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  چکیده

 یوهيمگس م. باشديم Oleaceaeرختي هميشه سبز از خانواده ( د.Olea europaea Lزيتون با نام علمي )
باشد که از سال يکشور م تونيز یهاباغ یبرا یديجد نسبتا  آفت  Bactrocra oleae (Rossi) ،تونيز

 %80 زانيتا مشيوع داشته و  نيو قزو گيالن، زنجان یهاو هم اکنون در استان دهيوارد کشور گرد 1383
های کنترل شيميايي و جلوگيری از آسيب به محيط زيست، منظور جايگزيني روشبه .دخسارت وارد مي نماي

-94 يسال متوال سهپژوهش در  نيا استفاده شد.تله های زرد چسبنده به همراه فرمون پژوهش از  يندر ا
ب نص ،ارتفاع نيبهتر نييمنظور تعبه. انجام شد گيالناستان  تونياز مجموعه باغات ز يکيدر  1392
 نييمنظور تع( در نظر گرفته شد و بهنيمتر از سطح زم 3 و 5/2، 2، 5/1، 1ارتفاع ) پنجدر  يرنگ یهاکارت

در . در نظر گرفته شدو در سه تکرار غرب(  و جهت )شمال، جنوب، شرق چهار زين ييايجهت جغراف نيبهتر
 یانتخاب و کارت ها رو يدفدرخت به طور تصا 60ساله وجود داشته که  10 تونيدرخت ز 2000باغ  نيا

 نشان داد که جينتا. قرار گرفت ليتحل هيمورد تجز SAS افزارمهای بدست آمده با نر. دادهآنها نصب شدند
را داشتند. زيتون تعداد شکار مگس  نيشتريسال ب سه نيدر طول ا نيانگيطور مبهمتری  3و  1ارتفاعات 
بوده و زيتون شکار مگس  نيشتريب یسال، جهت جنوب دارا سه، در هر های موجوددادهتوجه به  باهمچنين 

 ها داشته است.جهت ريسال با سا سهدر هر  یدارياختالف معن

 زيتون، مگس جهت ،زرد چسبنده تله ارتفاع،کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه 

جمله درختان  اززيتون . (1) باشديم Oleaceae( درختي هميشه سبز از خانواده .Olea europaea Lزيتون با نام علمي )
ني بسيار و خوراکي که روغ ديهای مفعلت ميوههای دريای مديترانه است که بهبسيار سودمند منطقه خاورميانه و کرانه

 .(2) تمام جهان شهرتي بسزا دارد رد ،آيدت ميسدهمرغوب و سودمند از آن ب
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-يکشور م تونيز یهاباغ یبرا یديجدنسبتا  آفت  Bactrocra oleae (Rossi)(Dip.: Tephritidae)  ،تونيز یوهيمگس م
کشور و باالخص  يغرب یمرزها قياز طر 1383 در تابستان سالای کشور محسوب شده و که قبال  جزو آفات قرنطينه باشد

 یهاناستا ريو سا گيالن روز مردادماه سال ذکر شده در استان نيسپس در واپس ،وارد کشور شد هيعراق و ترک یهاکشور
 تونيبه محصول ز ييآب و هوا طيحسب شرا نيو قزو النيگ ،زنجان یهااکنون در استانهم (.3) مشاهده شد زيخ تونيز

و شده  %80 زانيتا م تونيکاهش ارزش روغن زباعث از جهان که مستقر شده  يدر نقاط . اين آفتدينمايخسارت وارد م
 .(4) است دهيام گزارش گرداز ارق يدر بعض یديکنسرو تول یدرصد 100کاهش 

 يدر جهان است که رقم یديدرصد کل محصول تول 5برابر با  تونيز یوهيخسارت مگس م زانيبر آورد صورت گرفته از م
چهار گوشه و زرد رنگ  های پالستيکيبرگهشامل  يچسب یهاتله .(6و  5)باشد يدالر در هر سال م ونيليم 800در حدود 

در اين تله از طعمه  .( پوشيده شده استTanglefootای نازک از چسب مخصوص )هين توسط الطرف آ دواست که در هر 
شود. طراحي دو بعدی و سطح تماس بيشتر اين تله فرموني اختصاصي حشرات نر تريمدلور، بيولور و فميلور استفاده مي یاه

