
 نصب و نگهداري تله هاي حشره گير نوري دستورالعمل

 مقدمه
 واند كارآيي بااليي در مبـارزه ت هاي حشره گير نوري از جمله ابزار و وسايلي است كه در صورت استفاده صحيح مي تله

 فات به عنـوان ابـزار پـايش مـورد آ ايلي است كه در مديريت تلفيقي وس با مگس در اماكن ايفا نمايد اين وسيله از جمله
 . مي گيرد استفاده قرار

 نوري شيوه هاي نصب و نگهداري تله هاي
 يده مي شـود بـراي جـستجو و كنتـرل نمـودن نام ILT كه به اختصار ( Insect light trap) تله هاي نوري حشره گير

 پراكننـد كـه ايـن ابزارهـا نـور فـرابنفش مـي . بطور اتفاقي در اماكن ظاهر مي شوند بكار مي رونـد حشرات پروازي كه
 توليد كننده اين اشـعه را نيـز المـپ هـاي ه مي شود به تبع اين نامگذاري المپهاي ت گف Black light دراصطالح به آن
Black light مگس ها و شب پره ها جاذب است و بدين واسطه حشره اي كـه مثل اين نور براي حشراتي . گويند مي 

 بـر . يا در اثر تخليه الكتريكي و يا در اثر افتادن روي صفحه اي چـسبناك از ميـان مـي رود به داخل تله كشيده مي شود
 و تلـه ) نيز ناميده مي شـوند ZIP ZAP كه ( يكي تله هاي با تخليه الكتر : اين اساس دو نوع كلي از تله هاي نوري داريم

 مختلفي در فرآيند كنترل و نظارت بر حشرات ايفا مي كنند كـه هاي داراي صفحه چسبناك كه البته هر كدام كاربرد هاي
 آنچه كه در اينجا حائز اهميت فراوان است تـاثير وجـود يـا عـدم وجـود نـور . خواهيم پرداخت در سطور بعدي به آن

 ) نبود نـور محيطـي ( مناسب اتاق يا فضايي است كه از اين ابزارها استفاده مي شود در صورت وجود شرايط محيطي در
 نكته قابـل توجـه ديگـر . جذب اين تله ها مي شوند متري ۳۰ متري و شب پره ها از فاصله حدود ۷ / ۵ مگسها از فاصله

 مواد غذايي در سطح كـشور اسـت كـه البتـه بـي يع آبي رنگ در اماكن تهيه و توز استفاده از المپهاي فلورسنت معمولي
 . اما آن تاثير مورد انتظار را نيز بر آورده نمي كند تاثير نيست

 اصلي تله هاي نوري به انواع ديگري تقسيم بندي مي شوند كـه شـامل انـواع آويـزي از از نظر محل نصب هر دو قسم
 . برد ري نام دو سويه، آويز به ديوار، سه گوش و مدل چسب دار دكو سقف،

 كاربرد ها
 حشرات مزاحم را مي كشد وسيله اي بسيار مطلوب و موثر براي پـايش آلـودگي يك تله نوري اگرچه مگس ها و ديگر

 را قبـل از خـارج كنترلي اوليه هشدار دهنده است كه مي تواند افت شرايط بهداشتي يا كاهش اثر اقدامات و يك سيستم
 تله هاي نوري چسب دار بهتر هستند چراكـه البته به اين منظور . ل نصب نشان دهد شدن جمعيت آفات از كنترل در مح

آن را امكان پذير مي كننـد در حاليكـه تلـه هـاي بـا تخليـه الكتريكـي حشره را بطور كامل صيد مي كنند و و شناسايي



 دانـش نترل آفـات كـه بـا و مانع از شناسايي درست آن مي شوند البته براي يك تكنسين مجرب ك حشره را منفجر كرده
 بـراي اقـدام بـه يـك نظـارت . بـود حشره شناسي بخوبي آشنا باشد شناسايي اوليه نوع آفت از بقايا امكان پذير خواهـد

 هفته يكبار مورد بررسي قرارداد و آن را تميز نمود انجـام خوب ظرف جمع آوري و يا صفحات چسبدار تله را بايد هر
 ام يك برنامه نظارتي خوب است بلكه مانع از تجمع سوسكهاي درمـستيد و ديگـر پوسـيده انج اين كار نه تنها منطبق با

 قسمتهاي تله افتاده انـد از در اين خصوص بايد توجه نمود كه حشرات مرده كه در ديگر . خواران در داخل تله مي شود
 لـه هـا بدسـت آورد كـه در زيـر هاي حـشرات جمـع شـده از ت اطالعات بسيار مناسبي را مي توان از نمونه . قلم نيفتند

 : مثالهايي را ارائه مي كنيم
 نزديكي محل نـصب تلـه اگر تعداد زيادي مگس خانگي در تله افتاده باشد دليل بر وجود يك محل نشو نما در -
 . ت اس
 . د ورچه ها در همان نزديكي وجود دار از م اگر تله مورچه اصطالحا بالدار صيد كرده باشد النه اي -
 . است احتماال در هنگام غروب در محل باز مانده اگر تله اتفاقا پشه صيد كرده باشد -

 نگهداري
 هـيچ . فلورسنت فرا بنفشي است كه جاذب حشرات پرواز كننده اسـت همانگونه كه گفته شد قلب يك تله نوري المپ

