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 چکیده
در  چليپائياا   تياره گياهاا   ترین آفات  از جدي یکي ، در حال حاضر .Plutella xylostella L،پشت الماسي كلم يشب پره

ايکاا    حاضار  ي در يطالعاه . شاودد  گياهاا  ياي  ایان  خساارت  سبب  ها برگ از با تغذیه حشرهكشور است. الروهاي این 
يطالعه اثر در این  .گرفتتوسط پرتوهاي یوديزا  يورد بررسي قرار  شب پره پشت الماسيعقيم سازي  روش استفاده از

باه هگاااپ پرتوتاابي در     این شاب پاره   زیستيگري روي پارايترهاي  300تا  100گايا در يحدوده  يپرتو يتفاوت دزهاي
گاري باه راور     150ي پرتودیاده از دز  يورد بررسي قرار گرفت. يياداين درصد يرگ و يير شفيره هاا  شفيرگي ييرحله

رسايد. همنگاين راول    در شاهد درصد  89/32درصد در يقایسه با  75/58گري به  300يعگي داري افزایش یافت و در دز 
داري با شااهد داشات. در صاد تفاریم ت ام      گري اختالف يعگي 100با افزایش دز كاهش یافته و از دز  كايلعمر حشرات 

ياده پرتو دیاده  ياده دريال و   ×ياده پرتو دیده، در پرتو دیده  ×)درپرتو دیده هاي حاصل از هر یک از سه حالت جفتايري
. در يطالعاات ارزیاابي قادرت رقاابتي     گري به صفر رسيد 300در دز  داري یافت وبا افزایش دز كاهش يعگي در دريال( ×

( در رتو دیاده پ ياده دريال: در دريال: در) 4:1:1و  3:1:1هاي دريال، شاخص رقابتي براي دسبتدرهاي درهاي پرتودیده با 
 د.قابل قبول واقع ش ييحدوده

 ي پشت الماسي. شب پره ،، شاخص رقابتپرتو گايا، حشرات دابارور کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
جاگ  و بايش    350چليپایيا  با حدود  ي تيرهگياها  

تياره هااي ي ام گيااهي اسات كاه        از یکي  گوده 3500از 
اهمياات اقتدااادي باااالیي    برخااي از گودااه هاااي آ  از  

ا   كاه در ساال   وسعت يگارقي از ج  هستگد. برخوردار
رفتاه  قارار گ  زیر كشت خردل، گل كلم و كلام بارگ   2003

ادد دزدیک به یک ييليو  هکتار بوده است )باقري و دعمت 
يشکالت يوجاود در افازایش تولياد    جمله از  (.1385ال ي 

كليادي  است. یکاي از   يو بيماری اي گياه تاآفم وجود كل
پشات   يشاب پاره   ،در يزرعاه  ایان يحداول   آفات ترین

اسات كاه بيشاترین      .Plutella xylostella L،لماسي كلما
الرو هااي ایان    كگاد. وارد يي يحدولاین خسارت را به 

آفت برگ خوارهاي حریدي هستگد كه در صاورت عادپ   
برخوردار يحدول زراعي كل پتادسيل ت ریب از كگترل، 

 3بيشترین خسارت يربوط به الروهاي ساگين    باشگديي
را يورد تغذیه قارار   شتري از برگاست كه يقادیر بي 4و 

ایان  . (2004داوفمال  و  1992آبارو و همکاارا    ) يي دهگد
كه توادایي باالیي در است دسلي  اي چگدحشره ، شب پره
كشااورزا  در   ها دارد. لاذا يقاويت به حشره كش تکوین

خواسته براي شکستن این يقاويت باا  دقاط ي تلف دديا دا
 كاش ط كرد  چگاد حشاره  یا ي لوو افزایش دز كاربردي 

روز سابب ایاااد    سهیا  دوبا هم و استفاده يکرر در هر 
چگدگاده شده ادد، به روریکاه يقاويات    يقاويت تقارعي و

هاا باه    كلم باه اكرار حشاره كاش     شب پره پشت الماسي
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صورت يستگد ثبت شده و این يقاويت دسل به دسال رو  
بااه افاازایش اساات و هزیگااه هاااي سااگايگي را بااه توليااد   

)اوئااي  سااازد يااي و سااازددگا  ساام وارد كلاامدگا  گااكگ
و  2002، ژائااو و همکااارا  1991، تالکااار و یاداا   1980

بگابراین اجراي یک بردايه يوفق  .(2005سر افراز و كدي 
 كگترل تلفيقي آفات كه بتوادد سبب كاهش هزیگه تولياد در 

، كااهش آلاودگي   هااي كگترلاي يرساوپ   يقایسه باا روش 
ها باراي كشااورزا    كشخطرات آفتيحيط زیست و ديز 

