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 كننده كرم گلوگاه انار، رل اي جهت تعيين دز كنت فناوري هسته كاربرد
Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) 

 ۱ ن مصطفوي ي حس ، ۱ ي ي محمد بابا ، ۴ ، محمدرضا اردكاني ۳ ، حسين فرازمند ۲ رضا وفايي شوشتري ، ۱ * ه ي درضا ذوالفقار ي حم

 تي، پژوهشگاه علوم فنون هسته اي، كرج پژوهشكده تحقيقات كشاورزي، پزشكي و صنع - ۱
 واحد اراك ، شناسي دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي گروه حشره - ۲

 ، تهران گياهپزشكي كشور تحقيقات موسسه - ۳
 واحد كرج ، دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمي ، گروه زراعت - ۴

 چكيده
 Ectomylois ، كرم گلوگاه انار ceratoniae Zeller  (Lepidoptera: Pyralidae) ، في ي كاهش كمي و ك عوامل ن ي مهمتر از 

 تلف با شرايط خاص خ هاي كنترل آفات م استفاده از روش نابارورسازي در دنيا يكي از روش . باشد مي انار ايران محصول
 از جهت پرورش حشره . انجام شد نابارورسازي ، اي انار با استفاده از روش هسته كرم گلوگاه ابي كنترل ي منظور ارز ه ب . است

 ۱۰ به يي ساعت روشنا ۱۴ درصد و ۶۰ ± ۵ نسبي ، رطوبت گراد سانتي درجه ۲۸ ± ۲ حرارتي ط ي در شرا ره غذاي مصنوعي ي ج
 ، ۱۲۰ ، ۱۰۰ ، ۸۰ ، ۶۰ ، ۴۰ شاهد، عنوان به ۰ ( مسن با دزهاي مختلف پرتو گاما و جوان هاي ره ي شف . استفاده شد كي ري ساعت تا

 عي، ماده ي ماده طب × رتودهي شده پ نر ( تيمار چهار طبق ، حاصل ودهي و حشرات كامل خارج شده پرت ) گري ۱۶۰ ، ۱۴۰
 نتيجه . ند شد بررسي ) يا شاهد عي ي ماده طب × عي ي و نر طب شده رتودهي پ ماده × رتودهي شده پ عي، نر ي ب ط نر × شده دهي رتو پ

 گري به ترتيب ۱۶۰ و ۱۲۰ ه پرتودهي شده بوده و دز ماد × حاصل نشان داد كه بهترين شيوه تالقي تيمار نر پرتودهي شده
 . باشند هاي مسن كرم گلوگاه انار به روش نابارورسازي مي و شفيره هاي جوان شفيره كننده بهترين كنترل

 كرم گلوگاه انار، پرتودهي،  نابارورسازي، جيره مصنوعي، پرتو گاما : هاي كليدي واژه

مقدمه
 كرم گلوگاه انار، . اي برخوردار است و ارزآوري از اهميت اقتصادي ويژه فرآوري، صادرات خوري، از نظر تازه انار

Ectomylois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) ، عنوان آفت كليدي و يكي از عوامل مهم كاهش كمي و كيفي به 
 ، خسارت اين انار و رطوبت ساالنه و نوع واريته با توجه به وجود شرايط حرارتي . گردد محصول انار در ايران محسوب مي
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 اين حشره از مهمترين عوامل آلودگي، كاهش زمان نگهداري و صادرات محصول . باشد هاي مختلف متفاوت مي آفت در سال
 باً هاي مختلف تقري كشت و سال و هوايي، مناطق خسارت اقتصادي اين آفت با توجه به رقم، شرايط آب . باشد انار كشور مي

 ، ؛ كشكولي و اقتدار ۱۳۷۱ شاكري، ( باشد شود كه از نظر ريالي مبلغ قابل توجهي مي كل محصول برآورد مي درصد ۹۰ تا ۱۵
 تواند موثر واقع گردد، استفاده از هاي ايمن كه با شرايط خاص مي هاي كنترل يكي از روش در بين روش ). ۱۳۵۴

