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 چکیده
انبوه  . شکارکند یاستفاده م رقابلیآن را غالرو با تغذیه از میوۀ است که  جالیزی اهانیآفات گ نیتر از مهم یک، ی Dacus ciliatusمگس جالیز،

خمر جو م، بیس ۀ، سرکومی، استات آموناتزیدرولیه نییمالس چغندرقند، پروت کنندگی جلباثر  است. وهیم یها کنترل مگس یها از روش یکی
 یتصادفکامالً طرح  در قالب اریخ مزرعه کیدر  تلۀ مکفیلبا استفاده از  ،ی مگس جالیزمون جنسوفر درصد(، محرک غذایی آمونیا و 5)با غلظت 

نتایج  .شمارش شدند هفتگیشده شکارحشرات  ه وشد زانیآومتر  1به ارتفاع  یچوبهای  پایه یها رو تلهبررسی شد.  1397 سالبا چهار تکرار در 
به  محرک غذایی آمونیاو  بیس ۀ، سرکمگس جالیز، فرومون ومیآموناستات ، مخمر جو، اتزیدرولیه نییپروتنشان دادند که مالس چغندرقند، 

 ،Diptera ،Lepidoptera های از راستههدف  ریحشرات غمیزان شکار  نیباالتررا داشتند.  ریتأثجلب حشرات بالغ بیشترین در  بیترت
Hymenoptera ،Coleoptera  وThysanoptera  در تیمارهای، هدف  ریحشرات غشکار  زانیم نیکمتر .مخمر جو مشاهده شدتیمار در

آماری  دار یاما تفاوت معن دیده شد، (17/1 ± 25/0) ومیآموناستات و ( 03/1 ± 17/0) محرک غذایی آمونیا، (98/0 ± 15/0) زیجال مگسفرومون 
ی الگوی متفاوتی را نشان بردار نمونههای مختلف  و تاریخ مارهایدر ت حشرات بالغ مگس جالیز تینوسانات جمع .شتنداوجود  مارهایت نیا نیب

درصد  63 ینسبت جنس بالغ ثبت شد. مگس 5/0و  3/36میانگین شکار هفتگی با  تیرو  مهر یها در ماه تیجمعفراوانی  نیو کمتر نیشتریبداد. 
تیمارهایی با کارایی  عنوان بهدرصد  5با غلظت و مخمر جو  اتزیدرولیه نییمالس چغندرقند، پروتی طورکل به .درصد نر بود 37ماده در برابر 

 شوند. جلب و کنترل مگس جالیز در مزرعه خیار پیشنهاد می یبرا یاقتصادباالتر و 
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ABSTRACT 
Pumpkin fly, Dacus ciliatus, is one of the most important pests of cucurbitaceous plants, which the larva by 
feeding on fruit, make it unusable. Mass trapping is one of the best control methods of fruit flies. Effect of sugar 
beet molasses, hydrolyzed protein, ammonium acetate solution, apple vinegar, beer yeast (5%), ammonia lure, and 
Dacus pheromone to determine the best attractant by using the Mcphail trap was conducted in a 3 ha cucumber 
field by using a completely randomized design with four replications in 2018. Traps were hung on wooden stands 
(1 m) and checked weekly, and captured insects were recorded. Results revealed that Pumpkin flies captured with 
Sugar beet molasses, hydrolyzed protein, beer yeast, ammonium acetate solution, Dacus pheromone, apple 
vinegar, and ammonia lure were effective in attracting adult insects. The highest weekly captures of non-target 
insects such as Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera, and Coleoptera were observed in the beer yeast. The lowest 
weekly captures of non-target insects were observed in the Dacus pheromone (0.98 ± 0.15), ammonia lure (1.03 ± 
0.17), and ammonium acetate (1.17 ± 0.25), but there is no significant differences among these treatments 
statistically. Adult population fluctuations did not follow the same patterns in different treatments and sampling 
dates. The highest and lowest populations were observed in October and July, respectively with records of 36.3 
and 0.5 flies, respectively. Both sexes were active in field and the sex ratios were 0.63 for female and 0.37 for 
male. In conclusion, sugar beet molasses, hydrolyzed protein, and beer yeast were very efficient and economic 
attractants to entrap pumpkin flies in cucumber fields.  
 
