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F1  در نسل والد وPlutella xylostella L. تاثیر پرتو گاما در خصوصیات تولید مثلی پروانه نر بید کلم
و قدرت رقابتی نرهای پرتو تابی شده
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چکیده
 الروهای اين پروانه با تغذيه از. در حال حاضر از جدی ترين آفات گياهان خانواده چليپائيان در كشور است،Plutella xylostella L.شب پره پشت الماسی كلم
 موردF1  اثر پرتوهای يونيزان روی برخی خصوصيات توليد مثل بيد كلم در نسل والد و،  در مطالعه كنونی.برگها سبب خسارت به گياهان اين خانواده میشوند
 درصد تفريخ. گری را به عنوان دزهای عقيم كننده مناسب در نسل والد برای جنس نر پيشنهاد ميكند250 دزهای باالتر از، مطالعات دزسنجی.بررسی قرار گرفت
 همچنين القا. گری به صفر رسيد300  اين مقدار در دز.درصد بود1/24  گری250 تخم ماده های نرمال پس از جفتگيری با نرهای پرتوتابی شده در شفيرگی با دز
 نتايج حاصل از توان رقابتی محاسبه شده در. گری در والد نر اين گونه حشره مشاهده شد150  با اعمال دز زير عقيمیF1 ناباروری موروثی در حشرات نر نسل
) حاصل از نسبتهای مختلف رهاسازی در قفس های آزمايشگاهی درCV(  گری محاسبه شد و ارزش رقابتی250 نرهای پرتوتابی شده در مرحله شفيرگی در دز
. نتايج حاصله در محدوده قابل قبولی رقابتی می باشد. نوسان داشت0/81  تا0/65 محدوده

