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 چکیده

  ، Olea europaea)  زیتون  درختان  به  که  است  یآفت  ترینی اصلین و  ترمهم   ،Bactrocera oleae (Rossi) (Dip: Tephritidae)  زیتون  میوه  مگس

Oleaceae  )  دمای   7  در  زیتون  مگس  رشد  سرعت  بر  دما  تأثیر  مطالعه  این  در.  آوردیم  بار  به  هنگفتی  اقتصادی  یهاخسارت   کند وی محمله 

  26.  شد   ساعت بررسی  8:16 (L:D)نوری  دوره  و  درصد،  70  تا  60  نسبی  رطوبت  درجه سلسیوس،  35  و32،  28  ،24  ،20  ،15  ،10  ثابت،

 مورد   رشدونمو  دمایی  یهاآستانه  تخمین  برای  و  مختلف بررسی  دماهای  در  زیتون  میوه  مگس  رشدونمو  روند  تعیین  برای  غیرخطی  مدل

  آماری  معیارهای  گرفتن  نظر  در  با  نابالغ  مراحل  تمام  برای  2-و بریر  2-الکتین  شده،ارزیابی   غیرخطی  های مدل   بین  در  . گرفت  قرار  ارزیابی

  برای   2-بریربا استفاده از مدل    (0T)  پایین دمای  آستانه  بر این اساس مقادیر .بودند   مشاهدات  در  برازش  مدل  بهترین  داری زیستی،ی معن  و

تخم، الرو،   دوره   دوره  و   دوره تخم+  مراحل دورهشفیره  درجه    69/7-  68/8،  19/7-  76/9،  5-  16/9،  5 -001/5  ترتیب  به  نابالغ  کل 

  03/34-  34/ 4،  03/32-  36/ 42،  04/32-  23/36،  32-  42/43  ترتیب   به  شده  ذکر   رشد  مراحل  برای  (UT)  دمای   ، آستانه باالی سلسیوس

  30/ 09 ترتیب به نابالغ کل مراحل دورهشفیره و  دورهتخم +الرو،  دوره دوره تخم، برای (optT) بهینه دمای تخمین مقادیر درجه سلسیوس،

  مراحل   برای  (lT)  کشنده   دمای  آستانه  مقادیر  نهایت  درجه سلسیوس و در   94/25-  86/26،  82/25-  32/30،  43/24-  04/28،  99/27-

  درجه سلسیوس   37/ 93-  40/ 13،  67/33-  45،  44/37-  39/ 53،  34/ 31-  8/43ترتیب    به   2  -با استفاده از مدل الکتین  شده   ذکر  رشدی

شد. حاضر  هاییافته  برآورد  می  بوده  مفید  زیتون  میوه  مگس  جمعیت  پویایی  بینیپیش  برای  بررسی  درو   هایاستراتژی   تکوین  تواند 

 . باشد مؤثر B. oleae مدیریت بهینه

 Bacterocera oleae: نرخ رشدونمو، مدل، غیرخطی، دما و کلمات کلیدی
 a.mohammadipour@areeo.ac.irنویسنده مسئول: 

Abstract 

Olive fruit fly Bactrocera oleae (Rossi) (Dip: Tephritidae), is the main and considerable damaging pest on olive trees (Olea 

europaea, Oleaceae) and causes huge economic losses. In this study, the effect of temperature on developmental rate of the 

Olive fruit fly was studied at 7 constant temperatures,10, 15, 20, 24, 28, 32, and 35 °C, 60-70% RH, and a photoperiod of 

(L:D) 16:8h. 26 nonlinear models were evaluated to determine development rate of olive fruit flies at different temperatures 

and to estimate the thermal developmental thresholds.Among evaluated nonlinear models, Lactin-2 and Briere-2 were the 

best fitting models for all immature stages considering the statistical criteria and biological significance of the estimations. 

Accordingly, the lower temperature threshold values (T0) estimated using Briere-2 model for incubation period, egg+ larval 

period, pupal period and the total period of immature stages, 5- 5.001, 5- 9.16, 7.19- 9.76, and 7.69- 8.68 °C respectively. In 

addition, the values of the upper temperature threshold (TU) for the mentioned developmental stages estimated 32- 43.42, 

32.04- 36.23, 32.03- 36.42, and 34.03- 34.4 °C, respectively. Furthermore, estimated values for the optimal temperature 
(Topt) for the same mentioned developmental stages were 27.99- 30.09, 24.43- 28.04, 25.82- 30.32, and 25.94- 26.86 °C, 

respectively. Finally the values of lethal temperature threshold (Tl) for the mentioned developmental stages by using Lactin-2 

model estimated as 34.31- 43.8, 37.44- 39.53, 33.67- 45, and 37.93- 40.13°C, respectively. The findings of the present study 

are useful for predicting the population dynamics of olive fruit flies and can be effective in developing optimal management 

strategies of B. oleae. 
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 مقدمه 

های اقتصادی دارای  از جنبهای توسعه یافته و  مدیترانه  یوهوا، در تمام مناطق جهان با آبOlea. europaea Lدرخت زیتون،  

کاری فعالیتی با اهمیت اقتصادی، اکولوژیکی و اجتماعی  طق ، زیتونااین منهمه . در (Daane & Johnson 2010) باشداهمیت می

میلیون هکتار را اشغال   10/ 2مساحت    کهشود  میلیون درخت تخمین زده می  1000ن حدود  زیتون در جها آمار درختان  است.  

