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  چکیده

یکی از  (Ceratitis capitata Wied)ای مدیترانه مگس میوه

ترین آفات محصوالت باغی در جهان و ایران ترین و مخربمهم

اولین بررسی تغییرات جمعیت آفت نشان داد که . است

از اواخر  ای تقریباهای حشره کامل مگس میوه مدیترانه نمونه

منطقه و شکارشده و بسته به ای ی طعمههابهار توسط تله

ترین مهم. شرایط دمایی محیط تا اواخر پاییز ادامه داشت

مهر و های شهریور، های پروازی جمعیت آفت مربوط به ماه اوج

زمان با رنگ گرفتن و برداشت   هم این زمان تقریبا. آبان بود

انشوی  محصوالت باغی میزبان آفت همچون خرمالو، نارنگی

رشدی  میانگین طول دوره .در منطقه بودندرس رس و میانپیش

نسل در سال  8تا  9آفت دارای . روز تعیین شد 86تا  28آفت 

 8تا  2گذرانی به صورت شفیره در عمق زمستان. است

یی تله و ترکیبات مختلف امقایسه کار. متری خاک است سانتی

 دلتابا تله ( TM020A)تری مدلور نر تیمار  نشان داد که

( سرالور)ای سراترپ یی و ماده جلب کننده طعمهارین کارتبیش

دار نیز از کارآیی قابل قبولی برخوردار  با تله مکفیل سوراخ
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بررسی پراکنش جغرافیایی آفت با استفاده از انواع تله و  .اند بوده

استان کننده نشان داد که این مگس در سراسر  ترکیبات جلب

دستورالعمل فنی  ر اساس نتایج فوقب. گسترش دارد مازندران

به  میوه کشورای در باغات مدیریت کنترل مگس میوه مدیترانه

 .شرح ذیل تدوین شد

 : کلیدی  های واژه

ها، شناسی، تغییرات جمعیت، تله ای، زیستمگس میوه مدیترانه

 .کننده ترکیبات جلب
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 مقدمه

ت باغی ترین آفات محصوالای یکی از مهممگس میوه مدیترانه

این . گرمسیری ایران و جهان است مناطق گرمسیری و نیمه

حشره بومی کشورهای مناطق گرمسیری آفریقاست که به دلیل 

های سنگینی که به محصوالت باغی کشورهای حوزه خسارت

گذاری  ای نامبه نام مگس میوه مدیترانه ،مدیترانه وارد کرده بود

ه دامنه میزبانی آن، بیش است ک( فاژپلی)آفتی چندمیزبانه . شد

گیرد گونه میوه، سبزیجات و گیاهان زینتی را در بر می 966از 

مرکبات، هلو، شلیل، زردآلو، (. 1980صلواتیان و سبزواری، )

های خرمالو، کاکائو، گواوآ، پاپایا، انجیر، سیب و گالبی از میزبان

ون، رسبز، آلو، شاب ای، آووکادو، خرما، گوجه اصلی و فلفل دلمه

های ثانویه این آفت به شمار  فرنگی از میزبان انار، گیالس و گوجه

های انجام شده حاکی از این است که در مناطق بررسی. آیندمی

آلوده به این آفت، در صورت عدم مبارزه به موقع و صحیح با آن، 

 . روددرصد محصول میوه گیاه میزبان از بین می 86بیش از 

متر، از مگس خانگی کمی میلی 9-8حشره کامل به طول  

ها به رنگ آبی تیره، میان قفس سینه دارای کوچکتر، چشم
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ای نامنظم که به آن شکل موزاییکی  های سیاه براق و نقره لکه

 .دهدمی

   
 (نر)اندام جنسی خارجی  موی حسی در حشره نر        (مترمیلی5/2-5/3)حشره نر 

   
 (ماده)اندام جنسی خارجی  ( مترمیلی 2)ریز ماده تخم       (مترمیلی 3-4)حشره ماده 

   
 (مترمیلی 4)شفیره       (مترمیلی 8حدود )الرو         (مترمیلی 1)تخم        

 

 ای شناسی مراحل مختلف زیستی مگس میوه مدیترانه شکل. 1شکل 

 

وهای زبر شکم مایل به زرد با نوارهای عرضی روشن پوشیده از م 

بالها شفاف با سه نوار تیره که یکی در وسط، دیگری در . سیاه
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ک از لبه عقبی شروع شده ی و سومی بصورت نواری بارییلبه جلو

