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 چکیده

از راسته دوباالن و خانواده Rhagoletis cerasi (L.) گیالس میوه مگس
Tephritidae این آفت بسیار مخرب بوده و آستانه تحمل . می باشد

اقدامات پیشگیرانه بنابراین ، است خسارت آن براي تولید کنندگان پایین 
با طیف  يها استفاده از آفت کش. براي حفظ این محصول الزامی است
در مناطق کشت آن در کشور تهدید  تاثیر وسیع و قدیمی، تولیدگیالس را

هاي زرد  شیمیایی از قبیل کاربرد تلهاعمال روش هاي مبارزه غیر. می کند
استفاده از پالستیک یا توري روي  ،چسبدار به همراه مواد جلب کننده

خاك در ناحیه سایه انداز درخت به منظور شکار حشرات بالغ آفت، 
آفت کش به روش جلب و استفاده از ترکیب طعمه مسموم غذایی و 

کشتن بصورت پاشش روي بخشی از تاج یا تنه درخت، استفاده از مدل 
هاي پیش آگاهی بطور اختصاصی در هر اقلیم به منظور تعیین زمان ظهور 
حشرات کامل و تعیین زمان مبارزه شیمیایی و تلفیق این روش ها، به 

در  .دش خواهداین آفت کلیدي جمعیت سبب کاهش مقدار چشمگیري 
به اهمیت تولید محصول سالم و بررسی روش هاي  این دستورالعمل

به  ،در چارچوب مدیریت تلفیقی آفاتمختلف مبارزه با مگس گیالس 
منظور کاهش خسارت و کنترل جمعیت آفت در کشور پرداخته شده 

  .است
 ارت،  مگس گیالس، مدیریت تلفیقیکنترل، خس: کلیدي  هاي واژه
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 مقدمه
 مهمترین از Rhagoletis cerasi (L.) (Tephritidae)یالس گ میوه مگس

داراي  Tephritidaeهاي خانواده  مگس. ایران است آفات این محصول در
هاي  مگس. با انتشار جهانی هستند جنس 500گونه و  4000
گونه بوده که اکثر آنها داراي گیاهان میزبان  65شامل   Rhagoletisجنس

میزبان آفت مگس گیالس، عمدتا متعلق به  گیاهان. بهم مرتبط هستند
 Berberisزرشکو  Rosaceaeاز خانواده گیاهی  Prunusجنس 

vulgaris (Berberidaceae) هاي این حشره در اکثر  میزبان. می باشند
بوده و عمده  P.cerasus آلبالوو   P.aviumمناطق ایران  میوه گیالس 

لبرز، شیراز، اصفهان، مناطق انتشار آن شامل استان هاي تهران، ا
 د،یشد یآلودگ .آذربایجان، خراسان رضوي و شمالی گزارش شده است

این حشره در سرتاسر اروپا و  .شود یمشاهده م السیگ ررسیدر ارقام د
این حشره در سال فقط . )1شکل( پراکنده است نیز مناطق معتدل آسیا

 و تخمریزي ماده با حضور حشرات میوه آلودگی .کند نسل ایجاد می کی
دوران الروي  به مربوط عمده خسارت شود و آغاز می میوه در زیر پوست
تو در تو،  يها داالن جادیبا ا وهیاز گوشت م هیالرو با تغذ. آفت است

 يبسته به دما يدوره نمو الرو. )2شکل(برد  یم نیگوشت میوه را از ب
روز به طول  30تا  17 نیب السیگ وهیم یدگیمرحله رس و طیمح
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کامل بعد از خروج از میوه در درون خاك تبدیل به  الرو. انجامد یم
  بهار شفیره شده وتا

    
میلیمتر  5حشره ماده با طول : R. cerasi مگس گیالس حشرات بالغ )1 شکل

   ). چپ(؛ جفت گیري آفت )وسط(میلیمتر 4حشره نر ؛)راست(
  

آفت  نیا ).3کلش( باقی می ماند در ناحیه سایه انداز درختسال آینده 
را  السیگ وهیقادراست تا هشتاد درصد م ،نترلروش هاي ک انجامبدون 
   .نمایدآلوده 

    
؛ آرواره هاي الرو مگس )راست(تغذیه الرو از گوشت میوه گیالس  )2شکل

  .)چپ(گیالس 
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استفاده از انواع حشره کش با توجه به مشکالت سمیت و باقیمانده آن در 

در . رگی براي مصرف کنندگان ایجاد نموده استمیوه گیالس چالش بز
پشت سر هم شرایط طبیعی مانند تداوم  لدر یک یا دو سا هصورتی ک

سرما و خشکسالی اجازه حضور به حشرات کامل ندهد، درصدي از 
و هر زمان شرایط مساعد باقی مانده در خاك آفت ذخیره جمعیت 

