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 بخش اول- مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز– ارائه شفاهی

 :Ceratitis capitata Wiedemann (Dipteraای، ی مدیترانه بررسی پارامترهای زیستی مگس میوه

Tephritidae)روی چند میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی ، 
 

 1 و یزدانیان، محسن 2 ؛ مافی پاشاکالیی، شعبانعلی1 ؛ افشاری، علی1 راضیهنوری، 

 ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پزشکی، دانشکده گروه گیاه -1

 ز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندرانمرک -2

razienouri@yahoo.com 

 

 چکیده

 ورود  ترین آفات محصوالت باغی به شمار می از مخرب( یکی Ceratitis capitata Weidemann) ایمدیترانه یمگس میوه

در این تحقیق، مقادیر چهار پارامتر زیستی مهم  های مرکبات شمال کشور گزارش شده است. باغدر طغیان آن های اخیر،  در سال

ها و درصد ظهور حشرات کامل روی سه میزبان  ی شفیرگی، درصد تفریخ تخم ی الروی، طول دوره این آفت شامل طول دوره

آزمایشگاهی مطالعه شد. نتایج نشان داد که هر چهار  گیاهی )نارنگی اُنشو، پرتقال تامسون ناول و سیب گولدن دلیشز( در شرایط

ترین  روز( و کوتاه 32/134/14ترین ) دار تحت تاثیر نوع میزبان گیاهی قرار گرفتند. طوالنی پارامتر زیستی به طور معنی

ترین  که طوالنی های سیب و پرتقال تامسون ناول مشاهده شدند، در حالی ی الروی به ترتیب در میوه روز( دوره 33/122/3)

ترین  ی شفیرگی به ترتیب به نارنگی اُنشو و سیب تعلق داشتند. بیش روز( دوره 61/122/2ترین ) روز( و کوتاه 61/112/12)

درصد( اختالف  61/11/32های سیب ) های نارنگی اُنشو مشاهده شد که با میوه درصد( در میوه 61/161/23ها ) تفریخ تخم

دار بود.  درصد( معنی 61/11/62ها در پرتقال تامسون ناول ) ها با میانگین درصد تفریخ تخم ا تفاوت آندار نداشت، ام معنی

های پرتقال تامسون  داری از میوه درصد( به طور معنی 61/143/31های سیب ) های درصد ظهور حشرات کامل در میوه میانگین

شناسی و  توانند در مطالعات زیست تر بود. این نتایج می درصد( کم 61/123/21درصد( و نارنگی اُنشو ) 61/111/23ناول )

 های پرورش انبوه این آفت مورد توجه و استفاده قرار گیرند. برنامه

 ای، نارنگی اُنشو ی مدیترانه پارامترهای زیستی، پرتقال تامسون، سیب، مگس میوه کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

ترین آفات درختان میوه در سطح دنیا به  ، یکی از مخربCeratitis capitata (Wiedemann)ای، ی مدیترانه مگس میوه

(. 11، 14، 12نماید ) دارها حمله می دارها و هسته شامل انواع مرکبات، دانه  ای از درختان میوه رود که به طیف گسترده شمار می

اروپا، خاورمیانه، ی دریای مدیترانه، جنوب  خاستگاه این آفت آفریقا است اما در حال حاضر در نقاط دیگر دنیا مانند کشورهای حوزه

 (. 2)ی آمریکا نیز فعالیت دارد  استرالیا، آمریکای مرکزی و جنوبی و جزایر هاوایی در ایاالت متحدهغرب 

در ، 21ی  در دهه .مواجه کردمشکل با  را محصوالت باغی از برخی یتولید تجار اکشوره عضی ازب درشدید این آفت  خسارت

های  های وارد ساختن خسارت مستقیم به محصوالت کشاورزی، ایجاد محدودیت ای از راهی مدیترانه ایالت کالیفرنیا مگس میوه

mailto:razienouri@yahoo.com
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(. 13آورد ) میلیارد دالر زیان مالی به بار  1/1های شغلی و افزایش مصرف سموم شیمیایی، سالیانه  تجاری، از بین بردن فرصت

شناسی  (. زیست2درصد گزارش شده است ) 21و  61های نارنگی و کیوی به ترتیب،  خسارت ناشی از این آفت در عراق روی میوه

( مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر 3(، لیموشیرین و نارنگی اُنشو )11های مختلف مانند سیب )  انای روی میزب ی مدیترانه مگس میوه

ی شفیرگی و درصد ظهور  ها، طول دوره نوع میزبان گیاهی بر برخی از پارامترهای زیستی آن از قبیل وزن شفیره، تعداد شفیره

 (.11و  3حشرات کامل گزارش شده است )

های خارجی به ایران وارد شد و به سرعت در  از طریق واردات میوه 1312تا  1311های  ای طی سال هی مدیتران مگس میوه

(. فعالیت این آفت هم 1های شرقی استان مازندران مستقر گردید ) خیز کشور مانند خراسان، یزد، آذربایجان و بخش مناطق میوه

(. با توجه به وجود 4، 3لی، فارس و کرمانشاه تایید شده است )های مازندران،گیالن، گلستان، خراسان شما اکنون در استان

قابل   دارها و خرمالو( و گزارش خسارت دارها، دانه ای در استان مازندران )انواع مرکبات، هسته ی مدیترانه های مهم مگس میوه میزبان

 Citrus)های اخیر در این استان، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سه میزبان گیاهی مهم شامل نارنگی اُنشو  توجه آن طی سال

reticulate) ، پرتقال تامسون ناول(Citrus cinensis )( و سیب رقم گولدن دلیشزMalus domestica)  بر پارامترهای

 زیستی این مگس انجام شد.
 

 ها مواد و روش

 پرورش آفت

آوری و به منظور خروج حشرات کامل، درون  ای از باغات استان مازندران جمع ی مدیترانه های مرکبات آلوده به مگس میوه میوه

به منظور ایجاد یک جمعیت با شرایط  متر( پوشانده شده با تورهای سیمی قرار گرفتند. سانتی 41×41×41های چوبیِ )به ابعاد قفس

گس به مدت پنج نسل متوالی روی رژیم غذایی مصنوعی )شامل مخلوط سبوس گندم، شکر، ی م ای همسان، جمعیت اولیه تغذیه

قرص مخمر، اسیدهیدروکلریک، بنزوات سدیم و آب مقطر برای الروها و مخلوط پروتئین هیدرولیز شده، شکر و آب مقطر برای 

های مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند.  حشرات کامل( پرورش یافت و مراحل مختلف نشوونمایی جمعیت نسل پنجم در آزمایش

ساعت  12ی نوری  درصد و دوره 21±1گراد، رطوبت نسبی  ی سانتی درجه 26±2دمای ها در  تمام مراحل پرورش و انجام آزمایش

 ساعت تاریکی انجام شدند.  12روشنایی به مدت 
 

 ها ی درصد تفریخ تخم محاسبه

ی نارنگی اُنشو، پرتقال تامسون ناول و سیب زرد به طور جداگانه درون  تعدادی میوه ها،  ی درصد تفریخ تخم به منظور محاسبه

های  ساعت، با استفاده از استریومیکروسکوپ محل 24پس از های چوبی مورد نظر در اختیار حشرات کامل قرار داده شدند.  قفس

های عالمتگذاری شده به کمک سوزن شکافته  حلپس از سه روز، م ها عالمتگذاری شدند.های ماده روی میوه گذاری مگس تخم

ها به تفکیک شمارش و ثبت گردید. این آزمایش در هر کدام از  ی درون آن های تفریخ شده و تفریخ نشده شدند و تعداد تخم

 ها انجام گردید. عددی از تخم 11تا  21ها برای پنج جمعیت  میزبان
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 ی الروی ی طول دوره محاسبه

متری از خاک در کف  ی یک سانتی بار مصرف پالستیکی که یک الیه گذاری شده به طور جداگانه در داخل ظروف یک تخمهای  میوه

ی  گیری فاصله تکرار و با اندازه 21ی الروی در  داری شدند. طول دوره ها ریخته شده بود، قرار گرفتند و در داخل ژرمیناتور نگه آن

 ها به شفیره محاسبه گردید. روهای سن آخر از میوه و تبدیل آنها و خروج ال زمانی بین تفریخ تخم