 تواند باعث ناباروري در استفاده از دز مناسب پرتودهي گاما مي . د باش ها جهت نابارورسازي حشرات مي راديوايزوتوپ
 هاي مختلف از پرتو گاما قرار در اين روش سنين مختلف شفيرگي در معرض دز . ها موثر باشد حشرات شده و در كنترل آن

 خ صورت نگيرد و در ريزي انجام ولي تفري گردد كه در اثر لقاح حشرات كامل خارج شده، تخم گرفته و دز موثر باعث مي
 . هاي مختلف باعث كنترل حشره و كاهش خسارت خواهد شد نتيجه در صورت ادامه اين عمل در نسل

 كنترل با روش پرتوتابي ، ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۳ اولين حشراتي است كه در سال از F. Lasioderma serricorne سوسك توتون
 ,Runner) ( ها حتي در جعبه هاي سيگار شود مرگ آن تواند سبب دهي مي نتايج حاصله نشان دادند كه پرتو . شد 1916 . 

 و سرخرطومي ) ;Lesanko & Heather, 1994 Rahman et al., 1990 ( هاي ميوه هاي مگس مطالعات انجام شده روي شفيره
 دارد گاهي تاثير مناسبي در ايجاد تلفات و كاهش جمعيت دهي ، نشان داد كه پرتو Anthonomus grandis Boheman پنبه،

) Flint, 1966 ( . 
 براي . مراحل اوليه مانند مرحله جنيني حشرات نسبت به مراحل پيشرفته رشدي حساسيت بيشتري نسبت به پرتو دارند

 كه باشد، در حالي گري مي ۱۵۰ تا Sitotroga cerealella Olivier ، ۵۰ هاي بيد غالت مثال دز مورد نياز براي از بين بردن تخم
 گري و جهت حشره كامل ۷۵۰ تا ۵۵۰ گري،  براي شفيره بين ۲۵۰۰ - ۱۰۰۰ بين آن از بين بردن الروهاي دز مورد نياز براي

 ). ۱۳۷۳ ذوالفقاريه، ( باشد مي گري ۱۵۰۰ آن
 دهي انارهاي آلوده به الرو كرم گلوگاه مشخص شد كه پرتو ساز جهت كنترل كرم گلوگاه انار هاي يون استفاده از پرتو در

 اين دز ضمن كنترل مرحله الروي به مواد . گري مي تواند الروهاي سن يك  اين آفت را از بين ببرد ۱۰۰۰ دل انار با دزي معا
 سيليوم كه از محل ورود الرو به ميوه هاي آسپرژيلوس و پني مغذي موجود در ميوه نيز آسيبي وارد نياورده و عالوه بر آن قارچ

 ها و حشرات كامل كرم گلوگاه انار پرتوتابي شفيره ). ۱۳۷۰ ، و همكاران اليي مو ( آورد مي شوند را نيزتحت كنترل در داخل مي
 هاي نر همچنين شفيره . يابد ها كاهش مي هاي كرم گلوگاه انار از شفيره پره نشان داد كه با افزايش دز پرتوهاي گاما، خروج شب

 ۳ هاي نر گري، سه درصد از شفيره ۵۰۰ تودهي با دز در نتيجه با پر تر بوده و روزه حساس ۶ تا ۵ هاي نر روزه از شفيره ۴ تا ۳
 گري موجب ۱۰۰ عالوه بر اين دزهاي  باالي . روزه تبديل به حشره كامل شدند ۶ تا ۵ هاي نر درصد از شفيره ۶۲ روزه و ۴ تا

Al Izzi ( گردد مي هاي پرتو ديده ايجاد تغييرات مورفولوژيكي در حشرات كامل خارج شده از شفيره et al., 1990 ( . 
 روي شفيره كرم گلوگاه انار جهت تعيين دز موثر و بهترين شيوه نابارورسازي مورد مطالعه تحقيق اثر پرتو گاما در اين
 . قرار گرفت

