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 :.Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip ايرديابي مگس ميوه مديترانه

Tephritidae) هاي مركبات غرب استان مازندران و شرق استان گيالندر باغ  
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  چكيده

ترين آفات كشاورزي در جهان يكي ازمخرب Ceratitis capitata (Wiedemann) (Dip., Tephritidae)اي مگس ميوه مديترانه

. دشدر استان مازندران مشاهده  دوبارهاي داخلي وخارجي كشور بوده كه بعد از يك وقفه بيست ساله اين آفت در ايران از آفات قرنطينه. است

كيلومتر از سواحل درياي خزر در  150 تحقيق در طولبدين منظور اين  .باشداولين گام جهت مديريت مبارزه با اين آفت رديابي دقيق آن مي

) چابكسر، كالچاي، رودسر و لنگرود(و شرق استان گيالن ) رامسر، تنكابن و چالوس(در شهرهاي غرب استان مازندران  1387- 1391هاي سال

ده با مايع جلب كننده گذاري شطعمه Mcphailاي شامل تله دو نوع تله جلب كننده مگس ميوه مديترانه. مركبات انجام شدهاي در باغ

ceratap  و تلهJackson گذاري شده با پارافرومون طعمهTrimedlure ها زديد از تلهبا .براي رديابي جمعيت آفت مورد استفاده قرار گرفت

 1387در سال ن آفت نتايج نشان داد كه اي. طور جداگانه ثبت شدهها و همچنين مناطق آلوده بطور هفتگي انجام وتعداد مگس هاي داخل تلههب

از  1389سپس در سال. نيز در شهرستان رامسر از غرب استان مازندران فعاليت داشت 1388تنها در دو شهرستان چالوس و تنكابن و در سال 

 بررسي تراكم. تر در كل شهرهاي شرق استان گيالن شيوع پيدا كردحركتي به مراتب سريع با 1390شهرستان چابكسر گزارش و در سال 

تر مانند تنكابن و چالوس نسبت به تر آن در شهرهاي داراي سابقه آلودگي بيشجمعيت آفت در شهرهاي مورد مطالعه نشان از تراكم بيش

پراكنش فصلي آفت نيز نشان داد كه اين آفت داراي يك اوج جمعيتي در  .شهرهاي داراي سابقه آلودگي كمتر مانند رودسر و لنگرود داشت

