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- هاي هرز استان آذربایجان) برخی علفDiptera: Tephritidaeمیوه (هايمگس

معرفی یک گونه جدید براي فون ایرانشرقی و
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چکیده

هاي هرز برخی از خانوادههايهاي آفت و عوامل بیوکنترل علفبودن گونهبا داراTephritidaeNewman,1834خانواده
هاي آوري و شناسایی گونهمنظور جمعهایی بهشود. بررسیمحسوب میDipteraاز راسته هاترین خانوادهگیاهی، یکی از مهم

بررسی، در این انجام شد. 1391تا 1388هاي شرقی طی سالها در استان آذربایجانو گیاهان میزبان آنTephritidaeخانواده 
عنوان گیاهان هرز بهگونه علف17همراه بهTephritidaeخانواده جنس از افراد 13قبیله و 7زیرخانواده،2گونه متعلق به 15تعداد 

شرقی مورد مطالعه قرار گرفت. ) در استان آذربایجانLamiaceaeوAsteraceae ،Apiaceaeخانواده گیاهی (3میزبان آنها از 
Aciura afghanaگونه  (Hering, 1961)ها به شرح زیر است.هاي مگسهاسامی گونشود.براي اولین بار از ایران گزارش می

Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1794), Aciura afghana (Hering, 1961), Ensina sonchi (Linnaeus,
1767), Euaresta bullans (Wiedemann, 1830), Euleia heraclei (Linnaeus, 1758), Heringina guttata
(Fallen, 1814), Orellia stictica (Gmelin, 1790), Oxyaciura tibialis (Robineau-Desvoidy, 1830),
Sphenella marginata (Fallen, 1814), Tephritis cometa (Loew, 1840), Tephritis postica (Loew, 1844),
Tephritomyia lauta (Loew, 1869), Trupanea amoena (Frauenfeld, 1857), Urophora quadrifasciata
(Meigen, 1826), Xyphosi miliaria Hendel, 1927.

شرقی.استان آذربایجان،Aciura afghanaهرز، هايعلف،Tephritidae: هاي کلیديواژه
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همقدم
از با بیشTephritoideaمیوه از باالخانواده هايمگس

27زیرخانواده وحدود 6شده متعلق بهگونه شناسایی4400
ترین جنس در جهان یکی از بزرگ500زیرقبیله و 12قبیله، 

شوند که افراد آن به جز هاي دوباالن محسوب میخانواده
قطب شمال و قطب جنوب، پراکنش وسیعی در تمامی مناطق 

Merz, 2001; Norrbom(جهان دارند  et al., 1999;

White, 1988(هاي آفت درختاننواده داراي گونه. این خا
هاي هرز برخی از خانوادههايمیوه و عوامل بیوکنترل علف

White(باشدگیاهی می et al., 1999(هاي مختلف . گونه
هرز، باعث هاياین خانواده با تغذیه از دانه برخی علف
,Whiteشوند (کاهش دانه و کنترل تدریجی این گیاهان می

Urophoraهاي این خانواده مانند گونه). برخی از1988

sirunaseva (Hering) به منظور کنترل گیاهان خاردار و
شوندپرورش و رهاسازي می1خشبی خانواده آفتابگردان

)White and Elson-Harris, 1992; Woods et al.,

2008.(
توان به شناسی این دوباالن میهاي مهم ریختاز ویژگی

بسته در بال و همچنین رگبال )cellcup(وجود سلول فنجانی
اشاره کرد که در بخش انتهایی خود با )Scطولی زیرکناري (

زاویه نزدیک به نود درجه منحرف شده و نرسیده به رگبال 
).White, 1988(شود ناپدید می) Cکناري (

با Tephritidaeي میوه خانوادههايمطالعه مگس
هرز و هايمل بیوکنترل علفتوجه به نقشی که به عنوان عوا

هاي آفت درختان میوه دارند، بسیار حائز دارابودن گونه
در ایران مطالعات محدودي ).White, 1988(اهمیت است 

میوه و گیاهان هايدر مورد شناسایی افراد خانواده مگس
که تاکنون طوريها صورت گرفته است. بهمیزبان آن

