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 چكيده

مورد بررسي  4311-4310های سيستان و بلوچستان طي سال  نها در استاهای آنو ميزبان  (Diptera:Tephritidae)ميوهی هامگس فون

 مشخص شده است، ستاره با عالمت ی کهاگونه .شدآوری و شناسایي جمع جنس 0گونه متعلق به  42در این بررسي، در مجموع . قرار گرفت

 Bactrocera ؛Bactrocera zonata (Saunders, 1842) شامل ی شناسایي شدههاگونه .شودمين بار از ایران گزارش اولي برای

latifrons (Hendel, 1909) ؛Bactrocera cucurbitae (Coquillett, 1849) ؛Bactrocera dorsalis (Hendel,1794) ؛

Bactrocera oleae (Rossi, 1790) ؛Dacus ciliatus (Loew, 1862)؛ Acanthiophilus helianthi(Rossi, 1794) ؛

Rhagoletis cerasi(Linnaeus, 1758) ؛Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) ؛Anastrepha striata
*
 Schiner, 1868 ؛

Carpomyia vesuviana Costa, 1854  وCarpomyia pardalina (Bigot, 1891) ه شناسایي ميو یهامگسکليد شناسایي . بودند

 .شده استشده در استان سيستان و بلوچستان ارایه 
 

 ،  ميزبان، سيستان و بلوچستانTephritidae، ی ميوههامگس :کليدی هایواژه
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 مقدمه

آب وربع وسعت دارد کيلومتر م 403101منطقه بلوچستان 

و هوای ویژه این منطقه قادر است بسياری از نباتات گرمسيری 

 دگرمسيری نقاط مختلف جهان را در خود پرورش دهو نيمه

(Anonymous, 2010). ورود آفت مگس انبه 

Bactrocera zonata (Saunders)  در دو دهه اخير به

زنگ بلوچستان و خسارات فراوان وارده به محصوالت باغي 

پزشکي مسایل گياه اندرکاراندستخطری جدی برای همه 

ی هامگسحاکي از اهميت خسارت و رود يمکشور بشمار 

ضمن آنکه دامنه ميزباني آن بسيار  .در این منطقه استه ميو

ه هلو، زیتون خسارت آن و زیاد است محلي، انبه، سيب،  ب

، ل، بادمجان، هندوانه، چيکوخرما، خربزه درختي، پرتقا

 ,Sanjarani) فرنگي، موز و کنار مشاهده شده استگوجه

1980). 

های آفات ميوه ینترميوه یکي از مهم یهامگس

توانند شوند و ميگرمسيری محسوب ميگرمسيری ونيمه

ن این . ناپذیری به محصوالت مختلف وارد کنندخسارت جبرا

گونه  1177حدود  .ای زیادی هستندها دارای تنوع گونهمگس

 در جهان شناخته شده استميوه  یهامگس جنس از 977و 

(Merz, 2001) . ميليمتر و  42الي  2طول بدن حشرات کامل

ترین مهم. و نقش و نگارهایي است هابال در آنها دارای لکه

است که انتهای آن با  مشخصه این خانواده رگبال زیرکناری

ل محو و بال منحرف و در نوک بایک زاویه قایم به سمت جل

آنال در عقب بال اغلب نوک همچنين امتداد سلول . شودمي

 .(White, 1988) باشدتيز مي

 ،از نظر تعداد Tephritidae خانواده هایمگسدر بين 

بيشترین تعداد گونه را دارا   Bactrocera Macquartجنس 

سایر  .گونه در این جنس شناخته شده است 977و حدود  است

 Anastrepha Schiner ،Ceratitis شامل هاجنس

Macleay ، Dacus Fabricius و Rhagoletis Loew 
دادهبيشترین خسارت به محصوالت را به خود اختصاص آمار 

دامنه زیادی از گياهان و محصوالت  هاآنهای يزبانمکه  اند

 .(Hancock and Drew, 1996) دباشيماستراتژیک 

های تازه هکه به ميوهستند  یيهامگس از جمله ميوهی هامگس

ها نظير که سایر مگسزنند، در حاليخسارت مي

Drosophilidae و Muscidae های خسارت دیده و در ميوه

حاصل از  یهادر سوراخ Lonchaeidaeریخته شده و 

 White) دگذارنتخم مي Tephritidae یهامگس تخمریزی

and Elson-Harris, 1992).  ی هامگسگونه از  07حدود

 هامگساین . ميوه به عنوان آفات مهم کشاورزی مطرح هستند

 مرکبات، انبه، سيب، آفتابگردان و غيرههایي نظير يوهمبه 

خواری دليل گرایش گياههب هامگسالرو این . زننديمخسارت 

ه  زیادیخسارات   White) دنکنيمها و سبزیجات وارد يوهمب

and Elson-Harris, 1992). 