 .عمود بر نوار دوم قرار گرفته ولی با آن اتصال ندارد و تقریبا
حشره ماده دارای تخم ریز مشخص و حشره نر دارای یک جفت 

ر باالی پیشانی باالتر از کاسه چشم د( قاشق مانند)موی حسی 

تخم مگس میوه به رنگ سفید روشن به طول یک . باشدمی

. متر، شبیه دانه برنج و با کمی انحنا در قسمت وسط استمیلی

الروها به رنگ سفید مایل به کرم، بدون پا، دوکی شکل با سری 

اندازه الروهای تازه . پهن هستند تیز و بدنی نسبتا نوک

 9متر و الروهای بالغ به ده از تخم به طول یک میلیش تفریخ

شفیره به رنگ قهوه ای روشن تا تیره، به . متر می رسدمیلی

 (.1شکل )متر و بیضی شکل است میلی 0طول 

روز بعد از ظهور  8تا  9ای حشرات کامل مگس میوه مدیترانه   

 ها، عسلک ترشح از مرحله شفیرگی، با مختصر تغذیه از شهد گل

های رسیده یا شده توسط حشرات مکنده، فضله پرندگان، میوه

ها، پس از های موجود روی برگها و قارچدر حال فساد و باکتری

کسب مواد قندی و پروتئینی الزم، به بلوغ جنسی رسیده و 

های حشره ماده تخم. کنندگیری و تخم ریزی میشروع به جفت

 عددی، ترجیحا 96الی  2های ریز در دستهخود را بوسیله تخم
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های پوست نازک رسیده و یا در زیر پوست در داخل میوه

یک حشره ماده به . دهدهای در حال رنگ گرفتن قرار می میوه

عدد تخم در روز و در طول دوره زندگی تا هزار  26طور متوسط 

 0الی  2ها بسته به دمای محیط بعد از  تخم. گذاردعدد تخم می

الروها ابتدا از پوست و سپس از گوشت میوه . دشونروز تفریخ می

در اثر این تغذیه، میوه زودتر از زمان مقرر تغییر . کنندتغذیه می

محل  ، پوسیدگی و فساد در(زودرسی غیر طبیعی)رنگ داده 

منجر به ریزش  بوده که نهایتا آشکار فعالیت الرو روی میوه کامال

ع میزبان و دمای طول دوره الروی بسته به نو. شود میوه می

الروها بعد از تغذیه کافی . کندروز تغییر می 86الی  1محیط از 

و سپری کردن این مرحله، میوه را ترک کرده و در داخل خاک 

های مختلف  عمق شفیرگی در خاک. شوندتبدیل به شفیره می

معموالً عمق . بسته به بافت و درصد رطوبت متفاوت است

 8تا  9نی و مرطوب از های سبک، ششفیرگی در خاک

روز در نوسان  06الی  16متر و طول دوره شفیرگی از  سانتی

بعد از پایان مرحله شفیرگی، حشرات کامل از خاک خارج . است

گیری و  شده و بعد از یک تغذیه مناسب شروع به جفت

براساس مطالعات انجام شده، در شرایط . کنند ریزی می تخم
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های مستعد، این ی به میزبانامکان دسترس اقلیمی مناسب و

شده در  های انجامبررسی. کندنسل در سال ایجاد می 12آفت تا 

در استان مازندران نشان داد که این آفت قادر  98سال زراعی 

طول دوره هر نسل بسته . نسل در سال تولید کند 8است تا 

گذرانی این  زمستان. روز تعیین شد 86تا 28شرایط محیطی از 

مناطق معتدل به صورت شفیره و درصد پایینی به حشره در 

اما در مناطق گرمسیری در تمام طول . صورت حشره کامل است

باشند سال آفت فعال و همه مراحل زیستی آن قابل مشاهده می

 (.2شکل )
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 (حشره کامل، تخم، الرو و شفیره)ای چرخه زیستی مگس میوه مدیترانه. 2شکل 

 

