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چکیده
 شکار انبوه. یکی از مهمترین آفات گیاهان جالیزی است که الرو با تغذیه از میوۀ آن را غیرقابل استفاده میکند،Dacus ciliatus ،مگس جالیز
 مخمر جو، سرکۀ سیب، استات آمونیوم، پروتیین هیدرولیزات، اثر جلبکنندگی مالس چغندرقند.یکی از روشهای کنترل مگسهای میوه است
 با استفاده از تلۀ مکفیل در یک مزرعه خیار در قالب طرح کامالً تصادفی، محرک غذایی آمونیا و فرومون جنسی مگس جالیز،) درصد5 (با غلظت
 نتایج. متر آویزان شده و حشرات شکارشده هفتگی شمارش شدند1  تلهها روی پایههای چوبی به ارتفاع. بررسی شد1397 با چهار تکرار در سال
 سرکۀ سیب و محرک غذایی آمونیا به، فرومون مگس جالیز، استات آمونیوم، مخمر جو، پروتیین هیدرولیزات،نشان دادند که مالس چغندرقند
،Lepidoptera ،Diptera  باالترین میزان شکار حشرات غیر هدف از راستههای.ترتیب در جلب حشرات بالغ بیشترین تأثیر را داشتند
، کمترین میزان شکار حشرات غیر هدف در تیمارهای. در تیمار مخمر جو مشاهده شدThysanoptera  وColeoptera ،Hymenoptera