آوری، شناسایي و به جمع  (Hardy, 1968)هاردی

مربوط شناسایي وی کليد . ميوه پرداختی هامگس پراکنش

 .مربوطه را نيز ارایه کرده است نژادهایها و گونه بسياری ازبه 

 شناسایي به صورت تخصصي کليد (White, 1988) وایت

را ارایه داده   Bactroceraجنس ی ميوه وهامگسبسياری از 

 (Norrbom and Kim, 1988) کيمنوربوم و . است

های خسارت دیده توسط جنس يزبانماز  فهرستي

Anastrepha وایت و السون هریس. درا ارایه دادن(White 

and Elson-Harris, 1992)   گونه از این  477وضعيت

های خسارت دیده و ميزان خسارت يزبانمرا از لحاظ  هامگس

گونه  497 فهرست نينو همچ اندکردهبررسي  هاآنو پراکنش 

زیادی برای تبدیل شدن به عنوان آفت درجه  تواندیگر که 

در نقاط گونه مگس ميوه  1177از . اندکرده ارائهیک را دارند 

در ایران از مناطق گونه  477بيش از کنون  تا مختلف جهان،

، کردستان، ، تبریز، اروميه، ایالمتهران، اردبيل، قزوین

توسط محققين مختلف گزارش  سانو خرا آذربایجان شرقي

 Gharali, 2001; Merz, 2001; Gilasian) شده است

and Merz, 2008; Zarghani et al., 2010; 

Gharajedaghi et al., 2011a,b .) 
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در استان سيستان و بلوچستان محصوالت استراتژیکي 

های و انواع ميوه مرکبات ،ایا، موزپمانند انبه، زیتون، پا

از آنجا  . (Anonymous, 2010)شودت ميکشگرمسيری 

ميوه به دليل همجواری با کشورهای ی هامگس بيشترکه 

به کشور با محصوالت وارداتي  يتوانند به راحتهمسایه مي

جهت جلوگيری از انتشار این  و بندو گسترش یا شده وارد

ریزی برای ایجاد یک برنامه ها به مناطق دیگر و برنامهمگس

و گام یعني شناسایي  ینتراولين و مهم ،یت تلفيقيمبارزه مدیر

ها جهت ایجاد یک سيستم مراقبت امری ضروری پراکنش آن

ه  لذا. رسدبه نظر مي شناسایي و پراکنش در این تحقيق ب

 .پرداخته شد های ميوه در استان سيستان و بلوچستانمگس

 

 هامواد و روش

ان از مناطق مختلف است های ميوهمگسآوری جمع

، جالق، بزمان، باهوکالت، ایرانشهر)سيستان و بلوچستان 

 سراوان، سرباز، قصرقند،زهک، ، زرآباد زابل،، راسک ،خاش

مانند زیتون، انبه،  از محصوالت مختلف و (نيکشهر و کهير

 جاتيفي، کنار، موز، پرتقال، ليمو ترش و صوپاپایا، چيک

، روپرورش ال آوری شاملجمعهای روش. انجام گرفت

 .بودگيری تور حشرهي و مونواستفاده از تله فر

از  به مگس ميوه های مختلف آلودهميوه: هاپرورش الرو(الف

در . شدآوری شده و به آزمایشگاه منتقل نقاط مختلف جمع

های آلوده در داخل ظروف پالستيکي که آزمایشگاه ميوه

ی آن برچسب و برا شددارای درب توری است قرار داده 

-نوع محصول، تاریخ و محل جمع ه اطالعات مربوط ب حاوی

آوری جمعبا خروج حشرات کامل اقدام به . شدآوری نصب 

 .شدها اتاله آنو 

 4متيل اوژنول شامل یاکننده جلبمواد از : استفاده از تله( ب

جنس ویژه این خانواده بهی هاجهت جلب حشرات نر مگس)

(Bactrocera آمونيومبيکربنات ن هيدروليزه یاو پروتئي 

این  هب. شداستفاده ( ميوه یهامگس جهت جلب نر و ماده)

