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و  Bactrocera oleae (Rossi) (Dip.: Tephritidae)بررسی برخی ویژگی های بیواکولوژی مگس میوه زیتون 

در منطقه طارم  Cyrtoptyx latipes Rond. (Hym.: Eurytomidae)میزان پارازیتیسم الروهای آن توسط زنبور 

 سفلی )استان قزوین(

 علی اکبر کیهانیان،

 قات گیاهپزشکی کشورموسسه تحقی 

ت کليدي درختان زيتون در استان هاي گيالن، قزوين و زنجان است  و در بعضي از سال آف (Bactrocera  oleae) زيتون ميوه  مگس
ها به دليل شرايط مناسب آب و هوايي، خسارت اقتصادي دارد. برخي از خصوصيات بيواکولوژي و نوسانات فصلي اين آفت و ميزان 

در باغ هاي زيتون منطقه طارم سفلي )کلج،  1391- 93هاي طي سال Cyrtoptyx latipes Rondالروهاي آن توسط زنبور  پارازيتسم
نمونه برداري حشرات کامل مگس ميوه زيتون با استفاده از تله هاي فرموني )زرد چسبنده(  سياهپوش و قوشچي( مورد بررسي قرار گرفت.

عدد ميوه  200آفت در داخل ميوه پس از سخت شدن هسته ميوه زيتون تا زمان برداشت، هر هفته انجام شد. براي بررسي روند رشدي 
آلوده از  نقاط مختلف باغ جمع آوري و مراحل مختلف رشدي آن ها )تخم، الرو، شفيره و داالن تغذيه( در آزمايشگاه زير  بينوکولر بررسي 

سانتي متر، توري دار )هر کدام  24× 17وده زيتون جمع آوري و در ظروف  پالستيکي ميوه آل 500شد. جهت بررسي پارازيتيسم آفت، تعداد 
عدد( در شرايط آزمايشگاه  نگهداري  و پارازيتوئيدهاي خارج شده شمارش گرديدند. نتايج سه سال نشان داد که حشرات کامل آفت  100

به شرايط آب و هوايي متفاوت بود )يک همبستگي بين شکار در تمام طول فصل وجود داشت ولي تراکم آن در زمان هاي مختلف بسته 
نسل هم  4تا  3تله ها و به دنبال آن سطح آلودگي ميوه در منطقه وجود داشت(. اين حشره در شرايط آب و هوايي طارم سفلي داراي 

در تاريخ هاي متفاوتي مشاهده  شد )تخم مگس پوشان در سال بود. مراحل نابالغ آفت اعم از تخم، الرو و شفيره از اواخر خرداد  ماه به بعد 
روي ميوه هاي باقي مانده روي درخت در اواخر اسفند و الرو اين آفت از داخل ميوه هاي ريخته شده پاي درخت در اواسط ارديبهشت  

حمله در اواخر بهار و اوايل  سال بعد جمع آوري گرديد(. فعاليت پروازي مگس معموال از اواخر اسفند، با گرم شدن هوا آغاز  شده و شروع
تابستان، همزمان با سخت شدن هسته زيتون مشاهده شد، که در واقع نشان دهنده شروع اولين نسل مگس زيتون بود. نسل دوم اين آفت 

وجود  1392در سال گرديد. يک پيک در اواخر آبان ماه از اواخر مرداد تا اواخر شهريور ماه ادامه داشت و نسل سوم از اوايل مهر ماه شروع 
 اقليمي شرايط به   سال سه نيا يط داشت که يک نسل ديگر )چهارم(  را بوجود آورد. تفاوت در جمعيت و خسارت اقتصادي  اين مگس 

 در   C. latipes زنبور توسط آفت اين پارازيتيسم درصد. داشت بستگي باغ مديريت و زيتون باردهي ميزان زيتون، رقم نوع ،(دما خصوصا)
 اول يها نسل يرو زنبور سميتيپاراز درصد نيترکم. شد ثبت درصد 12 و 18 ،14 ،9 ميزان به 1392 سال در شهريور در هفته چهار طول

 . شد ثبت  مگس دوم نسل يرو آن نيشتريب و آفت سوم و

 ، استان قزوين.Cyrtoptyx latipes ، زيتون ميوه  مگسهای کلیدی: واژه
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