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  92، تابستان 2شماره  36، جلد )مجله علمي كشاورزي(گياه پزشكي 

 .Bactrocera oleae (Gmel)ي زيتونهاي زيستي مگس ميوهبررسي برخي از ويژگي

(Diptera: Tephritidae) ان زنجاندر شهرستان طارم است  
       5يريو رضا ام 4يتقدس ي، محمدول3انيهانياكبر ك ي، عل*2هيقاجار دي، حم1يريقد جالل

  

  

   دانشگاه تهران، پاكدشت حان،يابور سيو اصالح نباتات پرد يگروه علوم زراع ارياستادشناسي و  كارشناس ارشد حشرهبه ترتيب  -5و1
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  كشور، تهران ياهپزشكيموسسه گ ارياستاد -3

  زنجاناستان  يكشاورز قاتيمركز تحق ارياستاد -4

  4/3/92 :تاريخ پذيرش  11/11/90 :تاريخ دريافت

  

  چكيده

ي مطالعـه  .اسـت ترين آفـت زيتـون در سـطح  دنيـا     مهم .Bactrocera oleae (Gmel)ي زيتون مگس ميوه

انجـام   اسـتان زنجـان   طارمشهرستان هاي بيولوژيكي آفت در طبيعت و آزمايشگاه ايستگاه تحقيات زيتون شاخص

ي آفـت بـه   ها خارج ولي زمـان اولـين حملـه   داد كه حشرات كامل در اواخر فروردين از شفيرهنتايج نشان . دش

طـول  . در اواسط خرداد ماه ثبـت شـد   1387ماه و در سال  در اواسط تير 1386زيتون در  رقم كنسرواليا در سال 

 هـا بررسـي  .به گرديدمحاس) ماده:نر( 1:1روز و نسبت جنسي آن 7/34±14/2 ي تخم تا خروج الرو سن سومدوره

ريـزي  روزگـي تخـم   14گيـري و در  حشرات كامل سه تا هفت روز بعد از ظهور جفت ،در نسل سوم نشان داد كه

-به اين آفت بسته به هدف از توليد محصول، متفاوت مـي ) كنسرواليا، زرد و ماري(حساسيت ارقام زيتون . نمودند

ماري، زرد و كنسرواليا به ترتيب بيشترين آلـودگي را نشـان    كشي، ارقامجهت مصرف ميوه در صنايع روغن. باشد

  .دادند و براي مصارف كنسروي، ارقام كنسرواليا، ماري و زرد به ترتيب بيشترين خسارت را ديدند
  

، نسل ينسبت جنس، زيتون يمگس ميوه ،ظهور حشرات كامل ،Bactrocera oleae :هاواژهكليد 

  ازخسارت

  

  مقدمه

از  .Olea europeae Lنام علمي  زيتون با درخت

غير از  به بوده و Oleaو جنس  Oleaceaeخانواده 

-ديگر مي يگونه 34اين جنس داراي  ،زيتون خوراكي

 ،صورينميرم( اندباشد كه در تمام دنيا پراكنده شده

تن  1000و  كنسرويتن زيتون  42000ايران با  . )1992

در جهان دارد روغن زيتون مقام هجدهم توليد زيتون را 

سطح زير كشت زيتون در  1387در سال  ).2005، فائو(

با توجه به نگاه  وباشد  هكتار مي 11700شهرستان طارم 

كالن دولت براي كاهش واردات روغن و متعاقب آن 

افزايش سطح زير كشت زيتون به عنوان يك محصول 

قرار است سطح زير كشت زيتون  1395روغني، تا سال 

هكتار افزايش يافته و مقدار توليد  20000ه در شهرستان ب

  . تن برسد 120000ميوه نيز به مقدار 

 Bacterocera oleae ي زيتونمگس ميوه

Gmel.(Diptera: Tephritidae) آفت ترينمهم 

است كاري دنيا مناطق زيتون در تمام زيتون

كشورهاي از  1383در سال  كه) 2002 ،1اكونوموپولوس(

كاري مناطق زيتون در و د ايران شدعراق و تركيه وار

ي زمان حمله ).2004،  2اييجعفري و رض( منتشر گرديد

                                                 
1- Economopoulos 
2- Jafari & Rezayi 
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همزمان با شروع سخت شدن  زيتون يميوه به مگس