 عقيمی موروثی، ارزش رقابتی، پرتو گاما، تكنيک حشرات نابارور، شب پره پشت الماسی:کلمات کلیدی
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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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 .1مقدمه:
بيد كلم به عنوان مخربترين آفت محصوالت چليپاييان در مزرعه محسوب ميشود .الروهای اين محصول برگ خوارهای حريصی هستند
كه در صورت عدم كنترل ،پتانسيل تخريب تمام محصول زراعی را دارند .بيشترين خسارت مربوط به الروهای سنين  3و 4است كه مقادير
بيشتری از برگ تغذيه می كنند[ .]1بيد كلم حشره ای است چند نسلی كه توانايی بااليی در ايجاد و توسعه مقاومت به حشره كشها دارد.
لذا كشاورزان در نقاط مختلف دنيا ناخواسته برای شكستن اين مقاومت با افزايش دزكاربردی يا مخلوط كردن چند حشره كش با هم و
استفاده مكرر در هر  2يا  3روز سبب ايجاد مقاومت تقاطعی و چندگانه شده اند ،به طوريكه مقاومت بيد كلم به اكثر حشره كشها به صورت
مستند ثبت شده و اين مقاومت نسل به نسل رو به افزايش است و هزينه های سنگينی را به توليد كنندگان كروسيفر و سازندگان سم
وارد ميسازند[ .]2،3بنابراين برنامههای كنترلی آفات بايد بر اساس تلفيق روش های مناسب ،خصوصيات زيستی و اكولوژيكی هر گونه
مشخص آفت و با در نظر گرفتن سازگاری و پايداری محيط زيست باشد[ .]4كنترل بيولوژيک استفاده از موجودات زنده به منظور سركوب
تراكم جمعيت آفت به خصوص ،يا اثر آن آفت اطالق ميشود ،به طوری كه فراوانی يا خسارت آن آفت را از آنچه كه امكان داشت رخ دهد
كمتر كند[ .]5يكی از روش های كنترل آفات استفاده از پرتو های يون ساز است .در اين روش كنترل جمعيت به طور غير مستقيم و از
طريق نابارور ساختن نر يا ماده های حشره آفت به كمک تابش پرتوهای راديواكتيو و رهاسازی حشرات نابارور شده درجمعيت طبيعی
صورت می گيرد .ابتدا حشره تا مرحله شفيرگی پرورش داده شده و شفيره های نر ،ماده يا نرو ماده پس از پرتو تابی با دز تعيين شده در
محيط طبيعی رها می گردند كه دراثر تالقی حشرات نابارور با حشرات طبيعی منجر به عدم توليد نتاج گرديده و آفت پس از چند نسل
كنترل خواهد شد[.]6
از مزايای اين روش اين است كه تنها روی گونه ای خاص تاثير گذار است ،لذا روی دشمنان طبيعی و ساير حشرات غير هدف تاثيری
ندارد ،هزينه توليد محصول به دليل كاهش مصرف سموم كاهش می يابد و متقابال كيفيت محصول افزايش میيابد[ .]7استفاده از اين
تكنيک ( )SITباعث ميشود كه محصول عاری از آفت باشد ،در حاليكه باقيمانده سموم روی محصول به جای نمی ماند .مطالعه حال حاضر
با هدف دستيابی به روش های كاربردی اين تكنيک برای كنترل اين آفت مهم طراحی شده است .در حشرات راسته  Lepidopteraبه
دليل نياز به دزهای باالتر در كاربرد تكنيک حشرات عقيم ،رهاسازی حشرات نابارور نسل  F1با استفاده از تكنيک نابارورسازی موروثی
امكان پذير می باشد .مطالعه حاضر با هدف ارزيابی اثرات پرتو گاما بر دو نسل والد و F1حشره آفت بيد كلم انجام پذيرفته است .بر اين
اساس تاثير پرتو گاما بر خصوصيات زادآوری و باروری حشرات نر نسل والد پرتوتابی شده و حشرات نر نسل حاصل از آن( )F1و نيز توان
رقابتی نسل حاصل از شفيره های پرتوتابی شده با هدف كاربرد در قالب تكنيک حشرات نابارور ( )Sterile Insect Techniqueبررسی
شد.
 .2روش کار
 .1.2جمع آوری نمونه ها و انتقال به آزمایشگاه
پس از بازديد از چند مزرعه كلم با توجه به آلودگی بي شتر در مناطق مهرشهر ،محمد شهر و ماهدشت اقدام به جمع آوری نمونه شد.
گياهان آلوده به بيد كلم كه دارای مراحل مختلف زيستی آفت بودند ،جمع آوری و پس از يادداشت نمودن مشخصات محل به آزمايشگاه
منتقل شدند.
 .2.2تکنیک های پرورش آزمایشگاهی و بهینه سازی پرورش
پرورش اين آفت در اينسكتاريومی به ابعاد  3×4×3متر در پژوهشكده كشاورزی هسته ای ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای انجام گرفت.
مراحل مختلف پرورش اين حشره در قفس های پرورشی از جنس فايبر گالس به ابعاد  ،50×50×50روی گياه گل كلم تحت ،شرايط