و يدرف كگگدگا  شاود و در د ایات یاک يحايط پایادار      
هااي ي تلاف دشامگا     اكولوژیک را به وسيله حفظ گوده

ربيعااي، حفااظ تگااوی زیسااتي و ژدتيکااي فااراهم آورد،     
 .(1997)ليم و همکارا  ضروري است 
ي از حشارات یکا  ساازي   داباارور فگاوري استفاده از 

در ایان روش   .ياي باشاد   آفاات  یستيزكگترل  هايروش
باه صاورت ادباوه تولياد،     از گوده هاي آفات    حشرات در

 توسط پرتوهاي یوديزا  دابارور شده و در ربيعات رهاا  
باا درهااي   شده با پرتو . درهاي دابارور يي شودد سازي

وحشي در جفتايري رقابت كرده و ياده هااي جفتاياري   
ربيعاي و   دتاا   تواداایي تولياد   حشرات در يذكوركرده با 
را دداشته و به این ترتيب جمعيت بعدي كاهش يي  بارور
آ  از يزایاي ایان روش   .(2001)اليگبرگ و همکارا   یابد

تاثير گذار است، لذا روي  هدفي است كه تگ ا روي گوده
دشمگا  ربيعي و سایر حشرات غير هدف تاثيري دادارد،  

پ توليد يحدول به دليال كااهش يدارف سامو     يهزیگه
   .یابد افزایش يي ديز كيفيت يحدولكاهش و 

با توجه باه اهميات حشارات راساته بالپولکادارا  باه       
لحاظ اقتداادي بار روي يحداوالت ي تلاف، يطالعاات      

و تعاين اثارات    يتفاوتي ج ت بررسي كااربرد ایان روش  
آفاات خاادواده    روی زیستي دزهاي ي تلاف پرتاو گاياا،   

در يطالعاات  . اسات هاي ي تلف این راسته ادااپ پذیرفته 
(، تاااثير 2002ادااااپ یافتااه توسااط داگوداا  و همکااارا  )

هاااي باار پارايترگااري پرتااو گايااا  300تااا  200دزهاااي 
 Helicoverpa  (Hubner)پگباه ي زیساتي كارپ غاوزه   

armigera يارزیااابي و دز داباااروري در ایاان يحاادوده 
يطالعات ادااپ پذیرفته روي كارپ سااقه    شد. تعيين دزي

  furnacalis (Guenee)  Ostrinia ایي ذرتخوار آسي
در يااده هااي درياال     حاصل از دشا  داد كه تفریم ت م

 250تا  100هاي توسط دزبا درهاي پرتوتابي شده تالقي 
ژادا   درصد كاهش یافته اسات )  43 تا 25گري به ترتيب 
( اثاار 2002دوئيبااي وعباادالرحما  )  (.1993و همکااارا  

 روي سگين ي تلف شافيرگي گري را  600تا  200دزهاي 
 Ectomyelois ceratoniae (Zeller) كرپ گلوگااه اداار  

 بررسي كرددد و درصد تفریم این شفيره ها را باا هادف  
پرواداه هااي دار و     ج ت دابارورسازيدز يگاسب  تعيين

كاهش رول عمر شب پره هاي باال   ياده ارزیابي دموددد. 
Spilosoma obliqua (Walker)  ر و در هر دو جگ  دا

 100شفيرگي با دزهااي   يياده به هگااپ پرتوتابي يرحله
( بررساي  2002رحماا  و همکاارا  )  گري توسط  150و 

 450تاا   100( اثار دزهااي   2018اصولي و عطااپور )  شد.
ييگاوز   يزیستي و باروري شب پره عوايلگري را روي 

يطالعااه  Phyllocnistis citrella Staintonيركبااات 
يياداين درصد تفریم ت ام باراي   رسي دموددد. در این بر

ياده هاي پرتوتابي شده كه باا درهااي درياال جفتاياري     
گري به صفر رسايد. ایان يقادار باراي      300دموده ادد از 

هاي درياال  درهاي پرتوتابي شده جفتايري دموده با ياده
% رسايد. ایان يطالعاه دشاا      2گري باه زیار    450در دز 
دسبت به در در برابر  حساسيت باالتر جگ  ياده يدهگده

 پرتو گايا بود.
اثااار پرتاااو روي   ياااورداي در تااااكگو  يطالعاااه  

شاب پاره پشات    خدوصيات بيولاوژیکي و تولياد يرلاي    
 يهطالعا ياسات.   دشدهكلم در داخل كشور ادااپ  الماسي

 تولياد  در كااربردي  دزهااي دف دستيابي باه  حاضر با ه
 لام ك شب پره پشت الماساي براي كگترل حشرات دابارور 
 .رراحي شده است

 مواد و روش ها
 جمع آوری آفت

آلودگي  پ  از بازدید از چگد يزرعه كلم با توجه به
 يزاری آلوده به الرو و شفيره از هاي كلمگل  ،بيشتر

