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 چكيده
كار گرفته همختلفي براي كنترل این آفت ب يهاروش است. زیتون در ایراناز آفات مهم  Rossi Bactrocera oleae ،مگس زیتون

( Bait spray) با طعمه مسموم يپاشسمسي، هاي جنیا فرومون كنندهجلبمواد با مختلف همراه  يهاتلهكه عبارتند از كاربرد  شوديم

اُل در مگنت يهاتلهبا استفاده از  "جلب و شکار". در این تحقيق كارایي روش روي تنه یا بخشي از تاج درخت و یا كل باغ يالکه صورتبه

در كاهش آلودگي و همچنين  ريتأثو  هالهتبررسي ميزان شکار نتایج از دو روش و  يبررسغذایي در منطقه  كنندهجلب يهاتلهمقایسه با سایر 

 در هاوهيمميانگين آلودگي  كه ميزان كاهش آلودگي باغ با استفاده از این روش نسبت به باغ شاهد مورد ارزیابي قرار گرفت. نتایج نشان داد

حشرات جلب شده مگس زیتون تعداد انگين مي و نيست هاتلهبا سایر  داريمعنداراي اختالف ®اُلبا استفاده از تله مگنت"جلب و شکار "روش

 435/0و  1 ±315/0 ،1± 423/0 ،1± 454/0 ترتيبو تله بطري به ®زرد، تله مگنت اُل يهاتلهزرد حاوي بيکربنات آمونيوم،  يهاتلهبه 

 ،درصد بود 5/3 هاوهيمآلودگي  ®زیتون در باغ آزمایشي تحت پوشش كامل تله مگنت اُل يهاوهيمدر بررسي ميزان آلودگي  بود. 0/75±

صد بود كه كارایي مناسب تله مگنت در 7/6 مهرماهتا پایان  هاوهيمبود، آلودگي  نشده استفاده ياتله گونهچيهاز ولي در قطعه شاهد كه 

 .كردكنترل مگس ميوه زیتون استفاده  يهاروشیکي از  عنوانبهتوان از این روش مي و را نشان داد®اُل

 

 ،كنترل®اُلمگس ميوه زیتون، مگنت  يدی:کل یهاواژه
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 مقدمه
 و سطحزیتون از درختان بومي منطقه مدیترانه بوده 

هکتار ميليون 10زیتون در دنيا بيش از  يهاباغشت زیر ك

 ،روند رو به رشددر یک (. Sibbett et al., 2008) است

زیتون در نقاط مختلف  يهاباغت توسعه سطح زیر كش

 10 يهکتار طهزار  102هزار هکتار به بيش از  15 كشور از

در راستاي رسيدن به خودكفایي در كه  هديرس ساله اخير

توليد روغن خوراكي كشور است. سطح زیر كشت 

هکتار  8789، 1389زیتون در استان گيالن در سال  يهاباغ

 شده برداشتیتون سبز تن ز 13791 بوده كه از این سطح،

  باشديمكيلوگرم  3385باغ،  هر هکتاركه متوسط عملکرد 

.(Ministry of Agriculture Jihad, 2015)  مگس

 ,Sharaf) دنيا استآفت زیتون در  نیترمهمزیتون  ميوه

1980; Rice, 2000; Economopoulos, 2002)  و در

 دهديماز محصول را كاهش  %15منطقه مدیترانه 

(Basilios et al., 2002) علمي  نام با. این حشره

Bactrocera oleae Rossi خانواده  ازTephritidae ،

 . اغلبباشديم Daciniو طایفه  Dacinaeزیر خانواده 

در مناطق گرمسيري  Dacinaeزیر خانواده  يهاگونه

است كه  ياگونهتنها  B. oleaeو گونه  باشنديمپراكنده 

 ,Panayotis) یترانه وجود دارددر مناطق شمالي مد

 1383با ورود مگس ميوه زیتون در ایران در سال (. 2000

نسبت به  یيهاينگران متأسفانهو استقرار آن در منطقه، 

 بروز نموده است شدهينيبشيپدستيابي به اهداف 

(Rezaei et al., 2004) این آفت تک ميزبانه و چند .

