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 11 چکیده

 12مهم مواد غذایی بسیار آفت  Plodia interpunctella (Hübner, 1813) (Lepidoptera: Pyralidae) پره هندیشب

 13ز جمله ا خشکباردر جستجو و تشخیص مواد غذایی و تغذیه از انواع  حشرهقدرت باالی این . باشدمیسراسر ایران انبارهای در 

 14 گردد.میانباری  هایفرآوردههای جبران ناپذیری به خسارتسبب  ،های روغنیدانه و ، سبزیجات خشک، آجیلبارخشکغالت، 

 15 پرورش بهتر این حشره برایتواند در میروی انواع خشکبار این حشره فیزیولوژیک و های زیستی ویژگیرخی ب بررسی

 16تئین در این مطالعه میزان پرو .کاربرد داشته باشد و همچنین به عنوان میزبان برای پرورش حشرات مفید مطالعات مدیریتی

 17)گردو، کشمش، بادام، بادام زمینی،  های غذایی مختلفرژیم تغذیه ازدر اثر پره شباین  سن آخر هایالروموجود در روده 

 18 (SDS-PAGE) گرواسرشت آمیدآکریلیبا استفاده از الکتروفورز ژل پل هاآنالگوهای پروتئینی  و شد تعیین انجیر و پسته(

 19الروهای ر دترین به ترتیب روده حشرات تغذیه کرده از انجیر و کشمش و بیش در ترین میزان پروتئینکممقایسه گردید. 

 20با استفاده  جیسنرنگتعیین مقدار پروتئین از مطالعه . شدمشاهده پسته، بادام زمینی، بادام و گردو  غذایی رژیمتغذیه کرده از 

 21ها به وضوح خوانی داشتند و غلظت پروتئین نمونهگر با هم همواسرشت آمیدآکریلیلپ از روش بردفورد و تصویر مربوط به ژل

 22در آمیالز  -فعالیت آنزیم آلفاو پکتیناز روده این الروها نیز سنجش شد. آمیالز  -آلفا هاینمایان بود. فعالیت آنزیمنیز  در ژل

 23م پکتیناز ترین فعالیت آنزیترین و کمترین مقدار را نشان داد. بیشکم انجیرترین و بیشپسته  تغذیه کرده از هایروده الرو

 24یکسان  های غذایی مختلفطول دوره جنینی در رژیم، نتایجطبق  .پسته و کشمش مشاهده شداثر تغذیه از در ترتیب  به نیز

 25ه و کشمش پستبه ترتیب در اثر تغذیه از  یکل نشوونمایالروی، شفیرگی و دوره  هایطول دورهترین و بیشترین کم. بود

 26رسی . در بربود ترینکمکشمش  و درترین بیشپسته در رژیم غذایی بادام و  شدهظاهرکامل  اتحشر طول عمرمشاهده شد. 

 27ه طور . ببودندر ادیترین مقترین و کمدارای بیش به ترتیبانجیر  وبادام غذایی  های، رژیمدرصد حشرات کامل ظاهر شده

 28ینی، های غذایی بادام زمو رژیم داین آفت هستنپرورش برای  طلوبیهای غذایی م، بادام و گردو رژیمپستهترتیب به  ،کلی

 29رورش این پنشوونما و قبلی برای غذایی اما نسبت به سه رژیم  هستند، حشرهاین  مورد تغذیهکه اینانجیر و کشمش با وجود 

 30 .روندبه شمار نمیمناسب حشره 
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 3 مقدمه

 4مهم و  اتآف ی ازیک Plodia interpunctella (Hübner, 1813) (Lepidoptera: Pyralidae) هندیپره شب

 5 رشد یچیزخوار بوده و توانایباشد. الرو این حشره همهنقاط دنیا می اکثردر  مختلف انباری غذایی موادخشکبار و شده شناخته

 6محصوالت و خوراک دام  ،های روغنی، شکالتدانهسبزیجات خشک، آجیل، های خشک، و تولیدمثل روی غالت، میوه

 7در پرورش جایگزین از طرفی این حشره به عنوان میزبان  .( 2007et alMohandass ,.)را دارد مختلف  فرآوری شده

 Xylocoris flavipes (Hemiptera: Anthocoridae)، 8چون هم مختلفپارازیتوئید و  شکارگر های حشرات مفیدگونه

Nemeritis canescens (Hymenoptera: Ichneumonidae) وHabrobracon hebetor (Hymenoptera: 9 

Braconidae)  کاربرد دارد(., et alWang ; 2010 Ghimire and Phillips,; Wagge, 1978; ., 1973et alPress 10 

2020) . 11 

 12دت به ش آن نشوونمایو رشد و  نمایدهای غذایی غنی از کربوهیدرات تغذیه میپره هندی در محیطشب ،به طور کلی

 13ربوهیدرات و ک یامحتو. است وابسته غذایی مادهموجود در خصوص کیفیت و کمیت مواد مغذی هبه ترکیبات بیوشیمیایی و ب

 Borzoui 14) دشومیاین حشره های گوارشی آنزیم پروتئین رژیم غذایی باعث ایجاد تغییرات در کارایی تغذیه، رشد و فعالیت

., 2018et al). 15گلیکوزیداز، -او بت -هایی مانند تریپسین، آمیالز، پکتیناز، آلفاآنزیم ،دارانپولکبال هایدر دستگاه گوارش الرو 

 16  (.Dow, 1986) دنشومیمیانی ترشح  رودههای هاالز وجود دارد که توسط سلولیرو ت آمینوپپتیداز

 17 ای گوارشیهفعالیت آنزیم ،میزان پروتئین رویارقام مختلف یک گیاه میزبان همچنین مختلف و  غذایی هایتاثیر رژیم

 18بیان  ( 2017et alNaseri ,.) ناصری و همکاران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است؛حشرات آفت های زیستی و مولفه

 Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae)  19 شپشه قرمز آرد هایالرو آمیالز گوارشی -آلفا تیفعالنمودند که 

 20طول  ،نیهمچن. بودتر بیش یمصنوع روی رژیم غذایی افتهیپرورش یهاآرد جو و سورگوم نسبت به الرو یرو یافتهپرورش

 21 (Ebadollahi and Borzoui, 2019) ییو برزو یعباداله. بودتر در رژیم سویا از همه طوالنی رسنامراحل  نشوونماییدوره 

 22 یرو یافتهپرورش Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) شیسوسک کش عنوان کردند که در حشرات کامل

 23 یورترین میزان بقای الروی و شفیرگی، طول عمر حشرات کامل و فعالیت آمیالزی و پروتئازی ، بیشبرنج مختلف شش رقم

 24 با ( 2020et alMohammadzadeh ,.) محمدزاده و همکاران .شدترین مقادیر در رقم گوهر مشاهده و کم یرقم هاشم

 25ای هپره مدیترانشب الروهای فیزیولوژیکهای مولفه بر)آرد گندم، جو، جودو سر و ذرت( های غذایی مختلف بررسی اثر رژیم

 26اجسام  ،، رودههاالرو میزان پروتئین کل بدن کردند کهگزارش  Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) آرد

 27 انو همکار یناصر .بودمتفاوت های مختلف رژیمدر  ،گوارشیآمیالز -آلفاو همچنین فعالیت  هاشفیره چربی و کل بدن

(., 2020et alNaseri ) لمبه گندم  مپنجسن  هایالرو ییغذا یهاپاسخ یرو یبررس یط Trogoderma granarium28 

(Coleoptera: Dermestidae) 29اثر در ا رالروها  کیتیلولیآم تیفعال زانیم نیترشیب بیبرنج، به ترت یده رقم تجار یرو 

 et alNejat 30 ,.) نجات و همکاران .گزارش کردند فجر و خزر یهارقماثر تغذیه از  دررا  زانیم نیترو کم النیقم گرتغذیه از 

 Helicoverpa 31آمیالز و پکتیناز گوارشی الروهای کرم غوزه پنبه  -آلفاترین میزان پروتئین روده و فعالیت کم (2020
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armigera (Lepidoptera: Noctuidae)  1، لوبیا سفید و پودر لوبیا قرمزمصنوعی حاوی  یغذای هایرژیممقایسه با در را 

 et alGhanbari 2 ,.) قنبری و همکارانطبق نتایج مشاهده کردند. در اثر تغذیه از رژیم حاوی پودر ذرت لوبیا چشم بلبلی 

 Eurygaster 3، حشرات کامل سن گندم0 آذراز بین شش رقم گندم آنتانیوس، نودل، قرمز، سبالن، سرداری و  (2022

integriceps (Hemiptera: Scutelleridae) 4ترین مقدار پروتئین در روده و اجسام تغذیه کرده از رقم سرداری دارای بیش 

 5 کارانورمزیاری و هم .ندبودآمیالز و پکتیناز گوارشی  -های پروتئاز کل، آلفاترین فعالیت آنزیمو همچنین بیش ،چربی

(., 2022et alVarmazyari )  6و ن بر میزان پروتئی( افسوس، آناکوندا، اگریت و پرمییر)قند  چغندرهای مختلف اثر رقمنیز 

 Lixus incanescens 7( Coleoptera: Curculionidae) قند چغندربلند خرطومکامل حشرات ای رودهآمیالز  -فعالیت آلفا

 8تند شداداری با هم اختالف معنی ،های مختلفحشرات کامل تغذیه کرده از رقم ها دراین مولفهکه  کردندمشاهده و بررسی را 

 9  .شدثبت مقادیر ترین ترین و کمترتیب بیشدر رقم افسوس و پرمییر به و

 10اد غذایی وروی م آن پرورش اهمیتانباری مختلف و  هایفرآوردهبر روی  پره هندیشبزیان اقتصاادی  با توجه به 

 11ش، کشمهای غذایی در این پژوهش تأثیر رژیم ،در جهت تامین میزبان مناسب جهت پرورش حشرات مفید مختلف مناسب

 12لیت تغییرات میزان پروتئین موجود در روده، فعا بر (های این حشرهترین میزباناصلی)انجیر، پسته، بادام زمینی، بادام و گردو 

 13مورد  آفتاین و درصد ظهور حشرات کامل  مراحل مختلف نشوونماییدوره طول آمیالز و پکتیناز،  -آلفا های گوارشیآنزیم

 14 .گرفتقرار  مقایسه

 15 

 16 هامواد و روش

 17 پرورش حشرات

 18ل گیری حشرات کاماز جفتحاصل های پره هندی از کلنی موجود در دانشگاه تبریز استفاده شد. تخمجهت پرورش شب

 19به ظروف پالستیکی نیمه شفاف دارای درپوش مجهز به توری منتقل شدند. در ته این ظروف یک الیه نازک از پسته خام 

 20از  گیری منتقل شدند. پسنسل بعدی مجدد به ظروف تخم شدهظاهر، حشرات کامل نشوونماریخته شد. پس از تکمیل دوره 

 21ی، زمینهای غذایی آزمایشی انتقال داده شدند. از شش رژیم گردو، بادام، حشرات نسل سوم روی رژیمسازیخالصدو نسل 

 22درجه سلسیوس،  02 ± 0داری و پرورش حشرات، دمای شرایط نگه .کشمش، پسته، بادام و انجیر برای این منظور استفاده شد

 23 )روشنایی: تاریکی( در نظر گرفته شد.ساعت  3:52درصد و دوره نوری  19 ± 1رطوبت نسبی 

 24 

 25 پروتئینی هایتشریح حشرات و تهیه نمونه

 26ه ساعت شیشدرون زیر استریومیکروسکوپ و  در پره هندیپروتئینی، ابتدا الروهای سن آخر شب هایبرای تهیه نمونه

