  زمانی  مدت   قرار  طبیعی  معرض 

 افزایش  تواند می  نتیجه در  و  داده افزایش  را  گیرندمی 

مدیریت  های در برنامه  استفاده مورد  طبیعی  دشمنان  کارایی 

آفات   دنبال راتلفیقی  سایر اثر و    باشد داشته به  بخشی 

کارگیری دشمنان طبیعی آفت از جمله به  کنترلهای  روش 

ها را از طریق کند کردن مراحل قبل از بلوغ و کش و حشره

مرحلهطوالنی  به  رسیدن  زمان  کردن  را تر  نتاج  تولید  ی 

 (. Erb et al., 2001)  افزایش دهند

کرده  گزارش  متعددی  زادآوری  پژوهشگران  که  اند 

نوع ماده غذایی مورد تغذیه  ها میپره شب تأثیر  تواند تحت 

 & Kumral et al., 2007; Madboniها قرار گیرد )آن

Pourabad, 2012رو در این تحقیق، زادآوری  (. از اینE. 

kuehniella  معنی غذای  اختالف  نوع  با  رابطه  در  داری 

خورده شده توسط الروها نشان داد. با توجه به اینکه پروتئین  

 Sorgeهای بالغ ضروری است )پره ید تخم در شببرای تول

et al., 2000 ای آرد  ی مدیترانهپره (، بیشترین زادآوری شب

ذرت   روی تقریبا    18/136)  میزبان  که  شد  مشاهده  تخم( 

توسط   شده  گزارش  مقدار  به   .Tarlack et alنزدیک 

  Naseri and Bidar (2015)روی گندم زرین و  (2015)

بودن   مناسب  دهنده  نشان  که  بود  سپاهان  گندم  رقم  روی 

باشد  می  E. kuehniellaذرت برای پرورش آزمایشگاهی  

ویژگی نظر  از  میو  گندم  با  جمعیتی  رشد  قابل  های  تواند 

تحقیقات گوناگون بیانگر این  چنین،  سو باشد. همرقابت و هم

که   است  گیاهیمیزبانواقعیت  استفاده می  های  با  از    تواند 

ای و  به دلیل وجود مواد ضد تغذیه  و   بیوزهای آنتیمکانیسم

های زیستی و  ثانویه، ویژگی  و  اولیه  های ترکیبات متابولیت

گیاه  آفات  راباروری  ده  نیز   خوار  قرار  تأثیر    د نتحت 

(Coskun et al., 2005; Chen et al., 2009  .) 

میفراسنجه دموگرافی  مقایسههای  برای  عوامل  ی  تواند  اثر 

های غذایی روی نشو و نمای مراحل نابالغ  محیطی و تفاوت 

باشد  استفاده  مورد  مثل حشرات  تولید  و  بلوغ  مرحله  نیز    و 

(Carey, 2001.)  مقدار عددی نرخ ذاتی    حاضر  تحقیق   در

شب جمعیت  مدیترانهافزایش  میزبان پره  روی  آرد  های  ای 

  ست آوردند. دبر روز به  067/0تا    033/0مختلف غالت بین  

Naseri and Bidar (2015)    نرخ ذاتی افزایش جمعیت  نیز

بین   و جو  گندم  مختلف  ارقام  را روی  آفت  تا   037/0این 

تفاوت در نوع گیاه میزبان،  .  بر روز گزارش کردند  070/0
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جمعیت  ژنتیکی  یافتهاختالف  پرورش  در    های  آفت 

شب پرورش  دمایی  شرایط  در  تفاوت  یا  و  پره آزمایشگاه 

نتایج پژوهش  مدیترانه تفاوت در  از دالیل احتمالی  ای آرد 

تغذیه مناسب بسیار    باشد.حاضر با نتایج سایر پژوهشگران می

خواران  مهم بوده و تا حد زیادی نشو و نما و تولیدمثل گیاه 

(.  Scriber & Slansky, 1981دهد )را تحت تأثیر قرار می

برای تغذیه ترجیح  های گیاهی را  حشرات، آن دسته از میزبان 

تر باشند  ها مناسبگذاری آندهند که برای رشد و تخممی

(Li et al., 2004 .) 

