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  1391زمستان ، 4شماره  35، جلد )يمجله علمی کشاورز(گیاهپزشکی 
  

اي میوه مدیترانهمگس انبوه جهت شکار تعیین بهترین ترکیب تله و ماده جلب کننده 
Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) انار در شیرازیک باغ  در  

  
 حسین پژمان

  
  قات کشاورزي و منابع طبیعی فارسمرکز تحقی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، استادیار پژوهش ،

  
  9/7/1391: تاریخ پذیرش    17/8/1390: تاریخ دریافت

  
  چکیده

 .روددنیــا بــه شــمار مــی هــاي میــوه درمگــس هــاي کنتــرلتــرین روشار انبــوه یکــی از متــداولشــک     
مگــس میــوه  انبــوه شــکارکننــده جهــت تلــه و مــاده جلــب ترکیــببهتــرین  تعیــینایــن پــژوهش  هــدف

 هـاي کامـل تصـادفی بـا    بلـوك طـرح  قالـب   آزمـایش در . بـود  در شهر شـیراز انار هاي باغ اي درمدیترانه
ــار و شــش ــه تیم ــرار س ــک در تک ــاغ ی ــار ب ــال   ان ــنتی در س ــاختار س ــا س ــد 1388 ب ــام ش ــاي  .انج تیماره

تلـه تفـري    -3 مـدلور  تـري + تلـه مـک فیـل     -2مـدلور   تـري + تله جکسـون  -1: از آزمایشی عبارت بودند
 -6 مــایع ســرا تــراپ+ الســتیکیبطــري پتلــه  -5 مــایع ســراتراپ+ تلــه تفــري تــراپ  - 4بیولــور + تــراپ 

 بـا  در) نیمـه اول شـهریور  (هـاي انـار   رنـگ میـوه   زمـان بـا شـروع تغییـر    هـم  هاتله .کارت زردرنگ چسبی
ــی  ــدندغ آزمایش ــب ش ــزان  .نص ــمارش می ــکار ش ــوهمگــس ش ــه می ــر و ايمدیتران ــر اتحش ــدف غی در  ه

 آزمـون چنـد   هـا بـا  میـانگین  و دیـد واریـانس گر آنـالیز   هـا داده.  شـد  انجـام بـه صـورت هفتگـی     تیمارهـا 
نشـان   درصـد  یـک  بـین تیمارهـا در سـطح    رانتـایج اخـتالف معنـی داري     .دانکـن مقایسـه شـدند    ايدامنه

، 58/0 ،90/1، 77/0ترتیــب   بــه اي در تیمارهــاي فــوق الــذکرمگــس مدیترانــه میــانگین شــکار روزانــه. داد
ترتیـب   هـدف بـه   هـاي غیـر  روزانـه حشـره   رمیـانگین شـکا   چنـین هـم  .تعیـین شـد  عـدد   و صفر 13/0، 2/0

ــدد  74/0و 79/6،  19/4، 46/2، 02/0، 01/0 ــینع ــد تعی ــوع . ش ــردر مجم ــرات غی ــدف حش ــد در 6/85 ه ص
و  Lauxaniidae خــانواده از .Minettia sp مگــس. هــا را بــه خــود اختصــاص دادنــداز کــل شــکار تلــه

در میـان حشـرات   لـب  اغ هـاي گونـه  Drosophilidaeمگس سـرکه و مگـس انجیـر آفریقـایی از خـانواده      
از  در تیمارهـاي یـک و دو بـیش   اي میـزان شـکار حشـره نـر مگـس مدیترانـه      . نـد غیر هدف شکار شده بود

ـ  .تعیـین شـد   درصـد  5/22و  24،27بـه ترتیـب    در تیمارهـاي سـه، چهـار و پـنج    و درصد  95 از طـورکلی  هب
  .بود بقیه تیمار دو برتر ازفنی، اکولوژیکی و اقتصادي هاي نظر شاخص

  

  .انبوه شکار ،انار باغ ،مواد جلب کننده ،تله، ايمگس میوه مدیترانه :هاکلید واژه
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  مقدمه

هاي کنترل   ترین روشانبوه یکی از متدوال شکار      
در طور گسترده ه هم اکنون این روش ب. هاي میوه استمگس

 ايهمگس میوه مدیتران جهت کنترلکشورهاي حوزه مدیترانه 
 1و همکاران بروماس( دشواستفاده می و مگس میوه زیتون

 هزار هکتار 30اسپانیا حدود  کشور در. )1989 ،2دلریو ؛2002
اي انبوه علیه مگس مدیترانه از باغ هاي مرکبات به روش شکار

در گذاري تله. )2008، 3و همکاران ناوارو(شوند تیمار می
آمیزي داراي نتایج موفقیت اسرائیلدر  هاي میوهباغ هايحاشیه

 ،4والکوهن و یو( است اي بودهدر کنترل مگس میوه مدیترانه
به کارآیی   کارایی روش شکار انبوه بستگی زیادي. )2000

 ؛1999 ،5اپسکی و همکاران( ها و مواد جلب کننده داردتله
و  یهاي غذایانواع طعمه )1997، 6و همکاران وارگاس

مورد اي انبوه مگس مدیترانه شکار جهت ترکیبات پارافرمون
   .استفاده قرار گرفته اند

ترین از قدیمی یدرولیزات و قرص مخمر تورواله ینئتپرو   
شکار انبوه  دیابی ورجهت مورد استفاده  غذایی هايطعمه

 اندودهب اياز جمله مگس میوه مدیترانه هاي میوهمگس
 ترینقدیمیز انیز  مدلورتري و سرالور .)1999 ،7میسینگ(

و شکار انبوه  فرمون مورد استفاده جهت جلب ترکیبات پارا
زیاد  پایداري سرالور .روندبه شمار میاي مگس میوه مدیترانه

  .)1994،  8و همکاران آوري( مدلور متوسط است تري و
رنگ  .استتفاوت مشکل آنها  یی تله ها برحسب نوع واکار   

هاي ماده مگس نر ود افراجذاب ترین رنگ جهت جلب  زرد
. رودبه شمار می ايمیوه به خصوص مگس میوه مدیترانه

                                                   
1- Broumas et al. 
2   Delerio 
3- Navarroo et al. 
4  - Cohen and Yuval 
5  - Epsky et al. 
6 Vargs et al. 
7  - Messing 
8  - Avery et al. 