 اما تفاوت معنیدار آماری،) دیده شد1/17 ± 0/25( ) و استات آمونیوم1/03 ± 0/17(  محرک غذایی آمونیا،)0/98 ± 0/15( فرومون مگس جالیز
 نوسانات جمعیت حشرات بالغ مگس جالیز در تیمارها و تاریخهای مختلف نمونهبرداری الگوی متفاوتی را نشان.بین این تیمارها وجود نداشت
 درصد63  نسبت جنسی. مگس بالغ ثبت شد0/5  و36/3  بیشترین و کمترین فراوانی جمعیت در ماههای مهر و تیر با میانگین شکار هفتگی.داد
 درصد بهعنوان تیمارهایی با کارایی5  پروتیین هیدرولیزات و مخمر جو با غلظت، بهطورکلی مالس چغندرقند. درصد نر بود37 ماده در برابر
.باالتر و اقتصادی برای جلب و کنترل مگس جالیز در مزرعه خیار پیشنهاد میشوند
.Dacus ciliatus ، شکار انبوه، طعمهپاشی، محصوالت جالیزی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Pumpkin fly, Dacus ciliatus, is one of the most important pests of cucurbitaceous plants, which the larva by
feeding on fruit, make it unusable. Mass trapping is one of the best control methods of fruit flies. Effect of sugar
beet molasses, hydrolyzed protein, ammonium acetate solution, apple vinegar, beer yeast (5%), ammonia lure, and
Dacus pheromone to determine the best attractant by using the Mcphail trap was conducted in a 3 ha cucumber
field by using a completely randomized design with four replications in 2018. Traps were hung on wooden stands
(1 m) and checked weekly, and captured insects were recorded. Results revealed that Pumpkin flies captured with
Sugar beet molasses, hydrolyzed protein, beer yeast, ammonium acetate solution, Dacus pheromone, apple
vinegar, and ammonia lure were effective in attracting adult insects. The highest weekly captures of non-target
insects such as Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera, and Coleoptera were observed in the beer yeast. The lowest
weekly captures of non-target insects were observed in the Dacus pheromone (0.98 ± 0.15), ammonia lure (1.03 ±
0.17), and ammonium acetate (1.17 ± 0.25), but there is no significant differences among these treatments
statistically. Adult population fluctuations did not follow the same patterns in different treatments and sampling
dates. The highest and lowest populations were observed in October and July, respectively with records of 36.3
and 0.5 flies, respectively. Both sexes were active in field and the sex ratios were 0.63 for female and 0.37 for
male. In conclusion, sugar beet molasses, hydrolyzed protein, and beer yeast were very efficient and economic
attractants to entrap pumpkin flies in cucumber fields.
Keywords: Dacus ciliatus, Cucurbitaceous crops, Bait-spray, Mass trapping.
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مقدمه
کشت و کار محصوالت جالیزی در ایران از اهمیت
باالیی برخوردار بوده و نقش مهمی در اقتصاد کشور
دارد .آفات و بیماریهای مختلفی باعث کاهش عملکرد
این محصوالت میشوند .مگس جالیز 1با نام علمی
) ،Dacus ciliatus Loew (Diptera: Tephritidaeاز
مهمترین آفات خانوادة کدوییان است که با تغذیه از
میوهها ،آنها را فاسد و غیرقابل استفاده میکند .این
آفت اولین بار در ایران سال  1374بهعنوان مگس
جالیز ایران تشخیص داده شد ( Parchami Araghi,
 .)1996زیستشناسی آن در استان هرمزگان مطالعه
شده است .زمستانگذرانی این آفت در مرحلۀ
شفیرگی در خاک است و دیاپوز اجباری ندارد .این
گونه تحت شرایط مطلوب در تمام طول سال فعال
است ( .)Arghand, 1983در صورت عدم کنترل ،این
آفت باعث از بین رفتن  90درصد محصول میشود
( .)Pezhman, 1996روشهای کاربردی مانند پیچیدن
میوهها ،رعایت بهداشت زراعی ،استفاده از طعمههای
پروتیینی ،تلههای جلبکننده ،کاشت ارقام مقاوم و
کنترل شیمیایی برای مدیریت مگس جالیز ارایه شده
است ( .)Vargas et al., 2008استفاده از
حشرهکشهای شیمیایی در مدیریت مگسهای میوه
نامطلوب است؛ بنابراین باید تالشهای آینده برای
یافتن راههایی برای کاهش کاربرد سموم دفع آفات
برای محافظت از محیطزیست انجام شود .طعمهپاشی
با استفاده از ترکیبات جلبکنندة مگسهای میوه و
مقادیر کمتری از سموم حشرهکش باعث کنترل
مطلوب جمعیت آنها میشود .اگرچه مگسهای ماده
روی محصوالت جالیزی تخمریزی میکنند اما هر دو
جنس نر و ماده غالباً با طیف وسیعی از گیاهان غیر
میزبان در منطقۀ زراعی و یا در امتداد مرزهای مزرعه
در ارتباط هستند که از آنها بهعنوان یک منبع غذایی
مهم استفاده میکنند .این ارتباط با گیاهان غیر
میزبان میتواند در روش طعمهپاشی برای کنترل این
آفت استفاده شود .پاشیدن طعمههای پروتیینی
جلبکننده همراه مقدار کمی آفتکش باعث کنترل
1. Ethiopian fruit fly, Lesser pumpkin fly or Cucurbit fly

