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چکیده
تغذيهی حشرات كامل شبپرههای انباری جنس  Ephestiaاز آب و محلولهای قندی ،و نيز كيفيت و كميت رژيم غذايي
الروها بسياری از ويژگيهای زيستي حشرات كامل را تحت تاثير قرار ميدهند .در اين تحقيق ،اثر تغذيهی الروهای
شبپرهی مديترانهای آرد ( )Ephestia kuehniella Zellerاز گليسرول و آب نوشيدن حشرات كامل بر طول عمر و
زادآوری حشرات كامل بررسي شد .الروها روی دو رژيم غذايي :جوانهی گندم ،مخمر آبجو و گليسرول ( 10به  1به ،)2
و جوانهی گندم و مخمر آبجو ( 10به  ) 1پرورش داده شدند .برخي حشرات كامل پيش از جفتگيری به مدت دو روز آب
نوشيدند و برخي به آب دسترسي نداشتند .اثر تغذيهی الروها از گليسرول در صورت آب ننوشيدن حشرات كامل نر و
ماده روی طول عمر مادهها معنيدار بود ولي آب نوشيدن يك و يا هر دو جنس باعث عدم تاثير آن شد .آب نوشيدن هر
دو جنس ،بسته به تغذيه يا عدم تغذيهی الروها از گليسرول ،به ترتيب باعث كاهش معنيدار و غيرمعنيدار طول عمر
مادهها شد .اثر تغذيهی الروها از گليسرول روی طول عمر نرها نيز معنيدار بود ولي برخالف مادهها ،آب نوشيدن نرها
نبود گليسرول را جبران نکرد .حشرات كامل حاصل از رژيم غذايي دارای گليسرول ،زادآوری باالتری داشتند .آب
نوشيدن يا ننوشيدن يك جنس ،آب نوشيدن جنس ديگر را روی زادآوری تحت تاثير قرار داد .تغذيه از گليسرول درصد
تفريخ تخمها را افزايش داد و اثر جفتگيری نرها يا مادههای آب نوشيده يا ننوشيده با هم ،روی درصد تفريخ تخمها
متفاوت بود .به طور كلي ،گليسرول رژيم غذايي و آب نوشيدن حشرات كامل باعث افزايش طول عمر و زادآوری آنها
شد و درصد تفريخ تخمها تحت تاثير گليسرول رژيم غذايي و آب نوشيدن حشرات كامل نر قرار داشت.
واژههای کلیدی :زادآوری ،طول عمر ،شبپرهی مديترانهای آرد ،گليسرول ،نوشيدن آب.
مقدمه

مايعات است و در آزمايشگاه در صتورت دسترستي بته

كيفيتتت غتتذا در تغذيتتهی الروهتتای حشتترات روی

محلولهای قندی (عيوضيان كاری  ،1380طوستي ،1390

ويژگتتيهتتايي ماننتتد توليتتد گامتتت ،بختتاير ربتتي ،وزن

مخدوم  ،1392يزدانيان و حيتدری  )1395و آب (نتوريس

ماهيچهها و اندازهی بدن حشرات كامل تتاثير متيگتذارد.

 ،1934رايتتن و همکتتاران  ،2006طوستتي  ،1391مختتدوم

به عالوه ،الروها برای زندهماني به رطوبت زياد در رژيم

 )1392به خوبي از آنها تغذيته و استتفاده متيكنتد .ايتن

غذايي خود وابسته متيباشتند (رايتن و همکتاران .)2004

شبپره مواد غذايي مورد نياز برای فعاليتهای مرحلتهی

گونههای خانوادهی  Pyralidaeبا وجتود عتدم تغذيته در

بلوغ از جمله جفتگيری و تخمگتذاری را در دوران الروی

مرحلهی حشره كامل دارای قطعات دهتاني فعتال بتوده و

در بدن خود بخيره ميكنتد بته طتوری كته كمتي پتس از

قدرت تغذيته دارنتد .از جملته ،شتبپتره مديترانته ای آرد

ظهور قادر به جفتگيری و تخمگذاری ميباشتد (يزدانيتان

)) (Ephestia kuehniella Zeller (Lep.; Pyralidaeبتتا

و همکاران  .)1384به گتزارش رايتن و همکتاران (،)2002

توجه به قطعتات دهتاني مکنتده ختود قتادر بته نوشتيدن

منابع آبي برای حشرات كامل نر و ماده شبپرهی بتادام
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) ،(Ephestia cautella Walkerبسيار جلبكننده هستند و

قابل توجه مادههتای بتارور شتبپترهی هنتدی (Plodia

اين امر احتماال نتيجهی سازگاری فيزيولوژيتك آنهتا بته

)) ،interpunctella (Hubnerو شبپرهی بادام بته منتابع

ماهيت خشك فراوردههای انباری ميباشد .آن ها گزارش

آبي و افزايش ميزان جلب كنندگي تلته هتای فرومتوني بته

كردند كه مقدار آب موجود در رژيم غذايي ايتن شتبپتره

دليتتل حرتتور آب ( تتاو و همکتتاران  )1977و پتانستتيل
1

(آجيل ،خشکبار و غيره) كتم استت و حشترات كامتل بته

استفاده از تلههای آبتي بترای بته دام انتداختن حشترات

شدت به آبي كه از منابع آبتي در دستترم متينوشتند و

كامتتل شتتبپتترهی بتتادام (رايتتن و همکتتاران  )2006يتتا

نيز به آب كسب شتده طتي دورهی الروی ختود وابستته

تله گذاری انبوه جهت كنتترل شتبپترهی مديترانتهای آرد

هستند .نتايج اين محققتان نشتان داد كته حشترات كامتل

(يزدانيان و حيدری  )1395گزارش شده اند .همچنين ،اثتر

شبپرهی مديترانه ای آرد در مقايسه با شبپترهی بتادام

تغذيهی حشرات كامل شتبپترههتا از آب قنتد نستبت بته

بسيار كمتر به سمت منابع آبي جلب ميشوند.

