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مقایسه کارایی چند نوع پروتیین هیدرولیزات برای شکار انبوه مگس میوه 

در یک Ceratitis capitata (Weidmen) (Dip.: Tephritidae) ایمدیترانه

 باغ انار در منطقه شیراز
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  (61/3/34 :تاریخ پذیرش  4/9/34 :اریخ دریافتت)

 

  چکیده

 (تيمار)تجاری پروتئين هيدروليزات  چهار نوع فرموالسيوندر قالب طرح بلوک کامل تصادفي با  6936و  6937های آزمایش طي سال ینا    

یک  تکرار درسه در   (Esmelfol)مل فولاس -4و ( (Cera-trapسراتراپ  -9،  (Bio-cebo)بيوسبو -2،  (Agrisence)اگریسنس -6 شامل

ای و حشرات غير هدف ها بررسي و تعداد مگس ميوه مدیترانهتله هفته هر. ای در شهر شيراز اجرا شدباغ انار آلوده به مگس ميوه مدیترانه

ميانگين شکار . صد مشاهده شددار در سطح یک درمطالعه، بين تيمارها اختالف معنيهای مورد  جمعيت تمامدر  .شمارش شدند شکار شده

در هدف  غير اتحشر هفتگيميانگين شکار و  مگس در هر تله بود 41/2و  00/3، 17/9، 01/9ترتيب به تيمارهاای در مدیترانهمگس  هفتگي

 11/47) توری سبزلبافرموالسيون اگریسنس با جلب بيشترین تعداد . حشره در هر تله بود 39/11و  29/11، 91/49، 17/61ترتيب تيمارها به

شب  70/1)های  بيوسبو در فرموالسيون هاشب پرهبيشترین تعداد شکار هفتگي . داری با سایر تيمارها نشان داداختالف معني( توری سبزبال

هيدروليزات برای  های پروتئينی فرموالسيوندر مجموع، فرموالسيون مایع سراتراپ برتر از بقيه. مشاهده شد( پرهشب 46/1)و اگریسنس ( پره

 .شوديشنهاد ميپی اترانهیمد وهيمگس مهای شکار انبوه برنامه

 

 اسمل فول، اگریسنس،  بيوسبو، حشرات غير هدف، مایع سراتراپ :کلیدی هایواژه
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 دمهمق
 Mediterraneanانگليسي نام ای بامگس ميوه مدیترانه     