 يآوري و ج ت پرورش به پژوهشکدهي رش ر جمع
در  ايااه علوپ و فگو  هستهپژوهش ،ايهسته كشاورزي

 ادتقال یافت. كر 
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 سازی پرورشپرورش آزمایشگاهی و بهینه هایروش
شفيره هاي جمع آوري شاده تاا خارو  حشارات     

باه ابعااد   هاایي از جاگ  فاایبر گاال      كايل درو  قفا  

. این قفا  هاا حااوي    گدقرار گرفتسادتي يتر  50×50×50

 باگفش  كلم و بال  يحشره يتغذیه براي ٪10آب و عسل 

Brassica oleracea L. حشاارات زا ت مايااري بااراي 

باا درب شاکاف دار    د، آب و عسل در قوري هاي فايلم بو

كه در آ  پارچه دمدي ج ت جذب آب و عسال   ری ته شد

و تغذیه راحت تر حشره قرار گرفت، در ادايه كاار باراي   

 باه صاورت   كلم حااوي ت ام   قطعاتي از ،پرورش الروها

و بااه درو  وااروف  شاادهروزادااه از قفاا  جمااع آوري 

ج ات   ساوراخي ه روي درب آد اا  دار كا ب پالستيکي در

 ييگتقل گردید و تاا يرحلاه   ،هوا تعبيه شده بود يهت وی 

آخر الروي در آ  دا داري شددد و بدورت یک روز در 

قارار  الروهاا   يكلم تازه ج ت تغذیاه گل ييا   در آ  ها 

 .داده شد

 دزو  پرتوتابی شده ی روزه پنجمرگ و میر شفیره های 
 نابارورسازیمناسب 

اسااازي حشاارات داار و ياااده ج اات پرتوتااابي، در جد
بگاد   در آخرین سن الروي بر اسا  وجود تفااوت ردا   

پگام شکمي ادااپ گرفت. بگد پگام شکمي در الروهاي در 
در روشن تر از سایر بگدها يي  جگسي غده دبه دليل وجو

بگدهاي شکمي هم ردا    همهدر الروهاي ياده  وليباشد 
 شافيره هااي هام سان     (. 1997هساتگد )لياو و تاباشاگيک    

جدا شاده باه   ساعت(  24-صفرروزه با تفاوت سگي  پگج)
، 250، 200، 150، 100،صافر )  دز شاش  درتفکيک جاگ   

شافيره هااي    .( با پرتو گاياا پرتاو تاابي شاددد    گري 300
پرتو دیده به تفکياک دز و جگسايت درو  قفا  گذاشاته     

 شفيره از هر جگ  20 تا حشرات بال  خار  شودد. شددد
باا  تکرار براي هر دز در دظار گرفتاه شاد.     4در هر دز و 

درصد خرو  حشرات كايل از شفيره  ،بازدیدهاي روزاده
دز ادت ااب   ي. دايگاه براي هر دز ثبت شد هاي پرتو دیده

شااده باار اسااا  يطالعااات يقاادياتي توسااط سااایر       
یاداا  و و  2001هااوا و تااين پژوهشااارا  تعيااين شااد ) 

آزيایشات تعيين دز يگاسب  ج ت ادااپ (.2002همکارا  

ي پ  از تفریم شافيره هاا  تالقي هاي زیر  ،دابارورسازي
یک از دزهااي ياذكور باه     با هر روزه پرتوتابي شده پگج

 رور يازا ادااپ پذیرفت:

  ياده دريال× در پرتو دیده. 

  ياده پرتو دیده× در دريال.   

  در پرتو دیده× ياده پرتودیده.  

  (هدشا)ياده دريال × دردريال. 
به عگوا  یک  جفت از این حشرات پگجدر هر تيمار 

و این  قرار گرفتهاي پالستيکي درو  استواده  تکرار
از كلم قريز براي . تکرار بود سهآزيایش داراي 

ت مايري از حشرات به دليل يش ص بود  ت م روي 
استفاده شد. به دليل تضاد رد  برگ این دوی كلم 

. كلم گرفتادااپ ذكر فوق الت مايري بر اسا  روش 
هاي درو  استواده روزاده تعویض شده و درو  وروف 

تعداد ت م ها و الروهاي  گد.دار قرار گرفتب پالستيکي در
 .شددد شمارش و ثبت به رور روزاده تفریم شده

 
طول عمر حشرات بالغ حاصل از شفیره های پرتوتابی 

 شده با دزهای مختلف
ول عمر حشرات بال  براي تعيين اثر پرتوتابي روي ر

حاصل، شفيره هاي در و ياده تفکيک شده پ  از 
روزگي در قف  هاي جداگاده قرار  پگجپرتوتابي در سن 

ي گرفتگد و رول عمر هر حشره از روز خرو  از يرحله
تکرار و  سهاین آزيایش با  شفيرگي تا يرگ ثبت گردید.