آفت میشود (
 .)2003شکار انبوه از متداولترین روشهای کنترل
مگسهای میوه است .این روش بهطور گسترده برای
کنترل مگس میوة مدیترانه و مگس زیتون استفاده
میشود ( .)Broumas et al., 2002برای ارزیابی
پتانسیل روش شکار انبوه در کاهش جمعیت مگس
میوة مدیترانه در مزرعه قهوه ،آزمایشی انجام شد .در
این آزمایش از جلبکنندههای مختلف غذایی داخل
تلۀ مکفیل استفاده شد و تعداد مگسهای شکارشده
(تعداد مگس شکارشده در هر تله در هر زمان) باهم
مقایسه شدند .همه تیمارها نسبت به شاهد تفاوت
معنیداری داشتند ( .)Vargas et al., 2017اثربخشی
روش شکار انبوه به کارایی تلهها و ترکیبات
جلبکننده بستگی دارد ( .)Vargas et al., 1997در
مفهوم شکار انبوه از جلبکنندههای ویژة یک گونه
مثل فرومونهای تجمعی ،جنسی و جلبکنندههای
غذایی استفاده میشود .این روش با استفاده از
ترکیبات جلبکننده باعث جلب حشره و با محصور
کردن آن در محیطی سمی باعث مرگ آن میشود
( .)El-Sayed et al., 2006تلههای مکفیل ،اشتاینر و
جکسون برای کنترل مگسهای میوه مفید هستند
( McPhail, 1939; Steiner et al., 1957; Harris et
 .)al., 1971از طعمههای پروتیینی مایع برای جلب
طیف گستردهای از گونهها استفاده شده است.
بهطورکلی طعمههای پروتیینی هم برای افراد نر و هم
ماده جلبکننده هستند اما تعداد بیشتری از افراد ماده
را جذب میکنند ( .)I A E A, 2003برای ردیابی و
پایش جمعیت مگسها ،هرساله تعداد زیادی تله حاوی
جلبکنندههای مختلف در سراسر جهان استفاده
میشود .تلههای مکفیل پرشده با محلول سولفات
آمونیوم دو درصد در یونان بیش از  50سال برای
پایش جمعیت مگس زیتون استفاده شده است
( .)Haniotakis, 2005در آزمایشی که بهمنظور تعیین
بهترین تله و ترکیب جلبکننده در شکار مگس میوه
مدیترانه در یک باغ میوه در شیراز انجام شد،
مگسهای میوه و حشرات غیر هدف بهصورت هفتگی
شمارش شدند .بر اساس میانگین روزانۀ حشرات
Nishida, 1980; McQuate et al.,

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،51شمارة  ،2پاییز و زمستان 1399