ای حشرات کامل مگس میوه مدیترانه مطالعه تغییرات جمعیت 

کننده سراترپ در  ی جلبشکارشده توسط تله مکفیل با ماده

های حشره کامل مگس اولین نمونهباغات مرکبات نشان داد که 

ها شکار توسط این تله( 98)ای از اواسط خرداد میوه مدیترانه

شناسایی  98تعداد پنج پیک شکار در طول سال زراعی . شدند
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ترین و بیشترین شکار حشرات کامل مگس میوه در تله مهم. شد

هنگام روز در اواخر آذرماه اتفاق افتاد که به عنوان پیک اصلی در 

یکی از دالیل عمده تعدد پیک . تعیین گردید 1998سال زراعی 

شکار مگس میوه در این سال، مساعد بودن شرایط جوی منطقه 

این نتایج نشان داد که . وداز نقطه نظر دمایی و میزان بارندگی ب

در صورت دسترسی آفت به میزبان مناسب، شرایط جوی به 

عنوان یک عامل محدود کننده و یا تشدیدکننده رشد آفت در 

شده در طول چهار سال نشان  های انجامبررسی. منطقه است

ترین و بحرانی( نسل 8)ترین تعداد نسل دهد که بیشمی

رت وارده به محصوالت باغی در وضعیت آفت از نقطه نظر خسا

 (.9شکل )اتفاق افتاد  98سال 
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 ای،  مدیترانه منحنی تغییرات جمعیت حشرات کامل مگس میوه. 9شکل 

 1998شهرستان ساری، 



 

 

11 

 

 دستورالعمل

 ای در باغات میوهپایش و ردیابی مگس میوه مدیترانه -7

 مناسبارهای ابزاز برداری منظم از یک آفت با استفاده نمونه

حضور آفت در منطقه، کسب اطالعات الزم در خصوص  به منظور

تعیین دامنه پراکنش و بررسی تغییرات فصلی آن را پایش 

ترین ارکان اجرای یک برنامه دقیق پایش یکی از مهم. گویند می

. مدیریت کنترل تلفیقی موفق مگس میوه در منطقه آلوده است

یوه استان نشان داد که تله تحقیقات انجام شده در باغات م

مکفیل با ماده جلب کننده سراترپ و تله دلتا با ماده جلب 

کننده پارافرومونی و یا بیولور بهترین و موثرترین ابزار برای 

 . باشند مگس میوه می پایش

 : موفقیت در امر پایش به عواملی چند از قبیل

گذاری  شود عملیات تلهزمان نصب تله در سطح باغ، توصیه می-

 .از ابتدا سال زراعی شروع و تا پایان سال ادامه داشته باشد

ای در تله، توصیه طعمه در صورت استفاده از ماده جلب کننده -

کننده عوض  روز ماده جلب 10الی  16شود در فواصل زمانی  می

الی  16در صورت استفاده از ماده پارافرومون و یا بیولور هر . شود

 .جایگزین شود روز ماده جدید 16
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ها و ترکیبات تحقیقات انجام شده در خصوص کارآیی تله -

کننده در باغات میوه استان نشان داد که، تله مکفیل با  جلب

کننده  کننده سراترپ و تله دلتا با ماده جلب ماده جلب

باشند  پایش و ردیابی مگس میپارافرومونی بهترین ابزار برای 

 (.0شکل )

 

  

 شکارشده در تله( نر و ماده)حشرات کامل  ه مکفیل با ماده سراترپتل         

  

 شکارشده در تله( نر)حشرات کامل  مونیوبا کپسول پارافر دلتاتله       

   کننده مناسب برای عملیات پایش ها و ترکیبات جلب تله. 0شکل 
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ها در قسمت شود تلهاستقرار تله در محل مناسب، توصیه می -

متر از سطح زمین و کمی  2الی  8/1درختان، در ارتفاع جنوبی 

 .   انداز درختان نصب شوند در سایه

ی مدوّن و به فاصله یک ها باید طبق یک برنامهبازدید از تله -

الزم به ذکر است که آمار شکار . هفته تا ده روز صورت گیرد

 .حشرات به تفکیک جنس و نوع تله یادداشت شود

ر باغ مورد نظر با کروکی دقیق و نوع گیاه محل نصب تله د -

 .میزبان یادداشت شود

تله در هکتار برای یک برنامه پایش موفق توصیه  8تا  9تعداد  -

تله در  2تا 1در صورت عدم دسترسی به این تعداد، . شودمی

 .هکتار نیز مناسب است

 پاشی طعمه مسموم-5

ئینی با طعمه مسموم شامل مخلوطی از یک منبع غذایی پروت

کش مناسب است که بر اساس یک دستورالعمل معین  یک حشره

حشرات ماده مگس میوه جهت . گیرددر دسترس حشره قرار می

رسیدن به بلوغ جنسی و کامل کردن تخم نیاز به یک منبع 

ها، عسلک غذایی مناسب دارند که در شرایط طبیعی از شهد گل

در حالت طعمه . آورندحشرات و یا فضله پرندگان بدست می
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شده با  پاشی، ماده غذایی مناسب به صورت مسموم مسموم