هاي مختلف زمان آلودگي در رقم  .باشدمي ميوه يهسته

اولين  ولي )1،1985ميكالكيس و ننسوندر(متفاوت است 

تون واقع در نقاط هاي زيي مگس زيتون به ميوهحمله

- درخت مي) تاج درختان و قسمتهاي جنوبي(گير آفتاب

  ) 2،2008كيهانيان و همكاران (باشد

در كشور ليبي كاهش محصول زيتون توسط مگس 

و اين آفت در  درصد برآورد شده 50زيتون تا  يميوه

درصد توليد زيتون را  70تواند بيش از  بعضي از موارد مي

   ).1999، 3 و همكارانالبروال(از بين ببرد 

ي مديترانه زيتون به صورت وسيع كشت در منطقه

شود و در اين مناطق اين محصول به طور مداوم مورد  مي

زيتون واقع شده و خسارت  يميوهي آفت مگس حمله

شود و  زيتون وارد مي يميوهزيادي از اين جهت به 

بنابراين تأثيرات بدي را به كيفيت روغن زيتون وارد 

كرده و از طرفي ديگر در توانايي صادرات زيتون در 

  ).1989، 4فيمياني(گذارد  بازار نيز تأثيرات منفي مي

در تابستان سال (اين آفت در اولين سال حضورش 

كاران گيري زيتوندر شهرستان طارم، باعث غافل) 1383

. نموده است آنهاشده و خسارات قابل توجهي را متوجه 

ال به دليل مسائل مختلف از قبيل هر چند كه طي آن س

عدم آشنايي كافي با اين آفت و نداشتن فرصت كافي 

جهت مطالعه، آمار دقيقي از مقدار خسارت اين آفت 

منتشر نشد ولي طي اولين سال حضور اين آفت بيش از 

در . ددرصد از محصول زيتون مورد حمله واقع ش 50

برداشت با  برخي از مناطق شهرستان طارم و در باغاتي كه

شد و به خصوص در ارقام روغني كه  تاخير انجام مي

هاي آبان تا آذر برداشت  جهت توليد روغن در طي ماه

   .سالم كار دشواري بود يميوهشدند عمالً پيدا كردن  مي

-شاخصعيين برخي از ت -1: هدف از تحقيق حاضر

ي از جمله طول دوره مهم زيستي اين حشره هاي

                                                 
1- Michelakis and Neuenschwander 
2- Keyhanian, et al. 
3- Alberola et al 
4- Fimianis 

، ، نسبت جنسيان اولين حمله به ميوهزندگي، تعيين زم

 هاي زمستان گذرانزمان خروج حشرات كامل از شفيره

-ي ظهور مگس زيتون تا زمان جفتو تعيين طول دوره

بررسي  -2. استزا گذاري در نسل خسارتگيري و تخم

  .واكنش ارقام موجود در منطقه به حمله آفت

آگاهي و شهاي پيتواند در برنامهمي نتايج اين تحقيق

سي رهمچنين بر  .اين افت مورد استفاده قرار گيرد كنترل

برنامه توسعه اجمالي ارقام حساس به اين آفت جهت 

  .كشت زيتون مورد برسي قرار گرفت

  