 27کل لوله گوارش جداسازی شد. تعداد  شده و تشریح ،استفاده از قیچی میکروجراحی و پنس مخصوصحاوی آب مقطر سرد با 

 28ها میکروتیوب. میکرولیتر آب مقطر قرار داده شدند 899لیتری حاوی میلی 0های عدد لوله گوارش در داخل میکروتیوب 59

 Ultra-29 مدل ساز با استفاده از دستگاه همگن هاونهداری شدند. نمسازی و در تمام مدت آزمایش داخل یخ نگهدر زمان جدا
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turax T8 )®(Ika labortechnik  1در دمای دقیقه  89به مدت  سپسهای همگن مخلوط. ندثانیه همگن گردید 09به مدت 

 2به عنوان نمونه پروتئینی وشناور ر هایمایع ،در نهایتشدند.  دور در دقیقه سانتریفیوژ 59999با سرعت  و درجه سلسیوس 4

 3 .ندشددرجه سلسیوس انتقال داده  09به دمای منفی  هاو برای استفاده در آزمایش جداسازیبه آرامی با استفاده از سمپلر 

 4 

 5 

 6 تخمین غلظت پروتئین

 7 از و تعیین شد ( ,7619Bradford) بردفوردبا استفاده از روش گوارش الروها های دستگاه نمونهدر  غلظت پروتئین

 8لیتر بر میلیگرم میلی 1/9و  01/9، 501/9، 928/9، 980/9های آلبومین سرم گاوی به عنوان پروتئین شاخص در غلظت

 BioTek9)® (مدل  خوانجذبهای میکروپلیت دستگاه میکرولیتر در سه تکرار در داخل چاهک 59 ،. از هر نمونهاستفاده گردید

TMELx800  10دقیقه میزان جذب نوری در  1پس از . ها اضافه شدمیکرولیتر از معرف رنگی بردفورد به چاهک 509ریخته و 

 11یزان منانومتر ثبت شد. با ترسیم نمودار استاندارد غلظت پروتئین شاخص و با استفاده از معادله خط راست،  109طول موج 

 12 در پنج تکرار انجام هامحاسبه گردید. آزمایشها آنغلظت پروتئین و های آزمایشی در معادله قرار داده شد جذب نوری نمونه

 13 .ندشد

 14 

 15 گرالکتروفورز ژل پلی آكریل آمید واسرشت

 SDS-16)گر رشتواس الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید احیائی یا ،های تهیه شدهجهت بررسی غلظت و الگوی پروتئینی نمونه

PAGE) الملی با روش (Laemmli, 1970) 17 4 کنندهمتراکمدرصد و ژل  50شد. برای این منظور از ژل جداکننده نجام ا 

 18ها با ئینپروت ی ژل روئی،هاقبل از ریختن نمونه پروتئینی در چاهک. لیتر استفاده شدمیلی 59و  09درصد به ترتیب با حجم 

 19نمونه از مرکاپتواتانول استفاده شد. الکتروفورز با ولتاژ  در بافر .شدند واسرشتهدرجه سلسیوس  01قرار داده شدن در دمای 

 20تا زمانی  کوماسی بریلنت بلو معرف رنگیبا استفاده از  به دست آمده ژل. ولت تا رسیدن نوار رنگی به انتهای ژل اجرا شد 509

 21در محلول دیگر ساعت  04به مدت  ژل. سپس شدآمیزی ( رنگدهندهتکانساعت روی دستگاه  04 حدودکه آبی تیره شوند )

 22ه های پروتئینی بشدن رنگ زمینه ژل و مشخص شدن نوار روشندهنده قرار داده شده و تا زمان بر روی دستگاه تکانرنگ

 23 انجام شد. وزن از ژل برداریعمل تصویر ،با استفاده از دستگاه اسکنر ،در نهایت .زدایی ادامه یافتعمل رنگ ،رنگ آبی

 24تخمین زده  (Sinaclon®کیلودالتون،  55-539) SL7011 مولکولی نوارهای پروتئینی در حضور استاندارد با شماره کاتالوگ

 25 شد.

 26 

 27 سنجش فعالیت آنزیمی

 28انجام  با اندکی تغییر (Bernfeld, 1955) با استفاده از روش برنفلد های گوارشیپکتینازو  هاآمیالز -آلفاسنجش فعالیت 

 29 درصد به ترتیب یکاز نشاسته و پکتین  برای این منظور،. (Hosseininaveh and Ghadamyari, 2013)برگرفته از  گردید
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 1درجه سلسیوس  19از آب مقطر با دمای  هاآمیالز و پکتیناز استفاده گردید. برای تهیه آن -آلفا هایبه عنوان زیر نهشت

 2موالر  1/9میکرولیتر بافر گالیسین ) 21میکرولیتر آنزیم،  59د. ترکیب واکنش حاوی ناستفاده شد تا به خوبی در آب حل شو

 3 خلوطمیکرولیتر بافر گالیسین استفاده شد. م 59در شاهد نیز به جای آنزیم از  .بودمیکرولیتر زیرنهشت  01( و 59با اسیدیته 

 4میکرولیتر  599مقدار  ،داری شد. پس از آننگهحمام آب گرم درجه سلسیوس در داخل  81دقیقه در دمای  89واکنش به مدت 

 5 59نیتروسالسیلیک اسید( به مخلوط حاصل اضافه شد. سپس مخلوط واکنش آنزیمی مورد نظر به مدت )دی DNS از معرف

 6های میکرولیتر از این ترکیب درون چاهک 509مقدار  ،قرار داده شد. در نهایت درجه سلسیوس 599 با دمای دقیقه درون آب

 7سه نانومتر ثبت گردید. آزمایش مورد نظر در  149ریخته و میزان جذب نوری در طول موج  خوانجذبپلیت دستگاه میکرو

 8ورت درصدی از ها به صفعالیت آن ،هاآنزیمجهت مقایسه بهتر فعالیت نسبی  تکرار زیستی انجام شد. پنج و تکرار تکنیکی

 9 محاسبه شد. ،داشته ترین فعالیت رافعالیت آنزیم در رژیمی که بیش

 10 

 11 های زیستیسنجش مولفه

 12ا برای انتقال همتر که درب آنپتری پالستیکی با قطر پنج سانتی هایتشتکهای زیستی از گیری مؤلفهبرای اندازه

 13عدد  59 گرم از هر رژیم غذایی و 1 هاتشتک، استفاده شد. در داخل هر یک از بود شدههوا سوراخ و با پارچه توری پوشانده 

 14حاوی حشرات از مرحله تخم تا پایان عمر حشرات کامل به صورت روزانه به طور دقیق  هایتشتکالرو نئونات قرار داده شد. 

