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ارزيابي روش "جلب و شكار" با تلههای جلبکننده در کنترل مگس ميوه زيتون
)Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae
1

محمدرضا عباسي مژدهي ،*1سعيد قنادآموز 1و زهرا مجيب حق قدم
 -1مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي گيالن

(تاریخ دریافت95/3/19 :

تاریخ پذیرش)95/11/23 :

چكيده
مگس زیتون Bactrocera oleae Rossi ،از آفات مهم زیتون در ایران است .روشهاي مختلفي براي كنترل این آفت بهكار گرفته

ميشود كه عبارتند از كاربرد تلههاي مختلف همراه با مواد جلبكننده یا فرومونهاي جنسي ،سمپاشي با طعمه مسموم ()Bait spray
بهصورت لکهاي روي تنه یا بخشي از تاج درخت و یا كل باغ .در این تحقيق كارایي روش "جلب و شکار" با استفاده از تلههاي مگنتاُل در
مقایسه با سایر تلههاي جلبكننده غذایي در منطقه بررسي و نتایج از دو روش بررسي ميزان شکار تلهها و تأثير در كاهش آلودگي و همچنين
ميزان كاهش آلودگي باغ با استفاده از این روش نسبت به باغ شاهد مورد ارزیابي قرار گرفت .نتایج نشان داد كه ميانگين آلودگي ميوهها در
روش" جلب و شکار"با استفاده از تله مگنتاُل®داراي اختالف معنيدار با سایر تلهها نيست و ميانگين تعداد حشرات جلب شده مگس زیتون
به تلههاي زرد حاوي بيکربنات آمونيوم ،تلههاي زرد ،تله مگنت اُل® و تله بطري بهترتيب  1 ±0/315 ،1± 0/423 ،1± 0/454و 0/435
 ±75/0بود .در بررسي ميزان آلودگي ميوههاي زیتون در باغ آزمایشي تحت پوشش كامل تله مگنت اُل® آلودگي ميوهها  3/5درصد بود،
ولي در قطعه شاهد كه از هيچگونه تلهاي استفاده نشده بود ،آلودگي ميوهها تا پایان مهرماه  6/7درصد بود كه كارایي مناسب تله مگنت
اُل®را نشان داد و ميتوان از این روش بهعنوان یکي از روشهاي كنترل مگس ميوه زیتون استفاده كرد.
واژههای کليدی :مگس ميوه زیتون ،مگنت اُل®،كنترل

* نویسنده مسئولmr.mojdehi@areo.ir :
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مقدمه