8علق به سه زیرخانواده، گونه از این دوباالن مت100حدود
اند آوري و معرفی شدهجنس از ایران جمع28قبیله و 

)Gilasian and Merz, 2008; Gharajedaghi and

Khaghaninia, 2012; Gharajedaghi et al., 2011
(a, b); Gharajedaghi et al., 2012; Karimpour,
2011; Khaghaninia and Gharajedaghi, 2012;
Khaghaninia et al., 2012 (a, b, c);

١ . Asteraceae

Mohamadzade and Nozari, 2011;
Mohamadzade et al., 2010 (a, b); Zarghani et

al., 2010 (a, b, cهاي انجام شده به صورت ). بررسی
کشور (استان آذربایجان استان4منسجم، محدود به 

Gharajedaghiباشند(میشرقی،اردبیل، کردستان و تهران)

and Khaghaninia, 2012; Gharajedaghi et al.,
2011 (a, b); Gharajedaghi et al., 2012;
Khaghaninia and Gharajedaghi, 2012;
Khaghaninia et al., 2012 (a, b, c);
Mohamadzade and Nozari, 2011;

Mohamadzade et al., 2010 (a, b).(
نوان یکی از این دوباالن به عکه اغلب با توجه به این

-هرز محسوب میهايعوامل مهم بیوکنترل برخی از علف

هاي بیشتر گونهمیوه و گیاهان میزبان هايو فون مگسشوند 
شده است، این تحقیق انجام گرفت.آن در ایران کمتر شناخته

ها مواد و روش
هاي بهار، تابستان، پاییز و اوایل ها در طول فصلنمونه
از مناطق مختلف زراعی و 1391تا 1388هاي زمستان سال

شیر، کندوان، باغی استان آذربایجان شرقی شامل: اهر، عجب
آوري شدند.مراغه، ورزقان، هشترود و هوراند جمع

آذین گیاهان آوري گلهاي مورد مطالعه با جمعنمونه
دست هها از مناطق مختلف زراعی و باغی بمیزبان آن

- یک گونه گیاهی و منطقه جمعآمدند.گیاهان میزبان به تفک
آوري شده داخل ظروف پالستیکی با سرپوش توري قرار 

پزشکی دانشکده کشاورزي داده شدند و به گلخانه گروه گیاه
هاي میوه داشگاه تبریز انتقال داده شدند. حشرات کامل مگس

-آوري شده حدود یک هفته تا یک ماه بعد درون ظرفجمع
ظاهر شدند. حشرات ن میزبانآذین گیاهاهاي نگهداري گل

داخل الکل قرار داده شدند و برخی دیگر با استفاده از کامل
براي هاي مخصوص، اتاله و براي شناسایی آماده شدند.سوزن

هاي ظاهري بدن نظیر ها، ویژگیشناسایی اولیه نمونه
شناسی ها، ریخت، اندازه بدن، رنگ، شکل بال2کتوتاکسی

، اندام تناسلی خارجی حشره کامل نر سر، قفسه سینه و شکم
پ نوري، وو میکروسکاستریومیکروسکوپ زیر و ماده 

2 . Chaetotaxy
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هاي گیاهی با توجه به دامنه میزبانی گونه بررسی شدند. گونه
میوه حاصل از آن تا حد جنس و یا گونه شناسایی مگس

يهابا استفاده از منابع و کلیدايي حشرههاشدند. گونه
White, 1988; White(بیلاز قشناسایی معتبر et al.,

- هايمگسجهت تائید صحت شناساییوی شناسای) 1999
پروفسور کرنیو (موسسه با،هامیوه و برخی گیاهان میزبان آن

. شد) مکاتبه اکراینکیفSchmalhausenجانورشناسی 
میوه با استفاده از هايبرداري از حشره کامل مگسعکس

صورت گرفت.1010مدل دوربین دیجیتال الیمپوس 
نتایج

7جنس، 13گونه متعلق به 15در این بررسی، تعداد
-گونه از علف17میوه وهايزیرخانواده از مگس2قبیله و 

14خانواده گیاهی (آفتابگردان (تعداد 3هرز متعلق به هاي
گونه)) 1(تعداد 2گونه) وچتریان2(تعداد 1گونه)، نعناعیان

آوري و شرقی جمعان در استان آذربایجانعنوان گیاه میزببه
هاي در تحقیق حاضر، بیشترین تعداد گونهشناسایی شدند.