Keywords: Dacus ciliatus, Cucurbitaceous crops, Bait-spray, Mass trapping. 
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 مقدمه

 تیاز اهم رانیدر ا جالیزیمحصوالت کشت و کار 

در اقتصاد کشور  مهمیبرخوردار بوده و نقش  ییباال

باعث کاهش عملکرد  های مختلفی یماری. آفات و بدارد

با نام علمی  1. مگس جالیزشوند یمحصوالت م نیا

Dacus ciliatus Loew (Diptera: Tephritidae)،  از

از  هیکه با تغذ ستا کدوییان ةآفات خانواد نیتر مهم

این کند.  یاستفاده م رقابلیها را فاسد و غ ها، آن وهیم

مگس  عنوان به 1374آفت اولین بار در ایران سال 

 ,Parchami Araghiجالیز ایران تشخیص داده شد )

در استان هرمزگان مطالعه  آن یشناس ستیز(. 1996

گذرانی این آفت در مرحلۀ  زمستان. شده است

 نیندارد. ا یاجبار زواپیدر خاک است و دفیرگی ش

طول سال فعال تمام مطلوب در  طیگونه تحت شرا

(. در صورت عدم کنترل، این Arghand, 1983) است

شود  درصد محصول می 90 بین رفتنباعث از آفت 

(Pezhman, 1996). دنیچپی های کاربردی مانند روش 

 یها طعمهز استفاده ا، رعایت بهداشت زراعی، ها میوه

و مقاوم کننده، کاشت ارقام  جلب یها ، تلهینییپروت

کنترل شیمیایی برای مدیریت مگس جالیز ارایه شده 

استفاده از  (.Vargas et al., 2008است )

 وهیم های مگس تیریدر مد ییایمیش یها کش حشره

 یبرا ندهیآ یها تالش دیبا نی؛ بنابرااستنامطلوب 

ش کاربرد سموم دفع آفات کاه یبرا ییها راه افتنی

پاشی  طعمهانجام شود.  ستیز طیمحافظت از مح یبرا

و  وهیم های مگس ةکنند جلب باتیاز ترکبا استفاده 

کش باعث کنترل  مقادیر کمتری از سموم حشره

های ماده  مگساگرچه شود.  می ها آنمطلوب جمعیت 

هر دو  کنند اما ی میزیر تخمروی محصوالت جالیزی 

 ریغ اهانیاز گ یعیوس فیماده غالباً با طجنس نر و 

مزرعه  یدر امتداد مرزها ایو  یزراع ۀدر منطق زبانیم

 ییمنبع غذا کیعنوان  به ها آناز که  در ارتباط هستند

 ریغ اهانیبا گ تباطار نی. اکنند میمهم استفاده 

این  کنترل یبرا پاشی طعمه تواند در روش میزبان می

های پروتیینی  ن طعمهشود. پاشیداستفاده  آفت

کش باعث کنترل  همراه مقدار کمی آفت کننده جلب

                                                                               
1. Ethiopian fruit fly, Lesser pumpkin fly or Cucurbit fly 

 ,.Nishida, 1980; McQuate et alشود ) آفت می

کنترل  یها روش نیتر انبوه از متداول (. شکار2003

 یطور گسترده برا روش به نیاست. ا وهیم یها مگس

استفاده  تونیز مگس میوة مدیترانه و مگسکنترل 

 یابیارز یبرا (.Broumas et al., 2002شود ) می

مگس روش شکار انبوه در کاهش جمعیت  لیپتانس

قهوه، آزمایشی انجام شد. در  مزرعهدر  مدیترانه ةویم

های مختلف غذایی داخل  کننده این آزمایش از جلب

های شکارشده  ۀ مکفیل استفاده شد و تعداد مگستل

 مباه )تعداد مگس شکارشده در هر تله در هر زمان(

نسبت به شاهد تفاوت  مارهایهمه تمقایسه شدند. 