زیتون ،تخمریزي آفت شروع ميشود .ميوه ارقامي نظير

زیتون از درختان بومي منطقه مدیترانه بوده و سطح

كنسرواليا ،ماري و ميوههاي واقع در نقاط آفتابگير

زیر كشت باغهاي زیتون در دنيا بيش از 10ميليون هکتار

درخت (تاج و سمت جنوب) اولين ميوههایي هستند كه

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

حشره

توسعه سطح زیر كشت باغهاي زیتون در نقاط مختلف

مينمایند ) .(Kayhanian, 2009مگس زیتون به

كشور از  15هزار هکتار به بيش از  102هزار هکتار طي 10

روشهاي متنوع كنترل ميشود كه شامل استفاده از انواع

ساله اخير رسيده كه در راستاي رسيدن به خودكفایي در

مختلف تلههاي جلبكننده نظير تلههاي غذایي ،تلههاي

توليد روغن خوراكي كشور است .سطح زیر كشت

فرموني و تلههاي زرد چسبنده و یا طعمهپاشي ( Bait

باغهاي زیتون در استان گيالن در سال  8789 ،1389هکتار

 )sprayبا تركيبات سمي بهصورت موضعي ،ردیفي یا

بوده كه از این سطح 13791 ،تن زیتون سبز برداشت شده

پاشش روي بخشي از تاج درخت و سایر روشهاي

كه متوسط عملکرد هر هکتار باغ 3385 ،كيلوگرم ميباشد

شيميایي و غير شيميایي است ).(Basilios et al., 2002

ماده

را

براي

تخمگذاري

جلب

) .(Ministry of Agriculture Jihad, 2015مگس

یکي از روشهاي مناسب كنترل ،توجه به نياز

ميوه زیتون مهمترین آفت زیتون در دنيا است ( Sharaf,

حشرات ماده به تغذیه قبل از مرحله بلوغ و توليد تخمهاي

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

آنها ميباشد .بر این اساس ،حشرات ماده در این مرحله

منطقه مدیترانه  %15از محصول را كاهش ميدهد

نياز به تغذیه از منابع پروتئيني دارند .لذا كاربرد تلههاي

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

غذائي سمي به روشهاي مختلف از جمله پاشش روي

 Bactrocera oleae Rossiاز خانواده ،Tephritidae

بخشي از یک درخت و ردیفهایي از باغ متداول است

زیر خانواده  Dacinaeو طایفه  Daciniميباشد .اغلب

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

گونههاي زیر خانواده  Dacinaeدر مناطق گرمسيري

مکفيل داللت بر آن دارد كه حشرات كامل مگس ميوه

پراكنده ميباشند و گونه  B. oleaeتنها گونهاي است كه

زیتون در ماههاي مارس (اسفند) تا دسامبر (آذر) فعال بوده

در مناطق شمالي مدیترانه وجود دارد ( Panayotis,

و حداكثر شکار در هر دو نوع تله بين ماههاي سپتامبر

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

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

و استقرار آن در منطقه ،متأسفانه نگرانيهایي نسبت به

پروازهاي دیگري از فعاليت این حشره نيز در اوایل بهار و

دستيابي به اهداف پيشبينيشده بروز نموده است

حتي اواسط زمستان مشاهده ميشود .در طول ماه مي تا

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

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

نسلي است كه به انواع زیتون اهلي و وحشي خسارت وارد

كاسته شده ،بهطوريكه تعداد حشرات نر شکار شده توسط

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

تلههاي فرموني صفر ميباشد ،در حاليكه در تلههاي

بهطور عمده بهصورت حشرات كامل در پناهگاههاي

مکفيل تعداد كمي حشرات نر و ماده شکار ميشوند

زمستاني و بهندرت بهصورت شفيره زیر بقایاي گياهي و

).(Basilios et al., 2002

خاکهاي نرم باغها سپري مينماید .این شفيرهها با گرم

بنا بر پژوهشهاي انجام شده ،كاربرد و توسعه روش

شدن هوا در زمستان و یا بهار به حشره كامل تبدیل

"جلب و شکار" بهعنوان یک روش جایگزین ،جهت

ميشوند ،بهطوريكه در طول زمستان ميتوان آنها را

كنترل این آفت از دهه  1970شروع شد ( Basilios et

مشاهده و بهوسيله تلههاي مختلف شکار نمود .از اواسط

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

تير تا اوایل مرداد و همزمان با سخت شدن هستههاي

زرد چسبنده ،شکار حشرات مفيد غير هدف بهوسيله
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تلههاي زرد چسبنده است ( .)Basilios et al., 2002با

 4گرم لور خوراكي و 50ميليگرم فرومون جنسي در یکي

گرم شدن هوا و كاهش ميزان رطوبت نسبي در تابستان كه

از سه كارت مگنت اُل® ميباشد .مگس زیتون نر و ماده

همزمان با كاهش دیگر منابع غذایي جهت تغذیه حشرات

هر دو جلب طعمههاي آمونيوم ميشوند ،ولي فرمون

كامل است ،كارایي پروتئين هيدروليزات بهصورت طعمه

جنسي مگس زیتون فقط حشرات نر را جلب مينماید.