 ها مواد و روش
 آوري و به آزمايشگاه هاي انار آلوده به الرو و شفيره آفت كرم گلوگاه انار از ايستگاه تحقيقات باغباني ساوه جمع نمونه

 ها در ظروف پرورش تا زمان خروج نمونه . جهت پرورش انتقال يافت كرج ژوهشكده تحقيقات كشاورزي، پزشكي و صنعتي پ
 گيري ظروف تخم . گيري انتقال داده شدند حشرات كامل نگهداري شده و سپس حشرات كامل خارج شده به ظروف تخم

ريزي حشره كامل كرم گلوگاه انار به ديواره هايي براي تخم ري ها تو اي شكل و از جنس پالستيك بوده كه در داخل آن استوانه
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 روش . باشد حشرات كامل مي جهت تغذيه ۱۰ به ۲ محتوي ساكارز و آب به نسبت آن نصب شده و حاوي ظرف كوچكي
 بودند، خارج هاي موجود كه عموما الروهاي سنين آخر و يا در مرحله  شفيرگي هاي انار را شكافته و الرو كه نمونه ديگر اين

 . ريزي نمايند گيري انتقال داده تا حشرات كامل خارج و تخم كرده و به ظروف تخم
 گيري قرار داده و ساعت درون ظروف تخم ۲۴ هاي يك سن، حشرات كامل را براي مدت معين دست آوردن شفيره ه براي ب

 كرده و به ظروف حاوي جيره مصنوعي از ظروف مربوطه خارج هاي گذارده شده را تخم در خالل اين مدت توري حاوي
 درصد انتقال داده و تا مرحله ۵ و ۱ ، ۱۰ ، ۱۲ ، ۷۲ شامل آرد گندم، عسل، گلسيرين، مخمر، و آب مقطر به ترتيب به نسبت

 پرورش . آوري گرديدند هاي ظرف جمع هاي تشكيل شده در زير توري و يا در ديواره شفيره . شفيرگي روي جيره باقي ماند
 ۱۰ ساعت روشنايي و ۱۴ درصد و رژيم نوري ۶۰ ± ۵ گراد، رطوبت نسبي درجه سانتي ۲۸ ± ۲ رايط دمايي حشرات در ش

 . ساعت تاريكي درون اتاق پرورش تنظيم شد
 و ۱ گري ۱۶۰ ، ۱۴۰ ، ۱۲۰ ، ۱۰۰ ، ۸۰ ، ۶۰ ، ۴۰ : هاي مختلف پرتو گاما شامل دهي با دز ها شامل سطوح مختلف پرتو تيمار

 هاي سنين و شفيره ) هاي جوان شفيره ( روزه ۲ - ۱ هاي سنين شفيره : سن مختلف شامل ۲ ها در ره و شفي ) بدون پرتودهي ( صفر
 هاي  شفيره تكرار و تعداد نمونه ۴ براي هر تيمار . ، به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفتند ) هاي مسن شفيره ( روزه ۴ - ۳

 . بود شفيره ماده ۵ شفيره نر و ۵ جفت شامل ۵ در هر تكرار برابر با
 : هاي زير انجام گرفت بررسي نابارورسازي بر اساس تالقي حشرات نر و ماده كرم گلوگاه انار طبق تر كيب

 ، ) Im × If ( ماده پرتودهي شده × نر پرتودهي شده - ۲ ، ) Im × Nf ( ماده طبيعي × نر پرتودهي شده - ۱
 ) Nm × Nf ( ماده طبيعي × نر طبيعي - ۴ ، ) Nm × If ( ماده پرتودهي شده × نر طبيعي - ۳
 ) N = ، طبيعي I = شده دهي ، پرتو m = ؛ نر f = ماده (