 متاسفانه امروزه برای .(7) های مکفيل نموده استتلهو انواع های جکسون تر از تلههای ميوه کارآمدرا در بدام اندازی مگس
ها آن يمنف ريتاثدر  توانيها را مکشخطرات آفت نيترمهم کش های شيميايي استفاده مي شود.مبارزه و کنترل آفات از آفت

های ني روشمنظور جايگزيبهذا ل (.8دانست ) ديو موجودات مف اهانيوحش، گ اتيانسان، ح يو سالمت ستيز طيمح یرو
  استفاده شدتله های زرد چسبنده به همراه فرمون پژوهش از  يندر اکنترل شيميايي و جلوگيری از آسيب به محيط زيست، 

 

 هامواد و روش

 اتي(. عمل1 شکلانجام شد ) النياستان گ تونياز مجموعه باغات ز يکيدر  1392-94 يسال متوال سهپژوهش در  نيا
 یهاارتفاع نصب کارت نيبهتر نيي. به منظور تعگرفتيباغ به طور مرتب صورت م نيدرختان در ا يو کودده یاريهرس، آب

 ييايجهت جغراف نيبهتر نييمنظور تع( در نظر گرفته شد و بهنياز سطح زم ترم 3 و 5/2، 2، 5/1، 1ارتفاع ) پنجدر  يرنگ
باغ  نيبار تکرار شدند.  در ا سهاکتور ارتفاع و جهت غرب( در نظر گرفته شد و هر ف و جهت )شمال، جنوب، شرق چهار زين

 ها نصب شدند. آن یها روانتخاب و کارت يدرخت به طور تصادف 60ساله وجود داشته که  10 تونيدرخت ز 2000



 

 
 

 
 (یکه پژوهش در آن انجام شد )اصل یتونیباغ ز -1شکل 

صورت ماهانه به هاآن ،هاکارت ييکارا دليل کاهشهبو  شديانجام مصورت هفتگي بهشکار شده در هر کارت  یهامگس
 (.2)شکل  شدندينصب م ديجد یهاو کارت ضيتعو

 
 )اصلی(. های رنگیهای شکار شده در کارتمگس -2شکل 

 

 هاآنالیز آماری داده 

. مقايسه رار گرفتق ليتحل هيمورد تجز SAS یمارآافزار با استفاده از نرمها داده ،ييصحرا یهاپس از اتمام شمارش
 رسم گرديدند.  Excelها با استفاده آزمون دانکن انجام شد و نمودارهای مربوطه در برنامه ميانگين



 

 
 

 

 تایج و بحثن

 های مختلفمیزان مگس های شکار شده در سال

لف اختالف مخت یهاها در سالجلب شده توسط تله یهاتعداد مگس نشان داد که یارآم ليو تحل هيحاصل از تجز جينتا
جلب مگس ميزان  نيترکم بود. مگس در هر تله 75/17 نيانگيبا م 1393جلب مگس در سال  نيشتريداشت و ب یداريمعن

مگس در هر تله شکار  6/9 نيانگيبه طور م 1394آن در سال  يمگس در هر تله و در پ 2/9 نيانگيبا م و 1394در سال 
  شت.ندا 1392با سال  یدار يشد که اختالف معن

 های مختلفارتفاعمیزان مگس های شکار شده در 

  نشان داد کهشکار مگس ها  و های مختلف تله در جلبو اثر ارتفاع (1جدول ) هانتايج حاصل از آناليز آماری دادهبر اساس 
تعداد شکار  نيشتريب یدارا یمتر 5/2و  2، 5/1ارتفاعات . باشديم یداريارتفاعات مختلف اختالف معن نيب 1392در سال 

 یمتر 3در ارتفاع  1392شکار مگس در سال  نيترکم نيچنمشاهده نشد. هم یداريعنها اختالف مآن نيب ياند ولمگس بوده
 بوده است.مگس در هر تله  25/7تعداد صورت ميانگين به بهو 

 

 

 

 

 های شکار شده در ارتفاعات مختلفمیانگین مگس -1جدول 

 سال
1392 1393 1394 

 رتفاعا

1 *ab 22/0± 25/9  a46/1±75/18  A43/0±00/12 

5/1  a3±75/9  b77/0±00/14  B39/0±50/7 

2  a32/1±25/11  a00/0±00/19  B17/1±50/7 

5/2  a79/0±50/10  b00/0±00/15  Ab86/0±50/9 

3  b33/1±25/7  a16/0±00/22  Ab71/0±50/9 

 است. بين تيمارهادارمعنياختالف ده حروف مختلف نشان دهن *                

 



