
 

 .30/99/9011، پذيرش: 30/30/9011 دريافت:

 دبیر تخصصی :  احد صحراگرد

 1399, 40(4), 359-370 شناسي ايراننامه انجمن حشره

Journal of Entomological Society of Iran 

2021, 40 (4), 359370 Doi: 10.22117/jesi.2021.343420.1386 

 

 

 
 

ای مديترانه ةپايش مگس میو برایها و ترکیبات جلب کننده مقايسه کارايي تله

(Diptera: Tephritidae)Ceratitis capitata  در استان مازندران 
 

 *شعبانعلي مافي پاشاکالئي

 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری پزشکی،بخش تحقیقات گیاه 

  mafiali@hotmail.comمسئول مکاتبات، پست الکترونیکی:  *

 چکیده
ترين آفات محصوالت باغی در ايران و جهان از مخربيکی  Ceratitis capitata Wiedemann، ایمديترانه ةمگس میو

-9 :تیمار 99های کامل تصادفی در سه تکرار و در قالب بلوک اين آفت ةجلب کنند ها و ترکیباتاست. مقايسه کارآيی تله

تله -0سراترپ )مايع سرالور(،  ةجلب کنند ةتله مکفیل با ماد -2سراترپ )مايع سرالور(،  ةجلب کنند ةتله تفری تراپ با ماد

تله  -5(، EXC453تری مدلور ) ةب کنندجل ةتله مکفیل با ماد -0(، EXC453تری مدلور ) ةجلب کنند ةتفری تراپ با ماد

 ةجلب کنند ةتله تفری تراپ با ماد -6کش ماالتیون، حشره + پروتئین هیدرولیزات هندی ةجلب کنند ةتفری تراپ با ماد

  -8پروتئین هیدرولیزات هندی+ ماالتیون،  ةجلب کنند ةتله بطری پالستیکی با ماد -7 پروتئین هیدرولیزات ايرانی+ ماالتیون،

 ةجلب کنند ةتله بطری پالستیکی با ماد -1+ ماالتیون،  پروتئین هیدرولیزات ايرانی ةجلب کنند ةتله بطری پالستیکی با ماد

طور به (TM020Aتری مدلور ) ةجلب کنند ةتله جکسن با ماد -99کارت زرد چسبنده و  -93سراترپ )مايع سرالور(، 

شهر با وسعت تقريبی هر های ساری، نور و قائممیوه )شامل درختان میوه خرمالو، و مرکبات( در شهرستان باغ 0در  جداگانه

صورت ه به اجراء درآمد. تعداد حشرات کامل مگس میوه شکار شده در تله ب 9087و  9086های هکتار طی سال 2باغ 

یمارهای در بین ت ،میانگین تعداد مگس میوه شکار شده نشان داد د. تجزيه واريانسشهفته شمارش و ثبت  8مدت  ی درهفتگ

تیمار  ،نشان داد LSDبندی میانگین شکار تیمارها با آزمون دار وجود دارد. گروهاختالف معنی %5 احتمال مختلف در سطح

سراترپ  ةکنند جلب ةا مادترين میانگین شکار حشره نر و تله تفری تراپ بتری مدلور با بیش ةجلب کنند ةتله جکسن با ماد

ماده در باالترين کالس قرار گرفتند. تیمارهای پروتئین هیدرولیزات ايرانی و هندی با تله  ةترين میانگین شکار حشربا بیش

 ترين کالس گروه بندی شدند.ترين شکار در پايینبطری پالستیکی با میانگین کم

 .، ترکیبات جلب کنندهپايشای، تله، مگس میوه مديترانه های کلیدی:واژه 
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Abstract  
Mediterranean fruit fly (Medfly), Ceratitis capitata Wied is one of the most destructive pest of fruit 

trees in Iran and worldwide. Comparison of different traps and Medfly attractants was tested in a ran-

domized complete block design with 11 treatments (1. Tephri trap baited with Cera trap liquid, 2. 

Mcphil trap baited with Cera trap liquid, 3. Tephri trap baited with Trimedlure (EXC453), 4. Mcphil 

trap baited with Trimedlure (EXC453), 5. Tephri trap baited with Indian hydrolyzed protein + Mala-

thion, 6. Tephri trap baited with Iranian hydrolyzed protein + Malathion, 7. Plastic bottle trap baited 
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with Indian hydrolyzed protein + Malathion, 8. Plastic bottle trap baited with Iranian hydrolyzed protein 

+ Malathion, 9. Plastic bottle trap baited with Cera trap liquid, 10. Yellow sticky trap and 11. Jackson 

trap baited with Trimedlure (TM020A); and 3 replications, in citrus and persimmon fruit orchards of 

Sari, Noor and Qaemshar in 2007 and 2008. The area of each orchard was about 2 ha. The number of 

trapped Medfly was recorded weekly for 8 weeks. Data analysis indicated a significant difference 

among treatments in 5% probability level. Grouping of the treatments based on LSD test revealed that 

Jackson trap baited with Trimedlure (TM020A) with the maximum mean number of captured male and 

Cera trap liquid baited in Tephri trap, with the maximum mean number of female were in highest class. 

The Indian and Iranian formulated hydrolyzed protein baited in plastic bottle traps with the minimum 

mean number of captured flies was placed in lowest class. 

