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 چکیده

تغذیه الروهاي . كاري جهان استزیتونمگس میوه زیتون آفت كلیدي زیتون دراغلب مناطق 

. شودباعث افزایش اسیدیته و كاهش كیفیت روغن میعالوه بر خسارت مستقیم ازگوشت میوه آفت 

صورت بهآفت زمستان را عمدتاً هاي تحقیقاتی نشان داد كه پروژهنتایج به دست آمده از اجراي 

تا  3و  كرده هاي شمال كشور سپريكاريصورت شفیره و الرو در زیتون به ندرت بهكامل و حشرات 

 و در رقم كنسروي% 1عدد تله در هکتار با میانگین آلودگی 14نصب . نمایدمینسل در سال ایجاد  4

همچنین سه  .در رقم روغنی، بهترین تراكم تله جهت كاهش میزان آلودگی بوده است% 5ماري و 

به فاصله  تکراریك هفته قبل از سخت شدن هسته میوه زیتون و % )5پاشی با كائولین محلولت نوب

محدود  پاشیطعمه مسمومریزي آفت و در صورت باال بودن جمعیت تخمبراي كاهش ( یك ماه

كش كم خطر و حشرهبا تركیب ( درختان جنوبیجهت در میان و یا فقط  یك در)درختان زیتون

شخم پاي درختان، هرس، . شودمیبراي كاهش خسارت توصیه ( Bait spray)هیدرلیزاتپروتئین 

اي، برداشت زود هنگام ارقام قطرهعلف هاي هرز، آبیاري  ،شپشك سیاه زیتون ،مبارزه با آفت پسیل

 . مدیریت تلفیقی آفت استهاي روشهاي باقی مانده در باغ از دیگر میوهآوري وجمعحساس 

 

 : لیديک  هاي واژه

 ، مدیریت باغ زیتون، زیست شناسی Bactrocera oleaeمگس میوه زیتون،
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 همقدم
محصول زیتون یکی از تولیدات اصلی بخش كشاورزي جهت تامین روغن مورد نیاز كشور 

ضی كشور زیر كشت زیتون بوده اهکتار از ار 35341بر اساس آمار وزارت جهاد كشاورزي حدود . است

 (.1361 بی نام، )شودمیتن محصول زیتون برداشت  143143حدود  ،مقدار سطح زیر كشت كه از این

 3112تن و گیالن با  35446هکتار و تولید ساالنه  13413هاي زنجان با سطح زیر كشت استان

ترین مناطق تولید زیتون در كشور از مهم( 1361، بی نام )تن زیتون 15113هکتار و تولید ساالنه 

نوع واریته، رعایت نکردن عوامل متعددي از جمله به  بودن عملکرد زیتون در كشور پایین .دباشنمی

هاي گیاهی و بیماريزا شامل آفات، خسارتاصول صحیح عملیات باغبانی، مسائل خاک و آب و عوامل 

و  1333اي مگس زیتون به كشور از سال قرنطینهكه متاسفانه ورود آفت بستگی دارد هاي هرز علف

(. 1333جعفري و رضائی، ) استشده خسارت آن در مناطق مهم كشت و كار زیتون مزید براین علل 

، آفتی با اهمیت Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae)زیتون، میوه مگس

میزان كاهش  ،در صورت عدم كنترل كه (Daane & Johnson, 2010) استاقتصادي باال 

 برسدكنسروي هاي در واریته% 144هاي روغنی و تا در واریته %34ممکن است تا زیتون محصول 

(Broumas et al., 2002.)  این آفت یك میزبانه و چند نسلی است كه به انواع زیتون اهلی و

حشره كامل مگس زیتون چهار تا پنج طول  (.Tzanakakis, 1989) كندمیوحشی خسارت وارد 

سینه به رنگ . تر استكمرنگمتر، سر این حشره به رنگ زرد مایل به قرمز، كه در قسمت صورت میلی

موهاي سطح بدن، . شودمیزرد مایل به قرمز با پشت سیاه رنگ كه توسط چهار نوار خاكستري احاطه 

اي بور است كه در حاشیه جانبی بندهاي یك تا قهوهزرد رنگ، پاها زرد مایل به قرمز، شکم به رنگ 

 و هاي مگس میوه زیتون شفافبال. شودمیهاي متفاوت دیده اندازهچهار آن دو لکه سیاه رنگ به 

