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 چکیده

تزیي ػبهل  هْناعت. هگظ هیَُ ػٌبة  یاعتبى خزاعبى رٌَث دار تیٍ هش ییکی اس هحقَالت هْن ثبؿ ػٌبة

ػٌبة اعت. الرٍ ایي آكت ثب تـذیِ اس گَؽت هیَُ، عجت چزٍکیذگی، ریشػ، ػذم ثبسارپغٌذی ٍ كغبد  هیَُ سایخغبرت

ثِ هٌظَر  قیتحق يای در. ؽَدهی اعتلبدُ ؽیویبیی رٍػ ّبی اس آى کٌتزل رْت حبمز حبل در. گزددهحقَل هی

 ثب چْبر تیوبر ؽبهل حؾزات سًذُ هبدُ رلت ییفحزا گذاریػٌبة، آسهبیؼ تلِ َُیهگظ ه یرلت رٌغ تیهبّ یثزرع

 ّوِ در. ؽذ ارزا ؽبّذ ٍ ًکزدُ رلت گیزی هبدُ ٍ ًز سًذُ حؾزات ًکزدُ، گیزی ات سًذُ ًز رلتحؾز ًکزدُ، گیزی

 یثذعت آهذُ حبکی اس احتوبل تَلیذ ٍ اًتؾبر هَاد كزار اختقبف ِیثِ کبر ثزدُ ؽذ. ًتبیذ اٍل شیػٌبة ً َُیه وبرّبتی

ٍ  یلیتکو قبتیثب اًزبم تحق يی. ثٌبثزاؽَدیگًَِ ه يای ًز اكزاد رلت عجت کِ ثبؽذتَعط اكزاد هبدُ هگظ ػٌبة هی

 ّبی ٍ  ثب اعتلبدُ اس تلِ ییبیویؽ زیػٌبة ثِ رٍػ ؿ َُیه هگظ ؽکبر ٍ رلت اهکبى هذکَر، کٌٌذُ هَاد رلت ییؽٌبعب

 كزاّن خَاّن ؽذ.  یكزهًَ

 .هگظ هیَُ ػٌبة، تلِ، ؽکبر ،ییبیویؽ زی، کٌتزل ؿكزهَى كلیدي: هاي واژه
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  مقدمه