 

 
 

b

b

b

a

a

a

b

b

c
b

b

bc

0

5

10

15

20

25

139213931394

تله
هر 

در 
ده 

ر ش
شکا

س 
 مگ

داد
ن تع

نگی
میا

سال های مختلف 

               

 یمتر دارا 3و  2، 1 یهاها را داشت، ارتفاعسال ريتعداد مگس شکار شده نسبت به سا نيشتريکه ب 1393اما در سال 
در هر تله شکار شد و  نيانگيمگس به طور م 00/22و  00/19، 75/18 بيتعداد جلب مگس بودند که به ترت نيشتريب

که  صورت نيبد شت،وجود دا یداريها اختالف معنداده نيهم ب 1394ها مشاهده نشد. در سال آن نيب یدارياختالف معن
بود  یمتر 2و  5/1مقدار مربوط به ارتفاع  نيترتعداد مگس شکار شدند و کم نيشتريب 1395سال  3متر همانند  1در ارتفاع 

داده  ليو تحل هيتجز جينتا هبا توجه ب يتله شکار شد. به طور کل در هر نيانگيطور ممگس به 50/7که در هردو به طور مشابه 
  تعداد شکار مگس را داشتند. نيشتريسال ب 3 نيدر طول ا نيانگيطور مبهمتری  3و  1ها ارتفاعات 

  جهات مختلفمیزان مگس های شکار شده در 

شکار مگس بوده و  نيشتريب یهت جنوب داراسال، ج 3، در هر (1 )شکل هانتايج حاصل از آناليز آماری دادهبر اساس 
 ها داشته است.جهت ريبا سا یدارياختالف معن

 .استتیمارها دار بین معنیاختالف دهنده حروف مختلف نشان. های مختلفدر جهتدر تله های شکار شده تعداد مگس -1 شکل

 نيانگيبه طور م یآمار ليتحل هيطبق تجزتعداد شکار مگس را داشته که تعداد آن  نيشتريجهت جنوب ب 1393در سال 
 يول ،متعلق به جهت شرق بوده است مگس در هر تله 20/15تعداد  اشکار مگس ب نيترسال کم نيبوده است. در ا 80/22

تعداد  نيشتريب 1394و  1393همانند سال  1392در سال  شمال و غرب نداشته است. یهابا جهت یدارياختالف معن
 ريبا سا یداريکه اختالف معنمتعلق به جهت شمال بوده در هر تله  نيانگيمگس به طور م 40/13اد شکار مگس به تعد

ها مشاهده آن نيب یدارياما تفاوت معن ،شکار مگس بودند نيترکم یدارا گريجهت د 3که  يدر حال .ها داشته استجهت
 مگس بوده است. شکار  نيترکم یجهت غرب دارا 1شکل جهت طبق  3 نيا نيو در ب نشد



 

 
 

بوده  یدارياختالف معن ،هاجهت یهمه نيب 1394ها است در سال داده ليتحل هيو تجز زيکه حاصل آنال 1شکل بر اساس 
به  نيانگيجنوب، شمال، غرب و شرق بوده است که تعداد مگس شکار شده در هر تله به طور م بيبه کم به ترت اديکه از ز

 است.  دهيشمارش گرد 20/6و  60/7، 60/9، 40/13 بيترت

شکار مگس  نيشتريب یجنوب دارا ييايجهت جغراف نيو همچن یمتر 3و  1 یهاپژوهش ارتفاع نيا يکل جيبا توجه به نتا
 بوده است.

 

 بحث

 یهاشده  و کوشش يابيو ارز ياز چند محرک طراح يبيترک ايو  کيگوناگون با استفاده از  یهااز تله يفيمبنا ط نيبر هم
محرک  نياز مهم تر يکينگ زرد ر .(9)شکار انبوه آفت به کار رفته است  یها در چارچوب برنامهکاربرد آن یبرا یدمتعد

شکار انبوه و چه در  ی( چه در برنامهMc phail) ليچسبنده و مک ف یاست که در ساخت انواع مختلف تله ها يکيزيف یها
 ونيز استفاده شده  Myiopardalis  pardalina Bigotveه، س خربزمگ شيپا یبراو  شوديم دهن استفاآآفت از  شيپا