  .باشدميپاييز هر سال 
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همقدم

ترين آفات يكي ازمخرب ايمگس ميوه مديترانه

به علت انتشار وسيع آن در جهان، . كشاورزي در جهان است

هاي رايط آب وهواي سرد نسبت به ساير گونهتحمل بهتر ش

مگس ميوه و دامنه ميزباني وسيع آن داراي باالترين خسارت 

 ,.Ronald(هاي مگس ميوه است اقتصادي در بين گونه

 1354اي نخستين بار در سال مگس ميوه مديترانه). 1992

آهن هاي اطراف ايستگاه راهها و باغچهروي ميوه هلو در باغ

هاي داخل و اطراف ها و باغمتعاقب آن در باغچهمشهد و 

از  1357تا 1354هاي در طول سال. دششهر يزد مشاهده 

-شهرستان(هاي شرقي استان مازندران اطراف تهران وبخش

شهر، بابل، بابلسر، محمودآباد و هاي بهشهر، ساري، قائم

عنوان آخرين كانون استان مازندران به. دشگزارش )نور

كامال  1361الي  1359هاي ت در طي سالآلودگي آف

از حضور آفت در اين  1370پاكسازي شد و از آن تاريخ تا 

 Sabzevari and)مناطق هيچ گزارشي وجود نداشته است

Jafari, 1991) . مطالعه پراكنش جغرافيايي مگس ميوه

نشان  1385- 1387هاي اي در استان مازندران در سالمديترانه

محدود به  85اين مگس در سال داد كه آلودگي به 

شهر، بابل،جويبار، نور، محمودآباد، هاي ساري، قائمشهرستان

به سوادكوه، نوشهر و  86بابلسر و آمل بود كه در سال 

بهشهر و  به نكا، 87چالوس گسترش پيدا كرد و در سال 

تنكابن رسيد و تنها شهرستان رامسر عاري از آلودگي بود 

)Mirsardoo et al., 2010 .(هاي جلب كننده بهترين تله

. اي مي باشندوسيله جهت رديابي مگس ميوه مديترانه

هاي مطالعات وسيع و گسترده اي توسط محققان كشور

ها و مواد جلب كننده مگس مختلف در خصوص انواع تله

 ,Kotsoyannos(اي صورت گرفته است ميوه مديترانه

1999; Olivero et al., 2006 .(انجام گرفته  هايبررسي

هاي جلب كننده براي شناسايي و رديابي مگس روي انواع تله

- با تري Nadel تله اي در مصر نشان داد كهميوه مديترانه

  كه تله درحالي. ترين جلب مگس نر را داشتمدلور بيش

McPhail ترين جلب مگس ماده و پروتيين هيدروليزه بيش با

ترين جلب فسفات كم با دي آمونيوم McPhail همچنين تله

نتايج رديابي ). Hashem et al., 1987( مگس را داشت

نشان داد  2003نگرو در سال اي در مونتهمگس ميوه مديترانه

كه اولين شكار در ماه مرداد انجام و جمعيت مگس در طول 

همچنين در سال . ماه شهريور و مهر به حداكثر خود رسيد

و حداكثر جمعيت آن از اولين شكار در ماه شهريور  2004

اولين آلودگي  2003در سال . اواخرماه مهر تا اواسط آبان بود

روي انجير در اواخر مرداد و اوايل شهريور و روي اولين 

مگس ميوه  2004در سال . نارنگي در اواسط شهريور بود

ديرتر ظاهر شد و اولين آلودگي روي بعضي از ارقام انجير و 

-اما هيچ عاليمي روي نارنگي. بوددر اواخر شهريور و مهر 

آلودگي شديد روي . ها نداشتهاي زودرس و ساير ميزبان

(  رسيدندهايي بود كه ديرتر و در طول آبان مينارنگي

Radonjic, 2006.(  

هاي مازندران و گيالن باتوجه به صادرات مركبات استان

به ديگر استان ها و خارج از كشور، بيم انتقال آفت به ديگر 

لذا به . مناطق و همچنين كشورهاي ديگر بسيار زياد است

عنوان اولين گام جهت مديريت كنترل اين آفت مهم، 

همچنين در . مطالعات دقيق براي رديابي آن ضروري است

هاي گيالن و صورت عدم وجود آن در مناطقي از استان

ها از اين مناطق توان نسبت به جابجايي ميوهمازندران مي

از طرف ديگر با تعيين زمان . ات استفاده كردجهت صادر

هاي كنترلي مناسب در توان از روشاوج جمعيت آفت مي

  .بهترين زمان استفاده نمود

  ها مواد و روش

: اين تحقيق در شهرهاي غرب استان مازندران شامل

چالوس، تنكابن و رامسر و همچنين شهرهاي شرق استان 

-ي و چابكسردر ساللنگرود، رودسر، كالچا: گيالن شامل

جهت  4در (باغ  4در هر شهر . انجام شد 1387- 1391هاي 

تله ي جلب كننده مگس  4انتخاب و در هر باغ ) جغرافيايي

جلب كننده مگس  دو نوع تله. اي نصب شدميوه مديترانه

گذاري شده با مايع جلب كننده طعمه McPhailشامل تله 

Ceratap  و تلهJackson با پارافرومون  گذاري شدهطعمه

Trimedlure  براي رديابي جمعيت آفت مورد استفاده قرار

به  Ceratapتوسط ماده جلب كننده  McPhailتله  .گرفت

-بار طعمه سي سي و هر دو هفته يك 300تا  250ميزان 
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ي تله فروموني جكسون با صفحه چسبنده. دشگذاري مي