 ٪61. اسپانیا )با  (FAOSTAT, 2019)در حوزه مدیترانه واقع شده است  مورد اشاره  از کل مساحت    ٪91/ 83کند و بیش از  می

از تولید روغن زیتون اتحادیه اروپا را ایتالیا و    ٪96کشور تولید کننده روغن زیتون در جهان است و حدود    ینترتولید( بزرگ

گیرد که عملکرد  قرار می  هایماریمحصول زیتون مورد حمله بسیاری از آفات و ب .(FAOSTAT, 2019)دهند  یونان تشکیل می

می کاهش  را  آفاتآنها  میان  در  مگس  زیتون  دهد.  مهم  Bactrocera oleae (Rossi) (Dip:Tephritidae)زیتونه  میو ،   و  ینتر، 

باعث کاهش جدی    ایکند و در سرتاسر جهان، بخصوص در کشورهای مدیترانهآفتی است که به زیتون حمله می  ترینیاصل

روی زیتون به وجود   یاقتصادی باالیها به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی خسارت و در بعضی از سالشود، تولید زیتون می

   .(Boccaccio & Petacchi, 2009; Daane & Johnson, 2010) آوردمی

ها پرهشب   یبر رو  18( در قرن  Reaumur)  رئوموردر علم است که از    یطوالن  یاسابقه  یمطالعه واکنش حشرات به دما دارا

است که    یشناسموارد حشره  ینتراز مهم  یکیواکنش حشرات به دما  "( اشاره کرد  Janisch)  جانیش  1932آغاز شد. در سال  

آ مداوم جامعه علم  ینازاسال پس  90  یباًتقر  "خواهد شد.  یشترب  یزن  یندهدر  به عالقه  توجه  با  مطالعه واکنش   یبرا  یمقاله، 

  تکمیلاطالعات  این  الزم است    اما هنوز درست است.  وی  بینییشپ  یی،آب و هوا  ییراتتغ  ینهزمدر    یژهو حشرات به دما، به

  داشته باشند   آفات  یه عل  ها بریپاشدر زمان شروع و خاتمه سم  یین تع  یمعقول برا  تیمطمئن با دق   ی ابزار  یدکنندگانتا تول  شود

(Rebaudo and Rabhi, 2019).  حشرات در تعیین زمان مبارزه شیمیایی نقش بسیار مهم دارد   آگاهی زمان فعالیت بنابراین پیش

(Roy et al., 2002)  تر است  و نرخ رشدونمو حشرات از همه مهم  مانی زنده. از بین عوامل محیطی تأثیر حرارت در(Jervis & 

Copland 1996 Campbell et al., 1974; Logan et al., 1976; Gilbert & Raworth, 1996)  . محدوده دارای یک  گونه حشره  هر 

و باالتر از    ترنییمحدود شده است. در پادمای  (  UT(و باالیی )0Tهای پایین )است که توسط آستانه  رشدونمو دمایی بهینه برای  

با این    کنند.توانند رشد  ، می  UTو    0T(. حشرات در محدوده بین   et al.,Ricalde 2011دهد )رخ نمی  رشدونمو این محدود دما،  

نیازهای   متغ  دماییحال،  منشأ جغرافیایی  با مرحله رشد و  گونه   ,.Honék & Kocourek,1990; Ricalde et al)باشد  یر مییک 

 یک مختلف هایجمعیت  حتی و  است  متفاوتنیز   حشرات مختلف هایگونه بین رشدونمو  دمای ۀآستانعالوه بر این    ،(2011
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مختلفی هایآستانه دارای  اند،شده سازگار متفاوتی هوایی و آب  شرایط به اینکه دلیل  به نیز گونه  رشدونمو  برای دمایی 

نیازهای  .   (Casey, 1992)باشدمی به  بنایحشرات،    یهاگروه  دماییاطالعات مربوط  پ  زیر  توزیع جغرافیایی    بینییشدرک و 

ابزار قدرتمندی . مدل (Kehlenbeck et al., 2012; Sutherst, 2014)  دهدتشکیل میرا  مختلف حشرات    یها گروه ریاضی  های 

ها معموالً برای تخمین بینی تأثیر دما بر رشد حشرات و رشد جمعیت هستند. در حال حاضر، این مدل برای توصیف و پیش

زیادی   منظور از تعداد  . برای این(Pakyari et al., 2011; Shi et al., 2016, 2017)شوند  رشد آفات و دشمنان طبیعی استفاده می

های  در مگس  . (Worner, 2008)مدل خطی و غیرخطی برای توصیف رابطه بین سرعت رشد حشرات و دما استفاده شده است  

.  ( Fletcher, 1989)است  آنها مانیزندهعامل محیطی تعیین کننده رشد و  ینتردما مهممانند سایر جانوران خونسرد  تفریتیدمیوه 

تفریتید را تحت    یوهم  یها و کیفیت مگس  کمیت هر دو  دما  مرحله خاص نشان داده است که    مانی ¬رشد و زندهاثرات دما بر  

 Vargas et al., 1996; Vargas et al., 1997; Brévault & Quilici 2000; Vargas et al., 2000; Duyck & Quilici دهدیتأثیر قرار م

2002; Trudgill et al., 2005; Rwomushana et al., 2008; Vayssières et al., 2008; Liu & Ye 2009; Salum et al., 2013)  ی هاگونه 

تفریتید   سایر حشرات  مختلف  همانند  ویژهنیز  بهینه  دمایی  تدامنه  برای  آستانهکامل  ای  با  که  باال  دارند  و  پایین  دمایی  های 

اولین ظهور  (Honék & Kocourek 1990). با منشأ جغرافیایی متفاوت باشدتواند هم با مرحله رشد و هم می که شوندیمحدود م

از مهم   یگذارمگس، شروع تخم  تفریخ تخم  آن  ینترو  به دلیل اهمیت  های  مگسمدیریت    گیرییم ها در فرآیند تصموقایع 

،  حالینمهم نیستند، باا   وههای می مگسوقایع دیگر مانند ظهور الروها و شفیره شدن اگرچه در تصمیمات کنترل    است.   میوه 

های میوه توسط  های مگستعیین آستانه پایین دمایی برخی از گونه  نادیده گرفت.   توانیاهمیت بیولوژیکی این حوادث را نم

جهان   در  محققین  از  ثابت  تأثاست.    شدهانجامبرخی  دماهای  و سلسیوسدرجه    30تا    12/ 5بین  )یر  الرو  رشد  روی   )

بین    37/ 1تا    2/9  ینبهای مگس زیتون نشان داد که دوره الروی در دماهای اشاره شده  یرهشف تا    9/ 3روز و دوره شفیرگی 