Key words: Mediterranean fruit fly, Trap, Attractant components, Monitoring. 
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 مقدمه
بارترين آفات کشاورزی جهان است که قدرت زيان يکی از، Ceratitis capitata Wied، ایمديترانه ةمگس میو

خانواده )انواع  61گونه گیاهی از  007را دارد. اين حشره به بیش از  سازگاری با شرايط مختلف آب و هوايی

کند. خسارت اين آفت در برخی از کشورها به حدی دار و سبزی و صیفی( حمله میدار، دانهمیوه مرکبات، هسته

بقه (. ساLiquido et al., 1991بوده که تولید تجاری برخی از محصوالت باغی را با مشکل جدی مواجه کرد )

ی هاگردد که اولین بار میرصلواتیان و میرزايی آن را از میوهبر می 9001و  9007های حضور آفت در ايران به سال

سهرابی و شهرآرا آن را در بازار  9005و  9002های  آوری و شناسايی کردند. در سالوارداتی میادين بار جمع

کشاورزی تحقیقات از مشهد )ايستگاه  9050کردند. در سال های وارداتی گزارش خرمشهر و اهواز از روی پرتقال

از اطراف تهران و  9057تا  9050های آوری و شناسايی شد. در طول سالطرق( و يزد از روی میوه هلو جمع

های بهشهر، ساری، قائم شهر، بابل، بابلسر، محمودآباد و نور( گزارش های شرقی استان مازندران )شهرستانبخش

ی مديريت با اجرای برنامه 9069الی  9051های عنوان آخرين کانون آلودگی آفت طی ساله ن مازندران بد. استاش

ارائه هیچ گزارشی از حضور آفت در اين مناطق  9085سازی شد و از آن تاريخ تا سال کنترل تلفیقی، کامالً پاک

(. حضور مجدد آفت در استان مازندران ;Salavatian & Sabzevari, 1975 Sabzevari & Jafari, 1991نشده بود )

ها از نارنگی( از شهرستان نور بود که در ادامه بررسی ، از روی میوه خرمالو و مرکبات )اکثرا9085ًدر آبان 

 (.Mafi & Nouri, 2014د )شهای ساری، جويبار، قائم شهر، بابل،  بابلسر، محمودآباد و آمل نیز گزارش شهرستان

ای در نهپايش و رديابی مگس میوه مديترابه منظور جلب کننده، مفیدترين و موثرترين ابزار  ها و ترکیباتتله

ای توسط محققان کشورهای مختلف در (. مطالعات وسیع و گستردهHarris et al., 1971) مناطق تازه آلوده هستند

(. Mcphail & Bliss, 1933) ای صورت گرفته استمگس میوه مديترانه ةها و مواد جلب کنندخصوص انواع تله

ن های جکسنگرو با استفاده از تلهای در مناطق مختلف مونتهبانی انبوهی جمعیت مگس میوه مديترانهديده

Jackson)( و مکفیل )(McPhail ةو انواع مواد جلب کنند (DAPh+Buminal Angelica seed oil, Trimedlure, 

Vanilla solution and مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج نشان داد که بسته به منطقه مورد مطالعه، ( حشرات نر و ماده

 نوع میزبان و مواد جلب کننده، زمان ظهور آفت در فصول مختلف و تغییرات جمعیت آن متفاوت است

(Radonjic, 2006 .)مقايسه کارآيی چهار نوع تله رايج (Tephri-trap, Multilure, Probodelt and Easy trap) ه ب

 Multilureهای ای در باغات مرکبات )تامسون ناول( اسپانیا نشان داد که تلهبانی مگس میوه مديترانهديده منظور

 داشتند Prododeltو Tephri-trapهای های میوه نسبت به تلهترين کارآيی را در جلب مگسبیش Easy trapو 

(Howlett, 1912; Olivero et al., 2006; Martinez et al., 2012 .) 

ای، استفاده در برنامه کننده در کنترل جمعیت مگس میوه مديترانههای جلبترين کاربردهای تلهيکی از مهم

ای در مديريت تلفیقی آفات ( است که به عنوان يك روش غیرشیمیايی، کاربرد ويژهMass trappingشکار انبوه )
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 Magnetمگنت مد ) هایه در اين خصوص نشان داد که تلهمطالعات انجام شد (.Navarro et al., 2008) دارد

Med )در برنامه شکار انبوه در مقايسه با روش کنترل شیمیايی  کربناتگذاری شده با تری مدلور و آمونیوم بیطعمه

 (.Wong et al., 2006) داری بین فراوانی جمعیت آفت مشاهده شددارای کارآيی بسیار بااليی بوده و اختالف معنی

عدد تله  53الی  03ای مستلزم نصب حداقل شکار انبوه در مديريت کنترل تلفیقی مگس میوه مديترانه راهبرد

ايی ههای پالستیکی آب معدنی )با سوراخمکفیل در هکتار است که به دلیل هزينه بر بودن اين نوع تله، از بطری

ه ی بااليی آن تعبیه شده( به عنوان تله جايگزين استفادمتر به تعداد سه عدد که در يك سوم انتهايسانتی 9به قطر 

سبنده در باغات آلوده نتايج رضايت بخشی از شکار آفت چهای زرد . کاربرد اين نوع تله به همراه کارتشودمی

  (.Papadopoulos et al., 2001; Carbrita & Ribeiro, 2006) را به دنبال داشت

 Sabzevari،ای در استان مازندرانتشار و زمان ظهور مگس میوه مديترانهان ةرديابی، تشخیص دامنه منظور ب

& Jafari (1991) متر از  5/9مدلور استفاده کردند. ارتفاع نصب تله حدود تری ةاتیلن بیضوی حاوی ماداز تله پلی

د استفاده بسیار متر در نظر گرفته شد. میزان کارايی تله مور 933سطح زمین و فاصله تقريبی بین دو تله حدود 

گواه بر  ،دشباال بوده و مقايسه میزان آلودگی آفت روی میوه مرکبات در باغاتی که تعداد بیشتری حشره شکار 

 اين ادعا بود. 