 مواد و روش ها

تا آخر  1386اين تحقيق از اواسط تير ماه سال 

 در شهرستان طارم استان زنجان 1387شهريور ماه سال 

ارقام زرد، داراي  انتخاب شده و باغ زيتوند .انجام شد

اين دو باغ در مناطق زير قرار . بودند ماري و كنسرواليا

    :داشتند

ي ي دشت در روستاي گيلوان و حاشيهمنطقه) الف

متر ارتفاع از سطح آبهاي  296اوزن با ي قزلرودخانه

 دقيقه 47درجه و  36عرض جغرافيايي  با مشخصه( آزاد

و به مساحت  )دقيقه شرقي 7درجه و  49 و طول شمالي

  .هكتار 25

 520ي دامنه در روستاي تشوير با ارتفاع منطقه) ب

با مشخصه جغرافيايي عرض ( هاي آزاد متر از سطح آب

دقيقه  1درجه و  49دقيقه شمالي و طول  47درجه و  36

   .هكتار 30و به مساحت  )شرقي

تعيين زمان دقيق خروج حشرات كامل از 

  گذرانهاي زمستانهشفير

 50×50×50بدين منظور از دو قفس چوبي به ابعاد 

ذاشته گ ،)منطقه دامنه(در باغ روستاي تشوير  مترسانتي

 يها جهت امكان تهويه بدنه و سقف اين قفس. شد

مناسب و مقاومت در برابر شرايط محيطي از توري فلزي 

ها از قسمت كف كه فاقد توري  اين قفس. ساخته شدند

خروج مانع از گرفتند تا  ود به نحوي در روي خاك قرار ب

 عمق تشكيل شفيرهاز آنجايي كه . دنبه بيرون شومگس 
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 لذا در يك قفس، باشد متر ميسانتي 3كمتر از  در خاك