نوشيدن آب مقطر در بيشتتر متوارد بهتتر گتزارش شتده

در بيشتر بررسيهتای آزمايشتگاهي ،بترای پترورش
شبپرهها و سخت بالپوشان آفت انباری ،بته طتور عمتده

است (ليثر  ،1984طوسي  ،1390مخدوم  ،1392يزدانيتان
و حيدری .)1395

برای حذف اثرات ناشتناخته و متغيتر رژيتم هتای غتذايي

در تنها تحقيق انجتام شتده توستط رايتن و همکتاران

طبيعي ،از يك رژيم غذايي مصتنوعي استتاندارد استتفاده

( )2004در زمينتتهی اثتتر تتتوام تغذيتته از گليستترول و آب

ميشود .رژيتمهتای غتذايي مصتنوعي معمتوال مخلتوطي

روی ويژگيهای زيستي و توليد مثلي حشرات ،يك رژيتم

متشکل از مقتادير ثابتت جوانتهی گنتدم ،مخمتر آبجتو و

غذايي استتاندارد آزمايشتگاهي دارای گليسترول (نستبتا

گليسرول ميباشند (كوک و همکتاران  ،1997ساستاكي و

مرطتتوب) و يتتك رژيتتم استتتاندارد آزمايشتتگاهي فاقتتد

ليشيکاوا  ،1999ايکهدا و همکاران  ،2003راين و همکاران

گليسرول (نسبتا خشك) در اختيار الروهتای شتبپترهی

 ،2004صتتتتفا و همکتتتتاران  .)2014در بررستتتتيهتتتتای

بادام قرار داده شد .در ادامهی بررسي و بترای كامتلتتر

آزمايشتتگاهي ،گليستترول بتته عنتتوان يتتك متتادهی مغتتذی

شتتدن نتتتايج آنهتتا ،بررستتي حاضتتر روی شتتبپتترهی

اضافي ،كاهش دهندهی رشد كپك هتا (نتوريس  ،1934بتل

مديترانتتهای آرد انجتتام شتتد .در ايتتن بررستتي ،اثتترات

 )1975و نيز يك مرطوبكننده به رژيم غتذايي مصتنوعي

مرطتتوبكننتتدگي گليستترول موجتتود در رژيتتم غتتذايي

اضافه مي گردد ،زيرا اگتر رطوبتت متادهی غتذايي پتايين

الروهتتای ايتتن شتتبپتتره در ص تورت آب نوشتتيدن و يتتا

باشد ،الروهای سن اول به ندرت زنده ميماننتد (بنستون

ننوشتتيدن حشتترات كامتتل نتتر و متتاده روی طتتول عمتتر

 .)1973معموال فرض بر اين است كه گليسرول يك ماده-

حشرات كامل ،تعداد تخم گذاشتته شتده و درصتد تفتريخ

ی بياثر استت و از طريتق حفتط رطوبتت رژيتم غتذايي،

تخم هتا متورد بررستي قترار گرفتت و بتا نتتايج رايتن و

كيفيت آن را افزايش ميدهد (بنسون  .)1973گليسرول به

همکاران ( )2004مقايسه گرديد.

طور معمول در بدن حشرات به ويژه حشترات زمستتان-
گذران توليد مي شود و بسته به شرايط محيطي ،تغييترات

مواد و روشها

فصتتلي را نشتتان متتيدهتتد (ستتومه  .)1964گليستترول در

مشخصات محل انجام آزمايشها

بسياری از حشرات معمول تترين و فتراوانتترين متادهی

كليه آزمايشها در انسکتاريوم حفط نباتات جهاد

محافظتتتكننتتده آنهتتا در برابتتر انجمتتاد استتت (ليثتتر و

كشاورزی استان گلستان واقع در شهر گرگان انجام شد.

همکاران  ،1995پالين  ،1996استتاني و همکتاران ،2004

تخمهای شبپرهی مديترانهای آرد از يك انسکتاريوم

پمن و همکاران .)2013
در معدود مطالعات انجتام شتده در متورد اثترات آب

پرورش انبوه تهيه و خالصسازی به مدت پنج نسل بر
روی مخلوط آرد و سبوم گندم (سه به يك) (يزدانيان و

روی حشرات كامل بالپولکداران ،تاثير مثبت آب نوشيدن
حشرات كامل شبپرهی بادام (نوريس  ،)1934جلب شدن

1

Water traps

اثر تغذيه الروها از گلیسرول و آب نوشیدن حشرات کامل روی چند..

همکاران  ،1379عيوض و كارابوركلو  )2008انجام شد.
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تغذيهی الروها از گلیسرول

پرورش كلني و كليهی آزمايشها در اتاقي با دمای

جهتتت بررستتي اثتتر گليستترول ،الروهتتا در دو رژيتتم

 27±2درجهی سلسيوم ،رطوبت نسبي  70±10درصد

غذايي متفاوت پرورش داده شدند .يك رژيم غذايي حاوی

و دورهی نوری  16ساعت روشنايي و هشت ساعت

جوانهی گندم ،مخمر آبجو و گليسرول بته نستبت  10بته

تاريکي انجام گرديد.

يك به دو (وزن به وزن به حجم) بتود و در رژيتم غتذايي

روش پرورش

دوم ،گليسرول حذف شد به طوری كه فقط حاوی جوانه-
ی گندم و مخمر آبجو بته نستبت  10بته  1بتود (رايتن و

متتادهی غتتذايي متشتتکل از آرد و ستتبوم گنتتدم بتته

همکاران  .)2004برای اين منظور در يك ظرف  700گترم

ضخامت  3سانتي متتر (التحتتاوی و همکتاران  )1973در

جوانهی گندم 70 ،گرم مخمر و  140سيسي گليسرول ،و

ظروف پالستيکي ريخته شتد و بتا تتراكم استتاندارد 0/2

در ديگتتری  700گتترم جوانتتهی گنتتدم و  70گتترم مخمتتر

گرم تخم به ازای يك كيلوگرم غتذا (يزدانيتان و همکتاران

ريخته و مخلوط شد .تخمها طبق تراكم توصيه شده (0/2

 )1379آلودهسازی گرديتد .جهتت تخمگيتری از حشترات

گرم بر كيلوگرم ماده غذايي) (سروتي و همکتاران ،1992

كامل از قيف های تخمگيری (قطر دهانه  15سانتيمتر) كه

دانيالي  )1373روی سطد غذا پاشتيده شتدند .در نهايتت،

دهانهها و سوراخهتای آن هتا بتا پار ته تتوری  10متش

ظروف پرورش الروها در شرايط دمايي و رطوبتي فتو

مسدود شده بودند ،استفاده گرديد .حشرات كامل پتس از

قرار داده شدند.

جمعآوری با آسپيراتور ،جهت بيحس شدن و كتم شتدن

پتتس از گذشتتت  26روز ،شتتفيرههتتا ظتتاهر شتتدند و

تحركشان به مدت حتدود  4-5دقيقته در يخچتال (دمتای

حشرات كامتل در مرحلتهی شتفيرگتي بتا توجته بته لکته

حدود هار درجهی سلسيوم) قرار گرفتند و ستپس بته

قرمزرنگ موجود در ستطد پشتتي بتدن شتفيرههتای نتر

داخل قيف ها منتقل شدند .قيفهای تخمگيری بر روی يك

(يزدانيان و همکاران  )1383به دو گروه حشرات كامل نر

كاغذ سفيد معمولي قترار داده شتدند .پتس از تخمگتذاری

و حشرات كامل ماده تقسيم شدند و به طور جداگانته در

حشرات ماده ،تخمهتا بتا يتك قلتم متوی نترم جمتعآوری

ظروف پالستيکي قرار گرفتند.

گرديدند .از تخمهای حشرات كامل نسل پنجم جهت انجام
آزمايشها استفاده شد.