هْن ٍ ثب خَاؿ  ییثِ ػٌَاى یك گیبُ دارٍ ػٌبة

 ایي. ؽَد ثبال ثِ فَرت تبسُ ٍ خؾك هقزف هی ییؿذا

 کؾت ثِ تَرِ ثب. اعت ث ٍیتبهیي اس عزؽبر هیَُ

 یدرخت ثِ درعت يیا یافل ؾگبُرٍی ػٌبة، گغتزدُ

کِ احتوبال  ؽَد یتقَر ه يیچٌ یٍل غتیهؾخـ ً

ؽوبل  لجٌبى، يیث یرٌَث یبیآى در آع یؼیخبعتگبُ طج

)  يیکزُ ٍ رٌَة ٍ هزکش چ زُیٌّذٍعتبى، ؽجِ رش

( ثبؽذ. بیقبرُ آع یدررِ ؽوبل 40-30 ییبیػزك رـزاك

افلْبى، گلغتبى،  ،رٌَثی خزاعبى ّبیدر ایزاى اعتبى

اعتبى  .هبسًذراى ٍ كبرط ثیؾتزیي تَلیذ ػٌبة را دارًذ

رتجِ  ،کؾت زیّکتبر عطح س  3621خزاعبى رٌَثی ثب 

هگظ   (.1397)آهبرًبهِ کؾبٍرسی، اٍل را دارا اعت 

ثبؽذ کِ در حبل یآكت ػٌبة ه يیػٌبة هْوتز َُیه

رْت کٌتزل آى  ییبیویؽ یّب حبمز فزكب اس رٍػ

 آكبت کٌتزل رذیذ ّبی . تَعؼِ رٍػؽَدیاعتلبدُ ه

 ثزای رذیذتز ّبی ثزرعی اًزبم اخیز، دِّ چٌذ در

 خغبرت ثتَاى تب اعت عبختِ مزٍری را ّبآى زدکبرث

 ٍ هحیطی  سیغت هغبئل رػبیت موي را آكبت اس ًبؽی

کبّؼ داد. ثِ ّویي  پبیذار کؾبٍرسی ّذف راعتبی در

 ثب گذاریتلِ ّبی هٌظَر در ایي تحقیق ثب اًزبم آسهبیؼ

ػذم  بیٍ  یذتَل ػٌبة، هگظ سًذُ حؾزات اس اعتلبدُ

آكت  يای در کٌٌذُ رلت یتَلیذ هَاد كزار اختقبف

 ثزرعی ؽذ. هگظ هیَُ ػٌبة

 Carpomyiaػٌبة ثب ًبم ػلوی  َُیه هگظ

vesuviana Costa (Dip.: Tephritidae َُاس هی ، )

کزدُ ٍ ثبػج خغبرت سیبدی ثِ  ِیدرخت کٌبر ًیش تـذ

(. هگظ هیَُ Norrbom, 1997) ؽَد ایي هحقَل هی

ػٌبة اس کؾَرّبی ایتبلیب، کبعتبریکب، ثَعٌی، آعیبی 

 ؽذُ اعت ) رػگشا شیهزکشی، پبکغتبى، ٌّذ ٍ تبیلٌذ ً

.(Bagle, 1992فذدر 20 تب 13 ثیي تَاًذ ایي آكت هی 

 ,Norrbom). ثجزد ثیي اس عبلِ ّوِ را هحقَل اس

 هگظ کِ داد ًؾبى ًبهجزدُ تحقیقبت ّوچٌیي. (1997

 در 1995-1998 ّبی عبل طی در ػٌبة هیَُ

. ایي سًذهی خغبرت درفذ 20 هتَعط طَر ثِ گَربرات

 رٌظ ّبی آكت ػالٍُ ثز ػٌبة ثِ کٌبر ٍ عبیز گًَِ

Ziziphus زُیاس ت Rhamnaceae سًذخغبرت هی  

(Lakra and Singh, 1989).  ًغل در  9تب  6ایي آكت

گذاری  اًذاسُ هیَُ تبحیز هغتقیوی ثز تخن ٍ داؽتِعبل 

 ّب هبدُ ٍ دارد هبدُ هگظ تَعط گذاری یب ػذم تخن

 ,Norrbom)گذارد هی کَچك هیَُ ّز در تخن یك كقط

1997) . 

       Memon   کٌتزل  یثب ثزرع 2003در عبل

 کِ اعت داؽتِ ثیبى هیَُ ّبی هگظ یبثیركتبری ٍ رد

هتیل اٍصًَل رلت  حبٍی ّبی تلِ ثِ ػٌبة هیَُ هگظ

 كزهَىدر ثزرعی 1985ّوکبراى  ٍ Baker.  ؽَد ًوی

تزکیت  9 ثِ C. capitata ای تزاًِیهذ َُیهگظ ه

 ثب 1990عبل درٍ ؽیویبیی اس حؾزُ ًز پی ثزدًذ 

در طجیؼت  جبتیتزک يای کٌٌذگی رلت هیشاى ثزرعی

در رلت  تزکیتتَعط تلِ سرد دریبكتٌذ کِ تٌْب عِ 

 Giner ٍ  Millo  .ثبؽٌذیهبدُ ثغیبر هَحز ه ّبی هگظ

 تزؽحبت اس هَحز تزکیت ًَع ثیغت 1999 عبل در

در  .کزدًذ هؼزكی را Ceratitis capitata ًز حؾزُ

هؾخـ ؽذُ ،  A. suspenseثزرعی ركتبری هگظ 

ّب، عبػت  هگظ يیی اكزهًَثیؾتزیي كؼبلیت  اعت کِ

 Burk, 1983) ) ثبؽذػقز هی 6تب  5
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در  1991عبل  در Nationثز اعبط پضٍّؼ 

، عِ A.suspenseخقَؿ رلت هگظ 

ثِ  Nonenols  ،Anastrephin ، Epianastrephinتزکیت

حؾزُ ًز  تَعط ؽذُ یػٌَاى تزکیجبت افلی رّبعبس

هؼزكی ؽذُ کِ در رلت حؾزات هبدُ ثغیبر هَحز ثَدُ 

 اعت. 