گرمای    48/ 6 بوده است. همچنین مجموع  کامل    ،ۀ الرویدوربرای    مؤثرروز  ترتشفیرگی و حشره  و    186/ 186،7/ 3  یب به 

است   -روز  414/ 5 شده  محاسبه  سلسیوس  نیازی  مثال    عنوانبه.  Tsitsipis, 1980)) درجه    مدل   یک  (AliNiazee, 1979)علی 

 Rhagoletis indifferens Curran (Diptera: Tephritidae)  غربی،  گیالس  میوه  مگس  برای  زمان  و  دما  رابطه  یک  اساس  بر  فنولوژی

مدل .  کرد  ایجاد بعد  بررسی شد.  غربی    گیالس  میوه  مگس  بینیپیش  برای  فنولوژی  چند سال  کلمبیا   همچنین   مدل  ایندر 

  ماندن   زنده  ورشدونمو    ایمقایسه  . (Song et al., 2003)دارا بود    را  این آفت   جمعیت   بر  کنترل  اقدامات  تأثیر  سازیشبیه  توانایی

  C. rosa R1با    جنوبی  آفریقای  و  دو کشور کنیا  جغرافیایی مختلف از  نظر  ازکه    Ceratitis rosa Karschجمعیت مگس میوه    دو
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نشان داد    (درجه سلسیوس  35  ،33  ،30  ،25  ،20  ،15  ،10)  ثابت   دمای  هفت   از هر کشور مشخص شده بود، در  C. rosa R2و  

نشان داد که  دمایی یهانتایج حاصل از مدل  .است  درجه سلسیوس 35-15 جمعیت  دو هر مانیزنده و رشد برای  دما دامنه که

C. rosa R2    تخم، الرو و شفیره( از هر دو کشور به علت آستانه رشد کمتر با دمای پایین نسبت به(R1    است بوده  سازگارتر.  

مختلف دما متمایز    هاییماز هر دو کشور از نظر فیزیولوژیکی در پاسخ به رژ  C. rosa R2و    C. rosa R1نتایج نشان داد که  

مراحل    مانی¬رشدونمو و زنده.  (Tanga et al., 2015)  کرد  اثباترا    C. rosa  بودند و وجود دو جمعیت متمایز از نظر ژنتیکی

آفریقا، در    ,Bactrocera invadens Drew, Tsuruta and White (Dipt.: Tephritidae)نابالغ یک آفت مگس میوه مهاجم جدید در 

پنج   در  گرفت.    35و   30،  25،  20،  15ثابت    دمای آزمایشگاه  قرار  مطالعه  که  مورد  داد  نشان  نرخ  نتایج  برای  خطی  مدل 

احل  که از رگرسیون معادالت خطی برای مر  پایین دمای  آستانه.  باشدیممراحل نابالغ در دما مناسب و قابل اطمینان    ونمو رشد

( برای رشد از تخم تا DD)  نیاز گرمایی تخمین زده شد.    درجه سلسیوس   8/ 7و    9/ 4،  8/8تخم، الرو و شفیرگی به ترتیب  

کامل   شد  DD  376خروج حشرات  زده  زنده  .(Rwomushana et al., 2008)  تخمین  و  میوه    مانی¬رشد  مگس  نابالغ  مراحل 

نشان ،  Bactrocera papayae Drew & Hancockو مگس میوه پاپایای آسیا،    Bactrocera carambolae Drew & Hancockکارامبوال،  

نیاز    وجود دارد و  B. papayaeو    B. carambolaeیک رابطه خطی قوی و مثبت بین دما و سرعت رشد مراحل نابالغ  داد که  

الرو  گرمایی تخم،  مراحل  تکمیل  نابالغشفیره    ،برای  مرحله  کل  ترتیب    و  درجه    -روز  371/ 4و    184/ 3،  161/ 9،  25/ 1به 

 DDو در نتیجه مقادیر    کمتر  0T  دارای مقادیر  B. papayaeدر مقایسه با    B. carambolaeمشخص شد که  همچنین  .  مشاهده شد

در شرایط آزمایشگاه نشان داد که   B. oleaeمانی و رشدونمو مراحل نابالغ  ¬بررسی زنده  .(Danjuma et al., 2014)  باالتر است 

درجه سلسیوس اتفاق افتاد ولی در این دما مرحله شفیرگی هیچ رشدونموی نداشت    35ۀ جنینی تخم در دمای  دورترین  کوتاه

  27نابالغ مگس میوه زیتون  آمد و دمای مناسب برای مراحل    به دست و در نهایت کمترین دما برای رشدونمو مرحله تخم  

شد   زده  تخمین  سلسیوس  دوم    .(Genç & Nation, 2008)درجه  نسل  فعالیت  شروع  برای  گرمایی  نیاز    B. oleaeهمچنین 

دوم    1837/ 20 نسل  اوج  برای  محاسبه شد    -روز  2045/ 87و  سلسیوس  دماهای تأث.  (Goncalves & Torres, 2011)درجه  یر 

به ترتیب در دما    تخم  تفریخ  کمترین  و  داد که بیشترین  نشان  Bactrocera zonata (Saund)  لیدمثتولمختلف روی رشدونمو و  

  درجه سلسیوس به   20و    30کامل از شفیره به ترتیب در دمای    حشره   خروج  کمترین  و  بیشترین  درجه سلسیوس و  35و    30

 .(Younes & Akel, 2010)دست آمد 
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-ترین زمان اعمال روشآگاهی، مناسب های پیشدر رشد حشرات آفت و کاربرد این عوامل در مدل  مؤثرتعیین عوامل  

ی هامدل .  (Ranjbar Aghdam et al., 2009b)کند  پذیر میهای مدیریت آفت را امکانهای کنترل و افزایش موفقیت در برنامه

نمونهمبتنی بر دما می کاربرد حشرهتوانند زمان  کنند.  کش ربرداری و  تعیین  ایران و  ا  اهمیت محصول زیتون در  به  با توجه 

  و از طرفی خسارت زیاد مگس میوه زیتون، لزوم کنترل این آفت با استفاده از اقدامات مدیریتی صحیح، امری ضروری است 

