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  F1والد و    نسل در .Plutella xylostella L کلم دیب   نر پروانه یمثل دیتول  اتی خصوص در گاما پرتو  ریتاث

  شده   یتاب پرتو ینرها  یرقابت قدرت و
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 سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران  پژوهشکده کشاورزی،  ، گروه تولیدات گیاهی -2

 چکیده 
پروانه با تغذيه از  ترين آفات گياهان خانواده چليپائيان در كشور است. الروهای اين  ، در حال حاضر از جدی.Plutella xylostella Lشب پره پشت الماسی كلم

مورد   F1، اثر پرتوهای يونيزان روی برخی خصوصيات توليد مثل بيد كلم در نسل والد و  یشوند. در مطالعه كنون ها سبب خسارت به گياهان اين خانواده میبرگ

جنس نر پيشنهاد ميكند. درصد تفريخ    ینسل والد برا   م كننده مناسب دريهای عقرا به عنوان دز  یگر  250های باالتر از بررسی قرار گرفت. مطالعات دزسنجی، دز

ن القا  يگری به صفر رسيد. همچن  300 درصد بود. اين مقدار در دز24/1گری    250تخم ماده های نرمال پس از جفتگيری با نرهای پرتوتابی شده در شفيرگی با دز  

محاسبه شده در    یج حاصل از توان رقابتي ن گونه حشره مشاهده شد. نتا ي در والد نر اگری    150  ی مير عقيبا اعمال دز ز    F1در حشرات نر نسل    یموروث  ینابارور

حاصل از نسبتهای مختلف رهاسازی در قفس های آزمايشگاهی در   (CV)گری محاسبه شد و ارزش رقابتی    250شده در مرحله شفيرگی در دز    یپرتوتاب   ینرها

 نوسان داشت. نتايج حاصله در محدوده قابل قبولی رقابتی می باشد.     81/0تا  0/ 65محدوده 

  یموروث ی مي، عقی ک حشرات نابارور، پرتو گاما، ارزش رقابتي، تكنیشب پره پشت الماس:  یدیکلمات کل
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Abstract: 
Diamond back moth Plutella xylostella L., currently is one of the most serious pests of Brassicaceae family in Iran. The 

larvae of this moth cause damage on these family plants by feeding from their leaves. In the present study, effect of ionizing 

radiation on some biological parameters of diamond back moth in parental and F1 generations was calculated. Sterilization 

studies with gamma radiation showed that doses higher than 250 Gy are the appropriate sterilization doses for males of 

parental generation. Percentage of hatched eggs at 250 Gy in crosses irradiated male × normal female was 1.24%. This 

value reaches to zero using 300 Gy of gamma radiation. Also results indicated that using sub-sterilizing dose of 150 Gy in 

parental generation (males) can induce inherited sterility in male insects of F1 generation. The competitiveness ability of 

irradiated males was measured at dose of 250 Gy and competitiveness value of different releasing male ratios in laboratory 

cages ranged from 0.65 to 0.81.The results of the calculated competitiveness value of irradiated males are within the 

acceptable range. 
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 مقدمه:   .1

هستند    یصيحر ین محصول برگ خوارهايا  یشود. الروهايدر مزرعه محسوب مان  ييپاين آفت محصوالت چليد كلم به عنوان مخربتريب

ر ياست كه مقاد   4و  3ن  يسن  ی ن خسارت مربوط به الروهايشتريرا دارند. ب  یب تمام محصول زراع يل تخري كه در صورت عدم كنترل، پتانس

جاد و توسعه مقاومت به حشره كشها دارد. يدر ا  يی باال  يی كه توانا  یاست چند نسل  ید كلم حشره ايب. [1]كنند یه م ياز برگ تغذ  یشتريب

ا مخلوط كردن چند حشره كش با هم و  ي  یش دزكاربردين مقاومت با افزايشكستن ا  یا ناخواسته براي لذا كشاورزان در نقاط مختلف دن

د كلم به اكثر حشره كشها به صورت يكه مقاومت بيورو چندگانه شده اند، به ط  یجاد مقاومت تقاطع يروز سبب ا  3  ا ي  2استفاده مكرر در هر  