آمدند و دستهبمیوه از خانواده گیاهان آفتابگردان هايمگس
از Tephritiniاي مربوط به قبیلهبیشترین تنوع گونه

.بودTephritinaeزیرخانواده 

Tephritinaeزیرخانواده

Myopitini Hendel, 1927قبیله

Urophora quadrifasciataگونه (Meigen, 1826)

این گونه شرقی: گیاهان میزبان در استان آذربایجان
Centaurea solstitialisهرز از علف (L.)گندم (گل

دست آمد. گونه گیاهی مذکور هزرد) از خانواده آفتابگردان ب
ارع گندم و جو هاي چندساله مزهرزترین علفیکی از مهم
د.شومحسوب می

یک حشره ماده و یک حشره نر شده:هاي مطالعهنمونه
45دقیقه شمالی و 29،درجه37شیر(این گونه از منطقه عجب

متر از سطح آزاد 1318دقیقه شرقی) با ارتفاع 52درجه، 
جمع آوري شد.)5/8/89ها (دریا

1 . Lamiaceae

2 . Apiaceae

غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان پراکنش در ایران:
Gharajedaghiاردبیل و کردستان ( et al., 2012;

Karimpour, 2011, Mohamadzade and Nozari,
2011; Mohamadzade et al., 2010 (a).(

آفریقا، ترکیه، فلسطین اشغالی و پراکنش در جهان:
).Merz and Korneyev, 2004قزاقستان (

Noeetini Norrbom and Korneyev, 1999قبیله

Ensina sonchiگونه (Linnaeus, 1767)

این گونه شرقی: گیاهان میزبان در استان آذربایجان
Sonchus asperهرز از علف (L.) (شیرتیغی)خانواده از

دست آمد. گونه گیاهی مذکور پراکنش هآفتابگردان ب
هايشرقی دارد و جزء علفاي در استان آذربایجانگسترده

باشد.کشاورزي در این استان میهايهرز مزارع و باغ
یک حشره ماده از منطقه هوراند شده: هاي مطالعهنمونه

دقیقه شرقی) 48درجه و 46دقیقه شمالی و 53درجه و 38(
آوري شد.جمع)12/2/88(دریامتر از سطح 1859با ارتفاع 

و تهران (آذربایجان شرقیپراکنش در ایران:
Gharajedaghi et al., 2012; Mohamadzade et al.,

2010 (b).(
آفریقا، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن و پراکنش در جهان:

).Merz and Korneyev, 2004فلسطین اشغالی (
Tephrellini Hendel, 1927قبیله 

Aciura afghanaگونه  (Hering, 1961)

5/5تا 5/4طول بدن حشره کامل ماده ریخت شناسی: 
پریده و مایل به سر رنگاي ناحیه پشت)، موه1میلیمتر (شکل 

3ها زرد، بدن سیاه، پاها زرد، بال داراي زرد، شاخک و پالپ
لکه شفاف گرد محصور در نواحی تیره. این گونه براي اولین 

داراي دو گونه Aciuraشود. جنس بار از ایران گزارش می
A. afghana(باشدتوصیف شده در جهان می (Hering)

A. coryliو (Rossi) گونه .(A. afghanaاز نظر ریخت-
.Aهاي شناسی بسیار شبیه گونه coryli وOxyaciura

tibialis (Robineau-Desvoidy) است که با کلید زیر از
شوند:هم متمایز می
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Oxyaciura tibialis... ...........................................................................................................................پاها سیاه ........ساق -1

2.........................................................................................................................................................................پاها زردساق-
A. afghana...... سر رنگ پریده و متمایل به زرد ................................................................................................موهاي پشت-2

A. coryli..................................................................... سر سیاه .........................................................................موهاي پشت-3

گیاه میزبان این گونه تاکنون گزارش نشده است گیاه میزبان: 
(موسسه ولی طی مکاتبات شخصی با پروفسور کورنیو 

هاي و بررسی)اکراینکیفSchmalhausenجانورشناسی 
ر تحقیق حاضر، گیاه میزبان انجام شده توسط نویسندگان د

(مریم گلی) متعلق Nepetaهاي مختلفی از جنس آن گونه
به خانواده نعناعیان تشخیص داده شد.