 در اين قسمت جهت . آوري و با استفاده از پنس و قيچي ظريف از پيله شفيرگي جدا شدند ها جمع شفيره ، پس از پرورش
 اده نيز بر اساس قسمت شكمي هشتمين حلقه شكم كه هاي جنس نر و م ، تفكيك شفيره تالقي انجام بررسي و تعيين بهترين

 بر اساس . ها است انجام شد ها بزرگتر از نر ها داراي برجستگي است و همچنين اندازه بدن كه در ماده در نرها بر خالف ماده
 ظروف هاي پرتودهي شده و شاهد درون نمونه . شده، براي هر دز به طور جداگانه پرتودهي انجام شد هاي ذكر فرمول

 و با كوري ۱۰۵۷۴ با اكتيويته ۶۰ پرتودهي با استفاده از پرتو گاما ساطع شده از چشمه كبالت . گيري قرار داده شدند تخم
 ريزي و درصد تفريخ س از خروج حشرات كامل، مطالعه ميزان تخم پ . كيلوگري در ساعت انجام گرديد ۶ / ۴ دزي برابر آهنگ
 مقايسه ميانگين آزمايشات به روش دانكن . مرگ حشرات كامل انجام شد و نتايج ثبت گرديد ها به صورت روزانه تا زمان تخم

 . صورت فاكتوريل در قالب طرح پايه كامال تصادفي تجزيه و تحليل گرديد ه اين آزمايش ب . صورت گرفت

 نتايج
 هاي كرم گلوگاه انار مطالعه تاثير دزهاي مختلف پرتو گاما روي شفيره - ۱

 دار دهنده تفاوت معني هاي جوان نشان بررسي، نتايج تجزيه واريانس اثر دزهاي مختلف پرتو گاما روي شفيره در اين
 شده بر اساس مطالعه انجام شده، بيشترين تعداد تخم گذاشته . بود درصد ۱ سطح صفات تعداد تخم و تفريخ تخم در تيمارها در

 بوده ) تخم ۱۸۴ ( گري ۱۶۰ ترين تعداد تخم در تيمار قرار گرفته و كم a مشاهده شد و در گروه ) تخم ۳۳۷۳ ( در تيمار شاهد

واحد بين المللي معادل يك ژول در هر كيلوگرم : گري - ۱
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 دار بوده و در گري از لحاظ آماري فاقد اختالف معني ۱۶۰ و ۱۴۰ عالوه بر اين دو تيمار . قرار گرفت f كه در گروه آماري
 مشاهده شد و اين تيمار در ) درصد ۶۵ ( همچنين بيشترين درصد تفريخ تخم در تيمار شاهد ). ۱ جدول ( قرار گرفتند f گروه
 e در گروه ) صفر درصد ( ترين درصد تفريخ گري با دارابودن پايين ۱۶۰ و ۱۴۰ ، ۱۲۰ كه تيمارهاي قرار گرفت، در حالي a گروه

 دار گري از لحاظ آماري فاقد اختالف معني ۱۶۰ و ۱۴۰ ، ۱۲۰ گري نيز به همراه تيمارهاي ۱۰۰ عالوه بر اين تيمار . قرار گرفتند
 ). ۱ جدول ( قرار گرفتند e ده و در گروه بو

 ميانگين تعداد تخم و درصد تفريخ تخم در تيمارهاي مختلف تاثير دزهاي مختلف پرتو گاما روي - ۱ جدول
 هاي جوان و مسن كرم گلوگاه انار شفيره
 شفيره جوان شفيره مسن