شکارشده ،تلههای جکسون و مکفیل همراه با ترکیبات
جلبکنندهۀتریمدلور 2بهترین عملکرد را در بین سایر
تیمارها داشتند ( .)Pezhman et al., 2011تلۀ مکفیل
همراه جلبکنندههای غذایی پروتیینی بهعنوان ابزاری
برای پایش و کنترل افراد ماده در جنسهای
 Ceratitis ،Rhagoletisو  Anastrephaاستفاده شده و
بسیار موفقیتآمیز بوده است .جلبکنندههای مشتق
شده از ترکیبات پروتیینی نقش مهمی در کنترل
مگسهای میوه دارند ( .)McPhail, 1939شناسایی
جلبکنندههای جدید میتواند فرصتهایی را برای
شکار انبوه فراهم کند .در این پژوهش میزان شکار
مگسهای نر و مادة  D. ciliatusتوسط تلۀ مکفیل
همراه با برخی از ترکیبات جلبکننده بررسی شد.
تعداد مگسهای جالیز نر و ماده و سایر حشرات غیر
هدف شکارشده در تلهها ثبت گردید .هدف از این
پژوهش مقایسه کارایی ترکیبات مختلف در جلب
مگس جالیز در مزرعه خیار بود.
مواد و روشها
محل پژوهش :این آزمایش در مزرعه تحقیقات
کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
رازی در استان کرمانشاه ( )47° 7' N, 34°19' Eطی
ماههای تیر تا آبان سال  1397در یک مزرعه خیار سه
هکتاری انجام شد.
ترکیبات جلبکننده :تمام طعمهها همراه تلۀ
مکفیل (ساخت شرکت رها اندیش کاوان ،ایران)
آزمایش شدند که این تله میتواند برای محرکهای
غذایی مصنوعی ،جلبکنندههای مایع یا ترکیبات
آنها استفاده شود .این تلهها با هفت ترکیب
جلبکنندة مختلف استفاده شدند .ترکیبات
جلبکننده به شرح زیر بودند )1 :مالس چغندرقند،
 )2محرک غذایی آمونیا ( AgriSenseانگلستان))3 ،
فرومون مگس جالیز ( Econexاسپانیا) )4 ،پروتیین
هیدرولیزات ( AgriTecnoاسپانیا) )5 ،محلول استات
آمونیوم )6 ،سرکۀ سیب و شکر )7 ،پودر مخمر جو.
1.Trimedlure
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تمام جلبکنندههای غذایی در غلظت پنج درصد تهیه
شدند .تلهها حاوی  300میلیلیتر محلول جلبکننده
بودند و بهمنظور جلوگیری از فرار حشرات از درون
تلهها ،چهار قطره مایع ظرفشویی اضافه شد .در
تلههای حاوی فرومون و محرک غذایی نیز از آب و
مایع ظرفشویی استفاده گردید .تلهها روی پایههای
چوبی  Tشکل (ارتفاع  1متر) در مزارع خیار آویزان
شده و تعداد مگسهای جالیز شکارشده و حشرات غیر
هدف به دام افتاده بهصورت هفتگی شمارش و ثبت
شدند .محتویات داخل تلهها هر هفته تعویض
میشدند .فرومونها و محرکهای غذایی آمونیا نیز
هرماه تعویض میشدند.
ارزیابی تلهها :درمجموع  28تله (با فاصله  20متر)
نصب شدند .آزمایش با چهار تکرار و در قالب طرح
کامالً تصادفی انجام گرفت .در تیمارهای مختلف تعداد
افراد ماده و نر بهطور جداگانه ثبت شد .مایع داخل
تلهها با محتویات آن بهصورت هفتگی از توری بافت
ریز عبور داده شد .مگسهای شکارشده در ظروف
کوچک حاوی اتانول  70درصد به آزمایشگاه منتقل
شدند .مگسهای جالیز نر و ماده و حشرات غیر هدف
شمارش و در جداول مربوطه ثبت شدند.
تجزیهوتحلیل آماری :تجزیهوتحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSانجام شد .قبل از تجزیۀ
واریانس نرمالسازی دادهها انجام شد و میانگینها نیز
با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد
مقایسه شدند .روند تغییرات هفتگی جمعیت
مگسهای جالیز و حشرات غیر هدف در تیمارها و
تاریخهای مختلف نمونهبرداری با استفاده از نرمافزار
 Excelترسیم شد.
نتایج
نتایج نشان دادند که تلههای مکفیل طعمهگذاری شده
با هفت ترکیب جلبکنندة مختلف ،تعداد متفاوتی از
افراد نر و ماده  D. ciliatusدر مزرعه خیار را شکار
کردند .نتایج تجزیۀ واریانس هفتگی نشان دادند که
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( ،)8/79 ± 0/66مخمر جو ( ،)7/55 ± 0/77استات
آمونیوم ( ،)7/54 ± 0/19فرومون مگس جالیز (0/57
 ،)4/99 ±سرکۀ سیب ( )3/73 ± 0/13و محرک
غذایی آمونیا ( )2/12 ± 0/31به ترتیب بیشترین شکار
را داشتند .همچنین بین تیمارهای مختلف در شکار
مگس جالیز نر نیز اختالف معنیدار آماری وجود
داشت (.)DF= 6. 21; F= 3.30; Pvalue < 0.01
بیشترین تعداد جذب مگسهای جالیز نر در تیمار
مالس چغندرقند ( )5/95 ± 1/68مشاهده شد و
تیمارهای پروتیین هیدرولیزات (،)5/66 ± 0/83
مخمر جو ( ،)4/78 ± 0/63استات آمونیوم (± 0/33
 ،)3/41فرومون مگس جالیز ( ،)3/24 ± 0/35سرکۀ
سیب ( )2/11 ± 0/15و محرک غذایی آمونیا (0/35
 )1/84 ±به ترتیب بیشترین شکار را داشتند.