                                                                 
1. Methyl Eugenol 

متر و ميلي 477×57×249به ابعاد  يظرف پالستيک از منظور

و  ایجاددر چهار طرف آن سوراخ  چهار. استفاده شد زردرنگ

ه ابعاد چوب از جنس قطعه یک  متر ميلي 27×27×27نئوپایان ب

 درپوش، به تيون آغشته شده استکه به فرمون همراه با ماال

متری از سطح زمين  9/4ها در ارتفاع این تله. شدآویزان  ظرف

بازدید با . شدمنطقه نصب  هایدر نواحي مختلف و در باغ

چسب آوری و برمعشکار شده جی هامگس هااز تله هفتگي

ری آوپس از جمع. شدها نصب حاوی اطالعات برای آن

از  همچنين .شدها اقدام به شناسایي آنز کليه نقاط ها امگس

 ينپروتئ و آمونيومهای زرد چسبنده حاوی بيکربناتتله

هيدروليزه و تله  ينهمراه پروتئ 2فيلمک هيدروليزات، تله

 .(4شکل ) شد ها استفادهآوری مگسنيز جهت جمع 3جکسون

از روی  هابا مشاهده مستقيم این مگس: يری گتور حشره( ج

حشرهاستفاده از تور های هرز پای درختان بالفع وها گل

ه قطر  متریسانتي 477متر و دسته فلزی سانتي 37 دهانه گيری ب

 . شد کامل، اتاله و نصب آوری حشراتاقدام به جمع

مشخصات ظاهری  شامل هانمونه مطالعات ریخت شناسي

ها و اندام تناسلي خارجي جنس سينه، بالبدن شامل سر، قفسه

 نجاما 1وسيمپال دوچشمي استفاده از استریوميکروسکوب با نر

ه. شد انجام های مورد نظر توسط کليدهای معتبر شناسایي گون

 Richter, 1970; White, 1988; White and) شد

Elson-Harris, 1992).  ها توسط متخصصين نمونهکليه

مرکز  مجموعه حشراتها درنمونه همه .شدمربوطه تایيد 

نگهداری  ورزی و منابع طبيعي خراسان جنوبيت کشاتحقيقا

 .شودمي

 

  نتايج

در  آوری شدهنمونه جمع 1977ن بررسي از مجموع در ای

  جنس از مناطق 0گونه متعلق به  42، استان سيستان و بلوچستان

از این تعداد که  شدمختلف استان شناسایي  زراعي و باغي

                                                                 
2. Mcphail trap 

3. Jackson trap 

4. Olympus  
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 ,Anastrepha striata Schinerبا نام علمي  یک گونه

 .شوداولين بار از ایران گزارش ميبرای  1868

 های ميوه استان سيستان و بلوچستانکليد شناسايي مگس

 و طول خيلي باریک و کشيده    کوبيتال ای قاعدهسلول  -4

 0.. .......................سه برابر بيشتر از عرض بند سوم شاخک

های کوتاه و شکل شاخک ،پهن تر کوبيتال ای قاعده سلول  -

 2 ................................روی بال دارای باندهای رنگي متفاوت

 
مياني قبل از رسيدن به نوک بال دارای انحناء و بال  بالرگ -2

 Anastrapha striata......................خصدارای باندهای مش

 3 ....................................................فاقد انحناء مياني بالرگ -

 

 Acantophilus helianthi .........تيرهرنگ غالب بدن   -3

 1 ........................................................رنگ غالب بدن زرد -

 

های گرد و معموال دارای لکه  بال ایقاعده هایسلول -1

 Ceratitis capitata ..سپرچه محدب و براق ،خطوط مشبک

، سپرچه صاف و مشبک فاقد خطوط بال ایقاعده هایسلول -

 9 ...................................................................................مات

 

دارای موهای پشتي شکمي  يای عقبران پ -9

  Ragoletis cerasi...................................................درشت

 1 ...............فاقد موهای پشتي شکمي درشت  يپای عقب ران -

 

های مرکب و چشم  اسپوریوس انشعابدارای  R2+3 رگ  -1

 Carpomyia paradalina .....................فاقد موهای کوتاه

های مرکب چشم ، اسپوریوس انشعابفاقد  R2+3 رگ -

 Carpomyia vesuviana......................دارای موهای کوتاه

 

                                                                 
5. Posterior cubital cell 

6. Basal cells 

7. Spurious  

نوار  فاقدقرمز رنگ  سپرچهو   شکم ساقه دار و کشيده  -0

 Dacus ciliatus .........................................................زرد 

 1 ...........................، سپرچه دارای نوار زردمرغيشکم تخم -

  Bactrocera oleae .رگبال کناری شفاف در ناحيهبال  -1

 5 ............................................در ناحيه رگبال کناری تيرهبال 

 

 سپرچه ،سينهخطوط زرد پهلویي و وسطي قفسهدارای  -5

ه کوبيتال بال ای در ناحي هقهو نوار ، دارای ایقهوه -اغلب قرمز

 Bactrocera ...ای در نوک باله لکه قهوهبه همرا

cucurbitae  
خطوط زرد فاقد  وخطوط زردپهلویي قفسه سينه  دارای -

 47 ...............................................................سينهقفسه وسطي

 