مطالعه  Faal Mohammadali and  ایدر 

Shishehbor (2013)  آرد    مختلف  های غذاییرژیم  تأثیر(

   E. kuehniellaبید آرد  را روی گندم، جو، ذرت و برنج( 

و  و   زیستی  زندگی  فراسنجهخصوصیات  جدول   های 

H. hebetor   بررسی کردند. آنها زنبورهای مذکور را برای

های فوق پرورش دو نسل روی الروهای تغذیه شده با رژیم

الرو   رشد  برای  غذایی  رژیم  بهترین  و   دادند 

E. kuehniella    جهت پرورش زنبورH. hebetor  رژیم ،

کردند.   را معرفی  برنج  دیگری   در مطالعهچنین،  همغذایی 

Mahdinasab et al. (2014)  رژیم غذایی  تأثیر  های 

مختلف )آرد گندم، جو، برنج، سویا+گندم، سویا، ذرت( بید  

آرد بر خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی زنبور  

در شرایط آزمایشگاهی بررسی و    H. hebetorپارازیتوئید  

رو بید  رژیم غذایی گندم را به عنوان بهترین رژیم غذایی ال

 . ندوصیه کردت  H. hebetorآرد برای رشد و تولیدمثل

از همبستگی نشان داد که    نتایج با افزایش میزان  حاصل 

و رشد جمعیت آفت بیشتر    باروری  ها، نشاسته و سختی دانه

پره  چنین، طول عمر حشرات کامل جمعیت شبشود. هممی

آرد  مدیترانه غالت  با  ای  پروتئین  منفی محتوی    همبستگی 

واقع،  معنی در  داشت.  غالت افزایش  داری  پروتئین    مقدار 

نظر   به  است.  شده  کامل  حشرات  عمر  طول  کاهش  باعث 

رسد، کیفیت پروتئین بیشتر از مقدار عددی آن و یا وجود  می

پروتئینیمهارکننده  باشد.    های  امر  این  دالیل  از  غالت  در 

نتایج با  حاضر    Rahimi Namin et al. (2018)  نتایج 

  های پروتئینی مهارکننده وجود  کیفیت و  باشد که  منطبق می

 گزارش کردند.برای رشد آفت  عامل مهمی را

بین گیاه   تغییر  تأثیر  گیاهخوار تحت  -روابط  بیوشیمی و 
می قرار  میزبان  گیاه  به  کیفیت  گیاهخوار  واکنش  و  گیرد 

نقش   گیاه  شیمیایی  بین  ترکیبات  متقابل  روابط  در  مهمی 
نتایج همبستگی    (. War et al., 2012)  گیاهخوار دارد-گیاه 

های زادآوری، نرخ خالص تولید مثل  نشان داد که فراسنجه 

ی آرد با مقدار نشاسته  پره و نرخ ذاتی افزایش جمعیت شب
معنی مثبت  با  داری  همبستگی  که  معنی  بدین  داد.  نشان 

بیشتر   آفت  تولیدمثل  و  زادآوری  نشاسته،  میزان  افزایش 

است که ویژگیمی داده  نشان  نیز  قبلی  های  شود. مطالعات 
طور قابل توجهی مرتبط با محتوای ترکیبات  رشدی آفات به

می نشاسته  و  پروتئین  شامل  گیاهی  )اولیه  Nemati-باشد 

; Hemmati et al., 2022Kalkhoran et al., 2018; 

 Marani, 2022-& MajdNaseri  .) 
میزبان کالستر  تجزیه  از  حاصل  دندروگرام  های  نتایج 

فراسنجه  غالت  مختلف مبنای  جدول    های فراسنجههای  بر 

میزبان  بید آرد زندگی   یافته روی  نشان    های غالت پرورش 

 قرار گرفتند. Bو  Aها در دو گروه اصلی دهد که میزبانمی

زیر گروه    Aگروه   دو  زیرگروه    2Aو    1Aشامل    2Aبود. 

های ارزن و سورگوم بود که به عنوان ارقام نسبتا  شامل میزبان

ای آرد یا نسبتا مقاوم  مدیترانه  یپره نامناسب برای رشد شب

میزبان  بقیه  شدند.  و  معرفی  فراز  اکسین،  ارقام  شامل  که  ها 

و به  قرار گرفتند    1Aفردان جو و میزبان چاودار در زیر گروه  

نیمه مقاوم بودند. هم شامل دو    Bچنین، گروه  عنوان ارقام  

شامل رقم معراج گندم     1Bبود. زیر گروه    2Bو    1Bزیر گروه  

  های نسبتا بود که به عنوان میزبان   ( 704)هیبرید    و میزبان ذرت 

شامل ارقام  نیز     2Bحساس و مناسب شناخته شدند. زیر گروه  

برنج  میزبان  و  گندم  پایا  و  هاشمی(  آفتاب  عنوان    )رقم  به 

های نیمه حساس بودند. میزبان
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 گیری نهایینتیجه