فر و سازندگان سم  يد كنندگان كروسيرا به تول  ینيسنگ  ینه هايش است و هزين مقاومت نسل به نسل  رو به افزايمستند ثبت شده و ا

خصوصيات زيستی و اكولوژيكی هر گونه های كنترلی آفات بايد بر اساس تلفيق روش های مناسب،  برنامه  نيبنابرا .[2،3]سازنديوارد م

استفاده از موجودات زنده به منظور سركوب   کيولوژيكنترل ب.  [4]مشخص آفت و با در نظر گرفتن سازگاری و پايداری محيط زيست باشد

ان داشت رخ دهد  ا خسارت آن آفت را از آنچه كه امكي  ی كه فراوان یشود، به طوريا اثر آن آفت اطالق ميت آفت به خصوص، يتراكم جمع

م و از ير مستق يت به طور غ ين روش كنترل جمعيون ساز است. در اي  یكنترل آفات استفاده از پرتو ها  یاز روش ها  یكي  .[5]كمتر كند

  ی ع يت طبيجمعحشرات نابارور شده در  یو و رهاسازيواكتيراد  یحشره آفت به كمک تابش پرتوها  یا ماده هايق نابارور ساختن نر  يطر

ن شده در ييبا دز تع  یا نرو ماده پس از پرتو تابي نر، ماده    یره هايپرورش داده شده و شف  یرگي رد. ابتدا حشره تا مرحله شفيگ  یصورت م

و آفت پس از چند نسل ده  يد نتاج گرديمنجر به عدم تول  یعيحشرات نابارور با حشرات طب  یكه دراثر تالق  گردند  یرها م  یعيط طبيمح

 [. 6]دكنترل خواهد ش

 ی ر ير هدف تاثير حشرات غ يو سا  ی عيدشمنان طب  یر گذار است، لذا رويخاص تاث  یگونه ا  ین است كه تنها روين روش ايا  یاياز مزا

ن ياستفاده از ا.  [7]ابد ي یش ميت محصول افزايفيابد و متقابال كي  یل كاهش مصرف سموم كاهش م ي د محصول به دلينه توليندارد، هز

ماند. مطالعه حال حاضر   ینم  یمحصول به جا  یمانده سموم رويكه باقي از آفت باشد، در حال  یشود كه محصول عاريباعث م  (SIT)ک  يتكن

به   Lepidopteraشده است. در حشرات راسته    ین آفت مهم طراحيكنترل ا  یک براين تكنيا  یكاربرد  ی به روش ها  ی ابيبا هدف دست

با استفاده از تكنيک نابارورسازی موروثی    F1دليل نياز به دزهای باالتر در كاربرد تكنيک حشرات عقيم، رهاسازی حشرات نابارور نسل  

بيد كلم انجام پذيرفته است. بر اين حشره آفت    F1مطالعه حاضر با هدف ارزيابی اثرات پرتو گاما بر دو نسل والد و  . امكان پذير می باشد

 ( و نيز توان F1)اساس تاثير پرتو گاما بر خصوصيات زادآوری و باروری حشرات نر نسل والد پرتوتابی شده و حشرات نر نسل حاصل از آن

بررسی    (Sterile Insect Techniqueحشرات نابارور )  قالب تكنيک  هدف كاربرد در  با نسل حاصل از شفيره های پرتوتابی شده    رقابتی

 شد.  

 

 روش کار.  2

 شگاه ینمونه ها و انتقال به آزما  ی. جمع آور1.2

نمونه شد.    یشتر در مناطق مهرشهر، محمد شهر و ماهدشت اقدام به جمع آوريب  ی د از چند مزرعه كلم با توجه به آلودگيپس از بازد

شگاه يادداشت نمودن مشخصات محل به آزمايو پس از   ی آفت بودند، جمع آور یستيمراحل مختلف ز ید كلم كه داراي اهان آلوده به بيگ

 منتقل شدند. 

