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  چكيده

مـورد   1389و  1388در سـالهاي   اسـتان خوزسـتان   روي خيار پائيزه در منطقه مالثاني،  Dacus ciliatus Loew ،جمعيت مگس جاليز تغييرات
عـدد ميـوه    10در هر نمونه برداري تعداد . متر مربع و به صورت هفتگي انجام شد 2000نمونه برداري از يك مزرعه خيار به مساحت . مطالعه قرار گرفت

روي . سانتي متر خاك نرم قـرار داشـت   5در كف طشت . ع آوري و در درون يك طشت پالستيكي گذاشته شدخيار به صورت تصادفي از مزرعه خيار جم
فعاليت اين مگس از مهرمـاه آغـاز و    ،در سال اول. بعد از خروج حشرات كامل تعداد و جنسيت آنها تعيين شد. طشت به وسيله توري ريز پوشيده شده بود

در سـال دوم نيـز فعاليـت    ). ميـوه خيـار   10عدد مگـس در   302(در اواسط آبان ماه بود  1388ت مگس جاليز در سال اوج جمعي. تا اواخر آذر ادامه داشت
در ). ميـوه خيـار   10عدد مگـس در   407(نيز در اواسط آبان بود  1389اوج جمعيت مگس جاليز در سال . مگس در مهرماه شروع شد و تا آذر ادامه داشت

اطالعات حاصـل از ايـن مطالعـه در مـديريت ايـن      . بود) ماده( درصد 50اده در مزارع فعاليت داشتند و نسبت جنسي حدودهر دو سال هر دو جنس نر و م
  .حشره آفت كاربرد خواهد داشت

  
  ، كدوييانDacus ciliatus ،Tephritidaeخيار، تغييرات جمعيت، مگس  :واژه هاي كليدي

  
   1 مقدمه

ن خانواده هـاي دوبـاالن   يكي از بزرگتري  Tephritidaeخانواده
در  Daciniقبيلـه   ).14( گونه در تمام دنيا مـي باشـد   4500با حدود 

اين خانواده شامل بيشتر گونه هاي آلوده كننده ميوه هـا هسـتند، كـه    
گونه توصيف شده هستند كه تعداد زيادي از  1000جنس و  40داراي 

  ).12( آنها اهميت اقتصادي دارند
يكـي از مهمتـرين   ،  Dacus ciliatus Loew خيـار، مگـس   

اين آفت تاكنون از مشهد، . خوزستان مي باشداستان آفات جاليزي در 
 4، 3(اهواز و دزفول جمع آوري شده اسـت  شيراز، ورامين، بندرعباس، 

اين آفـت در آسـيا عـالوه بـر ايـران از كشـورهاي بـنگالدش،        . )5و 
يقا در بسياري هندوستان، پاكستان، عربستان سعودي و يمن  و در آفر

مگس جاليز از اغلب نقاط ايـران  ). 2( از كشورها گزارش گرديده است
خيـار، كـدو، خربـزه، طـالبي و     هـاي   به ترتيب اولويت بر روي ميزبان
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هـاي   ميزبـان ) 4(جمسـي و جـوادزاده   ). 5( هندوانه گزارش شده است
گياهي اين مگس را به ترتيب اولويت خربـزه، خيـار، هندوانـه و كـدو     

  . نده ارش نمودگزا
در كشور مصر دوره پيش از تخم گذاري اين مگـس در تابسـتان   

روز و در  6) درصد 7/52و رطوبت نسبي  سلسيوسدرجه  2/27دماي (
 )درصـد  56و رطوبـت نسـبي    سلسيوسدرجه  12/22دماي (زمستان 

در اين گونه جفت گيري هميشه در عصر و نزديك . روز است 14-10
هـاي   ر نيجريه مشاهده شده است كـه مگـس  د. غروب انجام مي شود

عصرها از مزارع اطراف به مـزارع كـدوئيان پـرواز     D. ciliatusماده 
هـاي   اگـر جمعيـت  . )11(مي كنند تا در ميوه آنها تخم گذاري نماينـد  

هـاي   زيادي از الروهاي اين مگس در يك ميوه موجود باشـد، مگـس  
سـبت بـه سـرما    كوچكي توليد مي شود و اين قبيل مگس هـا ن  كامل

   ).10( حساس هستند و بقاي آنها در زمستان كاهش مي يابد
در شرايط آب و هوايي بندرعباس فعاليت مگـس جـاليز در تمـام    
طول سال ادامه دارد و حشرات كامل پس از خروج از پوسته شـفيرگي  