 ييغذا یطعمه کيبا  شهيهم ليمک ف یهاتله .(10) است دهيمگس انبه روشن گرد شيپا یتله برا یعمود تموقعي نقش
همراه با فرمون  ايو  ييزرد چسبنده به تنها یهاتله يول ،همراه هستند زاتيدروليه یهانيپروتئ ايو  وميآمون یهانمک رينظ

مگس  ینر و ماده یشده توسط حشره ديتول يکشف و سنتز فرمون جنس .رونديبه کار م ييغذا یهاطعمه ريو سا يجنس
 .( افزودوميکربنات آمونيب ريها )نظطعمه ريبا سا بيها در صورت ترکشکار تله ييبر کارا یافوق العاده زانيبه م تونيز یوهيم
فرمون  ،معنر فرمون تج یالمدت حشره ليجلب کننده طو ياز چهار ماده است که به صورت فرمون جنس يبيفرمون ترک نيا

دهد يکشور نشان م یمطالعات انجام شده در نقاط آلوده .(12و  11) دينمايعمل م Aphrodiasticو فرمون  ه،متوقف کنند
 یسپر رهيندرت به صورت شفکامل و به یصورت حشرهمستان را عمدتا  بهسه نسل در سال دارد و ز تونيز یوهيکه مگس م

در  ليمک ف یباالتر از تله يزرد به همراه فرمون جنس یتله ييدر همان مناطق کارا یگريدر مطالعات د  .(14و  13) کنديم
مختلف عالوه بر  یهاسط تلهتو وهيم یهاشکار مگس زانيم .(16و  15) است دهيگرد يابيارز تونيز یوهيشکار مگس م

نقش ارتفاع  .(17)قرار دارد  زين نيجهت نصب تله و ارتفاع آن از سطح زم ريتحت تاث يميرنگ تله و عوامل اقل ،اندازه ،شکل
 زانيها در ممتفاوت از نقش ارتفاع نصب تله جينتا ی هيارا .(20-18)چندين تحقيق بررسي گرديده است تله در گزارش 

شد که در آن عدم  يو سر انجام منجر به گزارش هقرار گرفتمورد بررسي  (24-21)مختلف  یهادر مقاله  تونيشکار مگس ز
 قرار گرفت.             ديمورد تاک تونيارتفاع نصب تله در داخل تاج درخت ز ريتاث

مک  یهادر تله تونيشکار مگس ز زانيم هشجهت غرب در کا يمنف ريبر تاث يمبن Longo and Benfatto (25)گزارش 
واقع در دو جهت شرق و   تونيز یهاوهيطول م داريمعن شيدر خصوص افزا (26و همکاران ) Mirrahimi و گزارش ليف

 یضرورت را در منطقه نيا گريفوق نسبت به دو جهت د یهادر جهت تونيمگس ز يآلودگ زانيجنوب و باالتر بودن م
تواند در يم یعمود یزرد چسبنده یهانصب تله یبرا يواحد و قطع یالگو کي ی هيانمود که ار تيتقو عهمورد مطال زيبادخ

 ها موثر واقع گردد. بهبود عملکرد آن
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Abstract 

Olive with scientific name (Olea europaea L.) is the evergreen tree of Oleaceae family. 
The olive fruit fly, Bactrocra oleae (Rossi) is relatively new pest of olive groves of 
country that entered Iran in 2004 and now it is spread in Guilan, Zanjan and Qazvin 
provinces and its damage reached to 80%. In this study, sticky yellow traps with 
pheromones were used to replace chemical control methods and avoid damage to the 
environment. This study was carried out in one of the olive orchards set of Guilan 
province in three consecutive years of 2012-2015. In order to determine the best height, 
color cards were placed in five heights (1, 1.5, 2, 2.5 and 3 meters above the ground) in 
and in order to determine the best geographical direction, four directions (North, South, 
East and West) was considered and in three replications. In this orchard, 2000 olive 
trees of 10-years old were planted and 60 trees of them were randomly selected and 
cards were placed on them. The obtained data were analyzed with SAS software. The 
results showed that the height of 1 and 3 meters on average had the highest number of 
captured olive fruit flies during the three years. Also according to the data available, in 
three years, the south direction had the highest captured olive fly and had significant 
differences with other directions in three years. 

Keywords: height, sticky yellow trap, direction, olive fly 
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