ر بال د کناریای گلي و باند قهوهدر قاعده زرد هسپرچ -47

 نرسيدهبه جلو بال  جلو به سمت نوک بال باریک و

.......................................................   Bactrocera zonata 

 ای کناری در بال جلو بهو باند قهوه در قاعده سياه سپرچه -

 44 ........رسيدهسمت نوک بال باریک و به جلو بال 

 رسيدهبه لکه کوچکي در نوک بال  ناریای کقهوه نوار -44

......................................................Bactrocera latifrons  

به لکه کوچکي در نوک بال کناری  ایقهوه نوار

 Bactrocera dorsalis ............................................نرسيده

 های شناسايي شدهگونه فهرست

1-    Anastrepha striata Schiner, 1868 

ای روشن، سر دارای سه جفت رنگ بدن قهوه :مشخصات

لين بند بلندتر از او 1شاخک کوچک و آریستا موی پيشاني،

شکل،  S 47ناریک ایقهوه نواررنگ زرد و هها ببال ،5فالژلومر

رسد و از آنجا تا رگ مي 44زیرکناری بالرگاز قاعده بال تا 

R4+5  و در ادامه به رگR2 دومين بند  (.2شکل ) رسدمي

                                                                 
8. Arista 

9. Flagellomer 

10. Costal 

11. Subcostal 
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ای و و قهوه شکل U ،(ميليمتر 39تا  21) قفسه سينه بزرگ

پهلو در قفسه. ای متراکمهو دارای کرک ایسپرچه نيز قهوه

ترژیت و استرنيت بند هفتم شکم ادغام  .سينه و شکم تيره است

شکم تخم مرغي و متر و ميلي 1/2شده و طول آن کمتر از 

  .بندهای شکم مجزا

 ،44/1/11انبه،  فيل،تله مک ،نر 4 :آوریاطالعات جمع

زرد، تله  ماده، 2و  ،(118m, 25˚89'N, 59˚53'E) عورکي

 (100m, 25˚44'N, 60˚67'E) چابهار ،42/9/10 انبه،

 .(نيامعتمدی)

 Norrbomمکزیک، برزیل، هند و آمریکا :پراکنشمناطق 

et al.,1999) ) .رای اولين بار از ایران گزارش این گونه ب

 .شودمي

2- Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1794)   

کوتاه دارای موهای و  تيرهغالب بدن رنگ : مشخصات

موهای  تعداد موهای پيشاني دوجفت یا سه جفت، ،راکممت

های مرکب خميده، موهای اطراف چشمناحيه پشتي چشم

تر ها کوتاهشاخکهای ساده بلند و به اندازه موهای پيشاني، 

 اولين بند شاخک و دارای مو،آریستا بلندتر از  از صورت،

پوشيده از موهای خاکستری بدون لکه یا سپر ، بدن کشيده

رگبال مياني  ،بال دارای مو ،، سپرچه دارای دو موی بلندنقش

شکم کشيده  ،(3شکل )انحناء فاقدقبل از رسيدن به نوک بال 

  .تيره( نرها)انتهای بدن  ،و بدون خطوط و پوشيده از مو

تله زرد، گلرنگ،  ماده، 49نر،  2 :آوریاطالعات جمع

 44؛  (938m, 26˚19'N, 60˚69'E) ایرانشهر ،5/9/4311

 ,887m) بمپور  ،44/9/4311تله زرد، گلرنگ  ماده، 23نر،

27˚11'N, 60˚27'E) گلرنگ،  فيل،تله مک ماده، 2نر، 4؛

 4؛  (1146m, 27˚35'N, 60˚59'E) ایرندگان ،24/9/10

 ,1146) خاش ،2/1/11تله زرد، گلرنگ،  ماده، 4نر،

27˚35'N, 60˚58'E) (نيامعتمدی)  تله مکماده،  1نر،  9؛

 ,1501m, 31˚02'N) زابل، 42/1/11 فيل، گلرنگ ،

61˚33'E) (نژادارجمندی). 

 افریقا، قزاقستان، اروپا، چين، ترکيه، پاکستان :پراکنش

Norrbom et al.,1999))ایران ، (Gharajedaghi et 

al.,2011a). 

3- Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824)  
احي، رنگ بدن تيره و زرد: مشخصات ه جلویي چشمموهای ن

های دارای لکه بين چشمهای مرکب بلند و در انتها پهن، 

مرکب،آریستا بدون مو یا دارای موهای بسيار کمتر از عرض 

لکه در  1 ،يده و کشهای گرد لکهسينه دارای قفسه آریستا،

های کشيده و بيضوی در اطراف تا پهلوها وسط و تعدادی لکه

-بال زرد تا قهوه ،رای نقوشيسپرچه تيره و دا .اندشدهکشيده 

به رگبال  ناریکه نوار ک (Ceratitisجنس )نوار  3ای دارای 

مرغي و ای و تخمکم زرد تا قهوهش ،(1شکل )رسدمياني نمي

  .فاقد نقوش

تله زرد، هندوانه، ماده،  4 ،نر 2: آوریاطالعات جمع

 4نر،  47و (1155m, 27˚35'N, 60˚58'E) خاش، 29/1/11

 ,378m, 26˚67'N)سرباز، 25/3/11زرد، انبه،  تله ماده،

61˚67'E)  (نيامعتمدی). 