یک حشره ماده از این گونه شده:هاي مطالعهنمونه
46دقیقه شمالی و 29درجه و 37شیر (ازشهرستان عجب

اد متر از سطح آز1465دقیقه شرقی) با ارتفاع 1درجه و 
.آوري شد) جمع16/3/89(هادریا

در مقاله حاضر.آذربایجان شرقیپراکنش در ایران:
Korneyev andافغانستان (پراکنش در جهان:

Dirlbek, 2000.(
Oxyaciura tibialisگونه  (Robineau-Desvoidy,

1830)
: این گونه از گیاهان میزبان در استان آذربایجان شرقی

Lavandulaگیاه sp. دست آمد.بهمتعلق به خانواده نعناعیان
یک حشره ماده از این گونه شده:هاي مطالعهنمونه

45دقیقه شمالی و 30درجه و 37شیر(ازشهرستان عجب
آزاد متر از سطح 1525دقیقه شرقی) با ارتفاع 59درجه و 

.جمع آوري شد)29/2/89(هادریا
ن (آذربایجان شرقی و تهرا:پراکنش در ایران

Gharajedaghi et al., 2012; Mohamadzade et
al., 2010 (b).(

آفریقا، اروپا، افغانستان و عربستان پراکنش در جهان:
)Norrbom et al., 1999.(

Tephritini Newman, 1834قبیله

Acanthiophilus helianthiگونه (Rossi, 1794)

گونه این شرقی:گیاهان میزبان در استان آذربایجان
Carthamusهرز از علف lanatus (L.))گلرنگ وحشی(

. گونه مذکور یکی از دست آمدبهاز خانواده آفتابگردان 
هاي هرز مهم مزارع آبی و دیم گندم و جو در استان علف

شود.شرقی محسوب میآذربایجان
شش حشره ماده و دو حشره نر از شده: هاي مطالعهنمونه

47دقیقه شمالی و 47درجه و 37(ود هشتراین گونه ازمنطقه 
متر از سطح آزاد 1650دقیقه شرقی) با ارتفاع 4درجه و 

ویک حشره ماده و یک حشره نر از این )5/9/90(هادریا
درجه و 47دقیقه شمالی و 17درجه و 38(اهر گونه ازمنطقه 

ها دریامتر از سطح آزاد 2007دقیقه شرقی) با ارتفاع 41
.آوري شدندجمع) 22/7/91(

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، پراکنش در ایران:
Gharajedaghiاردبیل و کردستان ( et al., 2012;

Karimpour, 2011; Mohamadzade and
Nozari, 2011; Mohamadzade et al., 2010

(a).(
پاکستان،آفریقا، اروپا، افغانستان،پراکنش در جهان:

ین، قرقیزستان، قزاقستان، عربستان و روسیه، چ،تایلند
;Korneyev and Dirlbek, 2000(هندوستان 

Norrbom et al., 1999.(
Euaresta bullansگونه  (Wiedemann, 1830)

این گونه شرقی: گیاهان میزبان در استان آذربایجان
Xanthium spinosumاز گیاه (L., 1753))از )طوق

یک ساله و نامبردهآمد. گیاه دستهبخانواده آفتابگردان 
هاي یکهرز کشتعنوان علفداراي خارهاي زیاد بوده و به

باشد.ساله مطرح می
یک حشره ماده و یک حشره نر شده:هاي مطالعهنمونه

46دقیقه شمالی و 46درجه و 37(این گونه از منطقه کندوان 
د متر از سطح آزا2496با ارتفاع دقیقه شرقی) 16درجه و 

.شدآوري) جمع9/5/89ها (دریا
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(تهرانوآذربایجان شرقیپراکنش در ایران:
Gharajedaghi et al, 2012; Mohamadzade et

al., 2010 (b).(
آمریکاي شمالی و جنوبی،آفریقا،پراکنش در جهان:

Norrbom(استرالیا، ترکیه و فلسطین اشغالیاکراین،اروپا،

et al., 1999.(
Heringina guttataگونه (Fallen, 1814)

این گونه شرقی:گیاهان میزبان در استان آذربایجان
Cirsiumهرزاز علف arvense (L.)آفتابگردان از خانواده

آمد. گونه گیاهی مذکور خشبی، خاردار و چندساله دستهب
- بشمار میهايوباغهاي هرز مهم مزارع و بوده و جزء علف

.آید
این نریک حشره دو حشره ماده و شده: لعههاي مطانمونه

46دقیقه شمالی و 47درجه و 37منطقه هشترود(گونه از 
آزاد متر از سطح 1720با ارتفاع دقیقه شرقی) 36درجه و 

.آوري شدجمع)2/4/88(هادریا
آذربایجان شرقی و اردبیل (پراکنش در ایران:

Gharajedaghi et al., 2012; Mohamadzade et
al., 2010 (a).(

Norrbom(اکراین و قزاقستان پراکنش در جهان: et

al., 1999.(
Sphenella marginataگونه (Fallen, 1814)

این گونه شرقی:گیاهان میزبان در استان آذربایجان
Senecioهرز  علفاز  vulgaris (L., 1753) زرد (گل

-علفمد.آدستهاز خانواده آفتابگردان ب) پیربهاري، زلف
جازي بوده و در تمام مناطق هرز مذکور یک ساله و همه

شیوع دارد.استان
این نرحشره حشره ماده و دودو شده: هاي مطالعهنمونه

46دقیقه شمالی و 51درجه و 38هوراند (منطقه گونه از 
متر از سطح آزاد 1367دقیقه شرقی) با ارتفاع 59درجه و 

آوري شد.) جمع23/6/88ها (دریا
آذربایجان شرقی، اردبیل و کردستان (پراکنش در ایران:

Gharajedaghi et al., 2012; Mohamadzade
and Nozari, 2011; Mohamadzade et al.,

2010 (a).(

افغانستان، اروپا، مصر و روسیه پراکنش در جهان: 
)Norrbom et al., 1999.(

Tephritis cometaگونه (Loew, 1840)

این گونه شرقی: یاهان میزبان در استان آذربایجانگ
Cirsium vulgareاز گیاهان  (Savi)وCirsium

arvense (L.) آمددستهباز خانواده آفتابگردان.
هايوباغمزارعهرزمهميهامذکورجزءعلفزبانیهردوم

نیابودنوچندسالهیخشبلیدلبهو شوندیممحسوب
.دشواراستاریبساهمبارزه با آناهان،یگ

دو حشره ماده این گونه شده:هاي مطالعهنمونه
درجه و 46دقیقه شمالی و 30درجه و 37ازشهرستان مراغه (

هادریامتر از سطح آزاد 1976دقیقه شرقی) با ارتفاع 25
و پنج حشره ماده و سه حشره نر از این گونه )14/5/88(

36درجه و 48الی و دقیقه شم21درجه و 38ازمنطقه ماهر (
هادریامتر از سطح آزاد 1379دقیقه شرقی) با ارتفاع 

آوري شدند.جمع)5/6/91(
آذربایجان شرقی، اردبیل و تهران پراکنش در ایران:

)Mohamadzade et al., 2010 (a, b); Zarghani

et al., 2010 (b).(
آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، پراکنش در جهان: 

ستان، اکراین، ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، انگل
).White, 1988روسیه و قرقیزستان (

Tephritis posticaگونه (Loew, 1844)

این گونه شرقی: گیاهان میزبان در استان آذربایجان
Onopordum acanthiumاز گیاه  (L.) (خار زن بابا) از

هرز مذکور چندساله و علفدست آمد.خانواده آفتابگردان به
-وفور دیده میاستان بههايوباغبوده و در مزارع و خاردار 

شود.
دو حشره ماده و یک حشره نر از شده: هاي مطالعهنمونه

47دقیقه شمالی و 21درجه و 38این گونه ازمنطقه اهر(
متر از سطح آزاد 1479ارتفاع دقیقه شرقی) با 37درجه و 