هـاي   به پروازهاي موضعي پرداخته و ماده ها پس از جفت گيري تخم
خـود را  هاي  اين مگس تخم. ميوه قرار مي دهندخود را در زير پوست 

عـدد   15به صورت دسته اي قرار مي دهد و در هر سوراخ حداكثر تـا  

  )علوم و صنايع كشاورزي(اهان حفاظت گينشريه
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تخم ها پس از سلسيوس درجه  27در دماي . تخم شمارش شده است
سه روز تفريخ مي شوند و الروهـاي حاصـله از گوشـت ميـوه تغذيـه      

شـده و در عمـق   الروها پس از رشـد كامـل از ميـوه خـارج     . كنند مي
تعداد نسـل  . )1( چندين سانتي متري خاك به شفيره تبديل مي شوند

زمسـتان  . )7( اين مگس در شرايط مشهد چهار نسل اعالم شده است
  ).5( گذراني به صورت شفيره در خاك است

ين مگس همه ساله خسارت كمي و كيفي قابل توجهي به جاليز ا
آرقنـد  ). 6(كدو وارد مـي كنـد   كاري ها شامل خيار، هندوانه، طالبي و 

ذكـر كـرده    درصد40ميزان خسارت اين مگس را در بندرعباس تا ) 1(
 36تـا   1خسارت اين مگس در مزارع جاليزي سمپاشي شـده از  . است

. )4( درصد گزارش گرديده است 100درصد و مزارع سمپاشي نشده تا 
رش درصد گـزا  80خسارت اين مگس  در مشهد و روي خيار پاييزه تا 

  . )7( شده است
جمعيت آفات نقش مهمـي در برنامـه مـديريت     تغييراتآگاهي از 

با توجه به اين كه تا كنون هيچ گونه مطالعه اي در . آنها خواهد داشت
هدف لذا انجام نشده است،  خيارجمعيت مگس  تغييراتايران در مورد 

روي خيـار پـائيزه در    خيـار جمعيت مگس  بررسي تغييراتاين مطالعه 
 . گرديدتعيين  منطقه مالثاني

  
  ها مواد و روش

در مزرعه آزمايشي ) 1389و  1388(اين آزمايش به مدت دو سال 
دانشكده كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين در زميني 

پـس از طـي مراحـل آمـاده سـازي      . هكتار انجام شد 2/0به مساحت 
ريد خيار واريته سـوپر  زمين، مزرعه به صورت جوي و پشته با بذر هيب

متر و فاصله بوته ها روي  5/1فاصله پشته ها . دامينوس كشت گرديد
كليه عمليات تهيـه سـازي   . سانتي متر در نظر گرفته شد 50هر پشته 

  . زمين و كود دهي و زمان كشت مطابق عرف منطقه انجام شد

  
  كاملجمعيت حشرات  تغييراتنمونه برداري جهت تعيين 

مونه برداري به محض ظهور ميوه ها در مزرعه آغاز در هر سال ن 
عدد بوتـه خيـار بـه طـور تصـادفي       10به اين منظور هر هفته . گرديد

و از هر بوته يك عدد ميـوه بـه طـور تصـادفي انتخـاب       هانتخاب شد
انتخاب  بوته ها بـر اسـاس روش نمونـه بـرداري سيسـتميك      . گرديد

در مزرعه يك بوته انتخاب قدم  20يعني به فاصله هر ) 13( انجام شد
سپس اين ميوه ها در يـك كيسـه پالسـتيكي بـه آزمايشـگاه      . گرديد

در آزمايشـگاه خيارهـاي مـذكور در درون يـك طشـت      . منتقل شدند
سانتي متر كه در كـف   25سانتي متر و  ارتفاع  60پالستيكي به قطر 

. سانتي متر ريخته شده بـود، گذاشـته شـدند    5آن خاك نرم به ارتفاع 
ميكـرو متـر    210با مـش  روي طشت به وسيله يك پارچه توري ريز 

. شودخارج شده جلوگيري  كاملهاي  از فرار مگستا پوشيده شده بود 
خـارج  هـاي   مرتب مورد بازديد قرار گرفته و مگس طوراين طشت به 

جمـع  . شده از ميوه ها جمع آوري، شمارش و تعيين جنسيت مي شدند
شروع و تا اواخـر آذرمـاه ادامـه     هايل مهر ماآوري خيارهاي آلوده از او

نمـودار   كاملهاي  پس از پايان نمونه برداري و شمارش مگس. داشت
 . تغييرات جمعيت مگس ها ترسيم گرديد