سفید یا زرد گرد و  اياستوانه هايبه تله ايمیوه مدیترانه مگس
بهترین محل نصب  .)1999 میسینگ،( شودخوبی جلب می به

 2-1ارتفاع  در وها آن این مگس محل جفت گیري ها درتله
،  9و همکاران پاپادوپولوس( است از سطح زمین باالتر متر

بنابراین  متراست 6-5/4هاي میوه قدرت بینایی مگس .)20010
درختان  از فاصله  این بایست دررنگ می هاي چسبی زردتله

روغن بذر گیاه ، نفت سفید. )1999 میسینگ،( نصب شوند
و  1957، 1913هايسالتري مدلور به ترتیب در  و آنجیلیکا

اي مورد مگس میوه مدیترانهنده واد جلب کنمبه عنوان  1961
و  اشتینر ؛1961 10و همکاران بروزا( نداستفاده قرار گرفت

و جکسون به  اشتینر، هاي مک فیلتله .)11،1957همکاران
   مبارزه با  رد 1971 و 1957، 1929هاي ترتیب در سال

و  هاریس( استفاده قرار گرفتند هاي میوه موردمگس
شتینر و همکاران، ا ؛1339، 13مک فیل ؛1989، 12همکاران

ر کشورهاي مختلف د در هااین تلهاکنون از  هم .)1957
  شوداستفاده میهاي میوه مگس کنترلو  ردیابیهاي برنامه

   .)2003،  14بی نام(
میوه  مگس هايجهت شکار  1918سال  از هاي غذاییطعمه   

 ه با مقایس این ترکیبات در .نداستفاده قرارگرفت مورد
 دري میوه هاجلب مگسدر  از کارایی کمتري هاپارافرمون

 در سال ).2007بی نام، ( ستنده پایین برخوردار هايجمعیت
کاربرد ترکیبات جلب کننده  اغلب دانشمندان بر نظر هاي اخیر

 1999 درسال .است شده متمرکزهاي میوه ماده مگس اتحشر
یی باال با نام تجاري مصنوعی با کارا غذایی طعمهاولین ترکیب 

 .شد اي ساختهانداختن مگس  میوه مدیترانه دامه جهت ب بیولور

                                                   
9  - Papadopuolos et al. 
10 - Beroza et al. 
11 - Steiner et al. 
12  - Harris et al. 
13  - Mcphil  
14  - Anonymous 
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 :شامل سه مادهاز بیولور  .) 2004 ،1997، 1و همکاران هیت(
. ین تشکیل شده استو پوترس آمونیوم تتري متیل آمین، آستا

کشف این ماده سبب افزایش کارایی روش شکار انبوه به 
هاي میوه مگسترل ي جهت کنعنوان یک روش اقتصاد

و  کاتسویانوس ؛1998، 2و همکاران گازیت( گردید
همراه با تله  بیولور حاضر حال در .)2004 ؛1999، 3همکاران

انبوه  ترین ماده جلب کننده جهت شکارمصرف پر تفري تراپ
 باشدمی کشورهاي حوزه مدیترانه اي درمگس میوه مدیترانه

 با توجه به اهمیت روش شکار .)2001، 4و همکاران میراندا(
هاي میوه در سطوح با مگس کنترلهاي انبوه در برنامه

موثرتر  مواد جلب کننده  جدید سازمان فائو کاربرد گسترده،
هاي تلهتفري تراپ و ( یی باالترآهاي با کاربیولور و تله مانند

اي توصیه کرده مدیترانه جهت کنترل مگس  را )ايچند طعمه
 اي براي اولین بار درمگس میوه مدیترانه .)2007نام،  بی( است

 و شد دیده مشهد شهر در یک باغ هلو در 1354سال  ایران در
و   تهران ،یزد اصفهان، ،هاي شمالی کشوراستان تدریج بهبه

و در نهایت در شرق مازندران استقرار  یافت انتشار کرمانشاه
 1361سال  در )سرما( بروز شرایط نامساعد محیطی .یافت

 منجر به ناپدید شدن کنترل تلفیقی همراه با مجموعه اقدامات
) . 1370سبزواري و جعفري، ( بعد گردید به 1363درسال  نآ

 هاي میوهباغ در 1385سال  درین بار براي دوممگس این 

در  1386 سال و )1386پور و همکاران، ولی( استان مازندران
گزارش منتشر (شد  ارس مشاهدههاي میوه شیراز در استان فباغ

استان فارس مگس میوه  در .)نشده حفظ نباتات فارس
هاي میوه و در دو هکتار از باغ 4500اي در مساحت مدیترانه

. ستمشاهده شده ا )بخش همایجان( شهرستان شیراز و سپیدان
در استان فارس مورد  )1389(توسط پژمان  بیولوژي این مگس

                                                   
1  - Heat et al. 
2  - Gazit et al. 
3  - Katsoyannous et al. 
4  - Miranda et al. 

میزبان مناسبی براي مگس انار گرچه . مطالعه قرار گرفته است
 اما به دلیل کشت عمده آن در  رودشمار نمیاي بهمدیترانه

حفظ  بقاء و طور نقشی که درهاي میوه شیراز و همینباغ
کند ه عنوان میزبان آخر فصل ایفاء میب مگسذخیره زمستانه 

پژمان، ( در چرخه زندگی مگس بسیار حائز اهمیت است
این پژوهش تعیین بهترین ترکیب تله و ماده  ازهدف  ).1389

   اي در نبوه مگس میوه مدیترانها جلب کننده جهت شکار
کارایی  مانند ییهاشاخصنظرگرفتن  با در، هاي میوه شیرازباغ

غیر  اتشکار کم حشر یا عدم شکار آفت هدف، باال در شکار
 ربردسهولت کا، از نظر هزینه تامین مواد اقتصادي بودن هدف،

هاي اکوسیستم باغ اگرو اقلیمی و شرایطدر پایداري مناسب  و
  . بود  میوه شیراز

  

  مواد و روش ها
  مشخصات محل اجراي آزمایش

یک  در 1388فصول تابستان و پاییز سال  این پژوهش در      
 .انجام شد شیراز شهر در هکتار دوانار به مساحت تقریبی باغ 

مختصات  و سطح دریا از ترم 1484ارتفاع  با شهر شیراز
 درجه شرقی، متوسط 36/52 و درجه شمالی 29/32 جغرافیایی

درجه  7/17متوسط دماي ساالنه و %41رطوبت نسبی ساالنه 
از باغ سیستم کاشت  .است ایران واقع شده جنوب در سلسیوس

کلیه  .هکتار بود درخت در 800حدود با تراکم م سنتی ونوع  
ه شیوه کامال سنتی بباغ رداشت داشت و ب عملیات کاشت،

   .دشانجام می
  نوع آزمایش و تیمارها

 ا ششهاي کامل تصادفی بقالب طرح بلوك در آزمایش      
استفاده عبارت  تیمارهاي مورد. انجام شد تکرار سه و تیمار
+ تله مک فیل  -2 (JT)مدلور تري+ تله جکسون -1 :از بودند
تله  - 4 (TB)بیولور +  تله تفري تراپ -3 (MT) مدلور تري

+ الستیکیتله بطري پ -5 (TC)مایع سراتراپ  + تفري تراپ 
 (YP) رنگ چسبی کارت زرد -6 (BC) مایع سرا تراپ

  . )1شکل (
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  مشخصات تله ها و مواد جلب کننده

که  ،تله مک فیل از جنس پالستیک و متشکل از دو بخش      
 در .بود قسمت قاعده آن زرد و قسمت فوقانی آن شفاف

 به و رو به باال قسمت قاعده تله فرورفتگی به سمت داخل
تله  .قرار داشت هاي جلب شدهعنوان منفذ ورودي مگس

ه و بودتله مک فیل شکل ظاهري شبیه  راز نظ تفري تراپ
 فوقانی طعهدر ق، تله قاعدهقسمت  عالوه بر وجود منفذي در

هاي سبوده که جهت جلوگیري از خروج مگسه منفذ  داراي
 نیم و و طول دو دو قطردرون تله، یک تیوب پالستیکی به 

یک  به حجم الستیکیهاي بطري پتله .بود شدهتعبیه متر سانتی
قسمت  در با سه منفذ دست ساز) بطري نوشابه( لیترنیم  و

متر نیم سانتی یک و نافذماین  هر یک از قطر. بودآن  فوقانی
و  ، به رنگ سبزسنسیکسون ساخت شرکت اگرجتله  .بود

 تیمار ششدر  هاي چسبی مورد استفادهکارت .دلتا شکل بود
شرکت ساخت ( مترسانتی 25×40مستطیلی شکل و به ابعاد 