ریز هستند ولی حشرات ماده در انتهاي شکم داراي تخم .می باشد كوچك در انتهاي بال لکهدو  داراي

رنگ، كشیده و در انتها داراي  سفید زیتونمیوه تخم مگس . است و مدور انتهاي شکم نرها گرد

الروها در حداكثر  .است مترمیلی 2/4 متر و عرض آنمیلی 4/4طول تخم،  .استمیکروپیل برآمده 

شفیره تخم مرغی به . هستند سفید متمایل به زردآنها رسند و رنگ می مترمیلی 1-4رشد به طول

متر طول دارد و بندهاي بدن الرو سن آخر روي شفیره میلی 5/4تا  5/3اي و حدوداً رنگ زرد تا قهوه

 .(1شکل ) مشخص است

 

 



 

 

4 

 

 
 مادهحشره

 
 حشره نر

 
ریزي روي میوه سوراخ تخم

 زیتون

 
 تخم مگس زیتون

 
 2الرو سن 

 
 3الرو سن 

 
 داالن الروي مگس

 
 داخل میوه شفیره 

 زیتونشکل شناسی مراحل مختلف زیستی مگس میوه . 1شکل 

 

 در و دارد اهمیت اقتصاديقزوین و  هاي گیالن، زنجاناستان در تنها حاضر حال در آفت این

 بتوان جرات به شاید. نمایدمی منطقه وارد هايكاريزیتون به سنگینی بسیار خسارت هاسال از برخی

به  باشد می آفت این فعالیت براي منطقه سفلی و طارم علیا بهترینرودبار، طارم  شهرستان گفت كه

 .شودمی مشاهده مناطق این در زیتون مگس شکار آمار بیشترین ساله همه كهطوري

 مطالعات همچنین و تحقیقاتی هايپروژه قالب در گذشته هايسال طی كه مطالعاتی

 تمامی در زیتون مگس آفت كه است موضوع این دهنده نشان گرفته صورت منابع بررسی و صحرایی

 حشره به صورت نیز زمستان ودر بوده فعال (رودبار، طارم علیا و طارم سفلی)در مناطق سال طول

 . نمایدمی فعالیت كامل

همانطور كه . دهدتغییرات جمعیت مگس زیتون در مناطق مختلف را نشان می 4و  3،  2هاي شکل

گرم و سرد سال به ایّام ، در هاي فرمونی كامل مگس توسط تلهشود، شکار حشرات مالحظه می
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-میدر پاییز اتفاق  میوهو رسیدن س از اتمام دوره گرماي تابستان رسد و بیشترین شکار پمیحداقل 

 .افتد

به ترتیب در اوایل بهار، اواخر بهار و ( اوج شکار)نقطه اوج جمعیتیپنج هاي مذكور شکلبا توجه به 

از آنجایی . است شده ماه و یك نقطه اوج نیز در آذر ماه مشاهده ان، اوایل مهر تا اواخر آباناوایل تابست

نیست لذا با توجه به این نقاط اوج شکار و از طرف دیگر با  حشره كه در اوایل بهار میوه در دسترس

-4 داراي یتوان نتیجه گرفت كه این حشره در منطقه طارم سفلمیصورت همزمان بهها میوهمشاهده 

ها در میوهها و وضعیت تلهشکار  تعدادكه مهمترین نسل آن نیز با توجه به  باشدمیپوشان همنسل  3

 .باشدمیافتد كه مربوط به نسل سوم این حشره میاواخر مهر ماه اتفاق 

 
 1363مگس زیتون در منطقه طارم سفلی در سال  حشرات كامل تغییرات جمعیت: 2شکل 

 
 1364مگس زیتون در منطقه طارم سفلی در سال  تغییرات جمعیت حشرات كامل: 3شکل
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 1365در منطقه طارم سفلی در سال زیتون  مگس تغییرات جمعیت حشرات كامل: 4شکل

 دائمی و عبور رودخانهي منطقه كوهها بین ها درهاي زیتون این شهرستانباغ شدن واقع

 هواي در آب بخار از عظیمی حجم تابستان در تا شده سبب هاباغاین  میان سفیدرود و قزل اوزن از

 و شده تابستان گرماي شدن اثر كم سبب هوا نسبی رطوبت افزایش و باشد داشته مناطق وجود این

