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 چکیده

 Ceratitis capitate ای،ها در شکار انبوه مگس میوه مدیترانهکشه و اثر حشرهکنندبه منظور مقایسه برخی مواد جلب

(Wiedeman) های کامل تصادفی با پنج تکرار و پنج تیمار شامل پروتئین آزمایشی در شهرستان آمل به صورت طرح بلوک
برهمکنش اثر سموم در چهار سطح شامل در آزمایش دیگری  تک و مدلور انجام شد. هیدرولیزات ایرانی و خارجی، سراتراپ، دیپ

در کننده در دو سطح شامل پروتئین هیدرولیزات ایرانی و سراتراپ دیپترکس، پالیزین، ماالتیون و بدون سم )شاهد( با دو طعمه جلب
و  0/3ای ماده )دیترانههای مترین تعداد شکار روزانه مگسدهد که سراتراپ و پروتئین ایرانی، بیشنتایج نشان می .باغ مرکبات اجرا شد

کش دیپترکس به همراه ماده حشرهاند. همچنین های مک فیل داشتهفرد( را به صورت روزانه در تله 66/2و  06/2فرد( و نر ) 310/3
ذری ترین میزان اثرگبیش (41/3سراتراپ )کننده کش دیپترکس به همراه ماده جلبو حشره( 330/3 40/3)ایرانی کننده پروتئین جلب

عنوان کش دیپترکس، بهترکیب سراتراپ یا پروتئین ایرانی با حشره را داشته است.  Ceratitis capitate در جلب و مرگ مگس
 .ای داشتندطعمه، بهترین نتیجه را در  شکار انبوه مگس میوه مدیترانه

 
 .ایانهمدیتر ، مگس میوه، شکار انبوهایطعمه تلهمرکبات، مازندران،  :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 

In order to compare some attractants and insecticides in mass trapping of Mediterranean fruit flies, 

Ceratitis capitate (Wiedemann) an experiment was conducted in Amol city in a randomized complete 

block design with five replications  and five treatment including  Iranian and foreign hydrolyzate proteins, 

Ceratrap, Deptak and Medlur. In another experiment the effect of some insecticide in four level including 

Dipterex, Palizin, Malathion and without any insecticide (control) and its interaction with two level of 

attractants including Iranian hydrolyzate protein and Ceratrap was carried out in citrus orchards. The 

results show that the Ceratrap and Iranian hydrolyzate protein had the highest daily catch of female (2.65 

and 2.55) and male (2.55and 2.65) of Mediterranean fruit fly in McPhail traps. Also, statistical 

comparison of second experiments revealed that Dipterex with the Iranian protein hydrolyzate (0.94  

0.006) and Dipterex in combination with Ceratrap (0.91) were significantly effective treatment to attract 

and kill Ceratitis capitate flies. Base in this results the blend of Ceratrap or Iranian hydrolyzate protein 

and Dipterex suggest as a appreciate bait for mass trapping of the Mediterranean fruit flies. 
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 مقدمه

بوده و امروزه در بیش از  Rutaceaeمرکبات از تیره گیاهان 

یابند گرمسیری دنیا پرورش می کشور گرمسیری و نیمه 115

(fetohi Gazvini & fattahi Moghaddam, 2016 .) آفات تنوع

به  کشور خیز شمالمرکباتها در نواحی نو تراکم آ مرکبات

 ،ندگی و رطوبتعلت متعادل بودن دما، باال بودن میزان بار

 & Abbasipour) نسبت به جنوب کشور بسیار زیاد است

Taghavi, 2007 .) 