 شفیرگی و درصد خروج حشرات کاملی  ی طول دوره محاسبه

ی دو  ها، بالفاصله پس از تشکیل شدن در داخل ظروف پتری حاوی یک الیه ی به دست آمده از هر کدام از میوه عدد شفیره 21

ی زمانی بین  گیری فاصله ی شفیرگی با اندازه داری شدند. طول دوره داخل ژرمیناتور نگهمتری از خاک قرار گرفتند و در  سانتی

 21تا  31ی درصد خروج حشرات کامل در پنج جمعیت  تشکیل شفیره و خروج حشرات کامل از آن محاسبه گردید. برای محاسبه

 تقسیم گردید.   کامل خارج شده از آن های تشکیل شده در هر میوه به تعداد حشرات ها تعداد شفیره تایی از شفیره

 
 

 های آماری تجزیه و تحلیل

 SASافزار آماری   های به دست آمده از این پژوهش در قالب یک طرح کامالً تصادفی در سه تیمار )نوع میوه( و با استفاده از نرم داده

پارامترها در تیمارهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت. میانگین Excel 2007افزار  ی واریانس شدند. برای رسم نمودارها، نرم تجزیه

 ای دانکن و در سطح احتمال پنج درصد مورد مقایسه قرار گرفتند.  با استفاده از آزمون چنددامنه
 

 

 نتایج و بحث

 ی الروی طول دوره

دار ی الروی تاثیر معنی یک درصد بر طول دورهها نشان داد که نوع میزبان گیاهی، در سطح احتمال  ی واریانس دادهنتایج تجزیه 

ی  ی الروی در سه میوه ( میانگین طول دوره1ها )شکل  ی میانگین (. بر اساس نتایج مقایسهP ،4/26=F ،22،2=df≤11/1گذاشت )

ی  طول دورهروز(  33/122/3ترین ) روز( و کوتاه 32/134/14ترین ) مورد آزمایش، در سه سطح متفاوت قرار گرفت. طوالنی

ی الروی  های سیب و پرتقال تامسون ناول مشاهده شدند و نارنگی اُنشو با میانگین طول دوره الروی به ترتیب در میوه

 روز در حدواسط دو میزبان دیگر قرار گرفت.  13/163/11

 ی شفیرگی طول دوره

ی شفیرگی را در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر قرار  ها نشان داد که نوع میزبان گیاهی طول دوره ی واریانس داده نتایج تجزیه

های نارنگی انشو و پرتقال تامسون ناول به ترتیب  ی شفیرگی در میوه طول دوره  (. میانگینP ،2/13=F،22،2=df≤11/1داد )

گرفتند. در مقابل، دار نداشتند و در یک سطح قرار  روز محاسبه شد که با همدیگر اختالف معنی 32/114/12و  22/112/12

تر بود  داری کوچک ی دیگر به طور معنی روز تعیین شد که از دو میوه 33/122/2ی سیب  ی شفیرگی در میوه میانگین طول دوره

 (.1)شکل 
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 درصد تفریخ تخم

احتمال پنج درصد  ها در سطح ها نشان داد که تاثیر نوع میزبان گیاهی )میوه( بر درصد تفریخ تخمی واریانس دادهنتایج تجزیه

  ترین درصد تفریخ تخم (، بیش2ها )شکل  ی میانگین (. بر اساس نتایج مقایسهP ،16/1=F ،12،2=df≤11/1دار بود ) معنی

درصد( در  34/232/32ی نارنگی اُنشو اتفاق افتاد که با میانگین درصد تفریخ تخم در سیب ) درصد( در میوه 14/161/23)

درصد(  2/111/62ی پرتقال تامسون ناول ) قرار داشت اما اختالف آن با میانگین درصد تفریخ تخم در میوهسطح آماریِ مشابهی 

 (.1دار بود )شکل  معنی

 درصد ظهور حشرات کامل

ها، نوع میزبان گیاهی در سطح احتمال پنج درصد بر درصد ظهور حشرات کامل تاثیر  ی واریانس داده بر اساس نتایج تجزیه

درصد( به پرتقال تامسون  33/111/23ترین درصد ظهور حشرات کامل ) (. بیشP ،23/4=F ،13،2=df≤11/1گذاشت ) دار معنی