   .د ادامه می دهندگردید، حشرات کامل ظاهر خواهند شد و به بقا خو

  
؛ شفیره هاي )راست( سوراخ خروجی الرو مگس گیالس روي میوه  )3شکل 

  )چپ( آفتتازه تشکیل شده 
  

در محدوده خاك طوالنی و اجباري بوده و  مرحله زمستانگذرانی آفت 
زیر  ،تخم عدد ماده یک هحشر. سایه انداز و مجاور میزبان رخ می دهد

قط یک کرم در داخل هر میوه آلوده مشاهده فمی گذارد و پوست  میوه 
بستگی به شرایط محیطی رشد و نمو  ،مگس هاي بالغ ظهور. می گردد
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میزان دماي خاك درفصل بهار، شرایط دماي هوا درطول دیاپوز ، شفیره
در ایران ظهور . همچنین گیاهان داردو  ییایجغراف طیشرا، زمستانه

. به بعد آغاز می گردد رفصل بهاحشرات کامل در طبیعت از نیمه 
ها  مدفوع پرندگان، عسلک، شهد گل از مغذي را حشرات کامل، مواد

. میوه به دست می آورند وکلنی باکتري هاي موجود روي سطوح برگ و
. هفته برآورد شده است هفت تا ها درطبیعت بین چهار مگس طول عمر

رخ  درجه سلسیوس 15جفت گیري در روز هاي آفتابی و دماي باالي 
پوست صاف  به زرد، با سبز رنگ از گیالس درمرحله تغییرمیوه  .دهد می

ریزي ترجیح داده  ضخامت براي تخم میلیمتر 5 و گوشت نرم با حداقل
 عدد میوه، 200تا  30به طور انفرادي در حشرات ماده قادرند . می شوند
 25/0 قطر و میلیمتر 75/0ها سفید به طول تقریبی  تخم .گزاري نمایند تخم

بین دو تا ده روز طول جنین  مدت زمان رشد و نمو. هستندمیلیمتر 
بالفاصله به سمت عمق  ،از تخم خروج پس ازالرو جوان . کشد می

 دوره نمو الروي بسته به دماي محیط و. کند گوشت میوه حرکت می
رقم . انجامد به طول می روز 30تا  17 مرحله رسیدگی میوه گیالس بین

هنگام  .ترش نسبت به رقم شیرین کمتر آلوده می شود با مزه گیالس
نزدیک شدن به زمان برداشت، الروکامل توسط آرواره هاي خود پوست 

افتد و در  میوه را سوراخ کرده و به خاك محدوده سایه انداز درخت می
باالترین سطح آلودگی میوه . گردد ساعت تبدیل به شفیره میچند  مدت
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تشکیل عمق  .شود رقی درخت مشاهده میدر ناحیه جنوب و جنوب ش
تجاوز  سانتی متر 5تا  2شفیره به نوع خاك بستگی داشته و معموال از 

ابتدا به  و  میلیمتر بوده 2و قطر  4استوانه اي و به طول شفیره . کند نمی
شفیره تا بهار سال بعد . و سپس قهوه اي رنگ می شود روشنرنگ زرد 

درصد بیشتري از  ،هاي رسی و سنگین در خاك .ماند در خاك باقی می
. مانند شفیره ها، بیش از یک سال در خاك به حالت دیاپوز باقی می

شکارگر ها، انگل (در معرض دشمنان طبیعی همواره،  در خاك ها شفیره
تاکنون . ار دارندو شرایط نامساعد خاك قر) ها و بیماري هاي حشرات

در مراحل مختلف رشدي ی که قادر باشد سبب تلفات هیچ نوع ویروس
استفاده از   .مگس گیالس ایجاد نمایند در دنیا گزارش نگردیده است

در مرحله  Empusa sp. (Zygomycetes: Entomophthoraceae)قارچ 
روي حشرات کامل مگس گیالس   Beauveria bassianaالروي و قارچ 

ده از نماتد استفا  .درصد ایجاد مرگ و میر نماید 25اند به میزان  توانسته
بر روي الرو هاي سن سوم مگس گیالس در   .Steinernema spانگل  

از جمله شکارگر . مطالعات آزمایشگاهی نتیجه قابل قبولی داشته است
هاي عمومی که الرو هاي کامل را در خاك قبل از تشکیل شفیره مورد 

هاي  هاي خانواده سوسک ،(Formicidae) ها دهند مورچه حمله قرار می
Carabidae   وStaphylinidae  می باشند . 
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  دستورالعمل
  