 ) گري ( دز
 درصد تفريخ تعداد تخم رصد تفريخ د تعداد تخم

۰ ۳۵۵۵a ۶۶ a ۳۳۷۳ a ۶۵ a 
۴۰ ۳۰۱۰ b ۳۲ b ۲۹۷۰ b ۲۹ b 
۶۰ ۲۷۸۰ b ۲۹ bc ۲۰۸۳c ۱۵ c 
۸۰ ۱۹۶۵ c ۲۱ c ۱۲۳۵ d ۸ d 
۱۰۰ ۱۱۵۰ d ۱۹ d ۶۳۶ e ۰,۵ e 
۱۲۰ ۹۶۶ d ۱۰ ef ۵۵۴ e ۰ e 
۱۴۰ ۳۱۲ e ۱ fg ۲۱۸ f ۰ e 
۱۶۰ ۲۸۳ e ۰ g ۱۸۴ f ۰ e 

,df=7, P<0.01) اختالف معني داري ندارند درصد ۱ هاي با حروف مشترك در هر ستون از نظر آماري در سطح احتمال ن ميانگي * DMRT) . 

 صفات دار تيمارها در دهنده تفاوت معني هاي مسن نيز نشان نتايج تجزيه واريانس اثر دزهاي مختلف پرتو گاما روي شفيره
 بر اساس مطالعه انجام شده، بيشترين تعداد تخم گذاشته شده در تيمار شاهد . بود صد در ۱ سطح تعداد تخم و تفريخ تخم در

 بوده كه در گروه ) تخم ۲۸۳۴ ( گري ۱۶۰ قرار گرفته و كمترين تعداد تخم در تيمار a مشاهده شد و در گروه ) تخم ۳۵۵۵ (
 قرار e دار بوده و در گروه د اختالف معني گري از لحاظ آماري فاق ۱۶۰ و ۱۴۰ عالوه بر اين دو تيمار . قرار گرفت e آماري
 قرار a مشاهده شد و اين تيمار در گروه ) درصد ۶۶ ( همچنين بيشترين درصد تفريخ تخم در تيمار شاهد ). ۱ جدول ( گرفتند

 ن عالوه بر اي . قرار گرفت g در گروه ) صفر درصد ( ترين درصد تفريخ بودن پايين گري با دارا ۱۶۰ كه تيمار گرفت، در حالي
 ). ۱ جدول ( قرار گرفتند g دار بوده و در گروه گري از لحاظ آماري فاقد اختالف معني ۱۶۰ و ۱۴۰ دو تيمار

 تعيين بهترين شيوه نابارورسازي كرم گلوگاه انار - ۲
 ريخ صفات تعداد تخم و تف دار تيمارها در دهنده تفاوت معني در اين بررسي، نتايج تجزيه واريانس نوع نابارورسازي نشان

 × نر طبيعي " شده در تيمار شاهد يا تالقي بر اساس مطالعه انجام شده، بيشترين تعداد تخم گذاشته . بود درصد ۵ سطح تخم در
 ماده × نر پرتودهي شده " قرار گرفته و كمترين تعداد تخم در تيمار a مشاهده شد و در گروه ) تخم ۳۳۷۶ ( " ماده طبيعي

 و " ماده طبيعي × شده نر پرتودهي " عالوه بر اين دو تيمار . قرار گرفت c ر گروه آماري بوده كه د ) تخم ۱۴۰۱ ( " شده پرتودهي
 همچنين ). ۲ جدول ( قرار گرفتند b دار بوده و در گروه از لحاظ آماري فاقد اختالف معني " شده ماده پرتودهي × نر طبيعي "

 كه تيمار قرار گرفت، در حالي a يمار در گروه مشاهده شد و اين ت ) درصد ۵۶ / ۱ ( بيشترين درصد تفريخ تخم در تيمار شاهد
عالوه بر اين . قرار گرفت c در گروه ) درصد ۱۳ / ۸ ( ترين درصد تفريخ با دارابودن پايين " شده ماده پرتودهي × شده نر پرتودهي "
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 دار بوده و در معني از لحاظ آماري فاقد اختالف " شده ماده پرتودهي × نر طبيعي " و " ماده طبيعي × شده نر پرتودهي " دو تيمار
 ). ۲ جدول ( قرار گرفتند b گروه