گیرد و حشره کش توسط باغدار در دسترس آفت قرار میحشره

 (. 1و  8 شکل)شود  با تغذیه از آن تلف می

پاشی  نکات الزم جهت اجرای یک برنامه طعمه مسموم

 :موفق

 9سبت برای تهیه طعمه مسموم از پروتئین هیدرولیزات به ن-

سی سی در یک صد لیتر آب  266لیتر و ماالتیون به نسبت 

 .استفاده شود

از یک ماه قبل از برداشت  پاشی تقریبا عملیات طعمه مسموم-

 .شروع و تا پایان مرحله برداشت صورت گیرد

تا  16از آنجاکه طعمه مورد نظر قادر به جلب مگس از فاصله  -

عملیات طعمه  آفت،متری است و بسته به تراکم جمعیت  18

ا یک سوم درختان یک باغ توصیه پاشی روی نصف و ی مسموم

 .شود می

تراکم  ها که معموالدر خصوص مناطق شهری و حومه شهر -

تمامی درختان یک  شودجمعیت آفت بسیار باال است، توصیه می

 .پاشی شوند باغ طعمه مسموم
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ای یا لکه توان به صورت نواری وطعمه مسموم مورد نظر را می.-

 2الی  8/1ها در ارتفاع ها، روی تنه و پشت برگ روی سرشاخه

جنوبی درختان، کمی  در قسمت ترجیحامتری از سطح زمین، 

تر نیز  هایی با قطرات درشتانداز درخت و با نازل در داخل سایه

 . پاشید

 966تا  266سال مقدار  18الی  16برای درختان باالی -

برای . شودعمه مورد نظر توصیه میلیتر از مخلوط ط میلی

 .کندلیتر نیز کفایت می میلی 166تر تا درختان کوچک

پاشی در ساعات اولیه صبح  ترجیحا عملیات طعمه مسموم-

روز انجام شود خطر  اگر چنانچه در ساعات گرم. صورت گیرد

 .خوردگی میوه بسیار باال است سوختگی و ترک

های  م طعمه مسموم به میوهاالمکان از بر خورد مستقی حتی -

های  زیرا احتمال لک انداختن روی میوه. رسیده خوداری شود

 .رسیده وجود دارد
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 ای  به صورت لکه پاشی روی سرشاخه طعمه مسموم. 8شکل 

 از سطح زمین 2تا  8/1، به ارتفاع (متر 8/1تا  1ای به شعاع دایره)
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 شاخه به صورت نواری پاشی روی سر طعمه مسموم. 1شکل 

 از سطح زمین 2تا  8/1و به ارتفاع ( متر 8/1تا  1به عرض )

 

شود که طعمه مسموم آماده شده باید در همان زمان تاکید می-

چنانچه برای مدتی بماند خاصیت خود را از دست . مصرف شود

 .دهدمی

پاشی به صورت هفتگی و در صورت  عملیات طعمه مسموم-

 . دوبار در هفته صورت گیردتشخیص کارشناس، 

شود، لذا عملیات های شدید منجر به شستن طعمه میبارندگی-

 .پاشی باید بعد از بارندگی تکرار شود طعمه مسموم



 

 

18 

 

رعایت نکات ایمنی از قبیل استفاده از دستکش، کاله، ماسک، -

عینک، پوشش مناسب و عدم مصرف دخانیات، نوشیدنی و 

 .شود صیه میخوراکی به فرد مورد نظر تو

 