 و نوسانات جمعیت آن امکان پذیر نیست.  ظهور مگس میوه زیتون کنترل مگس میوه زیتون بدون داشتن اطالعات دقیق از

برای روش    مناسبیتردیدی نیست که یک برنامه مدیریت مگس میوه مبتنی بر فنولوژی آفات همراه با نظارت شدید جایگزین  

  بنابراین در مطالعه   .محیطی خواهد شدیست های زهزینه تولید و آلودگی  باعث کاهش  کهفعلی سمپاشی تقویمی خواهد بود  

از    دمای  7  در  زیتون  مگس  رشد  سرعت   بر  دما  تأثیرحاضر   استفاده  با   رشدونمو   روند   تعیین  برای  غیرخطی  مدل   26ثابت 

 . گرفت  قرار ارزیابی مورد دمایی هایآستانه  تخمین و زیتون میوه مگس

 روش بررسی

قزوین طول استان  طارم  منطقه  از  زیتون  باغ  و    48جغرافیایی    سه  تا    30درجه  و    49دقیقه  نصف  14درجه  از  النهار  دقیقه 

که از نظر ارتفاع متفاوت بودند و نیز در  دقیقه از خط استوا    13درجه و    37دقیقه تا    38درجه و    36گرینویچ و عرض شمال  

م  با  سیاهپوش  منطقه  از  عبارت  مناطق  این  شدند.  انتخاب  داشت  وجود  آلودگی  سال  هر  جغرافیاییآنها    طول  شخصات 

عرض  49/ 361˚ ارتفاع  36/ 7˚  ،  عرض  326و  جغرافیایی  مشخصات  با  قوشچی  منطقه  دریا،  سطح  از  طول  36/ 65˚  متر   ، 

  421و ارتفاع    49/ 264˚  ، طول  36/ 71˚متر از سطح دریا و منطقه کلج با مشخصات جغرافیایی عرض    554و ارتفاع    49/ 325˚

  سه  صورت هفتگی تا شروع آلودگی ازاول فصل به   ازهای سالم زیتون که عموماً رقم زرد بودند  میوه  متر از سطح دریا بودند.

  .گردیدند نگهداری سلسیوس پنج درجه یخچال در دمای و درشدند   آوریجمع نمنطقه سیاهپوش، قوشچی و کلج استان قزوی

آزمایشگاه   به و آوریطور هفتگی جمعبه مورد نظر منطقه  بر اساس  الرو مگس میوه زیتون به آلوده هایتشکیل کلنی میوه برای

  60±10یوس با رطوبت نسبی  سلسدرجه    26  ±1شده در اتاق پرورش در شرایط دمایی  یآورجمعهای آلوده  یوهم  .شد منتقل

الروی   ۀدورتا پس از تکمیل  (Goncalves & Torres, 2011)ساعت )تاریکی: روشنایی( قرار داده شد   16:8درصد و دوره نوری 

برای شوند.  خارج  کامل  شفیرگی، حشرات  از تغذیه حشرات و  آب، آب  درصد  10 محلول کامل   پروتئین همچنین عسل، 

   .(Goncalves & Torres, 2011)استفاده شد  0/ 6: 2: 8به نسبت   مرغتخماز شکر، مخمر و زرده و  درصد پنج هیدرولیزات
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 آن توصیف برای ریاضی هایمدل از  استفاده و B. oleaeمگس میوه زیتون  رشدونمو نرخ بر  دما تأثیر

پژوهش، این  در   روند در  زیتون  میوه  مگس  بررسی    7رشدونمو  مورد  درجه 1  ±  35و    32،  28،  24،  20،  15،  10دمای 

نسبی   رطوبت  نوری    70±  10سلسیوس،  دوره  و  قرار   اتاقک در  )روشنایی: تاریکی(ساعت    16:8درصد  بررسی  مورد  رشد 

رنگ به همراه یک میوه سالم استفاده شد    سبزهای آگار  گیری از حشرات کامل، از پتریروز برای تخم  7گرفتند. بعد از مدت  

از   پتری  5-6و بعد  بینوکولر تخمساعت،  اتاله شماره سه صفر    شده  های گذاشتهها برداشته شد و زیر  با سوزن  آگار  داخل 

ت مو با شماره سه صفر به پتری دارای یک کاغذ صافی مرطوب با آب مقطر گذاشته شد و در نهایوسیله قلمخارج شده و به

ها در زیر بینوکولر بررسی شده و تعداد الروهای خارج شده ثبت و حذف درب پتری با پارافیلم بسته شد و هر روز تخم

  5-6های هر منطقه قرار گرفت و  عدد میوه سالم در اختیار جمعیت   80-100مرحله نابالغ تعداد    ۀدورجهت بررسی    شدند.

متر که درب آنها با توری چسبانده شده بود سانتی  10×5ای شکل به ابعاد  استوانهها برداشته شده و به ظروف  ساعت بعد میوه

درجه سلسیوس( تا دماهای باال منتقل و نگهداری   10ها در دماهای مورد نظر به ترتیب از دمای پایین )منتقل شدند. این میوه

آخر، زمان شفیرگی و زمان خروج حشرات    ها مورد بررسی قرار گرفت تا زمان خروج الرو سنشد و هر روز وضعیت میوه

 دست آورد.   کامل را بتوان به

-یک تجزیه واریانس آمده بادست های بهداده شده یاد مراحل از  یک هر  دورۀ رشدی طول  بر مختلف دماهای جهت بررسی تأثیر

 آزمون از بررسی مورد دماهای در رشدونمو دورۀ   طول میانگین یمقایسه منظور به .وتحلیل شدتجزیه One-way ANOVA سویه

 .شد انجام SAS 9.1 افزارنرم از استفاده با میانگین تیمارها مقایسه و هاداده واریانس تجزیه .شد استفاده توکی

 آن توصیف برای ریاضی هایمدل از  استفاده و B. oleaeمگس میوه زیتون  رشدونمو نرخ بر  دما تأثیر