 نوع آبیاري دیگر مهم نکته .یابدمی افزایش بشدت مناطق این در زیتون مگس فعالیت نتیجه در

 روش این و باشدمی و حوضچه پاي درخت ثقلی به صورت كه استمنطقه  سنتی هايباغ در درختان

 عمدتاً درختان تاج در حشره این براي مناسب العاده فوق ایجاد میکروكلیماهاي براي عاملی آبیاري

 باعث تابستان طول در خنك دائمی بادهاي وزش این عالوه بر .شودمنطقه می  نشده هرس و قدیمی

 .شودمیهوادر این مناطق  بیشتر تلطیف

 هايماه دماي بیشینه كه داده رخ 1365و   1362 ،1333درسال هاي  حالت این بارز نمونه

 داده زیتون مگسحشرات كامل  به فرصت این و بوده قبل هايسال از ترپایین به مراتب مرداد و تیر

 گذاريتخم هامیوه پوست زیر در منطقه مستقر شده و درختان قدیمی تاج در راحتی به بتواند تا شد

هاي شهرستان در هوا دماي دهد بیشینهبررسی آمارهاي هواشناسی در مناطق فوق نشان می .نمایند

 به توجه با و بوده سانتیگراد درجه 34 از كمتر1362و  1333 سال مرداد و تیر هايماه طی مذكور

 براي بهترین فرصت لذا است كشنده حشره این براي روز چند به مدت درجه 35 باالي دماي اینکه

ها و تخم به نیز آسیب كمترین و فراهم شده گذاريتخم و گیريجفت جهت زیتون مگس بالغ حشرات

 بقاي قدرت زیتون میوه مگس قوت نقاط از یکی اینکه نکته آخر .شودوارد می الروهاي سنین اولیه

 یك عنوان به قوت نقطه این از توانمی كهباشد می زمستان فصل در و طبیعی نامساعد شرایط در آن

 با را آفت زمستان گذران هايجمعیت و نمود استفاده آفت با مبارزه و كنترل براي نیز ضعف نقطه

 .نمود شکار غذایی در روزهاي گرم و آفتابی كننده جلب هايتله

 كنترل مدیریت .گسترده است سطح در آفت مدیریت اجراي زیتون مگس كنترل مهم مسئله

 از پس قطعا. خاصی نیست زمان به محدود حتی و بخش یا و منطقه یك به محدود زیتون مگس آفت

 رساند حدي به و كاهش منطقه در را آفت جمعیت انبوهی توانمی مستمر ومبارزه پیگیري سال چند

 .باشد اقتصادي نداشته جنبه آفت خسارت كه
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 هاي پیش آگاهی آفتروش

 :شودبه روش زیر عمل می براي پیش آگاهی و ردیابی جمعیت آفت

براي هر ایستگاه ردیابی سه تله كارت زرد رنگ همراه فرمون جنسی به همراه سه تا پنج تله 

تعداد حشرات بالغ شکار شده در هر تله . شوداي مکفیل حاوي پروتئین هیدرولیزات استفاده میطعمه

 .شودبه صورت پنج روزه شمارش می

افتاده در هر تله طی پنج روز به پنج حشره نر و یا یك زمانی كه متوسط حشرات به دام 

و یا تله زرد ( هر درخت یك تله)چسبنده به صورت انبوه هاي زردحشره ماده رسید، استفاده از كارت

عدد در هکتار براي شکار حشرات بالغ مگس میوه زیتون  14رنگ همراه فرمون جنسی به تعداد 

 .شودنوصیه می

عدد رسید، طعمه  24حشرات شکار شده در هر تله طی پنج روز به زمانی كه متوسط 

 .شودتوصیه می (Bait spray)پاشی

 

 هاي مدیریت کنترل مگس میوه زیتون  روشدستورالعمل 

هاي كنترل باید طوري انتخاب شوند كه تأثیر براي مدیریت تلفیقی مگس میوه زیتون، روش

بنابراین اساس مدیریت این آفت بر . آنها در ارتباط با فنولوژي و پراكنش جمعیت مگس زیتون باشد

، ارزیابی از هاباغها در تلهپایش و ردیابی مگس زیتون توسط انواع  با پراكنش جمعیت آفت دانشپایه 