 Ceratitis capitate ای،  انهمگس میوه مدیتر

(Wiedemann) ترین آفات انواع ترین و خطرناکاز مهم

 ;Abbaspour et al., 2011 .درختان میوه در دنیا بوده )

Gholamian et al., 2013) آب و هوای مناطق  و در شرایط

آلوده شمال، غیر از پرتقال، نارنگی، لیمو ترش و نارنج، به 

های سایر انواع درختان مرکبات و به تعداد زیادی از میوه

 ,Damavandianکند )ت وارد میگیاهان دیگر نیز خسار

-های انجام شده در استان مازندران نشان میبررسی (.2020

نسل در سال تولید کند. طول  3دهد که این آفت قادر است تا 

روز تخمین  34تا  53دوره هر نسل بسته به شرایط محیطی از 

زده شده است. این آفت در مناطق گرمسیری در تمام طول 

-سال فعال بوده و همه مراحل زیستی آن قابل مشاهده می

(. حشرات ماده Mafi pashakolaei & Berari, 2018باشند )

وغ جنسی و کامل کردن تخم، نیاز این آفت جهت رسیدن به بل

به یک منبع پروتئینی مناسب دارند که در شرایط طبیعی از 

-ها، عسلک حشرات و یا فضله پرندگان بدست میشهد گل

 .(Mafi pashakolaei & Berari, 2018)آورند

-تحقیقات انجام شده در باغات میوه استان فارس نشان می 

ه سراتراپ و تله دلتا با کنندکه تله مکفیل با ماده جلب دهد

کننده پارافرومونی و یا بیولور بهترین و مؤثرترین ماده جلب

(. یکی Pezhman, 2012باشند )ابزار برای پایش مگس میوه می

از روشهای مرسوم برای کنترل این آفت نیز عالوه بر استفاده 

است که در این روش ماده  ها، استفاده از طعمه مسموماز تله

کش توسط ناسب به صورت مسموم شده با حشرهغذایی م

گیرد و حشره با تغذیه از آن باغدار در دسترس آفت قرار می

؛ mafi pashakolaei & berari, 2018شود )تلف می

Pezhman, 2019 همچنین طی پژوهشی کارایی چند نوع .)

فرموالسیون تجاری پروتئین هیدرولیزات شامل اگریسنس، 

 فول مورد مطالعه قرار گرفته است سملبیوسبو، سراتراپ و ا

(Pezhman, 2016) طبق نتایج این تحقیق میانگین شکار .

ای در تیمارها فوق به ترتیب  هفتگی مگس میوه مدیترانه

مگس در هر تله بوده است. در این  03/5و  77/9، 34/5، 73/5

عنوان بهترین تیمار پژوهش فرموالسیون مایع سراتراپ به

های پروتئین هیدرولیزات برای  فرموالسیون نسبت به سایر

ای پیشنهاد شده های شکار انبوه مگس میوه مدیترانهبرنامه

-های مکفیل با ماده جلباست. در پژوهشی دیگر کارایی تله

با استفاده از  آمین متیل کننده آمونیوم استات، پوترسین و تری

در  ایفیل برای شکار مگس میوه مدیترانهتله جکسون و مک

 های میوه یونان مورد مقایسه قرار گرفته است باغ

Papadopoulos et al., 2001).) 