  
  نتايج 

  1388در سال  كاملتغييرات  جمعيت حشرات 
ماده هاي  از ابتداي مهرماه به تدريج جمعيت مگس 1388در سال 

ماده در اواسط آبان بود هاي  اوج جمعيت مگس. دشروع به افزايش نمو
از اين تاريخ به بعد جمعيـت  ). عدد ميوه خيار 10مگس ماده در  140(

) با يك اوج ديگر در اوايل آذر(مگس ماده به تدريج رو به كاهش نهاد 
  ). 1شكل (و  بعد در اواسط آذر ماه به صفر رسيد 
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ماده از اوايـل مهرمـاه   هاي  نر نيز مانند مگسهاي  جمعيت مگس

نر نيز در اواسـط آبـان   هاي  اوج جمعيت مگس. شروع به افزايش نمود
بعـد از ايـن   ). عدد ميـوه خيـار   10مگس نر در  152(به وقوع پيوست 

 با يك اوج ديگـر (نر به تدريج كاهش يافت هاي  تاريخ جمعيت مگس
  ).   1شكل (و در اواخر آذرماه به صفر رسيد ) در اوايل آذر

جمعيــت كــل مگــس هــا نيــز درتغييــرات مجمــوع دو جمعيــت  
از ابتداي مهرمـاه جمعيـت مگـس هـا     . هاي نر و ماده ديده شد مگس

عـدد   302(شروع به افزايش نمود و در اواسط آبان ماه بـه اوج رسـيد   
تاريخ و همزمان با سرد شدن  بعد از اين). عدد ميوه خيار 10مگس در 

و ) با يك اوج ديگر در اوايـل آذر (ت هوا جمعيت مگس ها كاهش ياف
تغييـرات  ). 1شكل(اوسط آذرماه جمعيت مگس جاليز به صفر رسيد  در

 خيارنشان مي دهد كه نسبت جنسي مگس  كاملهاي  جمعيت مگس
  . )1شكل (درصد ماده مي باشد  50ورت تقريبا به ص

  
  1389در سال  كامليت مگس هاي تغييرات جمع

ماده از اوايل مهرماه به تـدريج  هاي  جمعيت مگس 1389در سال 
در اواسط آبان ماه جمعيت ماده ها به اوج خود . شروع به افزايش نمود

از  اين تـاريخ بـه بعـد    ). ميوه خيار 10عدد مگس ماده در  211(رسيد 
وج ديگـر در  با يـك ا (ماده به تدريج كاهش يافت هاي  جمعيت مگس

  ). 2شكل (ر اواخر آذر ماه به صفر رسيد و د) اوايل آذر
نـر نيـز در اويـل مهرمـاه تـدريجاً شـروع بـه        هاي  جمعيت مگس

نر ديـده شـد   هاي  در اواسط آبان ماه اوج جمعيت مگس. افزايش نمود
از اين تـاريخ بـه بعـد بـه     ). عدد ميوه خيار 10عدد مگس نر در  196(

با يك اوج ديگر در اوايـل  (نر كاهش يافت هاي  تدريج جمعيت مگس
  ). 2شكل (و در اواخر آذر ماه به صفر رسيد ) آذر

  D. ciliatusنر و مـاده   كاملتغييرات مجموع جمعيت حشرات 
مجمـوع جمعيـت   . نشـان داده شـده اسـت    2در شكل  1389در سال 
اوج . نر و ماده از اوايل مهرماه شروع به افزايش نمود كاملهاي  مگس

عدد مگـس   407(عيت اين مگس ها در اواسط آبان بوقوع پيوست جم
بعـد از ايـن تـاريخ بـه تـدريج جمعيـت       ). عدد ميوه خيار 10در  كامل
و در اواخـر آذر  )  با يك اوج ديگر در اوايل آذر(ها كاهش يافت  مگس

 D. ciliatusتغييـرات جمعيـت مگـس    ). 2شكل (ماه به صفر رسيد 
 درصد 50اين مگس به صورت تقريبا دهد كه نسبت جنسي  نشان مي
  ). 2شكل (ماده بود 

  
  بحث

روي دو واريتــه  D. ciliatusخيــار ديناميســم جمعيــت مگــس 
 2003كدومسمايي در دو محل در ناحيه رياض در عربسـتان در سـال   

اين مطالعـه نشـان داد كـه جمعيـت مگـس      . مورد مطالعه قرار گرفت
يل ارديبهشـت و اوج دوم در  اوج اول جمعيت در اوا. داراي دو اوج بود

نتايج تحقيق مذكور با نتايج مطالعه جاري . )8( اوايل خرداد اتفاق افتاد
عمـدتاً بـه    خيـار قابل مقايسه نيست زيـرا در منطقـه ريـاض مگـس     