 در. باشدصادي و تسلط بر اكوسیستم زراعی باغ زیتون میهاي اقت-كاهش محصول، شناخت آستانه

زیست  ،متعدد تحقیقاتی هايپروژه اجراي با گذشته سالیان طی زیتون و آلوده به مگس كشت مناطق

 صورت در و نتایج این از استفاده با .گرفت قرار بررسی مطالعه و مورد آفت كنترل هايروش و شناسی

 استفاده .باغداران، امکان مدیریت و كنترل آفت فراهم خواهد شد توسط الزم همکاري و حمایت

 اشاره ذیل موارد به توانمی هاروش این جمله از .است موثر بسیار آفت خسارت هاي كاهشازروش

 :كرد

 

 شیمیاییهاي غیر روش(الف

ماندده میدوه   باقی : هاي آلوده ي منطقهفصل در تمامی باغ پایان در آلوده هايمیوه آوري جمع -1

هاي زیتون روي درختان بعد از فصل برداشت منبع آلودگی اولیه در سال بعد هستند كه باید به طدور  

 14آوري میوه هاي آلوده پاي درختان و دفن كامل آنهدا در عمدق بدیش از    جمع. كامل برداشت شوند

ایدن  . موثر استسانتی متري خاک از جمله راهکارهایی است كه در كاهش جمعیت افت در سال آتی 

هاي اطراف باال باشد اقدامات بهداشتی نکته را باید به خاطر داشت كه اگر آلودگی مگس زیتون در باغ

این امر به دلیل قددرت پدراكنش زیداد حشدرات     . تواند مانع جدي براي آلودگی در سال بعد باشدنمی

 .ها نیز انجام شوداغباشد مگر اینکه این اقدامات بهداشتی در سایر بكامل مگس زیتون می
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 (از هفته دوم آبان ماه)و روغنی( ازهفته دوم شهریور ماه) هاي كنسرويبرداشت زود هنگام میوه -2

 هاي جدید و اصالح شدههاي قدیمی و تبدیل آن به باغ نوسازي باغ -3

و شدخم عمیدق بعدد از    ( شد درخت تاج بهتر تهویه موجب توانمی عمل این با) درختان هرس -4

كه زمستان را به صورت شفیره در  سته از جمعیت مگس زیتون، براي از بین بردن آن دبرداشت زیتون

نشان داد كده شدخم قبدل از     كالیفرتیامطالعات یك ساله در ایالت . ، موثر استنمایندخاک سپري می

در سال قبدل در  ها هایی كه آلودگی آنباغ را در هامیزان آلودگی میوههاي بهاره مگس زیتون، فعالیت

 .(Jonson, 2006) درصد كاهش داد 45حد متوسطی قرار داشت تا 

 این عسلك) زیتون سیاه شپشك و زیتون پسیل نظیر زیتون درختان آفات سایر با مبارزه -5

 .(كندمی فراهم سال درطول زیتون بالغ هايمگس براي را بسیارمناسبی غذایی منبع حشرات

براي جلب و  كشاورزي جهاد كارشناسان مستقیم نظارت با فرمونی  اي و طعمه هايتله نصب -1

 .(5شکل ) كشتن حشرات كامل هر دو جنس نر و ماده

 
تله مکفیل حاوي ماده غذایی جلب كننده پروتئین 

 هیدرولیزات

 
 تله زرد چسب حاوي فرومون جنسی مگس ماده

 انواع تله هاي جلب كننده مگس. 5شکل 
 

-هاي زرد چسبنده، فرموالسیونهاي متفاوتی نظیر كارتحشرات جلب شده، از روشبه منظور نابودي 

هاي محتدوي پدروتئین   تلهحشرات در  جلب و شکارو یا پایروتروئیدهاي طوالنی عمر  از هاي سنتتیك

ماه ساخته  1هاي با عمر امروزه تله. شودهاي بطري استفاده میهاي مکفیل و تلههیدرولیزات مانند تله

روز قبدل از   14ها بایسدتی حدداقل   تله. دهدشده كه طول دوره تولید مثل مگس زیتون را پوشش می

كه هم زمان با مرحله سخت شدن هسته میوه زیتون در اواخر خرداد ماه ) ریزي مگس زیتونآغاز تخم