 استراليا، هاوایي، آفریقا، آسيای ميانه :مناطق پراکنش 

Norrbom et al.,1999)) ایران و (Jafari and 

Sabzewari, 1982.)  

4- Rhagoletis cerasi (Linnaeus, 1758)   

اطراف چشمموهای  ،ایرنگ بدن تيره تا قهوه: مشخصات

تر از ه نوک تيز، اولين بند شاخک کوتاههای مرکب و ساد

و سوم در  چهارمموازی که باند  نوار 1 یدارا هابال صورت،

مي M1+2و نوار جلویي بال به سلول  اندشدهلبه بال بهم متصل 

در  ترروشننوار  1سينه تيره و دارای قفسه .(9شکل )رسد

پرچه زرد تا قهوهس خاکستری،سپر دارای موهای  يره،تزمينه 

پاها و  زرد، 42هيومری، های روشن در حاشيهو دارای لکه ای

  .شکم تيره و فاقد نقش ک نارنجي،شاخ

                                                                 
12. Humeri 
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 ایرانشهر ،5/9/11 تله زرد، ،نر 4 :آوریاطالعات جمع

(875m, 27˚15'N, 60˚76'E)  29/1/11 تله زرد، ،نر 4و، 

 .(1155m, 27˚35'N, 60˚58'E) خاش

 گرجستان اروپا، روسيه، قزاقستان، :اکنشمناطق پر

Norrbom et al.,1999) ) و ایران (Afshar, 1937). 

 - Carpomyia pardalina (Bigot, 1891) 

های لکه دارای ،بدن زرد و تا حدودی کشيده: مشخصات

شاخک بطور قابل  سينه،های قفسهدر وسط و کناره سياهرنگ

تر از بند اول ویلتر از صورت، آریستا طای کوتاهمالحظه

ران  ،(1شکل )(دبان 3)ای های قهوهنواردارای  هابال فالژلوم،

پای جلویي دارای موهای منظم ولي ران پای مياني و عقبي 

ای روشن و فاقد شکم کشيده و قهوه بدون موهای خارمانند،

 .های خاصيعالیم و یا لکه

 پرورشي، خربزه، ،ماده 49نر،  47 :آوریاطالعات جمع

 2نر، 4؛  (110m, 25˚44'N, 60˚67'E) چابهار ،42/9/10

 ,380m)  سرباز، 25/3/11تله سطلي، کنار و جم،  ماده،

26˚65'N, 61˚26'E)(نيامعتمدی)  پرورشي،  ماده، 2نر،  4؛

 ,1501m, 31˚02'Nزابل ،42/1/11هندوانه و گرمک، 

61˚33'E) ) (نژادارجمندی). 

، ( (Merz and Dawah, 2005عربستان :مناطق انتشار

 Norrbom et قزاقستان ، عراق، آذربایجان، ترکمنستان،رمص

al.,1999)) و ایران Mohamadzade Namin et 

al.,2010)). 

 - Carpomyia vesuviana Costa, 1854  

ميليمتر،  0-5به طول  کوچک نسبتبهی هامگس: مشخصات

 ،ای روشن بدن تخم مرغيقهوه رنگبه های دهانيلوب

 هابالشاخک دو بندی،  ،های ساده کوتاهموهای اطراف چشم

 يم در نوک بال دارای نوار رنگيای روشن و فاقد مو و قهوه

سپر و  ،(0شکل )فاقد انشعاب اسپوریوس  R2+3 رگ .باشد

 –مرغي و زرد شکم تخم ،های مشخص لکهدارای  سپرچه

 .مشخص خطوطای و فاقد قهوه

پرورشي، کنار،  ماده، 47، نر 37 :آوریاطالعات جمع

 N) ،  (870m, 59˚05'E'08˚27 ایرانشهر ،21/44/11

 (.نيامعتمدی)

نستان، ازبکستان، ایتاليا، بوسني، ترکم :مناطق انتشار

 و ایران( Norrbom et al.,1999) اماراتتاجيکستان، هند، 

Abai,1984)). 