سال(  20بعد از يك وقفه طوالنی )حدود مازندران ای در باغات میوه استان آلودگی مجدد مگس میوه مديترانه

اجراء و باغداران منطقه بسیار غافلگیرکننده بود. اولین گام در اين راستا، تهیه و برای محققان، کارشناسان بخش 

. بر اين هزار هکتار از باغات استان مازندران بود 903تدارک امکانات الزم جهت پايش و رديابی آفت در بیش از 

ای، گس میوه مديترانهای و فرمونی مطعمه ةکنند( مقايسه کارآيی ترکیبات جلب9پژوهش حاضر با هدف  اساس

( معرفی بهترين نوع تله و موثرترين 0های ابتکاری و های رايج شکار مگس میوه در کشور و تله( ارزيابی تله2

 د.    انجام شجهت بررسی تغییرات جمعیت مگس میوه  ةجلب کنند ةماد

 

 هامواد و روش 
 2مرکبات و خرمالو )هر کدام به مساحت ( در سه باغ میوه مختلط 9086-9087اين تحقیق طی دو سال )

شهر در استان مازندران در دو بخش مقايسه های ساری، نور و قائمسال، در شهرستان 95هکتار( با میانگین سن 

 د.شکارآيی تله ها و ترکیبات جلب کننده و پايش انبوهی جمعیت مگس میوه اجرا 

 ها و ترکیبات جلب کنندهمقايسه کارآيي تله

های کامل تصادفی در سه در قالب بلوک ایها و ترکیبات جلب کننده مگس میوه مديترانهکارآيی تلهمقايسه 

های میوه )شامل درختان میوه ( بطور جداگانه در باغ9087و  9086( طی دو سال )9تیمار )جدول  99تکرار و 

هکتار با شرايط  2ساحت تقريبی هر يك به م متر(  6×5سال و فواصل کاشت  95خرمالو و مرکبات با سن تقريبی 

 شهر اجرا شد. های ساری، نور و قائمآبیاری و کودهی عرف منطقه، در شهرستان

و  5/1/86 تاريخ شروع و تا 26/8/86و  0/7/86 تاريخ در نور و ساری به ترتیب از 9086ها در سال آزمايش

های ساری و قائم شهر از ن در شهرستانبه طور همزما 9087ادامه داشت. اجرای آزمايشات در سال  1/93/86

بازديد به عمل آمد و  هاتلهبار از  8ادامه داشت و در طول اين مدت  95/1/87تاريخ شروع و تا  25/7/87تاريخ 

 های شکار شده به تفکیك ثبت شد.تعداد مگس
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در هر ای مديترانه ةپايش مگس میو ه منظورب استفاده شدهانواع تله، ترکیبات جلب کننده و مقدار ماده  -1جدول 

 .9087-9086شهر، تله در باغات میوه ساری، نور و قائم

Table 1. Various traps, attractant compounds and dosage of each material per trap used to monitoring of 

Mediterranean fruit fly in Sari, Noor and Qaemsharh orchards, 2007-2008. 
Amount of attractant per trap Treatments (Traps and attractants) 

250-300 ml/trap 1. Tephri trap baited with Cera trap liquid 
250-300 ml/trap 2. Mcphil trap baited with Cera trap liquid 

1 capsule of Trimedlure/trap 3. Tephri trap baited with Trimedlure (EXC453) 

1 capsule of Trimedlure/trap 4. Mcphil trap baited with Trimedlure (EXC453) 
250-300 ml+5 ml Malathion 5. Tephri trap baited with Indian hydrolyzed protein + malathion 

250-300 ml+5 ml Malathion 6. Tephri trap baited with Iranian hydrolyzed protein + malathion 

250-300 ml+5 ml Malathion 7. Plastic bottle trap baited with Indian hydrolyzed protein + malathion 

250-300 ml+5 ml Malathion 8. Plastic bottle trap baited with Iranian hydrolyzed protein + malathion 

250-300 ml/trap 9. Plastic bottle trap baited with Cera trap liquid 

No attractant 10. Yellow sticky trap 

1 capsule of Trimedlure/trap 11. Jackson trap baited with Trimedlure (TM020A) 

 

متر از سطح زمین، در بخش سانتی 233-953متر از يکديگر، در ارتفاع  53الی  03ها به فواصل تقريبیتله

شده و تعداد حشرات نر و ماده روز بازديد  7تا  5ها هر جنوبی و اندکی در سايه انداز درختان نصب شدند. تله

 ةصورت جداگانه و بر اساس نوع تله و ماده جلب کننده شمارش و ثبت شدند. مواد جلب کنندشکار شده به

 .(9هفته تعويض شدند )شکل  0تا  2سراترپ و پروتئین هیدرولیزات به فاصله 
 

 

 

 

 

Fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 9086،  ای در استان مازندرانمديترانه ةپايش مگس میو برایمورد استفاده  ةها و ترکیبات جلب کنندتله -1شکل

 .9087و 
Fig. 1. Different traps and attractant compounds used to monitoring of Mediterranean fruit fly in 

Mazandaran province, 2007 & 2008. 
 

 تغییرات انبوهي جمعیت مگس میوه 

ای در دو باغ نیم هکتاری ، برای مطالعه تغییرات جمعیت مگس میوه مديترانه9087از اوايل فروردين سال 

ای سراترپ )سرالور( استفاده شد. تعداد دو طعمه ةجلب کنند ةتراپ با مادتفری ةشهر، از تلواقع در ساری و قائم

متر از يکديگر، در قسمت  53 سانتیمتر  از سطح زمین، به فاصله تقريباً 233الی  953عدد تله در هر باغ، در ارتفاع 

 
Mcphil trap with Trimedlur Plastic bottle trap Yellow sticky trap 

Mcphil trap Tephri trap  Jackson trap with Trimedlur 
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تله ريخته  لیتر از مايع سراترپ در هرمیلی 233الی  953جنوبی و اندکی در سايه انداز درختان نصب شدند. مقدار 

هفته  0الی  2هفته انجام گرفت. محتوای تله ها بعد از  8روز به مدت  7تا  5ها به فاصله هر شد. بازديد از تله

 تعويض شدند.