fruit fly یاmed fly  نام علمي و Ceratitis capitata 

(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) ،مخرب-

 White and) گونه مگس ميوه در جهان است ترین

Elson-Harris, 1992) .ای برای مگس ميوه مدیترانه

 شهر در یک باغ هلو در 6914سال  ایران در اولين بار در

ر، های شمالي کشواستان تدریج به به و شد دیده مشهد

و در نهایت در  یافت انتشار و کرمانشاه تهران د،یز اصفهان،

 در ی شدیدبروز سرما .شرق استان مازندران استقرار یافت

منجر  های کنترل تلفيقيهمراه با مجموعه اقدام 6916سال 

 Sabzavari)شد بعد  به 6919سال  در فتآ به ناپدید شدن

and Jafari, 1991).  سال  درين بار برای دوماین مگس

 ,.Valipour et al) استان مازندران های ميوهباغ در 6911

های ميوه شيراز در استان در باغ 6911 سالدر  و (2007

گزارش منتشر نشده حفظ نباتات )شد  فارس مشاهده

شناسي این مگس در استان فارس مورد زیست(. فارس

انار ميزبان . (Pezhman, 2010) تمطالعه قرار گرفته اس

رود اما به دليل ای به شمار نميمناسبي برای مگس مدیترانه

طور نقشي های ميوه شيراز و همينکشت عمده آن در باغ

که در بقاء و حفظ ذخيره زمستانه مگس به عنوان ميزبان 

کند در چرخه زندگي مگس بسيار حائز آخر فصل ایفاء مي

 .(Pezhman, 2010)اهميت است 

های کنترل ترین روششکار انبوه یکي از متداول

در از این روش به طور گسترده . های ميوه استمگس

-مگس ميوه مدیترانه برای کنترل کشورهای حوزه مدیترانه

 ;Delrio, 1989) شوداستفاده مي ای و مگس ميوه زیتون

Broumas et al., 2002) . 97در کشور اسپانيا حدود 

های مرکبات به روش شکار انبوه عليه ر از باغهزار هکتا

 Navarro-Liopis et)شوند ای تيمار ميمگس مدیترانه

al., 2008).گذاری به صورت تله فلسطين اشغالير د

آميزی دارای نتایج موفقيت های ميوهای در اطراف باغدایره

 Cohen and)ای بوده است در کنترل مگس ميوه مدیترانه

Yuval, 2000).  کارایي روش شکار انبوه بستگي زیادی

 ,.Epsky et al)ها و مواد جلب کننده دارد یي تلهابه کار

1999; Vargas et al., 1997) .روغن بذر ، نفت سفيد

، 6369هایسالترتيب در مدلور بهتری و گياه آنجيليکا

مگس ميوه کننده مواد جلببه عنوان  6316و  6310

 ,.Beroza et al)ند ه قرار گرفتای مورد استفادمدیترانه

1961; Steiner et al., 1957). 6های مک فيلتله ،

 و 6310، 6323های ترتيب در سالبه 9و جکسون 2اشتينر

 استفاده قرار گرفتند های ميوه موردمبارزه با مگس رد 6306

(McPhail, 1939; Steiner et al., 1957; Harris et 

al., 1971 .)تله مک دیو جد افتهی رييتغتراپ نوع یتفر-

 وهيم یهاچهار منفذ برای ورود مگس یاست که دارا ليف

 (.Miranda et al., 2001)است 

برای تغذیه  ضرورییکي از مواد يدروليزات هين ئپروت

اختالط این ماده با . باشدمي وهيم یهامگسمثل و توليد

-های مجاز به ابزاری موثر برای مدیریت مگسکشحشره

 نيپروتئفرموالسيون تجاری . ميوه تبدیل شده استهای 

ز ا 1های مخمر توروالو قرص 4لور-با نام نو زاتيدروليه

 دیابي ور مورد استفاده در غذایي هایترین طعمهقدیمي

 ایاز جمله مگس ميوه مدیترانه های ميوهشکار انبوه مگس

جلب هر دو جنس  .(Messing, 1999) روندشمار ميه ب

های يژگیو نیترمهماز های ميوه، ه مگسنر و ماد

باشد مي زاتيدروليه نيپروتئ یتجارهای ونيفرموالس

(Heath et al., 1997). به عنوان  1ورولي، ب6337 یدر دهه

شکار  یباال برا یيبا کارا يمصنوع یيغذا یطعمه نياول

 .(Heath et al., 1997) ساخته شد یاترانهیمد وهيمگس م

در تراپ بيولور همراه با تله تفریز در حال حاضر ا

-شهیکنترل و ر ،يابیرد یهامختلف در برنامه یکشورها

 ,IAEA 2003) دشوياستفاده م وهيم یهامگس يکن

برای  2772در سال  GF-120ی پروتييني طعمه. (2007

های ميوه در کشورهای مختلف پاشي عليه مگسطعمه

                                                           
1
. Mcphail 

2
. Steiner 

3
. Jackson 

4
. Nu-Lur 

5
. Torola-Yeast 

6
. Bio- lure 
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جهت کنترل  این ترکيب به صورت موضعي از. شدمعرفي 

و به  (Vargas et al., 2003)ای مگس ميوه مدیترانه

کاشته شده ( سورگوم)پاشي روی گياهان تله صورت طعمه

در اطراف مزارع جاليز عليه مگس جاليز استفاده شده است 

(Prokopy et al., 2003) . با توجه به تعدد و تنوع

در  موجودهای جدید پروتيين هيدروليزات فرموالسيون

هدف این پژوهش های ميوه، شور برای کنترل مگسک

نوع فرموالسيون پروتئين هيدروليزات از ميان تعيين بهترین 

 یهاونيفرموالس) انواع متداول و قابل دسترس در کشور

برای کنترل  4سنسیو اگر 9سراتراپ ، 2، اسمل فول6وسبويب

به روش شکار  های ميوه شيرازای در باغمگس ميوه مدیترانه

 .بود( درون تله کاربرد)نبوه ا

 