زیتون در رشدونمو  توصیف منظور به میوه   غیرخطی ریاضی مدل 26 از  دمایی  هایشاخص تعیین و مختلف دماهای  مگس 

آنجائیکه  شد.   استفاده استفاده  است،  غیرخطی  فرآیند  یک  بندپایانرشدونمو  از  دلیل  همین  برای    غیرخطی  هایمدل   از  به 

ی هامدلیری تعدادی از  کارگ به  حیاتی  دماهای  تخمین  برای  روینا  از  .(Karimi-Malati et al., 2014)توصیف آنها مناسب است  

 بر . (Briere et al., 1999; Golizadeh et al., 2008; Ranjbar Aghdam et al., 2009a; Pakyari et al., 2011b) یرخطی ضروری است  غ

 استفاده موردمدل غیرخطی    26 مختلف در پژوهش حاضر   دماهای مگس میوه زیتون در رشدونمو  توصیف برای اساس این

 .(-1 گرفت )جدول قرار
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 1-جدول 

 نتایج  آماری وتحلیلتجزیه

برای توصیف رشدونمو مگس میوه زیتون در دماهای مختلف و تعیین پارامترهای    آمدهدست بهی  هادادهوتحلیل  یهتجزجهت  

  2010برای رسم نمودارها از  و  ATM (Mirhosseini et al., 2017)ی افزارهانرم ی ریاضی غیرخطی از هامدل دمایی رشدونمو از 

Excel    استفاده شد. به این منظور اول بر اساس نتایج طول دوره رشدونمو مراحل زیستی، نرخ رشدونمو هر یک از مراحل

از   تعیین شد. هر یک  با معکوس نمودن مقادیر طول دوره رشدونمو  ی ریاضی  هامدل رشدی مگس میوه زیتون در هر دما 

مختلف قادر هستند تعدادی از شاخص دمایی رشدونمو را  مورد بررسی در توصیف رشدونمو مگس میوه زیتون در دماهای  

کنند.   توص  یخطر یمختلف غ  یهامدل تعیین  در  استفاده  مورد  دمارشدوروند    فیمتداول و  به  وابسته  بر    برای  نمو  حشرات 

adj(شده  اصالح  نییتب  ب یضر   (2R)  نییتب  ب یمدل مثل ضر  ها رویبرازش داده  زانیکننده متعیین  یآمار  یهااساس شاخص
2R(  ،  

رتبه برای  یت قرار گرفت و در نها  یسهو مقا  یابیارز  مورد  AIC)  (معیار اطالعات آکائیکه  و  (  SSE)  هاماندهیمجموع مربعات باق

از   ،مختلف  ی( در دماهارشدونمو پارامتر هدف )نرخ    راتییروند تغ  کنندهیفمدل توص  ینترمناسب جهت تعیین    هامدل  بندی

ترین مدل که  دقیق بین و در آن تفاوت شد استفاده AIC آماری معیار که در این رابطه از  استفاده شد.  (Rank)بندی  رابطه رتبه

 :شود محاسبه ریز معادله از استفاده با تواندمی ام است که  iاز مدل  )AIC   )min AICمقدار  ترینکوچک دارای

𝑚𝑖𝑛𝐴𝐼𝐶−  𝑖𝐴𝐼𝐶 Δ= 

بود   7 از کمتر دلتای با یهامدل دلتا، پارامتر برای  شدهحاصل عدد به توجه با خواهند  قبول   ;Burnham et al., 2011)قابل 

Mirhosseini et al., 2018).  ییراتروند تغ  کنندهیفتوص  یهامدل   یامدل    ینبهتر  یآمار  یهاشاخص  ینبا استفاده از ا  یانپا  در 

در انتخاب    زیمدل ن  توسطارائه شده    اریاز مع  گری د  ی. از سو شد  مشخصمختلف    ی( در دماهارشدونمو پارامتر هدف )نرخ  

شد  مدل    ینتر مناسب  نها  واستفاده  برا  یهامدل   ایمدل    نیبهتر  ت یدر  شده  دما  یهاشاخص  ن یتخم  یانتخاب   ییمهم 

 .شد مگس میوه زیتون استفاده رشدونمو 

 نتایج و بحث

 Bacterocera oleaeمگس میوه زیتون  دمای تابع رشدونمو
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غیرخطی    یهامدل خطی امکان محاسبه دمای اپتیمم و آستانه باالیی وجود ندارد تعدادی از    یهامدل از آنجا که با استفاده از  

 Ranjbar Aghdam et al., 2009a, Pakyari et al., 2011, Golizadeh)گیرند  برای محاسبه این دماهای بحرانی مورد استفاده قرار می

et al., 2008).  .    به مدل  یهامدل از طرفی نسبت  قادرغیرخطی  دمایی وسیعدر گستره  ندهای خطی  دورۀ   طولتری روند  ی 

-نحو واقعی  را به   مگس میوه زیتوندورۀ رشدونمو نابالغ   کل و  شفیرگی تخم+ الروی، ،)تخم( نینیج زیستی  مراحل رشدونمو 

مدل آنالیز شده در مراحل مختلف    26در منطقه سیاهپوش، قوشچی و کلج از    ،Rankرابطه    از   استفاده  بینی کنند. باتری پیش

(. همچنین در مناطق اشاره شده بر اساس  2بندی صورت گرفت )جدول مرحله نابالغ رتبهکل تخم، تخم+ الرو، شفیره و برای 

 (. 2)جدول   گزینش شد هامدل ترینمناسب  هامدلنتایج اولیه حاصل از برازش 

  -2جدول 

ارائه   5تا    3های  مگس میوه زیتون در جدول   رشدونمو   مرحله  هر  برای  قبول  قابل  یهامدل   پارامترهای  عالوه بر این، مقادیر

از  شده استفاده  با  برازش مدل  میزان  به  توجه  با  پارامترهای  شاخص  است.  مقادیر  اشاره شده و  آماری  یا  هامدلهای  ، مدل 

مگس میوه زیتون ارائه  نمو  رشدو  نیتخم  یبرارا    optTو    0T  ،UTدمایی    مهمهای  شاخصیی انتخاب شدند که بتواند هم  هامدل 