آب نوشیدن حشرات کامل
حشرات كامل نر و ماده پس از گذشت هتار تتا پتنج

مولفههای مورد بررسی
تغذيتتهی الروهتتا از گليستترول در دو ستتطد وجتتود
گليسرول در رژيم غذايي الروهتا ( )G+و عتدم وجتود آن

در رژيم غذايي الروها ( )G−متورد بررستي قترار گرفتت.
دو مولفه آب نوشيدن حشرات كامل نر و ماده نيز در دو
سطد مورد بررسي قرار گرفتنتد :حشترات كامتل نتر آب

نوشتتيده ( )Mw+و آب ننوشتتيده ( ،)Mw−حشتترات كامتتل
ماده آب نوشيده ( )Fw+و آب ننوشيده ( .)Fw−لتذا هشتت

تركيب تيماری در  11تکرار متورد بررستي قترار گرفتنتد
(راين و همکاران .)2004
روش انجام آزمايش

روز از پوستهی شفيرگي خود خارج شدند .حشرات نر و
ماده به طور جداگانه در ليتوانهتای پالستتيکي (بته قطتر
هفت و ارتفاع  9سانتيمتر) قرار گرفتنتد و آب آشتاميدني
با استفاده از يك تکته پنبته استتوانهای شتکل (بته قطتر و
ارتفاع حدود يك سانتيمتر) قرار گرفته در ته اين ظتروف
به صورت ( ad libitumبته دلختواه) در اختيتار حشترات
كامل گذاشته شد .آب هر روز دو بار بتا استتفاده از يتك
سرنگ جايگزين متيشتد .حشترات كامتل پتيش از انجتام
آزمتتايشهتتا بتته متتدت دو روز آب نوشتتيدند .طتتي انجتتام
آزمايشها ،آب در دسترم حشرات كامل قرار داده نشتد
(راين و همکاران .)2004
صفات مورد بررسی
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 Excel 2010استفاده گرديد .طرح آزمايشي به صورت

زادآوری
برای هر يك از هار تركيب تيماری حشرات كامل نر

طرح فاكتوريل سه عاملي با  11تکرار تجزيه واريانس

و ماده آب نوشيده و يا ننوشيده ،يك جفت حشره كامل

شد .برای مقايسهی اختالف بين ميانگينها از آزمون

نر و ماده به دست آمده از الروهای پرورش يافته روی

توكي در سطد احتمال يك درصد استفاده گرديد .داده-

رژيمهای غذايي دارا يا بدون گليسرول در ظرفهای

های مربوط به هر هار ويژگي مورد بررسي (طول عمر

پالستيکي (به قطر هفت و ارتفاع  9سانتيمتر) قرار داده

حشرات كامل نر و ماده ،زادآوری و درصد تفريخ

شدند .بنابراين ،برای هر رژيم غذايي دارا يا بدون

تخمها) با تبديل داده جذری نرمال شدند و مورد آزمون

گليسرول 44 ،جفت حشره كامل نر و ماده انتخاب شدند.

قرار گرفتند .در مورد طول عمر حشرات كامل ماده،

نرهای آب نوشيده با مادههای آب نوشيده ،نرهای آب

دادههای مربوط به زادآوری (به دليل اثر احتمالي

نوشيده با مادههای آب ننوشيده ،و غيره ،جفتگيری

زادآوری روی طول عمر مادهها) به عنوان كووريت در

نمودند .جفتها هر  30دقيقه يك بار برای فعاليت

نظر گرفته شدند.

جفتگيری پايش ميشدند .پس از جفتگيری ،نرها و مادهها
به طور جداگانه به ظروف پالستيکي ديگری به همان

نتايج و بحث

ابعاد فو انتقال يافتند .لذا ،حشرات كامل در اين بررسي

طول عمر حشرات کامل ماده

فقط يك بار جفتگيری نمودند و تعداد تخمهای حاصل از
اولين جفتگيری شمارش شدند (راين و همکاران .)2004

تجزيه كوواريتانس دادههتای مربتوط بته طتول عمتر
حشرات كامل ماده حاكي از معنيدار بودن اثترات اصتلي
وجود گليسترول در رژيتم غتذايي الروهتا (F1,79 = 5/57؛
 )P = 0/02و آب نوشيدن حشرات كامل نر (F1,79 = 5/93؛

طول عمر حشرات کامل نر و ماده
حشرات كامل نر و ماده مورد استفاده در بند فو به

 )P = 0/017و نيتتز اثتتر متقابتتل ايتتن دو فتتاكتور (= 4/37

طور روزانه پايش شدند .تاريخهای ظهور و مرگ اين

F1,79؛  )P = 0/039در ستتطد احتمتتال پتتنج درصتتد بتتود.

حشرات كامل به طور جداگانه ثبت گرديد .بدين ترتيب،

همچنتتين ،اثتتر اصتتلي آب نوشتتيدن حشتترات كامتتل متتاده

طول عمر آنها برآورد شد.

(F1,79 = 9/17؛  )P = 0/003و اثرهای متقابل گليسترول ×

درصد تفريخ تخمها

نوشيدن ماده (F1,79 = 8/04؛  )P = 0/005و نوشيدن نر ×

تخمهای گذاشته شده در هر روز با استفاده از يك

نوشتتيدن متتاده (F1,79 = 11/92؛  )P = 0/0009در ستتطد

قلم موی نرم از ظرفهای حاوی مادهها جمعآوری و به

احتمال يك درصد معني دار بودند .اثر متقابل گليسرول ×

تشتكهای پتری كه كف آنها با سب نواری پوشانده

نوشيدن نر × نوشتيدن متاده (F1,79 = 0/137؛ )P < 0/05

شده بود ،انتقال داده ميشدند و در شرايط آزمايشگاهي

معنيدار نبود.

بكر شده قرار ميگرفتند .استفاده از

سب نواری

تغذيتته از گليستترول باعتتث شتتد تتتا در اثتتر جفتگيتتری
¯

¯

شمارش تخمها را آسان مينمايد ،مانع همگونهخواری

نرهای آب ننوشيده با مادههای آب ننوشيده ( ،)Mw Fw

الروها ميشود و الروها به هنگام خروج از تخمها به

طول عمر حشرات كامل ماده به طور معنيداری (از 0/31

نوار سبناک مي سبند .تعداد تخمهای گذاشته و تفريخ

 4/71 ±به  6/33 ± 0/44روز) افزايش يابد .آب نوشتيدن

شده (به ازای يك ماده) به صورت روزانه شمارش شد

يك و يا هر دو جنس باعث بياثر شتدن تتاثير گليسترول

(راين و همکاران .)2004

رژيم غتذايي الروی گرديتد و طتول عمتر حشترات كامتل
تغييری نشان نداد (شکل  .)1در حشرات كامل شبپترهی

طرح آزمايشی

بتتادام بتته دستتت آمتتده از رژيتتم غتتذايي الروی دارای

به منظور تجزيه واريانس دادهها از نرمافزار آماری

گليسرول ،طول عمر حشرات كامتل متاده در مقايسته بتا

 SASو جهت رسم نمودارها از نرمافزار Microsoft

حشتترات كامتتل حاصتتل از رژيتتم غتتذايي الروی بتتدون
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گليسرول به طور معنيداری بيشتر بود (راين و همکاران