نتایج پژوهش مذکور نشان داده است که تله مکفیل روی  

درختان هلو و زردآلو در شکار مگس میوه مؤثرتر از تله 

ای دیگر تاثیر دو نوع ماده جکسون بوده است. در مطالعه

وال و مایع سراتراپ در تله مکفیل کننده شامل مخمر تورجذب

ای در مزرعه قهوه واقع در برای شکار مگس میوه مدیترانه

دهد هاوایی مورد مقایسه قرار گرفته است که نشان می

سراتراپ در شکار هر دو جنس نر وماده مگس میوه در مقایسه 

 & Shelly)2016)با مخمر توروال مؤثرتر بوده است

Kurashima,هشی مقایسه چندین روش تله. در طی پژو-

گذاری برای جلب مگس ماده میوه مدیترانه در هفت کشور 

مختلف )یونان، هندوراس، مایوریتوس، مراکش، پرتغال، اسپانیا 

. (Epsky et al., 1999)و ترکیه( مورد بررسی قرار گرفته است 

ای، مک فیل، تفری انواع تله ها از قبیل تله جکسون،  استوانه

چسبنده زرد  به همراه مواد جلب کننده شامل  ترپ و تله

مدلور، بیولور، نولوز و پروتین هیدرولیزات در این پژوهش تری

جکسون با جلب کننده  مورد بررسی قرارگرفته است که تله

های کنترل این آفت مدلور به عنوان یکی از بهترین روشتری

-ماده جلبهای انجام شده است. طبق بررسیشناخته شده

تفری تراپ )نوع  تله مک فیل یا کننده بیولور همراه با تله

ترین جلب کننده  تغییر یافته و جدید تله مکفیل( پرمصرف

ای در کشورهای وتله جهت شکار انبوه مگس میوه مدیترانه

 ,Miranda et al., 2001; Kouloussisباشد )حوزه مدیترانه می

et al., 2022.) 

نوع ماده  پنجمقایسه کارایی  بررسی وبا هدف  این پژوهش 

، پروتئین هیدرولیزات ایرانیشامل جلب کننده مگس میوه 

-جلب، کننده سراتراپجلبهیدرولیزات خارجی،  پروتئین

کش و چهار نوع حشره جلب کننده مدلور، تک کننده دیپ

ماالتیون، پالیزین، دیپترکس و طعمه جلب کننده بدون 

برای  های مکفیلتله ده ازکش به عنوان شاهد با استفاحشره

در  معرفی بهترین ترکیب سم حشره کش و طعمه جلب کننده

 آمل انجام شده است.شهرستان  های مرکباتیکی از باغ


https://www.mazraehno.com/downloads/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
https://www.mazraehno.com/downloads/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
https://www.mazraehno.com/downloads/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
https://www.mazraehno.com/downloads/%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%a8%d8%a7%d8%aa/
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 هامواد و روش

 محل و زمان پژوهش

این پژوهش در فصل پائیز در بازه زمانی اول مهر ماه تا نیمه  

کامل( در  )به دلیل حضور حداکثری حشرات 1593آبان سال 

واقع در دهستان پایین خیابان لیتکوه، روستای باغ مرکبات 

 77شهرستان آمل انجام شد. مکان آزمایش با ارتفاع در مرانده 

دقیقه  51درجه و  35متر از سطح دریا و مختصات جغرافیایی 

دقیقه عرض شمالی قرار داشت.  53درجه و  57طول شرقی و 

درخت  044تار و حاوی باغ مورد مطالعه به مساحت یک هک

 Citrus sinensisساله با رقم تامسون ناول ) 14-15پرتقال 

(Linnaeus) var. novel 0متر در  7( بود که با فاصله ردیفی 

 متر بود. 3/5متر احداث شده بود. ارتفاع درختان حدود 

 

 ترکیبات جلب کننده

 -1تیمارهای مورد مطالعه در آزمایش اول عبارت بودند از: 

 پروتئین -5(. کاوینآذر) وتئین هیدرولیزات ایرانیپر

وِرت تولید کشور اسپانیا مرجع اسمِلهیدرولیزات خارجی )

 کننده سراتراپجلب -5(. کاوانکننده شرکت رهااندیشعرضه

)حاوی  تک کننده دیپپودر جلب -0. (پویابانیزیست)شرکت 

یشگاه ای و مخمر ساخته شده در آزماپودر ماهی، شکر قهوه

شرکت  ) جلب کننده مدلور -3 اکولوژی دانشگاه زنجان(.