و وحشي خسارت وارد  نسلي است كه به انواع زیتون اهلي

 را زمستان آفت این .(Robinson et al., 1989) كنديم

 يهاپناهگاه در كامل حشرات صورتبه عمده طوربه

 و گياهي بقایاي زیر شفيره صورتبه  ندرتبهزمستاني و 

 گرم با هارهيشف این .دینمايم سپري هاباغ نرم يهاخاک

 تبدیل كامل حشره به بهار یا و زمستان در هوا شدن

 را هاآن توانيم زمستان طول در كهيطوربه ،شونديم

 اواسط از .نمود شکار مختلف يهاتله لهيوسبه و مشاهده

 يهاهسته سخت شدن با زمانهم و مرداد اوایل تا تير

 نظير ارقامي ميوه د.شويم شروع آفت يزیرتخمزیتون، 

 ريگتابآف نقاط در واقع يهاوهيم و ماري كنسرواليا،

 كه هستند یيهاوهيم اولين جنوب( سمت و )تاج درخت

 جلب يگذارتخمبراي  را ماده حشره

. مگس زیتون به  (Kayhanian, 2009)ندینمايم

انواع  كه شامل استفاده از شوديم كنترل متنوع يهاروش

 يهاتلهغذایي،  يهاتلهنظير  كنندهجلب يهاتلهمختلف 

 Baitپاشي )طعمه ایو بنده زرد چس يهاتلهفرموني و 

spray موضعي، ردیفي یا  صورتبه( با تركيبات سمي

 يهاروشپاشش روي بخشي از تاج درخت و سایر 

 .(Basilios et al., 2002)شيميایي است  ريو غشيميایي 

مناسب كنترل، توجه به نياز  يهاروشیکي از 

 ياهتخمحشرات ماده به تغذیه قبل از مرحله بلوغ و توليد 

. بر این اساس، حشرات ماده در این مرحله باشديم هاآن

 يهاتلهنياز به تغذیه از منابع پروتئيني دارند. لذا كاربرد 

پاشش روي  جمله ازمختلف  يهاروشغذائي سمي به 

 از باغ متداول است یيهافیردو  بخشي از یک درخت

(Roessler, 1989 شکار توسط .)زرد چسبنده و  يهاتله

ل داللت بر آن دارد كه حشرات كامل مگس ميوه مکفي

 بوده)آذر( فعال  )اسفند( تا دسامبر مارس يهاماهزیتون در 

 سپتامبر يهاماهو حداكثر شکار در هر دو نوع تله بين 

و همچنين اوج  شوديم)آذر( دیده  )شهریور( و دسامبر

و در اوایل بهار نيز دیگري از فعاليت این حشره  يپروازها

. در طول ماه مي تا شوديماواسط زمستان مشاهده  يحت

 ، از تراكم جمعيت این حشره)تير و مرداد( اوتاواسط ماه 

تعداد حشرات نر شکار شده توسط  كهيطوربه ،كاسته شده

 يهاتلهدر  كهيحال در ،باشديمفرموني صفر  يهاتله

  شونديممکفيل تعداد كمي حشرات نر و ماده شکار 

(Basilios et al., 2002) . 

، كاربرد و توسعه روش شده انجام هايپژوهشبنا بر 

یک روش جایگزین، جهت  عنوانبه "جلب و شکار"

 Basilios et) شروع شد 1970دهه از كنترل این آفت 

al., 2002) .له مکفيل نسبت به تله مزیت نسبي استفاده از ت

 لهيوسبهشکار حشرات مفيد غير هدف زرد چسبنده، 
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با (. Basilios et al., 2002) استزرد چسبنده  يهاتله

گرم شدن هوا و كاهش ميزان رطوبت نسبي در تابستان كه 

با كاهش دیگر منابع غذایي جهت تغذیه حشرات  زمانهم

طعمه  صورتبههيدروليزات كامل است، كارایي پروتئين 

كه جهت شکار  ها. یکي از انواع تلهابدیيمافزایش  1پاشي

 5/1است، تله بطري پالستيکي  شده گرفتهكار هفت بانبوه آ

. در حال حاضر، این نوع تله باشديم( OLIPEليتري ) 2 تا

در كاليفرنيا جهت توليد محصول ارگانيک، در سطوح 

. (Basilios et al., 2002)است  شده گرفتهكار هوسيع ب

 عدد در اكر )به طور 20را  ازين موردهمين منبع تعداد تله 

كه  كنديم بيانكرده و تعيين عدد در هکتار(  50 يریبقت

در طول فصل كپسول فرومون جنسي مصنوعي توان مي

( را به آن اضافه نمود. استفاده از Spiroacetalآفت )