رطوبت آن افزايش ميدهتد (رايتن و همکتاران  .)2004بتا

 .)2004در يك بررسي ،طول عمر حشرات كامل شبپره-

همين فرض ،آن ها پيش بيني كردند كته وجتود گليسترول

ی مديترانهای آرد در اثر نوشيدن آب حداكثر  20درصتد

در رژيم غذايي الروی به افزايش طول عمر حشرات كامل

و در متورد شتبپترهی بتادام و  E. clutellaبتيش از 60

شب پره بادام منجر خواهتد شتد .نتتايج بررستي حاضتر

درصد افزايش يافت .به عبارت ديگر ،طول عمتر حشترات

نشان ميدهند كه بسته به گونه ،اثر گليسرول ممکن است

كامل شبپرهی مديترانهای آرد بسيار كم تحت تاثير قرار

در شتترايط ويتتژهای ،ماننتتد آب ننوشتتيدن هتتر دو جتتنس،

گرفت اما طول عمر حشرات كامل شبپترهی بتادام و E.

باعث افزايش معني دار طول عمر ماده هتا شتود .بررستي

 clutellaدر صتتورت محتتروم شتتدن از آب نصتتف شتتد

راين و همکاران ( )2004اثرات قاطع آب نوشيدن حشرات

(نوريس  .)1934سازگاری بيشتر شبپترهی مديترانتهای

كامل شبپرهی بتادام را نشتان نتداد ولتي در عتين حتال

آرد به منابع غذايي خشكتر نسبت به شبپرهی بتادام از

نشان داد كه آب نوشيدن آنها نتوانستت جتايگزين نبتود

داليل احتمالي اين امر دانسته شده است (راين و همکاران

گليستترول در رژيتتمهتتای غتتذايي الروی شتتود .تنهتتا اثتتر

 .)2002از طتترف ديگتتر ،در بررستتي رايتتن و همکتتاران

مشاهده شده از تيمارهای آبي ،اثر متقابل آن روی طتول

( )2004اثر متقابل آب نوشيدن حشرات كامل نتر و متاده

عمر ماده ها بود به طوری كه افزايش طول عمر مادههتای

بدون وابستگي به گليسترول هماننتد بررستي حاضتر در

آب ننوشيده از جفتگيتری بتا نرهتای آب نوشتيده ناشتي

سطد احتمال يك درصد معنيدار بتود .بته طتور معمتول

شد.

اين طور به نظر مي رسد كه گليسرول يك عنصتر غتذايي
بي اثر است و كيفيت رژيم غذايي را فقتط از طريتق حفتط
ab

a
bc

bc
c

c

c

Fw+
G+

Fw+
Fwتركيبهای تيماری

Fw-

طول عمر حشرات كامل ماده (روز)

Mw+
ab

Mw-

8
7
6
5
4
3
2
1
0

G-

شكل  -1طول عمر حشرات كامل مادهی شبپرهی مديترانهای آرد در اثر تغذيه الروها از رژيمهای غذايي دارا ( )G+و بدون گليسرول
( )G−و آب نوشيدن يا ننوشيدن حشرات كامل نر ( Mw+يا )Mw−يا ماده ( Fw+يا ( )Fw−آزمون توكي؛ سطح احتمال يك درصد).

به گفته آن ها ،مادههتای آب ننوشتيده كته بتا نرهتای آب

همکاران  .)2004در بررسي حاضر ،نتايج به دست آمتده

نوشيده جفتگيری مي كنند ،در صورتي كه نرها و مادههتا

تا حدودی متفاوت بودنتد بته ايتن صتورت كته در رژيتم

از يتتك رژيتتم غتتذايي الروی گليستترولدار تغذيتته كتترده

غذايي الروی بدون گليسرول ،افزايش (غيرمعنيدار) طول

باشند ،ممکن است طول عمر بيشتری داشته باشتند .ايتن

عمر ماده های آب ننوشيده از طريق جفتگيری بتا نرهتای

امر حتاكي از آن استت كته نرهتا ممکتن استت آب را بته

آب نوشيده حاصل شتد ( 4/71 ± 0/31بته 5/39 ± 0/52

ماده ها منتقل كنند و آب در جفتگيری نقش داشتته باشتد.

روز) امتتا در رژيتتم غتتذايي الروی دارای گليستترول ،ايتتن

اين نتيجه با انتقال آب به عنوان يك هديته ازدواج و يتا از

جفتگيری بياثر بود و به كاهش (غيرمعنيدار) طول عمتر

طريق محتويات كيسه اسپرم قابل توضيد استت (رايتن و

حیدری و همکاران
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متتادههتتای آب ننوشتتيده منجتتر گرديتتد ( 6/33 ± 0/44بتته

بسيار قابل توجه بود به طوری كه ميانگين طول عمتر در

 6/03 ± 0/26روز) .اين اختالف ميتواند ناشي از شرايط

اين تيمار ( 3/45 ± 0/22روز) كمترين مقتدار را داشتت و

فيزيولوژيك متفاوت اين دو گونه شبپتره باشتد .بتا ايتن

اختالف آن با ساير ميانگينها معنيدار بود (شکل  .)2اين

حال ،هنگتامي كته در بررستي رايتن و همکتاران ()2004

يافتهها با نتايج راين و همکاران ( )2004روی شتبپترهی

ماده ها نيتز آب نوشتيدند ،اثتر جفتگيتری بتا يتك نتر آب

بتادام مطابقتت دارنتد .آنهتتا نيتز گتزارش كردنتد كتته در

نوشيده موجب كاهش طول عمر گرديد .به گفته آنها ،اين

حشرات كامل به دست آمده از رژيم غذايي الروی دارای

يك نتيجه جالب است كه داليل بروز آن متاسفانه شناخته

گليسرول ،طتول عمتر حشترات كامتل نتر در مقايسته بتا

شده نيست .با اين وجود ،اين نتيجه حاكي از آن است كه

حشتترات كامتتل حاصتتل از رژيتتم غتتذايي الروی بتتدون

آب نوشيدن هر دو جتنس نتر و متاده ممکتن استت روی

گليسرول به طور معنيداری بيشتر بود .اين اثر ميتوانتد

موفقيت ماده اثر منفي داشته باشد .نتيجه اخير بتا نتيجته

همانند مادهها به دليل حفط رطوبت و افزايش كيفيت مواد

به دست آمده در بررسي حاضر مبنتي بتر كتاهش طتول

غذايي توسط گليسرول باشد.

عمر مادههای آب نوشيده بر اثر جفتگيری بتا نرهتای آب

طول عمر حشرات كامل نر بسته به وجود و يتا نبتود

نوشيده در هتر دو رژيتم غتذايي الروی دارای گليسترول

گليسرول در رژيتم غتذايي الروهتا ،بتر اثتر آب نوشتيدن

(كاهش معني دار طول عمر ماده از  5/73 ± 0/25به 0/32

پتتيش از جفتگيتتری حشتترات كامتتل نتتر و متتاده بتته طتتور

 4/25 ±روز) و بدون گليسرول (كتاهش غيرمعنتيدار آن

متفاوتي تحت تاثير قترار گرفتت .در رژيتم غتذايي الروی

از  5/42 ± 0/50به  4/58 ± 0/41روز) مطابقت دارد.