 هاتجزيه و تحلیل داده
 مالنراستفاده شد. پس از اطمینان از  (Levene´s testبرای مشخص کردن يکنواختی داده ها از آزمون لون )

 ,SAS  (SAS Institute ها با استفاده از نرم افزارانجام شد. تجزيه واريانس داده تجزيه واريانسها، بودن داده

مربوط به تغییرات نمودارهای رسم  به منظورانجام شد.  LSDگیری از آزمون ها با بهرهو مقايسه میانگین (2003

 استفاده شد. Excelافزار از نرم انبوهی جمعیت

 

  نتايج

 مورد بررسی  تجزيه مرکب میانگین تعداد حشرات کامل مگس میوه شکار شده توسط تیمارهای مختلفنتايج 

يك سال و مکان در سطح احتمال منابع تغییر نشان داد که  شهرهای ساری، نور و قائمدر باغات میوه شهرستان

به مکان در سال  هر هایدادهاين بنابر، بودند( df = 1, F = 108.71, p < 0.0001داری )اختالف معنیدرصد دارای 

  قرار گرفت.آماری جداگانه تجزيه واريانس شد و مورد تجزيه و تحلیل طور 
 

 1331سال  -الف

 df = 10, P)های ساری های میوه شهرستاندر باغهای حاصل از تیمارهای مورد مقايسه تجزيه واريانس داده

< 0.0001, F = 91.82, C.V. = 16.949%)  و نور(df = 10, P < 0.0001, F = 433.09, C.V. = 9.729%)  نشان داد

ا استفاده ها بتیمار میانگین ةمقايسبر همین اساس نتايج دار وجود دارد. معنی از نظر آماری تفاوتبین تیمارها که 

شده توسط های شکار مقايسه میانگین تعداد مگسارائه شده است.  0و  2های نیز در جدول LSDزمون آاز 

ه ترين تعداد حشرات نر و ماده مگس ببیش ؛تیمارهای مختلف )به تفکیك جنسیت( در باغ میوه ساری نشان داد

(. از میان ترکیبات جلب 2ای شکار شدند )جدول طعمههای فرمونی و جلب کننده ترتیب توسط ترکیبات پارا

تفری تراپ بیشترين تعداد شکار را به خود  ةتل ای، تیمار ماده جلب کننده سراتراپ )سرالور( بامهعکننده ط

ری بط ةتیمارهای پروتئین هیدرولیزات هندی و ايرانی با تلقرار گرفت. همینطور  bاختصاص داده و در کالس 

مدلور نر فرمونی، تیمار تری قرار گرفتند. در خصوص ترکیبات پارا e الستیکی با کمترين شکار در کالسپ

(TM020Aبا تل )بیشترين تعداد شکار مگس را داشت و در کالس  جکسن ةa  تیمار تری قرار گرفت. همینطور

تیمار تله زرد چسبنده به  قرار گرفت.  cدر کالس ، کمترين شکار مگسبا ( با تله مکفیل EXC453مدلور نر )

 2جدول در عه تیمارهای مورد مطالبندی ساير گروهواقع شد و  cdعنوان تنها تیمار جلب کننده رنگی در کالس 

 ارائه شده است. 
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لبها و ترکیبات جهای شکار شده )به تفکیك جنس( توسط تلهمگستعداد بندی میانگین و گروه -2جدول 

 .(Mean ± SE، )9086در باغ ساری، ای مديترانه ةپايش مگس میو ه منظورب مورد بررسی ةکنند
Table 2. Mean number and grouping of captured flies (according to their sex) by various traps and 

attractant compounds used to monitoring of Mediterranean fruit fly in Sari orchard, 2007, (Mean ± SE). 
Treatments (Traps and attractants) Total (♀ + ♂ ) 

1. Tephri trap baited with Cera trap liquid 7.29 (6.83±1.52 + 0.78±0.16)b 

2. Mcphil trap baited with Cera trap liquid 3.58 (3.58±0.85 + 0.0±0.0)c 

3. Tephri trap baited with Trimedlure (EXC453) 6.25 (0.0±0.0 + 6.25±1.53)b 
4. Mcphil trap baited with Trimedlure (EXC453) 3.0 (0.0±0.0 + 2.67±0.91)c 

5. Tephri trap baited with Indian hydrolyzed protein + malathion 3.25 (3.21±0.83 + 0.25±0.16)c 

6. Tephri trap baited with Iranian hydrolyzed protein + malathion 1.46 (1.45±0.38 + 0.0±0.0)de 
7. Plastic bottle trap baited with Indian hydrolyzed protein + malathion 1.29 (1.25±0.48 + 0.0±0.0)e 

8. Plastic bottle trap baited with Iranian hydrolyzed protein + malathion 0.50 (0.5±0.23 + 0.0±0.0)e 

9. Plastic bottle trap baited with Cera trap liquide 2.58 (2.58±1.04 + 0.0±0.0)cd 
10. Yellow sticky trap 2.63 (0.0±0.0 + 1.71±0.79)cd 

11. Jackson trap baited with Trimedlure (TM020A) 14.54 (0.0±0.0 + 14.54±3.05)a 

Means followed by the same letter within a column are not significantly different according to the least significant 
difference (LSD) test at 5% probability level. 