 ها مواد و روش
بدین  مشخصات جغرافيایي محل اجرای پژوهش

 و ازسطح دریا متر 6414 ارتفاع با شهر شيراز :صورت بود

 12و  يشمال قهيدق 91درجه و  23ایي مختصات جغرافي

 977ميانگين بارندگي ساليانه  ،شرقي قهيدق 92درجه و 

متوسط دمای  و % 46 ليانهي سارطوبت نسب متوسطمتر، ميلي

 ایران واقع شده جنوب در سلسيوسدرجه  0/60 ليانهسا

در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با  این پژوهش. است

 هایدر فصول تابستان و پایيز سال تکرار سهتيمار و چهار 

در یک باغ انار با ساختار سنتي و به مساحت  6936و  6937

. در شهر شيراز انجام شد دو هکتار در منطقه قصرالدشت

تيمارهای های پروتئين هيدروليزات مصرفي در فرموالسيون

 -9، بيوسبو -2، اگریسنس -6: ازعبارت بودند  آزمایشي

غلظت پروتيين هيدروليزات  .سراتراپمایع -4و  اسمل فول

-ن مصرفي در تيمارهای یک تا سه بهکش ماالتيوو حشره

در تيمار چهار از محلول ترتيب هفت درصد و دو در هزار و 

 (سازندهطبق توصيه شرکت ) بدون سم آماده مصرف

های مایع سراتراپ، اسمل فول و فرموالسيون .استفاده شد

بيوسبو توليدی کشور اسپانيا و فرموالسيون اگریسنس توليد 

                                                           
1
. Bio-Cebo 

2
. Esmelfol 

3
. seratrap 

4
. Agrisense 

نوع تله مورد استفاده در . شرکت اگریسنس انگليس بود

نوع  ازمورد استفاده  هایتله. بودتراپ تيمارها تفری تمام

مک فيل  یاسپانيا و مانند تله استاندارد، ساخت کشور

زرد ) و پایيني( پوش شفاف در) متشکل از دو بخش باالیي

تله  پایينيعالوه بر وجود منفذی در قسمت . بود( رنگ

سه منفذ ورودی باالی آن ، در قسمت (مانند تله مک فيل)

های جلب ورود مگس برای مترسانتي 1/2 و طولدو  به قطر

مقدار . (Miranda et al., 2001) است شده شده تعبيه

مایع درون . ليتر بودميلي 217مصرف طعمه در هر تله حدود 

ها در تله. ها هر هفته تعویض و مواد جدید جایگزین شدتله

گير های انار در سمت آفتابابتدای مرحله تغيير رنگ ميوه

 -61متری و با فواصل  1/6 - 2درختان ميزبان و در ارتفاع 

 21ها نيز فواصل بين بلوک. متر از یکدیگر نصب شدند 62

ای یک بار ها هفتهتله(. Pezhman, 2010)شد متر منظور 

ها همراه با محتوبات آن از مایع درون تله. ندبازدید شد

صافي پالستيکي دارای منافذ ریز عبور داده شد و با استفاده 

 تعداد) کيکحشرات شکار شده، تف ،از پنس و قلم مو

ای، کل حشرات غير حشرات نر و ماده مگس ميوه مدیترانه

 و زردزنبورهای  تعداد، توریبالهدف شکار شده، تعداد 

و سپس شمارش شده و  (شدههای شکار پرهکل شبتعداد

-دادهدر پایان  .ها در جداول مربوط یاداشت شدتعداد آن

 تيمارهاو ميانگين تجزیه شد  SASی دو ساله با نرم افزار ها

مقایسه  در سطح یک درصد ای دانکنند دامنهچبا آزمون 

در ای مدیترانه روند تغييرات شکار هفتگي مگس .شد

برداری با های مختلف نمونهتيمارهای مختلف و در تاریخ

 ونيفرموالس نييدر تع. رسم شد Excel افزاراستفاده از نرم

ای، ميزان شکار مگس ميوه مدیترانه مانند یيهابرتر، شاخص

و ميزان هزینه هر  توریبال و( هاپرهشب) ولکدارانپبال

  .توجه قرار گرفت موردتيمار 

 