+

دارای گليستترول (  ،)Gجفتگيتتری نرهتتای  Mwتته بتتا
−

متتادههتتای Fw

طول عمر حشرات کامل نر
با توجه بته نتتايج تجزيته واريتانس ،تنهتا اثتر اصتلي
وجود گليسرول در رژيم غتذايي الروهتا (F1,80 = 17/19؛
 )P = 0/0001و اثتتر متقابتتل گليستترول × نوشتتيدن نتتر
(F1,80 = 14/59؛  )P = 0/0003در ستتتطد احتمتتتال يتتتك
درصد روی طول عمر حشرات كامل نر معنتيدار بودنتد.
اثرات اصلي دو فاكتور ديگر و نيز ساير اثرهتای متقابتل
معنيدار نشدند.
همانند طول عمر حشرات كامل ماده ،تغذيه الروهتا از
رژيم غتذايي دارای گليسترول روی طتول عمتر حشترات
كامل نر نيز معنيدار بود (در سطد احتمال يتك درصتد).
نرهتتايي كتته در دورهی الروی ختتود از گليستترول تغذيتته
كرده بودند (تيمارهای  ،)G+نسبت به نر های تغذيه نکرده
(تيمارهای  )G−از طول عمر بيشتتری برختوردار بودنتد،

هر ند اين اختالفها گتاهي معنتيدار نبودنتد .اثتر نبتود
گليسرول در رژيم غذايي الروی و آب ننوشيدن حشترات
كامتتل نتتر و متتاده ( )G−Mw−Fw−روی طتتول عمتتر نرهتتا

−

+

تته بتتا متتادههتتای  Fwباعتتث افتتزايش

معنيدار طول عمر نرها (به ترتيتب  5/45 ± 0/43و 0/33
 5/36 ±روز در مقايسه با ¯ G¯Mw¯Fwبرابر بتا ± 0/22
 3/45روز) گرديد و آب نوشيدن نرهتا ( )Mw+در هتر دو
حالتتت محتمتتل جفتگيتتری (بتتا ¯ Fwو  ،)Fw+بتته كتتاهش
غيرمعنيدار طتول عمتر آنهتا (بته ترتيتب  4/82 ± 0/3و
 4/82 ± 0/33روز) منجر شد (شکل  .)2در رژيتم غتذايي
الروی بدون گليسرول ،حالت برعکس بود ،يعني افتزايش
طتتول عمتتر نرهتتا در اثتتر آب نوشتتيدن آنهتتا ( )Mw+و

جفتگيری هم با  Fw+و هم با ( Fw−به ترتيب 5/1 ± 0/47

و  4/45 ± 0/43روز در مقايسه با ¯ G¯Mw¯Fwبرابتر بتا
 3/45 ± 0/22روز) ديده شد .لذا ،در رژيتم غتذايي الروی
دارای گليسرول ،آب نوشتيدن حشترات كامتل نتر باعتث
كاهش طول عمر و در رژيم غذايي بدون گليسرول باعتث
افزايش طول عمر آن ها گرديد .نتايج ايتن بررستي نشتان
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Mw+
a

a

ab

ab

6

ab

5

b
c

4
3
2
1

Fw-

Fw+
G+

Fw+
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شكل  -2طول عمر حشرات كامل نر شبپرهی مديترانهای آرد در اثر تغذيه الروها از رژيمهای غذايي دارا ( )G+و بدون گليسرول ()G−
و آب نوشيدن يا ننوشيدن حشرات كامل نر ( Mw+يا )Mw−يا ماده ( Fw+يا ( )Fw−آزمون توكي؛ سطح احتمال يك درصد).

رابطه بین زادآوری و طول عمر حشرات کامل ماده

داد كه برخالف ماده ها و نتايج رايتن و همکتاران ()2004
در متتورد شتتبپتترهی بتتادام و بتتا قاطعيتتت بيشتتتر ،آب

هنگامي كه الروها از رژيم غذايي دارای گليسرول

نوشتتيدن نتترهتتا متتيتوانتتد جتتايگزين نبتتود گليستترول در

تغذيه كردند ،افزايش زادآوری باعث افزايش طول عمر

رژيم های غذايي الروی شود .اين اختالفهتا را متيتتوان

حشرات كامل ماده شد ،در حالي كه تغذيه الروها از

ناشتتي از شتترايط فيزيولوژيتتك متفتتاوت ايتتن دو گونتته

رژيم غذايي بدون گليسرول باعث شد تا با افزايش تعداد

شبپره دانست.

تخم توليدی ،طول عمر حشرات كامل ماده كاهش يابد
(شکل .)3
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شكل  -3رابطه بين زادآوری و طول عمر حشرات كامل ماده شبپره مديترانهای آرد در رژيمهای غذايي دارا ( )G+و بدون گليسرول
(¯.)G

در شبپرهی بادام ،در حشرات كامل ماده حاصتل از

بدان معني است كه اين رابطه به وجود يا نبود گليسترول

الروهتتتای پتتترورش يافتتتته روی رژيتتتم غتتتذايي دارای

در رژيم غذايي الروها وابسته ميباشد (راين و همکتاران

گليسرول ،افزايش تعداد تخم گذاشته شتده باعتث كتاهش

 .)2004طبق نتايج بررستي حاضتر ،طتول عمتر حشترات

طول عمر ماده ها گرديد .همچنين ،در مادههای بته دستت

كامل ماده پترورش يافتته روی دو رژيتم غتذايي فاقتد و

آمده از رژيم غذايي الروی بتدون گليسترول ،طتول عمتر

دارای گليسرول ،با افزايش تعداد تختم گذاشتته شتده بته

آن ها به تعداد تخم گذاشته شتده وابستتگي نداشتت .ايتن

ترتيب افزايش و كاهش يافت (شکل  )3كه با نتايج راين و

حیدری و همکاران
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همکاران ( )2004بته ترتيتب مغتاير و مطتابق متيباشتند.

دارای گليسرول تعداد بيشتری تختم گذاشتتند (شتکل .)4

نتايج تحقيق حاضر همانند نتايج تحقيتق آنهتا ،وابستتگي

غيرمعنيدار بودن اثر آب نوشتيدن حشترات كامتل نتر و

اين رابطه را به وجود و يا نبود گليسرول در رژيم غذايي

ماده ولتي معنتيدار بتودن اثتر متقابتل آن دو (در ستطد

الروها نشان ميدهند.

احتمال پنج درصتد) نشتان متيدهتد كته آب نوشتيدن يتا

شبپرههای نر و ماده خانوادهی ( Pyralidaeكوک و
گِيج  ،1995كوک  )1999از جمله شبپرهی مديترانهای

ننوشيدن يك جنس مي تواند اثتر آب نوشتيدن ديگتری را
روی زادآوری مادهها تحت تاثير قرار دهد.