زرد رنگ به ابعاد   هاي چسبیارتاز ک .بود )انگلیسراسل 
     و کشنده نگهدارندهعامل به عنوان  مترسانتی 10×25

استفاده  )3و  2، 1هاي رتیما(ها درون تله هاي جلب شدهمگس
متري  2 -5/1ارتفاع  در و 26/4/1388ها در تاریخ تله .شد

تا پایان زمان برداشت  آزمایش نصب و درختان باغ محل
 - 12ها فواصل بین تله .نددباقی مان )اواسط آذرماه( محصول

 در متر 30 حداقل هاي آزمایشیفواصل بین بلوك و متر 15
هاي شکل کپسول مصرفی به ورمدل تري. گرفته شد نظر

تصعید  )سنسیساخت شرکت اگر(قرمز رنگ  اياستوانه
 .بودلومینیوم بسته بندي شده پوشش آ شونده بود که در

 .تعویض شدند هفته یک بار شش هر هاي مذکورکپسول
با ) ساخت شرکت بیوسبو اسپانیا(سراتراپ مایعی زرد رنگ 

در بازار لیتري  25که در گالن هاي بوي ماهی گندیده بود 
تیمارهاي  میزان مایع سراتراپ مصرفی در  .ایران وجود دارد

هفته یک بار  دو این مایع هر .بود لیترمیلی 250 چهار و پنج

 بیولور. و مایع تعویضی از باغ خارج گردید تعویض شد
جلب  متشکل از سه ماده )سنسیساخت شرکت اگر( مصرفی

 تري متیل آمین بود که هرپوترسین و  ،استات آمونیوم کننده
این ماده . قرارداشت صورت یک جا درون یک بستههسه ماده ب

 به صورت هاتله .ار تعویض گردیدبهفته یک  شش هر نیز
شده  شکارهاي مگس تعدادو  ندهفتگی مورد بازدید قرار گرفت

به  .شد ثبتدر جداول مربوطه  ماده شمارش و به تفکیک نر و
یک  شده توسط هر هدف شکار غیر اتتعداد حشر ،موازات

 .جداول مربوطه ثبت شد در شمارش ونیز ها تله زا

 اتحشرروزانه  میانگین شکار: هاتجزیه و تحلیل دادهنحوه      
با فرمول زیر تعیین  )تله(تیمار در هر ايمگس مدیترانهکامل 

 . )2003بی نام، ( شد

  
F .T . D = F/T×D  

  
 F .T .D  :ر تله در روزتعداد مگس در ه 

F : جلب شدهي هاتعداد کل مگس 

T : هاي بازدید و شمارش شدهتله تعداد  
D : نصب بودند باغها در میانگین تعداد روزهاي که تله   

جهت تعیین میانگین شکار وزانه حشرات غیر هدف نیز از  
  همین فرمول استفاده شد

در   وجود صفرهاي متعدد ( هاهدنرمال نبودن دا به دلیل   
صورت گرفت و  )x+0.5√( هایات تبدیل دادهعمل ،)هاداده

در قالب  SASنرم افزار دست آمده باهبنرمال  هاي سپس داده
 .کامل تصادفی تجزیه واریانس گردیدهاي طرح بلوك

 .اي دانکن مقایسه شدبا آزمون چند دامنه نیز میانگین تیمارها
ط هر یک از توس و ماده هاي نرچنین درصد جلب مگسهم

روند تغییرات شکار هفتگی مگس و  .تیمارها مشخص شد
هاي دف در تیمارهاي مختلف و در تاریخحشرات غیر ه

  . رسم شد  Excel مختلف نمونه برداري با استفاده از نرم افزار
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  )ب(                                                    )     الف(

  
  )د(             .……………)              .ج(

  
  )و(                                                    )        ه(

تله مک  )ب( تله جکسون حاوي تري مدلور) الف( :درآزمایش مورد استفادهو مواد جلب کننده تله هاي مختلف ترکیب :1شکل
ري طب )و(بطري کارت زرد چسبی  )ه(ه تفري تراپ حاوي مایع سراتراپ تل )د(تفري تراپ حاوي بیولور  تله )ج( فیل حاوي تري مدلور

  پالستیکی حاوي مایع سراتراپ 
  

  ایجنت
     ايمگس مدیترانه روزانه حشره کامل میزان شکار

هاي روزانه حشره نتایج تجزیه واریانس میزان شکار     

کامل در تیمارهاي مختلف نشان داد که بین تیمارها در 
 ).1جدول ( دار وجود داردصد اختالف معنیدر یکسطح 

 5نتایج مقایسه میانگین تیمارها با آزمون دانکن درسطح 
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مک فیل تله  تیمار. نشان داده شده است 2درصد در شکل 

 روزانه  مگس باالترین میزان شکار )MT(تري مدلور + 
 را به خود اختصاص داد و) روز مگس در 9/1ن میانگی(

  . بود دارتیمارها معنیاختالف آن با سایر 
ــره       ــی حش ــکار هفتگ ــرات ش ــد تغیی ــاي رون ه

  برداريدر تاریخ هاي مختلف نمونهکامل 
ــکار         ــانگین ش ــرات می ــد تغیی ــره  رون ــی حش ــاي هفتگ ه

ــاریخ   کامــل در ــاي مختلــف و در ت هــاي مختلــف  تیماره
 .کنــدالگــوي تقریبــا یکســانی پیــروي مــی بــرداري ازنمونــه

ود     مـاه هـا در  اوج شکار تلـه  سـپس بـا    وهـاي مهـر و آبـان ـب
ــان      ــوان میزب ــه عن ــار ب ــول ان ــت محص ــا و برداش ــاهش دم ک

کــرد تــا ایــن کــه در اواســط آخــر فصــل ســیر نزولــی پیــدا 
  ).3لشک( آذرماه به صفر رسید

  هاي غیر هدفحشره روزانه میزان شکار
هــاي غیــر روزانــه حشــره نتــایج تجزیــه واریــانس شــکار     

ــف  ــاي مختل ــدف در تیماره ــا    ه ــین تیماره ــه ب نشــان داد ک
ــطح  ــک ددر س ــی  ی ــتالف معن ــد اخ ــود داردرص  داري وج

ــن در    ).2جــدول ( ــا آزمــون دانک ــا ب ــایج مقایســه  تیماره نت
 تیمــار .اســت نشــان داده شــده 4شــکل  در درصــد 5ســطح 

بـــا متوســـط  (BC) مـــایع ســراتراپ +  الســـتیکیبطــري پ 
ــتال حشــــره غیــــر 79/6روزانــــه  شــــکار     ف هــــدف اخــ
ــی ــان  داري معنــ ــل . دادبــــا ســــایر تیمارهــــا نشــ ـ در مقاـب

ــل    ــک فی ــه م ــاي  تل ــدلور + تیماره ــري م ــه   (MT) ت و تل
روزانــه  بــا میــانگین شــکار(JT)  تــري مــدلور+ جکســون 
ــی  ــر 01/0 و 02/0هفتگـ ــدف  اتحشـ ــر هـ ــرین غیـ   کمتـ

  .را به خود اختصاص دادند شکار
ــکار ــره  ش ــی حش ــر هفتگ ــاي غی ــدف در ه    ه
   بردارينههاي مختلف نموتاریخ

هــدف  هــاي غیــرهفتگــی حشــره رونــد تغییــرات شــکار     
    هـــــاي مختلـــــف تیمارهـــــاي مختلـــــف و درتـــــاریخ در