 

 پرورش   ینه سازیو به  یشگاهی پرورش آزما  یک هایتکن.  2.2

متر در پژوهشكده كشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای انجام گرفت.    3×4×3به ابعاد    ی ومينسكتاريپرورش اين آفت در ا

ابعاد  ياز جنس فا  یپرورش  یمراحل مختلف پرورش اين حشره در قفس ها ط ي، روی گياه گل كلم تحت، شرا50×50×50بر گالس به 

 رفت.  يانجام پذيكی روشنايی : تار 8:16 یو دوره نور 65±5 ی، رطوبت نسب25±2يیدما
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  F1و  Pدر نسل  ی م سازیمطالعات دز عق.  3.2

گری( با پرتو گاما  350،   300،  250،  200، 150، 100،  0دز مختلف )  6ک جنس با يهم سن به تفك یره ها يجهت ارزيابی نسل والد شف

ت يک دز و جنسيده به تفكيپرتو د یره هايسپس شفتكرارجدا شده بود.    4ره دريشف  60مورد نظر  یک از دز هايهر    یشدند. برا  یپرتو تاب

سه يده × ماده نرمال و در مقايبه صورت نر پرتو د  ی شيآزما  یمارهاين مرحله تيدرون قفس گذاشته شدند تا حشرات بالغ خارج شوند. در ا

ت  با نر آماده شدند. در هر  به عنوان شاهد  نرمال  ا  5مار  ينرمال × ماده  از  به  يجفت  )به عنوان بستر   یهمراه كلم هان حشرات  بنفش 

خ شده برای هر تيمار و در هر تكرار، به صورت روزانه شمارش يتفر  یتخمريزی( درون قفس تخمگيری قرار گرفتند. تعداد تخم ها و الروها

گری در 150ا دزشده  ب   ینر پرتو تاب  یهابه وجود آمده از شب پره   F1شد. همچنين حشرات نر نسل  ی و تا مرگ آخرين حشره ثبت م

تمام مراحل آزمايش ذكر شده برای نسل والد جهت ارزيابی اين   زش داده شد و يماده نرمال آم  ×   ده يپرتود   مار نريمرحله شفيرگی در ت

  نسل نيز تكرار شد.

 

 یعیطب  ی سه با نرها یشده در مقا  یپرتو ده  ی نر ها  یریقدرت رقابت در جفتگ  ی ر پرتو بر روی تاث.  4.2

ن اساس ين شد. براييتع یبه عنوان دز مناسب نابارور ساز یگر250باالتر از   ین، دزهايشيپ  یج قسمت هايش با توجه به نتايآزمان يدر ا

نسبت   در قرار گرفتند. سپس حشرات كامل خارج شده    یبه عنوان حداقل دز مناسب نابارور ساز  یگر250در معرض دز  روزه    5یره هايشف

هر كدام از نسبت ها به   تالقی داده شدند. (  به عنوان شاهد  1:0:1و  1:1:1)  )ماده نرمال: نر نرمال: نر پرتوتابی شده( و   4:1:1تا    1:1:1یها

 گرديد. خ شده ثبت يتفر یت الرو هايصورت جداگانه در قفس قرارگرفت و روزانه تعداد تخم و در نها

 

 ل داده ها یروش تحل.  5.2

صفات   یابياستفاده شد. برای ارز  SPSS 16های آماری و مقايسه ميانگين ها از نرم افزار  انجام تجزيه  یبه طور كلی در اين مطالعه برا

جفت حشره نر برای هر  5تكرار و  4های كامل تصادفی با نرمال از طرح بلوكهای  ماده    با F1و يا  ده يپرتو د  های نر در تالقی  توليد مثلی 

در تفريخ و محاسبه شده  در قسمت ارزيابی قدرت رقابتی نرهای پرتو ديده در مقايسه با نرهای نرمال، نتايج مورد انتظار    تكرار استفاده شد. 