-سانتي 2-3 و 1-2، 0-1شفيره در اعماق  2000 تعداد

 250در قفس ديگر تعداد  و متري خاك قرار داده شد

 درختخاشاك  و اك و زير برگشفيره در سطح خ

 ييك عدد تله  در باالي هر قفس. زيتون قرار داده شد

متر قرار داده شد تا در سانتي 22×10زرد چسبنده به ابعاد 

. ها شكار شوند اين تلهها توسط مگسصورت خروج، 

و هر هفته  نصب 22/9/1386تاريخ  ازها  اين قفس

   .آماربرداري از آن انجام گرفت

ي ميوهكه  ختان زيتوندر اندازسايه منطقه ها از شفيره

در  بدين منظور .ندشدآوري جمع، برداشت نشده بود هاآن

كنار  موكمك قلم به را خاك اطراف شفيره ،آبان ماه

و به ظرف شده برداشته  ي كاغذتوسط لبه شفيرهو زده 

  .شدندها قرار داده منتقل و سپس در داخل قفس ديگري

ي ي مگس به ميوهولين حملهتعيين زمان ا

  زيتون

ي در اين آزمايش با توجه به زمان سخت شدن هسته

تا  1386 از دو سال به مدتاز اوايل تير ماه  ي زيتونميوه

ي زيتون از ارقام زرد، ماري و عدد ميوه 200 ،1387

آوري و در آزمايشگاه جمعبه طور هفتگي كنسرواليا 

 تحتي مگس در ارقام هزمان اولين حمل تشريح شدند تا

ي با توجه به اينكه اولين حمله. مشخص شودمطالعه 

لذا در اين باشد، گير مينقاط آفتاب هايمگس به ميوه

 انهاي سمت جنوبي و تاج درختبررسي نيز از ميوه

  .برداري شدنمونه

  ي زيتونتعيين نسبت جنسي مگس ميوه

طي  يزدر فصل تابستان و پاي اجراي اين آزمايش براي

ي آلوده از درختان و تعداد زيادي ميوهچند مرحله 

- زيتون از زير خاك درختان زيتون جمع مگس يشفيره

پس از  و قرار داده شد دارتهويه هايآوري و در محفظه

  .ها انجام شدنر و ماده حشرات ها، شمارشخروج مگس

ي تخم تا خروج الرو سن سوم تعيين طول دوره

  زادر نسل خسارت

ز آنجايي كه نسل سوم و مهم اين آفت در شهرستان ا

شود و در اين  آذر ايجاد مي -هاي آبان  طارم در طي ماه

زمان به خاطر سرماي آخر فصل، امكان تكميل نسل در 

الروي،  يپس از اتمام مرحله رد،داخل ميوه وجود ندا

روي خاك  الرو سن سوم جهت تبديل شدن به شفيره

طول  تعييناقدامات ذيل براي  تحقيق افتد، لذا در اينمي

  :ي تخم تا خروج الرو سن سوم اين نسل انجام شددوره

تعيين حساسيت چند رقم مهم و رايج شهرستان 

  :زيتون يميوهطارم به مگس 

هاي زرد، ماري و  جهت تعييين ميزان آلودگي رقم

عدد  200زيتون هر هفته تعداد  يميوهكنسرواليا به مگس 

ي و در آزمايشگاه نسبت به بررسي آنها از آورميوه جمع

نظر آلودگي به هر يك از مراحل رشدي آفت اقدام 

تا تاريخ  21/4/1386اين بررسي از تاريخ . گرديد 

تا تاريخ  6/4/1387در سال اول و از تاريخ  1/1/1387

  .در سال دوم انجام گرديد 28/6/1387

  :ايمزرعه هايبررسي

ميوه  يهسته ناز سخت شدقبل  1386در تير ماه سال 

رقم  درخت زيتون 4 قبل از شروع خسارت اين آفت، و

عدد ميوه بطور  15شاخه با حداقل  5هر درخت  از وزرد 

 40و طول  20طر قهايي به تصادفي انتخاب و در توري

قرار داده شد تا از خسارت اين آفت مصون  يمترسانتي

پنج  هاسازياين آزمايش در اواخر آبان ماه با ر .باشند

 هاتوريدر داخل  ،ريزيبا توان تخم ي مادهعدد حشره

ساعت  24 ريزيبراي تخم ها به اين مگس. آغاز گرديد

اين  و سپس خارج شده و بعد از آن داده شد فرصت

-به صورت منظم و روزانه مورد بازديد قرار  هاميوه

  .گرفتند

  :آزمايشگاهيهاي بررسي

، به علت در اوايل پاييز دهي آلوآوري ميوهبراي جمع

 استان در طارمو كم بودن ميزان آلودگي  باال بون دما

باغات  تعداد زيادي ميوه از 15/7/1386در تاريخ  زنجان،

كه در اين موقع از سال آلودگي  قزوين استان طارم زيتون

با ي يهاجعبه داخل و به آوريجمع، دارند ترينسبتاً باال
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 يلوله با استفاده از. تقل شدندمن ي مناسبامكان تهويه