همراه با فرومون جنسي یا همراه  2چسبنده زردرنگ يهاتله

با فرومون جنسي و طعمه غذائي )بيکربنات آمونيوم( با 

آفت در  و كنترلردیابي  منظوربهمختلف  يهاتراكم

 .(Basilios et al., 2002)است  شده استفادهكاليفرنيا 

 كه دندهيمدر ایران نشان  شده انجام هايپژوهش

نوع تله براي مناطق عمده كشت زیتون در  نیترمناسب

در سه استان گيالن، قزوین  دروديسف)اطراف دریاچه  ایران

مون همراه با فر عمودي رنگ ردز يهاتلهو زنجان(، 

یکي از  .(Koliai et al., 2008) باشنديمجنسي 

 ارائهجدید كه براي كنترل مگس زیتون در دنيا  يهاروش

حشره  ،®اُل. تله مگنت است "شکار جلب و"وش ر، شده

فرمون غذایي و  كنندهجلببالغ مگس زیتون را با كمک 

است  كشآفتجنسي به سمت خود كه صفحه آغشته به 

به حداقل  يپاشسمبه نياز  بيترتنیا به. كنديمجلب 

 از قبلشامل كارتي است كه سطح آن  ®اُل. مگنت رسديم

آغشته شده است و همچنين روي آن فرمون  كشحشرهبه 

خوراكي آمونيومي قرار  كنندهو جلبجنسي مگس زیتون 

است. این كارت روي شاخه درخت زیتون نصب  شده داده

 15 شامل ®اُلمگنت  مؤثره. تركيبات ماده ودشيم

، (Lambda cyhalothrin) هالوترینالمباداسي گرميليم

                                                 
1. Bait spray 
2. yellow panel (YP) 

 يکی درمون جنسي فرو گرميليم 50گرم لور خوراكي و 4

. مگس زیتون نر و ماده باشديم ®اُلاز سه كارت مگنت 

ولي فرمون ، شونديمآمونيوم  يهاطعمهدو جلب  هر

. دینمايمشرات نر را جلب جنسي مگس زیتون فقط ح

 مگنت يهاكارتیک سوم  یتون فقط درفرمون مگس ز

مگس ميوه زیتون . حشرات نر و ماده شوديماستفاده  ®اُل

 ندينشيمجلب شده و روي آن  ®اُلكارت مگنت  طرفبه

در  (.1)شکل روديماز بين  كشحشرهو سپس با تماس با 

ي آن تغييري كارای ®اُلنصب تله مگنت  زمان مدتطول 

حشرات  ريوممرگو هيچ كاهشي در ميزان  كندينم

بعد از چهار ماه آزمایش  كهيطوربه ،شودينممشاهده 

آفت  ريوممرگبه همان اندازه در  ®اُلمگنت  يامزرعه

هر  بوده است. مؤثرخواهد بود كه در ابتداي آزمایش  مؤثر

 ريأثت ،بيشتر باشد ®اُلچه طول مدت تماس حشره با مگنت 

 خواهد ريمبسيار اندكي در كوتاه شدن زمان مرگ و 

 ( .Agrisense, 2012)داشت 

روي درختان را  ®اُل مگنت يهاتلهمنابع كارایي  از برخي

از پس (. Zalom et al., 2009) اندكردهماه عنوان  5تا 

 2003تا  2000 يهاسالدر  شدهانجام يهاشیآزمابررسي 

ناطق مختلف كشور ایتاليا كنترل مگس زیتون در مجهت 

كه در شرایط آلودگي كم و متوسط و در  مشاهده شد

ه به شد صورت انجام عمليات كنترلي، ميزان خسارت وارد

. حال بودخواهد  %30 بر بالغمحصول در زمان برداشت، 

و شکار شركت اگریسنس استفاده شود، روش جلب  اگر از

فت. تعداد كاهش خواهد یا %5 ميزان خسارت به كمتر از

عدد و زمان 100 براي هر هکتار باغ زیتون ®اُلتله مگنت 

هفته قبل از سخت شدن هسته در ميوه  2-3 نصب آن نيز

است  شده هيتوص. (Agrisense, 2012) باشديمزیتون 

جهت كنترل مگس  یيتنها به نباید ®اُلمگنت  يهاتلهكه 

 كه تراكم جمعيت يزمان در مگر ،كار روندهزیتون ب

(. Zalom et al., 2009) حشرات كامل بسيار پایين باشد

 و كنندهجلب يهاتله عنوانبه ®اُلمگنت  يهاتلهدر امریکا 

فرموني  ي آمونيومي واطعمهي هاكپسولكشنده حاوي 
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یک شيوه توليد محصول ارگانيک  عنوان بهاسپروكتال، 

 Vossen et al., 2004). ) دنباشيممطرح 

ي كنترل این آفت هاروشي از در حال حاضر یک

است. كاربرد پروتئين  Bait sprayروش طعمه پاشي 

( EC 50%با سم ماالتيون ) همراه %3هيدروليزات 

 آمدهدستبهپاشي مسموم بررسي و نتایج طعمه صورتبه

 پاشسمدر این رابطه  پاشسمنشان دادند كه بهترین نوع 

سم و در  ذراتقطر ي پشتي بود و دليل آن بزرگي اتلمبه

 Heidariنتيجه امکان تغذیه حشرات كامل آفت بيان شد )

et al., 2006.)  هدف از اجراي این پژوهش بررسي

كارایي روش جلب و شکار در كنترل و كاهش خسارت 

مگس ميوه زیتون مي باشد تا در آینده به عنوان یکي از 

 كار رود.روش هاي كنترل در مدیریت تلفيقي این آفت به

 

 
 غذایي و فرومون جنسي)اصل( كنندهجلببه همراه  ®تله مگنت اُل-1 شکل

Figure 1. Magnet ol with Lure and sex pheromone 
 

 هاروشمواد و 

 در این پژوهش در باغ زیتون ایستگاه تحقيقات رودبار

اجرا شد. در  بارور سن وهم با درختانسطح یک هکتار 

ز با استفاده ا "شکار جلب و "، كارایي روشاین مطالعه

جهت  هاتلهدر مقایسه با سایر انواع  ®اُلمگنت  يهاتله

 .كنترل مگس ميوه زیتون مورد ارزیابي قرار گرفت

 كار رفته در این آزمایش عبارتهآزمایشي ب يمارهايت

 :بودند از

)A( ليتري+ پروتئين هيدروليزات  5/1 3تله بطري)O( 

)B(  4آمونيوم بناتکريبتله زرد چسبنده + پليت )Y+B( 

)C(  تله زرد چسبنده)Y(5  

(D)  اُل تله مگنت(Magnet-ol®) 