 نتایج

  ایمیانگین شکار هفتگی مگس میوه مدیترانه -الف

 نيداد که بنشان  هامرکب دو ساله داده انسیوار هیجزت     

د درصد وجود دار کیدار در سطح ياختالف معن مارهايت
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(DF=3 MS=64.11 F=115.57
**

 CV=15.3%) . در

 يشکار هفتگ تعداد نیو کمتر نیشتري، بهانيانگيم سهیمقا

و ( مگس 00/3)سراتراپ  عیما یهاماريدر ت بيترتمگس به

 وسبويببين تيمارهای  .مشاهده شد( مگس 41/2)اسمل فول

 ( .6جدول ) دار مشاهده نشد اختالف معني سنسیو اگر

  هفتگی حشرات غیر هدف شکار میانگین -ب

 نينشان داد که ب هامرکب دو ساله داده انسیوار هیجزت     

د درصد وجود دار کیدار در سطح ياختالف معن مارهايت

(DF=3 MS=1903.73 F=115.32
**

 CV=9.27%) .

فول و سراتراپ با های اسملها، تيماردر مقایسه ميانگين

حشره در هر تله در  29/11و  39/11ي ميانگين شکار هفتگ

قرار گرفتند و تيمارهای بيوسبو و  (a)یک سطح آماری 

حشره  17/61و  91/49اگریسنس با ميانگين شکار هفتگي 

ل جدو)قرار گرفتند  cو  bدر هر تله در در سطوح آماری 

6.) 

 

تيمارهای آزمایشي در  و حشرات غير هدف در ایمگس ميوه مدیترانه شکار هفتگي (Mean ± SE)مقایسه ميانگين   -6جدول 

 2762و  2766های سال
Table 1. Comparison of mean weekly captured of med fly and Non-target insects (Mean± SE) 

inexperimental treatments in 2011 and 2012 

Non – target insects Med fly Treatments 

18.80±0.69c 3.75±0.91b Agrisence 

43.38±6.16b 3.80±0.57b Bio-Cebo 

56.23±10.62a 9.77±1.13a Cera-Trap 

56.93±3.75a 2.48±0.13c Esmelfol 

Means with same letters in each column are not significantly different at one percent probability level according 

to D.M.R.T 
 

 توری سبزبالفتگی ه شکار میانگین -ج
 نينشان داد که بها دو ساله داده مرکب انسیوار هیتجز

د درصد وجود دار کیدار در سطح ياختالف معن مارهايت

(DF=3 MS=1645.35 F=199.58
**

 CV=17.8%.) 

اگریسنس با بيشترین ميزان  ها، تيماردر مقایسه ميانگين

ر با دااختالف معني( عدد 11/47) توریبالشکار هفتگي 

 (.2جدول ) سایر تيمارها نشان داد 

 Vespidaeهفتگی زنبورهای  شکار میانگین -د

 نينشان داد که بها دو ساله داده مرکب انسیوار هیتجز

 رددرصد وجود دا کیدار در سطح ياختالف معن مارهايت

(DF=3 MS=101.29 F=175.39
**

 CV=13.87%). 

در  زردزنبورهای  رميزان شکا بيشترین، هادر مقایسه ميانگين

و کمترین آن در ( زنبور 91/66)مایع سراتراپ  تيمار

جدول )مشاهده شد ( زنبور 11/6) فرموالسيون اگریسنس

2). 