آوري شدند.جمع) 1/4/90ها (دریا
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آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، پراکنش در ایران: 
;Karimpour, 2011(اردبیل، تهران و کردستان 

Mohamadzade et al., 2010 (a, b); Zarghani
et al., 2010 (b.(

آلمان، ایتالیا، اسپانیا، اروپا، ترکیه و پراکنش در جهان:
).Merz, 1994فرانسه (

Tephritomyia lautaگونه (Loew, 1869)

این گونه شرقی:گیاهان میزبان در استان آذربایجان
Echinops viscosusاز گیاه (L.) (شکر تیغال) از خانواده

آمد.دستهبآفتابگردان 
شرقی اغلب در مناطق گیاه مذکور در منطقه آذربایجان

مزارع هايهرزعلفجزءشود و کوهستانی و مرتعی یافت می
.استو جو دیم گندم

پنج حشره ماده و سه حشره نر از شده: هاي مطالعهنمونه
دقیقه شمالی و 51درجه و 38این گونه ازشهرستان هوراند(

متر از سطح آزاد 1770دقیقه شرقی) با ارتفاع 52درجه و 46
و ده حشره ماده و دوازده حشره نر از این )10/5/90(هادریا

46دقیقه شمالی و 41رجه و د38گونه ازشهرستان ورزقان (
متر از سطح آزاد 1788دقیقه شرقی) با ارتفاع 31درجه و 

.آوري شدندجمع)1/10/89(هادریا
اردبیل و کردستان آذربایجان شرقی،پراکنش در ایران:

)Gharajedaghi et al., 2012; Mohamadzade

et al., 2010 (a, b).(
Norrbomمصر (فلسطین اشغالی و پراکنش در جهان: 

et al., 1999.(
Trupanea amoenaگونه (Frauenfeld, 1857)

این گونهشرقی: گیاهان میزبان در استان آذربایجان
Lactuca serriolaاز گیاه (Linneaus, 1756)گاوچاق) -

ساله بوده و آمد. این گیاه چنددستهبکن) از خانواده آفتابگردان 
شرقی ستان آذربایجانامیوه هاياغوبهاي هرز مهم یکی از علف

باشد.اغلب بیش از یک متر میاین گیاهارتفاع .است
ماده و دو حشره نر از حشره سه شده:هاي مطالعهنمونه

دقیقه شمالی و 39درجه و 38(این گونه از شهرستان ورزقان 
متر از سطح آزاد 2140با ارتفاع دقیقه شرقی) 31درجه و 46

.آوري شدندجمع)21/3/91(هادریا

و ، تهراناردبیلآذربایجان شرقی،پراکنش در ایران:
Gharajedaghi(کردستان  et al., 2012;

Mohamadzade and Nozari 2011;
Mohamadzade et al., 2010 (a, b.(

اروپا، فلسطین اشغالی، عراق و پراکنش در جهان: 
Norrbomعربستان ( et al., 1999.(

Terellini Hendel, 1927قبیله

Orellia sticticaگونه (Gmelin, 1790)

این گونه شرقی:گیاهان میزبان در استان آذربایجان
Tragopogonاز گیاهان orientalis (L.) (شنگ) و

Taraxacum serotinum (L.) (گل قاصدك) از خانواده
-هاي گیاهی مذکور جزء علفآمد.گونهدستهبآفتابگردان 

شوند. گونه استان محسوب میهايباغوهرز هاي
Tragopogon orientalis (L.)هرز چندساله است و علف

مصرف خوراکی و دارویی نیز دارد.
منطقه این گونه از یک حشره ماده شده:هاي مطالعهنمونه
دقیقه 7درجه و 46شمالی و دقیقه 31درجه و 37شیر(عجب

) 15/1/89ها (دریامتر از سطح آزاد1469شرقی) با ارتفاع 
آوري شد.جمع

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، پراکنش در ایران:
Gilasian and(تهران، سولگرد و کردستان  Merz, 2008;

Gharajedaghi et al., 2012; Karimpour, 2011;
Mohamadzade and Nozari, 2011;

