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خواري، طول عمر، زادآوري و، گرسنگی، همگونهاي آرد، الر ي مدیترانه پره شب :کلیدي هاي واژه

 90- 296-17 ي شناسه ي طرح تحقیقاتی شماره:منبع یافته

زهرا فرجی -محسن یزدانیان ):گان(نویسنده

Anagastaي آرد، ا ي مدیترانه پره بررسی اثر گرسنگی الروهاي شب :عنوان kuehniella (Zeller) (Lep.: Pyralidae)، 

  حشرات کامل زادآوريها و  خواري آن مانی و رفتار همگونه روي زنده

  90- 296- 17 :شماره

11/9/1392   :تاریخ

 های کوتاه یافته

  علمی
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  )شرح مساله(مقدمه 

طور معمول در هنگام  دهد و به یهاي باالي الروي رخ م خواري اغلب در هنگام کمبود مواد غذایی یا تراکم همگونه

عنـوان یـک عامـل     کیفیت غذا به. کمبود منابع غذایی، خواه جانوري و خواه گیاهی، از شدت بیشتري برخوردار است

این رفتار تابع گرسنگی است و بـا وجـودي کـه رایـج اسـت، از نظـر       . خواري شناخته شده است مهم در بروز همگونه

توانـد در   گرسـنگی اجبـاري مـی    .مثلی اثرات منفـی دارد ظرفیت تولید شود زیرا روي اي کمتر ترجیح داده می تغذیه

رود  باشـد، انتظـار مـی    خواري می با توجه به رژیم غذایی اصلی الروها که گیاه. خواري شود حشرات باعث بروز همگونه

.ل توجهی داشته باشدپره اثرات قاب هاي زیستی این شب خواري روي ویژگی ي اجباريِ گوشت که گرسنگی و تغذیه

  ها ترین یافته مهم

الروهاي سنین سوم تا پنجم توجهی از  و درصد قابل و دومتمامی الروهاي سنین اول  گرسنگی باعث مرگ و میر◄

خوار نسبت به الروهاي گرسـنه بـه شـکل قابـل تـوجهی افـزایش یافـت         مانی الروهاي همگونه درصد زنده ولی، دش

مـانی   از درصـد زنـده  ) ي طبیعی داراي تغذیه(ویژه الروهاي شاهد  تخم یا الرو و به خوارِ الروهاي همگونه که طوري هب

  .باالیی برخوردار بودند

درصد متغیـر   100تا  67/86خواري در الروهاي سنین اول تا پنجم گرسنه نگه داشته شده باال و از  بروز همگونه◄

  .بود

. اي سنین اول و دوم را به میزان بیشتري کاهش دادگرسنگی طول عمر الروه◄

خواري از الروهاي همسن از سـن چهـارم بـه     خواري از تخم از سن سوم الروي به بعد و نرخ همگونه نرخ همگونه◄

  .داري افزایش یافت طور معنی د بهبع

خـواري   همگونه. ده شدي در حشرات کامل به دست آمده از الروهاي سن پنجم گرسنه دیزادآورکمترین میزان  ◄

هـا را در مقایسـه بـا حالـت قبـل بـه شـکل         مـاده  زادآوريها و الروهاي همسـن میـزان    الروهاي سن پنجم از تخم

حشرات کامل به دست آمده از الروهاي سن پنجم (نیز در شاهد  زادآوريبیشترین میانگین . داري افزایش داد معنی

خواري الروهـاي سـن    ي طبیعی و نیز گرسنگی و همگونه اضر، تغذیهدر بررسی ح .دیده شد) ي طبیعی داراي تغذیه

.ها و نرها تقریبا با هم برابر بود داري نداشتند و تعداد ماده معنی نسل بعد اثر ي درصد الروهاي مادهپنجم روي 
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

Anagastaاي آرد،  ي مدیترانـه  پـره  در این تحقیق، اثر گرسنگی الروهاي سنین مختلف شب kuehniella روي ،

چنـین، اثـر    هـم . هـا بررسـی شـد    خواري آن طول عمر و نیز نرخ همگونهخواري،  مانی، درصد بروز همگونه درصد زنده

