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 ارزیابی مقایسه ای قدرت باروری حشرات پرتودیده مگس میوه مدیترانه ای و مگس زیتون  
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 : چکیده

بطور چشمگیری در حال افزایش می باشد. استفاده از تکنیک در ایران در سال های اخیر خسارت مگس های میوه مدیترانه ای و زیتون 

برای کنترل مگس ها، یک روش موثر و دوستدار محیط زیست بوده که بر پایه رهاسازی حشرات نر عقیم در   (SIT)نابارورسازی حشرات  

با نرهای وحشی در جفتگیری با ماده های وحشی عمل می کند. به منظور تعیین دز عقیم کننده شفیره های نر   باغات میوه و رقابت آنها

گری قرار داده شدند و برخی از خصوصیات زیستی هر دو حشره مورد ارزیابی مقایسه ای قرار گرفت.   120-0مگس ها در معرض دزهای  

تعداد تخم های گذاشته شده در هر دو مگس کاهش معنی داری داشته و شدت این کاهش نتایج نشان دادند که با افزایش دز پرتو گاما،  

در مگس میوه مدیترانه ای بیشتر بوده است. درصد تفریخ تخم ها با افزایش دز پرتو کاهش چشمگیری داشته بطوریکه در دزهای باالتر 

 گری هیچ تخمی تفریخ نگردید.   90از 
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Abstract 
In recent years, Ceratitis capitata (Wiedemann) and Bactrocera oleae (Gmelin) damages has reached a critical point in 

Iran. The sterile insect technique (SIT) is considered the most effective strategy and environment-friendly system for the 

control of tephritid fruit fly, based on releasing sterile males able to compete with wild males to mate with wild females. 

In this study, to determine sterile doses of radiation, pupae were irradiated to the doses of 0 - 120 Gy and some biological 

characteristics of both flies were evaluated. The fecundity of the non-irradiated females mated with irradiated males 

decreased with the increasing radiation dose especially in Medfly. The egg hatching percentage declined markedly with 

the increase of the radiation dose, and no eggs could be hatched in the 90 Gy and upper doses. 
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 . مقدمه 1

دو آفت بسیار کلیدی در  Bactrocera oleae (Gmelin)و زیتون Ceratitis capitata (Wiedemann)مگس های میوه مدیترانه ای  

مگس میوه مدیترانه ای یک آفت پلی فاژ [.  2و    1]ایران می باشند که ساالنه خسارت جبران ناپذیری به باغداران کشور وارد می آورند  

ه ای در حالیکه مگس زیتون برخالف مگس میوه مدیتران[ 4و    3]گونه میزبان در بین درختان میوه می باشد  300بوده که دارای بیش از  

 . [6و  5]نسل تولید می نماید 5-2مونوفاژ بوده و تنها روی میوه های زیتون تخم گذاری نموده و در طول سال 

به منظور کنترل این آفات از روش های مختلفی نظیر اختالل در جفتگیری نرها، طعمه مسموم، تله گذاری و تکنیک عقیم سازی استفاده  

نابارورسازی حشرات  [.  8و    7]می گردد اولین باردر سال    SITتکنیک   Cochliomya hominivoraxبر علیه مگس دام    1950برای 

(Coquerel)  اولین مورد [9]مورد استفاده قرار گرفت و پس از آن برای کنترل سایر آفات بخصوص مگس های میوه به کار برده شد .

، [10]نمونه های بعدی در گواتماال.[ 10]جنوب مکزیک بود    1977ترانه ای در سال  در کنترل مگس میوه مدی  SITاستفاده موفقیت آمیز از  

  SITبود. در خصوص مگس زیتون نیز در ایران با استفاده از  [15]و ایران  [ 14]، افریقای جنوبی  [13]، کالیفرنیا[12]، آرژانتین  [11]شیلی  

نابارورسازی حشرات با استفاده از اندازه گیری چندین پارامتر نظیر زنده مانی نرها،  کارایی تکنیک  .[16]نتایج موفقیت آمیزی به دست آمد

قرار می   ارزیابی  برای جفتگیری مورد  رقابت  پرواز،  توانایی  آنها،  تفریخ  و درصد  میزان تخم گذاشته شده  عقیمی،  نرخ  نرخ جفتگیری، 

ماده های جفتگیری کرده با نرهای عقیم و در نهایت درصد تفریخ تخم   لذا در این مطالعه تعداد تخم گذاشته شده توسط  .[18و    17]گیرد

 ها در دو مگس میوه مدیترانه ای و مگس زیتون به منظور برآورد کارایی تکنیک نابارورسازی روی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.  
 

 

 . روش کار 2

 . پرورش حشرات 1.  2

ع آوری شففده از باب به داخل قفس های پرورشففی انتقال داده و در شففرایط محیطی شفففیره های هر دو مگس از روی میوه ای آلوده جم

سفاعت روشفنایی و تاریکی نگهداری شفدند.  تخم های   12:12درصفد و دوره نوری    60±5درجه سفلسفیو ، رطوبت نسفبی   27±1دمای  

حاصفل از جفتگیری حشفرات بالر روزانه جمع آوری شفده و به روی جیره غذای مصفنوعی بر پایه مخمر، شفکر، بنزوات سفدیم، سفیتریک  

 اسید، سبو  و آب مقطر منتقل گردیدند.  