 یاثربخش(. Vargas et al., 2017) داشتند یدار یمعن

ترکیبات ها و  تله ییبه کارا شکار انبوهروش 

(. در Vargas et al., 1997) دارد یبستگ کننده جلب

 گونهة یک ژیوهای  کننده مفهوم شکار انبوه از جلب

های  کننده و جلب های تجمعی، جنسی مثل فرومون

شود. این روش با استفاده از  غذایی استفاده می

کننده باعث جلب حشره و با محصور  ترکیبات جلب

شود  کردن آن در محیطی سمی باعث مرگ آن می

(El-Sayed et al., 2006.) و  نری، اشتالیمکف یها تله

مفید هستند  وهیم یها کنترل مگس یجکسون برا

(McPhail, 1939; Steiner et al., 1957; Harris et 

al., 1971 .)جلب یبرا عیما ینییپروت یها از طعمه 

ها استفاده شده است.  از گونه یا گسترده فیط

هم برای افراد نر و هم  ینییپروت های طعمه یطورکل به

ماده از افراد  یشتریاما تعداد بهستند  کننده جلبماده 

 دیابی ور یبرا(. I A E A, 2003) دنکن یرا جذب م

 حاویتله  یادی، هرساله تعداد زها مگس تیجمع پایش

 استفادهدر سراسر جهان  های مختلف کننده جلب

پرشده با محلول سولفات ای مکفیل ه شود. تله یم

سال برای  50بیش از  ونانی در دو درصد ومیآمون

پایش جمعیت مگس زیتون استفاده شده است 

(Haniotakis, 2005 در آزمایشی که .)تعیین  منظور به

 وهیمگس م کننده در شکار ترکیب جلببهترین تله و 

 نه در یک باغ میوه در شیراز انجام شد،مدیترا

 یصورت هفتگ هدف به ریغ های میوه و حشرات مگس

حشرات  ۀروزان نیانگیشمارش شدند. بر اساس م



 173  1399 زمستانو  پاییز، 2 ة، شمار51 ة، دورایران دانش گیاهپزشکی   

 

مکفیل همراه با ترکیبات جکسون و  یها ، تلهشکارشده

 ریسا نیعملکرد را در ب نیبهتر 2ۀتریمدلورکننده جلب

مکفیل  ۀتل(. Pezhman et al., 2011) داشتند مارهایت

 یعنوان ابزار به پروتیینی های غذایی کننده همراه جلب

های  افراد ماده در جنس پایش و کنترل یبرا

Rhagoletis ،Ceratitis  وAnastrepha  شده و استفاده

های مشتق  کننده جلب .بوده است زیآم تیموفقبسیار 

در کنترل  ینقش مهم یینیپروتشده از ترکیبات 

 ییشناسا(. McPhail, 1939) دارند های میوه مگس

 یرا برا ییها تواند فرصت یم دیجد یها کننده جلب

 میزان شکار . در این پژوهشفراهم کند شکار انبوه

مکفیل  ۀتل توسط D. ciliatus ةنر و ماد یها مگس

شد.  یبررس کننده جلب ترکیباتاز  یبا برخهمراه 

 ریحشرات غ ریو ساه نر و ماد های جالیز مگس تعداد

هدف از این . گردیدها ثبت  شده در تلهشکارهدف 

کارایی ترکیبات مختلف در جلب  سهیمقاپژوهش 

 خیار بود. مزرعهمگس جالیز در 

 

 ها مواد و روش

 قاتیدر مزرعه تحق شیآزمااین  محل پژوهش:

دانشگاه ی عیو منابع طب یکشاورز سیپرد یکشاورز

 ی( طN, 34°19' E '7 °47رمانشاه )در استان ک یراز

سه  اریمزرعه خ کیدر  1397سال  تیر تا آبان های ماه

 انجام شد. هکتاری

 

 ۀتلهمراه ها  تمام طعمه کننده: ترکیبات جلب

( رانی، اکاوان شیرها اند )ساخت شرکت مکفیل

های  محرک یتواند برا یم این تله که شدند شیآزما

 باتیترک ای عیما های کننده جلب، غذایی مصنوعی

ترکیب ها با هفت  تله نیها استفاده شود. ا آن

ة مختلف استفاده شدند. ترکیبات کنند جلب

( مالس چغندرقند، 1 به شرح زیر بودند: کننده جلب

( 3 ،انگلستان( AgriSense) یاآمون محرک غذایی( 2

 نیی( پروت4 انیا(،اسپ Econex) مگس جالیز مونوفر

استات محلول ( 5 اسپانیا(، AgriTecnoهیدرولیزات )