پاشي 1افزایش ميیابد .یکي از انواع تلهها كه جهت شکار

فرمون مگس زیتون فقط در یک سوم كارتهاي مگنت

انبوه آفت بهكار گرفته شده است ،تله بطري پالستيکي 1/5

اُل® استفاده ميشود .حشرات نر و ماده مگس ميوه زیتون

تا  2ليتري ( )OLIPEميباشد .در حال حاضر ،این نوع تله

بهطرف كارت مگنت اُل® جلب شده و روي آن مينشيند

در كاليفرنيا جهت توليد محصول ارگانيک ،در سطوح

و سپس با تماس با حشرهكش از بين ميرود (شکل .)1در

وسيع بهكار گرفته شده است ).(Basilios et al., 2002

طول مدت زمان نصب تله مگنت اُل® كارایي آن تغييري

همين منبع تعداد تله مورد نياز را  20عدد در اكر (به طور

نميكند و هيچ كاهشي در ميزان مرگومير حشرات

تقریبي  50عدد در هکتار) تعيين كرده و بيان ميكند كه

مشاهده نميشود ،بهطوريكه بعد از چهار ماه آزمایش

ميتوان در طول فصل كپسول فرومون جنسي مصنوعي

مزرعهاي مگنت اُل® به همان اندازه در مرگومير آفت

آفت ( )Spiroacetalرا به آن اضافه نمود .استفاده از

مؤثر خواهد بود كه در ابتداي آزمایش مؤثر بوده است .هر

تلههاي زردرنگ چسبنده 2همراه با فرومون جنسي یا همراه

چه طول مدت تماس حشره با مگنت اُل® بيشتر باشد ،تأثير

با فرومون جنسي و طعمه غذائي (بيکربنات آمونيوم) با

بسيار اندكي در كوتاه شدن زمان مرگ و مير خواهد

تراكمهاي مختلف بهمنظور ردیابي و كنترل آفت در

داشت (. )Agrisense, 2012

كاليفرنيا استفاده شده است ).(Basilios et al., 2002

برخي از منابع كارایي تلههاي مگنت اُل® را روي درختان

پژوهشهاي انجام شده در ایران نشان ميدهند كه

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

مناسبترین نوع تله براي مناطق عمده كشت زیتون در

بررسي آزمایشهاي انجامشده در سالهاي  2000تا 2003

ایران (اطراف دریاچه سفيدرود در سه استان گيالن ،قزوین

جهت كنترل مگس زیتون در مناطق مختلف كشور ایتاليا

و زنجان) ،تلههاي زرد رنگ عمودي همراه با فرمون

مشاهده شد كه در شرایط آلودگي كم و متوسط و در

جنسي ميباشند ) .(Koliai et al., 2008یکي از

صورت انجام عمليات كنترلي ،ميزان خسارت وارد شده به

روشهاي جدید كه براي كنترل مگس زیتون در دنيا ارائه

محصول در زمان برداشت ،بالغ بر  %30خواهد بود .حال

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

اگر از روش جلب و شکار شركت اگریسنس استفاده شود،

بالغ مگس زیتون را با كمک جلبكننده غذایي و فرمون

ميزان خسارت به كمتر از  %5كاهش خواهد یافت .تعداد

جنسي به سمت خود كه صفحه آغشته به آفتكش است

تله مگنت اُل® براي هر هکتار باغ زیتون 100عدد و زمان

جلب ميكند .به اینترتيب نياز به سمپاشي به حداقل

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

ميرسد .مگنت اُل® شامل كارتي است كه سطح آن از قبل

زیتون ميباشد ( .)Agrisense, 2012توصيه شده است

به حشرهكش آغشته شده است و همچنين روي آن فرمون

كه تلههاي مگنت اُل® نباید به تنهایي جهت كنترل مگس

جنسي مگس زیتون و جلبكننده خوراكي آمونيومي قرار

زیتون بهكار روند ،مگر در زماني كه تراكم جمعيت

داده شده است .این كارت روي شاخه درخت زیتون نصب

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

شامل 15

در امریکا تلههاي مگنت اُل® بهعنوان تلههاي جلبكننده و

ميليگرم المباداسيهالوترین )،(Lambda cyhalothrin

كشنده حاوي كپسولهاي طعمهاي آمونيومي و فرموني

®

ميشود .تركيبات ماده مؤثره مگنت اُل

. Bait spray
). yellow panel (YP

1
2
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اسپروكتال ،به عنوان یک شيوه توليد محصول ارگانيک

تلمبهاي پشتي بود و دليل آن بزرگي قطر ذرات سم و در

مطرح ميباشند (.(Vossen et al., 2004

نتيجه امکان تغذیه حشرات كامل آفت بيان شد ( Heidari

در حال حاضر یکي از روشهاي كنترل این آفت

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

روش طعمه پاشي  Bait sprayاست .كاربرد پروتئين

كارایي روش جلب و شکار در كنترل و كاهش خسارت

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

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

بهصورت طعمهپاشي مسموم بررسي و نتایج بهدستآمده

روش هاي كنترل در مدیریت تلفيقي این آفت بهكار رود.