 (.سبزآورکیمیا
% شرکت آذرکاوین به 53میزان مصرف پروتئین هیدرولیزات 

سی در هر  سی 544نام اگروتراپ، طبق دستورالعمل شرکت، 

تله بود. این محلول حاوی انواع مواد آلی و ارگانیک شامل 

-ک اسید و هیومیک اسید میاسیدهای آمینه، نیتروژن، فولوی

-باشد که در گالنباشد. سراتراپ به رنگ زرد با بوی تند می

گردد. سراتراپ حاوی لیتری به بازار عرضه می 0و  53های 

باشد ترکیبات فراری از آمینواسیدهای هتروسیکلیک اولیه می

که با متصاعد نمودن بخار اسیدهای ارگانیک از خود، قدرت 

ای بالغ، به های میوه مدیترانه رای جذب مگسای ب العاده فوق

جلب کننده اسمل ورت باشد.  خصوص جنس ماده را دارا می

با همان مشخصات اگروتراپ بود ولی با این تفاوت که در 

شود و در مورد دیپ تک نیز مخلوطی کشور اسپانیا ساخته می

از پودر ماهی مخمر و شکر قهوه ای است که در تله های جلب 

ه برای مگس خانگی توصیه شده است و در این پژوهش کنند

-برای نخستین بار کارایی آن برای مگس مدیترانه آزمون می

متری درختان از سطح زمین در  3/1ها در ارتفاع تلهشود. 

گیر، کمی در سایه( جهت جنوب شرقی درختان )سمت آفتاب

تله مورد استفاده در این تحقیق از نوع مکفیل  نصب گردید.

 بود.

کننده موثر در آزمایش در آزمایش دوم کارایی دو ماده جلب

کش در کنترل مگس میوه اول در ترکیب با سه نوع آفت

پس از اتمام آزمایش اول  ای مورد بررسی قرار گرفت.مدیترانه

برای کننده مؤثرتر دو ماده جلب بدست آمدههای و آنالیز داده

های آزمایش عبارت تیمار .انجام آزمایش دوم استفاده شد

 بودند از :

ایرانی بدون  هیدرولیزات روتئینپ سیسی 544 -1

 کشحشره

 کشبدون حشرهسراتراپ  سیسی 544  -5

 5% به نسبت 37ماالتیون  سراتراپ+سی سی 544 -5

 در هزار

)دیپترکس( به کلرفن  تریسراتراپ + سی سی 544 -0

 هزاردر  5نسبت 

 ر هزارد 5پالیزین به نسبت +  سراتراپسی سی 544 -3

ماالتیون پروتئین هیدرولیزات ایرانی + سی سی 544 -7

 هزاردر  5% به نسبت 37

 پروتئین هیدرولیزات ایرانی +سی سی 544 -7

 در هزار 5به نسبت )دیپترکس( کلرفن  تری

پالیزین  +پروتئین هیدرولیزات ایرانی سی سی 544 -3

 در هزار 5به نسبت 

در  کشآفت ماالتیون وجود اسم این کشآفتدلیل انتخاب 

همچنین . بودالعمل سازمان حفظ نباتات کشور لیست دستور

و دیپترکس نیز به دلیل اثر انتخابی روی دوباالن  کشآفت

پالیزین هم به خاطر منشاء گیاهی و کم خطر بودن  کشآفت

 .آن برای این تحقیق انتخاب شد

 

 هاارزیابی تله

ی با پنج های کامل تصادفپژوهش اول، در قالب طرح بلوک 

های تیمار و پنج تکرار انجام شد. به این ترتیب، تعدادکل کرت

متر و فواصل  15-13ها فواصل بین تله .عدد بود 53آزمایشی 

در نظر گرفته شد. متر  54های آزمایشی حداقل بین بلوک

ها روزانه در طی یک ماه آزمون مورد بازدید قرار گرفت و تله

تفکیک جنسیت شمارش و در های شکار شده به تعداد مگس

حشراتی که در داخل تله ها جلب جداول مربوطه ثبت گردید. 