 فـسفر . توان كار مـي كنـد يـا خيـر كردن به يك حباب در حال درخشش گفت كه آيا با حداكثر وقت نمي توان با نگاه
 المـپ فـرابنفش مـورد متوسط طول عمر يـك . از كارآيي خود را از دست مي دهد % ۵۰ داخل المپ پس از يكسال كار

 الزم است در صورتي كه از اين المپها اسـتفاده به اين ترتيب . ماه است ۹ ساعت حدود ۷۰۰۰ استفاده در تله هاي نوري
 انجام ايـن كـار حتـي زمـاني كـه . اين صورت حداقل سالي يكبار تعويض شود ار ودر غير مداوم مي شود هر سال دو ب

 . با قدرت تمام كار مي كند ضروري است بنظر مي رسد المپ
 سيم هاي معيوب ، عايق بندي هـاي شكـسته . الكتريكي آن را كنترل كنيد هر وقت تله را از مدار خارج كرديد اتصاالت

 خـدمات ير مواردي را كه مي تواند حاكي از بروز مشكالت الكتريكـي باشـد و نيـاز بـه المپ و سا و سوكتهاي شكسته
 رفلكتور و اكـستريور تلـه را . كنيد شبكه خارجي تله را با برسي محكم تميز . تخصصي دارد كنترل نموده برطرف نماييد

 ه از چسب و قطعـه اي كاغـذ در تاريح تعويض المپ را با استفاد . با آب گرم و ماده شوينده بخوبي شسته خشك نماييد
 . بچسبانيد زير تله

 ب نص
 بـسياري از . در يك محل نصب شود هيچ قاعده مشخص و مدوني وجود نـدارد متاسفانه در مورد تعداد تله اي كه بايد

متـري ۷ / ۵ متر واكنشي به تله نشان نمي دهند مگس خانگي نيـز از فاصـلهاي بـيش از ۳۰ بيش از حشرات از فاصله اي



 كه در جاي مناسب نصب شـده تله اي . آنچه كه بيش از تعداد تله مهم است محل نصب آنها است . تله نمي شود جذب
 نـصب تلـه هـاي نـوري در راهـرو هـاي . موثر است باشد بيش از يك دوجين تله اي كه در جاي نامناسب نصب باشد

 مثل فروشگاههاي زنجيـره ( كن داراي بارانداز در اما . ورودي بسيار موثر است متري از ۴ / ۵ - ۷ / ۵ باريك و بلند در فاصله
 داخـل متري از درهـاي سـكوي بـارگيري در ۴ / ۵ - ۷ / ۵ خط دفاعي مناسب نصب تله سقف آويز در فاصله نخستين ) اي

 . ت ساختمان اس
 اين قبيل تلـه هـا . تله هاي سقف آويز صيد مي كنند تله هايي كه به سطح زمين نزديكتر هستند مگس بيشتري نسبت به

 از تله هاي نوري تنها در اماكن داخلي استفاده . بيشتر شب پره ها را صيد مي كنند فاصله بيشتري از كف محل دارند كه
 . شد استفاده از تله هاي نوري در اماكن خارجي مموجب صيد بيشتر حشرات غير آفت خواهد . كنيد

 . انتخاب درست تله هاي مورد نياز و تعداد آنها بسيار مشكل است
 از سـكوي متـري ۴ / ۵ متري از زمـين و فاصـله ۲ / ۵ - ۳ در محوطه پذيرش كاال در ارتفاع : آويز دو سويه سقف تله هاي

 موجـب جـذب حـشرات از محوطـه تله بايد بطور عمود بر درها نصب شود تا . بارانداز در داخل ساختمان نصب شود
 . د ي شو م بيرون به داخل نصب تله به موازات درها موجب جلب حشرات از . خارجي نشود

 مگـس . متري از زمين نصب مـي شـوند ۰ / ۹ - ۱ / ۵ ارتفاع معموال در : تله هاي نوري ديواري و تله هاي نوري سه گوش
 اين تله هاي نوري براي صيد حشرات قبـل از ورود بـه اتـاق فـرآوري و . كنند هاي خانگي در نزديكي سطح پرواز مي

 مثـل راهـرو هايي كه حشرات در آنها بداخل فضاهاي باريك نصب اين قبيل تله ها در محل . قابل نصبند محوطه فروش
 بايـد در گوشـه خـارجي تقـاطع تله هـاي سـه گـوش . ها و اتاق هاي كوچك كشيده مي شوند بسيار موثر خواهند بود
 . د نماين راهروها نصب شوند تا از هر دو سو حشرات را به خود جذب

 تلـه هـاي بـا . و طبخ مواد غذايي نصب نمـود ي روباز يا سطوح تهيه تله هاي نوري را نبايد مستقيما در باالي مواد غذاي
 . متر از اين سطوح نصب نمود ۱ / ۵ صفخه چسبدار نبايد درفاصله كمتر از تخليه الكتريكي را بر خالف تله هاي داراي

ــه هـــاي حـــشره ــاي عمـــومي اســـت تلـ ــراي مكانهـ ــاب بـ ــر دكـــوري چـــسب دار بهتـــرين انتخـ . گيـ