نشان دادند كه بهترین نوع سمپاش در این رابطه سمپاش

شکل -1تله مگنت اُل® به همراه جلبكننده غذایي و فرومون جنسي(اصل)
Figure 1. Magnet ol with Lure and sex pheromone

مواد و روشها

تلههاي پروتئيني بهصورت كنسانتره غليظ بوده و در زمان

این پژوهش در باغ زیتون ایستگاه تحقيقات رودبار در

اجراي آزمایش با غلظت مناسب ( )3%آماده و مورد

سطح یک هکتار با درختان همسن و بارور اجرا شد .در

استفاده قرار گرفت .بهمنظور ایجاد خاصيت كشندگي در

این مطالعه ،كارایي روش" جلب و شکار" با استفاده از

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

تلههاي مگنت اُل® در مقایسه با سایر انواع تلهها جهت

هاي بيكربنات آمونيوم بهعنوان یک جلبكننده غذایي

كنترل مگس ميوه زیتون مورد ارزیابي قرار گرفت.

آماده شده بود .در قسمت باالي تله زرد چسبنده به وسيله

تيمارهاي آزمایشي بهكار رفته در این آزمایش عبارت

سيم متصل شده و سپس روكش كاغذي از سطح چسبنده

بودند از:

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

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

جذبشده به آن چسبيده و سرانجام تعداد آنها شمارش و

) (Bتله زرد چسبنده  +پليت بيکربنات آمونيوم(Y+B) 4

ثبت ميشد .در صورت نياز تلههاي چسبنده بسته به ميزان

) (Cتله زرد چسبنده )(Y

5

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

) (Dتله مگنت اُل )®(Magnet-ol

نسبت به تعویض تلهها اقدام ميشد .سيستم تلهي مگنت
اُل® شامل كارتي است كه سطح آن از قبل به حشرهكش

تلههاي زرد چسبنده بهصورت پانلهاي آماده مورد
استفاده قرار گرفتند .پروتئين هيدروليزات مورداستفاده در

آغشته شده است و همچنين روي آن فرمون مگس زیتون و
جلبكننده خوراكي آمونيومي قرار داده شده است.

3

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

تركيب تلههاي مگنت اُل® بهصورت  3تایي است ،یعني به
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ازاي هر دو تله معمولي مگنت اُل® یک تله فرموني وجود

مجموع  100عدد ميوه زیتون بهصورت تصادفي برداشت

دارد ،به عبارت دیگر فرمون جنسي در یکي از سه كارت

شد ،ميوهها در آزمایشگاه زیر بينوكولر بررسي و ميزان

مگنت اُل® است .این كارت روي شاخه درخت زیتون

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

نصب ميشود ،تلهها در ارتفاع مياني و سطح بيروني تاج

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

درختان آویزان شدند .گروهبندي تيمارها و عمليات

) infestationبراي محاسبه این عامل به روش زیر عمل

اجرایي آزمایش از نيمه دوم مردادماه شروع شد ،یعني

شد ).(Caleca et al., 2004

زماني كه قابليت تخمریزي روي ميوه زیتون فراهم ميشد
در باغ نيز ميسر ميشود .طرح در قالب بلوکهاي كامل

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

تصادفي با  4تيمار و هر تيمار در  4تکرار (بلوک) انجام

همچنين در یک بررسي تکميلي جهت تعيين كارایي

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

تله مگنت ال در یک قطعه نيم هکتاري همان باغ بر اساس

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

توصيه شركت سازنده تله ،تمام درختان ،تحت پوشش

گرفته شد ،مقایسه ميانگينها با آزمون دانکن انجام شد،

تلههاي مگنت اُل® قرار گرفتند ،به نحويكه به ازاي هر 2

آماربرداري از شهریورماه شروع و تا پایان مهرماه ادامه

تله معمولي مگنت ال ،یک تله مگنت اُل® حاوي فرمون

یافت 5 .نوبت آماربرداري با فواصل 10روزه انجام گرفت

جنسي نصب شد و در پایان فصل همزمان با برداشت

و تعداد شکار هر یک از تلهها به تفکيک تعيين شد .در

محصول  100عدد ميوه زیتون بهصورت تصادفي از جهات

تلههایي كه از ورقهاي زرد چسبنده استفاده ميشد .پس از

و ارتفاع مختلف درختان این قطعه آزمایشي برداشت شد.