ازنظر تعداد مگس جالیز شکارشده بین تیمارها
اختالف معنیداری وجود داشت ( =DF= 6. 21; F
 .)4.80; Pvalue < 0.01مگسهای شکارشده در هفته
توسط تیمار مالس چغندرقند نسبت به سایر تیمارها
( )16/79 ± 4/23بیشتر بود .بعد از مالس چغندرقند،
پروتیین هیدرولیزات ( ،)14/45 ± 1/46مخمر جو
( ،)12/33 ± 1/38استات آمونیوم (،)10/95 ± 0/42
فرومون مگس جالیز ( ،)8/23 ± 0/87سرکۀ سیب
( )5/83 ± 0/37و محرک غذایی آمونیا (± 0/61
 )3/96به ترتیب بیشترین شکار را داشتند.
بین تیمارهای مختلف در شکار مگس جالیز ماده
در طول آزمایش نیز اختالف معنیداری وجود داشت
( .)DF= 6. 21; F= 5.72; Pvalue < 0.01مالس
چغندرقند ( )10/95 ± 2/65نسبت به سایر تیمارها
شکار بیشتری داشت .تیمارهای پروتیین هیدرولیزات

جدول  .1میانگین حشرات هدف و غیر هدف به دام افتاده (حشره/تله/هفته) ( )SE ±در تلۀ مکفیل طعمه گذاری شده با هفت
مادة جلبکننده در مزرعۀ خیار
Table 1. Mean ± SE of target and non-target flies captures (flies per trap per week) in McPhail trap baited with seven attractants in
cucumber field
کل مگس جالیز به دام
حشرات غیر هدف به دام افتاده
بالتوری به دام افتاده
مگس جالیز نر
مگس جالیز ماده
ترکیب جلب کننده
افتاده
مالس چغندرقند

10/95 )2/65( a

محرک غذایی آمونیوم

d

فرومون مگس جالیز

bcd

پروتیین هیدرولیزات

ab

استات آمونیوم

abc

سرکۀ سیب

cd

(2/12 )0/31
(4/99 )0/57
(8/79 )0/66
(7/54 )0/19
(3/73 )0/31

5/95 )1/68( a
c

(1/84 )0/35

abc
a

(5/66 )0/83

abc
bc

(3/24 )0/35

(3/41 )0/33
(2/11 )0/15

16/79 )4/23( a
d

(3/96 )0/61

bcd
ab
abc
cd

(8/23 )0/87

(14/45 )1/46
(10/95 )0/42
(5/83 )0/37

4/11 )0/78( a

3/41 )0/62( b

b

(0/63 )0/13

b

(1/03 )0/17

b

(1/11 )0/36

b

(0/98 )0/15

a

(3/99 )0/42

b

(2/60 )0/09

b

(1/00 )0/25

c

(1/17 )0/25

b

(1/62 )0/27

b

(2/68 )0/22

مخمر جو

7/55 )0/77( a b c

4/78 )0/63( a b

12/33 )1/38( a b c

5/17 )0/27( a

5/63 )0/35( a

F

5/72

3/30

4/80

15/60

22/02

P

0/001

0/019

0/003

>0/0001

>0/0001

مقادیر دارای حروف متفاوت در هر ستون با استفاده از آزمون دانکن دارای اختالف معنادار آماری هستند.

نتایج تجزیۀ واریانس حشرات غیر هدف
(

Diptera,

Hymenoptera,

Coleoptera,

 )Thysanopteraدر تیمارهای مختلف نشان داد که
بین جلبکنندههای مختلف ازنظر شکار حشرات
تفاوت معنیداری وجود داشت ( =DF= 6. 21; F
 .)22.02; Pvalue < 0.001تیمار مخمر جو (± 0/35