 پولکدارانهفتگی بال شکار میانگین -ه

 نينشان داد که بها دو ساله داده مرکب انسیوار هیتجز

 درصد وجود دارد کیدار در سطح ياختالف معن مارهايت

(DF=3 MS=14.57 F=51.53
**

 CV=11.8%).  در

پولکدران هفتگي بال ميزان شکار ها، بيشترینمقایسه ميانگين

و کمترین آن در فرموالسيون ( حشره 70/1)بيوسبو  در تيمار

 .(2جدول )مشاهده شد ( حشره 13/2)مایع سراتراپ 
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تيمارهای  در Vespidaeها و زنبورهای پره، شب Chrysopaشکار هفتگي  (Mean ± SE)مقایسه ميانگين   -2دول ج

 2762و  2766های آزمایشي در سال
Table 1. Comparison of mean weekly captured of Chrysopa sp, moths and Vespid wasps (Mean± 

SE) in experimental treatments in 2011 and 2012 

Vespid wasps Moths Chrysopa  sp Treatments 

1.86±0.35c 5.41±0.35a 40.86±11.87a Agrisence 

4.03±0.43b 6.07±0.04a 6.88±2.71b Bio-Cebo 

11.38±0.25a 2.59±0.22c 6.71±1.94b Cera-Trap 

4.66±0.35b 3.93±0.27b 10.04±3.66b Esmelfol 

    Means with same letters in each column are not significantly different at one percent probability level 

according to D.M.R.T 
 

 های مادهدرصد شکار مگس -و
کل شکار مگس از  درصد 1/06، شیدر دو سال آزما

درصد  .ندداد ليماده تشک یهامگسای را مدیترانه وهيم

سراتراپ،  عیما یهاونيماده در فرموالس یهاشکار مگس

 2/37، 3/01، 1/11 ترتيبفول بهاگریسنس، بيوسبو و اسمل

 .تعيين شد درصد 3/01و 

ای در ای جمعیت مگس میوه مدیترانههنوسان  -ز

 تیمارهای آزمایشی

ای در تيمارها و های جمعيت مگس ميوه مدیترانهنوسان     

برداری از الگوی یکسان پيروی های مختلف نمونهتاریخ

در هر دو سال آزمایش، باالترین ميزان  ،با این حال .نکرد

  (2 و 6های شکل)شکار مگس در ماه مهر اتفاق افتاد 

 

 

 

 
برداری در تيمارهای آزمایشي در سال های مختلف نمونهای در تاریخشکار هفتگي مگس ميوه مدیترانهروند تغييرات  -6شکل 

2766 
Figure 1- Population flacutations of weekly captured med fly in different sampling dates at 

experimental treatments in 2011 
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برداری در تيمارهای آزمایشي در سال های مختلف نمونهای در تاریخروند تغييرات شکار هفتگي مگس ميوه مدیترانه -2شکل 