ي ديگري به محفظه ههاي ظاهر شدمگس ،آزمايش

در ابتدا زياد فعال نبوده و به  حشرهزيرا اين . منتقل شدند

به اين روش تعداد  و توان آنها را شكار كردراحتي مي

براي ها محفظه در داخل .شد جفت مگس شكار 200

-ماده حاويايش آزم يچند لوله ،حشرات كامل يتغذيه

ترتيب  آب به و ساكارز، غذايي پروتئين هيدروليزات ي

اين لوله  يدهانه .شدند گذاشته  5:  4:  1 هاي نسبت به

-لوله سپس. شدبصورت فشرده بسته  ،بوسيله پنبه آنها ها

بصورت وارونه در چند قسمت  غذايي حاوي موادهاي 

 يلهيك لو . قرار داده شد داري مگسنگه ياز محفظه

در  .گرديدنصب محتوي آب نيز در داخل اين محفظه 

هاي تازه ، شاخههااسقرار مگس جهتكف اين محفظه 

داخل اين  هايمگس .ي زيتون قرار داده شدبريده شده

 .گيري نمودندجفتاقدام به روز  7الي 3 محفظه پس از

حصول اطمينان از باروري و تعيين زمان مناسب  جهت

 هروز همه، هابه زير توريها ن مگسسازي ايبراي رها

تا از وجود تخم در  تشريح شدشكم چند مگس ماده 

و از طرف ديگر زماني  گرددداخل شكم اطمينان حاصل 

منتقل  باغهاي حاوي ميوه در ها به زير تورياين مگس

ها گذاشته شدن در ميوه يها بالغ و آمادهشوند كه تخم

اين حشره  تخم عدد چند دتعدا روزانهمنظور  بدين. باشند

 آوري وجمعي زيتون، هازير پوست ميوه از و تطبيع از

هاي موجود در لحاظ اندازه با تخم از در آزمايشگاه

. مقايسه شدندي پرورش يهاي مادهداخل شكم مگس

گذاري اين حشره، پس از حصول اطمينان از قدرت تخم

 ،اسبي منبا امكان تهويهعدد ظرف  20 تعداد داخل در

در سپس و  شد قرار دادهمگس ماده  عدد پنج تعداد

روز پس از ظهور  16بعد از حدود ( 4/8/1386تاريخ 

هاي زير توري روي ميوه هامگس )حشرات كامل

 يتغذيه برايهمچنين . ها بسته شدتوري در ورهاسازي 

قرار ها ساعت در زير توري 24هاي ماده كه مگس

قرار داده  ي آزمايشاخل لولهي غذايي در دماده، داشتند

گذاري از ساعت و پس از تخم 24از  بعدها مگس. شد

به  هاي زير توريميوه. ها بيرون آورده شدندتوري

ها صورت روزانه تا زماني كه الروهاي سن سوم از ميوه

  .ندشدديده شوند، بازديد ميها و روي توري گشته خارج

-جفت تا زمان مگسي ظهور تعيين طول دوره

  زادر نسل خسارت گذاريتخمگيري و 

ي فتوپريودي دوره باي آزمايشگاه در ابتدا

14:10LD  ) و دماي ) ساعت 14با طول دوره روشنايي

 70و رطوبت نسبي  گراد ي سانتيدرجه 25±2با متوسط 

ساعت از  2جفت مگس كه حداكثر  65تعداد  درصد،

اي با  جداگانه يگذشت به محفظه زمان ظهور آنها مي

از آنجايي . قال داده شدانتمناسب  يامكان تغذيه و تهويه

كه اين آزمايش همزمان با آزمايش مربوط به تعيين طول 

 زاتخم تا خروج الرو سن سوم در نسل خسارت يدوره

اطالعات اين آزمايش  لذا شروع شده بود، )نسل سوم(

جفت مگس تازه  65. شد استفادهبراي آزمايش قبلي نيز 

 6-8ساعات  هاي آلوده در محفظه، طياز ميوههر شده ظا

ي استخراج شده و به محفظه 20/7/1386صبح روز 

گيري و  تا زمان جفت هامگساين . ديگري منتقل شدند

بعد از . شدند  بررسيبلوغ تخم هر روز طي چندين نوبت 

ماده،  مگسگيري تا زمان تشكيل تخم در شكم  جفت

پس از  وجهت بررسي تخم،  هماد يحشره 5روزانه شكم 

 ،ها تخمتخم، جهت بررسي اندازه تشكيل اطالع از 

از لحاظ اندازه تشريح شد تا  عدد از آنها 10شكم روزانه 

   .دمقايسه گردن آوري شده از طبيعتجمعهاي با تخم
 

  نتايج و بحث

كامل از  زمان دقيق خروج حشرات

ذران گ هاي زمستان شفيره :گذران هاي زمستان شفيره

ي با گرم شدن هوا تبديل به حشرات بالغ شده و از پوسته

ع در مجمو در اين آزمايش. شوند شفيرگي خارج مي

گذران هاي زمستانشفيره از عدد حشره كامل 37 تعداد

در  ظهور مگساولين  كه. گرديد مع آوريج زير خاك

- مگس از اين شفيره خروجاتفاق افتاد و فروردين ماه  29

در تحقيق حاضر  .يافتط ارديبهشت ماه ادامه تا اواس ها
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هاي واقع شده در زير خاك ها صرفاً از شفيرهنيز مگس