 کننده های جلب شکار انبوه مگس با استفاده از تله-9

استراتژی شکار انبوه حشرات کامل مگس میوه با استفاده از    

کننده، کاربرد  های جلب نصب تعداد قابل توجهی از انواع تله

 . فراوانی در کاهش جمعیت آفت در باغات میوه دارد
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 با تری مدلور نر دلتاتله : پ مونیوبا کپسول پارافر دلتاتله :ب تله مکفیل با ماده سراترپ : الف

   
 بطری پالستیکی: ت     

 (پروتئین هیدرولیزات)    

 تله بطری پالستیکی: ث    

 (سراترپ)           

 کارت زرد چسبنده: ج     

 ادهکننده قابل استف های جلبانواع تله. 1شکل 

 ای مدیترانه در برنامه شکار انبوه مگس میوه

 

های اخیر نشان داد در صورت  نتایج تحقیقات انجام شده در سال

رعایت نکات فنی در خصوص نوع تله، زمان نصب و تعداد تله در 

درصد کاهش  2باغات مورد نظر، خسارت میوه به کمتر از 

بسته به تراکم  یابی به یک نتیجه قابل قبول وبرای دست. یابد می

از این تعداد . شودتله در هکتار توصیه می 86تا  96آفت، تعداد 

ای تله، به ازای هر یک تله پارافرومونی تعداد سه تله طعمه
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زمان نصب تله از یک ماه قبل از برداشت میوه . شودتوصیه می

در این خصوص از . شروع و تا پایان برداشت ادامه خواهد داشت

ری که توسط کارشناسان طراحی شده نیز می توان های ابتکاتله

 (.1شکل )استفاده کرد 

 هنگام میوه جهت فرار از خسارت آفتبرداشت زود -0

استراتژی برداشت زودهنگام محصوالت باغی به منظور فرار از 

خسارت آفت، در مواردی که میوه از نظر فیزیولوژیک قابل 

نارس است،  (رنگ پوست)برداشت ولی از نظر مرفولوژیکی 

در مناطقی که تراکم جمعیت آفت یک . کاربرد زیادی دارد

آید، به باغداران تهدید جدی برای محصوالت باغی به حساب می

شود هر چه زودتر اقدام به برداشت محصوالت باغی توصیه می

انشو زودرس و )این استراتژی برای میوه مرکبات . خود نمایند

 ،ارت سنگین آفت هستنددر معرض خس که شدیدا( رس میان

 . کاربرد خوبی دارد
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های آلوده به  سازی سطح باغ از میوه نظافت و پاک -2

 مگس

های آلوده به مگس در اثر تغذیه و فعالیت الرو ریزش کرده میوه

اگر چنانچه . شوندو الروهای بالغ در خاک تبدیل به شفیره می

از سطح باغ  این میوه های آلوده به تخم و الرو مگس به موقع

آوری نشوند، صدها تخم و الرو فرصت تبدیل و توسعه به  جمع

های بعدی بسیار حشره کامل را پیدا کرده که برای نسل

های نظافت باغ یعنی معدوم کردن میوه. خطرناک خواهند بود

ها و الروهای آفت قادر به ادامه زندگی آلوده به نحوی که تخم

 .نباشند

 عبارتند آلوده یهاوهیم کردن وممعد یهاروش نیتر مهم

 :از

های آوری شده در کیسههای آلوده جمعبندی کردن میوهبسته-

ها در یک مکان مناسب به مدت پالستیکی و نگهداری آن

تقریبی یک ماه که در طی این مدت تمامی مراحل مختلف 

مانده زیستی آفت شامل تخم، الرو و شفیره از بین رفته و باقی

در این . شوده صورت کود آلی به خاک برگردانده میها بمیوه

خصوص مطمئن باشید که هیچ سوراخ ریزی در بدنه کیسه 
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 .پالستیکی وجود نداشته باشد

هایی به عمق های آلوده در داخل گودالدفن کردن میوه-

های میوه قادر نتایج نشان داد که مگس. مترسانتی 86تقریبی 

متری خود را به سانتی 28ق های سبک از عمهستند در خاک

 (.9شکل )سطح خاک برسانند 

 

  
 متریسانتی 86دفن کردن میوه در عمق مناسب . 9شکل       

 

ساعت در  09های آلوده حداقل به مدت ور کردن میوهغوطه-

ای حاوی آب که توسط یک الیه از مواد شوینده ظروف بشکه

 . پوشیده شده است

توسط چهارپایان و پرندگان اهلی نظیر های آلوده تغذیه میوه-

 .گوسفند، اردک و غاز
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 برداشت کلیه میوه در پایان فصل -6