2762 
Figure 2. Population flacutations of weekly captured med fly in different sampling dates at 

experimental treatments in 2012 
 

  حثب

ین ميزان سال آزمایش، مایع سراتراپ باالتردر هر دو      

ای را به خود اختصاص داد و شکار مگس ميوه مدیترانه

کارایي این ماده حداقل دو برابر سایر ترکيبات پروتيين 

دام ه بکارایي روش . (6جدول ) هيدروليزات مصرفي بود

رنگ و )تحت تاثير عوامل مختلف از جمله نوع تله  اندازی

تراکم غلظت مواد مصرفي،  کننده،جلب نوع ماده ،(شکل

، تراکم جمعيت آفت نوع گياه ميزبان، ،هکتار در تعداد تله

 داردو شرایط آب و هوایي قرار نوع گونه مگس 

(Papadopoulos et al., 2000; IAEA, 2003, 

در این آزمایش،  عوامل تمامبودن  توجه به ثابت اب. (2007

تفاوت  به مربوط توانيتفاوت ميزان جلب در تيمارها را م

از کننده استفاده شده مواد جلب. دانست کنندهماده جلب

دهنده و ميزان پروتيين نظر منشاء، نوع ترکيبات تشکيل

مایع سراتراپ حاصل . هيدروليزات با هم تفاوت داشتند

درصد پروتيين  ها است وفرایند هيدروليز آنزیمي پروتئين

 ,El-Gendy)است  درصد ذکر شده 31هيدروليزات آن 

دارد و ( ذرت) فول منشاء گياهي فرموالسيون اسمل (.2012

بيوسبو . باشددرصد مي 27درصد پروتئين هيدروليزات آن 

د و درصد پروتيين هيدروليزات آن توسط دارمنشاء حيواني 

درصد گزارش  97( بيو ایبریکای اسپانيا)شرکت سازنده آن 

 .شده است

های با کاربرد طعمه تحقيقات زیادی در ارتباط

های ميوه در دنيا پروتييني در جلب، پایش و کنترل مگس

ها، اختالف در اغلب این پژوهش. صورت گرفته است

های ميوه های مختلف مگسدار در ميزان جلب گونهمعني

 ,IAEA)های پروتئيني مشاهده شده است توسط طعمه

رش گزا (Lasa et al., 2013) السا و همکاران (.2003

کردند که مایع سراتراپ کارایي باالیي در جلب مگس ميوه 

. فروت در مکزیک داشته استهای گریپدر باغ6مکزیکي

دار داد که اختالف معني اننش (Mostafa, 2009)ي مصطف

ای و مگس ميوه هلو در ميزان شکار مگس ميوه مدیترانه

شامل  های پروتئين هيدروليزاتتوسط انواع فرموالسيون

 -، پرو4، اگریسنس، بيوپروکس9، گالن2لور دو درصد -پرو

وجود  1و اگرینال 0، نورالن1، بومينال1لور پنج درصد، آمادن

  .نتایج پژوهش ما با نتایج یاد شده مطابقت دارد .وجود دارد

ترین کننده مهمنوع ماده جلبنشان داده  هابررسي

است ده به ما نرهای مگسروی نسبت شکار  عامل تاثيرگذار

(Papadopoulos et al., 2001) . درصد در این پژوهش

                                                           
1
.  Anastrepha ludens 

2
.  Pro-Lure 

3
. Glan 

4
. Bio-prox 

5
.  Amaden 

6
. Buminal 

7
. Torlan 

8
 . Agrinal 
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سراتراپ،  عیما یهاونيماده در فرموالس یهاشکار مگس