 

های شکار شده توسط تیمارهای مختلف )به تفکیك جنسیت( در باغ میوه نور میانگین تعداد مگس ةمقايس

ای طعمه ةترين تعداد حشرات نر و ماده مگس به ترتیب توسط ترکیبات پارافرمونی و جلب کنندنشان داد که بیش

 ةای، تیمار ماده جلب کننده سراتراپ )سرالور( با تلطعمه(. از میان ترکیبات جلب کننده 0شکار شدند )جدول 

و تیمارهای پروتئین هیدرولیزات هندی  cترين تعداد شکار را به خود اختصاص داده و در کالس تفری تراپ بیش

قرار گرفتند. در خصوص ترکیبات پارافرمونی،  gترين شکار در کالس و ايرانی با تله بطری پالستیکی با کم

و تیمار  aترين تعداد شکار مگس را داشته و در کالس ( با تله جکسن بیشTM020Aتیمارهای تری مدلور نر )

قرار گرفت. و اما تیمار تری مدلور  bبا تله تفری تراپ در مرتبه دوم شکار و در کالس  (EXC453تری مدلور نر )

تیمار تله زرد چسبنده به عنوان تنها تیمار جلب کننده رنگی  واقع شد.  cتله مکفیل در کالس ( با EXC453نر )

نکته قابل توجه اينکه  بندی شدند.گروه 0جای گرفت و ديگر تیمارهای مورد مطالعه براساس جدول  eدر کالس 

ور مدلمارهای طعمه ای و تریدر باغ شهرستان نور، شکار با هم هر دو جنس نر و ماده حشره کامل مگس توسط تی

 در مقايسه با شهرستان ساری بسیار بیشتر بود که اين موضوع به تراکم آفت در باغات مورد مطالعه مربوط است.

 

لبها و ترکیبات جهای شکار شده )به تفکیك جنس( توسط تلهمگستعداد بندی میانگین و گروه -3جدول 

 .(Mean ± SE، )9086، نوردر باغ ای مديترانه ةپايش مگس میو ه منظورب مورد بررسی ةکنند
Table 3. Mean number and grouping of captured flies (according to their sex) by various traps and 

attractant compounds used to monitoring of Mediterranean fruit fly in Noor orchard, 2007, (Mean ± SE). 

Treatments (Traps and attractants) Total (♀ + ♂ ) 

1. Tephri trap baited with Cera trap liquid  31.96 (29.25±5.94 + 2.83±1.59)c 

2. Mcphil trap baited with Cera trap liquid 9.42 (8.58±2.11 + 0.75±0.42)f 

3. Tephri trap baited with Trimedlure (EXC453)  36.13 (1.01±0.48 + 34.33±9.27)b 
4. Mcphil trap baited with Trimedlure (EXC453) 31.50 (1.21±0.75 + 28.08±6.54)c 

5. Tephri trap baited with Indian hydrolyzed protein + malathion  8.71 (6.65±3.15 + 1.5±0.64 )f 

6. Tephri trap baited with Iranian hydrolyzed protein + malathion 7.58 (7.1±1.99 + 0.58±0.36)f 
7. Plastic bottle trap baited with Indian hydrolyzed protein + malathion  4.46 (3.95±1.98 + 0.58±0.42 )g 

8. Plastic bottle trap baited with Iranian hydrolyzed protein + malathion 1.96 (1.75±0.69 + 0.21±0.19 )g 

9. Plastic bottle trap baited with Cera trap liquide 10.88 (9.33±3.16 + 1.54±0.59)f 
10. Yellow sticky trap 14.83 (12.1±3.99 + 2.83±1.19)e 

11.Jackson trap baited with Trimedlure (TM020A) 87.25 (0.0±0.0 + 87.25±12.13 )a 

Means followed by the same letter within a column are not significantly different according to the least significant 

difference (LSD) test at 5% probability level. 
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 های مرکبات شهرستان ساری و قائم شهرای در باغبررسي تغییرات جمعیت مگس میوه مديترانه

لب های تفری تراپ و ماده جای با استفاده از تلهجمعیت حشرات کامل مگس میوه مديترانهتغییرات فصلی 

های نشان داد که اولین نمونه 9087های مرکبات شهرستان ساری و قائم شهر در سال سراتراپ در باغ ةکنند

یرات شدند. روند تغی کننده در ساری شکارهای جلبحشرات کامل مگس میوه تقريباً از اواسط تیرماه توسط تله

جمعیت حشرات کامل نشان از اوج جمعیت در اواخر شهريور، اواخر مهر و اواسط آذر داشت که به ترتیب منطبق 

د. بعد از اين پرتقال تامسون ناول بو + رس ژاپنی، نارنگی انشو و پرتقال سانگینبا شروع تغییر رنگ نارنگی پیش

ل به صفر رسید و تا پايان زمستان نیز به همین شک و در اواخر آذر تقريباًمرحله روند شکار يك سیر نزولی داشته 

ای تقريباً از اواخر های حشرات کامل مگس میوه مديترانهادامه داشت. اما در خصوص باغ قائم شهر، اولین نمونه

فت از اواخر آمده است، اوج جمعیت آ 2های جلب کننده شکار شدند. همانطوری که در شکل تیر ماه توسط تله

شهريور تا اواسط مهر و اواسط آبان تا اواسط آذر تعیین شد که دقیقاً همزمان با شروع تغییر رنگ ارقام مختلف 

 های مورد نظر کامالًمرکبات و میوه خرمالو در باغ مورد نظر بود. اندک اختالف در اوج جمعیت آفت در باغ

 های مورد مطالعه بود.از میوه های موجود در باغها و زمان رسیدگی هر يك مربوط به تنوع میزبان

 

 
سراتراپ،  ةکنندجلب ةتفری تراپ با ماد ةای شکار شده توسط تلمديترانه ةتغییرات جمعیت مگس میو -2شکل 

 .9087ساری و قائم شهر،  ةهای میوباغ

Fig. 2. Population dynamics of Mediterranean fruit fly captured by Tephri trap baited with Cera trap 

liquid, in Sari and Qaemshar orchards, 2008. 
 