جثه بزرگ، متراکم و  يدارا کشور هیدر مناطق کوهپا السیاکثر ارقام گ
مناطق  نیدر ا. اند دهیکشت گرد یفیرد ریرس بوده و به صورت غرید

هر مگس گیالس شده و آفت  یاغلب، زمان برداشت محصول طوالن
سال  ينموده و بقا برا دایخود را پ یتسیچرخه ز لیفرصت تکم ،سال
 ییایمیش ریمبارزه غ  ياست روش ها کنمم. دینما یم نیخود را تام ندهیآ
مقدور  یکیزیو ف يو کامل از لحاظ اقتصاد حیمناطق به طور صح نیدر ا

 يها و آفت کش باتینباشد، لذا بهره برداران مجبور به استفاده از ترک
ش هاي کنترل آفت مگس گیالس به ترتیب رو لذا .خواهند بود ییایمیش

  .زیر توصیه می گردد
هرس شامل  یباغبانالزم است قبل از هر گونه عملیات کنترل، مسائل -1
چند سال ارتفاع  یشود که درط یسع. ردیانجام گ متداول و ساالنه یفن

 يبه تاج درخت برا یرا به کمتر از ده متر رساند تا دسترس السیدرخت گ
  .باشد ورمقد ییایمینترل شاعمال روش ک

در سال بعد، از ارقام شناسه دار و  وهیم یاز آلودگ يریبه منظور جلوگ -2
استفاده از ارقام . استفاده گردد نیگزیجا يدر کشت ها السیپاکوتاه گ
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ظهور حشرات کامل  یباعث خواهد شد، هم زمان زین السیزود رس گ
  .ردیصورت نپذ ده،یسر وهیآفت با م

 ژهیبو السیانداز درختان گ هیدر سا نهیهرز گرام يعلف هااز حذف  -3
گردد،  يبه زمان ظهور حشرات کامل آفت، خوددار یکیدر زمان نزد

گشته و زمان  طیمح يهرز بلند سبب کاهش دما يها وجود علف رایز
  .خواهد انداخت ریده روز به تاخحدود ظهور آفت را 

و  زییدر پا السیاز درختان گاند هیسا ناحیه زمستانه در بآ و یخ شخم -4
خواهد  ندهیدر سال آآفت  تیازجمع یقابل توجه زانیزمستان به م

  .کاست
قارچ  يمحتو يتجار باتیترک هاي میکروبی مانند آفت کش کاربرد -5
حشرات کامل از شدت  هیعل Beauvaria bassiana ،حشرات مارگریب

تابولیت هاي باکتري ازم ستفادها از سال هاي اخیر. کاهد یم وهیم یآلودگ
 يبراعلیه شفیره هاي آفت،  Saccharopolyspora spinosaخاکزي 

شده است که سمیت  یبه کشاورزان معرف السیمحصول سالم گ دیتول
فقدان روش پرورش . مصرف کنندگان دارد براي پستانداران و یبسیارکم
از  یکی ،آنها يو رهاساز یبه اندازه کاف میحشرات عق دیتول يمناسب برا

  .باشد یآفت م نیا هیعل یمیموانع در استفاده از روش نر عق
 يبر رو متریلیم 3/1 يبا سوراخ ها يروش استفاده از پوشش تور -6

تا زمان  السیقبل از ظهور حشرات کامل مگس گ السیدرختان گ
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 نیدر ا. گردد یم وهیبرداشت محصول، سبب حفاظت از هجوم آفت به م
با استقبال کشاورزان از . گردد یاستفاده نم یگونه آفت کش چیروش از ه
، روش پوشش )Gisela6( الیگز هیمانند پا السیپا کوتاه گ دیارقام جد

  ).4شکل(قابل اجرا خواهد بود  رانیدر ا يتور
علیه حشرات  ان گیالسپایین تاج درختارتفاع یک سوم  پاشی محلول -7

در ، پروتئین هیدرولیزاتکش تماسی و  مخلوط یک حشرهبا  کامل آفت،
و  متري در سه نوبت 2تنه درخت تا ارتفاع  مسموم طعمه پاشی یا نوبت دو
 GF120متري در سه نوبت با  2محلول پاشی تنه درخت تا ارتفاع یا 

  . )4شکل( است آفت داشته این بهترین نتایج را در کنترل) دااسپینوس(
قارچ  يکه محتو تعیدوستدار طب يتجار بیپاشش چهار مرتبه ترک -8

Beauvaria bassiana دیسبب تول گریکدیاز  روز باشد، به فاصله هفت 
پنج روز پس از ظهور  دیپاشش، با نیاول. محصول پاك خواهد شد

 دینبا  وهیپاشش تا زمان برداشت م نیو آخر السیمگس گحشرات کامل 
بل از ق آفت تا بتواند بر حشره کامل از هفت روز در نظر گرفته شود کمتر