مقادیر  دهند و  ,.Mohammadipour et al)  آزمایشگاهی  مطالعات  در  آمدهدست به  مقادیر  به  ترنزدیک  ها،آن   شدهبینیپیش   هم 

در بین    2  -و بریر   1  -، بریر2  -باشند که مدل الکتین  مختلف  دماهای  مگس میوه زیتون درنمو  رشدو  بینیپیش   برای  ،(2021

الکتین آنجائیکه  از  بودند.  مشترک  منطقه  دمایی  شاخص  2  -سه  طور    optTو    0T   ،UTهای  به  و  نکرده  برآورد  یرمستقیم  غرا 

های منتخب و مناسبی بودند و چون مدل مدل  2  -و بریر  1  -برآورد شده بود، لذا این مدل کنار گذاشته شد و دو مدل بریر

بریر  2  -بریر مدل  از  آماری  پارامترهای  تعداد  نظر  منطقه   ترکامل  1  -از  در  اساس  این  بر  شد.  انتخاب  مدل  این  لذا  بود، 

، شفیره و کل مراحل  تخم،  سیاهپوش برای درجه    7/ 69  و  5،  5  ،76 /9  ( 0T)  دمایپایین    آستانه  ترتیب   به  نابالغ  تخم+ الرو 

  26/ 86و    09 /30  ،04 /28  ،82 /25  (optT)و شاخص دمایی    34/ 4و    42 /43  ،23 /36  ،03 /32  (UT)  دمای  سیوس، آستانه باالیسل

البته با استفاده از مدل الکتینبرآورد شد  2-بریر توسط مدل   نیز برآورد کرد که    (lT)توان شاخص دمایی کشنده  می  2  -.  را 

  (.3آمد )جدول  به دست   39/ 21و  67/33، 38/ 38، 43/ 8برای منطقه سیاهپوش به ترتیب 

  -3جدول
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  و 001 /5، 001 /5 ،38 /7  (0T)  دمایپایین  آستانه ترتیب  به نابالغ  تخم+ الرو ، شفیره و کل مراحل تخم، در منطقه قوشچی برای

، 99 /27  (optT)و شاخص دمایی    درجه سلسیوس  34/ 03و    32  ،6 /33  ،42 /36  (UT)  دمای  باالی، آستانه    درجه سلسیوس  7/ 74

و    31 /34  ،53 /39  ،6 /39  (lT)، همچنین شاخص دمایی کشنده  2-بریرتوسط مدل  درجه سلسیوس    26/ 74و    30/ 32،  26/ 54

 (. 4)جدول برآورد شد  2 -توسط مدل الکتین درجه سلسیوس 37/ 93

  -4جدول

  8/ 68 و 5،  16 /9 ،19 /7 (0T) دمایپایین  آستانه ترتیب   به نابالغ تخم+ الرو ، شفیره و کل مراحل تخم، منطقه کلج برایدر 

،  54 /29 (optT)و شاخص دمایی  درجه سلسیوس 34/ 29و  93 /32 ،04/32 ،33 /36 (UT) دمای ، آستانه باالی درجه سلسیوس

  45، 37/ 44، 36/ 34که به ترتیب  (lT)، و شاخص دمایی کشنده 2-بریرتوسط مدل درجه سلسیوس  25/ 94و  29/ 07، 24/ 43

 (. 5)جدول  برآورد شد 2 -توسط مدل الکتین درجه سلسیوس 40/ 13و 

  -5جدول

AIC  باشد  می  هامدل  اعتبارسنجی  برای  آماری  معیار  بهترین(Akaike 1974  )یبندرتبه  برای  مرتبط  مطالعات  از  بسیاری  در  و 

و   (Ranjbar Aghdam et al., 2009b, Zahiri et al., 2010, Pakyari et al., 2011; Mirhosseini et al., 2017)  شده است ها استفاده  مدل 

کند.  گیری میرود را اندازهبه عنوان یک شاخص سنجش و انتخاب مدل مناسب، میزان اطالعاتی که توسط مدل از دست می

کند. با در نظر  ها ارائه میبین تعداد پارامترهای مدل )پیچیدگی مدل( و میزان برازش مدل روی داده  ی تعادل   AICترتیب به این  

 "برازشبیش"نه دارای    مدلی است که   مدل مناسب تشخیص داده شود AIC که توسطتوان گفت مدلی  گرفتن این موضوع می

(Overfitting)   برازشکم"  و نه از  باشدمی" (Underfitting)با    .آن را مدلی با برازش مناسب در نظر گرفت   توانو می  بردرنج می

  این  شدن  روشن  برای.  نیست   اعتماد  چندان قابل  بیولوژیکی  نظر  نقطه  از  معیار  این  که  داد  نشان  بررسی حاضر  این وجود نتایج

  قرار   10کمتر از    رتبه  رشدی مگس میوه زیتون در  تمام مراحل  در  دما  به  وابسته  رشدونمو   نرخ   توصیف  در  بتا  مدل   اختالف،

پایین را برای مراحل تخم، تخم+ الرو، شفیره و کل    دمای  آستانه  سیاهپوش مدلدر منطقه    حالی  در  ،(5تا    3  جدول)   داشت 

  -15/ 12و    1/ 97،  -52/ 31،  -958/ 7درجه سلسیوس، در منطقه قوشچی    0/ 83  و  -11/ 6،    3،43/5/ 18به ترتیب    مرحله نابالغ

نیز    درجه سلسیوس   آستانه  مشابه،   طور  به.  زندیم  تخمین  درجه سلسیوس  6/ 24و    7/ 24،  2/ 58،  -60/ 04و در منطقه کلج 

برای  پایین در    رشدونمو توصیف    دمای  زیتون  میوه  مگس  زیستی  مراحل    Analytis-1و    Hilbert and Loganی  هامدلتمام 

https://blog.faradars.org/overfitting-underfitting/
https://blog.faradars.org/overfitting-underfitting/
https://blog.faradars.org/overfitting-underfitting/
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این   زده  تخمین حالیکه  در  مدل  .باشند  معتبر  تجربی  و  بیولوژیکی  نظر  از  توانندنمی  هاین تخم  شد  دیگر  طرفی  های  از 