کٌَى ّیچ تحقیقی در خقَؿ رٍاثط رلت تب      

ػٌبة اًزبم ًؾذُ اعت. ثب تَرِ  َُیدر هگظ ه یرٌغ

 دار ثِ ایي کِ ػٌبة یکی اس هحقَالت هْن ٍ اٍلَیت

 دارای آكت ایي طزكی اس ٍ ثَدُ رٌَثی خزاعبى اعتبى

اعت  السم ثبؽذ، هی هتؼذدی هیشثبًی داهٌِ ٍ پزاکٌؼ

کبر گزكتِ ؽَد. ثز ِ آى ث لکٌتز ثزای هختللی ّبی رٍػ

ؽذ تب ثب ؽٌبعبیی  یعؼ قیّویي اعبط در ایي تحق

 ػٌبة، هگظ هبدُ ٍ ًز حؾزات ؽذى رلت یچگًَگ

 هَاد رلت يای ؽٌبعبیی رْت السم هقذهبت ثتَاى

هَاد  ییاعت پظ اس ؽٌبعب یْثذی. کزد كزاّن را کٌٌذُ

 ؽکبر رْت ّباس آى تَاى هی ثؼذ، هزحلِ در کٌٌذُ رلت

اعتلبدُ  ییبیویؽ زیرٍػ ؿ كیثِ ػٌَاى  ػٌبة هگظ

 ًوَد. ذیرٍػ کٌتزل، هحقَل عبلن تَل يیًوَد تب ثب ا

 ها و روش مواد

عِ ثبؽ آلَدُ ٍاقغ در  ؼ،یثِ هٌظَر اًزبم آسهب        

( اًتخبة زرٌذیخَعق، ث)ؽْزعتبى عیَربى یرٍعتب

 ّبی در قبلت طزح ثلَک وبریثب چْبر ت ؼیؽذ. آسهب

 ّب ثب عِ تکزار ارزا ؽذ. ثزای ؽکبر هگظ یکبهل تقبدك

 ارتلبع در ّب تلِ(. 1ؽکل) ؽذ اعتلبدُ 1تزح دام تلِ اس

ؽبخِ در رْت  یػٌبة رٍ تبىدرخ هتزی 5/1

                                                           
1
 Dome trape 

ؽوبل کِ تبثؼ آكتبة کوتز ثَدُ ٍ کوتز  ییبیرـزاك

ًقت ؽذ.  ؽذ،یثبػج هزگ حؾزات سًذُ ٍ طؼوِ ه

 كبفلِ ٍ هتز 50 حذاقل ثلَک ّز در ّب تلِ يیكبفلِ ث

در ًظز گزكتِ ؽذ. هتز  100دٍ ثلَک حذاقل  يثی

 یزگی حؾزُ سًذُ هبدُ رلت 6 ثَدًذ اس: تیوبرّب ػجبرت

 یزگیحؾزُ ًز سًذُ رلت 6، ػٌبة َُیًکزدُ ّوزاُ ه

 حؾزُ سًذُ هبدُ رلت 3، ػٌبة َُیًکزدُ ّوزاُ ه

ًکزدُ  یزگی حؾزُ ًز سًذُ رلت 3 ًکزدُ ٍ یزگی

 ییػٌبة ثِ تٌْب َُیهٍ  ػٌبة َُیّوزاُ ه

حؾزات سًذُ ًز ٍ هبدُ در ظزٍف پالعتیکی ثِ       

 تَری پبرچِ آى طزكیي کِ هتز عبًتی 3×2×2اثؼبد 

 ؽذًذ دادُ قزار ػٌبة هیَُ ّوزاُ ثِ ثَد، ؽذُ ًقت

 تزح دام تلِ داخل هحلظِ در هذکَر ظزف(. 2ؽکل)