ــه ــرداري ازنمون ــانی   ب ــا یکس ــوي تقریب ــود الگ  .برخــوردار ب
ــره   ــکار حش ــزان ش ــار  بیشــترین می ــدف در تیم ــر ه ــاي غی  ه

ــ+  پالســـتیکی بطـــري  ــایع سـ ــاریخ  در (BC) اتراپرمـ تـ
ــداد  31/6/1388 ــه تع ــه مشــاهده شــد   ه درحشــر 96و ب هفت

 نیــز) اغلــب مــوارد صــفر(و کمتــرین میــزان شــکار هفتگــی 
و تلــه  (MT) مــدلور تــري+ در تیمارهــاي تلــه مــک فیــل  

  . ) 5شکل (مشاهده شد (JT)ر مدلوي تر+ جکسون 

  

  )1388شیراز، (ر باغ انا اي درشکار روزانه مگس مدیترانه میزانجدول تجزیه واریانس  :1جدول
PR >F F  منابع تغییرات  درجه آزادي  مجموع مربعات  گین مربعاتمیان  

9582/0ns  04/0  00162222/0  00324444/0  2  بلوك  
  تیمار  5  33431111/2  46686222/0  34/12  0005/0*

  اشتباه  10  37828889/0  03782889/0    
  کل  17  71584444/2      

ns  =    77/17= ضریب تغییرات  درصد 5معنی دار در سطح *= بی معنی  
  

  )1388شیراز، ( جدول تجزیه واریانس شکار روزانه حشرات غیر هدف در باغ انار: 2جدول
PR >F  F   منابع تغییرات  درجه آزادي  مجموع مربعات  میانگین مربعات  

  بلوك  2  29803/0  14901/0  86/1  0/ 2403
  تیمار  5  58080/9  91616/1  22/21  0001/0*
  اشتباه  10  90316/0  090316/0    
  کل  17        

ns  =    90/19= درصد  ضریب تغییرات 5معنی دار در سطح *= بی معنی 
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  1388 سال در انار در شیراز باغ یک در ايروزانه مگس مدیترانه شکار (X ± S.E) میانگین مقایسه :2شکل

  .)داري با هم ندارنداختالف معنیدرصد  5در سطح تیمارهاي با حروف مشابه (
   

     
  )1388، سال شیراز(دیترانه اي در باغ انار کامل مگس م اتغییرات میانگین شکار هفتگی حشرروند ت:  3شکل

 

   
  1388سال در  انارباغ در آزمایشی  در تیمارهاي X±S.E)( هاي غیر هدفروزانه حشره مقایسه میانگین شکار: 4شکل

  )ندارنددرصد  5در سطح  دار با همنیتیمارهاي داراي حروف مشابه اختالف مع (
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 1388سال  در نارادر باغ  هاي غیرهدفهفتگی حشره روند تغییرات میانگین شکار :5شکل

  
  جلب مگس هاي نر و ماده درصد 

ــک و     ــاي یـ ــري    در تیمارهـ ــده تـ ــب کننـ ــاده جلـ ــا مـ دو ـب
ــدلور ــیش از م ــس  95، ب ــد مگ ــه درص ــاي مدیتران ــکار ه اي ش

و پــنج شــده از جــنس نــر بودنــد امــا در تیمارهــاي ســه، چهــار  
ــات    ــره ترکیب ــده در زم ــواد جلــب کنن ــه م ــد  ک ــی بودن پروتئین

. شــده مــاده بودنـــد   هــاي شــکار  اکثریــت جمعیــت مگــس   
ــس  ــکار مگ ــزان ش ــار و    می ــه، چه ــاي س ــاده در تیماره ــاي م ه

  .تعیین شد درصد  5/77و  8/72، 76پنج به ترتیب 
  ناراباغ  هاي غیر هدف شکار شده درحشره  
تــا  1388 /24/6داري از تــاریخ نمونــه بــر هفتــه  10در طــی     

هـدف توسـط    حشـره غیـر   3006مجموع  در 4/9/1388تاریخ 
اي  هـاي مدیترانـه  جمعیت مگـس  برابر ششها شکار شد که تله

 .بود )مگس مدیترانه اي 503(در همین دوره زمانی شکار شده 
 ي یک الـی شـش   تیمارهادر هدف  هاي غیرحشره میزان شکار

حـدود دو   .بـود عـدد   148و  1440، 881، 518، 6، 4به ترتیب 
حشـــرات غیـــر هـــدف شـــکار شـــده را  درصـــد از جمعیـــت 

قرمـز و زرد ، کریزوپــا و   هاي مفیـد ماننـد زنبورهـاي   شـکارگر 
 هـدف شـکار شـده     حشرات غیـر . ها تشکیل دادندکفشدوزك

، سـخت بالپوشـان   ،هـا بال توري بال غشائیان، راسته دوباالن،به 
  ي غیر هاده حشرهعم بخش ق داشتندتعل باالن ها و جورپروانه

 هــایی ماننــداالن و خـانواده شــکار شـده را راســته دوبــ هـدف  

Lauxaniidae ، Drosophilidae وMuscidae  تشکیل
و  Lauxaniidae از خـانواده  .Minettia sp مگس .دادند

ــس هــاي ســرکه و مگــس انجیــر آفریقــایی از خــانواده       مگ
Drosophilidae  ــه ــايگون ــد   ه ــب ش ــب جل ــط غال ه توس

، راسـته سـخت بالپوشـان   از  .نـد بودسه، چهار و پـنج  تیمارهاي  
ــدوزك ــايکفش  ، Coccinella septempunctata: ه

Chilocorus bipustulstus،Adalia sp.   و 
Stethorus sp.   هـاي  خصـوص در مـاه  بـه عدد  12به تعداد

 شــکاررنــگ  اردیبهشــت و خردادمــاه توســط تلــه کــارت زرد 
ـا از . شــدند زنبــور از خــانواده   عــدد  35 ل غشــائیان راســته ـب

Vespidae ) ــور ــاي زنبـ  Vespa و .Vespula spهـ

orientalis( شـکار شـدند   سه، چهار و پنجتیمارهاي  توسط   
چنین تعداد هم). د جمعیت شکارگرهاي شکار شدهیک درص(

ــایع     15 ــاوي م ــاي ح ــا در تیماره ــل کریزوپ ــره کام ــدد حش ع
ه   ح. شد شکار) چهار و پنج( سراتراپ شرات کامل کریزوپـا  ـب

هـا  ها حمله کـرده و از آن هاي میوه جلب شده درون تلهمگس
ه مگـس   حمله و تغذیه مورچه. کردندتغذیه می هـاي میـوه   هـا ـب

بیولـور، و تـري   (هاي حاوي لـور خشـک   شکار شده درون تله
  . نیز بسیار مشهود بود) مدلور
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  بحث
مختلــف از انبـوه تحــت تـاثیر عوامـل     کـارایی روش شـکار       

تـراکم   نوع ماده جلـب کننـده،   ،) رنگ و شکل(جمله نوع تله 
تراکم جمعیت آفت و شـرایط آب   نوع گیاه میزبان، تعداد تله،

؛ ناوارو و همکاران،  2007و  2003بی نام، (دارد و هوایی قرار 
در این تحقیق کلیـه   . )2000؛ پاپادوپولوس و همکاران،  2008

اده جلب کننده  ثابت بودند بنابر این عوامل به جزء نوع تله و م
هاي مورد دار بین تیمارها از نظر شاخصعنیمشاهده اختالف م