Performance-1    وPerformance-2  مطالعات آزمایشگاهی  نداشتند اما از نظر    خوبی  رتبه   مطالعه  این  در (Mohammadipour et 

al., 2021)    تمام مراحل زیستی مگس میوه زیتون بودند. این  رشدونمو ی خوبی برای توصیف  هامدلدماهای حیاتی    برآوردو 

آماری، اعتبار بیولوژیکی در آزمایشگاه و مزرعه برای انتخاب بهترین مدل سنجی    اعتبار  بر  عالوه  که  دهدمی  ها نشاناختالف

رشد نرخ  توصیف  در  ونمو برای  است.  نیاز  مورد  دما  از  تابعی  عنوان  به   cucurbitae Bactrocera (Coquillett) هرگونه 

،(Hendel) dorsalis Bactrocera    وB. oleae  گزارش شده است.  سلسیوسدرجه    30تا    26بین    ونمو ، دمای مطلوب برای رشد 

(Messenger and Flitters 1958; Tsitsipis, 1980)  دمای ناپذیر  برگشت  و  مخرب  اثر   ، حال  این  با  بر    سلسیوسدرجه    35. 

مدت زمان طوالنی در طی    . در واقع، شرایط دمای باال برایشته باشدممکن است به مدت زمان تماس بستگی دا   ونمو رشد

و شفیره در خاک    هایوهمگس میوه )تخم و الرو موجود در م  زیستی . در واقع، تمام مراحل  افتدییک روز مشخص اتفاق نم

م  دما محافظت  از شدت  بنابراین،  (Fletcher, 1989)  شودیزیر سایبان درختان(  یافته  کاربرد.  با  این  باید  مزرعه  در شرایط  ها 

های این جنس در شرایط مختلف آب و هوایی از مناطق  با توجه به گسترش گونه .  (Ekesi et al., 2006)احتیاط انجام شود  

 .Bبرای  مثال  عنوانبهمتفاوت است.    هرگونهشرایط زیستی    به   ی دمایی نیز با توجههاشاخصاین    گرمسیری  نیمه  تا  گرمسیری

invadens     گزارش شده است  برای تخم، الرو و شفیره  به ترتیب  درجه سلسیوس    7/8و    9/ 4،    8/ 8دماهای(Rwomushana et 

al., 2008)  .  درهمچنینBactrocera zonata (Saund.) درجه   12/ 8و    12/ 6،  12/ 7  به ترتیب   تخم، الرو و شفیره  ونمو ، آستانه رشد

  B. dorsalisرا برای  دمای  پایین    ۀآستان(  1996و همکاران )  Vargas.  (Duyck et al., 2004)  ه استتخمین زده شد  سلسیوس

طول بر اساس نتایج پژوهش حاضر،    اند.تخمین زده  سلسیوسدرجه    3/9و    6/ 5،  11/ 8برای تخم ، الرو و شفیره به ترتیب  

طول    Tsitsipis, 1977  هاییبررسبر اساس    مگس میوه زیتون در تمام مراحل نابالغ، تحت تأثیر دما قرار دارد.  ونمو دوره رشد

  بوده ومتفاوت    سلسیوسدرجه    32/ 5تا سه روز در دمای    سلسیوس درجه    10روز در دمای    20از    B. oleaeدوره جنینی تخم  

دمای مناسب  پژوهشگران دیگر  .  گزارش شده است   سلسیوسدرجه    30تا    27/ 5ها بین دمای  تخم  ونمو ترین زمان رشدسریع

  اندآورده  آمدهدست به  سلسیوسآستانه پایین دمای بین شش تا ده درجه  و    سلسیوسدرجه    27/ 5را    B. oleae  تخم  ونمو رشد

Fletcher and Kapatos, 1983);  Tsiropoulos, 1972; Tsitsipis, 1977;  ،)  سلسیوس درجه    35و    30بین  دمای    باال  ۀآستانهمچنین  

بررسی حاضر طول دوره   (.(Tsiropoulos, 1972; Tsitsipis, 1977  استگزارش شده   تدریج  تخم+    در  به  دما  افزایش  با  الرو 

تا    32/ 04دمای بین    باال  ه آستانسلسیوس،   درجه  9/ 16تا    5بین  الرو،  تخم +  ونموبرای رشددمای  پایین    هآستانیافت.    کاهش
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تا    7/ 19بین  پایین دمای    نهآستاهمین روند برای نرخ دوره شفیرگی نیز مشاهده شد.    ودست آمد    سلسیوس به درجه  36/ 23

با موفقیت   B. oleaeمراحل نابالغ دست آمد و   سلسیوس به درجه 36/ 42تا  32/ 02دمای بین   باال  هآستانسلسیوس،  درجه 9/ 76

تخم ،   ونمونتیجه گرفت که بین دما و سرعت رشدتوان  میدرجه سلسیوس رشدونمو یافت.    28تا    20در محدوده دما بین  

نابالغ  شفیرگی  ،الروتخم+  مراحل   نتایج  رابطه مثبتی وجود دارد.  B. oleae  و کل مرحله  طول دوره   Tsitsipis,1980  بر اساس 

متفاوت    سلسیوسدرجه    30روز در دمای    9/ 2درجه سلسیوس و    12/ 5روز در دمای    37/ 1بین    B. oleaeالروها    ونمو رشد

برای رشد  و  است  اپتیمم    نهآستابعالوه  است.    کردهگزارش    سلسیوسدرجه    25تا    22/ 5بین    B. oleae  ها یرهشف  ونمو دمای 

دمای   رشدپایین  )   سلسیوسدرجه    6-10شفیره    ونموبرای    باال   هآستانو    ,Fletcher and Kapatos, 1983  (Tsitsipis,1980بوده 

ها دیده شفیره  ونمو اثرات مخرب در رشد  سلسیوسدرجه    32/ 2باشد اگرچه در دمای  میسلسیوس  درجه    36و    31بین  دمای  