مدت، مصرف هر گونه آفت کش که سازگار  نیدر ا. تخمریزي اثر نماید
مناسب آن خواهد  رینباشد، سبب عدم تاث عتیدوستتدار طب بیترک نیبا ا
  .شد
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انداز  هیخاك در محدوده سا يبر رو يتور ای کیاستفاده از پالست -9
در  .گردد یاز خروج مگس از خاك م يریسبب جلوگ السیدرختان گ

   .ماندخواهد  ر امانداز خسارت ، درصد 91تا  محصول روش نیا
  

با توجه به ماده جلب کننده کاربرد تله هاي زرد چسبنده همراه با -10
به منظور  و تاثیر مناسب در کنترل آفت، سهولت کار، قیمت نسبتا ارزان

 کنترلمتداول هاي  روشیکی از  و شکار انبوه یآگاه شینظارت، پ
تله حداقل سه عدد  دیشکار انبوه با يبرا .باشد آفت میشیمیایی این غیر

کارت کاربرد تله  .تاج هر درخت نصب گردد یجنوب شرق هیزرد در ناح
نتیجه بخش  فقط در قطعات کوچک، ،تبه عنوان شکار انبوه آف زرد
 هیبصورت تلفیق با دیگر روش ها قابل توص  روشبدیهی است این  .است
  ).5شکل. (باشد یم

  

   
از  يریبه منظور جلوگ السیتاج در ختان گ يبر رو يپوشش تور )4شکل 
    ؛ طعمه پاشی مسموم روي تنه )راست( السیآفت مگس گ يزیتخمر
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زرد  يها توسط تله السیشکار انبوه حشرات کامل آفت مگس گ )5شکل
  چسبدار

  
 یشناس ستیو شناخت ز یاطالعات هواشناس ،از ادواتبا استفاده  -11

. باشد یم بینی شیقابل پ زمان ظهور حشرات کامل نییتع آفت در منطقه،
 يمتریسانت 5درجه در عمق -روز  430در ،عتیظهور حشرات کامل در طب

با همچنین  .افتد یاتفاق م وس،یدرجه سلس 5ی یدماآستانه زیرین با خاك 
انداز  هیخاك سا يجعبه محتو کیدر داخل  رهیشف يروزانه تعداد شیپا

 شیبه حشره کامل قابل پ شفیره آفت شدن لیزمان تبد الس،یدرختان گ
   .است ینیب

 وهیرنگ م رییاوج ظهور حشرات کامل آفت، مصادف با زمان تغ -12
 نیدر ا). 6شکل(باشد یکم رنگ م یاز سبز به صورت رسدیر السیگ
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 ریحشره ماده به ز زیشده که نفوذ تخمر نرم يبه قدر وهیزمان پوست م
توسط حشره  آفت نیا ییایمیکنترل ش. باشد یم ریامکان پذ وهیپوست م

را در کاهش  یاثر بخش نیزمان بهتر نیدر هم زین کش هاي ثبت شده
  .خواهد داشت یآلودگ

   
)  چپ(کم رنگ یبه صورت  ؛)راست(از سبز  السیگ وهیرنگ م رییتغ )6شکل 

  السیآفت مگس گ يزیزمان تخمر
  

 يدادن به باغداران با اجرا یبه طور ساالنه وآگاه یصدور دستور العمل فن
 ییایمیش يها طرح مدرسه در مزرعه، منجر به کاهش مصرف آفت کش

  .محصول خواهد شد نیا يرو
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Abstract 
 

Cherry fruit fly Rhagoletis cerasi (L.) belongs to the order 
Diptera and family Tephritidae. This pest is a very destructive 
and its damage threshold is low for farmers, therefore, it is 
necessary to take preventive measures to protect. Use 
pesticides with a wide range of effect and old, threatens cherry 
fruit production. Consequently, new management techniques 
and new methods are needed to control of this pest. 
Application of non-chemical methods to control such as, use 
yellow sticky traps with attractant and use plastic or mesh 
material on the ground in the tree canopy to hunt for adults, use 
of combination of bait and pesticide with attract and kill 
method by spraying on the part of the canopy or trunk, use of 
forecasting models specifically in different climate to 
determine the time of adult emergence, chemical control 
measure according to the fruit color change from green to pink, 
Integrate these techniques will cause significantly reduce the 
cherry fruit fly population. This applied instruction reviews the 
various methods of producing healthy and control the cherry 
fruit fly by attention to its biology and the use of forecasting 
method to determine the adult emergence for application of 
chemical pesticides is discussed to reduce pest damage and 
population control in the country. 
 
 
Key words: Control, Damage, Cherry fruit fly, integrated 

management. 
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