اي و میزان شکار حشـرات  میزان شکار مگس مدیترانه( بررسی
. در این پژوهش مربوط به دو عامل ذکر شده است) غیر هدف

بایسـت  ن ترکیب تلـه و مـاده جلـب کننـده مـی     در معرفی بهتری
هاي مهمی چون میزان شـکار آفـت هـدف و    ر شاخصعالوه ب

خصوص دشـمنان طبیعـی و    میزان شکار حشرات غیر هدف به
ــان ــرده افش ــاخصگ ــا،  ش ــب   ه ــد درصــد جل ــر مانن     هــاي دیگ

ور، قیمـت، سـهولت نصـب و    هـاي مـاده ، طـول عمـر لـ     مگس
ه    . ها نیز لحاظ شودکاربرد آن نتایج این تحقیق نشـان داد کـه ـب

ري دو و یک که حاوي مـاده جلـب کننـده تـ     ترتیب تیمارهاي
به استثناي شاخص (ق هاي فومدلور بودند از نظر کلیه شاخص

  .نسبت به بقیه تیمارها برتر بودند) هاي ماده درصد جلب مگس
+ در این تحقیق میزان شکار روزانه ترکیـب تلـه مـک فیـل          

ود   9/1تري مدلور  ودن شـکار    . مگـس در روز ـب  علـت پـایین ـب
ه   آن کـارایی  ایـن ترکیـب    ،نـه روزا ین بــودن پـای نیســت بلکـه ـب

میـزان شـکار   . ارتبـاط دارد هاي انارانبوهی جمعیت آفت در باغ
در اوج انبــوهی و تــري مــدلور  مــک فیـل  ترکیــب تلــهروزانـه  

اغ مخلـوط    )اواسط مهر ماه(جمعیت آفت  ده مگـس  در یک ـب
ار  .  )1389پژمـان و همکـاران،   ( در روز بوده اسـت  ه در زمـر اـن

اي مگـس مدیترانـه  و مناسـب جهـت    هـاي درجـه یـک    میزبان
خرمالو و  ،ور میزبان هاي درجه یک مانند هلوو در حض نیست
پژمــان، ( شــودهــاي مخلـوط متمرکــز مـی  ، آفــت در بـاغ انجیـر 
اي آفتـی  مگـس مدیترانـه  هـم چنـین    . )1999میسینگ،  ؛1389

نتشـار آن  از امنظـور جلـوگیري   بهلذا رود شمار میاي بهقرنطینه

مـدیریت حفـظ نباتـات     فـارس  کاري استانبه سایر مناطق میوه
کـه   کرده اسـت گذاري باغات آلوده در شهر شیراز اقدام به تله

هاي میـوه از جملـه   اقدام سبب کاهش جمعیت آفت در باغاین 
   .ها را کاهش دادل آزمایش گردید و میزان شکار تلهباغ مح

است اما بیولور  )شبه فرمون( پارافرمون نوعتري مدلور یک    
د مطالعات متعد. و مایع سراتراپ ترکیباتی پروتئینی هستند

هاي میوه ها در جلب مگسنشان داده که کارایی پارافرمون
در این ).  2003بی نام، ( بیشتر از ترکیبات پروتئینی است

صرف نظر از (اي از نظر کارایی جلب مگس مدیترانه تحقیق
کارایی پارافرمون تري مدلور در مقایسه با  ، میانگین)نوع تله

در اسرائیل  .برابر بود 9و  3/2به ترتیب  مایع سراتراپ و یولورب
برابر بیولور بوده است که مشابه نتایج  12/2کارایی تري مدلور
در مطالعات پژمان و  .)2007بی نام، ( این تحقیق است

یک باغ مخلوط در شیراز نیز کارایی در  )1389( همکاران
در این . برابر مایع سراتراپ بود 19بیولور  و   2/5تري مدلور 

شده در  اي شکارهاي مدیترانهدرصد مگس 95تحقیق بیش از 
مدلور تري . هاي نر تشکیل دادندتیمارهاي یک و دو را مگس

بی ( کندهاي نر را جلب میپارافرمونی است که فقط مگس
در شرایط باغ هاي نر جلب عده زیادي از مگس) . 2007نام، 

هاي حاوي ماده جلب کننده تري مدلور باعث به هم توسط تله
و قرار ) ايدر مگس مدیترانه 50به  50( خوردن نسبت جنسی

هاي ماده در شرایط بحرانی از نظر یافتن جفت نر گرفتن مگس
ده هاي ماگیري شده و لذا عده زیادي از مگسجهت جفت 

    هاي غیر بارور مبدون جفت گیري مجبور به گذاشتن تخ
هاي انار در باغ محل آزمایش موارد رسی میوهدر بر. شوندمی

 هاي انارروي میوههاي ماده گذاري مگسمتعددي از تخم
. ها تفریخ نشده بودند، تخممشاهده شد که به دلیل عقیم بودن

ز مدت کاهش شود جمعیت مگس در دراسبب میشرایط این 
در نتیجه اجراي کاهش پیدا کند  به شدتو خسارت آن 
درصد  7/16با  1387ل که در سا اناري آزمایش در باغ
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هاي میوه باالترین میزان آلودگی را در باغ، هاآلودگی میوه

  ها تقریبا میزان آلودگی میوه) 1389پژمان، ( انار شیراز داشت
تن میوه برداشت  40ود میوه آلوده در حد 376تعداد ( صفر شد

، کشف مواد جلب کننده جدیدبا وجود ) 1388شده در سال 
 مگس کنترل هاي ر برنامهوسیعی دکاربرد هنوز تري مدلور 

و  ؛ اسرائیلی1994آوري و همکاران، (اي دارد میوه مدیترانه
 ؛1998مکاران، ـوس و هـانــویـــاتســـک ؛1997 ،1ارانـکـــهم

   . )2000،رانپاپادوپولوس و همکا
در تیمارهاي یک و دو که تـري مـدلور اسـتفاده شـد میـزان         

ود  جلب حشرات غیر هدف تقریبا صفر از نقـاط قـوت تـري    . ـب
ردن آن در جلب مگس میـوه  توان به انتخابی عمل کمدلور می

بروزا ( اي و عدم جلب حشرات غیر هدف  اشاره نمودمدیترانه
اي ترکیبـات پروتئینـی   هـ یکـی از ویژگـی  . )1961و همکاران، 

غیـر   ایـن اسـت  کـه حشـرات    )  سـراتراپ مـایع  مانند بیولور و(
ی نـام ،   (  کننـد هدف زیادي را به خود جلب مـی  در ). 2003ـب

هـا را  درصـد از مجمـوع کـل شـکار تلـه      86ود این تحقیق حد
مطالعات دیگر ر چنین نتایجی د. هدف تشکیل دادحشرات غیر

لـی   ؛ 1389مان و همکاران، پژ( محققان نیز گزارش شده است
تـري مـدلور    تر طول عمر طوالنی). 2010، 2و همکاران بالنک

در مقایسـه بـا بیولـور و مـایع سـراتراپ از دیگـر       در شرایط باغ 
مشـاهدات نگارنـده  نشـان داد کـه تـري       .اسـت  آننقاط قوت 

ایی مناسـبی در شـکار مگـس    مدلور حتی تا شش مـاه نیـز کـار   
ي میـوه شـیراز دارد حـال آنکـه حـداکثر      هـا اي در بـاغ مدیترانه

. ماه و مایع سراتراپ حداکثر سه هفته است  5/2کارایی بیولور 
در )  تومــان هــر کپســول تــري مــدلور  2500( قیمــت مناســب 

از دیگـر نقـاط    )تومـان  5000هر لیتر ( مقایسه با مایع سراتراپ 
یک فصل تولیـد  جهت کنترل آفت در  .قوت تري مدلور است

ا    25(، هزینـه هـر هکتـار تلـه گـذاري      ستان فارسانار در ا تلـه ـب

                                                   
1- Sraeily et al. 
2   - Leblanc et al. 