Mohamadzade et al., 2010 (b);.(
مان، آذربایجان، ارمنستان، اکراین، آلپراکنش در جهان:

,Merz and Korneyevاسترالیا، فرانسه و بلغارستان (

2004.(
Xyphosiini Hendel, 1927قبیله

Xyphosi miliariaگونه Hendel, 1927

این گونه شرقی: گیاهان میزبان در استان آذربایجان
Carduus tenuiflorusهرزاز علف (Curtis,  1789) از

آمد. گونه گیاهی مذکور دستهبواده آفتابگردان خان
شرقی دارد و جزء اي در استان آذربایجانپراکنش گسترده

هايوباغهرز چندساله و خاردار مهم مزارع و هايعلف
باشد.کشاورزي در این استان می
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منطقه این گونه از دو حشره ماده شده: هاي مطالعهنمونه
دقیقه 18درجه و 46ه شمالی و دقیق44درجه و 37کندوان (

)3/10/91(هادریامتر از سطح آزاد 2863با ارتفاع شرقی) 
.شدآوريجمع

آذربایجان شرقی و تهران پراکنش در ایران:
)Gharajedaghi et al., 2012; Mohamadzade

et al., 2010 (b).(
ترکیه، روسیه، چین، قرقیزستان و پراکنش در جهان: 

Norrbomقزاقستان ( et al., 1999.(
Trypetinaeزیرخانواده

Trypetini Loew, 1861لهیقب

Euleiaگونه heraclei (Linnaeus, 1758)

گونه نیا: یشرقجانیآذربادر استان زبانیماهانیگ
Anthriscusاهیاز گ sylvestris (Linnaeus)

Hoffmann, 1814گونه. شديآورجمعانیچترازخانواده
وهیمهايوباغهرزهايعلفنیترعیشاازیکیمذکوریاهیگ

.باشدیمیشرقجانیآذربادر استان 
حشره ماده از این گونه از یکشده: هاي مطالعهنمونه

دقیقه 5درجه و 47دقیقه شمالی و 51درجه و 38هوراند (
) 22/4/90(هادریامتر از سطح آزاد 1449با ارتفاع شرقی)

.شدآوريجمع
، خوزستان وتهرانآذربایجان شرقی،پراکنش در ایران:

Gilasian and(لرستان  Merz, 2008; Gharajedaghi

et al., 2012; Mohamadzade and Nozari, 2011.(
ترکیه، روسیه، فلسطین اشغالی اکراین،پراکنش در جهان:

).Korneyev and Dirlbek, 2000و عراق (
بحث

6اي در داراي پراکنش گستردهمیوه هايخانواده مگس
-پاله، 2، استراالسیان1آفروتروپیکالزیستی جهان شامل(ناحیه

1 . Afrotropical

2 . Australasian

باشند) می5شرقو4آرکتیک، نه3نئوتروپیکالآرکتیک، 
)White,1988.( مناطق زیستی توسط موانع مختلف این

هاي بزرگ و کوهها، صحراهاي بزرگ، رشتهشامل اقیانوس
ناحیه زیستی یادشده 6شامل وها از هم متمایز شدهیخچال

ناحیه زیستی قطب شمال و قطب جنوب 2در باال و همچنین 
ساکن در زي جانوري و گیاهی هاي خشکیگونهباشند ومی

زیستی با افراد نواحیسیر تکاملی متفاوتی زیستی هر ناحیه
مطالعات ). Olson and Dinerstein, 1995(دنداردیگر 

هاي این ها و قبیلهراکنش زیرخانوادهمحققان نشان داده که پ
ناحیه زیستی جهان 6ها در دوباالن و گیاهان میزبان آن

آرکتیک، زیستی پالهطوري که در ناحیههمتفاوت است ب
ها مربوط به افراد قبیلهبیشترین تعداد و تنوع گونه

Tephritiniاز زیرخانوادهTephritinae است که اغلب
ه از دانه گیاهان خانواده آفتابگردان تغذیه افراد این زیرخانواد

هاي مختلف از کنند و بیشترین تعداد و تنوع افراد قبیلهمی
ن آفات مهم آکه بیشتر افراد Trypetinaeزیرخانواده