( پودر مخمر جو. 7و شکر،  بیس ۀ( سرک6، ومیآمون

                                                                               
1.Trimedlure 

 هتهی پنج درصددر غلظت ی غذایی ها کننده تمام جلب

 کننده محلول جلب تریل یلیم 300 یها حاو شدند. تله

از درون  از فرار حشرات یریمنظور جلوگ بودند و به

اضافه شد. در  ییشو ظرف عیماها، چهار قطره  تله

آب و حاوی فرومون و محرک غذایی نیز از  یها تله

 های روی پایهها  . تلهگردیداستفاده  ییشو ظرف عیما

 زانیآو اریمتر( در مزارع خ 1)ارتفاع  شکل Tی چوب

های جالیز شکارشده و حشرات غیر  تعداد مگسو  شده

شمارش و ثبت  یتگهف صورت بههدف به دام افتاده 

ها هر هفته تعویض  شدند. محتویات داخل تله

های غذایی آمونیا نیز  ها و محرک شدند. فرومون می

 شدند. تعویض می هرماه

 

متر(  20تله )با فاصله  28درمجموع  :ها تله یابیارز

آزمایش با چهار تکرار و در قالب طرح . ندشد نصب

مختلف تعداد  کامالً تصادفی انجام گرفت. در تیمارهای

داخل  عی. ماشدطور جداگانه ثبت  بهافراد ماده و نر 

از توری بافت  یهفتگ صورت آن به اتیها با محتو تله

ظروف شده در شکار یها مگس ریز عبور داده شد.

درصد به آزمایشگاه منتقل  70 اتانول یحاو کوچک

هدف  رینر و ماده و حشرات غ جالیز یها مگسشدند. 

 ول مربوطه ثبت شدند.شمارش و در جدا

 

ها با  داده لیوتحل هیتجز :یآمار لیوتحل هیتجز

 تجزیۀقبل از انجام شد.  SPSSافزار  استفاده از نرم

نیز  ها نیانگیمها انجام شد و  ی دادهساز نرمال انسیوار

پنج درصد  سطح احتمالدر  دانکنبا استفاده از آزمون 

جمعیت  یهفتگ راتییروند تغمقایسه شدند. 

و  مارهایدر ت ی جالیز و حشرات غیر هدفها سمگ

افزار  نرم استفاده از بابرداری  مختلف نمونه یها خیتار

Excel شد. میترس 

 

 نتایج

 گذاری شده مکفیل طعمه یها تلهنتایج نشان دادند که 

ة مختلف، تعداد متفاوتی از کنند جلبترکیب با هفت 

ا شکار خیار ر مزرعهدر  D. ciliatus مادهافراد نر و 

که  ندنشان داد یهفتگ انسیوار تجزیۀ جینتاکردند. 
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 مارهایت نیب تعداد مگس جالیز شکارشده ازنظر

 =DF= 6. 21; Fداشت )وجود  یدار یاختالف معن

4.80; Pvalue < 0.01) .در هفته های شکارشده  مگس

 مارهایت ریمالس چغندرقند نسبت به سا توسط تیمار

 چغندرقند، مالس از بعد. بیشتر بود (79/16 ± 23/4)

مخمر جو  ،(45/14 ± 46/1) اتزیدرولیه نییپروت

، (95/10 ± 42/0) ومیاستات آمون، (33/12 ± 38/1)

 بیس ۀسرک(، 23/8 ± 87/0) مگس جالیز مونوفر

 ± 61/0) و محرک غذایی آمونیا( 83/5 ± 37/0)

 داشتند.بیشترین شکار را  بیبه ترت( 96/3

ماده جالیز  مگسکار تیمارهای مختلف در ش نیب

 وجود داشت یدار یاختالف معننیز  شیدر طول آزما

(DF= 6. 21; F= 5.72; Pvalue < 0.01)س. مال 

 مارهایت ری( نسبت به سا95/10 ± 65/2) چغندرقند

تیمارهای پروتیین هیدرولیزات  .شکار بیشتری داشت

(، استات 55/7 ± 77/0(، مخمر جو )79/8 ± 66/0)

 57/0(، فرومون مگس جالیز )54/7 ± 19/0آمونیوم )

( و محرک 73/3 ± 13/0(، سرکۀ سیب )99/4 ±

( به ترتیب بیشترین شکار 12/2 ± 31/0غذایی آمونیا )

تیمارهای مختلف در شکار  نیبهمچنین  را داشتند.