ها مشاهده شده بودند ولی بصورت زنده و فعال در داخل تله

 شدند نیز به عنوان شکار زنده تفکیک شدند.می

تحقیق دوم در قالب آزمایش فاکتوریل با دو فاکتور طعمه 

-رانی و سراتراپ( و حشرهجلب کننده در دو سطح )پروتئین ای

ها در چهار سطح )شاهد، ماالتیون، پالیزین و دیپترکس( کش
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های آزمایشی در آزمایش و سه تکرار انجام شد. تعداد کل کرت

روز مورد بازدید  53ها روزانه و به مدت تلهعدد بود.  50 دوم

های شکار شده شمارش و در جداول قرار گرفت و تعداد مگس

 دید.مربوطه ثبت گر

 

 تجزیه و تحلیل آماری

در  SAS version 9.4افزار آماری  های بدست آمده با نرمداده 

های کامل تصادفی و آزمایش فاکتوریل به قالب طرح بلوک

گردید. میانگین تیمارها  روش تجزیه واریانس دو طرفه آنالیز

. به شدرسم  Excelمقایسه و نمودارها در  LSDنیز با آزمون 

 )وجود صفرهای متعدد در هاداده نبودن دلیل نرمال

ها صورت تبدیل داده  ها(، با فرمولداده 

 گرفت.

 

 نتایج

دهد که نتایح حاصل از تجزیه واریانس نشان می: آزمایش اول

تیمارها از نظر شکار مگس نر، مگس ماده و مگس زنده در 

مقایسه  داری داشتند.درصد  با هم اختالف معنی 3سطح 

یمارها نیز نشان داد که سراتراپ و پروتئین ایرانی میانگین ت

ترین بیش ( (F= 4.46, df= 4, p< 0.01 داریطور معنیبه

ای ماده را به ترتیب با میانگین تعداد شکار مگس مدیترانه

11/4 73/5  43/4و 33/5  نسبت به دیگر تیمارها داشته

 (.1است )شکل

 
 های جلب کننده مختلف.بر اساس طعمه  Ceratitis capitate میوه مدیترانه، گس مادهم روزانه جلب میانگین مقایسه -1شکل

Figure 1- Comparison of the daily average trap of the female Mediterranean fruit flies, Ceratitis capitate in based on 

different lures. 

 

، پروتئین 45/4 59/4های دیپ تَک با میانگین روزانه تیمار

، مدلور با میانگین روزانه 01/4/414خارجی با میانگین روزانه 

41/4 03/4 410/4، پروتئین ایرانی با میانگین روزانه  

به ترتیب  7/4  45/4و سراتراپ با میانگین روزانه  37/4

کمترین شکار مگس نر را داشتند که از این میان سراتراپ و 

داری با سایر تیمارها متفاوت معنیپروتئین ایرانی به طور 

مقایسه میانگین (. 5)شکل ( (F= 8.23, df= 4, p< 0.01 بودند

دهد که سراتراپ و پروتئین ایرانی به طور معنی نشان می

ترین تعداد شکار کل مگس )نر و ماده( را به ترتیب داری بیش

را نسبت به   11/5 15/4و   53/5 50/4با میانگین روزانه 

تیمارها داشتند. میانگین جلب روزانه برای تیمارهای  دیگر

و   51/5 473/4، پروتئین خارجی  51/5 437/4مدلور 

داری بود که با هم تفاوت معنی  47/5 415/4دیپ تَک 

  (.5)شکل  ( (F= 9.62, df= 4, p< 0.01نداشتند 
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 .های جلب کننده مختلفبر اساس طعمه  Ceratitis capitate میوه مدیترانه، مگس نر روزانه جلب میانگین مقایسه –5شکل

Figure 2 - Comparison of the daily average trap of the male Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitate in based on 

different lures. 
 1 

 5 
 5 های جلب کننده مختلفبر اساس طعمه  Ceratitis capitateروزانه کل )نر و ماده( مگس میوه مدیترانه، جلب میانگین مقایسه –5شکل 

Figure 3 - Comparison of the total (male and female) daily average trap of the Mediterranean fruit flies, Ceratitis 0 
capitate in based on different lures. 3 