 15همچنین  و نشوونماییدوره کل جنینی، الروی، شفیرگی، حشره کامل و  احلمرطول  ،. در نهایتگرفتندمیمورد بررسی قرار 

 16های غذایی ثبت گردید. برای هر رژیم غذایی پنج تکرار در نظر گرفته روی هر یک از رژیم شدهظاهرحشرات کامل  درصد

 17 شد.

 18 

 19 هاتجزیه آماری داده

 20)تجزیه تصادفی  کامالو از طرح آماری شدند تجزیه  Instat3افزار آمده با استفاده از نرمدسته های بنتایج و داده

 21مورد  اسمیرنوف-کولموگروفآزمون ها با نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد.جهت تجزیه واریانس داده (یک طرفهواریانس 

 22رسم نمودارها  ودرصد  یکها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال آماری بندی و مقایسه میانگینگروه .قرار گرفتتائید 

 23 .شدانجام  Microsoft Excel 2016با برنامه 

 24 

 25 و بحث نتایج

 26 پروتئین روده غلظت 

 27سن  ایههای غذایی مختلف روی میزان پروتئین موجود در روده الرونتایج تجزیه واریانس مربوط به اثر تغذیه از رژیم

 28ترین مقدار . بیش(0.0001p= 12.922, 5,29F >) دادنشان 5در سطح احتمال آماری % یدارمعنیاختالف پره هندی آخر شب
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 1بادام و  23/0 گردو، 94/8بادام زمینی ، 00/4پسته  غذایی سن آخر تغذیه کرده از رژیم هایالرودر روده به ترتیب پروتئین 

 2اثر تغذیه  رد مقدار پروتئینترین کم ،همچنین نداشتند. یدارمعنی اختالفمشاهده شد که با هم لیتر میلی بر گرممیلی 24/0

 3 . (5)شکل  بودنددار اختالف معنیفاقد  با هم که بود (لیترمیلی بر گرممیلی 23/9 و 41/9)به ترتیب  کشمش و انجیر از

 4 

 5حروف  .های غذایی مختلفتغذیه كرده از رژیم Plodia interpunctellaپره هندی سن آخر شب هایالرو در رودهغلظت پروتئین  -1شکل 

 6 .دنباشیدر آزمون توكی م 1%دار در سطح احتمال آماری دهنده اختالف معنیغیرمشابه نشان

Figure 1-Gut protein concentration in last instars of Plodia interpunctella fed on different diets. Different letters on each 7 
column indicate a significant difference (p˂ 0.0001) based on Tukey’s test. 8 

 9، طبق نتایجاست.  شده هیارا 0 در شکلمربوط به الگوی پروتئینی در روده الروهای سن آخر  دست آمده از ژل تصویر به

 10 (4و  5، 0، 1های شماره ستون ترتیببه)بادام و  گردوبادام زمینی، ، یافته بر روی پستهنوارهای پروتئینی الروهای پرورش

 11و انجیر  کرده از کشمشدر نوارهای پروتئینی مربوط به روده الروهای تغذیهنیز ترین شدت کمو شتند داشدت را ترین بیش

 12طابقت م به طور کاملبردفورد روش  هبسنجش غلظت پروتئین  نتایجاین نتایج با . دیده شد (2و  8های شماره ستون ترتیببه)

 13 دارد.

 14 
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 1 .های غذایی مختلفتغذیه كرده از رژیمPlodia interpunctella  پره هندیسن آخر شب هایالرو رودهپروتئین   SDS-PAGE-2شکل 

 2ا . ستون سمت چپ كه بهستند زمینی، كشمش، بادام، پسته و انجیرهای غذایی گردو، بادامگر رژیمترتیب نشانبه 6و  5، 4، 3، 2، 1 داعدا

 3 د.باشنها بر حسب كیلودالتون میوزن مولکولی پروتئین ،مشخص شده است، مربوط به پروتئین استاندارد بوده و اعداد  Sحرف التین

Figure 2- SDS-PAGE of gut protein in last instars of Plodia interpunctella fed on different diets. The numbers 1, 2, 3, 4, 5 4 
and 6 indicate the diets of walnut, peanut, raisin, almond, pistachio and fig, respectively. The left column, which is 5 

marked with S, corresponds to the standard protein and the molecular weights of the proteins are in kDa. 6 

 7 

 8 گوارشی آمیالز و پکتیناز -آلفای هافعالیت نسبی آنزیم

 9و  (0.0001p= 66.508, 5,29F >) آمیالز -آلفاروی فعالیت های غذایی مختلف اثر رژیم ،تجزیه واریانسطبق نتایج 

 10. دار بودیک درصد معنیدر سطح احتمال پره هندی سن آخر شب هایروده الرو (0.0001p= 22.803, 5,29F >) پکتیناز

 11 آنزیمنسبی  هایو فعالیت درصد محاسبه گردید 599 ،دارا بودرا  میزانترین که بیش ،در رژیم غذایی پسته آنزیم دو فعالیت