دمايی ،25±2رطوبت نسبی  65±5و دوره نوری  8:16روشنايی  :تاريكی انجام پذيرفت.
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 .3.2مطالعات دز عقیم سازی در نسل PوF1
جهت ارزيابی نسل والد شفيره های هم سن به تفكيک جنس با  6دز مختلف (350 ، 300 ، 250 ،200 ،150، 100، 0گری) با پرتو گاما
پرتو تابی شدند .برای هر يک از دز های مورد نظر 60شفيره در 4تكرارجدا شده بود .سپس شفيره های پرتو ديده به تفكيک دز و جنسيت
درون قفس گذاشته شدند تا حشرات بالغ خارج شوند .در اين مرحله تيمارهای آزمايشی به صورت نر پرتو ديده × ماده نرمال و در مقايسه
با نر نرمال × ماده نرمال به عنوان شاهد آماده شدند .در هر تيمار  5جفت از اين حشرات به همراه كلم های بنفش (به عنوان بستر
تخمريزی) درون قفس تخمگيری قرار گرفتند .تعداد تخم ها و الروهای تفريخ شده برای هر تيمار و در هر تكرار ،به صورت روزانه شمارش
و تا مرگ آخرين حشره ثبت میشد .همچنين حشرات نر نسل  F1به وجود آمده از شب پرههای نر پرتو تابی شده با دز150گری در
مرحله شفيرگی در تيمار نر پرتوديده × ماده نرمال آميزش داده شد و تمام مراحل آزمايش ذكر شده برای نسل والد جهت ارزيابی اين
نسل نيز تكرار شد.
 .4.2تاثیر پرتو بر روی قدرت رقابت در جفتگیری نر های پرتو دهی شده در مقایسه با نرهای طبیعی
در اين آزمايش با توجه به نتايج قسمت های پيشين ،دزهای باالتر از 250گری به عنوان دز مناسب نابارور سازی تعيين شد .براين اساس
شفيره های 5روزه در معرض دز 250گری به عنوان حداقل دز مناسب نابارور سازی قرار گرفتند .سپس حشرات كامل خارج شده در نسبت
های 1:1:1تا ( 4:1:1ماده نرمال :نر نرمال :نر پرتوتابی شده) و (1:1:1و  1:0:1به عنوان شاهد) تالقی داده شدند .هر كدام از نسبت ها به
صورت جداگانه در قفس قرارگرفت و روزانه تعداد تخم و در نهايت الرو های تفريخ شده ثبت گرديد.
 .5.2روش تحلیل داده ها
به طور كلی در اين مطالعه برای انجام تجزيههای آماری و مقايسه ميانگين ها از نرم افزار  SPSS 16استفاده شد .برای ارزيابی صفات
توليد مثلی در تالقی نرهای پرتو ديده و يا  F1با ماده های نرمال از طرح بلوكهای كامل تصادفی با  4تكرار و  5جفت حشره نر برای هر
تكرار استفاده شد .در قسمت ارزيابی قدرت رقابتی نرهای پرتو ديده در مقايسه با نرهای نرمال ،نتايج مورد انتظار و محاسبه شده در تفريخ
تخم و فاكتور ارزش رقابتی( )competitiveness valueاز فرمولهای( ]8[)Friedاستفاده گرديد.
 .3نتایج و بحث
 .1.3نتایج مطالعات دزسنجی در نسل والد ()P
مقايسه ميانگينهای مربوط به ميزان تخم گذاشته شده توسط هر ماده پس از جفتگيری با نرهای پرتوديده با دزهای مختلف نشان دهنده
كاهش معنی دار ( )P≤0/01در اين صفت با افزايش دز در مقايسه با شاهد است ( 199/8تخم در دز  300گری در مقايسه با  490/8تخم
در شاهد) .ميانگينهای درصد تفريخ تخمهای گذاشته شده توسط حشرات بالغ ماده نرمال در جفتگيری با حشرات نر حاصل از شفيرههای
پرتوديده با افزايش دز كاهش يافتند .اين كاهش در دز  250گری نزديک به صفر ( 1/24درصد) و در دز  300گری به عدد صفر رسيد
(جدول .)1
 .2.3نتایج مطالعات دز سنجی در نسل (:F1
در اين آزمايش حشرات نر نسل  F1حاصل از والد نر پرتوتابی شده با دز  150گری ،با حشرات ماده نرمال تالقی داده شدند .نتايج حاصل
از مقايسه ميانگين دو گروه از داده ها (آزمون  ) tنشان داد كه دز پرتو گاما بر زادآوری (تعداد تخم) ،باروری (درصد تفريخ تخم) شب
پرههای حاصل در اين نسل اثر معنی داری ( )P≥0/05داشته است .مقايسه ميانگينهای مربوط به اين صفت نشان دهنده كاهش معنی
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دار ميزان تخم گذاشته شده توسط شب پره های ماده نسبت به شاهد بوده است ( 266/75تخم در مقايسه با  490/75در تيمار شاهد).
همچنين درصد تفريخ تخمهای حاصل از پروانههای اين نسل نسبت به شاهد كاهش يافته است ( 23/63درصد در مقايسه با  71/75درصد
در تيمار شاهد (جدول .)1
جدول  -1اثر دزهای مختلف پرتو گاما بر زاد آوری و باروری حشرات ماده نرمال ×نر پرتودهی شده در مرحله شفيرگی
تعداد تخم