وجود  آماری دار یاختالف معننیز  نر جالیز مگس

 .(DF= 6. 21; F= 3.30; Pvalue < 0.01) داشت

تیمار نر در  جالیز یها تعداد جذب مگس نبیشتری

مشاهده شد و  (95/5 ± 68/1)مالس چغندرقند 

(، 66/5 ± 83/0تیمارهای پروتیین هیدرولیزات )

 ± 33/0(، استات آمونیوم )78/4 ± 63/0مخمر جو )

(، سرکۀ 24/3 ± 35/0(، فرومون مگس جالیز )41/3

 35/0( و محرک غذایی آمونیا )11/2 ± 15/0سیب )

 ( به ترتیب بیشترین شکار را داشتند.84/1 ±

 
( در تلۀ مکفیل طعمه گذاری شده با هفت ± SE. میانگین حشرات هدف و غیر هدف به دام افتاده )حشره/تله/هفته( )1جدول 

 کننده در مزرعۀ خیار مادة جلب
Table 1. Mean ± SE of target and non-target flies captures (flies per trap per week) in McPhail trap baited with seven attractants in 

cucumber field 

 مگس جالیز نر مگس جالیز ماده ترکیب جلب کننده
کل مگس جالیز به دام 

 افتاده
 حشرات غیر هدف به دام افتاده بالتوری به دام افتاده

95/10 مالس چغندرقند  (65/2)  a 95/5  (68/1)  a 79/16  (23/4)  a 11/4  (78/0)  a 41/3  (62/0)  b 

12/2 محرک غذایی آمونیوم  (31/0)  d 84/1  (35/0)  c 96/3  (61/0)  d 63/0  (13/0)  b 03/1  (17/0)  b 

99/4 فرومون مگس جالیز  (57/0)  b c d 24/3  (35/0)  a b c 23/8  (87/0)  b c d 11/1  (36/0)  b 98/0  (15/0)  b 

79/8 پروتیین هیدرولیزات  (66/0)  a b 66/5  (83/0)  a 45/14  (46/1)  a b 99/3  (42/0)  a 60/2  (09/0)  b 

54/7 استات آمونیوم  (19/0)  a b c 41/3  (33/0)  a b c 95/10  (42/0)  a b c 00/1  (25/0)  b 17/1  (25/0)  c 

73/3 سرکۀ سیب  (31/0)  c d 11/2  (15/0)  b c 83/5  (37/0)  c d 62/1  (27/0)  b 68/2  (22/0)  b 

55/7 مخمر جو  (77/0)  a b c 78/4  (63/0)  a b 33/12  (38/1)  a b c 17/5  (27/0)  a 63/5  (35/0)  a 

F 72/5 30/3 80/4 60/15 02/22 

P 001/0 019/0 003/0 0001/0> 0001/0> 

 مقادیر دارای حروف متفاوت در هر ستون با استفاده از آزمون دانکن دارای اختالف معنادار آماری هستند.

 

هدف  ریحشرات غ سانیوار تجزیۀ جینتا

(Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, 

Thysanoptera )مختلف نشان داد که  یمارهایدر ت

 شکار حشرات ازنظر های مختلف کننده جلب نیب

 =DF= 6. 21; Fداشت )وجود  یدار یتفاوت معن

22.02; Pvalue < 0.00135/0) مخمر جو (. تیمار ± 

هدف را  ریحشرات غ یهفتگشکار  باالترین (63/5

 هدف در ریغ تحشرا شکار یهفتگ نیانگیم. داشت

 نییو پروت بیس ۀمالس چغندرقند، سرک تیمارهای

 ± 22/0)، (41/3 ± 62/0) بیبه ترت اتزیدرولیه

تفاوت  یاما ازنظر آماربود  (60/2 ± 09/0)و ( 68/2

 نی. کمتربین این تیمارها مشاهده نشد یدار یمعن
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در  بیهدف به ترت ریحشرات غ یهفتگشکار  زانیم

، محرک غذایی (98/0 ± 15/0)مگس جالیز مون وفر

 ± 25/0) ومیو استات آمون (03/1 ± 17/0) آمونیا

 یدار یتفاوت معن یازنظر آمار شد؛ امامشاهده  (17/1

 تجزیۀ جینتااشت. بر اساس وجود ندمیان این تیمارها 

 یمارهایدر تهای به دام افتاده  بالتوری ،انسیوار

 ;DF= 6. 21با هم داشتند ) یدار یتفاوت معن ،مختلف

F= 15.60; Pvalue < 0.001 تیمارهای مالس .)