 12ه کرده تغذی هایروده الرودر  آمیالز -آلفا نسبی . فعالیتشدندمحاسبه  آنها براساس سایر رژیم ازروهای تغذیه کرده ال روده

 13 نسبی این آنزیم فعالیت .ندنداشتداری معنی اختالف با هم( %31)بادام  الروهای تغذیه کرده از و( 599)% از رژیم غذایی پسته

 14میزان ترین کم .بودقبلی و رژیم تر از دکم (29%) ردوو گ (21%)زمینی بادام غذایی هایروده الرو تغذیه کرده از رژیم در

 15 نسبی ترین میزان فعالیتبیش. مشاهده شد (02%) و انجیر (81%)کشمش نسبی در روده الروهای تغذیه کرده از فعالیت 

 16دیده  (31%)گردو و  (32%)بادام  (،%33) بادام زمینی ،(599%)روده الروهای تغذیه کرده از رژیم غذایی پسته  آنزیم پکتیناز در

 17شمش کروده الروهای تغذیه کرده از  آنزیم در این فعالیتترین میزان کم ،با هم نداشتند. همچنین یدارمعنی که اختالف شد

 18 . (8)شکل  بودنددار فاقد اختالف معنی که با هم هبود (29%) و انجیر (%11)

 19 
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 1تغذیه كرده از  Plodia interpunctellaپره هندی سن آخر شب هایروالگوارشی پکتیناز  آمیالز و -آلفاهای آنزیم نسبی فعالیت -3شکل 

 2در آزمون توكی  1% دار در سطح احتمالمعنیدهنده اختالف نشانها روی ستونكوچک و بزرگ غیر مشابه  حروف .های غذایی مختلفرژیم

 3 د.نباشمی

Figure 3- Relative activities of gut digestive alpha-amylases and pectinases in last instars of Plodia interpunctella fed on 4 
different diets. Different lowercase and uppercase letters on each column indicate a significant difference (p˂ 0.0001) 5 

based on Tukey’s test. 6 

 7 نشوونماییطول دوره 

 8ه یارا 5های غذایی مختلف در جدول روی رژیم پرورش یافته پره هندیشب نشوونماییهای نتایج مربوط به طول دوره

 9 نشان نداد را داریمعنی اختالف ای غذاییهبین تمامی رژیمجنینی در  نشوونمایدوره های دادهتجزیه واریانس . اندشده

(=0.147p= 1.821, 5,29F) . 10، پستهغذایی  هایرژیمهای حاصل از حشرات نشوونما یافته روی تخممیانگین دوره جنینی 

 11 تعیین شد. دار( معنی)بدون اختالف روز  1و  0/1، 3/4، 2/4، 3/4، 4/8ترتیب بادام، گردو، بادام زمینی، انجیر و کشمش به

 5,29F12 ,75.833 =) داشتند یداراختالف معنی دیگرهای غذایی مختلف با همرژیماثر تغذیه از در طول دوره الروی 

p< 0.0001) .13مربوط به کشمش با میانگین آن ترین روز و بیش 4/80ترین طول دوره الروی مربوط به پسته با میانگین کم 

 14بادام  در رویروز و  3/44و  0/48رژیم غذایی گردو و بادام به ترتیب دو روی ر بمیانگین طول دوره الروی . بودروز  2/10

 15با یکدیگر فاقد دار و معنیاختالف ها دارای که جداگانه با سایر رژیم ،ثبت شدروز  2/18و  3/15انجیر به ترتیب  و زمینی

 16مای نشوونمناسب بودن این رژیم غذایی برای  دهندهنشاندر پسته  ویالر. کوتاه بودن طول دوره بودنددار اختالف معنی

 17 باشد.می حشره تر اینسریع

 5,29F18 =) دار بودمعنی اختالفدارای های غذایی مختلف با هم رژیمالروهای پرورش یافته روی در شفیرگی طول دوره 

6.482, p= 0.0006). 19در پرورش ترین و کم (روز 2/58میانگین )کشمش در پرورش روی ترین طول دوره شفیرگی بیش 

 20رتیب ت بادام زمینی بهانجیر و های گردو، بادام، میانگین طول دوره شفیرگی در رژیم .مشاهده شد (روز 3میانگین )پسته  روی

 21شمش ک گردو و بادام با و همچنینزمینی، انجیر و کشمش های پسته با بادامبین رژیم .روز ثبت گردید 50و  2/55، 59، 59

 22 داری نداشتند.ها با هم اختالف معنیمیانگین طول این دوره در سایر رژیم. شتداوجود  یداراختالف معنی

 23را داری معنیاختالف با هم های غذایی مختلف رژیم حاصل از الروهای پرورش یافته روی عمر حشرات کاملطول 

 24غذایی پسته و بادام  هایروی رژیم الروهاپرورش از به دست آمده کامل حشرات  .(0.0001p= 8.512, 5,29F >) نشان داد

 25. بودند (روز 4/2 میانگین) ترین طول عمردارای کمو روی رژیم غذایی کشمش  (روز 59میانگین ترین طول عمر )بیشدارای 

 26 0/3، 2/3ترتیب به و بادام زمینی های غذایی گردو، انجیرروی رژیم پرورش یافتهکامل میانگین طول عمر حشرات  ،همچنین

 27 ،با بادام زمینی و کشمش و بادام غذایی پسته هایرژیمحاصل از عمر حشرات بین طول  ،در این بررسی روز ثبت شد. 0/1 و

 28 مشاهده شد.داری اختالف معنیگردو با کشمش همچنین و 

 29د داری ثبت گردیمعنی اختالفنیز  های غذایی مختلفپره هندی بر روی رژیمشب نشوونماییدوره  کل بین طول

(< 0.0001p= 38.687, 5,29F). 30مربوط  ترینکوتاهروز و  2/34مربوط به کشمش با میانگین  نشوونماییدوره  ترینطوالنی 