دز (گری)

F1

تفریخ تخم ()%

نر نرمال× ماده نرمال

*490/8)±18/46(a

100

322/8)±66/71)b

150

234/8)±73/54(b

(150/5)± 41/82

200

291/8)±127/51)b

(26/45)± 7/54

250

229/8)± 38/68(b

(1/24)± 0/27

300

199/8)±10/90(b

(0)± 0

)71/75)± 5/58

درصد تفریخ

تعداد کل تخم

)71/75)± 5/58

(490/8)±18/46

(23/263)± 0/27

(226/75)± 74/57

*حروف نامشابه در ستون ها نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال 0/05در آزمون دانكن است

 .3.3نتایج مطالعات تاثیر پرتو بر قدرت رقابت نرهای پرتوتابی شده
تاثير پرتو روی قدرت رقابت جفتگيری شب پرههای نر حاصل از شفيرههای پرتوديده با تعيين نسبتهای مختلف رهاسازی (ماده طبيعی:
نر طبيعی :نر عقيم) و دو نسبت رهاسازی  1:1نر و ماده نرمال و  1:1نر پرتوديده به ماده نرمال هر دو به عنوان شاهد در جدول  2ارزيابی
شد .درصد تفريخ تخمهای حاصل از جفتگيری نرهای پرتوتابی شده با مادههای نرمال با افزايش نسبت جفتگيری در مقايسه با شاهد (نر
نرمال × ماده نرمال) كاهش يافت (برای باالترين نسبت جفتگيری ( 4:1:1ماده طبيعی :نر طبيعی :نر عقيم)  15/62درصد در مقايسه با
 62/57درصد در شاهد (نر نرمال × ماده نرمال) و بيشترين ميزان كاهش در درصد تفريخ تخم مربوط به نسبت جنسی (1:0:1عدم حضور
نرهای نرمال) بود (كمتر از  2درصد ( 1/17درصد) .در تمام نسبتهای جنسی تفاوت معنیداری ميان ميانگينهای تخمهای مورد انتظار
نتايج
اساس
(بر
آزمايش
در
شده
مشاهده
و
)Fried
فرمول
با
شده
(محاسبه
 )Chi-square test, df=3, p=0.05وجود نداشت .شاخصهای رقابتی محاسبه شده فريد ( )Fried’s Competitiveness valueدر
دامنه  0/65تا  0/81تغيير كرد و باالترين شاخص مربوط به باالترين نسبت رهاسازی نرهای عقيم ( )4:1:1بود.
جدول - 2نتايج مطالعه تاثير پرتو روی قدرت رقابت در جفتگيری حشرات نر پرتودهی شده نسل  Pبا نرهای طبيعی

ارزش
رقابتی

P

تفریخ تخم مورد
انتظار %

تفریخ تخم
مشاهده

تعداد تخم

شده%

نسبت رهاسازی
(ماده نرمال :نرنرمال :نر پرتوتابی شده)

62/57

497

*1:0:1

0/65

>0/05

31/87

38/48

382

1:1:1

0/10

>0/05

21/64

30/64

408

2:1:1

0/68

>0/05

16/52

21/37

379

3:1:1
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0/81

>0/05

13/45

15/62

416

4:1:1

1/17

256

1:0:1

* عدد  1بيانگر  5حشره می باشد.