آرد (يزدانيان و همکاران  )1383پليگام هستند و مادهها

طبق گزارشها ،زادآوری شبپرهی مديترانهای آرد

ممکن است از داشتن توانايي برای تصميمگيری در مورد

در اثر نوشيدن آب حداكثر تا  20درصد ولي در مورد

ند بار جفتگيری سود ببرند

شبپرهی بادام و  E. clutellaتا بيش از  60درصد

(راين و همکاران  .)2004رژيم غذايي گليسرولدار

افزايش يافت .در صورت عدم نوشيدن آب ،زادآوری

فرصتي را در اختيار مادهها قرار ميدهد تا برای جبران

شبپرهی مديترانهای آرد بسيار كم تحت تاثير قرار

تعداد اندک تخمهای گذاشته شده پس از اولين جفتگيری،

گرفت اما زادآوری شبپرهی بادام و  E. clutellaنصف

طول عمر خود را افزايش دهند و دوباره جفتگيری كنند.

شد (نوريس  .)1934در بررسي راين و همکاران ()2004

شبپرههای ماده از اين طريق خواهند توانست با انتخاب

روی شبپرهی بادام ،وجود گليسرول در رژيم غذايي

بيشتری جفت خود را برگزينند و در نتيجه ،شايستگي

الروی ،برخالف نتايج اين بررسي ،باعث كاهش معنيدار

خود را به شکل بالقوهای افزايش دهند .يك شبپرهی

تعداد تخم گذاشته شده توسط حشرات كامل ماده گرديد.

بادام ماده كه دارای رژيم غذايي الروی بدون گليسرول

با وجود اين ،كاهش تعداد تخم توليدی با انتظارات آنها

بوده ،قادر به ايجاد موازنه بين تعداد تخم در برابر طول

مغايرت داشت .طبق اظهار نظر آنها اين امر ميتواند

عمر نخواهد بود ،زيرا تعداد تخم گذاشته شده از اولين

حاكي از اين آن باشد كه اثرات گليسرول موجود در

جفتگيری با طول عمر ارتباطي ندارد .در مورد شبپرهی

رژيمهای غذايي الروی آن طور كه معموال فرض

مديترانهای آرد نيز اين رابطه منفي بود و افزايش تعداد

ميشود ،مفيد و به آساني قابل فهم نيست .نتايج آنها

تخم گذاشته شده باعث كاهش طول عمر مادهها گرديد.

تنها نشاندهنده اثر گليسرول و آب نوشيدن حشرات

بنابراين ،دسترسي به منابع غذايي و تركيب آنها

كامل و نه سازوكار عمل آن بودند.

توليد تخم طي يك و يا

ميتواند راهکارهای تاريخچه زندگي و گزينش جفت

بنابراين ،آنها تنها توانستند فترض كننتد كته كتاهش

توسط مادهها را تحت تاثير قرار دهد (راين و همکاران

تعداد تخم ها در ماده های پرورش يافتته روی يتك رژيتم

.)2004

غذايي گليسرولدار ،نتيجه يك موازنه در برابر طول عمتر

زادآوری

(يعني افتزايش طتول عمتر بته بهتای كتاهش تعتداد تختم

طبق نتايج ،تنها اثر اصلي وجود گليسرول در رژيم

توليدی) ميباشد .مادههای حاصل از رژيم غتذايي بتدون

غذايي الروها (F1,80 = 40/30؛  )P = 0/0000در سطد

گليسرول ،موازنه زادآوری در برابر طول عمتر را نشتان

احتمال يك درصد و اثرهای متقابل گليسرول × نوشيدن

ندادند ولي صرف نظر از بتازده توليتد مثلتي ،طتول عمتر

ماده (F1,80 = 3/99؛  )P = 0/049و نوشيدن نر × نوشيدن

كوتاه تری پيدا كردند .افزايش طتول عمتر حشترات كامتل

ماده (F1,80 = 4/99؛  )P = 0/028در سطد احتمال پنج

ماده حاصل از رژيم غذايي گليسرول دار ممکن استت بته

درصد معنيدار بودند.

فرصتتتتهتتتای جفتگيتتتری بيشتتتتر و افتتتزايش ستتتاير

نتايج ايتن بررستي نشتان داد كته تغذيتهی الروهتا از

شايستگيهای آنها منجر شود (راين و همکاران .)2004

گليسرول روی زادآوری شتبپترهی مديترانته ای آرد در

مثالي از موازنه توليد مثلي توستط گِتيج ( )1995گتزارش

سطد احتمال يك درصد معنتيدار بتود و حشترات كامتل

شتتتتده استتتتت كتتتته در آن ،حشتتتترات كامتتتتل نتتتتر

حاصتتل از الروهتتای پتترورش يافتتته روی رژيتتم غتتذايي
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شبپرهی هنتدی حاصتل از الروهتای پترورش يافتته در

هتتم نشتتاندهنتتدهی متفتتاوت بتتودن اثتتر گليستترول روی

تراكم پايين و روی غتذای فتراوان ،متواد بيشتتری را بته

فيزيولوژی شبپرهی مديترانهای آرد و شبپترهی بتادام

دادنتد در حتالي كته

ميباشد .لذا ،ميتوان اظهار داشت كه گليسرول افزون بر

نرهای حاصل از الروهای پترورش يافتته در تتراكمهتای

حفط رطوبت و كيفيت مواد غذايي شبپترهی مديترانتهای

باال (دسترسي به غذای كمتر) ،بيشتر متواد غتذايي را بته

آرد ،در توانايي های توليد مثلي ايتن شتبپتره نيتز دارای

ماهيچههای قفسسينهای اختصتا

بيرهها اختصا

دادند .اين بررسي نشان داد كته نرهتا

اهميت ميباشد.

نيتتز در امتتر ستترمايهگتتذاری توليتتد مثلتتي ختتود دارای
انعطافپذيری بودند.

درصد تفريخ تخمها

در شتتبپتترهی مديترانتتهای آرد ،نتتتايج مثبتتت متتورد

اثرهای اصلي وجود گليسرول در رژيم غذايي الروها

انتظار از افزودن گليسرول به رژيم غتذايي الروی شتامل

(F1,80 = 40/77؛  )P = 0/0000و آب نوشتتتيدن حشتتترات

افزايش طول عمر حشرات كامل نر و ماده و نيتز افتزايش

كامل نر (F1,80 = 13/23؛  )P = 0/0005در ستطد احتمتال

زادآوری مشاهده شدند .همچنتين ،موازنته كتاهش توليتد

يتتك درصتتد و اثتتر متقابتتل آن دو در ستتطد احتمتتال پتتنج

تخم در برابر افزايش طول عمر ديده نشتد .بترخالف ايتن

درصد معنيدار بودند (F1,80 = 5/39؛  .)P = 0/022اثر آب

نتيجه ،در رژيم غذايي الروی بدون گليسرول ،اين موازنه

نوشيدن حشرات كامل ماده و نيز ستاير اثرهتای متقابتل

بتتين كتتاهش تعتتداد تختتم توليتتدی و افتتزايش طتتول عمتتر

معنيدار نبودند.