7 

 7 479/4ترین تعداد شکار مگس زنده به ترتیب با میانگین بیش

 33/1  15/4و 51/1  مربوط به پروتئین ایرانی و سراتراپ 3 

 9 15/4  بود و بعد از این دو تیمار به ترتیب دیپ تَک با میانگین

 47/1 473/4 33/4، پروتئین خارجی با میانگین  و مدلور با 14 

بدست آمد که پروتئین ایرانی با سایر  49/4  03/4میانگین  11 

تالف معنی داری داشت )شکل تیمارها به غیر از سرتراپ اخ 15 

0.) 15 

 10 

 13 آزمایش دوم

ها نشان داد که بین تیمارها از نظر تجزیه واریانس داده  17 

داری در سطح احتمال پنج کش اختالف معنیمصرف حشره 17 

چنین اثر . هم((F= 3.89, df= 3, p< 0.05درصد وجود دارد  13 

 F= 19 دار نگردیدها معنیکشکننده با حشرهمتقابل ماده جلب

0.14, df= 3, p> 0.05)). 54 

کننده دهد که ماده جلبمقایسه میانگین تیمارها نشان می 51 

ترین شکار کش دیپترکس بیشپروتئین ایرانی به همراه حشره 55 

را به  447/4 90/4با میانگین  ایمگس ماده میوه مدیترانه 55 

ترین میزان مربوط به طعمه خود اختصاص داده است وکم 50 

-باشد. هممی 415/4 75/4کننده خالص با میانگینجلب 53 

دهد که از نظر کش ها نشان میچنین مقایسه میانگین حشره 57 
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 455/4 57کش پالیزین با میانگین شکار مگس ماده، حشره

کننده به ، ماده جلب34/4 459/4، ماالتیون با میانگین79/4 53 

را به خود اختصاص دادند )شکل  457/431/4صورت خالص  59 

کننده دهد که ماده جلب(. مقایسه میانگین تیمارها نشان می3 54 

ترین شکار مگس کش دیپترکس بیشسراتراپ به همراه حشره 51 

ترین میزان و کم 91/4 45/4ای را با میانگین میوه مدیترانه 55 

را به خود  37/4 ± 453/4هم سراتراپ خالص با میانگین  55 

ها برای جلب کننده (. میزان شکار تله7د )شکل اختصاص دادن 50 

و پالیزین  33/4± 413/4سرتراپ همراه با سم ماالتیون  53 

 57 بود.79/4 ± 453/4

 57 

 53 
 59 .های جلب کننده مختلفبر اساس طعمه  Ceratitis capitate میوه مدیترانه، مگس زنده روزانه جلب میانگین مقایسه -0شکل 

Figure 4 - Comparison of the daily average trap of the living Mediterranean fruit flies, Ceratitis capitate in based 04 
on different lures. 01 

 

 
با ترکیب پروتین هیدرولیزات  های مختلفکشبر اساس حشره  Ceratitis capitateمگس میوه مدیترانه روزانه جلب میانگین مقایسه -3شکل 

 ایرانی.
Figure 5- Comparison of the daily average trap of the Mediterranean fruit flies, Ceratitis capitate in based on different 

insecticides in combination with the Iranian protein hydrolyzate.

 1 
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 5 
 5 با ترکیب سرتراپ. های مختلفکشساس حشرهبر ا  Ceratitis capitate مگس میوه مدیترانه، روزانه جلب میانگین مقایسه -7شکل 

Figure 6- Comparison of the daily average trap of the Mediterranean fruit flies, Ceratitis capitate in based on 0 
different insecticides in combination with Ceratrap. 3 
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 بحث

 میوه ایهمگس کنترل هایشرو ترین متداول از انبوه شکار

 میوة مگس کنترل برای گسترده طور به روش این .است

 ,.Broumas et alشود )می استفاده زیتون مگس و مدیترانه

تاثیر روش شکار انبوه به عواملی مختلفی مانند نوع تله  (.2002

)رنگ و شکل(، نوع و غلطت ماده جلب کننده، تراکم تله، گیاه 

و شرایط آب و هوایی  میزبان، گونه آفت، تراکم جمعیت آفت

 ;Papadopoulos et al., 2001; AEA, 2003بستگی دارد )

IAEA, 2007 از آنجا که همه عوامل موثر غیر از ترکیبات .)