شود، عملیات برداشت میوه به طور به همه باغداران توصیه می

های با کیفیت پایین به هیچ عنوان روی میوه. مل صورت گیرداک

مت ها به دلیل پایین بودن قیدر بعضی سال. درختان رها نشوند

محصوالت باغی، باغداران رغبتی به برداشت کامل محصول 

ندارند که در این حالت طغیان جمعیت آفت در منطقه اتفاق 

ای شود هیچ میوهدر خصوص میوه مرکبات، تاکید می. افتدمی

. در پایان فصل زمستان روی درختان باقی نماند( بویژه نارنج)

زمانی که ( آیندهبهار سال )زیرا در شروع فصل زراعی جدید 

حشرات کامل از مرحله شفیرگی خارج می شوند و به دنبال 

های باقی مانده از میزبان مناسب برای تخم گذاری هستند، میوه

فصل قبل هستند که نقش میزبان انتقالی را ایفا کرده و در واقع 

ها پرورش یافته و سپس خود را به نسل اول آفت روی این میوه

 .رساند میهای جدید میزبان

 اجرای مبارزه زراعی در زمان مناسب -1

انداز درختان با بیل یا  رو کردن خاک در ناحیه سایهزیرو

ه نحوی که به ریشه درختان آسیب نرسد، برای بروتیواتور، 

با توجه به اینکه عمق . تلفات شفیره مگس بسیار مفید است
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 متر تعیینسانتی 8تا  9های مختلف بین شفیرگی در خاک

 .گردید، لذا عملیات زراعی باید بسیار سطحی باشد

 های آلوده به دیگر مناطق نظارت بر نقل و انتقال میوه-8

داخل و )جهت جلوگیری از گسترش آفت به مناطق غیر آلوده 

 های آلوده به آن مناطق جدا، از انتقال میوه(خارج از استان

دیگر های ارسالی به شود محمولهتوصیه می. خوداری شود

 . ها از باغاتی که عاری از آلودگی هستند، انتخاب شوند استان

 (ویژه مرکبات هب)مدیریت در اندازه درختان میوه  -3

روی درختان مرتفع احتمال جا ماندن میوه در هنگام برداشت 

ها به عنوان میزبان واسط جهت انتقال این میوه. بسیار زیاد است

لذا به عنوان یک . هستندهای بعدی بسیار مهم آفت به نسل

ای  شود ارتفاع درختان به اندازهدستورالعمل باغبانی، توصیه می

های آن قابل برداشت که به آسانی تمام میوه( متر 9الی  2)باشد 

 .باشند

 شده تکنیک رهاسازی حشرات نر عقیم -74

کنی مگس میوه در جهان برای ریشه هاترین ابزار یکی از مهم

دانشمندان زیادی در این زمینه تالش کرده و ها و دولت. است

 محیطی کامال کنند تا بتواند از این روش که از نظر زیستمی
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پرورش مگس میوه روی . بیشترین بهره را ببرند ،خطر استبی

های بزرگ مدیریت تلفیقی  های غذایی مصنوعی تحت پروژهرژیم

این نتایج اولیه در . در کشورهای مختلف در حال انجام است

ترویج این تکنیک در  ،لذا. کننده بوده است راضی کشورها کامال

های مهم  های میوه یکی از پروژهلوده به مگسآکشورهای 

الملی انرژی سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی و آژانس بین

مطالعات اولیه در خصوص این تکنیک در بخش . اتمی است

امید . ل انجام استپزشکی مرکز مازندران در حا تحقیقات گیاه

است در آینده نزدیک با مساعدت مسئولین ذیربط امکانات الزم 

ک در میوه فراهم، تا بتوان از این تکنیبرای پرورش انبوه مگس 

 . مند شد جهت کنترل مگس میوه بهره

 کنترل بیولوژیکی -77

کننده طبیعی  عوامل کنترل، با توجه به سابقه حضور مگس میوه

. اند شناسایی نشده روی آن فعال باشند، دقیقا بومی که اختصاصا

ای اما در کشورهایی که مگس میوه سابقه طوالنی دارد مجموعه

کننده الرو، تخم و شفیره مگس وجود دارند،  از زنبورهای پارازیت

. شودکه در قالب مبارزه بیولوژیک در سطوح وسیع استفاده می

یک در بعضی از وژکاربرد توام تکنیک نر عقیمی و مبارزه بیول
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های  گذاریها سرمایهبخش بود که دولت کشورها چنان رضایت