 - Dacus ciliatus (Loew, 1862)    
رنگ غالب بدن ميليمتر،  1-0ل بدن کشيده به طو: مشخصات

بند سوم شاخک کشيده و بلند، صورت دارای  ،ایقهوه-زرد

سپر و های مرکب، ای بين چشمدو لکه تيره و یک لکه قهوه

دارای  در بال ميانيرگ ، ای تيره بدون خطوطسپرچه قهوه

بال فاقد نقش و در لبه باالیي بال تيرگي خفيفي  خميدگي،

ای و فاقد شکم زرد تا قهوه 9-2بند  .(1شکل )شوديمدیده 

 .خطوط

 تله زرد، خربزه، ماده، 31نر،  27 :آوریاطالعات جمع

 3نر،  2؛ (489m, 27˚26'N, 60˚53'E) بمپور ،41/1/11

 ,887m, 27˚19'N) دامن ،49/1/11 تله زرد، پرتقال، ماده،

60˚46'E)25/3/11 فرود،پرورشي، گریپ ماده، 4نر،  4 ؛، 

 نر، 2ماده،  4 ؛ (383m, 27˚20'N, 60˚66'E)سرباز

 ,964m, 27˚56'N)سراوان ،4/9/11 پرورشي، خيار،

61˚62'E)  29/1/10 تله جکسون، هندوانه، ماده، 4نر، 4؛، 

؛ (نيامعتمدی) (110m, 25˚23'N, 61˚08'E) چابهار-نگور

 ,1501m) زابل ،42/1/11 تله زرد، خربزه، ماده، 31نر،  41

31˚08'N, 61˚47'E) (نژادارجمندی).  

 White سنگال، آفریقای جنوبي، مصر :مناطق پراکنش

and Elson-Harris, 1992)) و ایران Parchami 

Araghi, 1995)). 

8- Bactrocera oleae (Rossi, 1790) 

دارای دو جفت  کوچک، نسبتبهی هامگس: مشخصات

های مرکب و موی پيشاني، دارای مو در ناحيه کناری چشم

پيشاني فاقد لکه  های ساده،ناحيه پشتي چشمفاقد مو در 

ای دارای لکه قهوه Scو سلول  R4+5انتهای رگ  مشخص،
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ينه دارای سه نوار سقفسه، (5شکل )سلول آنال کشيده، رنگ

شکم سياهرنگ با  زرد، 43، هيومریسياهرنگ و باریک

در ه دارای دو لکه سيا 1و  3و  2موهای خاکستری و بند 

 . چسبندينمدر وسط بهم باشد که يمطرفين 

پرورشي،  ،27/1/10ماده، 2 نر، 4: آوریاطالعات جمع

معتمدی) (875m, 27˚15'N, 60˚76'E) ایرانشهر زیتون،

 .(نيا

 Norrbom) ، هند، پاکستاناروپا، افریقا :مناطق پراکنش 

et al.,1999) و ایران (Jafari and Rezaee, 2005). 

9- Bactrocera cucurbitae (Coquillett, 1849) 

دارای یک  ،اییا قهوه نارنجين رنگ غالب بد :مشخصات

های مرکب، فاقد مو در ناحيه جفت مو در ناحيه کناری چشم

باالی )های ساده، صورت از پهلو موجدار کناری چشم

جفت موی  3دارای ، (صورت برجسته و پایين آن گود

نوار  3گرد و شاخک بلندتر از پيشاني دارای  هاچشم ،پيشاني

دو نوار باریک در دو طرف و یک نوار )زرد رنگ روی سپر 

فاقد  معموالً هابال ،ایکامال قهوه سپرچه( ر در وسطتیکبار

شکم  ،(47شکل )لکه سياهرنگ روی بال 3الي  2مو و دارای 

   .دارای خطوط تيره در زمينه زرد 9تا  3در بندهای 

 ، باميه،تله زرد ماده، 41نر،  44 :آوریاطالعات جمع

 ماده، 4و  (871m, 25˚17'N, 60˚42'E) ابتر، 44/1/10

 ,660m, 26˚65'N) سرباز ،27/5/11 پرورشي، باميه،

61˚26'E) (نيامعتمدی). 

ای شمالي، هند، پاکستان، افریقا، امریک :مناطق پراکنش

 .(Norrbom et al., 1999) و ایران عمان ،اندونزی

11- Bactrocera zonata (Saunders, 1842) 
یا  فاقد موسر  ،زرد رنگ معموالًحشره کامل  :مشخصات