شمارش تعداد شکار ،سطح تلهها پاکشده یا در صورت

ميوهها در آزمایشگاه زیر بينوكولر بررسي و ميزان آلودگي

نياز تعویض ميشدند .در تلههاي پروتئيني با استفاده از

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

قيف و صافي ،تعداد شکار تلهها معين ميشد و در صورت

بالغ در آنها تعيين شد .سپس ميزان آلودگي ميوههاي این

نياز محلول دوباره شارژ شد .دادهها پس از جمعآوري در

قطعه با یک قطعه شاهد در باغ كه هيچگونه تلهاي در آن

قالب برنامه آماري با نرمافزار  SASتجزیه آماري شده و

نصب نشده بود و به همان شيوه نمونهبرداري شده مورد

نتایج از نظر ميزان شکار تلهها مورد تجزیه تحليل قرار

مقایسه قرار گرفتند تا تأثير كلي كاربرد تلههاي مگنت ال

گرفت .به دليل عدم وجود ماده چسبنده در سطح

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

و با كاهش تدریجي دماي تابستان افزایش فعاليت مگس

كارتهاي مگنت اُل® ،مگسها پس از اصابت به تله و

بررسي كارایي تله مگنت اُل® در خصوص جلب و یا

آلودگي و مرگ پس از آن هيچ اثري روي صفحه باقي

شکار حشرات كامل مگس زیتون ،دو مرحله تجزیه

نميگذارند و ميزان تلفات برخالف تلههاي چسبنده و

واریانس روي تيمارها انجام شد .یک مرحله روي  3تيمار

پروتئيني غير قابل شمارش ميشود و در تجزیه آماري

بر اساس ميزان شکار تلهها و مرحله بعد روي هر  4تيمار

دادههاي مربوط به ميزان شکار تله مگنت اُل® نامعلوم

كه بر اساس تعيين ميزان آلودگي ميوهها در زمان برداشت

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

آنها صورت گرفت ( .)Total infestationدر ضمن به

برداشت زیتون (اوایل آبان ماه) بهمنظور ارزیابي تأثير تلهها

دليل نرمال نبودن دادههاي حاصل از ميزان آلودگي ميوهها،

در كاهش آلودگي ميوه ،در هریک از تيمارها ،از ارتفاع و

دادهها با استفاده از فرمول جذر  0.5+Xتبدیل و سپس

جهتهاي مختلف هر تکرار (درخت)  25عدد ميوه زیتون

تجزیه واریانس و تحليل آماري انجام شد.

بهصورت تصادفي برداشت شد .یعني از هر تيمار در
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نتايج و بحث

ميزان شکار تلهها مدنظر قرار گرفت ،یکي پایين بودن

نتایج بهدستآمده از این پژوهش را ميتوان در دو

ميانگين شکار روزانه تلهها بوده كه خود ناشي از باال بودن

بخش جداگانه شامل ميزان شکار تلهها و ميزان آلودگي

دماي محيط در زمان آزمایش بود ،یعني عليرغم اینكه

ميوهها مورد ارزیابي و تجزیه تحليل قرارداد:

نمونهبرداريها در شهریورماه شروع شد ،ولي به دليل باال

ميزان شكار تلهها :همانگونه كه در جدول  1و

بودن ميانگين دمایي شهریورماه در منطقه آزمایشي ،تکثير

همچنين شکل  2مشاهده شد ،در مرحله اول بين  3تيمار

و شيوع مگس بهصورت بطئي بوده و در نتيجه ميانگين

آزمایشي یا تلههایي كه دادههاي آنها قابلبرداشت بودند

شکار تلهها نيز پایين بود و دومي تأخير در شروع

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

نمونهبرداريها نيز زمان مفيد الزم براي برداشت دادهها را

زرد چسبنده بهتنهایي) اختالف بين تيمارها معنيدار بود.

كاهش داد ،زیرا باغداران به طور معمول از اواخر شهریور

در مقایسه ميانگينها به روش دانکن نيز  3تيمار آزمایشي

ماه شروع به برداشت ميوه زیتون نموده و با اكراه حاضر به

در دو سطح متفاوت قرار گرفتند بهنحويكه تله بطري و

تأخير برداشت تا آبان ماه ميشوند.