سایر مربوط بهآیند حساب میمحصوالت کشاورزي به
و در این بین استنواحی گرمسیري بویژهزیستی و نواحی

Anastrephaشده جنس هاي توصیفونهتقریبا همه گ

Schiner, 1868 زیستی نئوتروپیکال و نهناحیهدر دو -
هاي این جنس جزء آفات بیشتر گونهاند و پراکندهآرکتیک

Norrbom(شوندمیکلیدي درختان میوه محسوب  et al.,

1999 and White et al., 1999ا توجه به قرارگیري ). ب
آرکتیک زیستی پالهر ناحیهشرقی داستان آذربایجان

تحقیقات انجام شده در منطقه آذربایجان، بیشترین تعداد و
و گیاهان خانواده Tephritiniاي مربوط به قبیلهتنوع گونه

که با نتایج حاصل از تحقیق حاضرباشدآفتابگردان می
,Gharajedaghi and Khaghaninia(همخوانی دارد

2012; Gharajedaghi et al., 2011 (a, b);
Gharajedaghi et al., 2012; Khaghaninia and
Gharajedaghi, 2012 and Khaghaninia et al., (a,

b, c(.شرقی یکی از ستان آذربایجاناکه با توجه به این

3 . Neotropical

4 . Nearctic

5 . Oriental
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و شودترین مناطق کشاورزي ایران محسوب میمهم
هاي آفت تاکنون گونهولی داراي درختان میوه متنوع است، 

است. با ختان میوه از این دوباالن در این استان دیده نشدهدر
هرز غالب محصوالت کشاورزي هايعلفکهتوجه به این

هاي آفتابگردان و چمنبیشتر شامل گیاهان خانوادهاین استان
به منظور کاهش استفاده دشو، پیشنهاد میباشندمی(گندمیان) 

هرز، تحقیقاتايهدر مبارزه با این علفاز سموم شیمیایی 
-راهو انجام شودTephritiniبیشتري روي افراد قبیله 

هرز میزبان هايکارهاي مناسب براي مدیریت تلفیقی علف

کنترل بیولژیک هايبردها با راهاین دوباالن و تلفیق این روش
مورد بررسی ) Tephritiniقبیله بویژه (میوه هايتوسط مگس

قرار گیرد.
(موسسه Korneyevسندگان ازپروفسور نوی:سپاسگزاري
تایید به دلیل ) کیو اکراینSchmalhausenجانورشناسی 

اري زسپاسگهاي میوه و برخی گیاهان میزباني مگسهاگونه
کنند.می

Aciura afghanaگونه - 1شکل  (Hering)شره ماده، ب) نماي جانبی سر (اصلالف) نماي جانبی ح(
Figure 1. Acura afghana (Hering); a) Female (lateral view), b) Head (lateral view) (original)
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Abstract
Tephritidae is one of the most important families of the order Diptera. This family has both species

of pests and biocontrol agents of some weeds. In order to collect and identification of tephritids and
their host plants in East Azarbaijan province, a study was conducted during 2009- 2012. In total 15
species of fruit flies belonging to 2 subfamilies, 7 tribes and 13 genera besides 17 species of their host
plants belonging to Asteraceae, Apiaceae and Lamiaceae families occurring were identified in the
province. The species Aciura afghana (Hering, 1961) is recorded for the first time from Iran. The list
of tephritid species is as follow.

Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1794), Aciura afghana (Hering, 1961), Ensina sonchi (Linnaeus,
1767), Euaresta bullans (Wiedemann, 1830), Euleia heraclei (Linnaeus, 1758), Heringina guttata
(Fallen, 1814), Orellia stictica (Gmelin, 1790), Oxyaciura tibialis (Robineau-Desvoidy, 1830),
Sphenella marginata (Fallen, 1814), Tephritis cometa (Loew, 1840), Tephritis postica (Loew, 1844),
Tephritomyia lauta (Loew, 1869), Trupanea amoena (Frauenfeld, 1857), Urophora quadrifasciata
(Meigen, 1826), Xyphosi miliaria Hendel, 1927.
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