های انجام های مصرفی در آزمایشکشجلب کننده و حشره

توان تفاوت عملکرد تیمارها را به شده ثابت بودند، بنابراین می

-کش نسبت داد. یافتهه و نوع حشرهتفاوت در ماده جلب کنند

کننده سراتراپ و های پژوهش حاضر نشان داد که طعمه جلب

کش دیپترکس یا پروتئین هیدرولیزات و همچنین سم حشره

به عنوان تیمار برتر، با بیشترین کارایی برای جلب حشرات 

ای باشند. در مطالعات گستردهکامل مگس میوه مدیترانه می

های مختلف بررسی توسط جلب کننده میوه شکار انبوه مگس

 ;Duan & Prokopy, 1995; Vargas et al., 1997شده است )

Pezhman, 2016; Kouloussis, et al., 2022 با مد نظر .)

های کاربردی در مطالعه حاضر سعی شد قراردادن جنبه

ترکیبات اولیه تولید شده داخلی مانند دیپ تک و پروتین 

های جلب کننده متداول مقایسه گردد که طعمههیدرولیزات با 

-نتایج نشان داد پروتین هیرولیزات تولید داخل بطور معنی

کارایی باشد. در پژوهشی داری از موارد مشابه اثرگذارتر می

چند نوع پروتئین هیدرولیزات برای شکار انبوه مگس میوه 

نشان در یک باغ انار در منطقه شیراز  C. capitataای  مدیترانه

داده است که که فرموالسیون مایع سراتراپ نسبت به سایر 

های شکار  های پروتئین هیدرولیزات برای برنامه فرموالسیون

ای در این محصول برتری دارد  انبوه مگس میوه مدیترانه

(Pezhman, 2016 .)است در پژوهشی مشاهده شده چنینهم

کارآمد برای  بسیار و صرفه به مقرون ایطعمه سراتراپ، که

 Lasa etبوده است ) های مرکباتجلب مگس مدیترانه در باغ

al., 2015; Bortoli et al., 2015 با توجه به نتایج بدست .)

دار بین پروتئین هیدرولیزات آمده نکته قابل عدم تفاوت معنی

تولید داخل با سرتراپ است که نوید بخش پتانسیل استفاده از 

به جای سرتراپ وارداتی با کارایی این ترکیب تولید داخل 

طعمه جلب مشاهده شده است که  همچنینباشد. مشابه می

ای کننده سراتراپ در شکار هر دو جنس مگس میوه مدیترانه

( که با نتایج حاصل Shelly & Kurashima, 2016تاثیر دارد )

از این تحقیق مطابقت دارد. در بررسی دیگری میزان شکار 

ه نسبت به کل شکار در تیمارهای تله حشره نر مگس میو

درصد و در  93مدلور بیش از  جکسون و تله مکفیل همراه تری

تراپ همراه با ترکیب بایولور و همین تله با  تیمارهای تله تفری

مایع سراتراپ و تله بطری پالستیکی همراه مایع سراتراپ به 

 ,Pezhmanدرصد گزارش شده است ) 3/55و  50، 57ترتیب 

دهد درصد جلب (. نتایج این پژوهش نیز نشان می2012

های مک فیل در در تله حشرات نر به کل حشرات جلب شده

درصد  54تیمار سرتراپ و پروتئین هیدرولیزات ایرانی حدود 

بوده است که مشابه با نتایج ذکر شده، جلب بیشتر جمعیت 

 دهد. ها نسبت به نرها را در این ترکیبات نشان میماده

هایی نظیر تواند در برابر حشره کشای میگس میوه مدیترانهم

تر ماالتیون دچار مقاومت شود که این امر در مگس ماده کم
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تواند که دلیل این مقاومت می (Hsu et al., 2004) است