-مهطع Trimedlureكننده حاوي يك عدد پارافرمون جلب

با توجه به شيوع . شدهر دو ماه يكبار تعويض ميگذاري و 

ها به طور عمده در اين حداكثري آفت در مناطق شهري تله

ها تله. ندشدمناطق و تعدادي نيز در روستاهاي اطراف نصب 

سانتي متري از سطح زمين و در قسمت  150- 200در ارتفاع 

از  بازديد. جنوبي درخت كمي به سمت داخل نصب شدند

هاي ها به طور هفتگي در تمام طول سال انجام و نمونهتله

داخل تله به آزمايشگاه آفات مؤسسه تحقيقات مركبات 

بينوكوالر بررسي و تعداد  زيرنمونه ها . كشور منتقل شد

ها شمارش و با توجه به زمان بازديد هاي داخل تلهمگس

  . دشها ثبت تعداد آن

  نتايج

   1387اي در سال رانهرديابي مگس ميوه مديت

ها در آوري شده از تلههاي جمعنتايج بررسي نمونه

و ) رامسر، تنكابن و چالوس(شهرهاي غرب استان مازندران 

در ) چابكسر، كالچاي، رودسر و لنگرود(شرق استان گيالن 

نشان داد كه در استان مازندران اين  1387ماهه دوم سال  6

از مهر ماه شروع به آفت در شهرهاي چالوس و تنكابن 

- در ماه. دشها در دي ماه شكار فعاليت نموده و آخرين نمونه

در ساير . ها مشاهده نشدهاي بهمن و اسفند شكاري در تله

د شها شكار نشهرهاي مورد مطالعه، مگس ميوه توسط تله

  ). 1جدول (

   1388اي در سال رديابي مگس ميوه مديترانه

ده از تله ها در مناطق بررسي نمونه هاي جمع آوري ش

مورد مطالعه نشان داد كه اولين مورد از شكار مگس در 

خرداد ماه و از شهرستان تنكابن بود و سپس با يك وقفه يك 

. ماهه از شهرستان چالوس و در مرداد ماه از سر گرفته شد

همچنين آخرين مگس شكار شده نيز در اسفند ماه از اين 

تنها يك نمونه  1388در سال  براي اولين بار. شهرستان بود

مگس در شهرستان رامسر در بهمن ماه و از منطقه شهري 

گونه آلودگي در د كه تا آن زمان هيچشها جلب تله) لمتر(

  ). 1جدول (اين شهرستان گزارش نشده بود 

   1389اي در سال رديابي مگس ميوه مديترانه

ر سال ها دآوري شده از تلههاي جمعنتايج بررسي نمونه 

هاي نشان داد كه اولين مورد از جلب مگس به تله 1389

نصب شده از شهرستان چالوس در ارديبهشت ماه و همچنين 

آخرين مگس شكار شده نيز در اسفند ماه و از شهرستان 

مگس ميوه  1389براي اولين بار در مهر ماه . رامسر بود

ب مديترانه اي در شهرستان چابكسر و از منطقه سروالت جل

د كه تا آن زمان هيچ گونه آلودگي در اين شهرستان شها تله

  ). 1جدول (از استان گيالن گزارش نشده بود 

   1390اي در سال رديابي مگس ميوه مديترانه

ها در سال آوري شده از تلههاي جمعنتايج بررسي نمونه 

هاي نشان داد كه اولين مورد شكار مگس توسط تله1390

هاي غرب مازندران در ارديبهشت ماه و از نصب شده در باغ

شهرستان رامسر بود و همچنين آخرين مگس شكار شده نيز 

براي اولين بار در مهر ماه . در اسفند ماه از اين شهرستان بود

اي در شهرستان لنگرود مگس ميوه مديترانه 1390سال 

  ). 1جدول (د شها شكار توسط تله) روستاي پرشكوه(

هاي مگس شكار شده بين سالميانگين جمعيت 

1390-13987  

دهد ميانگين مگس شكار نشان مي 1همانطوريكه شكل 

ماهه  6شده در هر تله در شهرهاي چالوس و تنكابن در طول 

مگس در هر تله، در  7/0و  75/0به ترتيب 1387دوم سال 

در شهرهاي چالوس ، تنكابن و رامسر به  1388طول سال 

مگس در هر تله ،در طول سال  08/0و  18/4، 08/4ترتيب 

در شهرهاي چالوس، تنكابن، رامسر و چابكسر به  1389

مگس در هر تله و در طول 91/0و  91/4و  08/8، 83/7ترتيب 

در شهرهاي چالوس ، تنكابن ، رامسر ، چابكسر  1390سال 

 5/8، 58/7، 41/12، 91/10،كالچاي و لنگرود به ترتيب 

  . ه بودمگس در هر تل 1و  2،  25/6،

اي در شهرستان فراواني فصلي مگس ميوه مديترانه

  1390تا  1388هاي تنكابن در طول سال

اي در فراواني فصلي مگس ميوه مديترانه 2در شكل 

آورده  1390و  1388، 1389هاي شهرستان تنكابن در سال

-منطقه تنكابن به علت آلودگي در طول تمام سال. شده است

الترين ميزان آلودگي در بين شهرهاي هاي انجام تحقيق و با

نشان داد كه اين آفت با ها بررسي. دشمورد بررسي انتخاب 
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يك تاخير زماني يك تا دو ماهه در بهار هر سال شروع به 