 )5/63باالترین شکار هفتگی حشرات غیر هدف را
داشت .میانگین هفتگی شکار حشرات غیر هدف در
تیمارهای مالس چغندرقند ،سرکۀ سیب و پروتیین
هیدرولیزات به ترتیب (± 0/22( ،)3/41 ± 0/62
 )2/68و ( )2/60 ± 0/09بود اما ازنظر آماری تفاوت
معنیداری بین این تیمارها مشاهده نشد .کمترین
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میزان شکار هفتگی حشرات غیر هدف به ترتیب در
فرومون مگس جالیز ( ،)0/98 ± 0/15محرک غذایی
آمونیا ( )1/03 ± 0/17و استات آمونیوم (± 0/25
 )1/17مشاهده شد؛ اما ازنظر آماری تفاوت معنیداری
میان این تیمارها وجود نداشت .بر اساس نتایج تجزیۀ
واریانس ،بالتوریهای به دام افتاده در تیمارهای
مختلف ،تفاوت معنیداری با هم داشتند ( ;DF= 6. 21
 .)F= 15.60; Pvalue < 0.001تیمارهای مالس
چغندرقند ( ،)4/11 ± 0/78پروتیین هیدرولیزات
( )3/99 ± 0/42و مخمر جو ( )5/17 ± 0/27باالترین
شکار هفتگی بالتوری را داشتد ولی ازنظر آماری تفاوت
معنیداری میان این تیمارها وجود نداشت .میانگین
هفتگی شکار بالتوری در تیمارهای سرکۀ سیب،
فرومون مگس جالیز ،استات آمونیوم و محرک غذایی
آمونیا به ترتیب (،)1/11 ± 0/36( ،)1/62 ± 0/27

( )1/00 ± 0/25و ( )0/63 ± 0/13بود (جدول .)1
در این پژوهش ،روند تغییرات هفتگی جمعیت
مگس جالیز در تیمارهای مختلف در ماههای تیر تا
آبان بررسی شد .جمعیت هفتگی مگسهای جالیز
شکارشده در همۀ تیمارها از اواخر مرداد روند افزایشی
داشت و در مهر به اوج رسید .جمعیت در اواخر آبان
به دلیل شروع بارندگی و در دسترس نبودن میزبان
کاهش یافت .بیشترین شکار هفتگی مگس جالیز در
 23مهرماه ( 71/25 ± 15/26مگس بالغ در هر تله)
در تیمار مالس چغندرقند مشاهده شد .کمترین شکار
هفتگی مگس جالیز ( 0/25 ± 0/12مگس بالغ در هر
تله) مربوط به تیمارهای محرک غذایی آمونیا ،آمونیوم
استات و فرومون مگس جالیز در ابتدای فصل بود
(شکل .)1

sugar beet mollasses
Dacus ciliatus pheromone
Ammonium acetate
Beer yeast

80.00
60.00
40.00
20.00

Mean no. of D.ciliatus

Ammonia lure
Hydrolyzed protein
Apple vinegar
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0.00

Date of sampling

شکل  .1نوسانات هفتگی جمعیت مگس جالیز به دام افتاده در تاریخهای مختلف نمونهبرداری در تیمارهای آزمایشی
Figure 1. Weekly population fluctuations of captured pumpkin flies in different sampling dates at
experimental treatments

بیشترین شکار هفتگی حشرات غیر هدف در 29
مرداد (با میانگین  125/00 ± 58/20حشره در هر
تله) در تیمار مخمر جو مشاهده شد .کمترین شکار
هفتگی حشرات غیرهدف مربوط به تیمارهای استات
آمونیوم ( 0/75 ± 0/46حشره در هر تله) و فرومون
مگس جالیز ( )0/80 ± 0/20بود (شکل  .)2مگسهای
جالیز شکارشده در همۀ تیمارهای آزمایشی در طول

نمونهبرداری بهعنوان جمعیت مگس جالیز در طول
فصل در نظر گرفته شد .در طول فصل نمونهبرداری
تعداد  5512مگس جالیز بالغ از همه تیمارها
جمعآوری شد که  3470عدد ماده ( 62/95درصد) و
 2042عدد نر ( /05درصد  )37بودند .در تیمارهای
مالس چغندرقند ،محرک غذایی آمونیا ،فرومون مگس
جالیز ،پروتیین هیدرولیزات ،استات آمونیوم ،سرکۀ
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سیب و مخمر جو نسبت مگسهای جالیز شکارشده
) به ترتیب ،65

ماده به کل مگسها (

 63 ،68 ،60 ،60 ،53و  61درصد بود .بررسی نوسانات
جمعیت افراد بالغ نر و ماده مگس جالیز در سال
 1397نشان داد که جمعیت از  29مرداد بهتدریج
افزایش یافت و اولین اوج جمعیت در  19شهریور
( 318مگس جالیز شکارشده) مشاهده شد .اوج