 .هاي زیتون شودنصب شود تا باعث حذف حشرات ماده، قبل از آلودگی میوه( باشدمی
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متوسدط  )هاي كارت زرد چسبنده در شرایطی آلودگی شدید-دام اندازي انبوه با استفاده از تله براي به

كارت زرد در  154استفاده از ( عدد مگس بالغ توسط تله فرمون جنسی 24روز  5شکار هر تله در هر 

 .شودهکتار توصیه می

بالغ توسدط تلده فرمدون    عدد مگس  14روز  5متوسط شکار هر تله در هر )در شرایط آلودگی متوسط

 .شودكارت زرد در هکتار توصیه می 144استفاده از ( جنسی

عددد مگدس بدالغ توسدط تلده فرمدون        5روز  5متوسط شکار هر تله در هر )در شرایط آلودگی خفیف

 .شودكارت زرد در هکتار توصیه می 54استفاده از ( جنسی

روز در هر تله فرمونی، تعداد  5لغ در هر مگس با 34در صورت طغیان آفت و مشاهده آلودگی بیش از 

 . شودپاشی پوششی نیز توصیه میدر این حالت سم. كار رفته باید یك تله به ازاء هر درخت باشدتله به

 موجود درختان روي ايمیوه هنگامی كه حتی سال طول تمامی در آفت با مبارزه استمرار -4

 كامل حشره به صورت زمستان فصل در زیتون مگس آفت كه است نشان داده تجربه .باشدنمی

 بسیار)نمود اقدام هاآن شکار به نسبت توانمی غذایی كنندهجلب هايتله نصب با و نمایدمی فعالیت

 بالغ حشراتکه زمستان و پاییز فصول در هاي منطقهدرباغ غذایی كننده جلب هايتله نصببا  .(مهم

این  شکار به نسبت توانمی ندارند دسترسی غذایی خاصی منابع به دوره زمستانی گذراندن جهت

 .نمود اقدام هاجمعیت

 عنوان به شهرداري و دارد وجود خیابانها حاشیه در كه درختانی هايمیوه زودتر آوريجمع -3

 .شودمی محسوب آن متولی

 انواع براي مناسبی میزبان عنوان به كهدر اطراف باغات زیتون  خرزهره هايدرختچه حذف -6

 براي را غنی غذایی منابع نیز حشرات این و شوندمحسوب می (زیتون سیاه شپشك)نباتی شپشکهاي

 .نمایندمی فراهم زیتون مگس

زمستان جهت شکار  و پاییز فصول در هاي منطقهدرباغ غذایی كننده جلب هايتله نصب -14

 . حشرات كامل زمستانگذران

-قطره آبیاري نظیر جدید آبیاري هايروش از استفاده و سنتی آبیاري هايروش اصالح -11

 در و شده آفت این براي درخت تاج در مناسب العاده فوق میکروكلیماي ایجاد سنتی باعث آبیاري)اي

 (.نمایند می سپري راحتی به تابستان را گرم ایام حشرات نتیجه

صدورت  بهتواند به تنهایی و یا مین و تركیبات مسی كه یتركیباتی نظیر پودر كائول از استفاده -12

 .كنندد مدی  عمدل  ریزيتخم از كننده ممانعت جدید مخلوط با یکدیگر استفاده شود به عنوان تركیبات

سده  تحقیقات انجام شده در خصوص كاربرد كائولین جهت كاهش جمعیت مگس زیتون نشان داد كه 

®سپیدان)پاشی درختان زیتون با كائولین فرآوري شدهمحلولبار 
WP) درصد، با توجه به  5، با غلظت

و در  هداي مداده  ریدزي مگدس  تواند بطور موفقیت آمیزي مانع از تخممیریزي حشرات ماده زمان تخم

زمان كاربرد در مرحله اول یك تا دو هفتده قبدل از سدخت شددن هسدته       .شودخسارت كاهش نتیجه 

هداي زرد  تلده اوج شدکار در  )آفدت و در مراحل بعدي با توجه بده بیولدوژي   ( Pit hardening)زیتون
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صدورت  ههمچنین روش كاربرد كدائولین بد  . در منطقه مشخص خواهد شد( فرومون جنسی+ چسبنده 

معموال این تاریخ ، در مناطق آلوده. هاي زیتون باید باشدمیوهپاشی كامل درخت با تمركز  روي محلول