بهمیزبان غالت  مختلف  خصوصیات  های  داشتن  دلیل 

حساسیت   یا  مقاومت  روی  متفاوت  بیوشیمیایی  و  فیزیکی 

به    مدیترانهشبغالت  آرد  پره  این  ای  نتایج  دارند.  نقش 

میزبان  داد که  نشان  تأثیر معنیتحقیق  -های مختلف غالت 

روی   آرد مدیترانه   یپره شبزیستی    هایفراسنجه داری    ای 

ه کیفیت گیاه میزبان  داشت. اطالعات مربوط به اینکه چگون

جدول زندگی آفت را تحت تأثیر قرار    هایفراسنجه تواند  می

و   جمعیت  دینامیسم  مناسب  درک  به  شایانی  کمک  دهد 

این مطالعه نشان داد که  نتایج  کند.  می  گیاهخوار -گیاه ارتباط  

نسبت به    (704)رقم هیبرید    رقم معراج گندم و میزبان ذرت

ای  پره مدیترانهشبها برای نشو و نما و تولیدمثل سایر میزبان

توان این دو میزبان را به عنوان  باشد. لذا میتر میمناسب  آرد

پرورش  میزبان و  تغذیه  برای  مناسب    E. kuehniellaهای 

   .پیشنهاد نمود

 گزاری سپاس

اردبیلی  پزشکی دانشگاه محقق  این تحقیق در گروه گیاه 

 شود.وسیله قدردانی میبه انجام رسیده که بدین
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Abstract 
Background and Objectives  

The Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae), is one of 

the world’s most significant pests of stored products. E. kuehniella eggs and larvae are widely 

used in rearing parasitoids and predators for biological control programs. The purpose of this 

study was to look at the effects of various cereal hosts and cultivars, including wheat (Meraj, 

Paya and Aftab cultivars), barley (Oxin, Faraz and Fardan cultivars), rice (Hashemi cultivar), 

maize (704 Hybrid), sorghum (Spidfit cultivar), rye (Danko cultivar) and millet (Morvaridi 

cultivar) on life history variables, biological characteristics and population growth parameters 

of E. kuehniella. In addition, biochemical (protein and starch contents) and physical (humidity 

and hardiness index) characteristics of the cereal hosts were evaluated to understand any 

possible correlation between important demographic parameters and biochemical and 

biological features of the cereal hosts. 

Materials and Methods 

The E. kuehniella larvae were reared in a growth chamber at 26 ± 2°C, 60 ± 5% RH, and a 

photoperiod of 14:10 (L:D) hours on each cereal host. The duration of each stage, 

developmental period, and survival rate were observed and recorded daily. TWOSEX-MS 

Chart was used to analyze the life table parameters of E. kuehniella. The biochemical 

metabolites of cereals were measured using Bradford’s (1976) and Bernfeld’s (1955) methods. 

Results 

Our findings showed that various kinds of cereal significantly impact the life history and 

demographical parameters of E. kuehniella. The millet host had the longest development time 

(66.57 days), while the rice and maize hosts had the shortest on Paya and Aftab cultivars. Total 

fecundity (mean number of eggs laid during the reproductive period) of E. kuehniella varied 

significantly depending on the hosts tested. The lowest fecundity values were observed on the 
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millet host (49.10 ± 2.92 eggs), while the highest was on the maize host (136.18 ± 7.36 eggs). 

The maize host had the highest intrinsic rate of increase (0.067 day-1), and the millet host had 

the lowest (0.033 day-1) host. Significant differences in physical characteristics and 

biochemical metabolites were observed between the various hosts in this study. Furthermore, 

significant positive or negative associations were discovered between different hosts’ life 

history variables and humidity percentage, hardiness index, protein, and starch contents. 

Discussion 

According to the findings, sorghum (Spidfit cultivar) and millet (Morvaridi cultivar) were the 

least suitable (relatively resistant) hosts for E. kuehniella growth. In contrast, wheat (Meraj 

cultivar) and maize, on the other hand, were the most suitable hosts for the mass rearing of E. 

kuehniella. 
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