باشد آستراز کولینمربوط به تغییر در توالی ژن استیل

(Magana et al., 2008افزون بر مشکل مقاومت .) به دلیل ،

استفاده مکرر این سم در باغات ایران، عوارض شناخته شده 

کش مانند اثرات کشنده شدید روی پرندگان و دیگر این آفت

ها نتیجه پژوهش ما را در توصیه به استفاده از گرده افشان

کش انتخابی دیپترکس به جای ماالتیون را هم  در تله ها آفت

کند. این شی توجیه میپاو هم در استفاده بصورت طعمه

ای کاربردی در تغییر تواند به عنوان توصیهپژوهش می

های مورد استفاده در حفظ نباتات برای پایش و دستورالعمل

 نظر از مجموع در .کنترل مگس مدیترانه مورد توجه قرار گیرد

کش حشره که داد نشان پژوهش این مطالعه مورد هایشاخص

کش تماسی، گوارشی و یک حشرهکلروفن( که دیپترکس )تری

کش عصبی در از گروه فسفره آلی است و به عنوان یک حشره

به همراه ماده  استراز نقش به سزایی دارد،مهار آنزیم کولین

 447/4با میانگین ، (کاوینآذر)ایرانی کننده پروتئین جلب

با ، (پویابانیزیست)سراتراپ کننده و به همراه ماده جلب 90/4

 ایبیشترین جلب مگس میوه مدیترانه  91/4 45/4گین میان

 میوه مگس کنترل و شکار انبوه جهتماده را داشته که 

 مخلوط موثری تواندمی مرکبات میوه هایباغ در ایمدیترانه

 .باشد

 

 گیرینتیجه

این آزمایش نشان داد که پروتئین هیدرولیزات نتایج حاصله از 

کننده در شکار مگس ماده جلبایرانی و سراتراپ، به عنوان 

-دیگر نداشته و میداری با همای اختالف معنیمیوه مدیترانه

کننده در ردیابی ها را به عنوان طعمه جلبتوان هر یک از آن

ترین شکار مگس ماده، کار برد. بیشو شکار مگس میوه به

کننده پروتئین ایرانی و مگس نر و کل مگس در طعمه جلب

آمد ولی از نظر نسبت شکار مگس ماده به  سراتراپ بدست

مگس نر و شکار بالتوری هیچ یک از تیمارهای جلب کننده 

به طور کلی نتایج این داری با همدیگر نداشتند. اختالف معنی

کننده و ترکیب مناسب آن با تحقیق نشان داد که ماده جلب

-ها نقش مهمی در میزان شکار انبوه مگس مدیترانهکشحشره

های مورد های غیر هدف دارد. از نظر شاخصحشره ای و

پروتئین کننده طعمه جلبمطالعه در این پژوهش، ترکیب 

کش دیپترکس هیدرولیزات ایرانی و یا سراتراپ همراه با حشره

درصد نسبت به تیمار  5/17و با افزایش  93/4با میانگین 

وتئین پرتیمار بنابراین بدون سم، برتر از سایر تیمارها بود. 

کش دیپترکس هیدرولیزات ایرانی و یا سراتراپ همراه با حشره

باشد برای کنترل کش انتخابی برای دوباالن میکه یک حشره

-پس از انجام آزمایش C. capitateای مگس مدیترانهو پایش 

-های تکمیلی در مناطق متفاوت به لحاظ اقلیمی توصیه می

 شود.
 

 سپاسگزاری

حاج حسن کشاورز محترم صمیمانه  یهمکار بدین وسیله از

کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی مرانده شهرستان  عبداللهی و

آمل بابت در اختیار قرار دادن باغ مرکبات و مشارکت در انجام 

 .گردداین پروژه تقدیر و تشکر می
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