 2/37، 3/01،  1/11 ترتيباگریسنس، بيوسبو و اسمل فول به

 (El-Gendy, 2012)  الجندی .تعيين شد درصد 3/01و 

 ایمگس ميوه مدیترانه ماده یهادرصد شکار مگس نيانگمي

و مگس ميوه هلو را توسط سه فرموالسيون سراتراپ، 

السا و . درصد گزارش کرد 3/11 بيونال بومينال و

درصد جلب حشرات   (Lasa and Cruz, 2014)کروز

ی مک فيل حاوی پروتئين ماده مگس ميوه هلو در تله

، 3/10ترتيب را به ولوريب و سراتراپهيدروليزات کاپتور، 

چنين درصد جلب هم. ش کردنددرصد گزار 0/11و  1/02

حشرات ماده مگس ميوه هند غربي در باغ انبه در ترکيب 

+ تراپ درصد، ترکيب تله ماکسي 11کاپتور + تله مک فيل

+ تراپ درصد و در ترکيب تله تفری 1/11سراتراپ 

این نتایج با نتایج . درصد گزارش کردند 4/11سراتراپ 

های د که فرموالسيونکنپژوهش ما مطابقت دارد و تایيد مي

های مختلف پروتيين هيدروليزات بيشتر جنس ماده گونه

 . کنندهای ميوه را جلب ميمختلف مگس

های ميوه، پروتئين هيدروليزات عالوه بر جلب مگس

 ,Thomas) کندحشرات غير هدف زیادی را جلب مي

درصد از کل حشرات  17این پژوهش حدود  در. (2003

های پروتئين اع فرموالسيونشکار شده توسط انو

 وماست. هيدروليزات را حشرات غير هدف تشکيل داد

(Thomas, 2003)  خود ميزان شکار  هایبررسيدر

های مختلف حشرات غير هدف را توسط فرموالسيون

های راسته. درصد گزارش کرد 37پروتيين هيدروليزات 

ترتيب با پولکدران بهغشائيان و بالبال ،1هادوباالن، بالتوری

درصد از کل شکار  1/1و  9/3، 1/96، 1/90اختصاص 

های غالب جلب شده توسط کل حشرات غير هدف، راسته

 وماست هایبررسي در .های آزمایشي بودندفرموالسيون

(Thomas, 2003) پولکداران، های دوباالن، بالنيز راسته

-ها بهبالپوشان، ناجورباالن و بالتوریغشائيان، سختبال

. رتيب بيشترین ميزان حشرات شکار شده را تشکيل دادندت

به  سبز توریبالنشان داده که حشرات کامل  هاپژوهش

                                                           
1
. Neuroptera 

 ,Thomas)شوند جلب مي ترکيبات پروتيين هيدروليزات

2003; Pezhman, 2012).  در این پژوهش، فرموالسيون

 سبز توریبالدرصد از کل شکار  1/16اگریسنس با  جلب 

ی آزمایشي، باالترین ميزان شکار و مایع در تيمارها

، سبز توریبالدرصد از کل شکار  2/3سراتراپ با جلب 

  .اختصاص داد کمترین درصد جلب را به خود

در هر دو سال آزمایش، اوج شکار جمعيت مگس 

. (2و  6های شکل)ای در ماه مهر اتفاق افتاد ميوه مدیترانه

ای در اغلب ترانهاین الگوی شکار جمعيت مگس ميوه مدی

 دنيا از جمله منطقه لومباردی ایتاليا مناطق معتدل

(Rigamonti, 2004) تسالونيکي یونان ،

(Papadopoulos et al., 2001 ) و مونتونگرو

(Radonjic. et al., 2013) در این . نيز مشاهده شده است

های مهر و آبان اتفاق مناطق نيز اوج شکار جمعيت در ماه

و از اواسط آذر ماه به بعد با کاهش دما به زیر ده افتاده است 

 . ها صفر بوده استسلسيوس ميزان شکار تلهدرجه 

به طور کلي نتایج این پژوهش نشان داد که مایع 

ای به عنوان سراتراپ از نظر ميزان جلب مگس ميوه مدیترانه

نسبت به سایر ( حدافل دو برابر)آفت هدف، کارایي باالتری 

ین ترکيب جلب از دیگر نقاط قوت ا. ها داردفرموالسيون

ترین شکارگر ترین و پرجمعيتمهم کم کربزوپا به عنوان

تنها عيب مایع سراتراپ جلب . های انار شيراز استدر باغ

باشد که چنين ویژگي در سایر حشرات غير هدف مي

های پروتيين هيدروليزات نيز گزارش شده فرموالسيون

بيوسبو، اسمل فول و اگریسنس با  هایفرموالسيون. است

های آزمایش شده فاقد کارایي مناسب برای شکار غلظت

لذا کاربرد این ترکيبات . ای استانبوه مگس ميوه مدیترانه

ای درون تله برای برنامه شکار انبوه مگس ميوه مدیترانه

 . شوده نميتوصي
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Abstract  

     This research was carried out during 2011 and 2012 in a randomized complete block design 

(RCBD) with 4 trade formulations of protein hydrolyzates (1-Agriscence, 2- Bio-Cebo, 3- Cera-Trap 

liquid, 4- Esmelfol) in 3 replicates in a pomegranate orchard in Shiraz city. Traps were checked 

weekly and the numbers of captured Mediterranean fruit fly (med fly) and non-target insects were 

recorded. Data were analyzed and treatments means compared with Duncan multiple range test. 

Results revealed significantly differences among treatments at probability level of one percent in all 

evaluated factors. Averages weekly captured of med fly in treatments were 3.75, 3.80, 9.77, and 2.48 

flies, respectively. Average weekly captured of non - target insects in treatments were 18.80, 43.38, 

56.23, and 56.93 insects, respectively. Traps baited with Agrisence had the maximum captured of 

Chrysopa sp. (40.86 numbers) and showed significant differences with other treatments. The 

maximum captured moths were observed in traps baited with Bio- Cebo (6.07 numbers) and 

Agrisence (5.41 numbers). In conclusion, Cera-trap is recommended as the best treatment for mass 

trapping of med fly in pomegranate orchards in Shiraz region. 

 

Key words: Agriscence, Bio-Cebo, Cera-Trap, Esmelfol, Non-target insets. 
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