 31، 4/22ترتیب زمینی و انجیر بهگردو، بادام، بادامهای غذایی در رژیمدوره این طول  ،همچنین. بودروز  3/29به پسته با میانگین 

 32، مینیزبادامگردو و  باپره هندی بر روی رژیم پسته با گردو، بادام شب نشوونماییطول دوره  .ثبت شدروز  39و  3/11، 2/20
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 1دار معنیالف دارای اختهای غذایی با یکدیگر رژیمسایر ولی روی  ،دارفاقد اختالف معنیانجیر با کشمش  زمینی با انجیر وبادام

 2 .بود

 3 .های غذایی مختلفبر روی رژیم Plodia interpunctellaپره هندی شب )روز( نشوونماییدوره  طول -1جدول 

Table 1- Developmental period (days) of Plodia interpunctella reared on different diets. 4 

هامولفه  
Parameters 

های غذایی رژیم  

Diets 

 گردو

 Walnut 

 كشمش

 Raisin 

 پسته
 Pistachio 

 بادام زمینی
 Peanut 

 بادام
 Almond 

نجیرا  

 Fig 

 طول دوره جنینی
Incubation period 

3.4±0.51 
a 

4.8±0.63 
a 

4.6±0.51 
a 

4.8±0.37 
a 

5.2±0.37 
a 

5±0.37 
a 

 طول دوره الروی
Larval period 

43.2±1.2 

c 

59.6±0.51  

a 

39.4±0.81 

d 

51.8±0.58 

b 

44.8±0.73 

c 

53.6±1.12 

b 

 طول دوره شفیرگی

Pupal period 

10±1.05 

bc 

13.6±0.51 

a 

8±0.55 

c 

12±0.84 

ab 

10±0.55 

bc 

11.6±0.93 

ab 

حشره كامل طول عمر  

Adults longevity 

8.6±0.93 

ab 

6.4±0.51 

c 

10±0.32 

a 

7.2±0.2 

bc 

10±0.45 

a 

8.2±0.2 

abc 

نشوونمایی دورهطول   
Developmental 

period 
66.4±1.07 

de 

84.6±1.4 

a 

60.8±1.6 

e 

75.8±1.46 

bc 

69.6±1.47 

cd 

80±1.52 

ab 

 5 د.نباشدر آزمون توکی می %5 آماری دار در سطح احتمالدهنده اختالف معنینشاندر هر ردیف حروف غیرمشابه  

Different letters in each row indicate a significant difference (p˂ 0.001) based on Tukey’s test. 6 

 7 میزان ظهور حشرات كامل

 8مختلف در سطح احتمال یک درصد دارای اختالف های غذایی رژیمدرصد ظهور حشرات کامل در اثر تغذیه الروها از 

 9حشرات کامل به ترتیب در اثر پرورش الروها روی ظهور درصد  ترینبیش (.0.0001p= 9.017, 5,29F >) دار بودمعنی

 10ترین میزان آن نیز به دار با هم( و کمدرصد، فاقد اختالف معنی 10و  30، 09، پسته و گردو )به ترتیب غذایی بادام هایرژیم

 11و، دارای اختالف دار با هم و گرددرصد؛ بدون اختالف معنی 14و  10، 42زمینی و کشمش )به ترتیب ترتیب روی انجیر، بادام

 12 دار با بادام و پسته( ثبت شد. معنی
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 1 

 2 .های غذایی مختلفروی رژیمیافته از الروهای پرورش Plodia interpunctellaپره هندی درصد ظهور حشرات كامل شب -4شکل 

 3 .باشددر آزمون توكی می 1% احتمالدار در سطح دهنده اختالف معنیحروف غیرمشابه نشان

Figure 4- Plodia interpunctella adult emergence percentage from larvae reared on different diets. Different letters in each 4 
column indicate a significant difference (p˂ 0.001) based on Tukey’s test. 5 

 6 

 7ا بر ترکیب بیوشیمیایی غذ کنند.و نشوونما منابع غذایی رشد زیادی از توانند روی تعداد پره هندی میالروهای شب

 8این حشره به به دلیل اهمیت  (. 2008et alBouayad .) داردتاثیر بسیار قابل توجهی این حشره  فیزیولوژیکفرآیندهای 

 9زیستی  های فیزیولوژیک ویافتن بهترین ماده غذایی برای پرورش حشره که مولفهعنوان میزبان برای پرورش حشرات مفید، 

 10 یکهای فیزیولوژمولفهتحقیق حاضر مشخص است، از نتایج که  طورهمانآن را بهبود بخشد، هدف این مطالعه قرار گرفت. 

 11 و روتئینپ در بررسی صورت گرفته مشاهده شد که رژیم غذایی بر میزان. گرفتقرار این حشره تحت تأثیر نوع ماده غذایی 

 12پره شب ( 2018et alBorzoui ,.) برزوئی و همکاران. داری داشتگوارشی تاثیر معنی و پکتینازآمیالز  -آلفا هایفعالیت آنزیم

 13ای هانجیر خشک، جوانه گندم خشک، توت سفید خشک، بادام زمینی، پسته و کشمش پرورش دادند و مولفهروی را هندی 

 14شمش کغذایی پیش از بلوغ را در رژیم نشوونمای تاخیر این محققان . کردندمقایسه ای را با رژیم غذایی مصنوعی تغذیه

 15 -آلفا تفعالیها، آن. مطابق نتایج شددر رژیم غذایی مصنوعی مشاهده  مانی الروها نیززندهمیزان ترین بیش .نمودندمشاهده 

 16بوآیاد و همکاران تر بود. غذایی کمهای رژیمسایر از الروهای تغذیه کرده از کشمش، انجیر و توت خشک  در آمیالز

(., 2008et alBouayad  )17پره هندی شب جنینیپسنشوونمای و جو را روی  رگوموسآرد گندم، خرما،  غذایی اثر چهار رژیم 