 موردآماده  يهاپانل صورتبهزرد چسبنده  يهاتله

در  مورداستفادهقرار گرفتند. پروتئين هيدروليزات  استفاده

                                                 
3. Olipe 
4. yellow sticky Trap+Bicarbonate ammonium 
5. yellow sticky trap 

زمان  و دركنسانتره غليظ بوده  صورتبهپروتئيني  يهاتله

 موردآماده و  (%3ب )اجراي آزمایش با غلظت مناس

ایجاد خاصيت كشندگي در  منظوربهقرار گرفت.  استفاده

در هزار استفاده شد. پليت 2محلول از سم دیازینون با دز 

غذایي  كنندهجلبیک  عنوانبهآمونيوم  كربناتيبهاي 

 لهيوس بهدر قسمت باالي تله زرد چسبنده  .بود شده آماده

ذي از سطح چسبنده سيم متصل شده و سپس روكش كاغ

تله برداشته شد. با توجه به وجود سطح چسبنده، حشرات 

شمارش و  هاآنبه آن چسبيده و سرانجام تعداد  شدهجذب

چسبنده بسته به ميزان  يهاتله. در صورت نياز شديمثبت 

چسبيده به سطح تله،  خاک و گرد حشرات شکار شده و

مگنت  يتله . سيستمشديماقدام  هاتلهنسبت به تعویض 

 كشحشرهشامل كارتي است كه سطح آن از قبل به  ®اُل

و مون مگس زیتون غشته شده است و همچنين روي آن فرآ

است.  شده دادهخوراكي آمونيومي قرار  كنندهجلب

ني به یع ،تایي است 3 صورتبه ®اُلت مگن يهاتلهتركيب 
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 یک تله فرموني وجود ®اُلتله معمولي مگنت  ازاي هر دو

از سه كارت  يکی درمون جنسي فر گرید عبارت به ،دارد

. این كارت روي شاخه درخت زیتون است ®اُلمگنت 

در ارتفاع مياني و سطح بيروني تاج  هاتله، شوديمنصب 

تيمارها و عمليات  يبندگروهدرختان آویزان شدند. 

شروع شد، یعني  مردادماهاجرایي آزمایش از نيمه دوم 

 شديمروي ميوه زیتون فراهم  يزیرتخمليت زماني كه قاب

و با كاهش تدریجي دماي تابستان افزایش فعاليت مگس 

كامل  يهابلوک. طرح در قالب شوديمدر باغ نيز ميسر 

تکرار )بلوک( انجام  4 در ماريهر تتيمار و  4تصادفي با 

درخت زیتون  3هر تکرار یا هر واحد آزمایشي شامل  .شد

( در نظر هاآنروي  نصب شده از هر تيمار تله 3مجاور هم )

با آزمون دانکن انجام شد،  هانيانگيمگرفته شد، مقایسه 

تا پایان مهرماه ادامه  وشروع  ورماهیشهرآماربرداري از 

روزه انجام گرفت 10نوبت آماربرداري با فواصل  5یافت. 

به تفکيک تعيين شد. در  هاتلهو تعداد شکار هر یک از 

پس از . شديمچسبنده استفاده  زرد يهاورق كه از یيهاتله

یا در صورت  شدهپاک هاتلهشمارش تعداد شکار، سطح 

پروتئيني با استفاده از  يهاتله. در شدنديمنياز تعویض 

در صورت  و شديممعين  هاتلهتعداد شکار  قيف و صافي،

در  يآورجمعپس از  هادادهنياز محلول دوباره شارژ شد. 

و  تجزیه آماري شده  SASافزارنرمبرنامه آماري با  قالب

مورد تجزیه تحليل قرار  هاتلهميزان شکار  نظر ازنتایج 

ده چسبنده در سطح گرفت. به دليل عدم وجود ما

پس از اصابت به تله و  هامگس، ®اُلمگنت  يهاكارت

هيچ اثري روي صفحه باقي  آن از پسآلودگي و مرگ 

چسبنده و  يهاتلهتلفات برخالف  و ميزان گذارندينم

و در تجزیه آماري  شوديم شمارش قابل ريغپروتئيني 

 نامعلوم ®اُلمربوط به ميزان شکار تله مگنت  يهاداده

، لذا جهت رفع این نقيصه در پایان فصل و زمان باشديم

 هاتله ريتأثارزیابي  منظوربه)اوایل آبان ماه(  برداشت زیتون

از تيمارها، از ارتفاع و  کیدر هرميوه،  آلودگي در كاهش

عدد ميوه زیتون  25)درخت(  تکرار مختلف هر يهاجهت

 در ماريهر تتصادفي برداشت شد. یعني از  صورتبه

تصادفي برداشت  صورتبهعدد ميوه زیتون  100 مجموع

در آزمایشگاه زیر بينوكولر بررسي و ميزان  هاوهيمشد، 

الرو، شفيره و سوراخ خروج وجود تخم،  نظر ازآلودگي 

 Total) (Caleca et al., 2004) حشره بالغ تعيين شد

infestation)  براي محاسبه این عامل به روش زیر عمل

 .(Caleca et al., 2004) شد

Active infestation= egg + 1st+ 2 nd instar larvae 
Harmful infestation=3rd instar larvae + pupae + 