نکته  (.1363كیهانیان و همکاران، )فتداز اواخر خرداد ماه مرحله سخت شدن هسته زیتون اتفاق می ا

. نمایدمیپاشی را اجتناب ناپذیر محلولن است كه تجدید عملیات یاي كائولهفتهمورد تامل تاثیر یك 

هداي  كدش حشدره ن پاشی، كنترل مگس زیتدون، بده علدت عددم مصدرف      یحتی در صورت تکرار كائول

هداي  كدش آفدت زیانبدار  ثدار  آایی و استفاده از تركیبی معدنی كه تولید داخل كشور بوده و فاقد یشیم

مدیریت مگس زیتدون مدورد توجده قدرار      هايتواند دست كم به عنوان یکی از ابزارمیشیمیایی است، 

 . گیرد

درجده  . ها بعد از برداشت محصول در كاهش میزان آلودگی مؤثر اسدت نگهداري میوه ينحوه -13

هاي زمانی كه میوه. ها شودتواند باعث مرگ و میر مراحل نابالغ بسیاري از مگسهاي پایین میحرارت

گراد قرار گیرند، نرخ خروج حشرات كامل از مراحدل  درجه سانتی 4-1زیتون بعد از برداشت در دماي 

-بردن میدوه  همچنین فرو(. Yokoyama and Miller 2004)درصد می رسد 1نابالغ به كمتر از 

درصد اسید استیك باعث محدودیت خروج مراحل نابدالغ مگدس میدوه     1هاي برداشت شده در غلظت

 .شودزیتون می

 

 هاي کنترل شیمیاییروش(ب

 (:Bait spray)پاشیطعمه(9

این روش كنترل، عبارت از مخلوط كردن سم و ماده جلب كننده است كه به طدور مسدتقیم   

این روش باعث جلب و مرگ حشرات كامل هدر دو  . شودمیروي شاخه و برگ درختان زیتون پاشیده 

 میدوه  گیري از خسارت مگسجهت پیش ،پاشیطعمهروش جنس نر و ماده شده و بنابراین استفاده از 

پروتئین هیدرولیزات، نمك هاي آمونیوم یدا  )ها ممکن است از نوع غذایی جلب كننده. باشدزیتون می

-كدش هاي حاوي جلب كننده جنسی به نام اسپیروكتال باشد كه همراه با حشرهیا میکروكپسول( اوره

هداي  ، حشدره كدش  (دلتدامترین )، پایروتروئیددها (فنتیدون، دي متدوات و مداالتیون   )هاي ارگانوفسفات

-هداي مشدتق شدده از میکروارگانیسدم    و یا حشدره كدش  ( پیرترین، روتنون و یا مخلوط هر دو)یگیاه

 هاي پروتئین هیدرولیزات و ارگانوفسدفات، بده صدورت زمیندی و بدا نسدبت      طعمه. باشد( اسپینوزاد)ها

. شودلیتر در هر درخت مصرف میمیلی 344حشره كش و به میزان % 3/4و % 2 پروتئین هیدرولیزات

لیتر در  14حشره كش و به میزان %  6/4هیدرولیزات و پروتئین % 1طعمه پاشی هوایی از نسبت  براي

 .شودها مالس نیز اضافه میكنندهبراي افزایش میزان شکار به جلب . شودهر هکتار استفاده می

طدول  . باشدد زمان دقیق كاربرد این روش، مستلزم شناخت صحیح از تراكم جمعیت آفت مدی 

بوده كه براي پوشش ( بسته به درجه حرارت، رطوبت نسبی و سرعت باد)روز 4تا  3ها بین عمر طعمه

هاي همپوشان این آفت و همچنین مهاجرت حشرات كامل، كدافی بده   دادن خروج حشرات كامل نسل

هدا  از طرفی این طعمده . باشدنظر نمی رسد و حفاظت از محصول نیازمند كاربرد متوالی این روش می
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نبوده و كاربرد آن در محدوده وسیع ممکن است اثرات زیان باري روي اكوسیستم زراعدی بده    انتخابی

 .همراه داشته باشد

 

 (:Cover spray)پاشی پوششی سم( 2

باشد كه به صورت پوششدی روي شداخه و بدرگ    ها میاین روش عبارت از كاربرد حشره كش

پاشدی  طعمده شود كه زمان مناسدب  میوقتی توصیه این روش . شودپاشی میمحلولتمام درختان باغ 