 .استفاده گرديد  [8](Fried)هایاز فرمول  (competitiveness value)تخم و فاكتور ارزش رقابتی

 

 نتایج و بحث.  3

 (P)  والددر نسل    مطالعات دزسنجینتایج . 1.3

دزهای مختلف نشان دهنده    با پس از جفتگيری با نرهای پرتوديدهمربوط به ميزان تخم گذاشته شده توسط هر ماده    هایميانگينمقايسه  

تخم   8/490گری در مقايسه با     300تخم در دز    8/199)  شاهد است( در اين صفت با افزايش دز در مقايسه با  ≥01/0P)كاهش معنی دار  

های حشرات نر حاصل از شفيره  در جفتگيری با های گذاشته شده توسط حشرات بالغ ماده نرمال  های درصد تفريخ تخمميانگيندر شاهد(.  

د  يبه عدد صفر رس  یگر  300درصد( و در دز    24/1ک به صفر )ينزد  یگر  250. اين كاهش در دز  يافتند  پرتوديده با افزايش دز كاهش 

 (. 1)جدول 

 

 :F1در نسل )  سنجینتایج مطالعات دز    .2.3

ج حاصل يگری، با حشرات ماده نرمال تالقی داده شدند. نتا 150حاصل از والد نر پرتوتابی شده با دز   F1در اين آزمايش حشرات نر نسل 

خ تخم( شب ي( نشان داد كه دز پرتو گاما بر زادآوری )تعداد تخم(، باروری )درصد تفرtن دو گروه از داده ها )آزمون  يانگيسه مياز مقا

  یهای مربوط به اين صفت نشان دهنده كاهش معن ( داشته است. مقايسه ميانگينP≤ 05/0)های حاصل در اين نسل اثر معنی داری  پره
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مار شاهد(.  يدر ت  75/490سه با   يتخم در مقا  75/266ره های ماده نسبت به شاهد بوده است )دار ميزان تخم گذاشته شده توسط شب پ 

درصد   75/71سه با  يدرصد در مقا  63/23های اين نسل نسبت به شاهد كاهش يافته است ) های حاصل از پروانهن درصد تفريخ تخميهمچن

 . ( 1جدول )مار شاهد يدر ت

 

 یرگيشده در مرحله شف ی نر پرتوده× حشرات ماده نرمال  یو بارور یمختلف پرتو گاما بر زاد آور یاثر دزها -1جدول 

 خ تخم )%( یتفر تعداد تخم (یدز )گر
F1 

 خ یدرصد تفر تعداد کل تخم

 ماده نرمال  ×نر نرمال 

 

100 

*a(46 /±18)8 /490 

 

)b71 /66±)8 /322 

 

)58 /5 ±)75/71 
 

(46 /±18)8 /490 
)58 /5 ±)75/71 

 

150 b(54 /±73)8 /234 (82 /41  ±)5 /150 (57 /74  ±)75 /226 (27 /0 ±)263 /23 

200 )b51 /127±)8 /291 (54 /7 ±)45 /26   

250 b(68 /38 ±)8 /229 (27 /0 ±)24 /1   

300 b(90 /10±)8 /199 (0 ±)0   

 در آزمون دانكن است05/0دار در سطح احتمال   یحروف نامشابه در ستون ها نشان دهنده وجود اختالف معن*

 

 نتایج مطالعات تاثیر پرتو بر قدرت رقابت نرهای پرتوتابی شده    .3.3  

های مختلف رهاسازی )ماده طبيعی:  های پرتوديده با تعيين نسبتهای نر حاصل از شفيرهتاثير پرتو روی قدرت رقابت جفتگيری شب پره

ارزيابی    2نر پرتوديده به ماده نرمال هر دو  به عنوان شاهد در جدول    1:1نر و ماده نرمال و   1:1رهاسازی    نر طبيعی: نر عقيم( و دو نسبت

های نرمال با افزايش نسبت جفتگيری در مقايسه با شاهد )نر های حاصل از جفتگيری نرهای پرتوتابی شده با مادهشد. درصد تفريخ تخم

درصد در مقايسه با    62/15)ماده طبيعی: نر طبيعی: نر عقيم(    4:1:1باالترين نسبت جفتگيری    نرمال × ماده نرمال( كاهش يافت )برای