تله زرد  +بيکربنات در یک سطح آماري و تله زرد چسبنده
در سطح آماري پایينتر قرار گرفت .نکتهاي كه در بررسي
جدول  -1مقایسه ميانگين آلودگي كل ميوهها در تلههاي مختلف
Table 1. Mean (± SE) comparison of total fruit infestation in different traps
Treatments
Mean ± SE
DUNCAN Groups
Y+B
1.00 ±0.454
A
Y
1.00 ±0.423
A
M
1.00 ±0.315
A
O
0.75 ±0.435
A
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

شکل -2ميانگين عملکرد تلههاي مختلف در شکار مگس زیتون
Figure 2. Mean number of olive fruit fly attracted in traps
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نکته دیگر اینكه تلههاي مورد بررسي در این مرحله

مگنت اُل® كه ميزان شکار آن قابل اندازهگيري نبود در

در گروه جلبكنندههاي غذایي قرار دارند كه بيشتر

این مرحله از نظر آلودگي ميوه مورد بررسي و مقایسه قرار

نشانگر فعاليت تغذیهاي آفت قبل از بلوغ جنسي است و

گرفتند .ميزان آلودگي ميوههاي هر تيمار (درخت)

تشدید فعاليتهاي جنسي و تخمریزي و تکثير آفت كه با

ميتواند ناشي از تاثير مستقيم ميزان شکار تلههاي مربوط به

كاهش دما و بيشتر در اوایل پایيز صورت ميگيرد در

آن تيمار باشد ،یعني هرچقدر ميزان آلودگي ميوههاي هر

تلههاي فروموني نمایان ميشود و در این گروه از تلهها

تيمار كمتر باشد ،ميتوان نتيجهگيري كرد كه كارایي

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

تلههاي مربوط به آن تيمار بهتر بوده كه پراكنش آفت

بيشترین شکار در این مرحله مربوط به تله بطري كه یک

اطراف درخت را كاهش داده است .از طرف دیگر

تله جلبكننده غذایي و حاوي پروتئين هيدروليزات

آلودگي ميوههاي زیتون متأثر از شيوع و تراكم مگس

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

زیتون است و بر اساس تجارب چند ساله اخير در منطقه هر

فعاليت جنسي و تخمریزي آفت از ميزان شکار تلههاي

چقدر به انتهاي فصل برداشت نزدیکتر شویم ،درصد

غذایي كاسته شده و بر ميزان شکار تلههاي جذبكننده

آلودگي ميوهها نيز افزایش ميیابد .چنانچه در نمونهبرداري

جنسي افزوده ميشود .نتایج چند مطالعه ( Cirio and

نيز مشاهده ميشود ميزان آلودگي نمونههاي برداشتشده

Mena,

پایين است .مشاهده شد كه بين تيمارها اختالف معنيدار

;1985

Michelakis
and
 )Neuenschwander, 1985نيز چنين تأثيرات دمایي را

در تراكم و شيوع مگس زیتون تایيد مينمایند .باسيليوس
وهمکاران ) (Basilios et al., 2002نيز چنين تغييرات
در ميزان شکار مگس را بر اساس مراحل فعاليت تغذیهاي
و جنسي گزارش كردند.
ميزان آلودگي ميوهها :در این بخش دادههاي هر
 4تيمار تجزیه وتحليل شدند ،یعني دادههاي مربوط به تله

وجود ندارد ،عليرغم اینكه همه تيمارها در یک سطح
آماري قرار دارند ،ولي ميزان آلودگي ميوه تيمارهاي
مربوط به تله بطري كمتر است (جدول  1و شکل  .)4به
همان ترتيب و بهطور منطقي در بررسي ميزان شکار تلهها
نيز با وجود سطح آماري یکسان ،شکار تله بطري نسبت به
سایر تيمارها باالتر بود ( شکل.)3

شکل  -3ميانگين عملکرد تلههاي مختلف در شکار مگس زیتون در زمانهاي مختلف
Figure 3. Mean number of olive fruit fly attracted in traps at different times
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شکل  –4درصد آلودگي ميوهها در تيمارهاي مختلف و در نوبتهاي نمونهبرداري
Figure 4. Total infestation of fruits in different treatments and sampling times