مشاهده گرديد به طوری كه با كاهش تعداد تخم توليتدی،

تغذيتته الروهتتا از گليستترول (بتته ويتتژه همتتراه بتتا آب

طول عمر افزايش يافتت (شتکل  .)3طبتق نتتايج ،بته نظتر

نوشيدن حشرات كامل نر) باعث افزايش معنيدار درصتد

مي رسد كه حشرات كامل شبپترهی مديترانته ای آرد در

تفريخ تخم های حاصل از حشرات كامل يك بار جفتگيری

صورت تغذيته از گليسترول در دورهی الروی ختود ،بته

كرده شد (شکل  .)5اين يافته بتا نتيجته رايتن و همکتاران

ايجاد موازنه بين كاهش تعداد تخم در برابر افزايش طول

( )2004مبني بر معنيدار بودن اثر گليسرول رژيم غذايي

عمر نياز نخواهند داشت ،ولي در صتورت پترورش روی

الروی و غيرمعنتتيدار بتتودن اثتتر آب نوشتتيدن حشتترات

رژيم غتذايي الروی بتدون گليسترول ،ايتن موازنته را در

كامل ماده روی درصد تفريخ تخمهای شتبپترهی بتادام

جهت دستيابي به طول عمر بيشتر برای جفتگيری دوباره

مطابقتتت ،ولتتي بتتا غيرمعنتتيدار بتتودن اثتتر آب نوشتتيدن

و افزايش شايستگي های خود انجام ميدهند .اين امر بتاز

حشرات كامل نتر روی ايتن صتفت در شتبپترهی بتادام

حیدری و همکاران
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مغايرت دارد .با وجود معنيدار بتودن اثتر گليسترول در

و كيفيت آن ها باشد .اين كاهش همچنين ميتواند نتيجهی

اين بررسي و گزارشات راين و همکتاران ( ،)2004آن هتا

موازنه طول عمر در برابر اهدای كيستهی استپرم توستط

بترخالف نتتايج حاضتتر كتاهش معنتتيدار درصتد تفتتريخ

نرها باشد .در حالتت اخيتر ،متيتتوان حتدم زد كته هتم

تختتمهتتا را در اثتتر تغذيتته الروهتتا از گليستترول مشتتاهده

جفتگيری و هم اهدای كيسه استپرم ،آن طتور كته انتظتار

كردند .در بررسي اين محققان ،كاهش درصد تفريخ تختم

ميرود ،برای نرها هزينهبر هستند .تعداد نسبي اسپرمهتا

در صتتورت وجتتود گليستترول در رژيتتم غتتذايي الروی،

ممکن است در استفاده از آنها مهم باشد .كاهش درصتد

همانند كاهش زادآوری ،با انتظارات آنها مغايرت داشتت

تفريخ تخم ها ميتواند نشاندهندهی تعداد يا كيفيت كمتتر

كه اين امر به پيچيدگي اثر گليسرول در رژيمهای غتذايي

استتپرم نرهتتای پتترورشيافتتته روی رژيتتمهتتای غتتذايي

(برخالف عقيده هتای رايتج در متورد اثتر آن روی حفتط

گليسرول دار باشد ،كه حتاكي از آن استت كته نتر تغذيته

رطوبت و كيفيت مواد غتذايي) نستبت داده شتد .بته گفتته

كرده از گليسرول در رقابتت بتا يتك نتر از رژيتم غتذايي

آن ها ،كاهش درصد تفريخ تخم ها ميتوانتد يتا در نتيجته

بتتدون گليستترول بازنتتده خواهتتد بتتود (رايتتن و همکتتاران

قدرت انتخاب مادهها برای استفاده از اسپرمهای موجتود

.)2004

در كيسهی بخيره اسپرم ،و يا نتيجهی اختصا
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با استناد به نتايج تحقيق حاضر ،اظهار نظر آنهتا در

نرهای پرورشيافته روی رژيتم غتذايي دارای گليسترول،

مورد شبپرهی مديترانهای را نميتوان مورد تاييتد قترار

تعداد كمتری اسپرم داشتند يتا خيتر ،كته اگتر ايتن گونته

داد .با توجه به نتايج بررسي حاضر شتايد بتتوان اظهتار

ميبود ،داللت بر آن داشت كه نرهای دارای كيفيتت بهتتر

داشت كته در صتورت تغذيته الروهتای ايتن شتبپتره از

نيز مي توانند بين توليد مثل در برابتر طتول عمتر موازنته

گليسرول و به دنبال آن آب نوشيدن نرها ،توانتايي نرهتا

ايجاد نمايند.

در بارور ساختن مادهها بيشتر متيشتود و متادههتا (در

راين و همکاران ( )2004با استناد به نتايج خود اظهار

مقايسه با مادههای شبپرهی بادام) بته رغتم پلتيگتام و

داشته اند كه اثرات گليسرول در ساير حشرات متدل بايتد

پليآندری بودن ،در اولتين جفتگيتری استپرمهتای متورد

با دقت بيشتری مد نظر قرار گيرد ترا كته وجتود آن در

نياز خود را به قدر كافي از نرها دريافت ميكنند كته ايتن

رژيتتمهتتای غتتذايي الروی ممکتتن استتت اثتترات تيمارهتتای

امر باعث افزايش بارور شدن و تفريخ تخمهتا متيشتود.

خاصي را افزايش دهد يا آنها را مخفي كند .با توجته بته

در بررسي راين و همکاران ( )2004مشخص نبود كه آيتا

مطالب فو الذكر ،احتماال تغذيه الروها از گليسترول روی
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ويژگيهای توليد مثلي شبپرههای متاده (قتدرت انتختاب

الروی و آب نوشتتيدن يتتا ننوشتتيدن نرهتتا و متتادههتتای

اسپرم توسط آنها) و نر (تعداد و كيفيت اسپرمها) تتاثير

جفتگيتتری كتترده متفتتاوت بتتود .عتتالوه بتتر ايتتن ،اثتتر

ميگذارد و اين اثر بسته به گونه حشره احتمتاال متفتاوت

مرطوب كنندگي گليسرول از طريق آب نوشتيدن حشترات

خواهتتد بتتود .نتتتايج بررستتي حاضتتر ايتتن نظتتر را تاييتتد

كامل (تبديل تيمار  G−Mw−Fw−به  )G−Mw+Fw+جبتران

ميكنند ،زيرا در شبپرهی مديترانهای آرد ،درصد تفتريخ

شد ،ولي آب نوشيدن هر دو حشره كامل نر و ماده تنهتا

تخم هتا بتر اثتر تغذيتهی الروهتا از گليسترول و نيتز آب

باعث افزايش قابل توجه طتول عمتر نرهتا گرديتد و روی

نوشيدن حشرات كامل نتر بته طتور معنتيداری افتزايش

طول عمر متاده هتا و زادآوری اثتری نداشتت .مقايستهی

يافت كه برخالف نتايج راين و همکاران ( )2004ميباشد.