)عدم حضور 1:0:1درصد در شاهد )نر نرمال × ماده نرمال( و بيشترين ميزان كاهش در درصد تفريخ تخم مربوط به نسبت جنسی    57/62

های مورد انتظار های تخمداری ميان ميانگينهای جنسی تفاوت معنیسبتدرصد(. در تمام ن  17/1درصد )  2نرهای نرمال( بود )كمتر از  

فرمول   با  شده  آزمايش  (Fried)محاسبه  در  شده  مشاهده  نتايج و  اساس   )بر 

 Chi-square test, df=3, p=0.05)  های رقابتی محاسبه شده فريد  وجود نداشت. شاخص(Fried’s Competitiveness value)   در

 . ( بود4:1:1تغيير كرد و باالترين شاخص مربوط به باالترين نسبت رهاسازی نرهای عقيم ) 81/0تا  65/0دامنه 

 

 ی عيطب یبا نرها  P شده نسل یحشرات نر پرتوده یريقدرت رقابت در جفتگ یر پرتو روينتايج مطالعه تاث -2جدول 

 

ارزش  

 رقابتی
P 

تفریخ تخم مورد 

 % انتظار 

تفریخ تخم  

مشاهده 

 % شده

 تعداد تخم 
 نسبت رهاسازی 

 )ماده نرمال: نرنرمال: نر پرتوتابی شده(

   57 /62 497 *1:0:1 

65 /0 05 /0> 87 /31 48 /38 382 1:1:1 

10 /0 05 /0> 64 /21 64 /30 408 2:1:1 

68 /0 05 /0> 52 /16 37 /21 379 3:1:1 
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81 /0 05 /0> 45 /13 62 /15 416 4:1:1 

   17 /1 256 1:0:1 

 باشد.   یحشره م 5انگر يب   1عدد  *

گری روی برخی از خصروصريات زيسرتی شرب  300تا   100در محدوده    60ر پژوهش حاضرر، اثر دزهای مختلف پرتوگاما با منبع كبالت د

گری به عنوان حداقل  250براسراس اين نتايج دزهای باالتر از   .ده شرديسرنجنابارورسرازی د كلم به جهت تخمين حداقل دز مناسرب يپره ب

 شود.دز مناسب عقيم كننده حشرات نر اين گونه حشره پيشنهاد می

داده    یكه با جنس مخالف نرمال تالق     F1نر نسل    یهاپروانه   یو بارور  یزاد آور  ینتايج حاصل از بررسی اثرات دزهای مختلف پرتو رو

داشته   یدار  یبا شاهد اختالف معن  ، خ تخم ها يگذاشته شده و درصد تفر  یهای مربوط به تعداد تخم هاميانگينشدند، نشان دادند كه  

ايقابل  ی پرتوتاب .اند اثرات  يت  ا  ن نسل به ارث برسند،يچند  یتوانند برایرا دارد كه م  مخربیجاد  اثرات مخرب ياگرچه قسمت عمده  ن 

 هاست.  پروانهخصوصيات غير توليد مثلی پرتو در    ی كاهش اثرات منف  یبرا  ی راه  ،یوراثت  یميعقک  يتكن. شودیان ميب  F1در نسل    یموروث

از والد    F1نسل یريخ تخم به هنگام جفتگيدهد درصد تفریشده نشان م  ی ن پرتوتابينسبت به والد F1سه نسل  يز مقايدر پروژه حاضر  ن

 150در دز    یريب جفتگين تركيهم  ین برايوالد  ی ن ارقام به هنگام پرتوتابيكه ايدرحالد.  يرس  63/23به    یگر150شده با دز    یپرتوتاب

ن ير محققيج در مطالعات ساين نتاي ا .كاهش يافتش دزيز با افزاين F1ن تعداد تخم گذاشته شده در نسليدرصد بود. همچن 03/45 یگر

 ده است:يمتعدد به اثبات رس یاآفات پروانه یرو

تعداد   [ 9]  نمودند.   یبررس  Spilosoma obliquaدر    F1و  Pدو نسل    یو بارور  یطول عمر، زادآور  یرا رو  یگر  150و  100اثرات دو دز  