شفيره واقع شده در زير  250به دست آمدند و از تعداد 

برگ و خاشاك زيتون حشره كاملي استخراج نگرديد 

رسد در كنار حمله شكارگرهاي عمومي به كه به نظر مي

هاي واقع شده ها، سرماي زمستان منطقه نيز شفيرهشفيره

بنابر اين همانطور  . نددر زير برگ و خاشاك را از برد

ي زمستان گذراني نحوه )2003( 1ديمو و همكارانكه 

 16/1و به طور متوسط  3كمتر از  را در عمقاين حشره 

در شهرستان گزارش كردند، با نتايج اين تحقيق متر سانتي

  .مطابقت داردزنجان  طارم استان

در  :زيتون يميوهمگس به  يزمان اولين حمله

ي شفيره در ميوه يمشاهدهشروع آلودگي با  1386سال 

گرديد و  مشخص رداد ماهم 11كنسرواليا در تاريخ رقم 

هاي ماهدر  زندگي حشره يبا توجه به طول دوره

اواسط تير ماه تخمين زده   گذاريمختلف، تاريخ تخم

اولين آلودگي به صورت شفيره در رقم  همچنين .شد

ماه  گذاري اواخر تيرتاريخ تخم( مرداد ماه 25ماري در 

در  هر ماهم 12در نيز و در رقم زرد  )گرديدبرآورد 

  .تخم حشره ديده شد ،ي زيتونداخل ميوه

در تاريخ ششم تير ماه اولين آلودگي  1387در سال 

در  احتماالً گذاريتخم( با ديدن شفيرهدر رقم كنسرواليا 

، در رقم ماري در )اواسط خرداد ماه صورت گرفته است

تير  20و در رقم زرد در   تير ماه با ديدن الرو سن اول 13

در هر دو ( ي الرو سن دوم مشخص شدماه با مشاهده

در اوايل  هاي زيتوندر روي ميوه گذاريتخم تاريخ رقم

  .)گرددتير ماه برآورد مي

با بررسي  .ي زيتونمگس ميوه نسبت جنسي

 طول سال بهكه در  ايهاي آلوده ها و ميوه فيرهش

تعيين وضعيت نسبت جنسي  ،منتقل شده بودندها  محفظه

در  ظاهر شده هايكه تعداد ماده دادها نشان داده. گرديد

ولي  بودبيشتر و اوايل آبان ماه  اواسط تير، اواخر مهر

وايل آذر وجود نرهاي در اواخر آبان و ا آماربرداري

                                                 
1  - Dimou, et al. 

ولي در مجموع نسبت  )1 شكل( دادبيشتري را نشان 

زيتون  يميوهجنسي بطور متوسط در طول سال در مگس 

كيهانيان و  .تعيين گرديد )ماده :نر( 1:1به نسبت 

نسبت جنسي در گزارش كردند كه  )2008( 2همكاران

هاي اوليه به سود نرها بوده ولي در نسل آخر به  نسل

نتايج حاصله از  اگرچه. يابد تغيير مي) ماده :نر( 1:1 نسبت

اين تحقيق نيز نشان داد كه نسبت جنسي در مجموع به 

بوده كه با نتايج تحقيق باال كه در  )ماده :نر( 1:1نسبت 

منطقه طارم قزوين انجام گرفته مشابه است اما ميزان 

ها بوده است، با نسبت جنسي اوايل فصل كه به سود ماده

  .  ايج آن تحقيق متفاوت استنت

ي تخم تا خروج الرو سن سوم طول دوره

در اين آزمايش اولين خروج الرو  :زاخسارت در نسل

-روز پس از تخم 52روز و آخرين آنها،  25سن سوم، 

نتايج نشان داد كه طول . ي ماده اتفاق افتادگذاري حشره

مدت تخم تا خروج الرو سن سوم اين نسل در شهرستان 

روز  7/34±14/2روز بوده و بطور متوسط  25-52طارم، 

  .كشدطول مي

مدت زمان ظهور حشرات كامل تا زمان 

       :زا خسارتگذاري در نسل گيري و تخم جفت

روز پس از ظهور  3نتايج حاصله از آزمايش نشان داد كه 

گيري آغاز و اين رفتار تا روز حشرات كامل رفتار جفت

به ندرت در روز هفتم نيز  ششم ادامه داشت اما

گيري در  گيري مشاهده گرديد و بعد از آن جفت جفت

به عبارتي ديگر حشرات ظاهر . اين حشرات ديده نشد

روز پس  7الي  3شده در اواخر مهر و اوايل آبان ماه، بين 

  .كنند گيري مي از ظهور شروع به جفت

ساعت قبل از 5/0ها  گيري مشاهده شد كه جفت

ساعت بعد از  5/1شروع و تا حداكثر  آفتاب غروب

بررسي . يابد ساعت ادامه مي 2غروب آفتاب به مدت 

وضعيت رشدي تخم در داخل شكم افراد ماده نشان داد 

كه تا روز دهم پس از ظهور در شكم حشرات ماده تخم 

ي مورد بررسيو در اين تاريخ از پنج حشره ديده نشد

                                                 
2  - Keyhanian, et al. 
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   B. Oleaeنزيتو يميوه مگسروند جمعيت نر و ماده  -1 كلش