(، پروتیین هیدرولیزات 11/4 ± 78/0چغندرقند )

 باالترین (17/5 ± 27/0) مخمر جو ( و99/3 ± 42/0)

آماری تفاوت  ازنظرد ولی را داشت بالتوری یهفتگشکار 

 نیانگیمنداشت. داری میان این تیمارها وجود  معنی

، بیس ۀسرکتیمارهای  در بالتوری شکار یهفتگ

فرومون مگس جالیز، استات آمونیوم و محرک غذایی 

، (11/1 ± 36/0)، (62/1 ± 27/0) بیبه ترتآمونیا 

 (.1جدول )بود  (63/0 ± 13/0)و  (00/1 ± 25/0)

 تیجمعهفتگی  راتیی، روند تغپژوهش نیدر ا

های تیر تا  ماهف در مختل یمارهایدر تمگس جالیز 

جالیز  یها مگسجمعیت هفتگی . شد یبررس آبان

شکارشده در همۀ تیمارها از اواخر مرداد روند افزایشی 

آبان  اواخرداشت و در مهر به اوج رسید. جمعیت در 

 زبانیو در دسترس نبودن م یبارندگشروع  لیبه دل

در  مگس جالیز یهفتگشکار  . بیشترینافتیکاهش 

 (مگس بالغ در هر تله 25/71 ± 26/15) مهرماه 23

کمترین شکار مشاهده شد.  تیمار مالس چغندرقنددر 

مگس بالغ در هر  25/0 ± 12/0) مگس جالیز هفتگی

 ومیآمونمحرک غذایی آمونیا،  یمارهایت مربوط به (تله

و فرومون مگس جالیز در ابتدای فصل بود استات 

 .(1)شکل 
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 برداری در تیمارهای آزمایشی های مختلف نمونه . نوسانات هفتگی جمعیت مگس جالیز به دام افتاده در تاریخ1شکل 
Figure 1. Weekly population fluctuations of captured pumpkin flies in different sampling dates at 

experimental treatments 
 

 29هدف در  ریغحشرات  یهفتگشکار  بیشترین

حشره در هر  00/125 ± 20/58با میانگین ) مرداد

کمترین شکار مخمر جو مشاهده شد. تیمار در  (تله

مربوط به تیمارهای استات هدف ریحشرات غ هفتگی

و فرومون  (حشره در هر تله 75/0 ± 46/0)آمونیوم 

های  مگس (.2)شکل  ( بود80/0 ± 20/0مگس جالیز )

ۀ تیمارهای آزمایشی در طول همجالیز شکارشده در 

جمعیت مگس جالیز در طول  عنوان بهبرداری  نمونه

برداری  فصل در نظر گرفته شد. در طول فصل نمونه

تیمارها  همهمگس جالیز بالغ از  5512تعداد 

درصد( و  95/62عدد ماده ) 3470ی شد که آور جمع

( بودند. در تیمارهای 37درصد / 05عدد نر ) 2042

قند، محرک غذایی آمونیا، فرومون مگس مالس چغندر

جالیز، پروتیین هیدرولیزات، استات آمونیوم، سرکۀ 
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 شدههای جالیز شکار سیب و مخمر جو نسبت مگس

، 65( به ترتیب ها ) ماده به کل مگس

درصد بود. بررسی نوسانات  61و  63، 68، 60، 60، 53

ر سال مگس جالیز د مادهجمعیت افراد بالغ نر و 

 جیتدر بهمرداد  29نشان داد که جمعیت از  1397

شهریور  19افزایش یافت و اولین اوج جمعیت در 

مگس جالیز شکارشده( مشاهده شد. اوج  318)

 23مگس جالیز شکارشده( در  1017جمعیت دیگری )