نکته حائز اهميت در این پژوهش ميزان كارایي تله

شایانذكر است كه اختالف آلودگي ميوهها در دو
®

مگنت اُل® ميباشد .تله مگنت اُل® با اینکه یک نوع تله

قطعه تحت پوشش تله مگنت اُل و قطعه شاهد بر اساس

جدید معرفيشده در ایران است ،ولي با توجه به بررسي

نمونهبرداريهاي انجامشده تا پایان مهر ماه ميباشد .در

منابع و سوابق استفاده از آن در سایر كشورها كارایي قابل

صورتيكه در بعضي از باغهاي منطقه بهمنظور استحصال

قبولي داشته است .در این پژوهش نيز تله مگنت اُل® به

روغن ،برداشت ميوهها تا اواخر آذرماه نيز ادامه ميیابد كه

عنوان یکي از تيمارها در كنار سایر تيمارهاي آزمایشي

كاهش دماي هوا در پایيز شرایط مناسبي براي طغيان آفت

قرار گرفت .مشکل عمده این نوع سيستم ،فقدان خاصيت

فراهم ميسازد .یعني در صورتيكه روشهاي كنترل

چسبندگي یا شکار تلهها ميباشد .در این تلهها یعني در

مگس اعمال نشود ،در شرایط بهينه دماي پایيز ،با افزایش

مقایسه با سایر تلهها كه مگسهاي شکار شده و یا جلب

انبوهي مگس ،آلودگي ميوهها در پایان فصل برداشت

شده قابلرؤیت ميباشند ،تنها با استفاده از نمونهبرداري

بسيار باال ميرود .مسلم است كه در صورت ادامه آزمایش

ميوهها ميتوان به كارایي آنها پي برد .زالوم ( Zalom et

و نمونهبرداري تا پایان فصل برداشت اختالف قطعه شاهد با
®

 )al. 2009نيز تله مگنت اُل® را بهعنوان تلهاي با خاصيت

قطعه تيمار شده با مگنت اُل بسيار باالتر از اختالف

جلبكنندگي و كشندگي خوب (Attract and Kill

بهدستآمده در اوایل فصل برداشت ميباشد ،زیرا

) Trapsمعرفي كرده است.

برخالف گرماي تابستان منطقه كه باعث ركود و بطئي

از طرف دیگر در بررسي مقایسهاي انجامشده ،بين

شدن فعاليت مگس ميشود ،دماي مناسب پایيز باعث

قطعه تحت پوشش تله مگنت اُل® با قطعه شاهد بدون تله،

تشدید فعاليتهاي غذایي و جنسي مگس شده و در نتيجه

تفاوت ميزان آلودگي ميوههاي زیتون برداشت شده از دو

طول دوران یک نسل كاهش و تعداد و تداخل نسل

قطعه ،تأثير مثبت تله گذاري سيستم مگنت اُل® را به

افزایش ميیابد .بنابراین كارایي تلهها از جمله تله مگنت

وضوح نشان ميدهد (شکل )5كه این نتيجه با نتایج

اُل® نقش مهمي در كنترل و ایجاد وقفه در شيوع و طغيان

آزمایشهاي شركت اگریسنس  Agrisenseطي سالهاي

پایيزي آفت خواهد داشت.

 2000تا  2003مشابهت دارد (.)Agrisense, 2012

بنابراین به عنوان نتيجهگيري كلي و با توجه به نتایج
®

بهدست آمده ،ميتوان كارایي تله جدید مگنت اُل را
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مثبت ارزیابي كرد .این بررسي نشان داد كه ميتوان مگنت

مگنت اُل® نباید بهتنهایي براي كنترل مگس زیتون بهكار

اُل® را به همراه سایر تلههاي غذایي و جذبي ،عليه مگس

روند ،مگر اینكه تراكم مگسها بسيار پایين باشد

ميوه زیتون استفاده نمود .زالوم عنوان كرد كه تلههاي

(.)Zalom et al., 2009

8
7

5

4
3
2

)Total infestation (%

6

1

0
treated

control
Treatments

شکل  –5درصد آلودگي ميوهها دردوپایلوت (با نصب تله و بدون نصب تله)
)Figure 5. Total infestation of fruits in two pilots (with and without traps
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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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