فعاليت نموده و ميزان فعاليت آن تا شهريورماه هر سال كند 

حداكثر ) توجه به سال(باشد سپس از مهر تا آذر ماه با مي

را داشته است كه داراي يك اوج جمعيتي در پاييز هر فعاليت 

دهد ميزان آلودگي هر سال نسبت به نتايج نشان مي .سال است

  . سال قبل افزايش يافته است

  بحث

هاي مركبات اي در باغرديابي مگس ميوه مديترانه

شهرهاي غرب استان مازندران و شرق استان گيالن در طول 

ي كشور از چالوس تا لنگرود كيلومتر از سواحل شمال 150

تنها در دو شهرستان  1387اين آفت در سال  نشان داد كه

با  1388چالوس و تنكابن انتشار داشته است و در سال 

كيلومتري به سمت غرب در شهرستان 20حركت حدود 

با  1389سپس در سال. ها شكار شدرامسر نيز توسط تله

زارش و در كيلومتري از شهر چابكسر گ 15تا  10حركت 

باحركتي به مراتب سريعتر در كل شهرهاي شرق  1390سال 

علت شيوع آفت به  ).1جدول (استان گيالن شيوع پيدا كرد 

هاي تواند ناشي از وجود باغسمت مناطق غير آلوده مي

هاي اين آفت در طول ساحل پيوسته مركبات و ساير ميزبان

و در اوايل فصل نارنگي انش ويژههدريا، انتقال ميوه آلوده ب

پاييز از مناطق آلوده مازنداران به سمت استان گيالن بدون 

اي و همچنين وجود بادهاي گرم رعايت مسايل قرنطينه

  . موسمي باشد

تا  1385هاي هاي دقيق انجام گرفته در طول سالبررسي

هاي ثبت در استان مازندران نيز نشان داده كه آلودگي 1387

بهشهر تقريبا به فاصله يك هفته بعد از شده در شهرهاي نكا و 

از سمت شمال ) كيلومتر در ساعت 90(وزش طوفان شديد 

هاي به سمت شهرستان) هاي آلوده به مگسشهرستان(غرب 

اين بدان معني است . اتفاق افتاد) عاري از مگس(نكا و بهشهر 

اي در مسير تندبادهاي شديد قرار كه اگر مگس ميوه مديترانه

كيلومتر هم جابجا شود و  40تا  30ن است حتي تا گيرد ممك

همچنين پيوستگي مناطق آلوده . مناطق جديدي را آلوده كند

و عدم ) كنار هم هايباغ(تواند به علت وجود ميزبان مي

ها باشد كه با نتايج ها و تپهوجود موانع جغرافيايي مانند جنگل

  ). 1389ساردو و همكاران،مير(اين بررسي منطبق است 

با نصب  1387با توجه به زمان شروع اين تحقيق در سال  

تله در مهر ماه اولين مگس از شهرستان تنكابن در همين ماه 

د و آخرين مگس نيز در دي ماه از شهرستان چالوس ششكار 

ها شكار شد و در بهمن و اسفند شكاري از مگس توسط تله

شكار اولين  1390و  1389، 1388هاي در سال. ثبت نشد

، ارديبهشت )تنكابن(ترتيب در خرداد ها بهمگس توسط تله

و آخرين شكار آن در اين ) رامسر(و ارديبهشت ) چالوس(

اين آفت در  1388همچنين در سال . سه سال در اسفند ماه بود

دو ماهه اول سال و در دو سال بعد تنها در فروردين ماه 

تا دما كاهش رسد به علت به نظر مي. فعاليتي نداشته است

اواخر زمستان آخرين حشرات كامل مگس از بين رفته و 

سپس در . كندگذراني ميمگس به صورت شفيره زمستان