در پژوهش حاضرر ،اثر دزهای مختلف پرتوگاما با منبع كبالت  60در محدوده  100تا  300گری روی برخی از خصروصريات زيسرتی شرب
پره بيد كلم به جهت تخمين حداقل دز مناسرب نابارورسرازی سرنجيده شرد .براسراس اين نتايج دزهای باالتر از  250گری به عنوان حداقل
دز مناسب عقيم كننده حشرات نر اين گونه حشره پيشنهاد میشود.
نتايج حاصل از بررسی اثرات دزهای مختلف پرتو روی زاد آوری و باروری پروانههای نر نسل  F1كه با جنس مخالف نرمال تالقی داده
شدند ،نشان دادند كه ميانگينهای مربوط به تعداد تخم های گذاشته شده و درصد تفريخ تخم ها ،با شاهد اختالف معنی داری داشته
اند .پرتوتابی قابليت ايجاد اثرات مخربی را دارد كه میتوانند برای چندين نسل به ارث برسند ،اگرچه قسمت عمده اين اثرات مخرب
موروثی در نسل  F1بيان میشود .تكنيک عقيمی وراثتی ،راهی برای كاهش اثرات منفی پرتو در خصوصيات غير توليد مثلی پروانههاست.
در پروژه حاضر نيز مقايسه نسل  F1نسبت به والدين پرتوتابی شده نشان میدهد درصد تفريخ تخم به هنگام جفتگيری نسل F1از والد
پرتوتابی شده با دز 150گری به  23/63رسيد .درحاليكه اين ارقام به هنگام پرتوتابی والدين برای همين تركيب جفتگيری در دز 150
گری  45/03درصد بود .همچنين تعداد تخم گذاشته شده در نسل F1نيز با افزايش دزكاهش يافت .اين نتايج در مطالعات ساير محققين
روی آفات پروانهای متعدد به اثبات رسيده است:
اثرات دو دز  100و 150گری را روی طول عمر ،زادآوری و باروری دو نسل  Pو F1در  Spilosoma obliquaبررسی نمودند ]9[ .تعداد
تخم گذاشته شده با افزايش دز در هر دو نسل كاهش يافت و كاهش تخم در نسل  F1مشهودتر بود ،همچنين درصد تفريخ تخم در دز
 150گری در پرتوتابی والد  27درصد و در نسل  F1حاصل 9 ،درصد بوده است .در مطالعات[ ]10روی نسل  F1گونه Grapholita
 molestaدر صورت پرتودهی در دو حالت حشره كامل و شفيره ،در تركيب جفتگيری نر  F1و ماده نرمال درصد تفريخ تخمهای حاصل،
در دزهای باالتر از  400گری به زير  10درصد برای هر دو مرحله زيستی پرتوتابی شده رسيد.
در مطالعات [ ]11روی تعداد تخمهای گذاشته شده توسط هر حشره ماده  Diatraea sacharalisو درصد تفريخ آنها در نسل  Pو
F1را مورد بررسی قرار گرفت .زمانيكه نرهای پرتوديده با دز  100گری با مادههای نرمال جفتگيری كردند درصد تفريخ تخم به  15رسيد.
درصد تفريخ تخم افراد نر نسل  F1كه با جنس مخالف نرمال جفتگيری كردند  4/3درصد بود .هچنين اثرات دزهای پرتو گاما توسط []12
روی  Eldana saccharinaمورد مطالعه قرارگرفت .نتايج اين تحقيق نشان داد كه باروری با افزايش دزهای پرتو در هر دو نسل  Pو F1
كاهش يافت.
در مطالعه حاضر قدرت رقابت در جفتگيری حشرات نر حاصل از پرتوتابی شفيرگی با نرهای نرمال مورد مقايسه قرار گرفت .بررسی اين
صفت جهت اطمينان از توانايی در رقابت كردن حشرات تيمار شده آزمايشگاهی در طبيعت با نرهای طبيعی بسيار حائز اهميت است.
نتايج نشان دادند كه درصد تفريخ تخم مشاهده شده (حاصل از آزمايش) به طور معنیداری با تغيير نسبتهای جنسی جفتگيری به سمت
افزايش نسبت نرهای پرتوتابی شده كاهش میيابند .اگرچه كمترين درصد تفريخ تخم در عدم حضور نرهای نرمال مشاهده شد .محدوده
تغيير شاخص رقابتی فريد ،در محدوده بين  0/1تا  0/81تغيير يافت .با توجه به استانداردهای موجود [ ]13قدرت رقابتی بين  0/2تا
 0/4برای نرهای آزمايشگاهی تيمار شده مناسب می باشد.
همچنين در مطالعات [ ]14در نسبت  7برابر نر پرتوتابی شده كرم سيب به نر و ماده نرمال ،تفريخ تخم به حدود  10درصد رسيد و ميزان
تخم تفريخ شده مشاهدهای با ميزان تخم مورد انتظار محاسبهای با فرمول فريد تفاوت معنیداری نداشت.
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نتیجه گیری
 پيشنهادP  گری را به عنوان حداقل دز عقيم كننده مناسب حشرات نر در نسل250 مجموع مطالعات انجام شده در اين پژوهش دز
 در اين دز تعداد تخم های گذاشته شده توسط ماده ها به هنگام جفتگيری با نر پرتوتابی شده كاهش يافت و درصد تفريخ تخم.میكند
 نتايج حاصل از توان رقابتی نرهای پرتوتابی شده با اين دز نيز در محدوده قابل قبول استاندارد بود و همچنين.نزديک به عدد صفر رسيد
. گری زير عقيمی در نسل والد در اين گونه حشره مشهود بود150  با اعمال دزF1 نتايج حاصل از ارزيابی ناباروری موروثی در نسل
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