درصد( در یک سطح آماری قرار گرفت.  11/223/21ناول تعلق داشت که با میانگین درصد ظهور حشرات کامل در نارنگی اُنشو )

داری  ( در سیب مشاهده گردید که با دو میزبان دیگر تفاوت معنی3/142/31ترین درصد ظهور حشرات کامل ) در مقابل، کم

 (.1داشت )شکل

ی تاثیر نوع میزبان  (، در زمینه1ای در ایران بویژه در استان مازندران ) ی مدیترانه با وجود خسارت قابل توجه مگس میوه

است. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر نوع میزبان   نشدهی کافی انجام  های زیستی و نشوونمایی این آفت مطالعه گیاهی بر ویژگی

( مطابقت داشت. این محققان نشان دادند که 11های پاپاکریستوس و پاپادوپولوس ) ها بود که با یافته گیاهی بر درصد تفریخ تخم

بودن درصد تفریخ  ن، پایین ها موثر باشند. بنابرای توانند در تفریخ تخم ی مرکبات می های ضروری موجود در پوست میوه روغن

 ها در پرتقال تامسون نسبت به دو میزان دیگر ممکن است ناشی از وجود ترکیباتی مشابه در پوست آن باشد.  تخم

ای تحت تاثیر نوع میزبان گیاهی قرار  ی مدیترانه های الروی و شفیرگی مگس میوه نتایج پژوهش ما نشان داد که طول دوره

ی الروی مگس  بر طول دوره  وست یا مزوکارپ میوه و نیز وجود مواد مغذی یا ترکیبات ثانویه در بافت میوهگرفت. تاثیر ضخامت پ

( پایین بودن مقادیر 6(. با توجه به این که در برخی از مطالعات )11ای در سایر مطالعات گزارش شده است ) ی مدیترانه میوه

های دقیق  ی الروی گزارش شده است، لذا انجام بررسی تر شدن دوره والنیپروتئین در رژیم غذایی به عنوان یکی از دالیل ط

 رسد.  بیوشیمیایی به منظور پی بردن به سازوکار واقعی تاثیر نوع میزبان بر نشوونمای الروها ضروری به نظر می

ها  و نیز درصد  شفیره های کیفی و کمی های زیستی الروها، ویژگی ی الروی عالوه بر ویژگی ی دوره کمیت و کیفیت تغذیه

ی  (. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که طول دوره1دهد ) ای را نیز تحت تاثیر قرار می ی مدیترانه میوه  خروج حشرات کامل مگس

باشد. برخی از مطالعات حاکی از عدم  تر می شفیرگی و درصد خروج حشرات کامل در نارنگی اُنشو و پرتقال تامسون از سیب بیش

باشد که البته نتایج پژوهش ما با این موضوع مطابقت نداشت و دلیل آن احتماالً  ( می3فیره در برخی از ارقام اُنشو )تشکیل ش

ای  ی مدیترانه باشد. تاثیر ارقام مختلف نارنگی بر ترجیح میزبانی مگس میوه های اُنشو مورد آزمایش می متفاوت بودن ارقام نارنگی

 ( نیز گزارش شده است.2ده در ایران )در برخی از مطالعات انجام ش
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 ی مختلف ای با تغذیه از سه میوه ی مدیترانه های پارامترهای مختلف زیستی مگس میوه مقایسه میانگین - 1کل ش

 

 گیری کلی نتیجه

ی الروی در  دوره بودن طول  ها و کوتاه توان اظهار نمود که به دلیل باال بودن درصد تفریخ تخم گیری کلی می به عنوان یک نتیجه

باشد. از سوی دیگر، با  تر می ای مناسب ی مدیترانه های نارنگی اُنشو، این میزبان از دو میزبان دیگر برای نشوونمای مگس میوه میوه

 ی الروی و باال بودن طول دوره  های گذاشته شده در پرتقال تامسون، این میوه به دلیل کوتاه وجود پایین بودن درصد تفریخ تخم

باشد. نتایج  ای مطرح می ی مدیترانه بودن درصد خروج حشرات کامل همچنان به عنوان یک میزبان نسبتاً مناسب برای مگس میوه

 شناختی و نیز پرورش انبوه این مگس مورد استفاده قرار گیرد. تواند در مطالعات زیست این پژوهش می
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