 18ترین درصد شفیره شدن و کمبود تر حشره در رژیم خرما از همه طوالنینشوونمایی بررسی و مشاهده کردند که طول دوره 

 19 .بودتر جو از همه بیشغذایی روی رژیم درصد تلفات الروی همچنین، . نیز در اثر پرورش الروها روی این رژیم دیده شد

 20های مورد آزمایش توانایی تعداد کمی از الرو هرچند ،ترین دوره الروی مربوط به رژیم غذایی آرد گندم گزارش گردیدکوتاه

 21آمیالز  -لفاآپروتئینی، گلوکزی و فعالیت ی امحتوکردند که  گزارشگران این پژوهشرا داشتند. خود  نشوونماییتکمیل دوره 

 22 . بودتر از همه کم خرما پرورش بر رویدر الروی 
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 1طول عمر حشرات کل و  نشوونماییشفیرگی، الروی،  هایجمله طول دوره های زیستی ازمولفه ،در تحقیق حاضر

 2 ،ر باشدتبرای تغذیه حشره کم ماده غذاییهرچه مطلوبیت یک . نوع رژیم غذایی الروها تغییراتی را نشان داد بهبا توجه کامل 

 3ای ههای غذایی متفاوت تنها روی طول دوره جنینی تخمتغذیه الروها از رژیم. خواهد یافتافزایش  نشوونمایی آنطول دوره 

 4دوره  ( 2014et alMomenzadeh .) و همکاران زادهمؤمن نداشت.گذاشته شده توسط حشرات کامل ظاهر شده تاثیری 

 5روز  1و  81، 8حدود به ترتیب  ،درجه سلسیوس 01دمای در  وبر روی انجیر را  پره هندی، الروی و شفیرگی شبجنینی

 6به ترتیب حدود بر روی انجیر  درجه سلسیوس 02 ± 0دمای در های یاد شده طول دورهدر تحقیق حاضر  .کردندگیری اندازه

 7 هایتفریخ تخم مدت زمانمیانگین  (Basirat and Mehrnejad, 2002) بصیرت و مهرنژاد .برآورد شدروز  55و  18، 1

 8 پوربهی و همکاران .گزارش کردندروز  2/8 ،درجه سلسیوس 1/01در دمای را پسته غذایی رژیم روی بر پره هندی شب

(., 2010et alPourbehi  ) 9طول ن امحققاین  کردند.ثبت  روز 8خرما در حدود سه رقم را روی دوره این میانگین طول نیز 

 10 ،روز 83و  48، 43 حدود بیبه ترتسلسیوس درجه  01و زاهدی در دمای  یروی ارقام خرمای کبکاب، شهابرا دوره الروی 

 11. گزارش کردندروز  3و  3، 1ترتیب  بهنیز  راطول عمر حشرات کامل و روز  1 و 3، 1 حدود به ترتیب راطول دوره شفیرگی 

 12گندم سیاه دارای پریکارب، گندم سیاه بدون را روی پره هندی شب (Locatelli and Limonta, 1998) لوکاتللی و لیمونتا

 13ی ماده غذایترین اول ضعیف غذایی رژیم ،آرد کامل گندم و آرد کامل گندم سیاه پرورش دادند. از این بین گندم،پوست، 

 14 ،ندهککاهش یافت اما در رژیم گندم سیاه پوست مانیزندهافزایش و میزان  نشوونمایی گزارش شد به طوری که طول دوره

 15در گندم سیاه میزان آن ترین روز( و بیش 84در گندم ) نشوونماترین طول دوره درصد ظهور حشرات کامل افزایش یافت. کم

 16های غذایی پسته، گردو و بادام یمرژ در ( 2001et alMarzban ,.) مرزبان و همکاران .شدروز( ثبت  35دارای پریکارب )

 17 نیانگیگردو، بادام و پسته م یرو پرورش یافته یالروهادر  .کردندتعیین روز  1/0 راهندی پره شبدوره جنینی میانگین طول 

 18و طول عمر حشرات کامل را  3و  51، 3میانگین دوره شفیرگی را  ،روز 85و  14، 83 در حدود بیبه ترت را یطول دوره الرو

 19برای پرورش است و در آن  حاضر کردند. این نتایج تاحدودی مطابق نتایج به دست آمده در تحقیق برآوردروز  1و  0، 3

 20اثرات قابل توجه  ( 2016et alMasoumi ,.) معصومی و همکاران پره هندی پسته بهتر از همه گزارش شده است.شب

 21های غذایی گردو، کشمش، خرما با تغذیه از رژیم را هندیپره شب هایالروگوارشی آمیالز  -آلفابازدارندگی گلوکز بر فعالیت 

 22های آمیالز با افزایش میزان گلوکز رژیم غذایی کاهش یافت به طوری که در رژیم -آلفاو سنجد بررسی نمودند. فعالیت 

 23. شاهده شدمآنزیم  این کشمش و خرما که نسبت به دو رژیم غذایی دیگر دارای میزان گلوکز بیشتری بودند، کاهش فعالیت

 24الز در آمی -آلفابیان ژن  چنین،هم. مشاهده شدآمیالز  -آلفاترین مقدار فعالیت گردو بیشروی الروهای پرورش یافته در 

 25ساکاریدهای پیچیده( از الروهای تغذیه کرده از خرما )منبع غنی از گلوکز( الروهای تغذیه کرده از گردو )منبع غنی از پلی

 26های الرو ارشیهای گوآنزیممیزان گلوکز موجود در رژیم غذایی بر فعالیت که  دهندمینشان  نیز این مطالعه نتایجبود. تر بیش

 27تغذیه کرده از رژیم  هایالرو روده در هاترین میزان فعالیت آنزیمکم کهطوریبه تاثیر عکس دارد،پره هندی شب سن آخر

 28  .هستندتری دارای میزان گلوکز بیشهای غذایی که نسبت به سایر رژیم دیده شدو کشمش غذایی انجیر 