مگس  790آبان ) 7مهر مشاهده گردید. همچنین در 

د که جالیز شکارشده( آخرین اوج جمعیت دیده ش

تاریخ به علت شروع بارندگی و عدم وجود  نیبعدازا

آبان جمعیت  28میزبان جمعیت کاهش یافت و در 

 (.3صفر گردید )شکل 

 برداری در تیمارهای آزمایشی های مختلف نمونه . نوسانات هفتگی جمعیت حشرات غیر هدف به دام افتاده در تاریخ2شکل 

Figure 2. Weekly population fluctuations of captured non-target flies in different sampling dates at 

experimental treatments 

 

 
 تیمارهای آزمایشی همهبرداری در  های مختلف نمونه های جالیز به دام افتاده در تاریخ . نوسانات هفتگی جمعیت مگس3شکل 

Figure 3. Weekly population fluctuations of captured pumpkin fly adults in different sampling dates at 

experimental treatments 

 

 بحث

نوع تله  مانند یعوامل مختلف بهانبوه  شکارروش  ریتأث

تراکم  کننده، ة جلبنوع و غلظت ماد ،)رنگ و شکل(

آفت و  تیتراکم جمع، آفت ۀگون، زبانیم اهیگ، تله

 ;I A E A, 2003بستگی دارد ) ییآب و هوا طیشرا

IAEA, 2007; Papadopoulos et al., 2001) .

 کننده ز ترکیبات جلبمؤثر غیر ا املازآنجاکه همه عو

 نیتوان تفاوت ب یم بودند، بنابراینثابت ما  شیدر آزما

نسبت  کننده ة جلبتفاوت در ماد بهرا  عملکرد تیمارها

 ،مالس چغندرقندبر اساس نتایج این پژوهش، داد. 

 تیمارها مؤثرترینو مخمر جو  اتزیدرولیه نییپروت

در  یادیز های پژوهشبودند. جالیز  مگسشکار  یبرا

مختلف در  کننده جلب یها مورد استفاده از طعمه

در جهان انجام  وهیم یها و کنترل مگس پایش، شکار
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ای شکار انبوه  در مطالعات گستردهشده است. 

های مختلف بررسی  کننده های میوه توسط جلب مگس

 ,.Duan & Prokopy, 1995; Vargas et alشده است )

1997; Tan et al., 2014; Pezhman, 2016). ۀمطالع 

نشان  اتزیدرولیه نییپروتمختلف  ونیچند فرموالس

مدیترانه  وهیمگس م جلبسراتراپ در  فرآورده داد که

عملکرد بهتری نسبت به سایر  رازیانار ش های در باغ

داری  تیمارها داشت. همچنین این ترکیب تفاوت معنی

 ,Pezhmanدادند )نشان در جلب افراد نر و ماده 

های گذشته نشان دادند که  ایج پژوهشنت (.2016

در آب کارایی باالیی در جلب  شده حلمخمر 

های  یافته برخالفهای میوه نر و ماده دارد ولی  مگس

پژوهش حاضر، حشرات غیر هدف کمتری را به خود 

(. بر اساس Leblanc et al., 2010جلب کرده است )

نتایج پژوهش حاضر، مشخص شد که شکارگرهای 

های  در تله ها افشان گردهرازیتوییدها و مفید، پا

در همه  3اند اما بالتوری سبز آزمایشی جلب نشده

تیمارهای آزمایشی مشاهده شد. باالترین میزان شکار 

بالتوری در مخمر جو بود که یکی از نقاط ضعف این 

تیمار در مدیریت مگس جالیز است. برای جلب 

های  کننده حشرات بالغ در مدیریت آفات از جلب

های  شود. تله غذایی، بینایی و جنسی استفاده می

مختلف با استفاده از یک یا ترکیبی از چند مادة غذایی 

های میوه در چارچوب  کننده برای کنترل مگس جلب

 ,Haniotakisبرنامۀ شکار انبوه به کار رفته است )

(. در پژوهش حاضر از ترکیب تلۀ مکفیل با 2005

نیز استفاده شده است.  فرومون جنسی مگس جالیز

یکی از دالیل شکار هر دو جنس نر و ماده در این 

ها هم به فرومون  توان به جلب شدن مگس تیمار را می

 12 درمجموعجنسی و هم به رنگ زرد تله نسبت داد. 