 .اند ای را انجام داده قابل مالحظه
 

سازی  های فنی برای عملیات ذخیرهمگس میوه و توصیه

 مرکبات

از باغاتی که  سازی ترجیحا های مورد نظر برای ذخیرهمیوه -1

ی پایین است، آلوده به مگس میوه نیستند و یا شدت آلودگ

 .  انتخاب شوند

 :برای تعیین شدت آلودگی

شده در یک تله در روز در هکتار چنانچه تعداد مگس شکار: الف 

پایین و خسارت میوه چندان  آلودگی ،کمتر از یک مگس باشد

 .کننده نیست نگران

شده در یک تله در روز در هکتار چنانچه تعداد مگس شکار: ب

دت آلودگی باال و خسارت به میوه ش ،مگس باشد 8الی  9بین 

 .نگران کننده است
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عالوه بر شکار حشرات کامل در خصوص شدت آلودگی، 

 :شود توسط تله به موارد زیر نیز توجه

گذاری آفت روی بازدید تصادفی از میوه و توجه به محل تخم ⋆

 .شود میوه که به شکل تغییر رنگ در محل ظاهر می

روی میوه که با رشد الرو ظاهر توجه به عالئم پوسیدگی  ⋆

 .شود می

 .های آلوده به آفت در پای درختان ریزش میوه ⋆

دهد عملیات برداشت که شرایط آب و هوایی اجازه می تا آنجا -2

انجام شود، تا چنانچه  سازی در دیرترین زمان ممکنبرای ذخیره

های آلوده به مراحل تخم و الرو هستند تا آن زمان عالئم  میوه

 . آلودگی را نشان دهند

هایی که در زمان برداشت میوه دقت الزم به عمل آید تا میوه -9

ریزی، تغییر رنگ غیر طبیعی و یا پوسیدگی روی عالئم تخم

 . ها موجود است جدا و حذف شوند آن

 بندی درجههای برداشت شده را قبل از شود میوهتوصیه می -0

روز نگهداری،  16 تا 1 تدرجه به مد 16الی  8در دمای  ،کردن

های آلوده جدا و که در این حالت با ظهور عالئم پوسیدگی، میوه

  .شوندهای سالم در انبار ذخیره میوه
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در شرایط استاندارد از  سازی باید کامال ذخیره( انبار)مکان  -8

 .(8شکل ) باشد... نظر دما، رطوبت، نور، تهویه و 

 
 ندارد ذخیره میوه مرکباتنمایی از یک انبار استا. 8شکل 

 

 0الی  9 ،در صورتی که شرایط انبار به صورت سنتی است -1

ها باز و وضعیت  سازی تعدادی از جعبه هفته بعد از ذخیره

 .پوسیدگی بررسی شوند
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Abstract    

Mediterranean fruit fly (Medfly), Ceratitis capitata is 

one of the most destructive pests of horticultural 

products in Iran and worldwide. Investigation on the 

population fluctuation of pest revealed that the first 

specimens of adult Medfly was trapped by baited traps 

from late of spring and depends on climatic conditions 

continued until the end of autumn. The most important 

peaks of population were observed in August, 

September and October that coincide with colouring 

and harvesting time of Persimmon (Diospyros spp.) and 

Mandarin (Citrus reticulate and Citrus reticulate var. 

Japonica), respectively. Mean developmental period of 

pest is about 25 to 50 days. It has 3-5 generations 

annually and hibernates as puparium in the soil (3-5 cm 

depth). Comparison of different traps and attractant 

compounds indicated that the Delta trap baited with 

trimedlure and ceratrap (ceralure) baited in McPhail 
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trap had high efficacy to other treatments, respectively. 

Geographical distribution of pest by using several traps 

and attractant compounds shows that this insect 

occupied throughout the Mazandaran province by the 

end of 2010. According to obtained results the present 

Applied Instruction has prepared for management 

control of Medfly in Iran fruit orchards.  

 
 Key words:  
Cerartitis capitata, Biology, Population trends, Traps, 
Attractant compounds 
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