 29 

 30 گیرینتیجه

 31ورد مهای غذایی رژیم، شدپره هندی انجام در این تحقیق که با هدف یافتن بهترین رژیم غذایی برای پرورش شب

 32 هایالروپروتئین روده  و غلظت بر میزان شوند،این حشره محسوب می مورد حمله ترین مواد غذاییبررسی که جزو اصلی
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 1 به طوری که دنبودپره هندی تأثیر گذار های زیستی شبو مولفهگوارشی آمیالز و پکتیناز  -آلفا هایآنزیمسن آخر، فعالیت 

 2 وفیزیولوژیک های همه این مولفهبرای  لی،طور کبه. شدداری مشاهده معنی اختالف مورد بررسیی غذایی هابین رژیم

 3 بتثترین مقادیر ترین مقادیر و در روی رژیم غذایی انجیر و کشمش کمرژیم پسته بیشپرورش الروها روی در  ،زیستی

 4های ژیمربه ترتیب توان نتیجه گرفت که جهت پرورش آزمایشگاهی این حشره این پژوهش می با استناد به نتایج .ندشد

 5از  و باشندمی یترو مناسب ترمطلوب مواد غذاییکشمش و انجیر  ،های بادام زمینیسبت به رژیمنبادام و گردو غذایی پسته، 

 6 .باشداین حشره می پرورش ترین رژیم غذایی برایها نیز پسته مناسبمیان آن

 7 
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 29 

Effect of Diet on Some Physiological and Biological Parameters of Indian meal moth, 30 

Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) 31 

 32 

Introduction  33 

The Indian meal moth, Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) (Hubner, 1813) is one of the 34 

most important and well-known stored-product pests in most parts of the world. The larvae of this 35 

insect are omnivorous and have the ability to grow and reproduce on a wide variety of grains, dried 36 

fruits, dried vegetables, nuts, oil seeds, chocolate, animal feed and various processed products. 37 

https://doi.org/10.1016/j.jspr.2020.101591
https://doi.org/10.1093/ee/2.3.335
https://doi.org/10.1111/j.1365-3032.1978.tb00143.x
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Therefore, it causes economic losses to various agricultural and stored products. On the other hand, 1 

this insect is used as a host in the rearing of various useful insect species. In general, the Indian 2 

moth eats carbohydrate-rich foods, and its growth and development is highly dependent on 3 

biochemical compounds and especially the quality and quantity of nutrients in its diet. The 4 

enzymes like amylase and pectinase in the digestive system of the lepidoperan larvae, which are 5 

secreted by the cells of the midgut, play an effective role in the digestion and absorption of food. 6 

Investigating some of the biological and physiological properties of this insect on various types of 7 

foods will help to optimize the rearing of this insect for management studies and also as a host for 8 

rearing of other pest insect’s predators and parasitoids.  9 

 10 

Materials and Methods  11 

In this study, the effect of different diets; raisin, fig, pistachio, peanut, almond and walnut, which 12 

are among the main hosts of this insect, on the changes of protein content in the last instar larval 13 

gut of the Indian meal moth was measured and their protein patterns and content were compared 14 

using SDS-PAGE. Furthermore, the activities of the digestive alpha-amylase and pectinase 15 

enzymes were assayed using DNS (Dinitrosalicylic acid). For this purpose, 1% starch and pectin 16 

were used as substrates for alpha-amylase and pectinase, respectively. In order to better 17 

comparison of the relative enzymatic activities, their activities were calculated as a percentage of 18 

the highest enzymatic activity. Some biological parameters such as the incubation period, the larval 19 

period, the pupal period, the adult’s longevity, the life span and the adult emergence have been 20 

also compared.  21 

 22 

Results and Discussion  23 

The results showed that the lowest amounts of gut protein were observed in insects fed on figs and 24 

raisins, and the highest on pistachio, peanut, almond and walnut diets, respectively. Determining 25 

the amount of protein from the colorimetric study using the Bradford method and the image related 26 

to polyacrylamide gels (SDS-PAGE) were consistent and the protein concentration of the samples 27 

was clearly visible on the gel. The activity of alpha-amylase enzyme in the gut of larvae fed on 28 

pistachio and fig diets showed the highest and lowest amounts, respectively. Also, the highest and 29 

lowest activity of pectinase enzyme in the larval gut were observed in pistachio and raisin diets, 30 

respectively. The results showed that this pest has the same embryonic period in different diets. In 31 

comparing the length of the larval period, the length of the pupal period and the length of the total 32 

growth period, the lowest value was observed for pistachio and the highest for raisin. The lower 33 

desirability of a food for feeding the insect, the longer growth period of the insect. The shortest 34 

lifespan appeared in the diet of almond and pistachio and the longest was measured in raisins. In 35 

the examination of the adult emergence, almond and fig diets have the highest and lowest values, 36 

respectively. In general, it can be concluded that pistachio, almond and walnut diets are more 37 

favorable diets comparing to peanut, fig and raisin diets.  38 

 39 

Conclusions  40 
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In this research, which was conducted with the aim of finding the best diet for rearing the Indian 1 

meal moth, the investigated diets, which are among the main foods of this insect, affect the amount 2 

and concentration of intestinal protein of the last instar larvae and alpha-amylase and pectinase 3 

activity. The biological components of the Indian meal moth were affected and significant 4 

differences were observed between the diets. For all these physiological and biological 5 

components, the highest values were recorded in the insects reared on pistachio diet and the lowest 6 

values were seen in the insects reared on the fig and raisin diets. With the investigations carried 7 

out in this research, it can be concluded that for the purpose of laboratory breeding of this insect, 8 

pistachio, walnut and almond diets are favorable and appropriate diets compared to peanut, raisin 9 

and fig diets; among them, pistachio is the most suitable diet. 10 

 11 

Keywords: Alpha-amylase, biological components, Indian meal moth, pectinase, protein. 12 