هاي واریتههاي زیتون به باالتر از سطح زیان اقتصادي رسیده باشد كه براي گذشته و خسارت به میوه

هاي زیتون خوراكی سطح آلودگی قابل قبول براي واریته. اندازه میوه بستگی داردرقم و روغنی، به نوع 

هاي روغنی و یا زمدان اولدین   هاي واریتهپاشی بر پایه سطح آلودگی میوهزمان این نوع سم. صفر است

پاشدی پوششدی   هداي قابدل اسدتفاده در سدم    كدش حشره. باشدهاي خوراكی میآلودگی میوه در واریته

 .باشدپاشی و با همان غلظت میهاي ذكر شده در طعمهكشهمانند حشره

به دلیل )مل و همچنین الروهاي داخل میوهاگرچه این روش به خاطر از بین بردن حشرات كا

به دلیل طیدف اثدر گسدترده حشدره     اما باشد، بسیار مؤثر می( هاخاصیت نیمه سیستمیك حشره كش

كنندگان و همچندین هزینده بداالي    كارگران، مصرفحشرات مفید، ها و تأثیر روي محیط زیست، كش

باغ داران در استفاده از سمپاشی پوششی به  بهتر استاستفاده از این روش در مقایسه با طعمه پاشی، 

 .كنندجز در مواقع استثنائی اجتناب 

 

 عوامل کنترل بیولوژیک( ج

 Lasiopertaعامددل بیولوژیددك كنتددرل كننددده مگددس زیتددون در اسددپانیا،  كارآمدددترین 

berlesiane باشدد مدی باشد كه شدکارچی تخدم مگدس زیتدون     می(Civantos and Sanches, 

. باشدند بیولوژیك دیگري نیز روي مراحدل مختلدف رشددي مگدس زیتدون فعدال مدی        عوامل(. 1993

 Eupelmus martelli ،Eupelmuپارازیدت الروهدا  شدامل    زنبورهاي گدزارش شدده بده عندوان     

uorzonus ،Pnigalio mediterraneus ،Opius concolar ،Cyrtoptyx latipes و 
Eurytoma martelli هدم چندین زنبدور    .دنباشد می Prolasioptera berlesiana    بده عندوان

هداي كارابیدد و اسدتفانیلید    ها، سوسكپرندگان، مورچه .معرفی شده است شکارچی تخم مگس زیتون

 (. Katsoyannus, 1992)باشندمیفعال ها در خاک شکارگر شفیرهنیزبه عنوان 

به عنوان در منطقه طارم سفلی قزوین در اواسط شهریور  Cyrtoptyx latipesدر ایران زنبور 

 .Cزنبدور  توسدط  آفدت  ایدن  پارازیتیسدم  درصدد  .هاي مگس زیتون گزارش شده استالروپارازیتویید 

latipes  (. 1364و همکاران،  كیهانیان) طی سه سال بسیار ناچیز بود 
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Abstract 

 
The olive fruit fly, Bactrocera (Dacus) oleae(Rossi.) is the key pest of 

olives over the cultivating areas of the world. The larva feeds in the fruit 

and cause direct damage and also increase acidity and decrease the quality 

of the oil .Results of research projects showed that the olive fruit fly 

overwinters as adult mainly but rarely as pupa and larvae. It has 3-4 

generations per year in North West of Iran. Furthermore 10 traps/ha having 

the mean infestation rates of 1% in Mari cultivar and 5% in olive cultivar 

estimated the optimal number of traps/ha. Also the three sprayed with 5% 

of kaolin (a week before the pit hardening olive fruit and next times 1 

mount interval for decrease of egg laying and if the population of pest were 

high we can spray olive trees (one by one and to the north of trees) by 

combining low-risk insecticides and Hydrolyzate protein (Bait spray) is 

recommended to reduce the damage. To manage the olive fruit fly, 

following the standard orchard management practices is recommended: 

Plowing, pruning, control of pests (psyllid and mealybug black olives) and 

weeds, drip irrigation, early harvest and collection of remaining fruit in the 

grove.  

 

 Key words: 
Olive fruit fly, Bactrocera oleae. Management of olive garden, Biology  
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