  

روز پس  11در . هاي كوچك ديده شدمورد تخم 3در 

ي مورد عدد مگس ماده 10از ظهور در داخل شكم 

روز پس از  12.  هاي كوچك مشاهده شد آزمايش تخم

تاي آن ها تخم  9ي مورد آزمايش در ماده 10ظهور 

ها حدود دو  ي تخمنها اندازهعدد از آ 8ديده شد كه در 

 1آوري شده از طبيعت بود و در سوم تخم هاي جمع

ها كوچك و در يك مورد نيز تخم وجود  عدد تخم

ي مگس ماده 10روز پس از ظهور در هر  13در . نداشت

آوري هاي جمع ها تقريباً برابر با تخم تشريح شده تخم

وز پس ر 14. شده از طبيعت و يا اندكي كوچكتر هستند

ي عدد مگس ماده 10 از ظهور حشرات كامل در تمامي

هاي موجود در داخل شكم حشرات  مورد بررسي تخم

-آوري شده از زير پوست ميوههاي جمع ماده برابر با تخم

بنابراين شروع . هاي زيتون موجود در طبيعت هستند

آلودگي توسط اين نسل با توجه به مدت زمان رشد تخم 

روز پس از ظهور  14ي ماده حدود هدر داخل بدن حشر

  .حشرات كامل تعيين گرديد

با توجه به نتايج حاصله از تحقيق حاضر كه در سال 

در ي رقم كنسرواليا زمان اولين حمله به ميوه 1387

اواسط خرداد ماه ثبت گرديده است و از طرفي با توجه 

در اين رقم  ي ميوهبه اينكه در اين موقع از سال هسته

رسد كه مگس ز سخت نشده است، لذا به نظر ميهنو

زيتون اين توانايي را داشته باشد كه قبل از سخت شدن 

-ي زيتون نيز به آن حمله نمايد كه اين نتيجهي ميوههسته

گيري متفاوت با نتيجه حاصله از تحقيق صورت گرفته 

زمان  باشد كهمي)1985 ،1ميكالكيس و ننسوندر(توسط 

ي زيتون را پس از سخت آفت به ميوه ي ايناولين حمله

  .ي زيتون گزارش نمودندي ميوهشدن هسته

در كشور ليبي مدت زمان الزم  ) 1980 ،2شرف(

براي تكميل شدن هر نسل در طول پاييز را حدود دو ماه 

با توجه به اينكه در اين تحقيق مدت زمان . تعيين كرد

ر شده  ي تازه ظاهگذاري در حشرهالزم براي شروع تخم

روز و مدت زمان الزم از مرحله تخم تا كامل شدن  14

ي الروي و خروج الرو سن سوم از ميوه در طي مرحله

   .روز محاسبه شد  7/34± 14/2هاي آبان و آذرماه

كه رفتار گزارش كردند  )1970( 3كاوالورو و دلريو

-گيري حشرات نر و ماده در اواخر روز انجام ميجفت

-ن تحقيق نيز نشان داد كه عمل جفتپذيرد، نتايج اي

ساعت بعد  2گيري در موقع غروب آفتاب شروع و تا 

زمان الزم براي رشد و ) 1973، 4فيتياز(. ادامه مي يابد

روز پس از ظهور  4ي نر را تكميل شدن بيضه در حشره

تعيين كرد، در حالي كه نتايج اين تحقيق نشان داد كه 

-ظهور اقدام به جفتروز پس از  7الي  3حشرات كامل 

                                                 
1  - Michelakis & Neuenschwander 
2  - Sharaf 
3- Cavalloro & Delrio 
4  - Fytizas 
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روز  3ي نر گيري كردند و به عبارتي ديگر، در حشره