نتايج بته دستت آمتده از ايتن بررستي بتا نتتايج رايتن و

به طور كلي ،وجود گليسرول در رژيتم غتذايي الروی

همکاران ( )2004نشان ميدهد كه اثرات تغذيتهی الروهتا

و آب نوشتتيدن حشتترات كامتتل نتتر و متتاده طتتي اولتتين

از گليسرول رژيم غتذايي و آب نوشتيدن حشترات كامتل

جفتگيری باعث افزايش طتول عمتر حشترات كامتل نتر و

روی فيزيولتتتوژی شتتتبپتتترههتتتای انبتتتاری ختتتانواده

ماده و زادآوری شبپرهی مديترانهای آرد گرديد .درصد

 -Pyralidaeو احتماال ساير حشرات -دستكم بستته بته

تفريخ تخم ها نيز تحت تتاثير تغذيته الروهتا از گليسترول

گونه و جنسيت متفاوت خواهند بود.

رژيتتم غتتذايي و آب نوشتتيدن نرهتتا قتترار داشتتت .طبتتق
مشتتاهدات ،حشتترات كامتتل در رژيتتمهتتای غتتذايي دارای

سپاسگزاری

گليسرول سريعتر ظتاهر شتدند و دوره زنتدگي آنهتا از

ايتتن مقالتته دستتتاورد تحقيقتتات متترتبط بتتا تهيتتهی

تخم تا حشره كامل  29روز به طول انجاميد .آب نوشيدن

پايان نامه كارشناسي ارشد نويسنده اول ميباشد كته بتا

هر يك از حشرات كامل نر و ماده نيز روی صفات متورد

استفاده از اعتبارات پژوهشي دانشگاه علوم كشاورزی و

بررسي تاثير داشت به طوری كه اثرات اصتلي و متقابتل

منابع طبيعي گرگان انجتام شتده استت كته بتدين وستيله

آن دو بسته به وجود يا نبود گليسترول در رژيتم غتذايي

سپاسگزاری ميگردد.

منابع
دانيالي م .1373 ،بررسي بيولوژی و روش تکثير آزمايشگاهي و انبوه زنبور  Bracon hebetorبه منظور مبارزه با كرم
غوزه پنبه ( )Heliothis armigeraدر گرگان و گنبد .گزارشهای پژوهشي ساالنه مركز تحقيقات كشاورزی گرگان و
گنبد (بخش تحقيقات آفات و بيماریهای گياهي).
طوسي ب .1390 ،بررسي اثر تغذيه حشرات كامل شبپره مديترانهای آرد Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep.,
) Pyralidaeاز ند تركيب قندی روی برخي از ويژگيهای زيستي آنها .پاياننامه كارشناسي ارشد حشرهشناسي
كشاورزی ،دانشکده توليد گياهي دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان.
عيوضيان كاری ن . 1380 ،بررسي آزمايشگاهي تاثير افزودن مخمر نان به جيره غذايي الروها و تغذيه حشرات كامل با
محلول قندی بر روی برخي از صفات زيستي شبپره مديترانهای آرد  .Ephestia kuehniella Zellerپاياننامه
كارشناسي ارشد حشرهشناسي كشاورزی ،دانشکده كشاورزی دانشگاه تبريز.
مخدوم ز .1392 ،اثر تغذيه حشرات كامل شبپره مديترانهای آرد

Anagasta kuehniella (Zeller) (Lep.,

) Pyralidaeاز ند تركيب قندی روی طول عمر و باروری آنها .پاياننامه كارشناسي ارشد حشرهشناسي كشاورزی،
دانشکده توليد گياهي دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان.
يزدانيان م ،و حيدری م .1395 ،امکانسنجي كاربرد تركيبات زيستمنشا در تلههای آبي و اثر آنها روی برخي
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، پژوهشهای كاربردی در گياهپزشکي.Anagasta kuehniella (Z.) ويژگيهای توليد مثلي شبپره مديترانهای آرد
.134  تا119  صفحههای.2  شماره،جلد پنجم
Ephestia  بررسي نشوونمای شبپره مديترانهای آرد.1379 ،ايچي پ و حداد ايرانينژاد ک

يزدانيان م طالبي

 جلد، مجله دانش كشاورزی. در پرورش های آن بر روی ند رژيم غذايي تهيه شده از آرد و سبوم گندم،kuehniella
.48  تا35  صفحههای.3  شماره،دهم
 دوشکلي جنسي در الروها و، مطالعه رفتارهای تغذيهای الروها.1383 ، و حداد ايرانينژاد ک، طالبي ايچي پ،يزدانيان م
 جلد، مجله دانش كشاورزی.Anagasta kuehniella ،شفيرهها و مراحل مختلف نشوونمايي شبپره مديترانهای آرد
.67  تا51  صفحههای.4  شماره،هاردهم
 مشاهداتي در مورد رفتارهای پس از ظهور و جفتگيری در.1384 ، و حداد ايرانينژاد ک، طالبي ايچي پ،يزدانيان م
 و بررسي برخي ويژگيهای توليد مثلي،Anagasta kuehniella (Zeller) ،حشرات كامل شبپره مديترانهای آرد
.176  تا167  صفحههای.5  شماره، جلد دوازدهم، مجله علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان.آنها
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Abstract
Feeding of adults of stored-product moths in the genus Ephestia from water and sugar solutions as
well as quantity and quality of larval diets would affect many biological properties of adults. In this
study, effects of feeding of larvae from dietary glycerol, and male and female adult access to water
were evaluated in the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella Zeller. Larvae were reared on
two different diets: wheat germ + brewer’s yeast + glycerol (10:1:2), and wheat germ + brewer’s
yeast (10:1). Some adults were allowed to drink water for two days before mating and some others
had no access to water. Larval feeding from dietary glycerol, if male and female adults had no
access to water, had a significant effect on female longevity, but access to water either by one or
two sexes made the effect non-significant. Drinking water by the two sexes, depending on feeding
of larvae from glycerol-containing or glycerol-free diets, decreased female longevity significantly
and non-significantly, respectively. Presence of glycerol in larval diet had a significant effect on
longevity of male adults but in contrast with females, access of male adults to water did not
compensate the negative effect of glycerol-free diet. Females obtained from larval glycerol diets
showed higher fecundity. Drinking water or not by one sex altered the effect of water access on
fecundity by other sex. Feeding from dietary glycerol increased the percentage eggs hatched, and
mating of males and females with or without access to water showed different effects on egg
hatchability. In general, presence of glycerol in larval diet and drinking water by adults increased
the adults' longevity and fecundity, and percentage eggs hatched was affected by larval dietary
glycerol and male adult access to water.
Keywords: Fecundity, Glycerol, Longevity, Mediterranean flour moth, Water drinking.