 حشره در هر تکرار ادااپ پذیرفت. 20
ت در جفتگیری نر های پرتو دهی قدرت رقاب بررسی

 شده در مقایسه با نرهای طبیعی
در این آزيایش با توجه به دتایج قسمت هاي پيشين، 

گري به عگوا  دز يگاسب دابارور  250دزهاي باالتر از 
در  روزه پگجي براین اسا  شفيره ها سازي تعيين شد.

گري به عگوا  حداقل دز يگاسب دابارور  250يعرض دز
خار  شده با رار گرفتگد. سپ  حشرات كايل زي قسا

)ياده دريال: در  4:1:1و  3:1:1، 2:1:1 ،1:1:1 دسبت هاي
به عگوا  تيمار  1:0:1و  0:1:1و رتو دیده( پ دريال: در

. هر كداپ از هاي ت مايري قرار گرفتگدشاهد در قف 
ها به صورت جداگاده در قف  قرارگرفت و روزاده دسبت
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 د ایت الرو هاي تفریم شده ثبت شد.تعداد ت م و در 
حشره بوده و  پگجعدد یک در هر كداپ از دسبت ا بيادار 
 براي هر دسبت یک تکرار لحاظ گردید.

ارزیاابي قادرت رقاابتي درهااي پرتاو دیاده در        براي
يقایسه با درهاي دريال، دتایج يورد ادتظار در تفریم ت م 

هااي   ز فريولا با استفاده  (CV) 1و فاكتور ارزش رقابتي
يحاسبه و دتایج يشااهده شاده   به قرار زیر ( 1971) فرید
براي هار دسابت   يورد ادتظار تفریم ت م همنگين دتایج و 

ياورد ارزیاابي    2كااي اساکور   آزياو   باا يورد آزيایش 
 قرارگرفتگد.

 

                      [1رابطه] 

Eدرصد تفریم ت م يورد ادتظار :. 
Ha: ياده دريال× ریم ت م در دريالدرصد تف.  
Hs:  ياده دريال× درصد تفریم ت م در پرتو دیده. 

(Hs دابارور جدا از درهاي سالم يدر آزيایشي كه درها 
 .(با ياده ها آييزش كرده باشگد، يحاسبه شده است

N:  در دريالتعداد. 
S:  در عقيمتعداد. 

  CV=        [   2رابطه]

                                                           

CV: ارزش رقابتي 

                    [3رابطه]

 
 روش تحلیل داده ها

هااي   به رور كلي در این يطالعاه باراي اداااپ تازیاه    
 SPSS 16 رپ افازار آياري و يقایساه ييااداين هاا از دا    

 هاا باه كماک دارپ افازار      دمودار ياساتفاده شاد و كلياه   

Microsoft office Excel   .بررساي اثارات    ترسيم شاددد
 آزياایش از پرتودهي بر يرگ و يير شفيره ها با استفاده 

 20تکرار و  چ اركايل تدادفي با ررح  بر پایه فاكتوریل

                                                 
1
Competitiveness Value 

2
Chi-square 

تعيااين  شاافيره در هاار تکاارار و در دو سااطا داار و ياااده
وسايله رارح    رول عمر حشرات در و ياده بال  به. گردید

 حشاره در هار تکارار    20و  كايال تدادفي با ساه تکارار  
ارزیااابي تعااداد ت اام بااراي بااراي هاار دز ارزیااابي شااد. 

در تركيبات ي تلف جفتايري )در پرتو دیاده  گذاشته شده 
، ياده پرتودیاده  در دريال× ياده پرتو دیده  ،ياده دريال× 
از راارح  (ياااده دريااال  ×درپرتودیااده و داار دريااال    ×
جفت حشاره   پگجتکرار و  سههاي كايل تدادفي با  وكبل

ج ات يقایساه    در و ياده براي هار تکارار اساتفاده شاد.    
 يياداين ها از آزيو  توكي استفاده شده است.

 
 و بحث نتایج

روزه پ  از پرتوتاابي   5ييزا  يرگ و يير شفيرهاي 
در دزهاي ي تلف و حشرات بال  دفرياه حاصال از ایان    

دليال عادپ تواداایي در اداياه زدادگي و      ها )كه باه   شفيره
شاودد(   جفتايري جزو يرگ و يير این يرحله يحاسبه يي

به عگوا  فاكتور ي مي در ييزا  بدسات آورد  حشارات   
كافي و با كيفيات بااال باراي اساتفاده از تکگياک حشارات       

هاي حاصال   يياداين، 1در جدول شود.  عقيم يحسوب يي
ارایه شده ي ي تلف زیستي در دزها عايلاز بررسي این 

تازیه واریاد  دشا  داد كه تگ اا   دتایج حاصل از.. است
( و اثار  P≤0.01دار باوده  ) اثر دز بار ایان صافت يعگاي    