ها كامل شده و حشره توانايي پس از ظهور، بافت بيضه

آورد كه با نتايج تحقيق باال گيري را بدست ميجفت

همچنين گزارش شده است كه . اندكي متفاوت است

 روز پس از ظهور شروع به توليد و 3ي باكره، ماده مگس

روز پس  3 نيزحشرات نر كند و ترشح فرمون جنسي مي

دهند ها پاسخ ميماده به فرمون جنسيظهور از 

نتايج حاصله از اين تحقيق نيز نشان ). 1،1984مازومنوس(

روز پس از ظهور  3تازه ظاهر شده،  هايداد كه مگس

گيري كردند كه با نتايج تحقيق صورت اقدام به جفت

   .گرفته مطابقت دارد

عنوان نمود كه مگس زيتون ماده )  1973، فيتياز(

الي  12در صورت تغذيه از پروتئين هيدروليزات بعد از 

در . ي زيتون را داردگذاري در ميوهروز، توان تخم 14

روز بدست آمد كه تا حدود  14اين تحقيق نيز اين زمان 

همچنين در . باشدي آن تحقيق ميزيادي مشابه با نتيجه

اشاره شده است كه  )1970( 2فيتياز و باكويونيس يمقاله

-روز پس از ظهور حشره 8تا  6هاي زودرس پس از تخم

گردند در حالي كه در اين آزمايش ي كامل تشكيل مي

روز پس از ظهور حشرات كامل در  10، هااولين تخم

  .ي ماده ديده شدداخل شكم حشره

تعيين حساسيت چند رقم مهم و رايج شهرستان 

  :زيتون يميوهطارم به مگس 

گزارش كردند ) 1985( 3اشواندرميشالكيس و نئون

هاي جلب  كه ارقام مختلف زيتون داراي خاصيت

. باشند زيتون مي يميوهكنندگي متفاوتي براي مگس  

كه در اوايل فصل، رقم ) 2شكل (نتايج نشان داد 

ي كنسرواليا بيشترين حساسيت را نسبت به مگس ميوه

داشته در حالي كه در ارقام ماري و زرد آلودگي زيتون 

در فصل پاييز رقم ماري بيشترين  .شود ديده نمي

حساسيت را به اين آفت داشته و حتي تا صد درصد 

ي اين حشره واقع هاي اين رقم نيز مورد حمله ميوه
                                                 

1- Mazomenos 
2- Fytizas & Bacoyannis 
3- Michelakis & Neuenschwander 

در اين موقع از سال شدت آلودگي رقم زرد . شوند مي

ي رقم زرد از رقم بعد از رقم ماري قرار گرفت و حت

كنسرواليا نيز حساسيت بيشتري به اين آفت دارد به 

 15طوري كه در اواخر آبان و در طول آذر ماه در حدود 

درصد آلودگي بيشتري نسبت به رقم كنسرواليا داشته و 

ي اول آذر ماه نشان درصد نيز آلودگي در دهه 5/77تا 

رقم  دهد در حالي كه در اين موقع از سال آلودگيمي

لذا اگر هدف از محصول . درصد است 62كنسرواليا 

توليد كنسرو باشد، چون ارقام زرد و ماري كمترين 

تر هستند و حتي در رقم دهند، مناسبآسيب را نشان مي

هاي آن بدون آلودگي در اواخر  است ميوه زرد ممكن

رقم كنسرواليا در . شهريور و اوايل مهر ماه برداشت شوند

درصد آلودگي داشته و بيشترين  25ن حدود اوايل تابستا

ولي در صورتي . دهدحساسيت را در اين زمان نشان مي

كه هدف از توليد محصول، استحصال روغن باشد در 

اين صورت رقم ماري و زرد به ترتيب بيشترين حساسيت 

) 1976( 4دلريو و پروتا .را به اين آفت خواهند داشت

زيتون  يميوه عنوان كردند كه حشرات كامل مگس

هاي آنها  شوند كه ميوه بيشتر روي درختاني ديده مي

با توجه در اين خصوص نتايج نشان داد كه  .زودتر برسند

به اينكه رقم كنسرواليا يك رقم زودرس محسوب 

  .شود از ديگر ارقام زودتر آلوده شد مي

                                                 
4- Delrioand Prota 
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هاي مختلف در  زيتون در زمان يميوه به مگس هاي ارقام ماري، زرد و كنسرواليا درصد آلودگي كل در ميوه -2شكل 

  86-87هاي  ستاي تشوير در طول سالرو
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