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139831، سال 1، شماره 9تحقیقات آفات گیاهی، جلد 

در مقایسه شکار و جلب حشرات کامل مگس میوه زیتون 
هاي مختلف سال در استان گیالن نیز ها طی ماهتلهماده در 

در ®پروتئین آمینوهیرکانجلب بیشتر تله مکفیل حاوي 
این وضعیت ).2(شکلشودمیها مشاهده تلهمقایسه با سایر 

تله مکفیل حاوي .وجود داشتبرداري هاي نمونهماهدر تمام

حشرات نر مگس زیتون را نسبت به ®پروتئین آمینوهیرکان
ها ها جلب نموده و کارایی بهتري نسبت به سایر تلهسایر تله

مونی به وهاي فرتر حشرات ماده توسط تلهمدارد. شکار ک
باشد که فقط حشرات نر را میها دلیل ماهیت این نوع تله

نمایند.میجلب 
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در استان گیالن1394ها ي مختلف در طی ماه هاي سال مقایسه میزان جلب مگس میوه زیتون ماده به تله-2شکل
Figure 2. Comparision of female Bactrocera oleae in traps in different months in Guilan province in

2015

نتایج استان قزوین
ین ها در استان قزوحاصل از تجزیه واریانس دادهنتایج 

نشان داد که تیمارهاي مختلف از نظر درصد جلب شکار 
=C.V.=6.9(F=142.24; df(حشرات نر  4, 19; ،
=F=6.14; df)(حشرات ماده  4, 19; C.V.=13.15 ،

=F=27.36; df)مجموع حشرات نر و ماده  4, 19;

C.V.=10.22) و حشرات غیر هدف(F=60.40; df= 4,

19; C.V.=9.24)از نظر آماري با یکدیگر اختالف معنی -

). 3داري داشتند (جدول

)1394(نتایج تجزیه واریانس جلب انواع تله در جلب مگس میوه زیتون و حشرات غیر هدف در استان قزوین–3جدول 
Table 3. Anova of evaluation of Bactrocera oleae and non-target insects captured in different

treatments in Qazvin (2015)

*Shows significant difference at 5% level (using TUKEY test)

Data were transformed with √x +0.5

MS

S.O.V.
Non-target

insects
Male &

Female Adults

Female
AdultsMale Adults

5.897*2.127*0.356 *2.90 8*Treatment
Error
C.V.

0.0560. 0440. 0360.011
18.2310. 2213.156. 90
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