رػ حؾزات ًز ٍ هبدُ سًذُ ثِ پزٍ ثزای. ؽذ آٍیشاى

-آلَدُ روغ ّبی َُهحل تؾکیل هیَُ اٍل ػٌبة، هی

 پالعتیکی ظزٍف داخل ٍ هٌتقل آسهبیؾگبُ ثِ ٍ آٍری

 لیثب درة تَری تب تؾک هتز عبًتی 9×10×10 اثؼبد ثِ

رٍسُ  ثز  كیقزار دادُ ؽذ. حؾزات ًز ٍ هبدُ  زُیؽل

قزار دادُ ؽذًذ.  ّب تلِاعبط تیوبرّبی هذکَر داخل 

 دٍم گل ّبی هیَُ لتؾکی ثب ّوشهبى ّب تلِسهبى ًقت 

حؾزات سًذُ  یٌیگشیرٍس ًغجت ثِ رب 6ثَد. ّز  ػٌبة

 ثِ. ؽذ اقذام ّب تلِهَرَد در  َُیه لیتؼَ شیرذیذ ٍ ً

 هحلَل ّب تلِ کق در ؽذُ، ؽکبر حؾزات حلظ هٌظَر

 یؽذ. هذت ارزا ختِیر ییدرفذ پَدر رختؾَ كی

( دٍ هبُ اس اٍاعط خزداد هبُ تب اٍاعط گذاری)تلِ ؼیآسهب

هذت ّز دٍ ّلتِ ًغجت  يیٍ در ا دثَ 1393هزداد هبُ 

 عِ ّز ّبتلِ ثبسدیذ. ؽذ اقذام ّبتلِ یتقبدك ٌؼیثِ چ

 رٌظ تلکیك ثِ ؽذُ ؽکبر حؾزات تؼذاد ٍ اًزبم رٍس
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 یافته ها

حؾزُ کبهل هگظ  42طی ارزای آسهبیؼ،      

ًتبیذ تزشیِ ٍاریبًظ ًؾبى دٌّذُ  هیَُ ػٌبة ؽکبر ؽذ.

 .(P<0.01) َدث دار ثیي تیوبرّبی آسهبیؼتلبٍت هؼٌی

% 1احتوبل ثٌذی تیوبرّبی آسهبیؼ در عطح  گزٍُ

 Aثب ثیؾتزیي ؽکبر در گزٍُ  هبدًُؾبى داد کِ حؾزات 

طَر ِ ث .(1)ًوَدار  قزار دارد B در گزٍُ تیوبرّب عبیزٍ 

 تَلیذ ٍ دٌّذُ ًؾبىثذعت آهذُ حبکی  اٍلیِ کلی ًتبیذ

هگظ هیَُ  هبدُتَعط اكزاد  هَاد كزار اختقبفیاًتؾبر 

در  د.ؽَهی ًز حؾزات ثبؽذ کِ هَرت رلتهی ػٌبة

ّبی رٌغی هؼوَال تَعط اكزاد هبدُ ٍ كزهَىحؾزات 

ؽَد. حبالت ط اكزاد ًز تَلیذ هیدر ثزخی هَارد تَع

ّبی هختلق ًغجت ثِ دیگزی ًیش در رًٍذ رلت رٌظ

ّب ؽَد، ثذیي تزتیت کِ ًزّب، هبدُیکذیگز هؾبّذُ هی

ّب را اس كبفلِ ًشدیك ّب، ًزگبُ هبدُرا اس كبفلِ دٍر ٍ آى

 ًوبیٌذ. رلت هی
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( Dome trap(  تلِ دام )1ؽکل 

 رْت ؽکبر هگظ هیَُ ػٌبة

ًگْذاری حؾزات سًذُ (  2ؽکل 

هگظ هیَُ ػٌبة درٍى ظزٍف 

 پالعتیکی

هگظ ػٌبة در تلِ هیبًگیي حؾزات ؽکبر ؽذُ ( 1ًوَدار 

حبٍی تزکیت ّبی هختلق حؾزات سًذُ تزاح ّبی دام

 هگظ ػٌبة
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ّبی هیَُ خبًَادُ ّبی رٌغی در هگظكزهَى