بار  جگسيت و اثر يتقابال جگسايت و دز يعگاي دار دباود.     
از يقایسااه يياااداين هاااي صاافت  اسااا  دتااایج حاصاال

هاا و ييازا     ، با افازایش دز، يارگ و ييار شافيره    يذكور
درصد  89/32) یافته استشرات دفريه حاصل، افزایش ح

گري( و  300درصد در دز  75/58در شاهد در يقایسه با 
هااي ایان    داري در ييااداين گري تفاوت يعگاي  150از دز 

هااي پرتوتاابي دشاده( باه چشام       صفت با شاهد )شافيره 
دتاایج حاصال از تازیاه واریااد      (. P≤0.05خاورد )  يي

ي تلاف پرتاو بار راول عمار       دشا  داد كاه اثار دزهااي   
در ولاي  % يعگي دار بود، 1حشرات ياده در سطا احتمال 

رول عمر حشرات در حاصل، تفاوت يعگي داري يشاهده 
هاي يربوط به این صفت براي هر دو جگ   دشد. يياداين

شااود. يقایسااه   يشاااهده يااي  1داار و ياااده در جاادول  
  گيري این صفت براي جاگ  هاي حاصل از اددازه يياداين

در تمااپ تيمارهاا دسابت باه     ياده تفااوت يعگاي داري را   
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 (.P≤0.05دهد ) ييدشاا    تار شاهد و دو دز باالیي دسبت باه دزهااي پاایين   

 

 کلم شب پره پشت الماسی حشرات بالغ )روز( ها و طول عمر شفیره ریمختلف پرتو گاما بر درصد مرگ و م یاثر دزها -1جدول 

 شده یتوتابروزه پر پنج یها رهیحاصل از شف

 ي(گر) دز
 (SE ±)ها  درصد يرگ و يير شفيره1

 (SE ±) رول عمر بال  )روز(2

 ياده در

0  c*(03/3± )89/32  a (64/0± )00/15  a (48/0± )25/18 

100  c(59/1± )50/32 a (03/1± )75/18  bc(25/1± )25/13 

150  c(31/1± )00/40 a (03/1± )25/15  bc(31/1± )25/14 

200  a(59/2± )61/56 a (87/0±)00/15  b(71/0± )00/15 

250  a(05/1± )50/53 a (64/0± )00/13  c(48/0± )25/12 

300  a(71/2± )75/58 a (75/0± )00/14  d(41/0± )00/10 

 است. توکیدر آزمون  % 5 وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال یستون نشان دهنده هردر متفاوتحروف  ٭
 تکرار برای هر دز در نظر گرفته شده است. چهارزیابی درصد مرگ و میر شفیره ها در ار1
 تکرار برای هر دز در نظر گرفته شده است.  سهدر ارزیابی طول عمر حشرات بالغ نر و ماده  2

ت ام گذاشاته    تعاداد هاي يرباوط باه    يقایسه يياداين
 يشده توسط هر ياده در دزهااي ي تلاف دشاا  دهگاده    

( در این صفت باراي هار ساه    P≤0.05عگي دار )كاهش ي
اسات    با افزایش دز در يقایسه باا شااهد   حالت جفتايري

 (. 4تا  2 هاي)جدول

هاي گذاشاته شاده توساط     درصد تفریم ت م  يياداين
حاصاال از در هاار سااه حالاات جفتايااري  حشاارات بااال  

باا افازایش دز    (،4تاا   2)جدول هاي  هاي پرتودیده شفيره
گري دزدیک به صافر   250ین كاهش در دز كاهش یافت. ا

 .گري به صفر رسيد 300درصد( و در دز  24/1)
 

با نرهای کلم به هنگام جفتگیری  شب پره پشت الماسی یحشرات ماده یو بارور یمختلف پرتو گاما بر زاد آور یاثر دزها -2جدول 

 پرتودیده

 (SE±)تفریخ تخم درصد  (SE±) تعداد تخم دز )گری(
 

 a*(64/34± )75/490   (42/4± )75/71  ماده نرمال × ر نرمالن

100 b (35/33± )75/322 (17/7± )150/50 

150  b(77/36± )75/234 (98/3± )03/45 

200  b (71/30± )25/294 (77/3±)45/26 

250  b(34/34± )75/229 (13/0± )24/1 

300  b(45/5± )75/199 (00/0± )00/0 
 است. توکیدر آزمون  %5 دار در سطح احتمالنشان دهنده وجود اختالف معنیستون  هردر متفاوتحروف  ٭
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کلم به هنگام جفتگیری  شب پره پشت الماسی یپرتودیده یحشرات ماده یو بارور ی مختلف پرتو گاما بر زاد آور یاثر دزها -3جدول 