exit holes 

Total infestation= Active infestation + 

Harmful infestation 
همچنين در یک بررسي تکميلي جهت تعيين كارایي 

 بر اساستله مگنت ال در یک قطعه نيم هکتاري همان باغ 

تحت پوشش  درختان، تمام توصيه شركت سازنده تله،

 2به ازاي هر  كهينحو به، قرار گرفتند ®اُلت مگن يهاتله

حاوي فرمون  ®اُلیک تله مگنت تله معمولي مگنت ال، 

پایان فصل همزمان با برداشت  و درجنسي نصب شد 

تصادفي از جهات  صورتبهعدد ميوه زیتون  100محصول 

و ارتفاع مختلف درختان این قطعه آزمایشي برداشت شد. 

در آزمایشگاه زیر بينوكولر بررسي و ميزان آلودگي  هاوهيم

،  شفيره و سوراخ خروج حشره تخم، الرو وجود نظر از

این  يهاوهيمميزان آلودگي  تعيين شد. سپس هادر آن بالغ

در آن  ياتله گونهچيهبا یک قطعه شاهد در باغ كه  قطعه

شده مورد  يبردارنمونهنصب نشده بود و به همان شيوه 

مگنت ال   يهاتلهكلي كاربرد  ريتأثمقایسه قرار گرفتند تا 

به دليل عدم امکان  ه عدم استفاده از آن تعيين شود.نسبت ب

در خصوص جلب و یا  ®بررسي كارایي تله مگنت اُل

شکار حشرات كامل مگس زیتون، دو مرحله تجزیه 

تيمار  3یک مرحله روي  .واریانس روي تيمارها انجام شد

تيمار  4بعد روي هر  مرحله و هاتلهميزان شکار  بر اساس

در زمان برداشت  هاوهيمتعيين ميزان آلودگي  بر اساسكه 

به  ضمن در .(Total infestation) صورت گرفت هاآن

، هاوهيمحاصل از ميزان آلودگي  يهادادهدليل نرمال نبودن 

تبدیل و سپس  X+0.5 با استفاده از فرمول جذر هاداده

 . تجزیه واریانس و تحليل آماري انجام شد
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 و بحثنتايج 
در دو  توانيمپژوهش را  نیاز ا آمدهدستبهنتایج 

آلودگي  زانيم و هاتلهبخش جداگانه شامل ميزان شکار 

 :قراردادمورد ارزیابي و تجزیه تحليل  هاوهيم

و  1جدول  دركه  گونههمان: هاتلهميزان شكار 

تيمار  3در مرحله اول بين  ،شدمشاهده  2همچنين شکل 

بودند  برداشتقابل هاآن ياهدادهكه  یيهاتلهآزمایشي یا 

)شامل تله بطري، تله زرد + پليت آمونيوم بيکربنات و تله 

بود.  داريمعن( اختالف بين تيمارها یيتنهابهزرد چسبنده 

تيمار آزمایشي  3به روش دانکن نيز  هانيانگيمدر مقایسه 

تله بطري و  كهينحوبهدر دو سطح متفاوت قرار گرفتند 

نات در یک سطح آماري و تله زرد چسبنده تله زرد + بيکرب

كه در بررسي  يانکتهقرار گرفت.  ترنیيپادر سطح آماري 

یکي پایين بودن  گرفت،قرار  مدنظر هاتلهميزان شکار 

كه خود ناشي از باال بودن  بوده هاتلهميانگين شکار روزانه 

 كهنیا رغميعل، یعني بوددماي محيط در زمان آزمایش 

ولي به دليل باال  ،شروع شد ورماهیشهردر  هاياربردنمونه

در منطقه آزمایشي، تکثير  ورماهیشهربودن ميانگين دمایي 

ميانگين  جهينت و دربطئي بوده  صورتبهو شيوع مگس 

در شروع  ريتأخو دومي  پایين بود نيز هاتلهشکار 

را  هادادهنيز زمان مفيد الزم براي برداشت  هايبردارنمونه

 وریشهراز اواخر  معمول طور بهزیرا باغداران  ،داد كاهش

و با اكراه حاضر به  نمودهشروع به برداشت ميوه زیتون  ماه

 .شونديمبرداشت تا آبان ماه  ريتأخ

 

 ي مختلفهاتلهدر  هاوهيممقایسه ميانگين آلودگي كل  -1جدول 
Table 1. Mean (± SE) comparison of total fruit infestation in different traps 