Thephritidae   عبل پیؼ تؾخیـ دادُ  50ثبلؾ ثز

ّب ٍ ثِ ػٌَاى یك اثشار هْن در کٌتزل آى ؽذُ اعت

در هختللی (. هحققیي Feron, 1959)هطزح ّغتٌذ 

هَى ٍ کٌتزل ركتبری  ثغیبری اس خقَؿ اعتخزاد كز

ٍ   Landoltّبی سیبدی کزدُ اًذ.ّبی هیَُ تالػهگظ

 Toxotrypanaهگظ هیَُ پبپبیب  كزهَى 1985 ّوکبراى

curvicauda   در  قزار دادًذ.را هَرد هطبلؼِ ٍ ؽٌبعبیی

زؽح ت كزهَىّبی هیَُ، حؾزات ًز ّبی هگظاؿلت گًَِ

 هی کٌٌذ، تٌْب اعتخٌبی در ایي هَمَع، هگظ سیتَى،

B.oleae ّب در اعت کِ هطبلؼبت اٍلیِ اؽبرُ ثز ًقؼ ًز

رٌغی در هگظ سیتَى دارد  كزهَىتَلیذ 

(Economopoulos, 1971) ،تحقیقبت ثؼذی ًؾبى  اهب

-رلت كزهَىداد کِ رٌظ هبدُ هگظ هیَُ سیتَى، 

رلت اكزاد ًز  کٌذ کِ عجتکٌٌذُ رٌغی رّبعبسی هی

. اس ایي ًظز (Haniotakis, 1974ؽَد )ایي گًَِ هی

-ی هگظ هیَُ ػٌبة هؾبثِ هگظ سیتَى هیكزهًَركتبر 

تَاًذ هقذهبت السم ثزای ثبؽذ. ًتبیذ تحقیق اخیز هی

رٌغی هگظ هیَُ ػٌبة را كزاّن  كزهَىؽٌبعبیی 

تَاى هَاد زایي ثب اًزبم تحقیقبت تکویلی هیثًوبیذ. ثٌب

ٍ  کزدّبی هبدُ را ؽٌبعبیی هَرَد در هگظ ٌٌذُک رلت

ثذیي تزتیت، اهکبى رلت ٍ ؽکبر هگظ هیَُ ػٌبة ثِ 

ی در كزهًَّبی رٍػ ؿیز ؽیویبیی ٍ ثب اعتلبدُ اس تلِ

 ّبی ػٌبة كزاّن خَاّن ؽذ. ثبؽ

 دستورالعمل ترویجی

ثز اعبط ًتبیذ ایني تحقینق حؾنزات کبهنل هگنظ      

-ثٌبثزایي تَفیِ هی .یکذیگز ّغتٌذ ػٌبة قبدر ثِ رلت

 ؽَد: 

-هیَُ ّبی ػٌبة ریشػ کزدُ ) ثِ ٍینضُ هینَُ   .1

ّننبی ًننبرط ٍ عننجش رًننی( در پننبی درختننبى  

 آٍری ؽَد.ثالكبفلِ روغ

اس اًجبؽتِ کزدى ٍ ًگْذاری هیَُ ػٌبة در ثنبؽ   .2

ّنبی هنذکَر، هحلنی    خَدداری ؽَد سیزا هینَُ 

ّبی ًنز ٍ هنبدُ   گیزی رٌظثزای رلت ٍ رلت

ثبؽنذ ٍ در  َر یبكتنِ  هنی  ّنبی تنبسُ ظْن   هگظ

ّب را ثیؾنتز  گیزی هَكق آىًتیزِ اهکبى رلت

رینشی ٍ آلنَدگی   كزاّن ًونَدُ ٍ ًْبیتنب  تخنن   

  دًجبل خَاّذ داؽت.ِ ثیؾتز را ث
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