های گرد دایرهی مرکب لکههاچشمروی  دارای موی اندک،

فاقد  و دارای دو خط زرد یا نارنجي در دو طرف سپرچه ،ای

خطوط عرضي دارای گاهي  ،آميزیموی انتهایي و فاقد رنگ

قسمت  و Sc سلول ،دزر معموالًدر بال  زیرکناریسلول  ،سياه

                                                                 
13. Humeri 

ترژیت سوم تا پنجم  ،(44شکل )رنگي R4+5 انتهایي رگبال

  .شکم دارای بندهای مشخص

فيل، انبه، تله مک ماده، 44نر،  9 :آوریاطالعات جمع

 21؛  (107m, 25˚17'N, 60˚42'E) کوپانطيس ،1/0/11

 ,100m) چابهار ،29/1/10فيل، پاپایا، تله مک ماده، 45نر، 

25˚21'N, 60˚37'E) تله زرد،  ماده، 41نر،  24؛

 1؛ (590m, 26˚65'N, 61˚26'E) سرباز ،27/5/11پرتقال،

 ,381m) راسک ،24/5/11 فيل، پاپایا،تله مک ماده، 41نر، 

26˚13'N, 61˚24'E) فيل، انبه، تله مک ،ماده 45نر  9؛

 5 نر، 1؛ (121m, 25˚40'N, 59˚19'E) زرآباد ،41/47/10

 ,109m)باهوکالت ،24/1/11 فيل، انبه،تله مک ،ماده

25˚43'N, 61˚25'E)ایا، پرورشي، ماده، 4نر،  2؛  پاپ

 1؛ (118m, 25˚18'N, 60˚34'E) عورکي، 41/47/11

 ,107m)پيردان ،41/47/11 پرورشي، انبه ماده، 44نر،

27˚22'N, 61˚16'E)  (نيامعتمدی). 

هند، پاکستان، بنگالدش، عربستان، تایلند،  :مناطق پراکنش

 Aluja andو ایران (Norrbom et al., 1999) مصر افریقا،

Norrbom, 2001)). 

11- Bactrocera latifrons (Hendel, 1909) 
ی هاچشم ،هسيا شانغالبحشرات کامل رنگ  :مشخصات

دارای دو نوار  .مو دارد دو جفتروی پيشاني  ،مرکب فاقد مو

 عرضي باریک زرد در دو طرف سپر و سپرچه زرد بدون لکه

ای کمفاقد مو اغلب قهوه هابال، ه از موهای متراکمو پوشيد

کمتر از فاصله  کناریو  r-m، فاصله رگ عرضي رنگ

مرغي و شکم تخم. (42شکل )است  Mرگبال تا Rرگبال 

  .زرد بدون لکه 9تا  3بندهای 

 ،24/5/11 تله زرد، نر، 2 :آوریاطالعات جمع

 رد،تله ز نر، 4؛  (920m, 26˚59'N, 61˚22'E)سرباز

 (107m, 25˚17'N, 60˚42'E)  کوپانطيس ،1/0/11

 .(نيامعتمدی)
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ایوان، هند، مالزی :مناطق پراکنش  هاوایي، ،چين، ت

 ,.Norrbom et al.,1999; Liquido et al) پاکستان

 .((White and Elson-Harris, 1992 و ایران (1994

12- Bactrocera dorsalis (Hendel, 1794) 

اه بهمراه خطوط زرد رنگ، حشره کامل سي :مشخصات

در قسمت قاعده شاخک دارای  ،جفت موی پيشاني 2دارای 

 ،ی مرکب فاقد مو، سر از باال محدبهاچشم رنگ،لکه سياه

بال ،در وسط فاقد خطوط ،ایسپر سياه با خطوط زرد تا قهوه

کشيده  R4+5 نزدیکي تا Scاز  کنارینوار  ،فاقد مو ها

در  9تا  3با بندهای مجزا بند  مرغيشکم تخم ،(43شکل )شده

  .دارای خطوط تيرهدر وسط شکم 

 تله زرد، گواوا، ماده، 2نر،  4 :آوریاطالعات جمع

 3؛ (107m, 25˚19'N, 60˚45'E) کوپانطيس، 5/0/11

 ,131m)  آبادزر ،41/47/10فيل، گواوا، مک  تلهماده، 

25˚40'N, 59˚19'E) (نيامعتمدی). 

 هاوایي و ایران ا، استراليا،افریق :مناطق پراکنش

(Norrbom et al., 1999). 

 بحث

ایران در ساليان گذشته شناسایي مگس های ميوه در 

های این خانواده در برخي از گونه یمنجربه معرفي تعداد

 ;Parchami Araghi, 1995)شده استکشور مناطق 

Gharali, 2001; Gilasian and Merz, 2008; 