جمعیت دیگری ( 1017مگس جالیز شکارشده) در 23
مهر مشاهده گردید .همچنین در  7آبان ( 790مگس
جالیز شکارشده) آخرین اوج جمعیت دیده شد که
بعدازاین تاریخ به علت شروع بارندگی و عدم وجود
میزبان جمعیت کاهش یافت و در  28آبان جمعیت
صفر گردید (شکل .)3

شکل  .2نوسانات هفتگی جمعیت حشرات غیر هدف به دام افتاده در تاریخهای مختلف نمونهبرداری در تیمارهای آزمایشی
Figure 2. Weekly population fluctuations of captured non-target flies in different sampling dates at
experimental treatments

شکل  .3نوسانات هفتگی جمعیت مگسهای جالیز به دام افتاده در تاریخهای مختلف نمونهبرداری در همه تیمارهای آزمایشی
Figure 3. Weekly population fluctuations of captured pumpkin fly adults in different sampling dates at
experimental treatments

بحث
تأثیر روش شکار انبوه به عوامل مختلفی مانند نوع تله
(رنگ و شکل) ،نوع و غلظت مادة جلبکننده ،تراکم
تله ،گیاه میزبان ،گونۀ آفت ،تراکم جمعیت آفت و
شرایط آب و هوایی بستگی دارد (; I A E A, 2003
.)IAEA, 2007; Papadopoulos et al., 2001
ازآنجاکه همه عوامل مؤثر غیر از ترکیبات جلبکننده