نسل بعد ي  مادهالروهاي  درصدحشرات کامل ماده و نیز  زادآوريخواري الروهاي سن پنجم روي  گرسنگی و همگونه

ي نـوري   درصـد و دوره  70 ± 5، رطوبـت نسـبی   لسـیوس ي س درجـه  27 ± 2هـا در دمـاي    آزمایش. ارزیابی گردید

16:8L:D عنوان شاهد در نظـر   به) 1به  3آرد و سبوس گندم به نسبت (ي الروها از غذاي طبیعی  تغذیه. انجام شدند

طبق نتایج به دست آمده، تمامی الروهاي سنین اول و دوم و درصد قابل توجهی از الروهاي سنین سوم و . گرفته شد

خوار  با وجود این، الروهاي همگونه. ی از بین رفتندبر اثر گرسنگ) درصد 73حدود (و پنجم ) درصد 87حدود (چهارم 

بـروز  . برخـوردار بودنـد  ) درصد 100درصد، و  73تا  33به ترتیب از حدود (مانی باالیی  و به ویژه شاهد از درصد زنده

. درصـد متغیـر بـود    100تـا حـداکثر    67/86خواري در الروهاي سنین مختلف باال و قابل توجه و از حـداقل   همگونه

اثر منفی گرسنگی روي طـول  . مانی الروها نسبت به حالت گرسنگی شد خواري باعث افزایش قابل توجه زنده گونههم

خواري تخم از سن سـوم بـه    با افزایش سن الروها، میانگین نرخ همگونه. عمر الروهاي سنین اول و دوم مشهودتر بود

 زادآوريبیشـترین میـزان   . داري افـزایش یافـت   معنـی  طور خواري الرو در سنین چهارم و پنجم به بعد و نرخ همگونه

هـاي سـایر تیمارهـا داراي     ي طبیعی الروهاي سن پنجم حاصل شد کـه بـا میـانگین    حشرات کامل ماده در اثر تغذیه

خواري الروهاي سن پنجم از تخم و الرو به شـدت کـاهش    ي در اثر همگونهزادآورهاي  میانگین. دار بود اختالف معنی

بـا وجـود ایـن، میـانگین     . دار بودند سوم شاهد رسیدند به طوري که با آن داراي اختالف معنی به یک حدوداًیافتند و 

ي  در نهایـت، حالـت تغذیـه   . گرسنه کمترین مقدار را داشـت سن پنجم در حشرات کامل حاصل از الروهاي  زادآوري

نسـل بعـد اثـر    ي  مـاده الروهـاي   ددرصـ ، روي )خـواري  ي طبیعـی، گرسـنگی و همگونـه    تغذیـه (الروهاي سن پنجم 

  .داري نداشت معنی

  اهمیت موضوع

هـا، در ایـران    پـره  خـواري در شـب   ي همگونـه  ي گرسـنگی و پدیـده   بررسی منابع انجام شده نشان داد که در زمینه

شـوند کـه    ها دیده می با وجود این، در منابع علمی خارجی موارد زیادي از این گونه بررسی. تحقیقی صورت نگرفته است

. انـد   و بید برنج انجام شـده  ي بادام پره ي هندي، شب پره ، شبآرداي  ي مدیترانه پره برخی نیز روي آفات انباري مانند شب

اي آرد، موضوع مـورد نظـر    ي مدیترانه پره با توجه به وجود برخی خالهاي تحقیقاتی در این زمینه، از جمله در مورد شب

ن و چگـونگی بـروز رفتـار    شناخت میزا )1(: توانند در موارد زیر اهمیت داشته باشند تحقیق می ننتایج ای .انتخاب گردید

، اي آرد و اثرات آن بر کمیت و کیفیت پرورش انبوه این میزبـان جـایگزین   ي مدیترانه پره خواري در الروهاي شب همگونه

مـانی و   خواري بر زنـده  شناخت اثرات همگونه )3(و  ي آلودگی مواد غذایی به ویژه آرد به این آفت شناخت بهتر نحوه )2(

.هاي باال و تراکم هاي این حشره در شرایط کمبود غذا جه بقاي جمعیتو در نتی تولیدمثل