نر و ماده در مگس بالغ  5512 برداری هفته نمونه

ها  مورد آن 1276که  شکار شدند یشیآزما یمارهایت

تعداد،  نیشدند. از ا جلبمالس چغندرقند  توسط

در  یبودند. عامل اصل نر مگس 444و  ماده مگس 832

ترکیبات شده تفاوت در های شکار مگس ینسبت جنس

مگس  تی، جمعشیآزما نیاست. در ا کننده جلب

                                                                               
3.Neoroptera  

و اوج  افتی شیافزا جیتدر به مرداداز اواخر  جالیز

 نی(. هم3مشاهده شد )شکل اواخر مهر در  تیجمع

 .D تیجمعپژوهش در  ینوسانات عموم یالگو

ciliatus نیز استان خوزستان یانثدر منطقه مال 

 آبان لیدر اوا تیمنطقه اوج جمع نیمشاهده شد. در ا

و در  افتیکاهش  تیازآن جمع پسافتاد و اتفاق 

 & Zandiای شکار نشد ) هیچ حشرهاواسط آذرماه 

Shishehbor, 2013). حاصل از بررسی ما با  یها افتهی

در  شده انجامهای  در بررسی. بود همسو پژوهش این

مشخص شد که آلودگی ، خربزه و هندوانه رایخمزارع 

آذر اواسط  در تیو جمع شود تیر شروع میاواسط از 

 (.Javadzadeh & Jemsi, 1998) رسد یبه اوج خود م

 اضیکدوسبز در ر مرقدر مورد دو پژوهش  جینتا

 لیدر اوا مگس جالیز تیکه جمع ندنشان داد عربستان

 است تیجمع اوجدو  یرادااردیبهشت و خرداد 

(Aldawood, 2013.) 

در منطقه  ودر بهار  اضیدر ر تیاوج جمع

بود. تفاوت شرایط آب و هوایی و  زییکرمانشاه در پا

تواند باعث تفاوت در زمان اوج  الگوی کشت می

با  میوه یها مگس و منطقه باشد. شکار انبوهجمعیت د

 تیکاهش جمع یبرا ینییپروت های استفاده از طعمه

 یتجرب جیبوده است. طبق نتا زیآم تیفقها مو آن

سرکه و مخمر  استفاده از ترکیباتی مانند کشاورزان،

نر و ماده  وهیمهای  شکار مگسدر  ییباال ییجو کارا

 ازین دمثلیان تولدر زم های بالغ ماده دارند. مگس

دارند و  دراتیو کربوه نییبه منابع پروتفراوانی 

زیادی از این منابع،  ریبا مقاد کننده ترکیبات جلب

 ,Messingدارند )حشرات بالغ عملکرد بهتری در جلب 

بنابراین بر اساس نیاز غذایی حشرات بالغ ؛ (1999

توان از  می دمثلیتولخصوصاً حشرات ماده در زمان 

 ها آنژگی در انتخاب بهترین ترکیب برای جلب این وی

کنندة  استفاده کرد. عالوه بر استفاده از مادة جلب

محرک بینایی  عنوان بهتوان از رنگ زرد  مناسب می

حشرات نیز در تله استفاده کرد. نتایج پژوهش ما نشان 

 نییپروت ،مالس چغندرقندترکیب  کهدادند 

جلب مگس در ل با تلۀ مکفیو مخمر جو  اتزیدرولیه

 نی؛ بنابراخیار کارایی باالیی داشتند مزرعهجالیز در 
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شود با توجه به ارزان و در دسترس بودن  پیشنهاد می

 ،این ترکیبات و نیز کارایی باال در جلب حشرات هدف
 نییمالس چغندرقند، پروت حاوی مکفیل ۀتل

شکار انبوه  یبراپنج درصد مخمر جو  وات زیدرولیه

 .استفاده شود اریمزارع خ مگس جالیز در

 

 سپاسگزاری

 یقاتیو کارکنان مزرعه تحق تیریمداز همکاری 

و  یدانشگاه راز ی و منابع طبیعیکشاورز سیپرد

 یعیو منابع طب یکشاورزو آموزش  قاتیمرکز تحق

 .شود میکرمانشاه تشکر استان 
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