DUNCAN Groups Mean ± SE Treatments 

A 1.00 ±0.454 Y+B 
A 1.00 ±0.423 Y 
A 1.00 ±0.315 M 

A 0.75 ±0.435 O 
Means with the same letter in each column are not significantly different at 1% level (using DUNCAN 

test) 
Y + B = yellow sticky Trap+Bicarbonate ammonium, Y= yellow sticky Trap, O=Olipe, M=Magnet-ol

® 
 

  
 ي مختلف در شکار مگس زیتونهاتلهميانگين عملکرد -2 شکل

Figure 2. Mean number of olive fruit fly attracted in traps 
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در این مرحله  يبررس مورد يهاتله كهنیانکته دیگر 

غذایي قرار دارند كه بيشتر  يهاهكنندجلبدر گروه 

 آفت قبل از بلوغ جنسي است و ياهیتغذنشانگر فعاليت 

كه با  آفت ريتکثو  يزیرتخمجنسي و  يهاتيفعالتشدید 

در  رديگيمكاهش دما و بيشتر در اوایل پایيز صورت 

 هاتلهو در این گروه از  شوديمفروموني نمایان  يهاتله

نيست. به همين دليل است كه  غذایي( مشهود يهاتله)

بيشترین شکار در این مرحله مربوط به تله بطري كه یک 

پروتئين هيدروليزات  غذایي و حاوي كنندهجلبتله 

با كاهش دما و تشدید  كهيدرحال (.2شکل مشاهده شد )

 يهاتلهآفت از ميزان شکار  يزیرتخمفعاليت جنسي و 

 كنندهجذب يهاتلهغذایي كاسته شده و بر ميزان شکار 

 Cirio andچند مطالعه )نتایج . شوديمجنسي افزوده 

Mena, 1985; Michelakis and 

Neuenschwander, 1985 ) دمایي را  راتيتأثنيز چنين

وس يباسيل .ندینمايمدر تراكم و شيوع مگس زیتون تایيد 

نيز چنين تغييرات  et al., 2002) (Basiliosوهمکاران 

 ياهیتغذبر اساس مراحل فعاليت  را سدر ميزان شکار مگ

 .گزارش كردندو جنسي 

هر  يهادادهدر این بخش  :هاوهيمميزان آلودگي 

مربوط به تله  يهادادهیعني  ،شدند ليوتحل هیتجزتيمار  4

نبود در  يريگاندازه قابلكه ميزان شکار آن  ®لمگنت اُ 

قرار  و مقایسه يبررس موردآلودگي ميوه  نظر ازاین مرحله 

)درخت(  هر تيمار يهاوهيمميزان آلودگي  گرفتند.

مربوط به  يهاتلهتاثير مستقيم ميزان شکار  ناشي از توانديم

هر  يهاوهيمميزان آلودگي  هرچقدریعني  ،آن تيمار باشد

كرد كه كارایي  يريگجهينت توانيم ،تيمار كمتر باشد

ش آفت مربوط به آن تيمار بهتر بوده كه پراكن يهاتله

از طرف دیگر  اطراف درخت را كاهش داده است.

از شيوع و تراكم مگس  متأثرزیتون  يهاوهيمآلودگي 

 هراخير در منطقه  ساله چندزیتون است و بر اساس تجارب 

درصد  ،شویم ترکینزدبه انتهاي فصل برداشت  چقدر

 يبردارنمونهچنانچه در . ابدیيمنيز افزایش  هاوهيمآلودگي 

 شدهبرداشت يهانمونهميزان آلودگي  شوديمشاهده نيز م

 داريمعنپایين است. مشاهده شد كه بين تيمارها اختالف 

ارها در یک سطح همه تيم كهنیا رغميعل ،وجود ندارد

ولي ميزان آلودگي ميوه تيمارهاي آماري قرار دارند، 

(. به 4و شکل  1مربوط به تله بطري كمتر است )جدول 

 هاتلهمنطقي در بررسي ميزان شکار  طوربهو همان ترتيب 

سطح آماري یکسان، شکار تله بطري نسبت به  وجود با نيز

 (.3سایر تيمارها باالتر بود ) شکل

 

 ي مختلفهازماندر  ي مختلف در شکار مگس زیتونهاتله ميانگين عملکرد -3شکل  

Figure 3. Mean number of olive fruit fly attracted in traps at different times 
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 يبردارنمونهي هادر نوبتدر تيمارهاي مختلف و  هاوهيمدرصد آلودگي  –4شکل 

Figure 4. Total infestation of fruits in different treatments and sampling times 

 