در آزمایش ما ثابت بودند ،بنابراین میتوان تفاوت بین
عملکرد تیمارها را به تفاوت در مادة جلبکننده نسبت
داد .بر اساس نتایج این پژوهش ،مالس چغندرقند،
پروتیین هیدرولیزات و مخمر جو مؤثرترین تیمارها
برای شکار مگس جالیز بودند .پژوهشهای زیادی در
مورد استفاده از طعمههای جلبکننده مختلف در
شکار ،پایش و کنترل مگسهای میوه در جهان انجام
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شده است .در مطالعات گستردهای شکار انبوه
مگسهای میوه توسط جلبکنندههای مختلف بررسی
شده است ( Duan & Prokopy, 1995; Vargas et al.,
 .)1997; Tan et al., 2014; Pezhman, 2016مطالعۀ
چند فرموالسیون مختلف پروتیین هیدرولیزات نشان
داد که فرآورده سراتراپ در جلب مگس میوه مدیترانه
در باغهای انار شیراز عملکرد بهتری نسبت به سایر
تیمارها داشت .همچنین این ترکیب تفاوت معنیداری
در جلب افراد نر و ماده نشان دادند ( Pezhman,
 .)2016نتایج پژوهشهای گذشته نشان دادند که
مخمر حلشده در آب کارایی باالیی در جلب
مگسهای میوه نر و ماده دارد ولی برخالف یافتههای
پژوهش حاضر ،حشرات غیر هدف کمتری را به خود
جلب کرده است ( .)Leblanc et al., 2010بر اساس
نتایج پژوهش حاضر ،مشخص شد که شکارگرهای
مفید ،پارازیتوییدها و گردهافشانها در تلههای
آزمایشی جلب نشدهاند اما بالتوری سبز 3در همه
تیمارهای آزمایشی مشاهده شد .باالترین میزان شکار
بالتوری در مخمر جو بود که یکی از نقاط ضعف این
تیمار در مدیریت مگس جالیز است .برای جلب
حشرات بالغ در مدیریت آفات از جلبکنندههای
غذایی ،بینایی و جنسی استفاده میشود .تلههای
مختلف با استفاده از یک یا ترکیبی از چند مادة غذایی
جلبکننده برای کنترل مگسهای میوه در چارچوب
برنامۀ شکار انبوه به کار رفته است ( Haniotakis,
 .)2005در پژوهش حاضر از ترکیب تلۀ مکفیل با
فرومون جنسی مگس جالیز نیز استفاده شده است.
یکی از دالیل شکار هر دو جنس نر و ماده در این
تیمار را میتوان به جلب شدن مگسها هم به فرومون
جنسی و هم به رنگ زرد تله نسبت داد .درمجموع 12
هفته نمونهبرداری  5512مگس بالغ نر و ماده در
تیمارهای آزمایشی شکار شدند که  1276مورد آنها
توسط مالس چغندرقند جلب شدند .از این تعداد،
 832مگس ماده و  444مگس نر بودند .عامل اصلی در
نسبت جنسی مگسهای شکارشده تفاوت در ترکیبات
جلبکننده است .در این آزمایش ،جمعیت مگس
3.Neoroptera
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جالیز از اواخر مرداد بهتدریج افزایش یافت و اوج
جمعیت در اواخر مهر مشاهده شد (شکل  .)3همین
الگوی نوسانات عمومی در پژوهش جمعیت D.
 ciliatusدر منطقه مالثانی استان خوزستان نیز
مشاهده شد .در این منطقه اوج جمعیت در اوایل آبان
اتفاق افتاد و پسازآن جمعیت کاهش یافت و در
اواسط آذرماه هیچ حشرهای شکار نشد ( & Zandi
 .)Shishehbor, 2013یافتههای حاصل از بررسی ما با
این پژوهش همسو بود .در بررسیهای انجامشده در
مزارع خیار ،خربزه و هندوانه مشخص شد که آلودگی
از اواسط تیر شروع میشود و جمعیت در اواسط آذر
به اوج خود میرسد (.)Javadzadeh & Jemsi, 1998
نتایج پژوهش در مورد دو رقم کدوسبز در ریاض
عربستان نشان دادند که جمعیت مگس جالیز در اوایل
اردیبهشت و خرداد دارای دو اوج جمعیت است
(.)Aldawood, 2013
اوج جمعیت در ریاض در بهار و در منطقه
کرمانشاه در پاییز بود .تفاوت شرایط آب و هوایی و
الگوی کشت میتواند باعث تفاوت در زمان اوج
جمعیت دو منطقه باشد .شکار انبوه مگسهای میوه با
استفاده از طعمههای پروتیینی برای کاهش جمعیت
آنها موفقیتآمیز بوده است .طبق نتایج تجربی
کشاورزان ،استفاده از ترکیباتی مانند سرکه و مخمر
جو کارایی باالیی در شکار مگسهای میوه نر و ماده
دارند .مگسهای بالغ ماده در زمان تولیدمثل نیاز
فراوانی به منابع پروتیین و کربوهیدرات دارند و
ترکیبات جلبکننده با مقادیر زیادی از این منابع،
عملکرد بهتری در جلب حشرات بالغ دارند ( Messing,
)1999؛ بنابراین بر اساس نیاز غذایی حشرات بالغ
خصوصاً حشرات ماده در زمان تولیدمثل میتوان از
این ویژگی در انتخاب بهترین ترکیب برای جلب آنها
استفاده کرد .عالوه بر استفاده از مادة جلبکنندة
مناسب میتوان از رنگ زرد بهعنوان محرک بینایی
حشرات نیز در تله استفاده کرد .نتایج پژوهش ما نشان
دادند که ترکیب مالس چغندرقند ،پروتیین
هیدرولیزات و مخمر جو با تلۀ مکفیل در جلب مگس
جالیز در مزرعه خیار کارایی باالیی داشتند؛ بنابراین
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سپاسگزاری

پیشنهاد میشود با توجه به ارزان و در دسترس بودن

از همکاری مدیریت و کارکنان مزرعه تحقیقاتی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی و
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
.استان کرمانشاه تشکر میشود

،این ترکیبات و نیز کارایی باال در جلب حشرات هدف
 پروتیین،تلۀ مکفیل حاوی مالس چغندرقند
هیدرولیزات و مخمر جو پنج درصد برای شکار انبوه
.مگس جالیز در مزارع خیار استفاده شود
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