 با نرهای نرمال

 (SE±) تفریخ تخمدرصد  (SE±) تعداد تخم دز )گری(

 a*(64/34± )75/490   (42/4± )75/71  ماده نرمال × نر نرمال

100   cb (96/32± )0/227 (01/8± )33/71 

150   cb (26/27± )25/248 (43/7± )62/46 

200 b (22/28± )00/346 (75/5±)32/27 

250  c(90/34± )0/169 (62/3± )63/3 

300   cb (03/19± )25/249 (00/0± )00/0 

 است. توکیدر آزمون  %5وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال یستون نشان دهنده رهدر  متفاوتحروف ٭

 

کلم به هنگام جفتگیری  شب پره پشت الماسی یپرتودیده یحشرات ماده یو بارور ی مختلف پرتو گاما بر زاد آور یاثر دزها -4جدول 

 با نرهای پرتودیده

 (SE±)فریخ تخم تدرصد  (SE±) تعداد تخم دز )گری(

 a*(64/34± )75/490   (42/4± )75/71  ماده نرمال × نر نرمال

100  a (84/44± )25/432 (55/0± )88/58 

150  ab (02/45± )25/365 (62/3± )75/28 

200  b(01/16± )0/282 (27/3±)37/6 

250  ab (63/40± )50/370 (12/0± )18/0 

300  ab (02/25± )25/344 (00/0± )00/0 

 .است توکیدر آزمون % 5 حروف نامشابه در ستون ها نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال٭

روي قااادرت رقابااات  دهيتااااثير پرتاااودر بررساااي 
هاي پرتودیده  هاي در حاصل از شفيره جفتايري شب پره

درصااد تفااریم  ،هاااي ي تلااف دساابتدر صااورت تالقااي 
هاي حاصل از جفتاياري درهااي پرتوتاابي شاده باا       ت م
هاي دريال با افزایش دسبت جفتايري در يقایسه باا   ياده

بااراي باااالترین . ایاان ارزش ( كاااهش یافاات1:1:0شاااهد )
)ياده ربيعي: در ربيعي: دار عقايم(    1:1:4دسبت جفتايري 

درصد در شااهد )دار    57/62درصد در يقایسه با  62/15
ياده دريال( و بيشترین ييزا  كاهش در درصاد  × يال در

)عدپ حضاور   1 :1:0تفریم ت م يربوط به دسبت جگسي 
 3تاا   1هااي   درصد(. در دسابت  17/1درهاي دريال( بود )

داري يياا    تفااوت يعگاي   ه دار درياال،  بدر دابارور  برابر
هاي يورد ادتظاار )يحاسابه شاده باا      ت م تفریم  يياداين
وجاود   ( و يشاهده شاده در آزياایش  (1971)فریدفريول 
برابار دار    چ اار ولي تفاوت يعگي داري در دسبت  دداشت

هاي  . شاخص(3)جدول  ه در دريال يشاهده شدب دابارور
Friedرقااابتي يحاساابه شااده 

 81/0تااا  10/0در دايگااه   1
تغيير كرد و باالترین شاخص يربوط به بااالترین دسابت   

 د.( بو1:1:4رهاسازي درهاي عقيم )
 (CV) هاااي رقااابتي فریااد ، شاااخصدر حالاات عااادي

دارد. عدد یاک بار وجاود ساطا      یکتا  صفراي بين  دايگه
رقابتي يساوي بين درهاي پرتودیده و دريال داللت دارد، 

رقابت كاايال بااالتر    يدهگده در حاليکه ارزش صفر دشا 
، حالت درياالي  4/0تا  2/0درهاي دريال است. ارزش بين 

درهاي عقيم آزيایشااهي يگاساب اسات و   است كه براي 
وجااود يشااکل در  ي دهگااده دشااا  2/0ارزش كمتاار از 

توادایي رقابتي درهاي پرتودیده دسابت باه درياال اسات.     

                                                 
1
Fried’s Competitiveness Value 



 25...                                                                                                           ورسازی حشرات  استفاده از روش نابار

 

CV  حاضار باه    يبدست آيده در آزيایشات ادااپ شاده
باود. در   1/0كه این ارزش در حادود   1:1:2جز در دسبت 

توا  رقاابتي   يدهبقيه يوارد قابل قبول بوده و دشا  دهگ

 يگاسب درهاي پرتودیاده در يقابال درهااي درياال اسات     

 .(2003)فائو 

 

 شب پره پشت الماسی یشده یحشرات نر پرتوده یریقدرت رقابت در جفتگ یروگاما پرتو  ریمطالعه تاثنتایج  -5جدول 