 200با تري مدلور بـا تلـه مـک فیـل حـدود      ) 1388قیمت سال 
تومان خواهد بود که از  150000هزار  تومان و با تله جکسون 

هـاي شـکار انبـوه بـا تلـه      ر اقتصادي مناسب و کمتر از هزینـه نظ
نـاوارو و  (اسـت  ) یـورو  250(بیولـور در اسـپانیا   + تفري تـراپ  

ا     ) . 2008همکاران،  تنها نقطه ضعف تـري مـدلور در مقایسـه ـب
ــدلور       ــري م ــه ت ــت ک ــراتراپ آن اس ــایع س ــور و م ــط      بیول فق

کـارایی  اما باید توجه داشت که  کندهاي نر را جلب میمگس
و اختالالتـی کـه در    هـاي نـر  بسیار عـالی آن در جلـب مگـس   

ه    ایـن  کنـد هاي مـاده ایجـاد مـی   گیري مگسجفت نقیصـه را ـب
و کـه  اختالف بـین تیمارهـاي یـک و د   . کندطرف میخوبی بر

ایـن  . دار بـود معنـی  هـا تـري مـدلور بـود    ماده جلـب کننـده آن  
گ تلـه   (نـوع تلـه    هتـوان بـ  اختالف را مـی  مـرتبط  ) شـکل و رـن

اپسـکی و  ( دانست چون نوع تله روي کارایی شکار موثر است
در ایـن تحقیـق    .)1997وارگاس و همکاران، ؛1999همکاران، 

د و از اواسط هاي مهر و آبان مشاهده شها در ماهاوج شکار تله
در سایر مناطق بـا شـرایط آب   . ها صفر شدآذر میزان شکار تله
نیز ) منطقه لومباردي ایتالیا و جنوب یونان( و هواي مشابه شیراز

 ؛2004،  3ریگــامونتی( اســت چنــین وضــعیتی مشــاهده شــده 

   .)1997اسرائیلی و همکاران،  ؛2000ارانپاپادوپولوس و همک
کـاربرد ترکیبـات    اغلب دانشمندان بـر نظر  هاي اخیردر سال   

 متمرکـز هاي میـوه  مگسجهت کنترل  حشره ماده کننده جلب
گـذاري  هاي ماده هستند کـه بـا تخـم   زیرا این مگس است شده

ام،   ( کنندها خسارت وارد میزیر پوست میوه در . ) 2003بـی ـن
مصـنوعی بـا کـارایی     غـذایی  اولین ترکیب جلب کنندهلور بیو

انداختن مگـس  میـوه    دامه جهت ب 1999 سال دراست که باال 
ــه ــاختهمدیتران ــد اي س ــاران،  ( ش ــت و همک . )2004 ،1997هی

واع گونــه     هـاي میـوه بــه   هـاي  مگـس  کـارایی بـاال در جلـب اـن
االي جلـب مگـس    درصـد اي، صوص مگس مدیترانهخ هـاي  ـب

 ل عمر مناسـب در مزرعـه و سـهولت حمـل و نقـل و     ماده، طو

                                                   
3  - Rigamonti  
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  1391زمستان ، 4شماره  35، جلد )يمجله علمی کشاورز(گیاهپزشکی 
  

اپسـکی و  (کاربرد آن از نقاط قوت این لور به شـمار مـی رود   
ــاران،  ــاران،  1995همک ــت و همک ــن ).2004، 1997؛ هی در ای

 بیولور همراه با تله تفري تـراپ دو برابـر تیمـار   تحقیق کارایی  
وط مرب این تفاوت کهبود  )مایع سراتراپ+  تفري تراپ(چهار 

ایـن   .هاي شیمیایی مـواد تشـکیل دهنـده بیولوراسـت    به ویژگی
نتیجه با نتـایج تحقیقـات  انجـام شـده در یـک بـاغ مخلـوط در        

در این تحقیـق  . )1389پژمان و همکاران، ( دشیراز مطابقت دار
 80تله حاوي بیولور حدود هاي ماده توسط جلب مگس درصد

ز جملـه فـائو بـر    با توجه به رویکرد مجامع جهـانی ا  درصد بود
هـاي مـاده    ساخت و اسـتفاده از ترکیبـات جلـب کننـده مگـس     

تواند بیولور می ،هاي میوه در سطوح وسیعجهت کنترل مگس
 هاي کنترل تلفیقی مگـس اي مناسب براي  توسعه برنامهگزینه

ــه ــوه مدیتران ــور باشــدمی ــر   بیــو. اي در کش ــور در حــال حاض ل
هـاي شـکار انبـوه مگـس     جهت برنامه جلب کنندهترین متداول

ز جملـه کشـورهاي حـوزه    اي در نقاط مختلف دنیـا و ا مدیترانه
 ).2004، ؛ هیت و همکاران 2007بی نام ، ( باشداي میمدیترانه

، یـک بـار   در بـاغ  بیـو لـور  کـارایی  مـاه   5/2با توجه به حـدود  
اي را در یـک فصـل تولیـد    تواند مگس مدیترانهکاربرد آن می

 50تعـداد   .بـه خـوبی کنتـرل کنـد     قلیمی شیرازدر شرایط ا انار
در هکتار براي کاربرد بیولور در کشور اسپانیا ) تفري تراپ(تله

بـا چنـین تـراکم    ). 2008ناوارو و همکاران، ( توصیه شده است
هـر  + تومـان   4000هـر تلـه   (تله، هزینه هر هکتـار تلـه گـذاري    

تومـان   362500 )تومان چسب و هزینه نصـب  750+ 2500لور
ا هزینـه روش شـکار انبـوه در         بودخواهد  کـه بسـیار نزدیـک ـب

 لـذا . )2008نـاوارو و همکـاران،   ( باشـد مـی  )یورو 250( اسپانیا
اقتصادي خواهـد  این ترکیب تله و ماده جلب کننده استفاده از 

حشـرات غیـر    اسـت بیولور نوعی ترکیـب پروتئینـی    چون .بود
 16 دودر ایـن پـژوهش حـد   . کنـد را به خـود جلـب مـی    هدف

هاي مختلـف  در دوره درصد از کل شکار حشرات غیر هدف 
ود حـال آن کـه      نمونه برداري  مربوط به تیمار حـاوي بیولـور ـب

ایـن  . درصـد بـود   24 مایع سـراتراپ بـا تلـه مشـابه      میزان شکار

نـی  ئیر مقایسه بـا ترکیبـات پروت  دبیولور  که دهدنتیجه نشان می
هیـت  ( تر عمل می کند اختصاصی )نظیر مایع سراتراپ(  ،مایع

   ).1997و همکاران، 
هـاي تفـري تـراپ و بـا میـانگین      مایع سرا تراپ همراه با تله     

تار جهت شکار انبوه مگس در هک) 80-120( عدد 100تراکم 
 هاي میوه مرکبات اسپانیا استفاده شـده اسـت  اي در باغمدیترانه