 

 . پرتودهی  2.  2

ای کرج واقع شفده که در پژوهشفکده کشفاورزی هسفته 60حشفرات با اسفتفاده از پرتو گاما سفاطع شفده از کبالت  در این تحقیق پرتودهی  

درصفد انجام گرفت و شففیره های مگس    65±5درجه سفلسفیو  و رطوبت نسفبی 27±1اسفت، انجام گردید. این آزمایش در شفرایط دمایی  

تو گاما قرار گرفتند. شففیره های شفاهد پرتو ندیده نیز در شفرایط مشفابه قرار  گری از پر 120و   100، 90،  70، 50،  0ها در معرض دزهای  

تکرار قرار انتخاب گردید. پس از پرتودهی حشففرات کامل هاهر شففده   3عدد شفففیره هم سففن در  100داده شففدند. در داخل هر پتری 

 بالفاصله از یکدیگر جدا گردیدند تا احتمال جفتگیری بین آنها به صفر برسد. 

 

 . نشاندارسازی 3  .2

به منظور شفناسفایی حشفرات پرتودیده از حشفرات سفالم با اسفتفاده از رنص مخصفوص روی پرونوتوم حشفرات رنص آمیزی صفورت گرفت. به 

 منظور شناسایی، برای هر دز از رنص مخصوصی استفاده گردید.  
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 . آزمایشات زیست سنجی 4.  2

نر پرتودیده : ی آزمایشفی انتقال داده شفدند. به منظور اجرای آزمایشفات نسفبت حشفرات  حشفرات پرتودیده نشفاندار روزانه به داخل قفس ها

عدد بود. تخم های    100بود. تعداد حشففرات در هر تکرار از این نسففبت ها    1:   0:   1و   0:   1:   1،   1:   1:   1برابر با    نر سففالم : ماده سففالم

دزهای مختلف و نیز نرهای سفالم جمع آوری و شفمارش گردید. درصفد تفریخ هر حاصفل از جفتگیری ماده های سفالم با نرهای پرتودیده با  

 کدام از تخمهای جمع آوری شده در هر تیمار بطور جداگانه مشخص گردید.  

 

 . آنالیز داده ها  5.  2

مورد  SPSS 16رم افزار ها با نعدد شفففیره مورد اسففتفاده قرار گرفت. داده 100تکرار طراحی و در هر تکرار تعداد   3کلیه آزمایشففات در  

 تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

 

 گیری . نتیجه5

نتایج نشان می دهد که پرتو گاما تاثیر معنی داری روی رفتار جفتگیری و به تبع آن باروری و بارآوری هر دو مگس میوه مدیترانه ای و  

مشخص گردیده است که افزایش دز پرتو گاما موجب کاهش توان زیتون داشته است. طبق بررسی های انجام شده توسط سایر محققین  

 [می گردد. 19رقابت جفتگیری ]

مشخص گردید که پرتو گاما تاثیر معنی داری در تعداد تخم های گذاشته شده ماده های جفتگیری کرده با نرهای   1با توجه به شکل  

و، تعداد تخم کاهش معنی داری نشان می دهد. در مگس زیتون تاثیر پرتودیده دارد و روند این تاثیر طوری است که با افزایش دز پرت

گری مشاهده گردید. در   120گری روی تعداد تخم های گذاشته شده یکسان بوده و افت شدید تعداد تخم در دز    100  –   50دزهای  

بوده و با افزایش دز پرتو این میزان کاهش  مگس میوه مدیترانه ای تفاوت میزان تخم های گذاشته شده در تمامی دزها با یکدیگر معنی دار  

معنی داری نشان می دهد. در حالت مقایسه ای شدت تاثیر پرتو گاما در تعداد تخم های گذاشته شده در مگس های میوه مدیترانه ای 

بوده در حالیکه   عدد  64گری تعداد تخم های گذاشته شده هر ماده مگس زیتون    120شدیدتر از مگس زیتون می باشد بطوریکه در دز  

گری  60[ نیز نشان می دهد دز  20] Pransopon and Sutantawong می باشد. تحقیقات    66/4در مگس میوه مدیترانه ای این میزان  

 شده و هیچ تخمی توسط ماده ها گذاشته نمی شود.  Bactrocera correcta (Bezzi)موجب عقیمی کامل 

تفریخ تخم های این دو مگس نشان می دهد که با افزایش دز پرتو، درصد تفریخ با شدت بیشتری   نتایج حاصل از تاثیر پرتو گاما روی درصد

(. در مگس میوه مدیترانه ای در دز 2کاهشی بوده و شدت این کاهش در مگس میوه مدیترانه ای بیشتر از مگس زیتون می باشد )شکل  

درصد از تخم های گذاشته  6/5گری   90ت که در مگس زیتون در دز گری و بیشتر هیچ تخمی تفریخ نمی گردد و این در حالی هس  90

 شده تفریخ شده اند.  

Nahar  [ در تحقیقات خود روی21و همکاران ]Bactrocera cucurbitae (Coquillett)    گری میزان   30نشان دادند که با استفاده از دز

 .تخم گذاشته شده و تفریخ این تخم ها به شدت کاهش پیدا نموده است
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تاثیر پرتو گاما بر تعداد تخم های گذاشته شده ماده های جفتگیری کرده با نرهای پرتودیده مگس های میوه مدیترانه ای و زیتون . 1شکل   

 

 

مدیترانه ای و زیتون تاثیر پرتو گاما بر درصد تفریخ تخم های گذاشته شده ماده های جفتگیری کرده با نرهای پرتودیده مگس های میوه . 2شکل   
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