این پژوهش ميزان كارایي تله نکته حائز اهميت در 

یک نوع تله  نکهیا با ®اُل. تله مگنت باشديم ®اُلمگنت 

به بررسي  با توجهدر ایران است، ولي  شدهيمعرفجدید 

كارایي قابل  كشورهامنابع و سوابق استفاده از آن در سایر 

 به ®لقبولي داشته است. در این پژوهش نيز تله مگنت اُ

یکي از تيمارها در كنار سایر تيمارهاي آزمایشي  عنوان

فقدان خاصيت  ،ن نوع سيستمقرار گرفت. مشکل عمده ای

یعني در  هاتله در این .باشديم هاتلهشکار  ایسبندگي چ

شکار شده و یا جلب  يهامگسكه  هاتلهمقایسه با سایر 

 يبردارنمونهتنها با استفاده از  ،باشنديم تیرؤقابلشده 

 Zalom etزالوم )پي برد. ها به كارایي آن توانيم هاوهيم

2009. al ) خاصيت  با ياتله عنوانبهرا  ®اُلتله مگنت نيز

 Attract and Kill) خوب و كشندگي يكنندگجلب

Traps) .معرفي كرده است 

، بين شدهانجام ياسهیمقااز طرف دیگر در بررسي 

با قطعه شاهد بدون تله،  ®لتحت پوشش تله مگنت اُ قطعه

از دو  شده برداشتزیتون  يهاوهيمتفاوت ميزان آلودگي 

 بهرا  ®اُلمثبت تله گذاري سيستم مگنت  ريتأث ،قطعه

( كه این نتيجه با نتایج 5)شکل دهديمنشان  وضوح

 يهاسالطي  Agrisense شركت اگریسنس يهاشیآزما

 (.Agrisense, 2012) مشابهت دارد 2003 تا 2000

در دو  هاوهيماست كه اختالف آلودگي  ذكرانیشا

و قطعه شاهد بر اساس  ®قطعه تحت پوشش تله مگنت اُل

 در. باشديم ماه مهرتا پایان  شدهانجامي هايبردارنمونه

استحصال  منظوربهي منطقه هاباغدر بعضي از  كهيصورت

كه  ابدیيمنيز ادامه  اواخر آذرماهتا  هاوهيمروغن، برداشت 

كاهش دماي هوا در پایيز شرایط مناسبي براي طغيان آفت 

ي كنترل هاروش كهيصورت دري . یعنسازديمفراهم 

ي پایيز، با افزایش دما نهيبهمگس اعمال نشود، در شرایط 

در پایان فصل برداشت  هاوهيمانبوهي مگس، آلودگي 

. مسلم است كه در صورت ادامه آزمایش روديمبسيار باال 

فصل برداشت اختالف قطعه شاهد با  انیتا پاي بردارنمونهو 

بسيار باالتر از اختالف  ®نت اُلقطعه تيمار شده با مگ

، زیرا باشديمدر اوایل فصل برداشت  آمدهدستبه

برخالف گرماي تابستان منطقه كه باعث ركود و بطئي 

، دماي مناسب پایيز باعث شوديمشدن فعاليت مگس 

 جهينت دري غذایي و جنسي مگس شده و هاتيفعالتشدید 

نسل طول دوران یک نسل كاهش و تعداد و تداخل 

تله مگنت  جمله از هاتلهكارایي  نیبنابرا. ابدیيمافزایش 

جاد وقفه در شيوع و طغيان نقش مهمي در كنترل و ای ®اُل

 آفت خواهد داشت.پایيزي 

ي كلي و با توجه به نتایج ريگجهينتبنابراین به عنوان 

را  ®كارایي تله جدید مگنت اُل توانيم، آمده دستبه
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مگنت  توانيماین بررسي نشان داد كه مثبت ارزیابي كرد. 

جذبي، عليه مگس  ي غذایي وهاتلهرا به همراه سایر  ®اُل

ي هاتلهزالوم عنوان كرد كه  .ميوه زیتون استفاده نمود

كار یي براي كنترل مگس زیتون بهتنهابهنباید  ®مگنت اُل

بسيار پایين باشد  هامگستراكم  كهنیاروند، مگر 

(Zalom et al., 2009.) 
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 نصب تله( و بدونتله  با نصبدردوپایلوت ) هاوهيمدرصد آلودگي  –5 شکل

Figure 5. Total infestation of fruits in two pilots (with and without traps)  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در كنترل مگس ميوه زیتون "جلب و شکار"ارزیابي روش مژدهي و همکاران،                                                                                      58

References 
Agrisense, C. O. 2012. Magnet ol Attract and Kill Trap is one solution to the problem. April 9, 2012. 

http://www.winterhillfarms.com 

Caleca, V. and Rizzo, R. 2006. Effectiveness of clays and copper products in the control of 

Bactrocera oleae (Gmelin). In Proceedings of Olivebioteq, Second International Seminar 

Biotechnology and quality of olive tree products around the Mediterranean Basin. 5-10 

November, Italy. pp. 275-282. 

Cirio, U. and Menna, P. 1985. Progress on the integrated pest management for olive groves in the 

Canino area. Integrated Pest Control in Olive groves. Proceedings of the CEC /FAO/ IOBC 

International Joint Meeting.3-6 April 1984 Pisa. Italy. pp. 348-365.  

Economopoulos, A. P. 2002. Report to International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, 

Austria, 44 p. 