 .یعیطب یبا نرها کلم

 نسبت

 )نرپرتودیده: نر نرمال: ماده نرمال( 
 تعداد تخم

تفریخ صد در

تخم مشاهده 

 شده

تفریخ درصد 

 ارزش رقابتی χ2 تخم مورد انتظار

1:1:0 497 57/62    

1:1:1 382 48/38 93/31 
n.s. 53/7 65/0 

1:1:2 408 64/30 56/21 
n.s. 83/19 10/0 

1:1:3 379 37/21 62/16 
n.s. 17/6 68/0 

1:1:4 416 62/15 45/13 
* 67/1 81/0 

1:0:1 256 17/1    

ns  05/0معنی دار در سطح احتمال  *عدم معنی داری و  

 
ي دتایج حاصل از بررسي تاثير دزهاي ي تلاف پرتاو  

دزي ياااذكور روي خدوصااايات  يگاياااا در يحااادوده
روزه )در حدود یک روز قبل از  پگجهاي در و ياده  شفيره

افاازایش ياارگ و يياار  يتفااریم( ایاان آفاات دشااا  دهگااده
پرتو بوده و بيشترین درصاد   ها با افزایش دزهاي شفيره

ياارگ و يياار در هاار دو جااگ  يتعلااق بااه باااالترین دز   
 باشد. يييتعلق درصد(  58/75گري ) 300كاربردي یعگي 
 و همکااارا  رايااشادااااپ شااده توسااط  يدر يطالعااه

، دتایج دشا  داددد كه درصد خرو  حشرات باال   (2002)
 70دز با  Spodoptera lituraهاي  پ  از پرتوتابي شفيره

 درصاد(  3/83)در يقایساه باشااهد      درصاد  5/75گري 
ایان دز   .درصد كااهش(  هشتدر حدود یعگي بوده است )
درصد حشرات با تغييرات شدید باددي   13/ 4سبب ایااد 

 600تا  200( اثر دزهاي 2002دوئيبي وعبدالرحما  ) شد.
، كارپ گلوگااه اداار   گري را روي سگين ي تلاف شافيرگي   
Ectomyelois ceratoniae Zeller   .بررسااي كرددااد

كاهش و ور بالغين با افزایش دز بود  يهدهگد دتایج دشا 
و   500روزه باا دز   9تاا    هشات هااي   و هگااييکه شفيره

درصاد   10و  30گري پرتوتابي شددد، تگ ا به ترتيب  600
در ایان   .حشرات بال  باه صاورت درياال حاصال شاددد     

یا ياده باه پرتاو    ييزا  حساسيت بيشتر جگ  دريطالعه 
   تعيين دشده است. 

گايا سبب كااهش يعگاي    يپرتو ،حاضر يدر يطالعه
 هااي  هاي ياده حاصل از شافيره  دار رول عمر پرواده
شد هرچگد این صافت   گري 100پرتوتابي شده از دز 

رور يعگي داري تحت تاثير پرتو قرار  در پرواده در به
و  ا حما راداااپ شاده  توساط      در يطالعاات  .دارفت

خاار    S. obliqueهااي   روي پرواده (2002همکارا  )
 150و  100هاي پرتوتاابي شاده باا دز     شده از شفيره

دسبت به شااهد باراي هار دو     كاهش رول عمرگري، 
ادااپ شاده   تحقيقات در  .گردیده استجگ  يشاهده 

راول عمار   كااهش   (2002) و همکاارا   داگودا   توسط
تاودهي بااا  يش داي دسابت بااه شااهد باه هگااااپ پر    

گااري در بااالغين هاار دو جااگ   300تااا  200دزهاااي 
 دشد.ه شاهدخوار پگبه ي هاي كرپ غوزه پرواده
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در صفات يربوط به توليد يرل حشرات بال  پرتوتابي 
 كاه  دشاا  داد  يطالعه حاضار  ،شفيرگي يشده در يرحله

هااي حاصال و    هاي گذاشته شده توساط يااده   تعداد ت م
یش دزهااي پرتاو گاياا در هار     ها با افزا درصد تفریم آ 

يااده درياال و    ×سه حالت جفتايري )در پرتوتاابي شاده   
يااده  × در دريال و دار پرتاو دیاده    × ياده پرتوتابي شده 

 بر اساا  تحقيقاات   .پرتو دیده( تفاوت يعگي داري داشت
گااري دز يگاسااب   300دز  (2002داگوداا  و همکااارا  ) 

 .پرواده خردوب شگاسایي شد دابارورسازي
(، عقيماي ياوروثي درشاب پاره     1970) رث و هالتدو

Helicoverpa zea (Boddie)   را توساااط درهااااي
هاي  گري را القا دموده و با ياده 200پرتوتابي شده با دز 

 36عااادي تالقااي داددااد. باااروري حاصاال از ایاان تالقااي 
درصاد حاصال از یاک تالقاي      78درصاد در يقایساه باا    

ز عقيماي باه هگاااپ    دريال بود. بعاالوه ييازا  بااالتري ا   
حاصاال از درهاااي پرتااودهي شااده بااا شااب  تالقااي دتااا 