اوايل بهار با يك تاخير يك يا دو ماهه با مهيا شدن شرايط 

  ).1جدول (آب و هوايي، فعاليت مگس دوباره آغاز مي شود 

روي تغيرات جمعيت مگس ميوه در  صحراييمطالعات 

نوار غزه نيز نشان داد كه فعاليت آفت در همه مناطق رديابي 

هاي هاي سال ادامه داشته اما در زمستان و ماهر ماهبيشتشده در 

رسدكه ناشي از فقدان ميزبان و اول بهار به حداقل خود مي

شرايط نامساعد جوي است كه مشابه شرايط حاكم بر مناطق 

-Saleh and El (باشد مطالعه بررسي حاضر مي مورد

Hamalawii., 2004 .( همچنين نتايج تحقيقي ديگر در

دهد كه بين كيلومتر از سواحل مونته نگرو نشان مي 300طول 

ميالدي اولين شكار در ماه تير ثبت  2011تا  2008هاي سال

شده و فعاليت مگس در ماه آذر خاتمه پيدا كرده است 

Radonjic and Cizmovic., 2012).(  

ترين مگس شكار در اين تحقيق مشخص شد كه بيش

هاي چالوس و تنكابن بوده كه شده در تله ها از شهرستان

داراي سابقه بيشتر در آلودگي و سطح زير كشت بيشتري 

ترين آن از باشد و كمنسبت به ساير مناطق مورد بررسي مي

آلودگي و سطح  شهرستان لنگرود كه داراي سابقه كمتر در

داليل اصلي تفاوت در ). 1شكل (باشد زير كشت كمتر مي

تراكم جمعيت اين آفت در شهرهاي مورد بررسي را مي توان 

- به سابقه آلودگي منطقه به مگس ميوه و همچنين تنوع ميزبان

كه طوريهاي مركبات نسبت داد بههاي اطراف يا داخل باغ
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ن پيدا كرد كه حداقل توادر حال حاضر كمتر باغي را مي

 خرمالو، انجير، ز قبيل هلو،چندين ميزبان ديگر اين آفت ا

  . را نداشته باشدگالبي 

اي در شمال شرقي مطالعه جمعيت مگس ميوه مديترانه

رات جمعيت و فراواني حشرات ماده ياسپانيا نشان داد كه تغي

هاي جايگزين در نواحي اطراف مناطق كامل بستگي به ميزبان

ترين ميزبان جايگزين قبل از توسعه مهم. بات كاري داردمرك

جمعيت در اوايل تابستان هلو و انجير ودر اواخر تابستان و 

باشد كه با شرايط مناطق مورد بررسي در پاييز ميوه عناب مي

هاي متعدد در بين يا كه داراي ميزبان مطابقت دارد اين تحقيق

 Martínez-Ferrer et(هاي مركبات است اطراف باغ

al.,2006 and 2010.(  

شهرستان تنكابن در  بررسي فراواني فصلي مگس در

نشان داد كه اين جمعيت آفت  1390و1389،1388هاي سال

در ابتداي فصل بهار با حركتي كند رو به رشد بوده و داراي 

باشد و جمعيت آن نيز يك اوج جمعيتي در پاييز هر سال مي

بررسي فنولوژي و ). 2شكل(است افزايش پيدا كرده هر ساله 

- 1991هاي اي بين سالرات جمعيت مگس ميوه مديترانهيتغي

در دو باغ در يونان نيز نشان از باالترين ميزان شكار در  1995

را  اين بررسيپاييز هر سال با يك اوج جمعيتي بوده كه نتايج 

  ). Papadopoulos et al., 2001(كند تاييد مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الف تحقيقات صورت گرفته در اين بررسي كه بر خ