Mohammadzade Namin et al., 2010) . پراکنشکه 

ه مربوط به مناطق شمال و شمال  ی معرفي شده،هابيشتر نمون

و کشور به دليل شرایط آب و هوایي مناسب، رطوبت  غرب

کنون در تا .پوشش گياهي و شرایط مناسب زیستي بوده است

 Norrbom).گونه از این خانواده معرفي شده است 1177دنيا 

et al., 1999; Merz, 2001) با توجه به  آیدبه نظر مي

هنوز گونهشرایط متنوع اقليمي و تنوع زیاد پوشش گياهي 

استان . های زیادی از این خانواده در ایران معرفي نشده باشند

سيستان و بلوچستان به دليل تنوع محصوالت مختلف زراعي و 

 کشت محصوالت گرمسيری در جنوب استان ویژهبه باغي

دارای فون غني از ( غيرهکنار، پاپایا و انبه، گواوا، چيکو،)

های در ميان گونه. باشدهای ميوه ميویژه مگسحشرات به

به  Anastrepha striata گونه معرفي شده در این مقاله،

نوربوم و که  د برای فون ایران معرفي شدجدی ایعنوان گونه

 را ميزبان اصلي آن (Norrbom et al., 1999) همکاران

 این محصول در مناطق جنوبي استان. ندي کردمعرفگواوا 

وایت و السون  .گرددسيستان و بلوچستان کشت و کار مي

دامنه   (White and Elson-Harris, 1992)هریس

کزیک، برزیل و غرب هند در کشورهای م پراکنش آن را

یا مگس زیتون در  Bactrocera oleaeگونه . اندبيان کرده

ید برای ایران در باغات زیتون به عنوان آفت جد 4313سال 

این  .(Jafari and Rezaee, 2005) شدشمال کشور معرفي 

استان سيستان و در  بوميلين گزارش از فعاليت این آفت غيراو

نتایج حاصله از بررسي  .است بلوچستان و جنوب کشور

ن حاکي در استان سيستان و بلوچستا های ميوهمگسفونستيک 

در محصوالت مختلف خانواده  از حضور و پراکنش این

 .باشدمي های گرمسيریویژه ميوهزراعي و باغي به

 

 سپاسگزاری

مهرگان موسسه بي) John Smith دکترنگارندگان از 

ه( هلند -يمتشکر و قدرداني  هابه دليل شناسایي و تایيد گون

  .نمایند
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 Acantophilus helianthi بال راست در گونه -3شکل 

Figure 3. Right wing of  Acantophilus 
helianthi 

 

 

 Ceratitis capitata ال راست در گونهب -1شکل 

Figure 4. Right wing of Ceratitis capitata 

 

 Carpomyia paradalina بال راست در گونه -1شکل 

Figure 6. Right wing of Carpomyia 

paradalina 

 
 Anastrapha striata بال راست در گونه -2شکل 

Figure 2. Right wing of Anastrapha striata 

 
 لزیتون شهرستان زاب هایتله مک فيل نصب شده در باغ -4کل ش

Figure 1. Mcphail trap in olive orchards of Zabol 
city 

 

 

 Rhagoletis cerasi بال راست در گونه -9شکل 

Figure 5. Right wing of Rhagoletis 

cerasi 

 

 Carpomyia vesuviana بال چپ در گونه -0شکل 

Figure 7. Left wing of Carpomyia vesuviana 

 

 Dacus ciliatus بال راست در گونه -1شکل 

Figure 8. Right wing of Dacus ciliatus 
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 Bactrocera oleae بال چپ در گونه -5شکل 

Figure 9. Left wing of Bactrocera oleae 

 

 Bactrocera cucurbitae بال راست در گونه -47شکل 

Figure 10. Right wing of Bactrocera cucurbitae 

 

 Bactrocera zonata بال راست در گونه -44شکل 

Figure 11. Right wing of Bactrocera 

zonata 

 

 Bactrocera latifrons بال راست در گونه -42شکل 

Figure 12. Right wing of Bactrocera latifrons 

 

 Bactrocera dorsalis بال راست در گونه -43شکل 

Figure 13. Right wing of Bactrocera 

dorsalis 
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Abstract 
A survey was carried out during 2008-2009 to study the fauna of the fruit flies (Diptera: 

Tephritidae) and their hosts associations in Sistan and Baluchestan Province. Twelve species 
belonging to seven genera were collected and identified. New species records for Iran fruit flies fauna 
are marked by an asterisk (*). The list of identified species is: Bactrocera zonata (Saunders, 1842); 
Bactrocera latifrons (Hendel, 1909); Bactrocera cucurbitae ;(Coquillett, 1849); Bactrocera dorsalis 
(Hendel, 1794); Bactrocera oleae (Rossi, 1790); Dacus ciliatus (Loew, 1862); Acanthiophilus 
helianthi (Rossi, 1794); Rhagoletis cerasi (Linnaeus, 1758); Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824); 
Anastrepha striata

*
 Schiner, 1868; Carpomyia vesuviana Costa, 1854; Carpomyia pardalina (Bigot, 

1891). An identification key for collected fruit flies in Sistan and Baluchestan is provided. 
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