 ,df = 10)های ساری تیمارهای مورد مقايسه در باغ های میوه شهرستانهای حاصل از تجزيه واريانس داده

P < 0.0001, F = 247.52, C.V. = 10.97%)  و قائم شهر(df = 10, P < 0.0001, F = 125.04, C.V. = 18.19%) 

با ها رتیما میانگین ةمقايسبر همین اساس، . ردداری بین تیمارها وجود دامعنی از نظر آماری تفاوتکه ، نشان داد

میانگین تعداد  ة. مقايسقرار داد( 5و  0های )جدولمختلف آماری های گروه، تیمارها را در LSDزمون آاستفاده از 

، نشان داد 9087 حشرات شکار شده توسط تیمارهای مختلف )به تفکیك جنسیت( در شهرستان ساری در سال

جکسن و  ةا تلفرمونی ب بیشترين تعداد حشرات نر و ماده مگس میوه مديترانه ای به ترتیب توسط ترکیبات پارا

ای، تیمار ماده مهع(. از میان تیمارهای جلب کننده ط5ای با تله تفری تراپ شکار شدند )جدول طعمه ةجلب کنند

و  a گروهر و د جلب کننده سراتراپ )سرالور( با تله تفری تراپ بیشترين تعداد شکار را به خود اختصاص داده

قرار گرفتند. در خصوص  g گروهترين شکار در تیمار پروتئین هیدرولیزات هندی با تله بطری پالستیکی با کم
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های ( با تلهEXC453جکسن و تیمارهای تری مدلور ) ة( با تلTM020A) مدلورپارافرمونی، تیمار تریتیمارهای 

تیمارهای ساير بندیگروه. قرار گرفتند cو  bهای گروهتفری تراپ و مکفیل تراپ با میانگین شکار نزديك به هم در 

 .ه استشدارائه  5جدول بررسی در مورد 

 

لبها و ترکیبات جهای شکار شده )به تفکیك جنس( توسط تلهمگستعداد بندی میانگین و گروه -4جدول 

 .(Mean ± SE، )9087در باغ ساری، ای مديترانه ةپايش مگس میو ه منظورب مورد بررسی ةکنند
Table 4. Mean number and grouping of captured flies (according to their sex) by various traps and 

attractant compounds used to monitoring of Mediterranean fruit fly in Sari orchard, 2008, (Mean ± SE). 
Treatments (Traps and attractants) Total (♀ + ♂ ) 

1. Tephri trap baited with Cera trap liquid  50.38 (46.63±6.69 + 4.17±1.33)a 
2. Mcphil trap baited with Cera trap liquid 14.42 (13.58±2.11 + 0.75±0.42)d 

3. Tephri trap baited with Trimedlure (EXC453)  33.38 (1.01±0.48 + 32.33±3.27)b 

4. Mcphil trap baited with Trimedlure (EXC453) 30.00 (1.21±0.75 + 28.08±2.54)c 
5. Tephri trap baited with Indian hydrolyzed protein + malathion  3.33 (3.25±3.15 + 0.5±0.14)fg 

6. Tephri trap baited with Iranian hydrolyzed protein + malathion 4.54 (4.1±0.99 + 0.58±0.36)ef 

7. Plastic bottle trap baited with Indian hydrolyzed protein + malathion  1.04 (1.04±0.18 + 0.0±0.0)g 
8. Plastic bottle trap baited with Iranian hydrolyzed protein + malathion 5.17 (5.17±0.69 + 0.0±0.0)ef 

9. Plastic bottle trap baited with Cera trap liquid 7.08 (6.33±0.16 + 0.54±0.10)e 

10. Yellow sticky trap 3.50 (2.81±0.99 + 0.73±0.19)fg 
11. Jackson trap baited with Trimedlure (TM020A) 49.33 (0.0±0.0 + 49.33±2.13)a 

Means followed by the same letter within a column are not significantly different according to the least significant 

difference (LSD) test at 5% probability level. 

 

های شکار شده توسط تیمارهای مختلف )به تفکیك جنسیت( در باغ میوه میانگین تعداد مگس ةمقايس 

ترين تعداد حشرات نر و ماده مگس به ترتیب توسط تیمارهای پارافرمونی و جلب بیش، شهر نشان دادقائم

ای، تیمار ماده جلب کننده سراتراپ مهعتیمارهای جلب کننده ط(. از میان 5ای شکار شدند )جدول مهعهای طکننده

قرار گرفت. در خصوص  b گروهترين تعداد شکار را به خود اختصاص داده و در )سرالور( با تله تفری تراپ بیش

ترين تعداد شکار مگس را داشته و در ( با تله جکسن بیشTM020Aتیمارهای پارافرمونی، تیمار تری مدلور نر )

 قرار گرفتند dو c های گروههای سراتراپ و مکفیل به ترتیب در  ( با تلهEXC453و تیمار تری مدلور نر ) a روهگ

 (. 5)جدول جای گرفتند  eگروه پايین در  و ديگر تیمارهای مورد مطالعه همگی با میانگین شکار نسبتاً

 ةکنندبها و ترکیبات جلجنس( توسط تلههای شکار شده )به تفکیك مگستعدادبندی میانگین و گروه -5جدول 

 .(Mean ± SE، )9087، قائم شهردر باغ ای مديترانه ةپايش مگس میو ه منظورب مورد بررسی
Table 5. Mean number and grouping of captured flies (according to their sex) by various traps and 

attractant compounds used to monitoring of Mediterranean fruit fly in Qaemshar orchard, 2008, (Mean ± 

SE). 
Treatments (Traps and attractants) Total (♀ + ♂ ) 