خ تخم در دز ين درصد تفريهمچن،  مشهودتر بود  F1ش دز در هر دو نسل كاهش يافت و كاهش تخم در نسل  يتخم گذاشته شده با افزا

 Grapholita  گونه  F1نسل    یرو      [ 10]در مطالعات  .درصد بوده است  9،  حاصل  F1درصد و در نسل    27والد    یدر پرتوتاب  یگر  150

molesta  نر  یريب جفتگيره، در تركيدر دو حالت حشره كامل و شف  یدر صورت پرتودهF1 حاصل،   ی هاخ تخميو ماده نرمال درصد تفر

 رسيد. شده  یپرتوتاب یستيهر دو مرحله ز یدرصد برا 10ر ي به ز یگر 400باالتر از  یدر دزها

 و  Pها در نسل  خ آنيو درصد تفر  Diatraea sacharalisگذاشته شده توسط هر حشره ماده    یهاتعداد تخم  یرو    [11]در مطالعات  

F1 د يرس  15خ تخم به  يكردند درصد تفر  یرينرمال جفتگ  یهابا ماده  یگر   100ده با دز  يپرتود  یكه نرهايقرار گرفت. زمان  یرا مورد بررس.  

 [ 12]پرتو گاما توسط    یاثرات دزهاهچنين  درصد بود.    3/4كردند    یريكه با جنس مخالف نرمال جفتگ  F1خ تخم افراد نر نسل  يدرصد تفر

 F1و  Pپرتو در هر دو نسل  یهاش دزيبا افزا یق نشان داد كه بارورين تحقيج ايمورد مطالعه قرارگرفت. نتا Eldana saccharina یرو

 . كاهش يافت

ن ي ا  یسه قرار گرفت. بررسينرمال مورد مقا  یبا نرها  یرگيشف  یحشرات نر حاصل از پرتوتاب  یريدر مطالعه حاضر قدرت رقابت در جفتگ 

ت است.  يحائز اهمار  يبس  یعيطب  یعت با نرها يدر طب  یشگاه يمار شده آزمايدر رقابت كردن حشرات ت  يینان از توانايصفت جهت اطم

به سمت  یري جفتگ یجنس یر نسبتهاييبا تغ یداریش( به طور معنيخ تخم مشاهده شده )حاصل از آزما يج نشان دادند كه درصد تفرينتا

محدوده   شد. نرمال مشاهده    ینرها  خ تخم در عدم حضورين درصد تفريابند. اگرچه كمتري یكاهش مافزايش نسبت نرهای پرتوتابی شده  

تا    2/0ن  يب  یقدرت رقابت       [13]موجود    ی ر يافت. با توجه به استانداردهاييتغ  81/0تا    1/0ن  يد، در محدوده بيفر  یاخص رقابت ر شييتغ

 . می باشدمار شده مناسب يت یشگاهيآزما ینرها یبرا 4/0

زان يد و ميدرصد رس  10تخم به حدود  خ  يب به نر و ماده نرمال، تفريشده كرم س  یبرابر نر پرتوتاب  7در نسبت    [14]ن در مطالعات  يهمچن

 نداشت.   یدارید تفاوت معنيبا فرمول فر یازان تخم مورد انتظار محاسبهيبا م یاخ شده مشاهدهيتخم تفر
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 نتیجه گیری 

پيشنهاد    Pگری را به عنوان حداقل دز عقيم كننده مناسب حشرات نر در نسل    250مجموع مطالعات انجام شده در اين پژوهش دز  

كاهش يافت و درصد تفريخ تخم به هنگام جفتگيری با نر پرتوتابی شده  كند. در اين دز تعداد تخم های گذاشته شده توسط ماده ها  می

ايج حاصل از توان رقابتی نرهای پرتوتابی شده با اين دز  نيز در محدوده قابل قبول استاندارد بود و همچنين نزديک به عدد صفر رسيد. نت

  والد در اين گونه حشره مشهود بود.زير عقيمی در نسل  گری 150دز با اعمال     F1نتايج حاصل از ارزيابی ناباروری موروثی در نسل 
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