درجه    27/ 5و    25در دمای    را  بیشترین درصد شفیره شدن و دوره الرویهمچنین  .  (Neuenschwander et al., 1986)  شده است 

  پژوهشگزارش کرده است. نتایج این    سلسیوسدرجه    25و    22/ 5در دمای  را  اما بیشترین درصد خروج حشرات    سلسیوس

آستانه پایین دمای برای تخم، الرو و  همچنین شود. ینمیل تبدسلسیوس هیچ الروی به شفیره درجه   32نیز نشان داد که دمای 

مراحل    مانی¬دمای مطلوب برای رشد و زندهو  درجه سلسیوس    12/ 36و    13/ 94،    9/ 19شفیره مگس میوه زیتون به ترتیب  

های که این مقادیر در مقایسه با یافته  . (Genç & Nation, 2008)  است   آمدهدست درجه سلسیوس به  27مگس میوه زیتون    نابالغ

مختلف جغرافیایی    هاییت در بین جمعحاضر و نتایج دیگر محققین مقداری بیشتر گزارش شده است. از آنجائیکه    پژوهش

دمایی  شاخص  گونهیک مهای  همچنین    (Honék & Kocourek 1990; Tanga et al., 2015)  باشدیمتفاوت  غذایی    هاییمرژو 

ی دیگری هم  ها. مدل باشداختالف بین مطالعات مختلف    دلیل این   تواندیمکه    یر متفاوتی دارندمختلف الرو بر میزان رشد تأث

است   گرفته  قرار  استفاده  مورد  محققین  اشاره    عنوانبهتوسط  مواردی  به  لجستیک    Tsitsipis, 1980شود.  یمنمونه  را معادله 

مناسب    B. oleaeحشره کامل(    )از تخم تا  مؤثر برای رشدونمو مراحل الرو، شفیرگی و مرحله کلگرمای  جهت بیان مجموع  

توسط  درجه سلسیوس    43/ 75و    42/ 39،    42/ 56دمای باالی کشنده برای تخم ، الرو و شفیره  Liu & Ye (2009) گزارش کرد.  

و    performance،  یرخطیبا دو تابع غ   B. dorsalisو تخم تا شفیرگی    هاند. نرخ رشد تخم، الرو، شفیرتخمین زده  Briere مدل  

Sharpe-Schoolfield-Ikemoto  (SSI  )  و شد  مدل    ۀآستانبرآورد  از  استفاده  با  دمای  باال  و    Sharpe-Schoolfield-Ikemotoپایین 

 ,.Samayoa et al)  برآورد شد  یوسدرجه سلس  34/ 2  و  یوسدرجه سلس  13/ 8  ترتیب   به  B. dorsalisمرحله کامل نابالغ    جهت 

  ونمو رشد  نرخ  داشت.  مطابقت   Janish-1  مدل  با  خوبی  به  B. zonata(  شفیره  و  الرو  ،  تخم)  نابالغ  مراحل  دمایی  واکنش  .(2018
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بهسلس  درجه  32-31  تا  نابالغ  مراحل  تمام  برای   کهکند  می  کاهش  به  شروع  سپس  و  یابدمی  افزایش  ثابت   طور  یوس 

 مدل    . (Choudhary et al., 2020)  گزارش شده است   یوسسلس  درجه  28  تا  25  بین  B. zonata  توسعه  برای  دما  ترینمطلوب

Briere-2های پیشنهادی برای جنس  های پژوهش حاضر با مدلیافته های دمایی ازو نیز شاخصBactrocera   .مطابقت داشت

  بالغین،   تغذیه  الروها،  پرورش  شرایط  آزمایش،  فواصل  مانند  تجربی  شرایط  تفاوت  به  مربوط  است   ممکنتفاوت مشاهده شده  

منشأ    و   دما  یریگ اندازه  پرورش،  هایقفس  در  بالغ   تراکم  حتی  و  بالغ  پیری  جمعیت،  نژاد  کشت اولیه،  حشرات  سن  نور،  شدت

 Fernandes-Da-Silva & Zucoloto, 1993; Vargas et al., 1996; Mohamed 2000; Duyck & Quilici, 2002; Duyck) باشد  هایت جمع

et al., 2004; Vargas et al., 2000; Chang et al., 2004; Duyck et al., 2004; Ahmed et al., 2007; Rwomushana et al., 2008;  

Fetoh et al., 2012; Shinwari et al., 2015)  دما  به  وابسته  هایشاخص  حاضر،  مطالعه  در  B. oleae  های گرمایی مدل   از  استفاده  با  

مدل   .شد  توصیف بین  مدل هاز  آماری  معیارهای  از  استفاده  با  استفاده  مورد  معیارهای ای  از  استفاده  با  سپس  و  ارزیابی  ها 

با استفاده از مدل    (0T)  پایین دمای  آستانه  عنوان بهترین مدل انتخاب گردید و بر این اساس مقادیربه  2-زیستی مدل نهایی بریر

  زیستی  مراحل  برای  (UT)  دمای   و آستانه باالی  نابالغ  کل مراحل شفیره و دوره تخم+ الرو، دوره دوره  دوره تخم،  برای  2-بریر

این مطالعه، دمای    این مراحل برآورد شد.  برای  (optT)  بهینه  دمای  محاسبه و همچنین مقادیر  شده  ذکر نتایج    30تا    25طبق 

 باشد.می تخم، الرو و شفیره مناسب  ونمو برای رشددرجه سلسیوس 

 سپاسگزاری:

پزشکی کشور در قالب پایانه نامه دکتری اجرا  یاهگ این پژوهش با حمایت مالی و پژوهشی دانشگاه مراغه و موسسه تحقیقات  

دانند مراتب سپاس و تشکر خود را از دانشگاه مراغه بخصوص گروه  یمشده است. بر این اساس نویسندگان بر خود الزم  

 ی اعالم نمایند.شناسحشرهپزشکی کشور، بخش تحقیقات یاهگ و موسسه تحقیقات شناسی آن پزشکی، بخش حشرهگیاه
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