ترکیـب   استفاده از سـم در   عدم ).2011 ،1و همکاران سلمانی(
نتـایج ایـن تحقیـق نشـان     . این ماده یکی از نقاط قوت آن است

در سـراتراپ  هـاي مـورد ارزیـابی، مـایع     اد که از نظر شاخصد
هـاي  رد مقایسـه جهـت اسـتفاده در برنامـه    مقایسه با لورهاي مـو 

 این لور نـه تنهـا کمتـرین    .استکارایی مناسب فاقدشکار انبوه 
ه    اي داشـت بلکـه بیشـترین    کارایی را در شـکار مگـس مدیتراـن

میزان جلب حشرات غیر هدف  نیز مربوط به تیمارهاي حـاوي  
در ضـمن ایـن نـوع لـور در شـرایط آب و      . بـود  مایع سراتراپ

ار و در فصـل     هوایی شیراز در فصل تابستان هر دو هفته یـک ـب
قیمـت  . شـود  تعویضبایست پاییز حداکثر سه هفته یک بار می

راي کنتـرل آفـت در    نیز بـاال مـی  مایع سراتراپ  یـک   باشـد و ـب
) ط شهریور تا اوایل آذرمـاه گذاري از اواستله( فصل تولید انار 

 8000اســتفاده کــرد کــه هزینــه آن  از آنلیتــر  5/1بایســت مـی 
تله در هکتار و  100با در نظر گرفتن تراکم . تومان خواهد بود 

،  هزینه هـر هکتـار   تفري تراپ تومان براي هر تله 4000قیمت 
بــا در نظــر ( تومـان  1300000گــذاري بـا تلــه تفـري تــراپ   لـه ت

ه بطـري پالسـتیکی   و بـا تلـ  ) تعویضهاي شش بار گرفتن هزینه
ز نظـر اقتصـادي   شود که این میـزان هزینـه ا  تومان می 925000

 هـاي درصد جلب مگـس تفاوت بین . باشدمقرون به صرفه نمی
دو مـایع   رکه ماده جلب کننده هچهار و پنج  هايدر تیمارماده 

که عالوه بر نوع ماده  سراتراپ بود مربوط به نوع تله است چرا
ه   هـاي  مگـس  جلب کننده، نوع تله نیز روي نسبت شـکار  نـر ـب

                                                   
1- Selmani et al. 
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عـدم کـارایی    ).1998گازیت و همکـاران،  (موثر است ها ماده
را ) تیمار شـش ( اي مدیترانههاي زرد رنگ در جلب مگس تله
 ال  ترکیبـات جلـب کننـده   توان  چنـین توجیـه کـرد کـه او    می

هاي بینایی از کارایی باالتري شیمیایی در مقایسه با جلب کننده
-میزبان مناسبی براي مگس مدیترانـه برخوردارند ثانیا چون انار 

وده   هاي انار پـایین رود تراکم جمعیت در باغنمیاي به شمار  ـب
ین    متـر   15 -12هـا در ایـن تحقیـق    تلـه   و ثالثا چون فواصـل ـب

 متر 5/4 - 6(ها ده بود که از شعاع دید مناسب مگسخاب شانت
عوامـل در عـدم شـکار مگـس      بیشتر بوده این) نسبت به میزبان

ایـد  البتـه ب . اي توسط کارت زرد رنگ موثر بوده استمدیترانه
مگــس  هــاي شــکار انبــوهخــاطر نشــان ســاخت کــه در برنامــه 

       .شـود ده مـی لورها اسـتفا +  هاي زرداي از تلفیق کارتمدیترانه
این تحقیق نشـان داد کـه نـوع تلـه و مـاده       نتایجطورکلی هب     

 ترکیب مناسب آن نقش مهمی در میـزان شـکار  و جلب کننده 
ــوه ــه انب ــرحشــره اي ومگــس مدیتران ــاي غی در  .هــدف دارد ه

، هـاي مـورد مطالعـه در ایـن پـژوهش     از نظـر شـاخص  مجموع 
برتر از سـایر  ) 2تیمار( رمدلو ترکیب تله مک فیل همراه با تري

ده از اســتفابربــا توجــه بــه رویکــرد جهــانی ولــی  .تیمارهــا بــود
هاي ماده، ترکیب تله تفـري تـراپ   کننده مگسترکیبات جلب

تواند کارایی معـادل  نیز میعدد در هکتار  50به تعداد بیولور + 
مگـس میـوه   جهـت کنتـرل   تري مدلور + ترکیب تله مک فیل 

  .داشته باشد انار هاي میوهدر باغاي مدیترانه

  

  منابع
   Ceratitis capitata (Wiedeman)ايبررسی بیولوژي مگس میوه مدیترانه. 1389، .ان، حپژم -1

     (Diptera:Tephritidae) ساله دکتري، ر ،کننده جهت کنترل آنها و مواد جلبارزیابی انواع تله و شیراز در  
 .ص 141، تهران حد علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسالمی، وا      

  
  کننده جهت شکار مگس ها و مواد جلبارزیابی انواع تله. 1389، .یی، وو رضا. ، کمالی، ك.ه ، استوان،.ح پژمان، -2

 .236-217) :3( 78هاي گیاهی، مجله آفات و بیماري .شیراز اي در یک باغ مخلوط درمیوه مدیترانه     

  
  هاي بیواکولوژیک و چگونگی ریشه کن شدن بررسی: ايمگس میوه مدیترانه. 1370 ،.م ،ريجعف وع   ،سبزواري -3

 .ص  39موسسه تحقیقات گیاهپزشکی . آن در مازندران     

  
  مدیریت حفظ نباتات   ،هاي کنترل آناي و روشمگس میوه مدیترانه .1386، .ع ،و زاغی  .م ،اخوان ، .م ،ری پوول -4

  .ص 10 ،اناستان مازندر       
 
5. Anonymous. 2003. Trapping guidelines for area-wide fruit fly programes, Proceedings of a  

 final research coordination meeting, organized by the joint FAO/IAEA programme of   
 nuclear techniques in food and agriculture. Printed by the IAEA in Austria, 43p. 

 



57 

  1391زمستان ، 4شماره  35، جلد )يمجله علمی کشاورز(گیاهپزشکی 
  

6. Anonymous. 2007.  Development of improved attractants and their integration into fruit fly 
SIT management programmes, proceedings of a final research coordination meeting, 
organized by the joint FAO/IAEA Programme of nuclear techniques in food and agriculture. 
Printed by the IAEA   in Austria. 320p. 

 
 
7. Avery,  J. W., Chambers, D. L., Guningham, R .T. and Leonardo, B. A. 1994 Use of  ceralure   

and trimedlure in Mediterranean fruit fly mass trapping tests. Journal of Entomological 
Science, 29: 543-556. 

 
8. Beroza, M., Gelters, S. I., Miashita, D. H., Green, N. and Steiner, L. F. 1961. Insect 

attractants: new attractants for Mediterranean fruit fly. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, 9: 360 -365. 

 
9. Broughton, S. and Delima, C. P. 2002. Field evaluation of female attractants for monitoring    

 Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) under a range of climatic conditions and population  
 levels in western Australia. Journal of Economic Entomology, 95: 507-512. 

 
10. Broumas, T., Hantitak, G., Liaropoulos, C., Tomazon, T. and Ragoussis, N. 2002. The 

efficacy of an improved form of the mass-trapping method for the control of the olive fruit, 
Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera:Tephritidae). Pilot- scale feasibility studies. Journal of 
Applied Entomology, 126: 217-223. 