1. Tephri trap baited with Cera trap liquid  16.50 (13.83±5.26 + 2.66±1.12)b 

2. Mcphil trap baited with Cera trap liquid 2.29 (2.16±0.85 + 0.13±0.08)e 

3. Tephri trap baited with Trimedlure (EXC453)  12.92 (1.0±1.01 + 11.5±4.81)c 
4. Mcphil trap baited with Trimedlure (EXC453) 10.85 (0.5±0.59 + 10.38±3.86)d 

5. Tephri trap baited with Indian hydrolyzed protein + malathion  2.08 (2.08±0.95 + 0.0±0.0)e 

6. Tephri trap baited with Iranian hydrolyzed protein  +malathion 0.96 (0.91±0.37 + 0.04±0.07)e 
7. Plastic bottle trap baited with Indian hydrolyzed protein + malathion  1.08 (1.08±0.57 + 0.0±0.0)e 

8. Plastic bottle trap baited with Iranian hydrolyzed protein + malathion 1.63 (1.63±1.02 + 0.0±0.0)e 

9. Plastic bottle trap baited with Cera trap liquid 1.17 (1.17±0.56 + 0.0±0.0)e 
10.Yellow sticky trap 0.47 (0.41±0.4 + 0.0±0.0)e 

11. Jackson trap baited with Trimedlure (TM020A) 22.17 (0.0±0.0 + 22.58±6.09)a 

Means followed by the same letter within a column are not significantly different according to the least significant 
difference (LSD) test at 5% probability level. 
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 بحث

محصوالت باغی استان مازندران، ايران و ديگر برای ای يکی از معضالت جدی مديترانه ةمگس میو

طور که کند. همانمناطق آلوده وارد میات ای را به باغکشورهای جهان است که هر ساله خسارت قابل مالحظه

، میانگین شکار حشرات کامل مگس میوه توسط تیمارهای مورد مطالعه طی دو سال در ذکر شدنتايج  بخشدر 

( و دلیل اين اختالف به تنوع میزبانی، شرايط اقلیمی، 5-2های ت بوده است )جدولهای مختلف متفاوشهرستان

موقعیت مکانی باغ از نظر واقع شدن در محیط شهری يا خارج از محدوده  شهری و انبوهی جمعیت در باغات 

یشتر بوده باست. میانگین شکار مگس در شهرستان نور در مقايسه با شهرستان ساری بسیار مربوط مورد مطالعه 

نور بوده و شهرستان  منطقی است. زيرا اولین گزارش از حضور مگس میوه از شهرستان و اين موضوع کامالً 

يك سال بعد آلوده شد. تفاوت میانگین شکار مگس در شهرستان ساری و قائم شهر زياد نبود، زيرا  ساری تقريباً

نیز مشاهده  یاندکده است ولی با اين حال اختالف همزمان بو زمان مشاهده آفت در اين دو شهرستان تقريباً

 شود.می

سراتراپ  ةهای تفری تراپ، مکفیل و بطری پالستیکی با ماده جلب کنندمیانگین شکار تیمارهای تله ةمقايس

برابر تیمارهای  0تا  2تفری تراپ به طور میانگین  ةکه تیمار تلداد های مورد مطالعه نشان سال در باغ در طی دو

تفری  ةود. تلشله مکفیل و بطری پالستیکی شکار داشته است. اين موضوع به طرح شکل و رنگ تله مربوط میت

های تعبیه شده در اطراف و پايین آن، شرايط را برای انتشار مايع سراتراپ در محیط د سوراخاتراپ به دلیل تعد

آورد که اين حالت برای تله تله فراهم می و متقابالً شرايط آسانتری را برای ورود حشره کامل مگس به داخل

سط مايع های شکار شده تومکفیل و بطری پالستیکی فراهم نیست. از نظر تفکیك جنسیت، بیشترين مگس

هد دسراتراپ در هر سه نوع تله، حشره ماده بود و درصد شکار حشرات نر بسیار پايین بود. اين موضوع نشان می

ن الزم تامین پروتئی به منظورای )سراتراپ( طعمه ةتغذيه از ماده جلب کنند برای که تمايل حشره ماده مگس میوه

ی از مواد غذايرا زادآوری پروتئین الزم برای در مقايسه با حشرات نر بیشتر است و حشرات نر  زادآوریبرای 

ه تمايل کمتری بکنند و کسب می ،های رسیده( که در محیط وجود داردطبیعی )شهد گل، فضله پرندگان، میوه

دارند که نوع ماده اظهار می Pezhman et al. (2010)های اين تحقیق مواد غذايی مصنوعی دارند. در تايید يافته

پروتئینی از  ةو شکار حشرات مگس میوه دارند. بیولورها و جلب کنند ها نقش مهمی در جلبجلب کننده در تله

شکار حشرات ماده مگس میوه دارند، البته در مواردی حشرات نر هم  جمله ترکیباتی هستند که کارآيی بااليی در

 شوند. جلب اين تله ها می

تری مدلورها ترکیبات پارافرمونی هستند که معموالً برای رديابی، پايش، تغییرات جمعیت و شکار انبوه 

ه شده مار تری مدلور استفادگی تیای دارند. مقايسه جلب کنندهای کاربرد گستردهحشرات نر مگس میوه مديترانه

در سه نوع تله )تفری تراپ، مکفیل و جکسن(  نشان داد که کارآيی تری مدلور در تله جکسن در جلب حشرات 

نر مگس میوه در مواردی دو برابر دو نوع تله ديگر است و تله تفری تراپ در رده دوم شکار قرار دارد. دلیل 

شش مدلور در محیط و پومربوط است. انتشار سريع و آسان ماده تریاصلی شکار باالی تله جکسن به فرم تله 

ت که در کند. اما نکته مهم اين اسفضای بیشتر باغ توسط آن شرايط را برای شکار بهتر و بیشتر مگس فراهم می

مربوط به رنگ زرد  مگس هم شکار شدند که کامالً رنتله های تفری تراپ و مکفیل تعداد معدودی حشرات 

ا نشان هاين درحالی است که در تله جکسن حتی يك مورد هم شکار حشره ماده ثبت نشد. اين يافته .ها استهتل

کند و روی حشرات اختصاصی عمل کرده و فقط حشرات نر همان گونه را شکار می دهد که تری مدلور کامالًمی

 ;Beroza et al., 1961; Pezhman et al., 2010) ماده تاثیر چندانی ندارد که با نتايج محققان ديگر هم مطابقت دارد
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Steiner et al., 1957; Olivero et al., 2006.) رمدلوتری ةجکسن با ماده جلب کنند ةهای حاضر، تلبراساس يافته، 

 بهترين ابزار برای رديابی و پايش مگس میوه در مناطق آلوده و در معرض خطر است. 