 هاي دريال بدست آيد.   پره
يطالعات ادااپ پذیرفته روي كرپ ساقه خوار آسيایي 

دشاا  داد كاه تفاریم ت ام يااده      ،  .furnacalis O ،ذرت
هاااي دريااال بااا درهاااي پرتوتااابي شااده بااا دز هاااي      

 25، 28، 42، 43گااري بااه ترتيااب  100،150،200،250

 (.1993ژاداا  و همکااارا  درصااد كاااهش یافتااه اساات. ) 
 هااي دار و يااده    شافيره   (،1998همنگين سث و شااريا ) 

Spodoptera litura (Fabricius)   را با دزهاي يتفااوت
گااري( تيمااار كاارده و بااا   300و  250، 200پرتااو گايااا )

هااي   هاي ربيعي تالقي داددد. به رور كلي پرواداه  پره شب
ر يقایسه با شاهد، تعداد ت ام كمتاري گذاشاته و    ياده، د

گاري كاايال عقايم شاددد در      300هاي تيمار شده با  ياده
گاري   250و  200هاي تيمار شده باا دزهااي    حاليکه ياده

 هگوز داراي قدرت باروري بوددد.

درت رقابتي درهاي پرتاو دیاده   قدر يطالعات ارزیابي 
رصد تفریم ت م دشا  داددد كه ديطالعات دتایج و دريال، 

داري باا   يشاهده شده )حاصل از آزيایش( به رور يعگاي 
 یابگاد.  گياري كااهش ياي    هاي جگساي جفات   تغيير دسبت

هااي يحاسابه    هاي درصد تفریم ت ام در دسابت   يادايني
شده با درصد تفریم ت م يورد ادتظار تفاوت يعگي داري 
دداشاات و يحاادوده تغيياار شاااخص رقااابتي فریااد، در    

باا توجاه باه     كاه  تغييار یافات   81/0تاا   1/0يحدوده بين 
براي  4/0تا  2/0قدرت رقابتي بين  ،استادداردهاي يوجود

 رزیابي يي شود.درهاي آزيایشااهي تيمار شده يگاسب ا
برابار دار    هفات دسبت در ( 2002يگدور ) در يطالعات

پرتوتابي شده كرپ سيب به در و ياده دريال، تفریم ت ام  
ييازا  ت ام تفاریم شاده     درصاد رسايد و    10به حادود  
اي باا   اي باا ييازا  ت ام ياورد ادتظاار يحاسابه       يشاهده

 در يطالعاااتداري دداشاات.  فريااول فریااد تفاااوت يعگااي

پروادااه خردااوب،   روي (2002باادالرحما  )عدوئيبااي و 
گاري )بااالترین دز در    300شاخص رقاابتي فریاد در دز   

كاه درصاد تفاریم     رسيد، در حالي 55/0این آزيایش( به 
برابر در پرتوتاابي شاده باه يااده و دار       4در دسبت  ت م

 .درصد رسيد 67/6( تگ ا به 1:1:4دريال )
 250ياموی يطالعات ادااپ شده در ایان پاژوهش دز   

شاب پاره    گري را به عگوا  حداقل دز عقيم كگگده يگاسب
كگد. در ایان دز تعاداد ت ام     پيشگ اد يي كلم پشت الماسي

در هار ساه حالات    هاي گذاشاته شاده توساط يااده هاا      
يااده  × ياده پرتودیده، در دريال × جفتايري )در پرتودیده

يااده درياال( كااهش یافات و     × پرتودیده و در پرتودیاده  
درصد تفریم ت ام دزدیاک باه عادد صافر رسايد. دتاایج        
حاصل از توا  رقابتي درهاي پرتوتاابي شاده باا ایان دز      

 ديز در يحدوده قابل قبول استاددارد بود.  
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Abstract 

Diamond back moth (DBM) Plutella xylostella L., currently is one of the most serious insect pests of 

Brassicaceae in Iran. The larvae of this pest cause damage on these plants by sever defoliation them. In the 

present study, effectiveness of ionizing radiation by Sterile Insect Technique (SIT) in management of 

diamond back moth was evaluated. The effect of gamma irradiation on DBM pupae at doses of 100 to 300 

Gy on biological parameters of DBM moths was determined when pupae were irradiated. The mean 

percentage of mortality of irradiated pupae was significantly increased beyond 150 Gy and reached 58.75% 

at 300 Gy compared with 32.89 in control. The longevity of the adult moths significantly decreased beyond 

100 Gy. The mean percentages of the egg hatch dose-dependently decreased in crosses between the treated 

parents (whether one or both parents treated) and reached to zero at 300 Gy. The calculated competition 

value of the irradiated males was within the acceptable range in rates of 3:1:1 and 4:1:1 (treated male: 

normal male: normal female).  

Keywords: Competitiveness value, Diamond back moth, Gamma radiation, Sterile Insect Technique.  
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