 ميانگين تعداد تخم و درصد تفريخ تخم در تيمارهاي مختلف انواع نابارورسازي كرم گلوگاه انار - ۲ جدول
 درصد تفريخ تعداد تخم نوع تالقي

 ماده طبيعي × نر پرتودهي شده
NF× IM 

۱۸۵۸ b ۱۷/۸ b 

 شده ماده پرتودهي × نر طبيعي
NM× IF 

۱۸۵۷ b ۱۶/۳ b 

 ماده پرتودهي × نر پرتودهي شده
 شده

IM× IF 

۱۴۰۱ c ۱۳/۸ c 

 ماده طبيعي × نر طبيعي
Nm × Nf 

۳۳۷۶ a ۵۶/۱a 

,df=3) اختالف معني داري ندارند درصد ۵ هاي با حروف مشترك در هر ستون از نظر آماري در سطح احتمال ميانگين * P<0.05, DMRT) . 

 بحث
 . يابد انار و درصد تفريخ تخم كاهش مي ريزي توسط حشرات ماده كرم گلوگاه لي با افزايش دز پرتودهي ميزان تخم طورك ه ب

 دهد كه با باالرفتن سن نتايج نشان مي . مطابقت دارد ) ۱۹۹۴ ( ۲ كلتر و ) ۱۹۷۰ ( ۱ بك كه اين نتايج با مطالعات انجام شده توسط
 ريزي حشره در زماني كه شفيره طوريكه تخم ه تلف پرتودهي افزايش مي يابد، ب هاي مخ شفيرگي، ميزان مقاومت آن در مقابل دز

 هاي جوان بود، در پرتودهي شفيره ورد پرتوتابي قرار گرفت جوان مورد پرتودهي قرار گرفت كمتر از زماني كه شفيره  مسن م
 صورت گرفته، ولي در درصد ۰ / ۵۳ گري، تفريخ تخم به ميزان ۱۰۰ هاي مختلف پرتو گاما مشاهده شد كه در تيمار با دز

 گري تفريخ صورت ۱۲۰ كه در تيمار در نتيجه با توجه به اين . گونه تفريخي صورت نگرفت هيچ ۱۶۰ و ۱۴۰ ، ۱۲۰ تيمارهاي
 ۱۴۰ ، درصد ۱۰ گري با ۱۲۰ همچنين تيمار . هاي جوان انتخاب شد روي شفيره كننده نگرفت، اين تيمار به عنوان دز نابارور

 دار نشدند ولي در اين حالت چون در تفريخي نسبت به بقيه تيمارها معني ه گون گري بدون هيچ ۱۶۰ تفريخ و درصد ۱ گري با
 نتايج . هاي مسن انتخاب شد كننده شفيره عنوان دز نابارور ه گري تفريخ تخم انجام نشده بود در نتيجه اين تيمار ب ۱۶۰ تيمار

 . مشابه بود ) ۱۹۸۱ ( ۳ هنبري و كليتون ت دست آمده در اين قسمت با نتايج تحقيقا ه ب
 بود كه تيمار ريزي و مقدار تفريخ تخم مربوط به شاهد در هر هاي مختلف نابارورسازي، بيشترين تخم در بررسي روش

 بر اساس نتايج . داد ها را تحت تاثير قرار مي شده و ميزان تفريخ آن هاي گذارده افزايش دز و نوع فرمول پرتودهي، تعداد تخم
 جنس ماده حساسيت . دست آمده مشخص شد كه  نوع جنس حشره نيز كه در معرض پرتو قرار گرفته بود، متفاوت است ه ب

 در . باشد بيشتري نسبت به جنس نر در مقابل پرتو نشان داد كه اين به دليل تخريب اندام تناسلي آن و خلل در باروري مي
 . گيرد قرار مي تاثير دهي قرار گرفته نسبت به جنس نر بيشتر تحت ورد پرتو ريزي و تفريخ تخم جنس ماده م نتيجه باروري، تخم