باشد، اين اي داراي يك اوج جمعيتي ميمگس ميوه مديترانه

- آفت در اسپانيا داراي دو اوج جمعيتي در سال است كه مي

تواند ناشي از شرايط آب و هوايي و وفور ميزبان در مناطق 

 Martínez-Ferrer et al ., 2006 and(مورد بررسي باشد 

2010.(  

رسد كلي با توجه به نتايج اين تحقيق به نظر ميطورهب

كليومتر  40تا  10اي به راحتي ساالنه بين مگس ميوه مديترانه

و ) جنگل و تپه(بسته به شرايط آب و هوايي، موانع طبيعي 

تواند گسترش يابد و با هاي موجود در منطقه ميميزبان

داشت كه  توان انتظارآلودگي يك منطقه به اين آفت مي

همچنين . جا آفزايش يابدهاي بعد در آنجمعيت آن در سال

با در نظر گرفتن اوج جمعيت آفت در پاييز هر سال 

راهكارهاي كنترلي مناسب قبل از رسيدن آفت به حداكثر 

  .تواند به كار گرفته شودجمعيت مي
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 1389، 1388، 1387هاي ان مازندران و شرق استان گيالن در سالميانگين جمعيت مگس شكار شده در تله ها در شهرهاي غرب است -1شكل 

1390 و  
Figure 1. Mean number of trapped flies per trap in infested cities of East of Guilan and west of Mazandaran 

provinces (2008-2009, 2008-2010, 2010-2011 and 2011-2012) 

 

 

 

 
1390و  1389،1388هاي اي در شهرستان تنكابن در سالمگس ميوه مديترانهفراواني فصلي  - 2شكل   

Figure 2. Seasonal prevalence of Mediterranean fruit fly in Tonekabon city, 2008-2009, 2010-2011 and 2011-

2012 
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با ذكر زمان  1390- 1387هاي سالطول شرق استان گيالن در  اي در غرب استان مازندران ومناطق آلوده به مگس ميوه مديترانه - 1جدول 

 اولين و آخرين شكار
Table 1. Mediterranean fruit fly infestation areas in East of Guilan and west of Mazandaran provinces, with 

mentioning the date of first and last trapping in 2008-2012  

 

year 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Area 

Chaloos FT: Oct, 2008 

LT: Jan, 2009 

FT: Aug, 2009 

LT: Mar, 2010 

FT: May, 2010 

LT: Feb, 2011 

FT: Jun, 2011 

LT: Jan, 2012 

Tonekabon FT: Oct, 2008 

LT: Jan, 2009 

FT: Jun, 2009 

LT: Jan, 2010 

FT: Jul, 2010 

LT: Feb, 2011 

FT: Jun, 2011 

LT: Jan, 2012 

Ramsar No infection FT: Feb, 2010 

LT: Feb, 2010 

FT: Jul, 2010 

LT: Mar, 2011 

FT: May, 2011 

LT: Mar, 2012 

Chaboksar No infection No infection FT: Oct, 2010 

LT: Feb, 2011 

FT: Sep, 2011 

LT: Feb, 2012 

Kelachay No infection No infection No infection FT: Sep, 2011 

LT: Jan, 2012 

Roodsar No infection No infection No infection FT: Oct, 2011 

LT: Dec, 2012 

Langarood No infection No infection No infection FT: Oct, 2011 

LT: Dec, 2011 

FT: Firt trapping     LT: Last trapping     NI: No infection 
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Abstract 

 
Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata (Wied.) is one of the most destructive pests in the world. 

This pest is an internal and external quarantine pest in Iran which was seen again after 20 years in 

Mazandaran province. Accurate survey is the first step for its management. This survey was carried 

out along 150 km of Caspian Sea coast during 2008-2012 at citrus orchards from east of Guilan 

(Chaboksar, Kelachay, Rudsar and Langerud) to west of Mazandaran (Ramsar, Tonekabon and 

Chaloos) provinces. McPhail traps baited with Ceratap attractant and Jackson traps baited with 

trimedlure were used to monitor the population dynamics in citrus orchards. The traps were checked 

weekly and number of flies and infested areas in each city were separately recorded. The results 

indicated that the fly was active in Tonekabon and Chaloos in 2008 and Ramsar in 2009 in the east 

part of Mazandaran province. In 2010, it was captured from Chaboksar and in 2011 with a drastic 

movement was distributed in entire parts of eastern Guilan province. Study on pest population density 

showed that the fly density in Tonekabon and Chaloos which were previously infected was higher in 

Rudsar and Langerud. The population dynamics of the Mediterranean fruit fly showed a single peak in 

the autumn of each year.  
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