Heidari, A., Noori, H., Farsali, F. and Parsa. H. 2006. Comparing efficiency of different spraying 

techniques in controlling olive fruit fly, Bactrocera oleae Gmelin. Final report of research 

project. Iranian Research Institute of Plant Protection. 36 pp. (in Farsi) 

Kayhanian, A. and Mozhdehi, M. R. 2009. Final report, an investigation on biology of Olive fruit 

fly, Bactrocera oleae Gmelin in field conditions of Ghazvin, Zandjan, Gilan and Khoozestan 

provinces. 56 pp (in Farsi) 

Kolyaei, R., Ghannad Amooz, S., Keyhanian A. and Taghaddosi, V. 2011. Final report of 

determination of the variety and efficiency of killing attracting traps to control of olive fruit fly 

Bactrocera oleae Gmelin. Final report of research project. Iranian Research Institute of Plant 

Protection. 31 pp (in Farsi). 

Mazomenos, B. E., Pantazi-Mazomenou, A. and Stefanou, D. 2002. Attract and kill of the olive 

fruit fly Bactrocera oleae in Greece as a part of an integrated control system. IOBC WPRS 

Bulletin 25(9): 137-146. 

Michelakis, S. and Neuenschwander, P. 1985. In R. Cavalloro & A. Crovetti, eds. Proc. 

CEC/FAO/IOBC 1nt. Joint Meeting, April 12-18, Italy. pp. 94-13. 

Ministry of Agriculture Jihad 2015. Statistics: MAJSTAT. Retrieved Jan 1, 2017. from http://agri-

jahad.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=14b717da-9a31-4aaa-982d-b8cc5803df3c. 

Panayotis, K. 2000. Olive pests and their control in Near East (3rd ed) Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, Rome, Italy. pp. 23-36. 

Rezaii, V. 2002. Olive fly Bactrocera oleae Gmelin (Dip:Tephritidae). Report of Plant Protection 

Organization of IRAN. pp 23 (in Farsi). 

Rezaii, V. and Gafari, Y. 2002. The first record of Bactrocera oleae in Iran. Bulletin of 

Entomological Society of Iran No 22 (in Farsi) 

Rice, R. E. 2000. Bionomics of the olive fruit fly Bactrocera (Dacus) oleae. U.C. Plant Protection 

Quarterly 10(3): 1-5. 

Robinson, A. S., Wandemberg, C. A., Rieger, E. E., Villamizar, C. A., Moran Portillo, C. H., 

Tewari, R. and Kurihara, J. S. 1989. Fruit flies, their biology, natural enemies and control (No. 

H10 23). University of Amsterdam, Amsterdam (Holanda). 

Roessler, Y. 1989. Insecticidal bait and cover sprays. World Crop Pests 3: 329-337. 

Sharaf, N. S. 1980. Life history of the olive fruit fly, Dacus oleae Gmel. (Diptera: Tephritidae) and 

its damage to olive fruits in Tripolitania. Zoology and Entomology 89: 390-400. 

Sibbett, G. S., Ferguson, C. and Lindstrand, M. 2008. Olive Production Manual (second 

edition). University of California. UCANR publication. pp. 14-22. 

Vossen, P., Varela, L. and Devarenne, A. 2004. Olive Fruit Fly, University of California 

Cooperative Extension. Available on http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r583301311.html. 

Zalom, F. G., Vossen, P. M., Van Steenwyk, R. A. and Johnson, M. W. 2009. UC IPM Pest 

Management Guidelines: Olive UC ANR Publication 3452 Insects and Mites. Available on 

www.ipm.ucdavis.edu/. 

 

http://www.ipm.ucdavis.edu/


 59                                                                                                       1395، سال 4، شماره 6تحقيقات آفات گياهي، جلد 

 

Plant Pest Research 

2017- 6(4): 49-59 

 

Evaluation "Lure and Kill" technique with attractant traps for 

olive fruit fly, Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae) control 

 
M. R. Abbasi Mojdehi1*, S. Ghannad Amooz1 and Z. Mojib Haghghadam1 

1. Plant Protection Research Department, Agricultural research,Education and natural resources center 

of Guilan  

 

(Received: June 8, 2016- Accepted: February 11, 2017) 

 

Abstract 

Olive fruit fly, Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae) is the most important pest of olive 

orchards in IRAN. There are different methods to control the pest such as using different types of 

traps by attractive compounds or sexual pheromones, Bait spray on canopy, trunk or spray on some 

rows of trees and cover spray. In this research, efficiency of a new technique "Lure and Kill" by 

using magnet-ol® traps was evaluated and compared with other kinds of traditional traps. The results 

were evaluated by two way attractions of traps and reduction of fruits infestation. Results showed 

that "Lure and Kill" technique using Magnet-ol® trap had no significant differences in comparison 

with other traps. Mean number of flies captured by yellow sticky traps using bicarbonate ammonium 

as attractant was 1.00 ± 0.454, yellow sticky traps was 1.00 ± 0.423, Magnet ol was 1.00 ± 0.315 and 

Olipe traps was 0.75 ± 0.435. The total infestation index of Magnet ol® Traps in comparison was 

3.5% with control plot 6.7% until October that indicated a positive impact of magnet-ol® traps and 

this method could be used as one of the olive fruit fly control  
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