 روي حشره كرم گلوگاه انار نشان داد كه باالرفتن دز روي تعداد نيز اين دو حالت را ) ۱۹۹۸ ( ۴ تحقيقات دوبي و عبدرحمان
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 ، اين كاهش بيشتر خواهد شد و اين كاهش هاي گذارده شده به ازاي هر ماده و ميزان تفريخ آن موثر بوده و با افزايش دز تخم
 طبق تحقيقات خود به اين ) ۲۰۰۹ ( ۱ مديوني و دوبي . هاي نر بيشتر است هاي ماده مورد پرتودهي نسبت به شفيره در شفيره

 انار، در ارتباط با جلب حشرات نر نشده كرم گلوگاه شده و حشرات ماده پرتودهي حشرات ماده پرتودهي بين نتيجه رسيدند كه
 . اختالفي مشاهده نشد، بدين معني كه پرتودهي تاثيري در كاهش قدرت جلب حشرات ماده ندارد

 در نتيجه با . مشاهده شد ه شد ماده پرتودهي با شده ي نر پرتودهي بيشترين كاهش تعداد تخم و تفريخ تخم نيز در تالق
 هاي نر و ماده تركيب عدم نياز به تفكيك شفيره ها از پيله و توجه به كاهش تفريخ تخم، عدم نياز به خارج كردن شفيره

 . باشد ترين نوع نابارورسازي مي مناسب " شده رتودهي پ ماده × شده رتودهي پ نر "
 در اين . باشد همچنين اين بررسي نشان داد كه مقاومت شفيره مسن در مقايسه با شفيره جوان نسبت به پرتو بيشتر مي

 ها ديده شد كه با خارج شده از شفيره ) بال و پاها ( روموزومي، تغييراتي در حشرات كامل هاي ك حالت، در نتيجه ناهنجاري
 اين . يافت خوردگي در بال و يا كشيدگي در پاها  افزايش مي باالرفتن دز پرتودهي اين تغييرات نيز به صورت افتادگي و پيچ

 . بود ) ۱۹۹۳ ( و همكاران ۲ االيزي موارد مشابه نتايج آزمايشات
 ترين شيوه تالقي و نابارورسازي كرم گلوگاه انار، تالقي دست آمده از اين تحقيق، مناسب ه وجه به نتايج ب با ت

 گري ۱۶۰ و ۱۲۰ هاي مسن به ترتيب كننده شفيره جوان و شفيره كنترل دز ماده پرتودهي بوده و بهترين × شده پرتودهي نر
 . تعيين شد
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Abstract 

Pomegranate  fruit  moth,  Ectomylois  ceratoniae  Zeller  (Lepidoptera:  Pyralidae),  is  the  most 
important  factors  for decreasing quality  and quantity of pomegranate  in  Iran. Due  to biology  of  the 
pest  like  egg  laying  place  and  larval  feeding  behavior,  application  of  pesticide  is  not  practical; 
consequently  losses  of  this  valuable  product  are  too much. Application  of  Sterile  Insect  Technique 
(SIT) is a method that is used for a few insect with the special condition. This research has been done 
for evaluation practical control of this pest with application of nuclear methods. E. ceratoniae reared 
on the artificial diet (28±2ºC, 60±5% RH, 14 hours light and 10 hours darkness). Young and old pupa 
separated and were irradiated at different dose range of 0 (Control) and 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 
Gy.  The  adults  after  eclosion  crossed  according  to  the  following  situations:  Irradiated  male×wild 
female,  irradiated  female×wild  male,  and  irradiated  male×irradiated  female  and  wild  male×wild 
female.  The  result  shows  that  the  best  controlling  formula  of  pomegranate  fruit  moth  is  irradiated 
males×irradiated  females and  the best  controlling doses of young and old pupa are 120 and 160 Gy 
respectively. 
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