 ها وای استفاده از پروتئین هیدرولیزات در تلهمگس میوه مديترانهيکی از راهکارهای موثر مديريت 

 های تفری تراپ و تله بطریاست. ارزيابی دو تیمار پروتئین ايرانی و هندی با تله مسموم ةطعمبکارگیری 

يرانی اپالستیکی ابداعی نشان داد که پروتئین هیدرولیزات هندی در هر دو نوع تله نسبت به پروتئین هیدرولیزات 

گی بیشتری دارد. اما در مقايسه با ديگر ترکیبات استفاده شده در اين پروژه، کارايی اندکی قدرت جلب کننده

ر بچندانی ندارد. زيرا غلظت باالی پروتئین در تله، مانع تبخیر سريع و انتشار آسان آن در محیط اطراف می شود. 

وه ها برای رديابی و پايش مگس میعنوان ماده جلب کننده در تلهاستفاده از پروتئین هیدرولیزات به اين اساس، 

 (. Khaleghi et al., 2010در برنامه طعمه مسموم پاشی کارآيی مناسبی دارد ) شود و معموالًتوصیه نمی

میزان شکار کارت زرد چسبنده در مقايسه با ديگر تیمارها بسیار پايین بوده و از کارآيی چندانی برخوردار 

قدرت جلب کنندگی کارت زرد چسبنده در شکار مگس زمانی قابل مالحظه است که تراکم  ،رسد. به نظر مینبود

افراد به طور تصادفی و به کمك  ،جمعیت آفت در محیط زياد و میزبان مناسب در دسترس نباشد. در آن صورت

معتقد  Pezhman et al. (2010)فته، شوند. در تايید اين ياقدرت بینايی به سمت کارت زرد کشیده شده و شکار می

است که کارت زرد چسبنده در باغات میوه فارس کارآيی چندانی در شکار مگس میوه ندارد و بهتر است از ديگر 

 های جايگزين استفاده شود.   ترکیبات و تله

نسل در سال است  0آفت دارای  ای در مناطق مورد مطالعه نشان داد کهتغییرات فصلی مگس میوه مديترانه

 هایو فعالیت حشرات کامل از اواسط تیرماه آغاز و تا اواخر پايیز ادامه دارد. اوج فعالیت آفت در منطقه در ماه

شهريور، مهر و آذر است که مصادف با رسیدن ارقام مختلف مرکبات )نارنگی پیش رس ژاپنی، نارنگی انشو( 

ای در مازندران عدم دسترسی آفت به مثلی مگس میوه مديترانه فعالیت تولید ةاست. مهمترين عوامل بازدارند

است که به شدت از انبوهی جمعیت و میزان  لسیوسس ةدرج 23میزبان مناسب و کاهش دمای محیط به زير 

شود های رديابی شکار میتوسط تله های با آب و هوای ماليمزمستان کاهد. مگس میوه در طولخسارت آن می

های مستعد خسارت در ابتدای فصل بهاراست که منجر به افزايش تراکم جمعیت ی برای میزبانو اين زنگ خطر

شود. در اين راستا تغییرات مگس میوه در مونته نگرو مويد اين واقعیت است که حشرات کامل های آتی میدر ماه

فتد اريور تا اواسط آبان اتفاق میجمعیت از اواخر شه اوجدی در باغات میوه فعال هستند و  از اوايل تیر تا اوايل

(Radonjic, et al., 2013جلب حشرات کامل مگس میوه به تله .) های رديابی )جکسن +تری مدلور( نصب شده

( نشان از فعال بودن آفت در آن منطقه 2390و  2390های نسبتاً گرم )سالهای در مناطق مسکونی در طول زمستان

 دارد.مطابقت های اين تحقیق ه با يافته( کRadonjic et al., 2019است )

ها و ترکیبات جلب کننده به منظور خاص، دارای دهد که هريك از تلههای اين پژوهش نشان میيافته

آگاهی مدلور بهترين ترکیب برای رديابی، پايش و پیشتری ةجکسن با ماده جلب کنند ةکارآيی متفاوتی هستند. تل

مفیدترين ابزار برای مطالعه تغییرات فصلی جمعیت و شکار حشرات نر مگس میوه مگس میوه در مناطق آلوده و 

ای که شکار حشرات نر هدف اصلی است، توصیه استفاده از تله ای است. به طور کلی در هر برنامهمديترانه

س میوه مدلور در اولويت قرار دارد. در مقابل، در هر پروژه مديريتی که شکار حشرات ماده مگجکسن و تری

ای )مايع سراتراپ يا طعمه ة( در اولويت است، تله تفری تراپ با ماده جلب کنندMass trapping)شکار انبوه 

بیولورها( موثرترين ابزار قابل توصیه در باغات میوه هستند. کارت زرد چسبنده به تنهايی قدرت مانور چندانی در 

ر ای يا تری مدلوطعمه ةمگر اينکه با يك ماده جلب کنندشکار حشرات کامل مگس میوه در تراکم پايین ندارد 

 همراه باشد.  
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