بهـاره جـاليز خسـارت مـي زنـد در حـالي كـه در منطقـه         هاي  كشت
اي هـ  خوزستان اين آفت عمدتاً در پاييز فعـال اسـت و عمومـاً كشـت    

  .را مورد حمله قرار مي دهد خيارپاييزه 
به نظر مي رسد وجود دو اوج جمعيت براي حشـرات بـالغ مگـس    
خيار در تحقيق حاضر، به علت وجود دو نسل متفاوت از اين آفت روي 

البته براي اثبات اين موضـوع  . خيار پاييزه در منطقه مورد بررسي باشد
  .  زه مورد نياز استبررسي دقيق بيولوژي حشره روي خيار پايي
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ــار  D. ciliatusديناميســم جمعيــت  روي خيــار معمــولي و خي

هـاي   مخصوص خيار شور در بنگلـور هندوسـتان و بـا اسـتفاده از تلـه     
 نتـايج  . مورد مطالعه قرار گرفـت  2003تا مهر  2002فرموني از خرداد 

از خرداد تا مهر بـا جمعيـت    كاملهاي  آن بررسي نشان داد كه مگس
 D. ciliatusمتوسط تعـداد  . كم بر روي گياهان مذكور فعاليت دارند

ارديبهشت تا مهرماه يك عدد مگـس در هـر تلـه در هـر     هاي  در ماه
مطالعه جاري قابـل  هاي  نتايج مطالعه مذكور نيز با يافته. )9( هفته بود

زيرا در منطقه هندوسـتان نيـز فعاليـت ايـن مگـس در       مقايسه نيست
در  D. ciliatusجاليزهاي بهاره و تابستانه است در حالي كه مگـس  

  . خوزستان در جاليزهاي پاييزه فعال است
ميزان آلودگي مزارع خيار، خربزه و هندوانه ) 4(جمسي و جوادزاده 

يقـاتي  در ايسـتگاه تحق  D. ciliatusرا به الروهـاي مگـس جـاليز     
نتايج مطالعـات  . بررسي كردند) كيلومتري شمال خوزستان 70(شاوور 

آنها نشان داد كه درصد آلودگي گياهان مذكور از اواسط مرداد ماه بـه  
تدريج آغاز و افزايش يافت و در اواسط آبان ماه به اوج خود رسيد كـه  

آنهـا  . از نظر زمان فعاليت مگس با نتـايج ايـن تحقيـق مطابقـت دارد    
را بـا نـيم سـاعت      D. ciliatus كامـل هـاي  چنين تعداد مگـس هم

نتايج ايـن  . هاي متفاوت جمع آوري و شمارش كردندتورزني در تاريخ
از اواخر  كاملهاي قسمت مطالعه آنها نيز نشان داد كه جمعيت مگس

مرداد ماه به تدريج افزايش يافته و در اواسط آبان به اوج خـود رسـيد   
 .وهش ما مشابهت داردهاي پژكه با يافته

  نتيجه گيري 
در  D. ciliatus خيـار، نتايج مطالعه جاري نشان داد كه مگـس  

مهر، آبان و آذر با جمعيت زياد روي ميوه خيار تغذيه مي كنـد  هاي  ماه
با توجه به اين كه در مزرعه خيار . و باعث خسارت به ميوه ها مي شود

 درصد 100نشد تقريباً مذكور هيچ نوع سمپاشي عليه اين مگس انجام 
جمعيـت هـر آفـت    تغييـرات  آگاهي از . خيارها آلوده به اين آفت بودند

با توجه به نوسـانات  . اولين گام در مديريت مبارزه با آن آفت مي باشد
بايد اقـدامات   )4(جمعيت اين مگس و احتمال وجود سه نسل در پاييز 

تكميـل   بـا ايـن حـال جهـت    . كنترلي در ابتداي هرنسل انجـام شـود  
اطالعات مذكور بايد تعداد نسل مگس جاليز در شرايط صـحرايي نيـز   

سپس با ادغام اطالعات مربوط بـه ديناميسـم   . مورد مطالعه قرار گيرد
جمعيت آفت و تعداد نسل آفت در شرايط صحرايي مديريت مبارزه بـا  

  . آن برنامه ريزي و اجرا شود
  

  سپاسگزاري
اونت پژوهشـي دانشـگاه شـهيد    هاي مالي معبدينوسيله از حمايت

چمران و دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين به خـاطر در اختيـار   
  .شودقرار دادن مزرعه آزمايشي تشكر مي
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