 
11. Cohen, H. and Yuval, B. 2000. Perimeter trapping strategy to reduce Mediterranean fruit fly 

(Diptera: Tephritidae) damage on different host species in Israel. Journal of Economic 
Entomology, 93(3): 721-725. 

 
12. Delerio, G. 1989. Mass trapping experiments to control the olive fruit fly in Sardinia, pp.419-

425.In Proceedings of the CEC/IOBC International Symposium, fruit flies of economic 
importance, 87, 7-10 April 1987, Rome, Italy. R. Cavalloro, Rotterdam, the Netherlands. 

 
13. Epesky, N. D., Heath, R. R., Ggzman, A. and Meyer, W. L.1995. Visual cue and chemical 

cue interactions in a dry trap with food-based synthetic attractant for Ceratitis capitata and 
Anastrepha ludens (Diptera: Tephritidae). Environmental Entomology, 24: 1387-1395. 

 
14. Epesky, N. D.,  Hendrichs,  J., Katsoyannos, B. I., Vasguez, L. A., Ros, J. P., Zumemreoglu, 

A., Perira, R., Bakeri, A., Seewooruthhum, S. I. and Heath, R. R. 1999. Field evaluation of 
female-targeted trapping systems for Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) in seven 
countries. Journal of Economic Entomology, 92: 156-164. 

 
15. Gazite, Y., Rosseler, Y., Epesky, N. D. and Heath, R. R. 1998. Trapping females of the 

Mediterranean fruit fly (Diptera:Tephritidae) in Israel: Comparison of lures and trap type. 
Journal of Economic Entomology, 91: 1355-1359. 

 



58  
  .. جهتتعیین بهترین ترکیب تله و ماده جلب کننده : پژمان

  
16.  Hardy, D. E. 1952. Flies collected in bait traps. Proceeding of the Hawaiian Entomological 

Society: 14: 407–409. 
 
17.   Harris, E. J., Ford-Livvene, C. and Lee, Y. L. 1989. Population monitoring of tephritids    

 fruit flies by stratified sampling on the island Oahu, Hawaii, In:  
 Vijysegaram, S. and Ibrahim, A. G. [eds.], Proceedings Symposium: Fruit Flies in  
  the Tropics. First International Symposium,14-16 March1988,KualaLumpur Malaysian  
  Agricultural Research and Development Institute,  Kuala Lambur , Malaysia. Pp. 342-352. 

 
18. Heath, R. R., Epesky, N. D., Duebben, B. D., Rizzo, J. and   Jeronimo, F. 1997. Adding 

methyl-substituted ammonia derivatives to a food-based synthetic attractant on capture of 
the Mediterranean and Mexican fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of Economic 
Entomology, 90: 584-589. 

 
19. Heath, R. R., Epesky, N. D., Midgarden, D., and Katsoyannos, B. I. 2004. Efficacy of 1, 4-

diaminobutane (putrescine) in a food based synthetic attractant for capture of Mediterranean 
and Mexican fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of Economic Entomology, 97: 1126-
1131. 

 
20. Israeily, N., Yuval, B., Kitron, U. and Nestel, D. 1997. Population fluctuations of adult 

Mediterranean fruit flies (Diptera: Tephritidae) in a Mediterranean heterogeneous 
agricultural region. Environmental Entomology, 26: 1263-1269. 

 
21. Katsoyannos, B.I., Koulossis, N. A. and Carey, J. R. 1998. Seasonal and annual occurrence 

of Mediterranean fruit flies (Diptera: Tephritidae) on Chios island: differences between two 
neighboring citrus orchards. Annals of the Entomological Society of America, 91: 43-51. 

 
22. Katsoyannos, B. I., Heath, R. R., Papadopoulos, N. T., Epesky, N. D. and Hendrichs , J. 

1999. Field evaluation of Mediterranean fruit fly (Diptera: Tephritidae) female selective 
attractants for use in monitoring programs. Journal of  Economic Entomology, 92: 583-589. 

 
23. Katsoyannos , B. I., and Papadopoulos, N. T. 2004. Evaluation of synthetic female attractants 

against Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) in sticky coated spheres and Mcphail type 
traps. Journal of Economic Entomology, 97: 21-26 

 
24. Leblanc, L., Vargas, R. I. and Runinoff. D.  2010. A Comparison of non target capture in 

biolure and liquid protein food lures in Hawaii. Proceeding of the Hawaiian Entomological 
Society, 42: 15-22. 

 
25. Navarroo-Lloopis., V. N., Alfaro, F., Dominguez, J., Sanches, J. and Primo, J. 2008. 

Evaluation of traps and lure for mass trapping of Mediterranean fruit flies in citrus groves. 
Journal of Economic Entomology, 101(1): 126-131. 

 
26. McPhail , M. 1939. Protein lures for fruit flies. Journal of Economic Entomology, 32: 758-

761. 



59 

  1391زمستان ، 4شماره  35، جلد )يمجله علمی کشاورز(گیاهپزشکی 
  

 
27. Messing, R. 1999. Managing Fruit Flies on Farms in Hawaii, Cooperative Extension Service, 

College of Tropical Agriculture and Human Resources (CTAHR), 8 P. 
 
28. Miranda, M. A., Alonso, R. and Alemany, A. 2001. Field evaluation of med fly (Dipt., 

Tephritidae) female attractants in a Mediterranean agrosystem (Balearic Islands, Spain). 
Journal of Applied Entomology, 125: 333-339. 

 
29. Papadopoulos , N. T., Katsoyannos, B. I., Koulossis, N. A.,  Hendrichs, J., Carey, J. R. and 

Heath, R.R. 2000. Early season detection and population monitoring of Ceratitis capitata 
(Diptera: Tephritidae) in northern Greece; role of trap system and early maturing hosts. 
Journal of Economic Entomology, 172: 141-142. 

 
30. Papadopoulos, N. T., Katsoyannos, B. I., Carey, J. R., and Koulossis, N. A. 2001. Seasonal 

and annual occurrence of the Mediterranean fruit fly, (Diptera: Tephritidae) in northern 
Greece. Annals of the Entomological Society of America, 94: 41-50.  

 
31. Rigamonti, I. E. 2004. Contributions to the knowledge of Ceratitis capitata Wied. 

(Diptera,Tephritidae) in Northern Italy. II. Overwintering in Lombardy. Boll. Zool. Agr. 
Bachic.,N.S., 36 (1): 101-116. 

 
32. Selmani, E. L., Miloudi, M., Marin, C., and Sierras N 2011. Cera Trap, a mass trapping 

system for the control of the ceratitis capitata in Citrus fruit crops, IOBC. WPRS Bulletin, 
62: 207- 212. 

 
33. Steiner. F., Miyashita, D. H., and Chrisrenson, D. 1957. Angelica oils as med fly Lures. 

Journal of Economic Entomology, 50 (4): 505-511. 
 
34. Thomas, D. B. 2003. Non -target insects captured in fruit fly (Diptera: Tephritidae) 

surveillance traps. Journal of Economic Entomology, 96: 1732–1737. 
 
35. Vargas, R. I., Prokopoy, R. J.  Duan, J. J., Alberto, C. and Li, Q. X. 1997. Captures of wild 

Mediterranean and oriental fruit flies (Diptera: Tephritidae) in Jackson and McPhail traps 
baited with coffee juice. Journal of Economic  Entomology, 90: 165-169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


